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«Η επιστήμη της ιστορίας διαθέτει 
ένα σύστημα συμβόλων συνδεδε-
μένων με την εθνική γλώσσα και 
κάθε ιστορικός μιλά με τις λέξεις 
της χώρας του. Το λεξιλόγιο στην 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Το θέμα της συμμετοχής των Θρακών στην Επανάσταση του 
1821 και της εικαστικής καταγραφής της δεν έχει μέχρι σήμερα ε-
ρευνηθεί συνολικά. Η μελέτη αυτή αποτελεί μια προσπάθεια συνο-
λικής θεώρησης της θρακικής αγωνιστικής συμμετοχής στον Αγώνα 
στο πεδίο της διδακτικής της τοπικής ιστορίας και της αξιοποίησης 
του ιστορικού εικαστικού υλικού που την αναπαριστάνει. Η επιλο-
γή της ερευνητικής ενασχόλησης με το ζήτημα αυτό προέκυψε μέσα 
από το γενικότερο προβληματισμό για τη φιλοσοφία της ιστορίας 
και την ιστορία της τέχνης κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών μου στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Α.Π.Θ. Ο καθηγητής κ. Κ. Βακαλόπουλος με παρότρυνε να εμβαθύ-
νω στη συγκεκριμένη θεματική και με την επιστημονική εποπτεία 
του καθώς επίσης και τη συμπαράσταση των καθηγητών κκ. Χ. 
Τσιούμη και Κ. Φωτιάδη, οι οποίοι σε όλη την πορεία της διδακτο-
ρικής έρευνας με στήριξαν με τις παρατηρήσεις, την παροχή υλικού 
και την ηθική συμπαράστασή τους ολοκλήρωσα την έρευνα το 
1998.  

Στη δεύτερη αυτή έκδοση εκτός από τον πρόλογο, έχουν προ-
στεθεί βιβλιογραφικά στοιχεία και πρόσθετο υλικό στην εισαγωγή, 
στην ενότητα για τους νεομάρτυρες και στο τελευταίο κεφάλαιο, το 
οποίο έχει εμπλουτισθεί με προτάσεις όπως αυτές προέκυψαν από 
τη συνεργασία με τους φοιτητές και τους διδάσκοντες στην Παιδα-
γωγική Σχολή και στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας. Για 
την ιστορική, θεολογική, κοινωνιολογική και αισθητική διεύρυνση 
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της μελέτης ευχαριστώ αντίστοιχα τους διδάσκοντες κκ. Α. Ανδρέ-
ου, Κ. ∆εληκωσταντή, Α. Κυρίδη και ∆. Μπέσσα, ενώ για την βι-
βλιοπαρουσίαση της πρώτης έκδοσης και την ενδελεχή διόρθωση 
της μελέτης ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κ. ∆. Γόνη και τον δρ. 
θεολογίας κ. Γ. Τσιπούρα, των οποίων τις παρατηρήσεις συμπεριέ-
λαβα στην έκδοση αυτή.  

Για τη δεύτερη έκδοση των ερευνητικών πορισμάτων ευχαριστώ 
τον εκδοτικό οίκο Αντ. Σταμούλη και τον έμπειρο συνεργάτη του κ. 
Κ. Κορδαλή. 

 
Στην ιστορική έρευνα ως συστηματικό και αντικειμενικό εντο-

πισμό των μαρτυριών για τη θεμελίωση των γεγονότων του παρελ-
θόντος αναζητούμε αναφορές και ντοκουμέντα, επαρκή στοιχεία 
για την πράξη της αναδόμησης. Ο ιστορικός της σύγχρονης εποχής 
αντιμετωπίζει συχνά το πρόβλημα επιλογής από ένα τεράστιο άμε-
σο και έμμεσο υλικό: με βάση το βαθμό σημαντικότητας που πρέπει 
να αποδοθεί στα δεδομένα και την έκταση στην οποία ένα συγκε-
κριμένο στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί τυπικό για το όλον, οδηγείται 
στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Η ιστορική γνώση πηγάζει 
από πλήθος εστιών, ως θεσμοθετημένη ιστορία, αλλά και ως αντι-
ιστορία, ως ατομική και συλλογική μνήμη, όπου αναμειγνύονται 
βεβαιότητες και ψευδαισθήσεις. Όπως γράφει ο Ferro «η εικόνα που 
έχουμε για τους άλλους ή/και για εμάς εξαρτάται από την ιστορία 
που μας αφηγήθηκαν από παιδιά» και στο πεδίο αυτό1 αναζητούμε 
τη λειτουργία της ιστορίας στην κοινωνία που αλλάζει. Το ερώτημα 

                                                 
1. Μ. Ferro (2000). Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σ’ όλο τον 

κόσμο. Μετ. Π. Μαρκέτου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 9-10. Ι. Βαμβακίδου (2001). «Οι 
μαθητές της Θράκης ζωγραφίζουν την ιστορία από κάτω: verba volant, pic-
turae manent»: Εκπαιδευτικά, τ. 61-61, 134-139. Α. Ανδρέου, Ι. Βαμβακίδου, 
Σ. Κασίδου (2003). «Ιστορία ή παραμύθι: Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχο-
λογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας», Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα, 
273-289.  
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που προκύπτει είναι εάν μεταβάλλονται παράλληλα με την αλλαγή 
της κοινωνίας και οι εικόνες για το παρελθόν, διότι σήμερα η «συλ-
λογική μνήμη και η επίσημη ιστορία αναμετριούνται για κάθε έ-
θνος»2. Επιπρόσθετα για λόγους επικαιρότητας σήμερα τα καίρια 
διακυβεύματα στη σύγκρουση με το Ισλάμ απογυμνώνονται από το 
νόημά τους, αμβλύνονται ή/και αμφισβητούνται. Ωστόσο παρατη-
ρούμε ότι παρά τις αλλαγές στην κοινωνία, σε κάθε εθνικό χώρο 
παραμένει σταθερή μια ιστορική μήτρα ως κυρίαρχη συνιστώσα, η 
οποία σηματοδοτεί και νοηματοδοτεί τη συλλογική συνείδηση κάθε 
κοινωνίας. Για τον «άγνωστο πόλεμο ή/και τον Αγώνα, ή/και την 
επανάσταση του1821» η ρήση του Κ. Παλαμά είναι επίκαιρη όσο 
ποτέ «Για το εικοσιένα έχουμε την ιστορία του; Φοβάμαι πως όχι. 
Τη μυθολογία του; Φοβάμαι πως ναι»3. Στο πεδίο αυτό η συμμετο-
χή των Θρακών στην επανάσταση του 1821, αλλά και η συνεργα-
σία των Ελλήνων αγωνιστών με τους Βούλγαρους, τους Σέρβους, 
τους Αλβανούς και τους Βλάχους παραμένει υλικό της αντι-
ιστορίας. 

Στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση η πρόσληψη της 
ιστορικής γνώσης περιορίζεται4 στις παραμέτρους του τόπου-
χώρου, των συμβόλων, των σχολικών εορτών, της μουσικής και ό-
λων των εικαστικών συμπαραδηλώσεων και μηνυμάτων που καθη-
μερινά και παράλληλα εκπέμπονται από την οικογένεια, το 
σχολείο, το φιλικό περιβάλλον και τα ΜΜΕ. Ο ρόλος της ιστορίας, 
της πολιτικής αγωγής και των θρησκευτικών όπως αποδίδεται από 
τον/την εκπαιδευτικό είναι κυρίως διαμεσολαβητικός5 προς την κα-

                                                 
2. Μ. Ferro. ό.π., 11. 
3. Α. Πάππος (2003). «Ιστορικές αποκατατάσεις- ο άγνωστος πόλεμος του 

1821»: Έψιλον, Ελευθεροτυπία, 24/4, 60-62.  
4. ∆. Καρακατσάνη (2001). «∆ιαδικασίες πρόσληψης ιστορικών γεγονό-

των-καλλιέργειας κοινωνικο-πολιτικών αρχών στην προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία, 181-191»: Ε. Κούρτη (επιμ.) Η έρευνα στην προσχολική εκ-
παίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. ∆αρδανός.  

5. Αφιέρωμα- Το μάθημα της ιστορίας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευ-
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τεύθυνση της κοινωνικοποίησης των παιδιών και όχι της παραγω-
γής συγκεκριμένης γνώσης. Ωστόσο μετά το έργο του Bruner για 
την ενεργητική δόμηση της γνώσης και την εξάρτησή της από την 
κοινωνική αλληλεπίδραση, για τη διαισθητική αντίληψη των παι-
διών σε συνάρτηση με την ιστορική φαντασία, αλλά και τη θεωρία 
ανάπτυξης του Vygotsky6 για την ανάσυρση των αναμνήσεων, η 
οποία διευκολύνεται από τη συζήτηση με τους ενήλικες, η γνώση 
της ιστορίας δεν περιορίζεται στην πρόσληψη του ιστορικού χρό-
νου. H Ιστορία πέρα από τη χρονολόγηση των γεγονότων, των πο-
λέμων, τη γενεαλογική-κληρονομική διάσταση της εξουσίας μπορεί 
να παρουσιαστεί ως πορεία κοινωνικών ομάδων, η οποία δεν είναι 
γραμμική και από την οποία διαφαίνεται ότι η ίδια η ιστορική πο-
ρεία δεν είναι πάντα πρόοδος για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ούτε 
μίμηση ενός σταθερού προτύπου, αλλά εμπεριέχει αντιφάσεις και 
την ανάγκη της συλλογικότητας. Οι ιστορικοί και οι δάσκαλοι της 
ιστορίας σε κάθε βαθμίδα χρειάζεται να «πάρουν την ανηφόρα, να 
δράσουν ενάντια στις ευκολίες του επαγγέλματος, να μη μελετούν 
μόνο την πρόοδο, την νικηφόρα κίνηση, αλλά και την αντίπαλή 
της, εκείνο το φούντωμα των αντίθετων εμπειριών που δεν αποκό-
πηκαν χωρίς δυσκολία»7.  

Σήμερα, από τους σκοπούς του μαθήματος της ιστορίας δίνεται 
έμφαση στη διαμόρφωση στάσης για μια διεθνή συνεργασία και ει-
ρήνη8 των λαών, καθώς επίσης και στην απόκτηση της ιστορικής 
εγγραμματοσύνης9. Η κοινωνική διάσταση στο μάθημα της ιστορίας 
μας ενδιαφέρει, διότι ενέχει την προβληματική για τις πράξεις του 

                                                    
ση: Σεμινάριο, 9, 1988, Αθήνα. ΠΕΦ.  

6. L. Vygotsky (1962). Thought and language. M.I.T. Press. J. Brunner 
(1960). The process of education. N. York.  

7. F. Braudel (1986). Μελέτες για την ιστορία. Μετ. Ορ. Βαρών, Ρ. Στα-
μούλη. Αθήνα, 117. 

8. Χ. Φράγκος (1986). Επίκαιρα θέματα παιδείας. Αθήνα.  
9. Γ. Πασχαλίδης (2000). «Ιστορία και Ζωή»: Φιλόλογος, 99, 94-103.  
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ανθρώπου σε συνάφεια ή σε σύγκρουση με τις πράξεις του συναν-
θρώπου10. Για το λόγο αυτό η αναζήτηση της ιστορίας μπορεί να 
προσανατολιστεί προς την κοινωνική δράση, την πολιτική, τη θρη-
σκεία, την τέχνη. Η ιστορία ως επιστήμη του χρόνου αποτελεί απα-
ραίτητη συνιστώσα κάθε δραστηριότητας, αλλά προσήκει στο δι-
δάσκοντα να μεταμορφώσει το μάθημα από άχθος, όπως έλεγε ο 
Hegel, σε όργανο απελευθέρωσης11. 

Ο Ιμπ Χαλντούν (1332-1406) φιλόσοφος της Ιστορίας από την 
Τύνιδα, προεικονίζοντας τις κατευθύνσεις της νεότερης ιστορικής 
επιστήμης έγραφε ότι «η ιστορία είναι η καταγραφή των μνημείων 
της ανθρώπινης κοινωνίας ή του παγκόσμιου πολιτισμού, των αλ-
λαγών που γίνονται στη φύση αυτής της κοινωνίας, των επανα-
στάσεων, των εξεγέρσεων μιας μερίδας ανθρώπων εναντίον μιας 
άλλης…και γενικά όλων των μετασχηματισμών στους οποίους υπό-
κειται η κοινωνία εξαιτίας της ίδιας της της φύσης»12. 

Η παρούσα ιστορική μελέτη περιλαμβάνει το θεωρητικό και το 
ερευνητικό τμήμα και στηρίζεται σε τρεις μεθοδολογικούς άξονες: 

α) στην ιστορική καταγραφή και στην αφηγηματική αναπαρά-
σταση της θρακικής συμμετοχής στον Αγώνα που έγινε με βάση το 
δημοσιευμένο κυρίως, αλλά διάσπαρτο βιβλιογραφικό υλικό. 

β) στην εικαστική καταγραφή και στην αντίστοιχη εικονιστική 
αναπαράσταση της θρακικής συμμετοχής στον Αγώνα που προέ-
κυψε από την πρωτογενή επιτόπια έρευνα στο χώρο της μείζονος 
Θράκης, στα Αρχεία, στις Πινακοθήκες και στις βιβλιοθήκες της 
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και όλων των προσφυγικών περιοχών 
όπου έχουν εγκατασταθεί Θρακιώτες. Για τη συγκέντρωση και την 
αναπαραγωγή του διάσπαρτου εικονιστικού υλικού ευχαριστώ 

                                                 
10. Ε. Γλύκαντζη-Αρβερέλ (1996). Η Ιστορία και η Ιστοριογραφία ως βα-

σικά μαθήματα πολιτισμού. Αθήνα, 12. 
11. Arnaldi, 1974 στο: Ζ. Λε Γκοφ (1988). Ιστορία και Μνήμη. Μετ. Γ. 

Κουμπουρλής. Αθήνα, 286. 
12. Ε. Hobsbawm (1997). Για την Ιστορία. Μετ. Μ. Ματάλας. Αθήνα, 11. 
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θερμότατα το ∆ιευθυντή της Ιστορικής - Εθνολογικής Εταιρίας κ. Ι. 
Κ. Μαζαράκη - Αινιάν και τους συνεργάτες του, τον υπεύθυνο του 
Αρχείου Προσωπογραφιών του ΚΝΕ, την υπεύθυνη του Ιστορικού 
Αρχείου στο Μουσείο Μπενάκη, τον υπεύθυνο του Αρχείου χαρα-
κτικών στη Βibliotheque Nationale κ. M. Richard, την αρχαιολόγο κ. 
C. Popa-καθηγήτρια στην Ακαδημία Τεχνών στο Βουκουρέστι, την 
υπεύθυνη για το Αρχείο Αγωνιστών του 1821 στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη, τον πρόεδρο του Θρακικού Κέντρου στην Αθήνα κ. Κ. Κιπι-
κίδη, τον αναπληρωτή ∆/ντή του Αγίου Όρους κ. ∆. Βαμβακά, το 
ελληνικό Προξενείο στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας και ιδιαί-
τερα την εκπαιδευτικό κ. Β. Μποσίλεβα καθώς επίσης και όλους 
τους ελληνικούς συλλόγους της νότιας Βουλγαρίας για τη συμπα-
ράστασή τους στην επιτόπια έρευνα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω 
επίσης στους Θρακιώτες κκ. Π. Γεωργαντζή, πρωτοπρεσβύτερο ∆η-
μήτριο του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, πατέρα Γιαλαμά από 
τη Σαμοθράκη, Μ. Κούκο, Μ. Πατέλη, και στις κκ. Ι. Μαλτέζου, Ι. 
Πενταφράγκα, ∆. Πολίτου και Λ. Κάλλα, καθώς επίσης και στους 
ιδιώτες που μου χορήγησαν πληροφορίες και πολύτιμο υλικό από 
τις περιοχές των Καστανιών, της Βύσσας, της Ορεστιάδας, του Πυ-
θίου, της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής, της Σαμοθράκης και 
της Ξάνθης. Ευχαριστώ επίσης τους υπεύθυνους στο Βυζαντινό 
Μουσείο, στην Αρχιεπισκοπή και στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας, 
στο Ναυτικό Μουσείο του Πειραιά και όλους τους υπεύθυνους των 
αρχείων, των ερευνητικών κέντρων και των βιβλιοθηκών, οι οποίοι 
με προθυμία διευκόλυναν το έργο της συλλογής του υλικού στο 
χώρο ευθύνης τους. 

γ) στην ιστορική αξιοποίηση του παραδοσιακού αφηγηματικού 
υλικού σε συνάρτηση με το αντίστοιχο εικονιστικό ιστορικό υλικό 
στο πλαίσιο της διδακτικής της τοπικής ιστορίας. 

Οι τρεις αυτοί μεθοδολογικοί άξονες δε λειτουργούν παρατα-
κτικά και συμπληρωματικά, αλλά εμπλέκονται οργανικά και αλλη-
λεξαρτώνται με κοινό προσανατολισμό μια σύγχρονη προσέγγιση 
του Αγώνα. Από την εισαγωγή της μελέτης και μέχρι το τελευταίο 
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κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστοριογραφική και εικονιστική κατα-
γραφή της θρακικής συμμετοχής στην Επανάσταση και των τοπι-
κών κινητοποιήσεων στη μείζονα Θράκη, τις οποίες ωστόσο εντάσ-
σουμε στη σύγχρονη προοπτική μιας ειρηνευτικής αγωγής και δι-
δακτικής των εθνικών αγώνων. Το τελευταίο κεφάλαιο επικεντρώ-
νεται στη σημασία που αποκτά η διδακτική της τοπικής ιστορίας 
και της ιστορικής εικόνας στη σύγχρονη ερευνητική και εκπαιδευ-
τική πραγματικότητα. Το επιστημονικό ενδιαφέρον της μελέτης ε-
στιάζεται τόσο στο συγκεκριμένο γνωστικό περιεχόμενο της νεότε-
ρης θρακικής ιστορίας καθώς και στους τρόπους διαμόρφωσης της 
ιστορικής σκέψης και της συλλογικής ιστορικής ταυτότητας. Η πα-
ραδοσιακή εθνοκεντρική διάσταση του μαθήματος της ιστορίας 
μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από τη διδασκαλία των τοπικών ιστο-
ριών και μέσα από την προσέγγιση των ιστορικών πηγών και εν-
δείξεων. Στο πλαίσιο της μικροϊστορίας οι πηγές δεν αντιμετωπίζο-
νται ως τεκμήρια, αλλά ως ενδείξεις που επιδέχονται ερμηνεία. Το 
ενδιαφέρον του ιστορικού επικεντρώνεται στην αναγωγή του ιδιαί-
τερου και ατομικού προς το γενικό και συλλογικό. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση η συμμετοχή των Θρακών στον Αγώνα και οι εικαστι-
κές μαρτυρίες της αποτελούν ένα από τα ποικίλα τοπικά παραδείγ-
ματα της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας, τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Υποστηρίζουμε ότι το ιστορικό εικαστικό υλικό συμβάλλει ι-
διαίτερα στη δυνατότητα απόκτησης της ιστορικής γνώσης για τις 
μικρές ηλικίες και μπορεί ευκολότερα να προσανατολιστεί προς μια 
αγωγή της ειρήνης. Κάθε ιστορική θεματική ενότητα (είτε πρόκειται 
για τοπική είτε για γενική) όταν παρουσιάζεται μέσω του εικαστι-
κού εποπτικού υλικού συμβάλλει στη διαμόρφωση των αμοιβαίων 
θετικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών και στην ανάπτυξη της ομα-
δικής, συλλογικής ταυτότητάς τους. Η βάση για την ανάπτυξη της 
ιδέας της ειρήνης στα παιδιά εντοπίζεται κυρίως στο μάθημα της 
ιστορίας και η ιστορική εικόνα είτε μέσω της τέχνης είτε μέσω της 
τεχνολογίας (πολυμέσα, κινηματογράφος) οδηγεί στην πρώτη επα-
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φή με τις ιστορικές έννοιες.  
Ένα ιστορικό γεγονός εθνικής ιστορίας, όπως είναι η 25η Μαρ-

τίου του 1821 για την νεότερη ελληνική ιστορία, ανασυστήνει τη 
γλώσσα και τις χειρονομίες του παρελθόντος και συνιστά αφορμή 
για εορταστικές εκδηλώσεις εθνικής και ιδεολογικής τυπολογίας 
στο σχολικό περιβάλλον. Στις εκδηλώσεις της πολιτικής θρησκείας, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα στα νέα εθνικά 
κράτη ως ανάγκη έξαρσης και εξιδανίκευσης της εθνικής ανεξαρτη-
σίας, έχει εισχωρήσει η ιστορική ζωγραφική με την αναπαράσταση 
ηρώων και συμβόλων, μαχών και ηγετών. Στο σχολικό περιβάλλον, 
στα πλαίσια του ιστορικού μαθήματος και της εθνοκεντρικής Αγω-
γής οι πίνακες που επιλέγονται τόσο για το σχολικό εγχειρίδιο, αλ-
λά και για την αισθητική διαμόρφωση του σχολικού χώρου δομού-
νται στη βάση μιας ιστορικής τυπολογίας, η οποία δεν αντιστοιχεί 
στα πορίσματα της ιστορικής επιστήμης και της διαπολιτισμικής 
Αγωγής. 

Η επιμονή των ιστορικών και των κοινωνικών ερευνητών στην 
πρωτοκαθεδρία των τεκμηρίων και στην κεντρικότητα της διάκρι-
σης του ιστορικού γεγονότος από τη μυθοπλασία13 αποτελεί σήμε-
ρα ευθύνη της διανόησης, αλλά και των δασκάλων, διότι η προβολή 
των επιθυμιών του παρόντος στο παρελθόν, ο αναχρονισμός συνε-
πικουρεί στη δημιουργία μιας ιστορίας για τις ανάγκες αυτών που 
ο Anderson14 ονομάζει «φαντασιακές κοινότητες ή συλλογικότη-
τες», οι οποίες είναι μόνο εθνικές και μονοπολιτισμικές. 

Ο συντηρητικός και ιδεολογικός15 μηχανισμός της ακαδημαϊκής 
                                                 
13. Α. Ανδρέου, Ι. Βαμβακίδου, Σ. Κασίδου, ό.π. και Α. Ανδρέου (2003). 

«Οι εθνικοί μας μύθοι και η διαιώνισή τους. Έλεος πια, με το Κρυφό Σχο-
λειό»: Μακεδνόν / 11, 345-356.  

14. Β. Anderson (1991). Imagined communities. Reflection on the origin and 
spread of Nationalism. London: Verso. 

15. Ιδεολογική με τη μαρξιστική σημασία, όπως εμφανίζεται στη Γερμανι-
κή Ιδεολογία ως λαθεμένη, πλαστή, ψευδής συνείδηση, η οποία συγκαλύπτει 
την πραγματικότητα. 
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ιστορικής ζωγραφικής και της αντίστοιχης εικονογράφησης των 
σχολικών εγχειριδίων υποβαστάζεται από ανακρίβειες, από την έμ-
φαση που δίνεται στην προσωπολατρεία-ηρωολατρεία, την έξαρση 
των χαρακτηρολογικών γνωρισμάτων που αποδίδονται στο ελλη-
νικό γένος, στη φυλή16, στη χριστιανοσύνη, στις παραινέσεις και 
στα ευχολόγια συγκροτώντας ένα τυποποιημένο σύστημα σημείων 
με συνθηματική, πολεμική κατεύθυνση που αποκτά τη λειτουργία 
του συμβόλου17. Τα εθνικά ή πατριωτικά σύμβολα, τα οποία κατα-
σκευάζονται και αναπαράγονται σε κάθε εποχή θεμελιώνουν έναν 
τύπο «κατά τον οποίο το σημαίνον είναι αυθαίρετο ή καθαρά συμ-
βατικό»18 με αποτέλεσμα τα σύμβολα να μην είναι κατανοητά από 
όσους δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο πολιτισμό, διότι κάθε σύμβο-
λο μεταφέρει αναγκαστικά μια ιστορία αναπαράστασης, σύνδεσης 
και σχέσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται μια συναισθηματική 
προσέγγιση της ιστορικής πραγματικότητας με την οποία επιτυγχά-
νεται η ομοιογενοποίηση των τιμώντων και τιμωμένων, η ταύτιση 
του παρελθόντος με το παρόν, η διακήρυξη της πίστης σ’ ένα ιστο-
ρικό πρότυπο, παρά η ιστορική αλήθεια.  

Για την ελληνική σχολική ιστορία η πατρίς συγκροτεί αδιάσπα-
στη ενότητα με την ορθοδοξία, διότι ταυτίζεται η εθνική ετερότητα 
με την κοινότητα της γλώσσας, της φυλής και της θρησκείας 19. Ω-
στόσο η ορθοδοξία δεν ταυτίζεται με τον ελληνισμό, χωρίς επίσης 
να αλληλοαποκλείονται, διότι δεν υφίσταται η σύγκρισή τους ως 

                                                 
16. Το σύνδρομο του Φαλμεράυερ προσδιόρισε την κατεύθυνση της εθνι-

κής ιστοριογραφίας, η οποία γεννήθηκε από την ανάγκη αναίρεσής του με 
αποτέλεσμα τη μαζική κυριαρχία της φυλετικής νοηματοδότησης. 

17. Α. Μ. S. Barry (1997). Visual intelligence. N. York: State Univ. Press. 
18. Barry, ibidem, 119.  
19. Ωστόσο η εθνότητα δεν προυποθέτει κοινότητα φυλής, διότι η εθνική 

ετερότητα δεν ανάγεται σε φυλετική. Η φυλή καλύπτει και άλλα έθνη. Είναι 
σφάλμα να συγχέει κανείς τον ιστορικό εαυτό του έθνους με την παράσταση 
που αυτό έχει για τον παραδειγματικό εαυτό του: βλ. Θ. Ζιάκας (1993). Έθνος 
και Παράδοση. Αθήνα: Αιγαίον, 53. 
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ιστορικά υποκείμενα. Κάθε παράδοση συνιστά σχέση και όχι αυτο-
νομημένη οντότητα και για το λόγο αυτό η συγχρονική, 
διαχρονική, οριζόντια και κάθετη σχέση δεν καταργεί τη διαφορά, 
αλλά την προϋποθέτει20. Σ’ αυτό το ιστορικό, επιστημολογικό πεδίο 
η Ορθοδοξία, το Ισλάμ, η ∆ύση, τα Βαλκάνια δε νοούνται έξω από 
την ιστορική σχέση τους. Η επιβίωση των μικρών εθνών μπορεί να 
εδραιωθεί στα στοιχεία του εθνικού πολιτισμού στην οικουμενική 
διάστασή του, και όχι στην εθνική αποκλειστικότητά του, στην ιδι-
ορρυθμία και στη φολκλορική αξιοποίησή τους. 

Στην ιστορική ζωγραφική του 1821 παρατηρείται η διερεύνηση 
της ψυχολογίας της πίστης, η οποία μεταβιβάζεται από το θείο στην 
πατρίδα και ιδεολογικοποιεί τα ιστορικά γεγονότα ώστε να υπερ-
τονίζεται η «ισχύς των συλλογικών αυταπατών»21. Έτσι προβάλλε-
ται η ανάγκη διατήρησης της εθνικής ευταξίας, την οποία ορίζουν 
αφενός το αίσθημα της τιμής, της φυλετικής καθαρότητας, της εθνι-
κής ομαδοποίησης και αφετέρου τα αισθήματα της αντιπαλότητας, 
της εχθρότητας, της άμυνας, των διπολικών, δυαδικών σχέσεων και 
συναισθημάτων. Σήμερα η σημειωτική προσφέρει ένα εννοιολογικό 
και μεθοδολογικό πεδίο, τους όρους για μια πρακτική διερεύνηση 
στο χώρο των ιδεολογικών μαθημάτων, της ιστορίας και των θρη-
σκευτικών, όπως αυτά έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των μαθη-
τών και των διδασκόντων.  

Η στροφή των ερευνητών προς την κοινωνική σημειωτική επι-
κεντρώνει το ενδιαφέρον της ανάλυσης στο ρόλο, στην πρόσληψη 
του μηνύματος από το δέκτη, στην περίπτωση που μελετούμε, των 
διδασκομένων ως δέκτη του ιστορικού λόγου, ο οποίος ωστόσο δε 
συμβάλλει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και της ιστορικής φα-
ντασίας22, όπως απαιτεί η επιστημονική και κριτική αντιμετώπιση 
της ιστορίας. Οι σιωπηρές, συμπαραδηλωτικές ιδεολογικές κατευ-

                                                 
20. Θ. Ζιάκας (1993) ό.π., 210-211. 
21. Θ. Ζιάκας (1993) ό.π., 66-68. 
22. H. Pluckrose (1991). Children learning history. Oxford: Blackwell, 11. 
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θύνσεις των ιστορικών πορτρέτων και των αφηγήσεων του 
πολέμου, μέσα από την ακαδημαική ιστορική εικόνα και τη συγκε-
κριμένη αθηνοκεντρική επιλογή της εικόνας αυτής δεν προέρχονται 
άμεσα από το ιστορικό σημείο, το ιστορικό δρώμενο ως πραγματι-
κό συμβάν, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία και η εκ-
παιδευτική κοινότητα το χρησιμοποιεί και το αξιολογεί. Το ζήτημα 
για την ύπαρξη καθαρής καταδήλωσης ή απλώς της κυρίαρχης συ-
μπαραδήλωσης23 μπορεί να μεταφραστεί σε όρους ιστορικής αντι-
κειμενικότητας και ιδεολογικής φόρτισης τόσο στο περιεχόμενο 
όσο και στο ύφος των εικαστικών μαρτυριών, η οποία στη συνέχεια 
ταυτίζεται με την κυρίαρχη, εθνική, ηγεμονική μαθητική ομάδα. 

H πρότασή μας εντάσσεται στο πεδίο της κοινωνιολογίας της 
κουλτούρας24 και εστιάζεται στο ερώτημα για τη σπουδαιότητα του 
ιστορικού ζωγραφικού λόγου που εμφανίζεται συχνότερα, ή αυτού 
που αποσιωπάται. Τα ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν στην προ-
σπάθεια μιας κοινωνικής σημειωτικής ανάγνωσης των εικαστικών 
μαρτυριών για τους ερευνητές και κυρίως για τους διδάσκοντες 
μπορούν να προσανατολιστούν προς τις υποκειμενικές πλευρές της 
σημασιοδότησης και προς την πρακτική, αισθητική ιδεολογική 
χρήση τους, θεματική που θα μας απασχολήσει σε επόμενη μελέτη 
για τη νεότερη ελληνική ιστορία και την εικαστική αναπαράστασή 
της. 

 

                                                 
23. T. Thwaites, L. Davis, W. Mules (1994). Tools for cultural studies. Mac-

millan education Australia PTY Ltd., 63, 75.  
24. R. Williams (1958). Culture and society. London: Chatto & Windus.  

– (1980). Problems in Materialism and Culture. London: Verso. 
– (1989). The politics of Modernism. London: Verso.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ι. Γεωγραφικός και χρονικός προσδιορισμός του 
θέματος 

Ο γεωγραφικός προσδιορισμός της Θράκης όπως και της Μακε-
δονίας παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, διότι κατά την αρχαιότητα 
περιέκλειε μια ευρεία περιοχή από την κεντρική Μακεδονία και τον 
Αξιό ποταμό μέχρι τον ∆ούναβη, ενώ στα νεότερα χρόνια τα όριά 
της περιορίστηκαν στην περιοχή από τον Νέστο ποταμό μέχρι τον 
Εύξεινο πόντο και την οροσειρά του Αίμου. Η ιστορική Θράκη α-
ποτέλεσε μια γεωγραφική, πολιτισμική και οικονομική ενότητα, η 
οποία τοπογραφικά κάλυπτε την έκταση από το βόρειο Αιγαίο μέ-
χρι τον Αίμο και από το κέντρο περίπου της Βαλκανικής μέχρι τη 
Μαύρη Θάλασσα1. Κατά δεύτερο λόγο, το εθνώνυμο Θράκες δεν 
μπορεί να ταυτιστεί με μία μόνο γεωγραφική περιοχή, καθώς προσ-
διορίζει διαφορετικά θρακικά φύλα και, όσον αφορά τον ελληνικό 
πληθυσμό, περιορίζεται στον τόπο συνάντησης Ελλήνων και Θρα-
κών. Η Θράκη ως γεωγραφικός όρος δεν συμπίπτει δηλαδή μ’ ένα 
λαό και με ένα έθνος. Απλώς, στα ιστορικά χρόνια η περιοχή σημα-
τοδοτήθηκε από τον ελληνικό αποικισμό, ο οποίος ανάγεται στον 
7ο π.Χ. αιώνα, ενώ από τον 4ο αιώνα επικράτησε η ελληνική γλώσ-

                                                 
1. Μ. Κορομηλά, Θρακική τοπογραφία, Αθήνα 1994 και Γ. Ανδρεάδης, 

Από το μύθο στην έξοδο. Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας, Θεσ/νίκη 
1994. 
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σα ως επίσημη των θρακικών φύλων2. Στην παρούσα μελέτη γίνεται 
αναφορά στον ενιαίο, μείζονα θρακικό χώρο που κατοικήθηκε από 
Έλληνες και Θράκες, οι οποίοι εντάχθηκαν από την αρχαιότητα 
στον ελληνικό πολιτισμικό κύκλο. Χωρίς να προτείνουμε ένα γεω-
γραφικό ντετερμινισμό θεωρούμε ότι η γεωιστορία της περιοχής 
καθορίζει μέχρι σήμερα την ανάπτυξη της Θράκης και αποτελεί για 
τον ερευνητή μια χρήσιμη ερμηνευτική παράμετρο. Κατά την πρώι-
μη περίοδο της Οθωμανικής κατοχής (14ος-15ος αιώνας), η Θράκη, 
όπως και η Μακεδονία, υπαγόταν διοικητικά στο εγιαλέτι της Ρού-
μελι ή Ρουμελί3, το οποίο ήταν η πρώτη ουσιαστική διοικητική ορ-
γάνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και χωριζόταν σε επιμέ-
ρους σαντζάκια4. Ως ενιαία ή μείζονα Θράκη προσδιορίζεται η πε-
ριοχή που περιλαμβάνει τη βόρεια, ανατολική και δυτική ζώνη, οι 
οποίες έχουν κοινές ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνι-
στώσες και αντίστοιχα περιλαμβάνουν: α) την ενδοχώρα και τα 
παράλια της σημερινής νοτιοανατολικής Βουλγαρίας από τη Φιλιπ-
πούπολη, τη Στενήμαχο, τα Βοδενά, την Περιστερά, τα Κούκλενα, 
το Καβακλή μέχρι τη Μεσήμβρια, την Αγχίαλο, τη Σωζόπολη, τον 
Πύργο και τη Βάρνα β) την περιοχή από τις επαρχίες της Αδρια-
νούπολης, της Βιζύης, των Μέτρων, των ∆έρκων, της Σηλύβριας, της 
Ηράκλειας, της Γανόχωρας, του Μυριόφυτου, μέχρι τη χερσόνησο 
της Καλλίπολης και την επαρχία του Αίνου γ) τη σημερινή ελληνι-
κή Θράκη από τον Έβρο ποταμό, τις Καστανιές, τη Βύσσα, το ∆ι-
δυμότειχο, τις Φέρρες, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, μέχρι 
τη Γενησέα και τη Ξάνθη, με φυσικό όριο τον ποταμό Νέστο5. 

                                                 
2. Β. Παπούλια, «Η αρχαία Θράκη ως ιστορική ενότητα», 7-46: Βαλκανι-

κά Σύμμεικτα 2/1983 και Αρχαιολογία, 13/1984: Αφιέρωμα - Θράκη. 
3. Α.Β. Καψής, «Αίμος αντί του εσφαλμένου Μπαλκάν», 83-122: ΑΘΛΓΘ, 

36/1973. 
4. Κ.Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου ελληνισμού-Θράκη-, Θεσ/νί-

κη 1993, 43-44. 
5. ό.π., 60-65 και Κ. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα εθνολογικά όρια του ελλη-

νισμού στα Βαλκάνια, Θεωρητική Προσέγγιση και Ιστορική Ερμηνεία της 
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Για λόγους μεθοδολογίας, εξαιρέθηκε από την παρούσα μελέτη 
η περιοχή της Κωνσταντινούπολης, η οποία ως μητροπολιτικό κέ-
ντρο του ελληνισμού αποτελεί αυτόνομο θέμα με ιδιαίτερη φυσιο-
γνωμία και πολυσύνθετο ρόλο στην νεοελληνική ιστορία. Αντίθετα, 
έχει συμπεριληφθεί η περιοχή της Βάρνας, η οποία γεωγραφικά δεν 
ανήκει στη βόρεια Θράκη, αλλά παρουσιάζει εθνολογική και ιστο-
ρική ομοιότητα με το χώρο6. 

Ο όρος Θράκες ή Θρακιώτες χρησιμοποιείται στην παρούσα ερ-
γασία εναλλακτικά και χωρίς διάκριση ως ταυτόσημος με τον ελλη-
νισμό της τουρκοκρατούμενης ενιαίας Θράκης. Στο βουλγαρικό 
στοιχείο της βόρειας Θράκης αποδίδεται το εθνώνυμο Βούλγαροι 
Θράκες, ενώ τη θρησκευτική ταυτότητα των χριστιανών αποδίδου-
με χωρίς διάκριση σε όλους τους μη μουσουλμάνους της περιοχής. Η 
Θράκη λειτουργούσε από την εποχή του Βυζαντίου ως κεντρική 
επαρχία και προάστιο της Κωνσταντινούπολης. ∆ιέθετε μεγάλη ε-
μπορική και πολιτισμική σπουδαιότητα και ένα συμπαγή ελληνικό 
πληθυσμό, η παρουσία του οποίου μαρτυρείται ήδη από τον 13ο 
αιώνα. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, η Θράκη διατή-
ρησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη Χερσόνησο του Αίμου, κα-
θώς ο μεσαιωνικός ελληνισμός συνδεόταν άμεσα με την άνθηση του 
βόρειου και ιδιαίτερα του θρακικού ελληνισμού7. 

Κατά την πρώιμη περίοδο της Τουρκοκρατίας (14ος-15ος αιώ-
νας), οι εξισλαμισμοί και οι διώξεις των χριστιανών συνετέλεσαν 
στην ερήμωση μεγάλων γεωγραφικών εκτάσεων της Θράκης και 
στον εκτοπισμό του ελληνικού στοιχείου σε ορεινές περιοχές, προς 
την ενδοχώρα. Ο θρακικός ελληνισμός αποτέλεσε στην πλειοψηφία 

                                                    
Βαλκανικής Συνύπαρξης, Θεσσαλονίκη 1994, 62-64. 

6. Ξ. Κοτζαγεώργη - Α. Παναγιωτοπούλου, Νεότερη και σύγχρονη ιστο-
ρία της Θράκης, βιβλιογραφικός οδηγός, Θεσ/νίκη 1993, 28. 

7. Β. Παπούλια, «Φάσεις εντάξεως Αρχαίων φύλων της Χερσονήσου του 
Αίμου στον ελληνικό κόσμο», 203-214: Συμπόσιο - Η ιστορική, αρχαιολογι-
κή, λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, Θεσ/νίκη 1988. 
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του τμήμα των Reaya, των αγροτών που απασχολούνταν στις ε-
κτάσεις των μεγαλοτσιφλικάδων Οθωμανών. Αρκετοί ήταν όμως κι 
εκείνοι που επιδόθηκαν με επιτυχία στο ανταλλακτικό εμπόριο. 
Λόγω της μικρής έκτασής τους οι πεδιάδες της ενιαίας Θράκης γρή-
γορα τέθηκαν υπό οθωμανικό έλεγχο και από τον 16ο αιώνα ήταν ο 
βασικός τροφοδότης της αυτοκρατορίας στα σιτηρά. Η αγροτική 
ιδιότητα μεγάλου μέρους των Θρακών που κατοικούσαν στα πεδι-
νά, διαμόρφωσε μια αντίστοιχη, εσωστρεφή συμπεριφορά λόγω της 
προσκόλλησης στο συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο της παρα-
γωγής8. 

Κατά την ιστορική περίοδο που μελετούμε, προεπαναστατικά 
και μετεπαναστατικά (17ος-19ος αιώνας), άρχισε να συντελείται το 
φαινόμενο της αναδίπλωσης του θρακικού ελληνισμού λόγω των 
νέων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στον 
οθωμανικό χώρο και οδήγησαν σταδιακά στην αποσύνθεσή του. Οι 
δημογραφικές ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τον 16ο 
αιώνα στο θρακικό χώρο, με τη μετακίνηση χριστιανικών πληθυ-
σμών, συνέβαλαν αποφασιστικά στην πληθυσμιακή επίρρωση των 
ερημωμένων αστικών κέντρων. Οι μετακινήσεις ελληνικών πληθυ-
σμών προς τη Θράκη καθώς και οι εποικισμοί ξένων εθνοτήτων 
υπαγορεύονταν από την ίδια την πολιτική των σουλτάνων, που 
αποσκοπούσε στην πύκνωση των ερημωμένων από τον 15ο αιώνα 
θρακικών περιοχών. Οι εθνολογικοί χάρτες της ευρωπαϊκής Τουρ-
κίας που εκδόθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, τεκμηριώνουν την 
επικράτηση του ελληνικού στοιχείου στη νότια Θράκη και την έ-
ντονη παρουσία του στο βόρειο και ανατολικό τμήμα μέσα σε συ-
μπαγείς βουλγαρικούς και μουσουλμανικούς πληθυσμούς9. Ωστόσο, 

                                                 
8. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 44-46 και F. Braudel, Μεσόγειος, ο ρό-

λος του περίγυρου, Αθήνα 1993, 71-90. Σ. Ι. Ασδραχάς, (εισαγωγή και επιλο-
γή κειμένων), Η οικονομική δομή των βαλκανικών κρατών στα χρόνια της 
οθωμανικής κυριαρχίας ιε΄- ιθ΄ αιώνας, Αθήνα 1979, 292-389. 

9. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π.,25. 
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σ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατάκτησης μέχρι τις αρχές του 
20ού αιώνα είναι ευδιάκριτη η παρουσία ποικίλων εθνικών ομάδων 
(Σέρβοι, Βούλγαροι, Αλβανοί, Κουτσόβλαχοι, Εβραίοι, Τούρκοι) 
στη μείζονα Θράκη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονες οικο-
νομικές, εθνογραφικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις10. 

Ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση αυτής της ιστορικής πρα-
γματικότητας έχει η γεωγραφική διαμόρφωση της ενιαίας Θράκης 
(τα ορεινά συγκροτήματα, οι πεδιάδες και οι ποταμοί), η οποία κα-
θόρισε, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, την ανάπτυξή της, 
καθώς και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων ∆υ-
νάμεων γι’ αυτήν. Η γεωγραφική θέση της Θράκης ως ενδιάμεσου 
χώρου μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης συνέβαλε ώστε να υποστεί ο 
θρακικός ελληνισμός πολλαπλές επιδράσεις από διαφορετικούς λα-
ούς και πολιτισμούς11. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών, της 
φυσικής γεωγραφίας και της γεωγραφικής θέσης διαμόρφωσε αντι-
κειμενικούς δεσμούς ανάμεσα στους πληθυσμούς που κατοικούσαν 
στη χερσόνησο του Αίμου με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κοι-
νής βαλκανικής αγοράς, η οποία πρόσδιδε οικονομική ενότητα 
στην περιοχή της Θράκης μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα περισ-
σότερα εμπορικά αστικά κέντρα βρίσκονταν στις νότιες ελληνικές 
περιοχές και το μεγαλύτερο μέρος του διαμετακομιστικού εμπορίου 
και της ναυτιλίας το είχαν αναλάβει οι Θρακιώτες. Ο βουλγαρικός 
πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένος σε μια ζώνη της Θράκης κατά μή-
κος της βουλγαροτουρκικής οροθετικής γραμμής στο βόρειο τμήμα 
του σαντζακιού των Σαράντα Εκκλησιών καθώς και σε μεμονωμέ-
να χωριά, ενώ μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα έντονο ήταν το φαι-

                                                 
10. Π. Κιτρομηλίδης, Το ελληνικό κράτος ως εθνικό κέντρο, 143-164: Ελ-

ληνισμός, ελληνικότητα, ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής 
κοινωνίας, επιμέλεια ∆. Τσαούσης, Αθήνα 1983, 144-145. 

11. Β. Παπούλια, Ιδεολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της πολιτικής 
οργανώσεως της χερσονήσου του Αίμου, Θεσ/νίκη 1978, 2-3. 
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νόμενο του εξελληνισμού, με κέντρο τη Φιλιππούπολη12. 
Τα ιστορικά γεγονότα του 18ου-19ου αιώνα, η γαλλική επανά-

σταση (1789) και οι ναπολεόντειοι πόλεμοι (1792-1815), αφύπνισαν 
εθνικά το βουλγαρικό στοιχείο, χωρίς να το αποσπάσουν ολοκλη-
ρωτικά από την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού. Ακόμη και 
σήμερα σε πολλά αστικά κέντρα της νότιας Βουλγαρίας και στις 
παλιές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας είναι φανερή η επίδραση του 
ελληνισμού σε απογόνους μικτών οικογενειών. Η κοινή εθνοϊστο-
ρία των Βουλγάρων και των Ελλήνων αυτής της περιόδου, μέχρι τα 
μέσα του 19ου αιώνα, διατηρήθηκε σε έθιμα και παραδόσεις που 
παρατηρούνται στους οικογενειακούς θεσμούς της βουλγαρικής και 
ελληνικής κοινωνίας13. Αυτή η ιδιότυπη ιστορική και ανθρωπογεω-
γραφική ενότητα της Θράκης εντάσσεται στην πολυμορφία που δι-
απιστώνεται στο γεωγραφικό χώρο της Χερσονήσου του Αίμου. Οι 
χριστιανικοί πληθυσμοί της ενιαίας Θράκης διατήρησαν την ενότη-
τα αυτή μέχρι το Συνέδριο του Βερολίνου, όταν αποφασίστηκε η 
αυτονόμηση της βόρειας Θράκης και η μετονομασία της σε Ανατο-
λική Ρούμελη: η τελική διάσπαση επήλθε με την ενσωμάτωσή της 
στη βουλγαρική ηγεμονία το 188514. 

Ωστόσο, παρά την προσάρτηση της βόρειας Θράκης στο βουλ-
γαρικό κράτος στη διάρκεια ολόκληρου του 19ου αιώνα και μέχρι 
τις αρχές του 20ού το ελληνικό στοιχείο υπερείχε αριθμητικά στη 
νότια περιοχή της Βουλγαρίας, στη ζώνη από τη Φιλιππούπολη μέ-

                                                 
12. Κ. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα εθνολογικά όρια του ελληνισμού, ό.π., 

57-58. 
13. Ε. Π. Αλεξάκης, «Αλληλοεπιδράσεις στους οικογενειακούς θεσμούς 

Ελλήνων και Βουλγάρων στη Θράκη», 25-40: Πρακτικά του Γ΄ Συμπόσιου 
Λαογραφίας, ΙΜΧΑ 1979. 

14. Κ. Βακαλόπουλος, Ο Ελληνισμός της Βόρειας Θράκης και του Θρακι-
κού Εύξεινου Πόντου (μέσα από το Αρχείο Γκιουμουσγκερδάνη), Θεσ/νίκη 
1995, 9-10: Η Ονομασία της Ανατολικής Ρουμελίας προέρχεται από τον τουρ-
κικό προσδιορισμό Ρουμ που απέδιδαν στους ορθόδοξους και εσφαλμένα 
χρησιμοποιείται ο όρος Ρωμυλία που παραπέμπει στο λατινικό Ρωμύλος.  
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χρι την Ιάμπολη, καθώς και σε αρκετά χωριά και σ’ ολόκληρη την 
παραλιακή ζώνη του Εύξεινου Πόντου. 

Ο ελληνισμός της Ανατολικής και της ∆υτικής Θράκης παρέμει-
νε υπό την τουρκική κυριαρχία μετά την ένωση της Βόρειας Θράκης 
με τη Βουλγαρία. Αργότερα με τις συνθήκες του Βουκουρεστίου 
(1913), του Νεϊγύ (1919) και της Λωζάνης (1923), καθορίστηκε η 
σημερινή πολιτική και εθνολογική κατάσταση, σύμφωνα με την 
οποία η Ανατολική Θράκη ανήκει στην Τουρκία και η ∆υτική στην 
Ελλάδα15. Το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας που διεξάγουμε ε-
στιάζεται στον Αγώνα του 1821, εφόσον αυτός σηματοδοτεί τη νέα 
περίοδο του ελληνισμού και διαχωρίζει τους Έλληνες σε «ελλαδι-
κούς και αλύτρωτους». Στο διαχωρισμό αυτό υπάγεται και ο ελλη-
νισμός της Θράκης, για τον οποίο η Επανάσταση του 1821 αποτελεί 
την αφετηρία ενός μακρόχρονου αγώνα, μέχρι το 1923, για την τε-
λική ένταξή του στο νεοελληνικό έθνος. Η μη ένταξη των Θρακών 
στο νεοελληνικό κράτος του 1830 (όπως επίσης και άλλων ελληνι-
κών πληθυσμών) επέδρασε καθοριστικά στην πολιτισμική ταύτισή 
τους με τον εξωελλαδικό ελληνισμό, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
μιας ιδιότυπης ακριτικής συνείδησης και ψυχολογίας, η οποία έχει 
διατηρηθεί μέχρι σήμερα16. 

Η μετάβαση από την πολιτισμική ελληνοορθόδοξη ταυτότητα, η 
οποία είχε διαμορφωθεί στα πλαίσια του Βυζαντίου και της Τουρ-
κοκρατίας, στην πολιτική, εθνική ταυτότητα, η οποία διαμορφωνό-
ταν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εθνισμών, δεν ολοκληρώθηκε 
ταυτόχρονα σε όλους τους Έλληνες, με αποτέλεσμα ένα σοβαρό 
ρήγμα στην ενότητα του ελληνισμού. Το τοπικιστικό ή ορθότερα 
τμηματικό πνεύμα17 που αναπτύχθηκε μετεπαναστατικά λόγω των 

                                                 
15. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 273-307. 
16. Κ. Βακαλόπουλος, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως 

(1872-1996), Θεσ/νίκη 1996, 262. 
17. Έτσι ονομάζει το τοπικιστικό πνεύμα ο Ι. ∆ραγούμης: βλ. Α. Βακαλό-

πουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. ΣΤ΄, ό.π., 1008-1026. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 32

αντικειμενικών τοπικών ιδιομορφιών, αλλά και του διοικητικού, 
πολιτικοκοινωνικού συστήματος, επέφερε τη διάκριση σε αυτόχθο-
νες και ετερόχθονες Έλληνες18. Αυτός ο διαμελισμός του ελληνι-
σμού οδήγησε εν μέρει και τους Θρακιώτες στην απομόνωση και 
στην περιφερειοποίησή τους από το νότιο κέντρο λήψης των απο-
φάσεων. Ο πολυσύνθετος ρόλος της Θράκης ως ενδιάμεσου γεω-
γραφικά και ιστορικά χώρου μεταξύ της εγγύς Ανατολής και της 
κεντροανατολικής Ευρώπης περιορίστηκε έτσι σ’ ένα απλό, συμβο-
λικό σύνορο μεταξύ Τουρκίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας, συγκαλύ-
πτοντας μια ζωντανή και επικίνδυνη ισορροπία που υπήρχε ανάμε-
σα σε όμορους λαούς και πολιτισμούς19. 

Η επιτόπια περιήγησή μας στην ελληνική Θράκη και στη νοτιο-
ανατολική Βουλγαρία, όπου υπάρχουν αρκετοί ελληνικοί σύλλογοι 
και απόγονοι μικτών οικογενειών (περίπου 15.000 Έλληνες Σαρα-
κατσάνοι και 150.000 Βούλγαροι πολίτες ελληνικής καταγωγής), 
κατέγραψε την απομόνωση που βιώνουν οι σύγχρονοι Θρακιώτες. 
Η ερήμωση πολλών αγροτικών περιοχών της ελληνικής Θράκης, ι-
διαίτερα στο νομό του Έβρου, αποτελεί συνέχεια της μετεπαναστα-
τικής διάκρισης σε αυτόχθονες και ετερόχθονες Έλληνες και συνι-
στά ένα σύγχρονο πολιτικό πρόβλημα. Η πλειοψηφία των Θρακών 
υποστηρίζει ότι η ελληνική θρακική περιοχή δεν έχει ενταχθεί ακό-
μη στην οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη του νεοελληνικού 
κράτους. Οι τοπικές πρωτοβουλίες Θρακών εμπόρων προς την επί-
τευξη μιας συνεργασίας με Έλληνες και Βούλγαρους της νότιας και 

                                                 
18. Ετερόχθονες αποκαλούσαν όσους ζούσαν στις σκλαβωμένες ακόμη 

περιοχές με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος που είχε πά-
ρει τόσο σοβαρές διαστάσεις ώστε ο ποιητής Α. Σούτσος να γράψει: «αλλά 
δίωκε συ Ρήγα και συ Λόντε ως προδότες Κρήτας, Θράκας, Μακεδόνας, 
Θεσσαλούς και Ηπειρώτας Των πολλών αυτών ηρώων ένα μόνο πτύσμα 
φθάνει να σας πνίξει, ω δύο της Πελοποννήσου Νάνοι»: βλ. Α. Βακαλόπου-
λος, ό.π., 1026. 

19. Encyclopedie de la pleiade, Ιστορία και μέθοδοί της, μετ. Ε. Στεφανά-
κη, τ. Α΄ Αθήνα 1979, 118-120. 
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ανατολικής Βουλγαρίας συνιστούν την αναγκαία δραστηριοποίηση 
του θρακικού ελληνισμού, έτσι ώστε να επανακτήσει η Θράκη το 
δυναμικό ρόλο που κατείχε κατά τον 18ο-19ο αιώνα στην οικονομι-
κή και πολιτισμική ζωή των Βαλκανίων. 

Στα πλαίσια μιας διαβαλκανικής προοπτικής, η συμμετοχή των 
Θρακών στον Αγώνα του 1821 και η δημοσιοποίηση της εικονο-
γράφησής της μπορεί να συμβάλουν στην κατανόηση της πολυμορ-
φίας του ελληνισμού και ιδιαίτερα στην ανάλυση των σύγχρονων 
τοπικών προβλημάτων της ελληνικής Θράκης. Η σκοπιμότητα της 
διερεύνησης του θέματος που έχει επιλεχθεί βρίσκεται σε άμεση συ-
νάρτηση με τη σημερινή ιστορική πραγματικότητα, κατά την οποία 
τα εθνικά θέματα γνωρίζουν συνεχείς μεταπτώσεις. Η διαρκής αμ-
φισβήτηση των εθνικών ορίων από την πλευρά πολυάριθμων ξενι-
κών παραγόντων καθιστά σύγχρονη ιστορική ανάγκη τη διερεύνη-
ση, τον εντοπισμό και την αποτίμηση της παρουσίας των Θρακών 
στο νεοελληνικό και βαλκανικό χώρο. 

ΙΙ. Τεκμηρίωση του θέματος  

Η επιτόπια παρατήρηση και έρευνα για τη συγκέντρωση του ει-
καστικού υλικού που ιστορεί τη συμμετοχή των Θρακών στον Α-
γώνα του 1821 μπορεί να συμβάλει στη συγκρότηση συγκεκριμένων 
προτάσεων για τη διδακτική της ΤΙ και το ρόλο της στη σύγχρονη 
ιστορική έρευνα20. Η σημασία της ΤΙ στη σύγχρονη ιστοριογραφική 
έρευνα, καθώς επίσης και στη διδακτική του μαθήματος αποκτά ι-
διαίτερο ενδιαφέρον, διότι συνεπικουρεί στο κοινωνικό και πολι-
τικό αίτημα των καιρών για μια ιστορία αποκεντρωμένη21. Η εικο-
νογράφηση της ΤΙ δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί στη διδακτική της 

                                                 
20. Κ. Βακαλόπουλος, Σύγχονα εθνολογικά όρια του ελληνισμού, ό.π., 

220. 
21. βλ. W. H. Burston, C.W. Green, E.J. Nicholas. A.K. Dickinson, D. Thom-

pson, (editorial board), Handbook for History teachers, London 19722, 85. 
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ιστορίας, εφόσον η ίδια η διδασκαλία της ΤΙ, δεν έχει ακόμη εντα-
χθεί πλήρως στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο συσχετισμός 
του θρακικού ιστορικού υλικού με το αντίστοιχο εικαστικό συνι-
στά μια πρόταση για τη διδακτική της ΤΙ μέσω των έργων τέχνης 
και στη συνέχεια μέσω της σύγχρονης εικόνας, του οπτικοακουστι-
κού συστήματος που αποτελεί το εποπτικό υλικό22. Στην παρούσα 
μελέτη, από το ευρύ πλαίσιο της εικόνας έχουν επιλεγεί μόνον έργα 
ζωγραφικής και γλυπτικής. Αυτά αποτελούν το εικαστικό, εικονι-
στικό υλικό που καταγράφει ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα και 
συγχρόνως συμβάλλει στην οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήμα-
τος της ιστορίας σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα23. Τα εικαστικά αυ-
τά έργα εξετάζονται ως πρωτότυπα δημιουργήματα τέχνης και συγ-
χρόνως ως διδακτικό υλικό που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 
την αρχή της εποπτείας και τους τρόπους απεικόνισης της ιστορικής 
πραγματικότητας24. Ως κριτήριο επιλογής των εικαστικών μαρτυ-
ριών που παρουσιάζονται ορίζεται η άμεση παραπομπή τους στο 
ιστορικό σημαινόμενο της συμμετοχής των Θρακών στον πόλεμο 
του 1821. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα έχουν φιλοτε-
χνηθεί υστερόχρονα από το καθεαυτό ιστορικό γεγονός (πράγμα 
που ισχύει και με την γραπτή ιστορική καταγραφή του) συμβάλ-
λουν αποφασιστικά στην προσέγγιση και ανακατασκευή του γεγο-

                                                 
22. R. Romano, Πού οδεύει η Ιστορίας; Αναζητήσεις της σύγχρονης ιστο-

ριογραφίας, μετ. Χ. Κουλούρη, Α. Κράους, Π. Μιχαηλάρης, Μ. Τραπεζανλί-
δου, Ε. Φαλίδου, Αθήνα 1988. 

23. Με τον όρο εικόνα εννοείται η πιστή απεικόνιση ή η σχηματική ανα-
παράσταση της πραγματικότητας, όλα τα είδη ζωγραφικής, φωτογραφίας, τα 
σχέδια, τα σκίτσα, τα φιλμς, οι βιντεοκασέτες ακόμη και τα σχέδια που πα-
ράγονται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: βλ. Ι. Χριστιά, «Η διδακτική 
λειτουργία της εικόνας στο δημοτικό σχολείο», 99-106: Τa Εκπαιδευτικά, 
17/1990. 

24. Β. Ασημομύτης, «Τα εποπτικά μέσα στη διαδασκαλία της Ιστορίας», 
66-77: Σεμινάριο, 3/1984. 
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νότος25. Η διπλή ιδιότητα ενός έργου ως «μαρτυρούντος και μαρτυ-
ρουμένου», προσφέρει στον ερευνητή μια μεθοδολογική αρχή εκκί-
νησης για τη συγκρότηση ενός παραστατικού πίνακα που αποκα-
θιστά την ιστορία μιας συγκεκριμένης εποχής και περιοχής. Τα ίδια 
τα έργα επιβάλλουν ένα πολυμορφικό τρόπο μελέτης, ο οποίος ε-
ξαρτάται κάθε φορά από τους στόχους της έρευνας. 

Στην παρούσα μελέτη τα έργα που αναπαριστάνουν τη συμμε-
τοχή των Θρακών στον αγώνα του 1821 συμπληρώνουν και συχνά 
αναπληρώνουν τα κενά από τα γραπτά στοιχεία που διαθέτουμε, 
όπως συμβαίνει με το έργο του Π. Ζωγράφου για τη μάχη στους 
Μύλους και με το έργο του A. Vinchon για την καταστροφή της 
Σαμοθράκης: και στις δυο περιπτώσεις αντλούμε στοιχεία για τη 
θρακική συμμετοχή σε επαναστατικές κινητοποιήσεις μέσα από έρ-
γα που φιλοτεχνήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη δια-
δραμάτιση των ιστορικών γεγονότων και μάλιστα έπειτα από πα-
ραγγελία ενεργών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ήταν ο Μα-
κρυγιάννης για το πρώτο έργο και οι Γάλλοι φιλέλληνες για το δεύ-
τερο. 

Οι πρωιμότερες εικαστικές μαρτυρίες του νεοελληνικού Αγώνα 
έχουν εντοπιστεί σε πίνακες εικονογραφημένων γαλλικών περιηγη-
τικών εκδόσεων του 16ου και 17ου αιώνα. Στη συνέχεια, οι πίνακες 
του Delacroix, τα θεατρικά έργα, τα ποιήματα, οι λιθογραφίες επώ-
νυμων και ανώνυμων δημιουργών, ακόμη και οι παραστάσεις Ελ-
λήνων αγωνιστών σε χρηστικά αντικείμενα, συγκρότησαν μια πλή-
ρη γαλλικής προέλευσης καλλιτεχνική καταγραφή της Επανάστα-

                                                 
25. Σ’ αυτό το σημείο χρειάζεται να διευκρινιστεί η διπλή σημασία του 

όρου Ιστορία: α) τα ιστορικά γεγονότα καθεαυτά όπως διαδραματίστηκαν 
στο παρελθόν και β) η γνώση γι’ αυτά και η καταγραφή τους από τις πηγές. Η 
επιστημονική καταγραφή των ιστορικών γεγονότων δεν ταυτίζεται ποτέ α-
πολύτως με αυτά, διότι παρεμβαίνει ο ιστορικός και η επιλογή των πηγών: βλ. 
Α. Μπαγιόνας, Η θεωρία της Ιστορίας από τον Θουκυδίδη στον Sartre, 
Θεσ/νίκη 1980, 3-9. 
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σης. Στην Αγγλία και στη Γερμανία πολλές φιλελληνικές επιτροπές 
ανέθεσαν επίσης σε καλλιτέχνες την εικονογράφηση του Αγώνα, με 
στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και την ενεργό, υλική 
υποστήριξη στους Έλληνες αγωνιστές και στα ορφανά του 
πολέμου. Οι Ευρωπαίοι ζωγράφοι εικονογράφησαν τον Αγώνα του 
1821 ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της προοπτικής και της 
φωτοσκίασης, τη ρεαλιστική οπτική, όσον αφορά την τεχνική, με 
τελικό στόχο τη ρομαντική απόδοση του περιεχομένου. Οι πίνακες 
του Βαυαρού P. Hess, του οποίου δύο έργα παρουσιάζονται στην 
παρούσα μελέτη, ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία των εικαστικών 
μαρτυριών και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο 
που ασκεί η ιστορική εικονογράφηση στη διδακτική της ιστορίας. 
Το εικονογραφικό υλικό των ελληνικών ιστορικών εγχειριδίων ε-
πηρεάστηκε για πολλά χρόνια από τα έργα του P. Hess παρά το γε-
γονός ότι είχε προηγηθεί η εικονογράφηση του Αγώνα από τον Π. 
Ζωγράφο. Η προτίμηση του επίσημου νεοελληνικού κράτους στην 
εικονογράφηση του P. Hess εξηγείται βέβαια από τη μεγάλη επί-
δραση που είχε ασκήσει η ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα η γερμανική τέ-
χνη και η πολιτική σκέψη στο νεοϊδρυθέν βασίλειο, σε συνδυασμό 
με την αποστροφή των Βαυαρών και των Νεοελλήνων αστών προς 
τη μακραίωνη θεολογική παράδοση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής 
και λαϊκής εικονογράφησης26. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται στα έργα των P. Hess και Π. 
Ζωγράφου τόσο ως προς την πρόθεση του παραγγελιοδότη και του 
καλλιτέχνη όσο και ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα, χρησιμεύ-
ουν για τη σύγκριση ανάμεσα σε έργα της λόγιας και της λαϊκής τέ-
χνης που καλλιεργήθηκαν σχεδόν παράλληλα στα πλαίσια της νεο-
ελληνικής τέχνης. Η ιστορική πραγματικότητα στη ζωγραφική του 
Ευρωπαίου P. Hess παρουσιάζεται με ακαδημαϊκή τεχνοτροπία και 
ωραιοποιημένο ύφος, με ευδιάκριτη την πρόθεση του ζωγράφου να 
εκφράσει τα πολιτικά κίνητρα του οθωνικού περιβάλλοντος. Στην 

                                                 
26. Α. Προκοπίου, Το εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του, Αθήνα χχ., 26. 
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εικονογράφηση των Π. και ∆. Ζωγράφου παρά την προσωπική πα-
ρέμβαση του Ι. Μακρυγιάννη, η απόδοση των ιστορικών γεγονότων 
και προσώπων συνιστά μια καθαρά αφηγηματική περιγραφή σε 
λαϊκότροπη τεχνοτροπία, η οποία εκφράζει την εθνική αφύπνιση 
του λαού και στοχεύει στην ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης27. 
Παρόμοιες διαφορές παρατηρούνται στα έργα που εικονογραφούν 
Θρακιώτες αγωνιστές και εντάσσονται θεματικά και τεχνοτροπικά 
στην πορεία που ακολούθησε η νεοελληνική τέχνη από τον 18ο αι-
ώνα μέχρι σήμερα. 

Συνολικά τα έργα που έχουν ταξινομηθεί και παρουσιάζονται 
στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν: 1) εικόνες της ορθόδοξης εκ-
κλησιαστικής τέχνης του 19ου και 20ού αιώνα, η οποία στο βαλκανι-
κό χώρο γενικότερα ακολουθεί τις λειτουργικές παραδόσεις της ορ-
θόδοξης εκκλησίας και συνιστά μέρος της θρησκευτικής πράξης, 2) 
ευρωπαϊκά και ελληνικά χαρακτικά του 18ου και 19ου αιώνα, τα 
οποία κατά το πλείστον εικονογραφούσαν θρησκευτικά αναγνώ-
σματα ή αποτελούσαν ανατύπωση πρωτότυπων ζωγραφικών έργων 
που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, 3) πρωτότυπους ζωγραφικούς πί-
νακες του 19ου και 20ού αιώνα, δυτικής και ελληνικής προέλευσης, 
ακαδημαϊκής και λαϊκότροπης τεχνοτροπίας, 4) υπαίθρια γλυπτά 
και ανάγλυφα του 20ού αιώνα και 5) ανάγλυφα ρωμαϊκής εποχής με 
θέμα το Θράκα ιππέα. Η ιστορική προσέγγιση των έργων αυτών 
εστιάζεται σε μια οντολογική και όχι αξιολογική παρουσίαση, με 
στόχο την αξιοποίησή τους στη διδακτική της ΤΙ. Όπως θα δείξουμε 
στην πορεία της μελέτης, οι ζωγραφικοί πίνακες των λαϊκών ζω-
γράφων και τα λιγοστά εμπνευσμένα ιστορικά μνημεία, προσεγγί-
ζουν ασφαλέστερα την ιστορική πραγματικότητα και ιδιαίτερα την 
τοπικότητα (locality) των ιστορικών γεγονότων, καθώς τα λιτά 
σχήματα της λαϊκότροπης σύνθεσης υπερβαίνουν την ιδεαλιστική 

                                                 
27. Γ. Α. Βρεττός, Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο σχολικό 

εγχειρίδιο της ιστορίας, Θεσ/νίκη 1994, 46. 
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απόδοση της λόγιας τέχνης28. Αρκετά από τα έργα που έχουν εντο-
πιστεί βρίσκονται σε μουσειακούς χώρους της Ελλάδας, της Βουλ-
γαρίας και της Ευρώπης και αποτελούν ιστορικό τεκμήριο για τη 
θρακική συμμετοχή στον αγώνα, ενώ συγχρόνως μας παραπέμπουν 
στην εκπαιδευτική διάσταση των έργων τέχνης, όπως αυτή εδραιώ-
θηκε κυρίως μετά τη Γαλλική επανάσταση. Στις θεωρίες των Γάλ-
λων εγκυκλοπαιδιστών είχε τονιστεί ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός ρό-
λος των δημόσιων μουσείων ενώ ήδη αμέσως μετά την Επανάσταση 
του 1789 είχε καθιερωθεί στη Γαλλία η ετήσια καλλιτεχνική έκθεση 
στο Salon με οικονομικό χορηγό την ίδια την κυβέρνηση. Τεκμήριο 
για το σημαντικό ρόλο που αποδόθηκε στα ιστορικά μουσεία και 
στις αντίστοιχες εικαστικές συλλογές αποτελεί η αριθμητική αύξη-
σή τους στο χώρο της κεντρικής Ευρώπης από τις αρχές του 19ου 
αιώνα με αποτέλεσμα την ένταξή τους στην υπηρεσία της ιστορικής 
επιστήμης και εκπαίδευσης29. Στον ελληνικό χώρο, ο Ι. Καποδί-
στριας ίδρυσε το πρώτο μουσείο στην Αίγινα το 1829, στα πλαίσια 
της ευρωπαϊκής τάσης προς τη μεταβίβαση των ζωγραφικών συλλο-
γών και ιστορικών μνημείων στη δικαιοδοσία του έθνους30. Η μου-
σειακή εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη διδα-
κτική της ΤΙ σε συνδυασμό με την παρατήρηση των υπαίθριων 
γλυπτών και των φορητών, λατρευτικών και μη, εικονογραφήσεων. 
Τα εικαστικά έργα με ιστορικό θέμα είτε εικονογραφούν τα διδα-
κτικά εγχειρίδια είτε εκτίθενται σε μουσειακούς και δημόσιους χώ-
ρους συμβάλλουν στον πολυπολιτισμικό προσανατολισμό της ιστο-
ρίας και στην άμεση προσέγγιση των παραστατικών πηγών της ι-

                                                 
28. ό.π., 42-43. 
29. Στη Γαλλία τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι το 1800 είχαν ι-

δρυθεί 21 μουσεία, στη συνέχεια έφτασαν τα 180 και στο τέλος του 19ου ή-
ταν περίπου 350: βλ. Encyclopedie de la pleiade, ό.π., τ. Γ΄, 85-99. 

30. Ρ. Καλούρη - Αντωνοπούλου, Χ. Κάσσαρης, Το μουσείο μέσο τέχνης 
και αγωγής και οδηγός επίσκεψης για μαθητές και δασκάλους, Αθήνα 1988, 
20-21. Α. Ανδρέου. (1996). Ιστορία, Μουσείο και Σχολείο. Θεσσαλονίκη. 
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στορικής επιστήμης. 
Η παρούσα έρευνα καταγράφει και ταξινομεί τις εικαστικές 

μαρτυρίες της θρακικής συμμετοχής στην επανάσταση του 1821 και 
αποτελεί πρόταση για την αξιοποίηση της ιστορικής τέχνης στη δι-
δακτική της ΤΙ και για τη διερεύνηση της αλληλεξάρτησης που υ-
πάρχει ανάμεσα στην τοπική και στη γενική ιστορία. 

ΙΙΙ. Συνάρτηση ιστορικού - εικαστικού υλικού 

Η διερεύνηση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στη μείζο-
να Θράκη κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα (1821-
1829), αποτελεί δύσκολο έργο για κάθε μελετητή της νεοελληνικής 
Ιστορίας, διότι η μεγάλη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στην περιοχή 
–η μεγαλύτερη όλων των υπόλοιπων ελλαδικών περιοχών– σε συν-
δυασμό με την αποδημία πολλών αγωνιστών, συνετέλεσαν στην 
καταστροφή και στην απώλεια σημαντικών γραπτών πηγών και 
προφορικών μαρτυριών. Η ένδεια πηγών και τεκμηρίων για τη 
συμμετοχή των Θρακών στην επανάσταση του 1821, συγκριτικά με 
τα στοιχεία που διαθέτουμε για άλλες γεωγραφικές περιοχές, έχει 
συμβάλει αποφασιστικά στην υποτίμηση, ακόμη και στην άγνοια, 
της συνεισφοράς των Θρακών στον εθνικό αγώνα31. Ωστόσο, τα έγ-
γραφα και οι επιστολές των Θρακών αγωνιστών που έχουν διασω-
θεί στο Αρχείο Αγωνιστών32, η καταγραφή μαρτυριών και διηγή-
σεων σε τοπικά περιοδικά της ελληνικής Θράκης, με σημαντικότερη 
τη συλλογή του θρακικού Αρχείου από το 1934 μέχρι το 1967 στο 

                                                 
31. Η συμμετοχή του θρακικού ελληνισμού στον αγώνα του 1821 δεν έχει 

ακόμη αποτιμηθεί στα πλαίσια της γενικής ιστορίας του έθνους όπως πρώτος 
υπογράμμισε ο ιστορικός Α. Βακαλόπουλος: βλ. Ιστορία του Νέου Ελληνι-
σμού, η μεγάλη ελληνική επανάσταση 1821-1829, οι προϋποθέσεις και οι 
βάσεις της 1813-1822, τ. Ε΄, Θεσ/νίκη 1980, 515-525. 

32. Το Αρχείο αγωνιστών έχει διασωθεί και φυλάσσεται στην Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Αθήνας όπου επιβεβαιώσαμε το αντίστοιχο θρακικό υλικό. 
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αντίστοιχο περιοδικό33, μαζί με τα έργα των ιστορικών Α. και Κ. 
Βακαλόπουλου για τη σύγχρονη ιστορία της Θράκης, συγκροτούν 
ήδη ένα σημαντικό ιστορικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στα 
πλαίσια της ΤΙ. 

Η συμμετοχή του θρακικού ελληνισμού στους εθνικοαπελευθε-
ρωτικούς αγώνες εντάσσεται στη διαχρονική, ειρηνική ή πολεμική 
αντίσταση των βόρειων «Ελλήνων εξωμεριτών»34 ενάντια στις α-
ντίστοιχα ειρηνικές ή πολεμικές διεισδύσεις που είχαν επιχειρήσει 
στη Θράκη οι Ρωμαίοι, οι Σλάβοι, οι Αλβανοί και τέλος οι Οθωμα-
νοί. Η Θράκη, όπως και η Μακεδονία, δέχτηκε πρώτη την επίθεση 
από τις πολυάριθμες οργανωμένες στρατιωτικές δυνάμεις της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα την καταστροφή και την 
ερήμωση της υπαίθρου και των θρακικών παραλίων μέχρι το τέλος 
του 17ου αιώνα35. 

Η φυσική γεωγραφία της Θράκης και οι ιδιαίτερες τοπικές οι-
κονομικές και κοινωνικές συνθήκες προσδιόρισαν αποφασιστικά 
το ρόλο των Θρακών τόσο προεπαναστατικά όσο και κατά τη 
διάρκεια της επανάστασης. Η παρουσία ισχυρών τουρκικών δυνά-
μεων και συμπαγών οθωμανικών πληθυσμών στην ενιαία Θράκη, 
καθώς και η εγγύτητα της οθωμανικής εξουσίας, συνέβαλαν καθο-
ριστικά στη διαμόρφωση μιας ιδιότυπης αντίστασης εκ μέρους των 
Θρακών. Πρόκειται για ένα είδος αντίστασης που άλλοτε εκδηλω-
νόταν ως ευέλικτη συμπεριφορά προσαρμογής, άλλοτε ως εκούσια - 
παθητική υποταγή και άλλοτε ως ενεργητική, μυστική προετοιμα-
σία για τον αγώνα36. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την περιο-

                                                 
33. Πρόκειται για την περιοδική έκδοση, Αρχείον του θρακικού λαογρα-

φικού και γλωσσικού θησαυρού, τριμηνιαίο σύγγραμμα, Αθήνα 1934-1960, η 
οποία περιλαμβάνει πολύτιμο πρωτογενές υλικό. 

34 Κ. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα εθνολογικά όρια του ελληνισμού στα 
Βαλκάνια, Θεσ/νίκη 1994, 14-15. 

35. ∆.Ι. Μαγκριώτης, Θράκη (ανάτυπον εκ του βιβλίου Μ. Ασία - Πόντος 
- Θράκη), Αθήνα 1972. 

36. Η ευέλικτη αυτή συμπεριφορά χαρακτήριζε όλους τους κατακτημέ-
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ρισμένη αντίσταση των Θρακών αποτελεί η πληθυσμιακή υπεροχή 
των κατακτητών στην ενιαία Θράκη, η οποία, σύμφωνα με τις στα-
τιστικές παρατηρήσεις ερευνητών, προσέγγιζε την αναλογία: τέσ-
σερις Τούρκοι προς έναν αλλόθρησκο, ενώ στην Ήπειρο και στην 
Πελοπόννησο η αντιστοιχία ήταν οκτώ Έλληνες προς έναν Τούρ-
κο37. 

Η Θράκη στα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης (14ος - 
16ος) μετά την επανάσταση του σουλτάνου Μουράτ Α΄ στην Αδρι-
ανούπολη υποτάχθηκε χωρίς αντίσταση των κατοίκων της. Η εκού-
σια αυτή παράδοση συνέβαλε στην ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης, η 
οποία υπαγόταν στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας και λειτούργησε 
ως αρωγός στην οικονομική και εκπολιτιστική πρόοδο της επόμενης 
περιόδου (16ος-17ος) στα χρόνια της οθωμανικής κρίσης38. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου (1821-1829) 
έγινε με κριτήριο τη σπουδαιότητα που έχει ο Αγώνας του 1821 στα 
πλαίσια της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας των Βαλκανίων. Κατά 
την περίοδο αυτή διαμορφώθηκε το πολιτικό αίτημα των λαών για 
εθνική αυτοδιάθεση, ενώ οι εξεγέρσεις των Ελλήνων (1821-1829) 
και των Σέρβων (1804-1813) επρόκειτο να αλλάξουν ριζικά τη ζωή 
των υποταγμένων στην πολυεθνική οθωμανική αυτοκρατορία. Ο 
Αγώνας του 1821 οδήγησε τον ελληνισμό στον επαναπροσδιορισμό 
της συλλογικής ταυτότητάς του: το εθνώνυμο Έλληνες προσδιόρισε 
το κατακτημένο γένος των Ρωμιών με την έναρξη της Επανάστασης, 
αλλά για τους Θρακιώτες η ταύτιση με τη νέα εθνική ταυτότητα, 
καθώς και η ένταξή τους στη νέα πολιτική οργάνωση της Ελλάδας 
μετά το 1830, θα ολοκληρωνόταν πολύ αργότερα. Για τους Θρα-

                                                    
νους χριστιανούς: βλ. Ν.Γ. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και 
Ιστοριογραφίας, Αθήνα 1982, σσ. 220-221 και Φ.Σ. ∆ραγούμης, Γ.Σ. ∆ραγού-
μης, Έθνος και Κράτος, Θεσ/νίκη 19672, 141. 

37. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Ε΄, ό.π., 146. 
38. Θ. Θωμόπουλος, «Η αυτοδιοίκηση στη Μαρώνεια - θεσμός του θρα-

κιώτικου λαϊκού δικαίου», 169-204: ΘΕ, 1/1980. 
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κιώτες, η περίοδος 1821-1829 αποτελούσε την αφετηρία ενός μα-
κρόχρονου αγώνα, μέχρι το 1923, για τη διεκδίκηση της νέας εθνι-
κής ταυτότητας. Ο Αγώνας του 1821 και η συγκρότηση του περιο-
ρισμένου εδαφικά ελληνικού κράτους το 1830 σηματοδότησαν τη 
σοβαρή κρίση ταυτότητας που επρόκειτο να αντιμετωπίσει ο ελλη-
νισμός μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα39. 

Ο επαναστατικός αναβρασμός του 19ου αιώνα μεταφέρθηκε στο 
χώρο των Βαλκανίων από την Ευρώπη, αλλά προσαρμόστηκε στις 
ανάγκες των γηγενών λαών. Οι χριστιανικοί λαοί της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας υπήρξαν αλληλέγγυοι στην πρώτη φάση του αγώνα 
(1821-1829), διότι θεωρούσαν αναπόσπαστο στοιχείο των απελευ-
θερωτικών αιτημάτων τους τη θρησκευτική πίστη. Οι Θρακιώτες 
ανήκουν στην ιδιότυπη κατηγορία των πληθυσμών της πολεμικής 
ζώνης όπου, αναμιγμένοι γεωγραφικά με άλλα εθνικά στοιχεία, 
βρίσκονταν διαρκώς εκτεθειμένοι στα αντίποινα που ακολουθού-
σαν έπειτα από κάθε εχθροπραξία στην ευρύτερη επαναστατημένη 
επικράτεια των Βαλκανίων. Η συμμετοχή τους στην Επανάσταση 
όπως διερευνάται στην παρούσα μελέτη μέσω συγκεκριμένων εικα-
στικών μαρτυριών, αποτελεί ιστορικό τεκμήριο για το ρόλο της 
Θράκης στη σύγχρονη ιστορική πορεία του νεοελληνικού κράτους 
καθώς επίσης και για τη θέση που είχε αυτή στο βαλκανικό χώρο. 

Τα σημερινά εθνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος 
ελληνισμός αποτελούν συνέχεια των πολύμορφων ιστορικών συν-
θηκών που διαμορφώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές 
του 20ού αιώνα στα πλαίσια της συνύπαρξης των όμορων βαλκα-
νικών λαών. Όταν αναφερόμαστε στη σύγχρονη ιστορία της Θρά-
κης, μελετούμε ένα ιστορικό πρόβλημα40, το οποίο εντάσσεται στις 
παραδοσιακές διαβαλκανικές σχέσεις του ελληνισμού, καθώς επί-

                                                 
39. ∆. Τσαούσης (επιμέλεια), Ελληνισμός, ελληνικότητα, ιδεολογικοί και 

βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας, Αθήνα 1983, 15-24 και Ι.Θ. 
Κακριδής, Φως ελληνικό, Αθήνα 1963 (πανεπιστημιακοί λόγοι). 

40. Κ. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα εθνολογικά όρια, ό.π., 14-15. 
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σης και στην εσωτερική σχέση της θρακικής περιφέρειας με το ελ-
ληνικό κέντρο, της τοπικής ιστορίας με την εθνική και τη γενική ι-
στορία. ∆εχόμαστε ότι αφετηρία για την ιστορία της Θράκης, κα-
θώς και της ευρύτερης περιοχής στη Χερσόνησο του Αίμου στα 
νεότερα χρόνια, αποτελεί η εισβολή των Οθωμανών, διότι την επο-
χή αυτή διαμορφώνονται οι ιστορικές, εθνολογικές και πολιτικές 
συνθήκες που απασχολούν την ιστορική επιστήμη και τη διπλωμα-
τία από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Οι Έλληνες της ενιαίας Θρά-
κης ήταν διασπαρμένοι προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά σε 
μεγάλο τμήμα της βαλκανικής χερσονήσου, με αποτέλεσμα να αντι-
μετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και πο-
λιτικά από τη συνύπαρξή τους με τους υπόλοιπους Βαλκάνιους, ι-
διαίτερα όταν οι τελευταίοι άρχισαν να διαμορφώνουν εθνική συ-
νείδηση και να διεκδικούν την εθνική ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, 
παρά τη σημαντική εδαφική και δημογραφική συρρίκνωσή του, ο 
θρακικός ελληνισμός συνέβαλε αποφασιστικά στην εθνολογική πα-
γίωση του νεοελληνικού κράτους μετά το 1923. Οι Θρακιώτες ανή-
κουν στην κατηγορία των πληθυσμών εκείνων που διώχθηκαν 
σ’όλη τη διάρκεια της περισυλλογής41 του ελληνικού λαού: ο πόλε-
μος για την ανεξαρτησία (1821-1829) ήταν μόνο το πρωταρχικό 
στάδιο στην πολύχρονη πορεία (1821-1945) του ευρύτερου βόρειου 
ελληνισμού προς την εθνική και κρατική συγκρότησή του.  

Η συγκριτική παρουσίαση του ιστορικού υλικού, το οποίο κατά 
το πλείστον είχε μελετηθεί αποσπασματικά, με τις συγκεκριμένες 
εικαστικές μαρτυρίες αντίστοιχου ιστορικού περιεχομένου αποτελεί 

                                                 
41. Ο όρος ανήκει στον Λ. Χαλκονδύλη ο οποίος με τη μετοχή ξυλλεγόμε-

νοι προσδιόρισε τη διαδικασία που έμελλε να ακολουθήσουν οι Έλληνες με-
τά το 1821 στην προσπάθειά τους να συγκεντρωθούν από όλες τις κατακτη-
μένες ελλαδικές περιοχές σ’ένα συμπαγή και ομοιογενή εθνικό πληθυσμό στα 
όρια της ελληνικής επικράτειας: βλ. A. Toynbee, Οι Έλληνες και οι κληρονο-
μιές τους, μετ. Ν. Γιανναδάκης, Αθήνα 1992, 305 - υποσημείωση 314. 
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εγχείρημα προς μια αναγραφή42 της νεότερης θρακικής ιστορίας. 

IV. Μεθοδολογία - αποσαφήνιση όρων 

Η ιστορική μελέτη θεμελιώνεται σε ιστορικά τεκμήρια, τα 
οποία, με την ευρύτερη σημασία του όρου, περιλαμβάνουν γραπτές, 
παραστατικές, ηχητικές μαρτυρίες, οτιδήποτε προσφέρουν η σύγ-
χρονη τεχνολογική έρευνα και οι συνεπικουρικές προς την Ιστορία 
επιστήμες και τεχνικές43. Τα εικαστικά έργα εικονογραφούν και 
μορφοποιούν την ιστορία μιας περιόδου κι ενός τόπου44 ενεργο-
ποιώντας τα γραπτά μνημεία και παγιώνοντας τα υπάρχοντα σε 
αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Η εικονογράφηση ιστορικών γεγο-
νότων και προσώπων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες γραπτές 
πηγές, συμβάλλει στην αμεσότερη επαφή με το παρελθόν. Παρά το 
γεγονός ότι το έργο τέχνης δεν ανταποκρίνεται ποτέ απόλυτα στην 
ιστορική πραγματικότητα, η αντιπαραβολή του με τις γραπτές πη-
γές συντελεί στη διδακτική της ιστορίας45. 

Στο πεδίο της επιστήμης της ιστορίας και της διδακτικής της, το 
έργο τέχνης προσεγγίζεται με κριτήριο το ιστορικό περιεχόμενο και 
το αφηγηματικό του επίπεδο46. Η εικαστική μαρτυρία δεν αντιμε-
τωπίζεται ως αυθεντική πηγή ιστορικής γνώσης, αλλά ως συμπλη-
ρωματική ιστορική πηγή, η οποία διαφοροποιεί ιδιαίτερα τη σκέψη 

                                                 
42. Τον όρο χρησιμοποιεί ο Ν. Σβορώνος γενικότερα για την ανάγκη συγ-

γραφής της νεοελληνικής ιστορίας: βλ. Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα, ό.π., 75-83. 
43. βλ. Encyclopedie de la pleiade, Τ. Α΄, ό.π., 17-18. 
44. Για την έννοια του ιστορικού χώρου όπως αυτός ορίζεται στην επι-

στήμη της γεωγραφίας και της ιστορίας βλ. Encyclopedie de la pleiade, ό.π., 
135. 45. Γ. Βρεττός, Η εικόνα, ό.π., 19. 

46. Ως αφηγηματική ζωγραφική ορίζεται το είδος της ζωγραφικής του 
19ου αιώνα που πρόβαλε ιδιαίτερα το απεικονιζόμενο γεγονός το οποίο 
προσδιόριζε και ο τίτλος του έργου: βλ. Χ. Ρηντ, κ.α., Λεξικό Εικαστικών Τε-
χνών, μετ. Α. Παππάς, Αθήνα 1986, 31. 
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και παρέχει πληροφορίες που ελέγχονται από τις γραπτές πηγές. 
Στα πλαίσια της ιστοριογραφικής έρευνας, οι εικαστικές μαρτυρίες 
ανήκουν στις δευτερογενείς ιστορικές πηγές, οι οποίες, ως μεταγε-
νέστερες μαρτυρίες, συμπληρώνουν το έργο του ιστορικού και σε 
αρκετές περιπτώσεις αποκτούν ισότιμη με τις πρωτογενείς πηγές α-
ξία47. Τα έργα που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη προσεγ-
γίζονται ως επιστημονικό αντικείμενο ιστορικής και όχι αισθητικής 
έρευνας48. 

Μεθοδολογικά ακολουθούμε τη θεματική ταξινόμηση του εικα-
στικού υλικού, διότι τα έργα φιλοτεχνήθηκαν από διαφορετικούς 
δημιουργούς, ανήκουν δηλαδή σε διαφορετικές κατηγορίες της ει-
καστικής δημιουργίας και χρονικά καλύπτουν ένα μεγάλο διάστη-
μα, από τον 18ο μέχρι τον 20ό αιώνα. Η παρούσα πρωτογενής κα-
ταγραφή των παραστατικών μαρτυριών αποβλέπει σε μια ερμηνευ-
τική49 προσέγγισή τους και το κύριο εγχείρημα αφορά στην αναγω-
γή τους σε συμπληρωματικές ιστορικές πηγές και στην αξιοποίησή 
τους στη διδακτική της ΤΙ της Θράκης. Η πλειονότητα των παρα-
στατικών μαρτυριών καθώς και αρκετά γραπτά στοιχεία συγκε-
ντρώθηκαν με επιτόπια έρευνα στην ελληνική, βουλγαρική και 
τουρκική Θράκη. Εφαρμόστηκε η πολύμορφη προσέγγιση της ιστο-
ρικής επιστήμης, η οποία συνδυάζει την άμεση παρατήρηση, την 
εμπειρία και τη γνώση που η σύγχρονη πραγματικότητα προσφέρει: 

                                                 
47. Γ. Βρεττός, Η εικόνα, ό.π., 37 και γενικότερα για τις ιστορικές πηγές 

βλ. A. Marwick, Εισαγωγή στην Ιστορία, μετ. Κ. Τρίγκου, Αθήνα 1985, 84 και 
L. Gohen - L. Manion, Research Methods in Education, London 1989, 54-56. 

48. Κ. Φατούρου - Ησυχάκη, «Η ιστορία της Τέχνης και οι συναφείς επι-
στήμες», 75 - Α΄ Συμπόσιο για την Τέχνη, ΑΠΘ - Τελλόγλειο Ίδρυμα - 
Θεσ/νίκη 1986. 

49. Ως ερμηνευτική προσέγγιση ορίζεται η περιγραφή και η κατανόηση 
των εικαστικών μαρτυριών, οι οποίες στην επιστήμη και στη διδακτική της 
ιστορίας αξιοποιούν το έργο τέχνης ως πηγή για την κατανόηση ενός ιστορι-
κού γεγονότος και το εντάσσουν στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο 
ανήκει: βλ. Γ. Βρεττός, ό.π., 71-75 και 113. 
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«το τοπίο και οι άνθρωποι που ανήκουν σ’ αυτό είναι αδιάψευστοι 
μάρτυρες της ιστορικής συνέχειας»50. Συνολικά εκτιμάται ότι το ει-
καστικό υλικό που έχει εντοπιστεί μπορεί να αξιοποιηθεί ως εικο-
νογραφική συμβολή στη σύγχρονη ιστορία της Θράκης και στο νεο-
ελληνικό αγώνα του 1821 καθώς και ως μία πρόταση για τη διδα-
κτική της ΤΙ μέσω της ιστορικής τέχνης. 

Οι εικαστικές μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθη-
καν στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν ως έμμεσες-δευτε-
ρογενείς ιστορικές πηγές, οι οποίες επιβεβαιώνουν και ελέγχουν τα 
γραπτά τεκμήρια που υπάρχουν για τη δράση των Θρακών αγωνι-
στών στον εθνικό αγώνα του 1821. Η ιστορική επιτόπια έρευνα σε 
συνάρτηση με τις συνεντεύξεις στο εργαστήρι των σύγχρονων ζω-
γράφων, αγιογράφων, φωτογράφων και γλυπτών στη μορφή της μη 
δομημένης, αλλά εντοπισμένης51 συνέντευξης προσφέρουν το κα-
τάλληλο ιστορικό υλικό για τη διατύπωση ερωτημάτων, τη συλλο-
γή, την οργάνωση, την επαλήθευση και την επιλογή των δεδομένων, 
ώστε να οδηγηθούμε στην καταγραφή και ταξινόμηση των εικαστι-
κών μαρτυριών. 

Η έννοια της ιστορικής ζωγραφικής ανάγεται στην αναπαρά-
σταση βιβλικών ή μυθολογικών συμβάντων και διευρύνθηκε κυρίως 
κατά τον 19ο αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο προσδίδοντας στα έργα 
τέχνης εγκυκλοπαιδικό και ενημερωτικό χαρακτήρα52. Η τάση για 
τη ζωγραφική αναπαράσταση των πολέμων, εδραιώθηκε κατά τον 
17ο αιώνα με κύριο εκπρόσωπο τον καλλιτέχνη H. Vernet (1789-
1863), ο οποίος εισήγαγε τη θεματική της εικονογραφικής κατα-
γραφής των στρατιωτικών στολών και του τόπου διεξαγωγής των 

                                                 
50. βλ. Encyclopedie de la pleiade, τ. Α΄, ό.π., 305. 
51. B. Φίλιας (επιμ. 2000). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές 

των Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Gutenberg. 
52. R. Rosenblum, Paintings in the Musee d’Orsey, N. York 1989, 54., και 

για την πρωτογενή σημασία του όρου ιστορική ζωγραφική, ο οποίος ανάγε-
ται στον 15ο αιώνα βλ. Χ. Ρηντ, κ.ά., ό.π, 95. 
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μαχών. Στη συνέχεια η θεωρία του L. Ranke για μια επιστημονική 
ιστορία, η οποία στηρίζεται στις οπτικές μαρτυρίες και στα άμεσα 
τεκμήρια, συνέβαλε στη διαμόρφωση των κριτηρίων για την εικα-
στική αναπαράσταση των ιστορικών θεμάτων53. 

Η χαρακτική και η ζωγραφική καταγράφουν τις κοινωνικές και 
εθνικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα εικονογραφώντας συγκεκρι-
μένα ιστορικά συμβάντα και πρόσωπα από τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα54. Οι εικαστικές τέχνες σ’όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα 
στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία με το πρωτοποριακό 
έργο του Goya ανταποκρίθηκαν στα ερεθίσματα των επαναστατι-
κών κινητοποιήσεων55. Στο χώρο της αισθητικής είχε ήδη συντελε-
στεί μια σημαντική καινοτομία με το έργο του E. Burke «Origin of 
our ideas of the sublime and beautiful 1757», στο οποίο προτείνεται 
η αισθητική κατηγορία του υψηλού (Sublime) για τη νέα θεματική 
των επαναστάσεων και ταυτόχρονα περιορίζεται η κυριαρχία του 
νεοκλασικού ωραίου56. Μετά τη γαλλική επανάσταση, καθιερώθηκε 
ευρύτερα η ανάμιξη της τέχνης στα πολιτικά δρώμενα, έτσι ώστε το 
ευρωπαϊκό κοινό έμαθε να διαβάζει πολιτικές ειδήσεις της επικαι-
ρότητας στα έργα τέχνης. Οι βασικότεροι εκπρόσωποι της τέχνης 
αυτής, οι J. David (1748-1825) και E. Delacroix (1798-1863) ζωγρά-
φισαν τα ιστορικά συμβάντα προσαρμόζοντας ο καθένας την τε-
χνοτροπία του στην ιστορική θεματική. Αργότερα, η ελληνική επα-
νάσταση ενεργοποίησε επίσης πολλούς καλλιτέχνες, κυρίως ρομα-
ντικούς ζωγράφους, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για μια νεοκλασική 

                                                 
53. Ε. Gilmore Holt (edit.), The art of all nations 1850-1873, The emerging 

role of exhibitions and critics, Princeton, 215-321. 
54. βλ. R. Rosenblum, ό.π., 388. 
55. G. Pullex, La Peinture du xix siecle, Paris 1964 και Α.Γ. Προκοπίου, Αι-

σθητική και Τέχνη στην Ευρώπη, από το Βολταίρο στον Γκόγια, Αθήνα 
1955, 305. 

56. R. Paulson, Representations of revolution (1789-1820), Yale University 
1983, 27 και 384. Ι. Βαμβακίδου, Ιστορική ανάλυση της αισθητικής κατηγο-
ρίας του υψηλού, Μεταπτυχιακή αδημ. μελέτη 1991, Α.Π.Θ. 
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απόδοση των σύγχρονων κοινωνικών και εθνικών κινητοποιή-
σεων57. Η επαναστατική θεματική του 18ου-19ου αιώνα θεμελίωσε 
την ειδησεογραφική ζωγραφική58, η οποία στρατεύθηκε προς όφε-
λος και των αγωνιζομένων Ελλήνων με πολλά ζωγραφικά έργα και 
χαρακτικά κατά τον 19ο αιώνα, ενώ αργότερα με το φωτογραφικό 
ιστορικό υλικό στο τέλος του 19ου αιώνα ολοκληρώθηκε η μετά-
δοση ιστορικών πληροφοριών μέσω της εικόνας: «δεν είναι υπερ-
βολικό να ισχυριστούμε ότι το πολεμικό ρεπορτάζ δικαιώνεται 
από την ιστορική ζωγραφική» 59. 

Η ιστορική τέχνη ασκείται σε κάθε εποχή, ταυτόχρονα ή υστε-
ρόχρονα με τα γεγονότα, λόγω της ανάγκης των λαών, των κρατών 
και των καλλιτεχνών να μνημονεύουν τους εθνικούς αγώνες και 
τους εθνικούς τους ήρωες. Ο όρος ιστορική ζωγραφική, ιστορικό ει-
καστικό υλικό και ιστορική εικόνα χρησιμοποιούνται στην παρού-
σα μελέτη θεματογραφικά, ανάγοντας σε βασικό στοιχείο κάθε ει-
καστικής μαρτυρίας το ιστορικό πρόσωπο και το γεγονός, τα οποία 
εικονογραφούνται τις περισσότερες φορές σε ύφος συγκρατημένου 
ηρωισμού60. Σ’ αυτήν την κατηγορία των εικαστικών, τα ιστορικά 
έργα κάθε εποχής εκφράζουν τις ιστορικές προτεραιότητες της κοι-
νωνίας και συγκροτούν την επίσημη, στρατευμένη τέχνη, η οποία 
αποτυπώνει, έπειτα από κρατική (σπανιότερα ιδιωτική) παραγγε-
λία, συγκεκριμένα στρατιωτικά περιστατικά και πρόσωπα με προ-

                                                 
57. Η. Μυκονιάτης, Θέματα από την επανάσταση στην αγγλική ζωγραφι-

κή και χαρακτική, Αθήνα 1982, 125-127. 
58. ό.π., 127. 
59. Το 1854 όταν ξέσπασε ο Κριμαϊκός πόλεμος φωτογράφοι απ’ όλο τον 

κόσμο επισκέφθηκαν τα πεδία των μαχών αντικαθιστώντας τους ζωγράφους 
που είχαν αναλάβει παρόμοιο έργο στους προηγούμενους πολέμους: βλ. Ι. 
Κριστ, Ο χρυσός αιώνας της φωτογραφίας, μετ. Α. Ταρνανάς, εκδ. Αιγόκερος 
χχ., 53. 

60. βλ. Μ. Γ. Καλλιγάς, Έλληνες και ζωγράφοι στην Εθνική Πινακοθήκη, 
Αθήνα - Γιάννινα 1984. 
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καθορισμένη συνήθως συμβατική ακαδημαϊκή τεχνοτροπία61. Στο 
νεοελληνικό κράτος πρώτος ο Όθωνας ανέθεσε την εικονογράφηση 
του αγώνα σε Βαυαρούς καλλιτέχνες και στον Θ. Βρυζάκη, και αρ-
γότερα το παράδειγμά του ακολούθησαν οι Έλληνες πρωθυπουρ-
γοί62. Οι περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες ακολούθησαν τις συ-
ντηρητικές τάσεις της δυτικής τέχνης όσον αφορά τη ζωγραφική και 
γλυπτική ιστορικών θεμάτων. Αυτό παρατηρείται ήδη από τις αρ-
χές του 19ου αιώνα και οφείλεται κυρίως στην επαγγελματική ιδιό-
τητα του Έλληνα καλλιτέχνη καθώς επίσης και στους ίδιους τους 
παραγγελιοδότες, που κατά το πλείστον ήταν θρησκευόμενα άτομα 
ή εκκλησιαστικοί και κρατικοί φορείς. 

Παράλληλα με την επίσημη ιστορική ζωγραφική καλλιεργήθηκε 
και η γνήσια καλλιτεχνική αναπαράσταση, η οποία σε κάθε εποχή 
καταγράφει τα αισθητικά ερεθίσματα των καλλιτεχνών και συχνά 
δημιουργεί πρωτότυπα αριστουργήματα, όπως τα έργα του Goya 
και του Picasso63. Σ’ αυτή τη γνήσια καλλιτεχνική ιστορική εικονο-
γράφηση εντάσσεται το έργο του Ι. Μητράκα με θέμα την κατα-
στροφή της Σαμοθράκης το 1821, ενώ τα υπόλοιπα έργα ανήκουν 
κατά το πλείστον στην κατά παραγγελία επίσημη τέχνη Ελλήνων, 
Ευρωπαίων και ανωνύμων δημιουργών, καθώς επίσης και στην ι-
διωτική κυρίως παραγγελία εκκλησιαστικής εικονογράφησης. 

Η ιστορική και εικαστική καταγραφή του 1821 διαφοροποιείται 
από αυτές των επόμενων αναμετρήσεων (στο τέλος του 19ου και 
στις αρχές του 20ού αιώνα), διότι σηματοδοτεί την ίδρυση του νεο-

                                                 
61. Ως ακαδημαϊκή τεχνοτροπία ορίζεται η τάση προς το ρεαλισμό που 

αναπτύχθηκε στις Ακαδημίες ζωγραφικής στην Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα 
και η αντίθεση σε νέα τεχνοτροπικά κινήματα: βλ. Χ. Ρηντ, κ.ά., ό.π., 15. 

62. Α. Κωτίδης, Ελληνική Τέχνη, ζωγραφική του 19ου αιώνα, Αθήνα 
1995. 

63. Τα αντιπροσωπευτικά έργα του Goya για την εθνική επανάσταση των 
Ισπανών είναι Οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου και οι Καταστροφές του πολέ-
μου, βλ. Α. Προκοπίου, Αισθητική και Τέχνη στην Ευρώπη, ό.π., 305 και του 
Picasso η γνωστή Guernica, βλ. Γ. Βρεττός, ό.π., 92-100. 
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ελληνικού κράτους και την αναζήτηση της νεοελληνικής εθνικής 
ταυτότητας. Γενικότερα, οι απελευθερωτικοί αγώνες του 18ου-19ου 
αιώνα εκφράζουν το ηρωικό στοιχείο μιας ιδεολογίας, η οποία έχει 
αντίστοιχη εφαρμογή στο χώρο της νεοελληνικής τέχνης, η οποία 
αναζητά επίσης την ταυτότητά της. Η ιδιαιτερότητα των εικαστι-
κών έργων που εικονογραφούν τον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 
του 1821, ανάγεται στο ρομαντικό ύφος των ωραίων θανάτων, 
στην κατασκευή μνημείων που προβάλλουν την ηρωική λεβεντιά, 
την ηρωική πρόθεση, τον ήρεμο θάνατο, που δικαιώνει την πίστη 
στον αγώνα. Πρόκειται για εικαστικό υλικό που εντάσσεται στις 
εκδηλώσεις της πολιτικής θρησκείας (Civil Religion) που αναπτύ-
χθηκε κατά τον 19ο αιώνα στα νέα εθνικά κράτη, τα οποία είχαν 
ανάγκη να ωραιοποιήσουν, να εξάρουν και τελικά να αγιοποιή-
σουν τους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία τους. Αντίθετα, η ι-
στορική και καλλιτεχνική καταγραφή των επόμενων πολέμων στε-
ρείται αυτής της ηρωικής ιδεολογίας, διότι οι αγώνες και ο θάνατος 
των αγωνιζομένων έχουν μαζικοποιηθεί, απροσωποποιηθεί και κα-
ταγγέλλονται αρνητικά τόσο από τους ιστορικούς όσο και από 
τους καλλιτέχνες64. 

Τα έργα που έχουν συγκεντρωθεί στην παρούσα εργασία εικο-
νογραφούν Θρακιώτες νεομάρτυρες, κληρικούς, Φιλικούς και ναυ-
τικούς αγωνιστές, οι οποίοι μετείχαν ενεργά στην επανάσταση του 
1821. Τρία από τα έργα ιστορούν την τοπική εξέγερση και κατα-
στροφή της Σαμοθράκης και τέσσερα εικονογραφούν συγκεκριμέ-
νες μάχες, στις οποίες μετείχαν οι Θρακιώτες, όπως γνωρίζουμε και 
από γραπτές πηγές. Η πλειονότητα των έργων ανήκει στην ορθόδο-
ξη θρησκευτική εικονογράφηση65 του 20ού αιώνα όπως αυτή δια-

                                                 
64. βλ. Γ. Μαργαρίτης, «Οι περιπέτειες του ηρωικού θανάτου 1912-1920», 

86-116: Μνήμων, 12/1989. 
65. Οι όροι αγιογραφία και εικονογράφηση εναλλάσσονται αδιάκριτα 

στη μελέτη μας παρά το γεγονός ότι ο πρώτος είναι ανατολικής και ο δεύτε-
ρος δυτικής προέλευσης. 
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μορφώθηκε από το τέλος του 18ου αιώνα. Η εξέλιξη της νεοελληνι-
κής θρησκευτικής εικονογράφησης κατά τον 19ο-20ό αιώνα επηρεά-
στηκε από τη μεταβυζαντινή και λαϊκή παράδοση, καθώς επίσης 
και από τη νατουραλιστική, δυτικότροπη τεχνοτροπία66. 

Ορθότερος προσδιορισμός για τις αγιογραφήσεις που παρου-
σιάζονται στην παρούσα μελέτη είναι ο όρος θεολογική 
ζωγραφική, διότι στην ορθόδοξη Ανατολή η εικονογράφηση απο-
τελεί το μέσο για τη διατύπωση της θεολογικής αλήθειας και όχι της 
αισθητικής αναζήτησης. Οι όροι θρησκευτική και εκκλησιαστική 
ζωγραφική ή/και εικονογράφηση, αγιογράφηση χρησιμοποιούνται 
χωρίς διάκριση στην παρούσα μελέτη, διότι συναντώνται στο με-
γαλύτερο μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας67. 

Στην κατηγορία της λαϊκής εικονογράφησης εντάσσονται τα έρ-
γα που εικονογραφούν λαϊκότροπα τους νεομάρτυρες της Θράκης 
σε συγκεκριμένες φορητές λατρευτικές εικόνες, καθώς επίσης και η 
σύνθεση του Π. Ζωγράφου για την μάχη στους Μύλους και όλες οι 
ανώνυμες γκραβούρες του 18ου-19ου αιώνα που εντοπίσαμε. Στη νε-
οελληνική ζωγραφική έχει καθιερωθεί η χρήση του όρου λαϊκή ει-
κόνα και ο γαλλικός όρος naϊf για τον προσδιορισμό της τεχνοτρο-
πίας και του ύφους χωρίς καμιά ιδεολογική, αξιολογική προοπτι-
κή68. Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον για τη μεταβυζαντινή, λαϊκή 

                                                 
66. Για το θέμα των όρων και προσδιορισμών βλ. Ε. Γεωργιάδου - Κού-

ντουρα, Θρησκευτικά Θέματα στη νεοελληνική ζωγραφική 1900-1940, 
Θεσ/νίκη 1984, 203-210. Πολλοί ερευνητές κατά μίμηση του όρου νεοελληνική 
τέχνη χρησιμοποιούν τον όρο νεοβυζαντινή: Ν.∆. Καλογερόπουλος, Μεταβυ-
ζαντινή και νεοελληνική τέχνη, Αθήνα 1926, 18-20 και Ε. Γεωργιάδου - Κού-
ντουρα, ό.π., 200-213. 

67. Βλ. Χ. Γιανναράς, Η κρίση της προφητείας, Αθήνα 19882, 177 και Κ. 
Καλοκύρης, Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας, Θεσ/νίκη 1972, 18 και ∆. Τρια-
νταφυλλόπουλος, “Πρόοδος και Συντήρηση” στο πεδίο της εκκλησιαστικής 
και θρησκευτικής ζωγραφικής, η περίπτωση του 18ου αιώνα, Αθήνα 1993, 
19. 

68. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, Αθήνα 1988, 36-43. Άλλοι ερευνητές 
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ζωγραφική εκδηλώθηκε μετά το 1930 με την προβολή των έργων 
του Π. Ζωγράφου και του Θεόφιλου οι οποίοι εξάρουν τον εθνικό 
χαρακτήρα της ελληνικής φυλής σε συνάρτηση με τις μορφές της βυ-
ζαντινής τέχνης69. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη λα-
ϊκή εικονογράφηση του 20ού αιώνα είναι περιορισμένο, διότι μετά 
το τέλος του 18ου αιώνα είχε επιβληθεί αισθητικά και ιδεολογικά η 
επίσημη, λόγια τέχνη. 

Στις φορητές, λατρευτικού τύπου εικόνες που παρουσιάζουμε, η 
βυζαντινή παράδοση και τεχνοτροπία ανανεώνεται και προσαρμό-
ζεται συχνά με ευρηματικό τρόπο στις τοπικές ανάγκες της θρακι-
κής εκκλησιαστικής εικονογράφησης. Το πλήθος των αγιογραφιών 
που έχουν εντοπιστεί τεκμηριώνει το ρόλο της Εκκλησίας ως βασι-
κού καταναλωτή των έργων τέχνης, ρόλο που είχε άλλωστε μέχρι 
την ύστερη Τουρκοκρατία. Γενικότερα, η θρησκευτική εικονογρά-
φηση λειτούργησε ως ενδιάμεσος πόλος της επαφής του ελληνισμού 
και των χριστιανών με τη ζωγραφική τόσο μεταπαναστατικά όσο 
και στη σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα. Άλλωστε, από την 
εποχή του baroc τα όρια ανάμεσα στη θρησκευτική και την ιστορι-
κή ζωγραφική δεν είναι ευδιάκριτα, διότι στις περισσότερες εικο-
νογραφήσεις κυριαρχεί το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα70. 

Η εικονογράφηση των Θρακών νεομαρτύρων ακολουθεί το εί-
δος της εκκλησιαστικής ζωγραφικής που από το τέλος του 18ου αιώ-
να ξεπέρασε συγκεκριμένες ιδεολογικές και τεχνικές συμβάσεις της 
βυζαντινής τυπολογίας ενσωματώνοντας στοιχεία της κοσμικής δυ-

                                                    
ταυτίζουν τη νεοελληνική τέχνη από τα μέσα του 18ου αιώνα με την παραδο-
σιακή λαϊκή τέχνη: βλ. Α. Ξύδης, «Μερικές σκέψεις γύρω από τη γένεση της 
νεοελληνικής τέχνης», 59-63: Α΄ Συμπόσιο για την τέχνη, ό.π. 

69. βλ. Ε. Γεωργιάδου - Κούντουρα, «Η βυζαντινή παράδοση σε τέσσερις 
Νεοέλληνες ζωγράφους»: Βυζαντινά, 8/1976, 156 κ.ε. 

70. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, ό.π., 212, και Η. Μυκονιάτης, Το εικο-
σιένα στη ζωγραφική συμβολή στη μελέτη της εικονογραφίας του αγώνα, 
(δ.δ.) Θεσ/νίκη 1979. 
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τικότροπης παράδοσης71. Τα έργα της κατηγορίας αυτής είναι κατά 
το πλείστον primitif 72 στη σχεδίασή τους και εκφράζουν τη χάρη 
και την πρωτοτυπία του λαϊκού καλλιτέχνη. Πρόκειται για φορητές 
εικόνες που έχουν εντοπιστεί στην ελληνική Θράκη κυρίως, στα 
ξωκλήσια, στις ενοριακές εκκλησίες, σε ιδιωτικές συλλογές Θρακών, 
έργα λατρευτικής και ιστορικής αξίας. 

Η σύγχρονη εκκλησιαστική εικονογράφηση ιστορικών προσώ-
πων δεν έχει αξιοποιηθεί στη διδακτική της ιστορίας (τοπικής και 
γενικής), παρά το γεγονός ότι η παραδοσιακή βυζαντινή εικόνα 
αποτελεί εποπτικό μέσο διδασκαλίας και πλούσιο εικονογραφικό 
υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδακτικής και 
ως πηγή της εκκλησιαστικής και εθνικής ιστορίας. Γενικότερα, η 
ορθόδοξη εικονογράφηση ορίζεται από τους ειδικούς ερευνητές ως 
«εικαστική διατύπωση της θεολογικής θεματικής», ως λειτουργική, 
υμνογραφική, αγιολογική και ναοδομική γλώσσα73. Ωστόσο, το εν-
διαφέρον του ιστορικού περιορίζεται στο αφηγηματικό επίπεδο της 
εκκλησιαστικής ζωγραφικής και η θρακική εκκλησιαστική ιστορία 
που αναφέρεται στον Αγώνα του 1821 προσεγγίζεται από ιστορική 
σκοπιά, ως κλάδος της σύγχρονης ιστορίας74. Παρόμοια επιχειρεί-
ται μια προσέγγιση των εικόνων, λατρευτικού τύπου, αποδεσμευ-

                                                 
71. Γ. Πετρής, ό.π., 203. 
72. Ως Primitif (= πρωτόγονος) προσδιορίζεται η τεχνική των αυτοδίδα-

κτων καλλιτεχνών που θεωρείται αδέξια, αφελής και απλοϊκή όσον αφορά 
την πρωτοτυπία, τη χάρη και την επινοητικότητα που εκφράζει, σε αντίθεση 
με τα αυστηρά, ακαδημαϊκά έργα: βλ. Γ. Πετρής, ό.π., 34-35 και Χ. Ρηντ, κ.α., 
ό.π., 273 και Γ. Γκίκας, Λαϊκή και ναϊφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 13: «η μετα-
βυζαντινή ζωγραφική είναι λαϊκή και ναΐφ συγχρόνως». 

73. βλ. Ε.Κ. Γιάννης, Εικών παιδαγωγούσα, η παιδαγωγική διάσταση της 
ορθόδοξης εικονογραφίας και η αξιοποίηση της εικόνας στο μάθημα των 
Θρησκευτικών, (δ.δ.) Φλώρινα 1996, 9-25. 

74. βλ. ∆. Κυρζατάς, «Το νόημα της Ιστορίας στο μάθημα των Θρησκευτι-
κών», 92-97: Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού: Η διδασκαλία της Ιστορίας 
στη Μέση Εκπαίδευση, Αθήνα 1988. 
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μένη από την πρακτική της λατρευτικής διαδικασίας. Ο μεγάλος 
αριθμός των έργων που παριστάνουν το Θρακιώτη Πατριάρχη Κύ-
ριλλο ΣΤ΄ και τους Σαμοθρακίτες νεομάρτυρες αποτελεί έρεισμα 
για τον αποφασιστικό ρόλο που άσκησε ο θρακικός κλήρος στην 
επανάσταση και γενικότερα συμπληρώνει την εικόνα για την κα-
θολική συμβολή της Ορθοδοξίας στην ενδυνάμωση του ελληνισμού 
μέχρι σήμερα. Η θρησκευτικότητα των Ελλήνων μετεπαναστατικά, 
μετά την πολιτική εμφάνιση των βαλκανικών εθνικιστικών ιδεολο-
γιών, εξισώθηκε με την εθνική ταυτότητα, με αποτέλεσμα την πολι-
τικοποίηση της θρησκείας και την ύστερη καθαγίαση του επανα-
στατικού αγώνα και των αγωνιστών75. 

Στη θεματική κατηγορία των αγιοποιημένων Θρακών ηρώων 
εντάσσονται τα ανάγλυφα της ρωμαϊκής εποχής που εικονογρα-
φούν τον Θράκα ιππέα, θεότητα και ήρωα της εποχής. Πρόκειται 
για αναθηματικά ανάγλυφα που έχουν εντοπιστεί στον ενιαίο γεω-
γραφικό χώρο της Θράκης από την Κομοτηνή μέχρι τη Φιλιππού-
πολη και αποτελούν ιστορικό έρεισμα για την πολιτισμική ενότητα 
της εποχής76. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται ως εικονιστικό συ-
μπλήρωμα για την εικονογράφηση των Θρακών αγωνιστών και ως 
τεκμήρια μιας λαϊκής προχριστιανικής τέχνης, η οποία εξέφραζε τη 
θρησκευτικότητα της εποχής και στοιχεία της μπορούν να εντοπι-
στούν ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη αγιογράφηση του Αγ. Γε-
ωργίου, που θεωρείται ένας από τους σημερινούς προστάτες του 
θρακικού ελληνισμού. 

Από τον χώρο της εκκλησίας η δράση του Θρακιώτη μοναχού Θ. 
Πολυείδη στα προεπαναστατικά χρόνια αποτελεί συνέχεια της α-
γωνιστικής προσφοράς του Κ. Αιτωλού, διότι με τα ταξίδια του 

                                                 
75. Π. Λέκκας, «Εθνικιστική ιδεολογία και εθνική ταυτότητα», 313-337, 

Ιστορικά, τόμ. 6, τεύχ. 11/1989, 332-336. 
76. βλ. Χ. Μπακιρτζής, ∆. Τριαντάφυλλος, Θράκη, Αθήνα 1988, 45 και Σ. 

Παπαδόπουλος, ∆ιδυμότειχο - ιστορία, μνημεία, πολιτισμός - ∆ιδ/χο 1990, 
30 και Guide - Plovdiv χχ., 30-31. 
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στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως με το συγγραφικό 
του έργο συνέβαλε αποφασιστικά στην αφύπνιση του ελληνισμού. 
Το σημαντικότερο έργο του Θ. Πολυείδη, οι «Χρησμοί του Αγα-
θαγγέλου», ανήκει στα λαϊκά αναγνώσματα του νέου ελληνισμού, 
τα οποία, από τον 16ο αιώνα και μέχρι τον Αγώνα, αποτελούσαν 
πηγή γνώσης για όλους77 και θεμελίωσαν ένα είδος «μαχητικού ε-
θνισμού», που προέβλεπε την απελευθέρωση των υποταγμένων χρι-
στιανών από εξωβαλκανικές και εξωελλαδικές δυνάμεις78. Η εικο-
νογράφηση του Θ. Πολυείδη ανήκει στη φιλελληνική, γερμανική 
τεχνοτροπία της χαρακτικής του 18ου αιώνα. Η τελευταία, μέσω της 
ανατύπωσης εκκλησιαστικών μορφών σε αντίστοιχα αναγνώσματα, 
ενδυνάμωνε τη θρησκευτικότητα των χριστιανών, ιδιαίτερα στις 
τρεις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα, όταν τα θρησκευτικά βιβλία 
ήταν πολύ περισσότερα (180 περίπου) από τα υπόλοιπα αναγνώ-
σματα γενικής ύλης (48 περίπου)79. Η εφαρμοσμένη χαρακτική των 
βιβλίων, στην οποία ανήκει το χαρακτικό έργο που παρουσιάζουμε, 
αυτονομήθηκε ως εικαστικό είδος κατά το 19ο αιώνα και χρησιμο-
ποιήθηκε ευρύτατα από τους ρομαντικούς καλλιτέχνες σε έργα λαϊ-
κής απήχησης80. 

Στη φιλελληνική, γαλλική ζωγραφική του 19ου ανήκει το έργο 
των μεγάλων διαστάσεων (2,74 x 3,42 μ) του A. Vinchon (1789-
1855) με θέμα την καταστροφή της Σαμοθράκης από την επίθεση 
των Οθωμανών το 1821. Πρόκειται για ένα τυπικά ευρωπαϊκό 
έργο, που ακολουθεί πιστά το νεοκλασικό συμβολισμό και τη ρο-

                                                 
77. R. Williams, Κουλτούρα και Ιστορία, μετ. Β. Αποστολίδου, Αθήνα 

1994, 64. 
78. Γ. Κορδάτος, Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως του 

1821, Αθήνα 1983, 58-59 και Φ. Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος, Απομνημονεύ-
ματα περί της ελληνικής επανάστασεως, επιμέλεια Ι. Γριτσόπουλος, τ. Α΄, Α-
θήνα 1974, 25-26: ο ανώτερος κλήρος παρότρυνε τους χριστιανούς στην καρ-
τερία και την υπομονή στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 

79. Γ. Πετρής, ό.π., 178. 
80. βλ. Ν. Γρηγοράκης, Ελληνική Χαρακτική, Καστοριά 1985, 10-11. 
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μαντική εικονογράφηση του Αγώνα, την οποία εγκαινίασε ο E. 
Delacroix στο χώρο της ζωγραφικής. Η νέα οπτική των δημιουργών 
της εποχής διαμορφώθηκε από τη θεματική στροφή των καλλιτε-
χνών προς το «κοινωνικό δράμα και το ιστορικό περιστατικό», η 
οποία εκφράζει και τη μετάβαση από το νεοκλασικό ιδεώδες στο 
ρομαντικό καλλιτεχνικό συναίσθημα81. Γενικότερα, μετά τη γαλλι-
κή επανάσταση αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ιστορικών ζω-
γραφικών έργων στην Ευρώπη, όπως και στο νεότευκτο ελληνικό 
κράτος, όταν, με την είσοδο των Βαυαρών ζωγράφων κατά την πε-
ρίοδο της βασιλείας του Όθωνα (1833-1862) φιλοτεχνήθηκαν περί-
που 400 έργα ιστορικού περιεχομένου μαζί με τις τοπιογραφίες, 
στις οποίες το τοπίο αποδίδεται με την «ιστορική σημασία του ελ-
ληνικού χώρου»82. 

Σε παραγγελία Γάλλων Φιλελλήνων οφείλονται και τα τρία χα-
ρακτικά που εικονογραφούν το νεαρό Θρακιώτη Θ. Βισβίζη, από-
γονο του ναυτικού Αινίτη αγωνιστή Α. Βισβίζη, τον οποίο ανέλαβε 
ως ορφανό πολέμου γαλλική φιλελληνική επιτροπή. Πρόκειται για 
έργα του 1826 και 1827, φιλοτεχνημένα στα πλαίσια αναπαράστα-
σης του παιδικού ηρωισμού που αποτελούσε πολυδιάστατο θέμα 
έμπνευσης για την ευρωπαϊκή ζωγραφική του 19ου αιώνα83. Στην ί-
δια εικαστική κατηγορία των χαρακτικών έχουν ταξινομηθεί δύο 
γνήσια λαϊκότροπα έργα, τα οποία αναπαρασταίνουν το μαρτύριο 
του Αδριανουπολίτη Πατριάρχη Κύριλλου Στ΄ και το θάνατο του 
Φιλικού Κ. Κουμπάρη. Η τεκμηρίωση των έργων αυτών είναι ιδιαί-
τερα ελλιπής και καλύπτεται με συγκριτική έρευνα σε παρόμοια 
έργα της εποχής. 

Η τελευταία κατηγορία εικαστικού υλικού με θέμα τη θρακική 

                                                 
81. Α. Προκοπίου, Αισθητική και Τέχνη στην Ευρώπη, ό.π., 269. 
82. Μ. Παπανικολάου, Γερμανοί ζωγράφοι στην Ελλάδα κατά τον 19ο 

αιώνα - 1843), Θεσ/νίκη 1981, 303. 
83. Συλλογικό Έργο, Η ελληνική επανάσταση - ο Ντελακρουά και οι 

Γάλλοι ζωγράφοι (1815-1848), Αθήνα 1997, 116. 
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συμμετοχή στον αγώνα του 1821, περιλαμβάνει υπαίθρια γλυπτά, 
ολόσωμα, προτομές, ανάγλυφα και αναθηματικές στήλες. Τα έργα 
αυτά εκφράζουν στην πλειονότητά τους τη φορμαλιστική νοοτρο-
πία, την τυποποιημένη ακαδημαϊκή τεχνοτροπία που ακολούθησαν 
οι Νεοέλληνες γλύπτες στις παραγγελίες των υπαίθριων, ιστορικών 
μνημείων κατά τον 20ό αιώνα84. Από τα έργα αυτά ξεχωρίζουν το 
γλυπτό του Γ. Τσάρα και το ανάγλυφο του Β. Κυριακίδη επειδή 
υπερβαίνουν το στείρο φορμαλισμό παρόμοιων δημόσιων έργων 
και αποδίδουν τις ιστορικές μορφές της νεότερης θρακικής ιστορίας 
σε πλήρη εναρμόνιση με το χώρο. 

Στα περισσότερα έργα που έχουν ταξινομηθεί, ακόμη και στη 
γνήσια καλλιτεχνική απόδοση του Ι. Μητράκα, παρατηρείται η με-
τάβαση από το αισθητικό στο ιστορικό επίπεδο: «η φαντασία του 
καλλιτέχνη σταδιακά υποχωρεί και δίνει τη θέση της στη μνήμη… 
αυτό που φαντάζεται γίνεται αυτό που θυμάται»85. Συνολικά, το 
εικαστικό υλικό που προέκυψε από την έρευνα, παρά τη συμβατική 
κατά το πλείστον εικονογραφική γλώσσα του, συμβάλλει στην α-
μεσότερη εποπτεία της θρακικής συμμετοχής στον αγώνα του 1821 
και οι λιγοστές αναπαραστάσεις των Θρακών αγωνιστών απο-
κτούν ιστορική αξία για τη σύγχρονη διδακτική της ΤΙ. 

Επιπρόσθετα το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο πεδίο 
των πολιτισμικών σπουδών και της σημειωτικής ανάλυσης της ει-
κόνας. Οι πολιτισμικές σπουδές δεν ταυτίζονται με μια συγκεκριμέ-
νη εθνική παράδοση, αλλά αποτελούν διεπιστημονική κατεύθυνση 
με στόχο τη μελέτη των πολιτισμικών πρακτικών, οι οποίες εμπλέ-
κονται με σχέσεις ισχύος της ηγεμονικής κουλτούρας86. 

                                                 
84. Για την υπαίθρια νεοελληνική γλυπτική βλ. Μ. Παπανικολάου, Υπαί-

θρια γλυπτά Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 1985, 13 κ.ε. 
85. βλ. Β. Αθανασόπουλος, Η θεωρία και η πράξη της αφηγηματικής τέ-

χνης του Κόντογλου, Αθήνα χχ., 140-141. 
86. Βλ: L. Grossberg, C. Nelson, P.A. Treichler (1992). Καλειδοσκόπιο-

Μελέτες για τον Πολιτισμό. Μετ. Μ. ∆ιάφα. Θεσσαλονίκη: Μάγια, 192. R. 
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Τα έργα τέχνης μπορούν να αναλυθούν ως μορφές και αντανα-
κλάσεις της κοινωνικής πρακτικής και για το λόγο αυτό η κοινωνι-
κοιστορική προσέγγιση αναζητά τα ιδεολογικά και κοινωνικοψυ-
χολογικά σημεία87.  

 

                                                    
Williams (1994). Κουλτούρα και Ιστορία. Μετ. Β. Αποστολίδου. Αθήνα: Γνώ-
ση, 30-34. T. Thwaites, L. Davis, W. Mules (1994). Tools for cultural studies. 
Macmillan education Australia PTY Ltd. 

Για τη σημειωτική ως αναστοχαστικό διάλογο με τον κόσμο των σημα-
σιών που ταυτόχρονα παράγουμε και μας παράγουν: βλ. Γ. Πασχαλίδης 
(2001). Σημείων Αγωγή / Σημεία Αγωγής, 15-22 στο: Σ. Καμαρούδης., Ε. Χο-
ντολίδου, Σημειωτική και Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 19.  

87. βλ. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerlander, M. Warnke (επιμ. 
1995). Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης . Μετ. Λ. Γυιόκα. Θεσσαλονίκη: 
Βάνιας, 392. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

(1821) 

Ι. Ιστορική αναδρομή 

Λόγω της βαθιάς κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που προκλή-
θηκε σε όλα τα χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής, ευνοήθηκε η 
δυναμική προέλαση των Οθωμανών, οι οποίοι είχαν ήδη σταδιακά 
διεισδύσει σ’ ολόκληρη τη Μ. Ασία κατά τον 13ο και 14ο αιώνα1. Η 
απόβασή τους στο θρακικό χώρο άρχισε με την κατάληψη της Τζύ-
μπης (το 1352). στη συνέχεια, με την κατάληψη της χερσονήσου της 
Καλλίπολης (το 1354) εδραιώθηκε η εγκατάστασή τους στη Θράκη, 
σε μεγάλο μέρος της Σερβίας, στη Βουλγαρία, στη Μακεδονία και 
στη Θεσσαλία. Οι κατακτήσεις αυτές έλαβαν χώρα επί Μουράτ Α΄ 
(1359-1389) και Βαγιαζήτ (1389-1403), ενώ ο εποικισμός στο χώρο 
της μείζονος Θράκης άρχισε επί Σουλεϊμάν (1520-1566) «εποικίζε-
ται πρώτα η χερσόνησος της Καλλίπολης, όπου μεταφέρονται νο-
μάδες Άραβες από το Καρασί της Μ. Ασίας. Αυτοί εγκαταστάθη-
καν γύρω από την Καλλίπολη... κατά τις πολύ μεταγενέστερες και 
πιθανόν υπερβολικές πληροφορίες του μεγάλου μουφτή Χαιρουλάχ 
εφέντη, ο αριθμός των μουσουλμάνων που μετακινήθηκαν στη 

                                                 
1. Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, 

Αθήνα 1982, 140. 
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Θράκη επί Ορχάν από τη Μπίγα, Καρασί και Αϊδινί αναβαίνει σε 
10000 άτομα…»2. 

Στη Θράκη η κατάληψη σημαντικών πόλεων και κάστρων, όπως 
της Αδριανούπολης (1369), η οποία το 1365 ήταν η πρώτη πρωτεύ-
ουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, του ∆ιδυμότειχου της Φιλιπ-
πούπολης, των κάστρων της Προποντίδας και του Εύξεινου Πό-
ντου και τελευταία του κάστρου της Αίνου (1456), σήμανε την κα-
ταστροφή και το ξερίζωμα του ελληνισμού από την περιοχή πέρα 
από τις υλικές καταστροφές και τις λεηλασίες. Οι απώλειες στο έμ-
ψυχο δυναμικό ήταν τεράστιες3. Οι βίαιοι εξισλαμισμοί των χριστι-
ανών κατοίκων, ο εποικισμός επί Σουλεϊμάν από Γιουρούκους και 
η ομαδική εγκατάσταση τουρκομανικών φυλών παγίωσαν την 
τουρκική κυριαρχία στο θρακικό χώρο, με άμεσο αποτέλεσμα την 
εθνολογική αλλοίωση των περισσότερων αστικών κέντρων και τη 
φυγή των γηγενών Ελλήνων από τα πεδινά προς τα ορεινά και τα 
παράλια4. 

Η διάσπαση της συνοχής του ελληνισμού ολοκληρώθηκε με τη 
συστηματική εγκατάσταση Οθωμανών ακόμη και στα πεδινά εγκα-
ταλειμένα μέρη της Θράκης στα πλαίσια της καθολικής ερήμωσης 
των βαλκανικών χωρών από τους γηγενείς τους που επιδίωκε η πο-
λιτική των κατακτητών. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μόνο η Α-
δριανούπολη διατήρησε την εμπορική σημασία της, διότι σ’ αυτήν 

                                                 
2. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα. Η 

πορεία του Γένους από το Βυζάντιο στο Νέο Ελληνισμό, Θεσ/νίκη 1992, 82. 
3. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Οι βαλακανικοί λαοί από την τουρ-

κική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος), Θεσ/νίκη 19912, 17-
19. 

4. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., 87-88: «το αδιάκοπο ρεύμα φυγής των γηγενών 
προς κάθε ασφαλέστερη κατεύθυνση αποτελεί ένα ιδιαίτερο ιστορικό φαινό-
μενο, που είναι συνέπεια της βίαιης τουρκικής εισβολής. Αποτέλεσμα μακρό-
χρονο ήταν η δημιουργία νέων ορεινών πληθυσμών που απέκτησαν για λό-
γους επιβίωσης τη ψυχοσύνθεση των βουνίσιων που είχαν ισχυρές αντιστά-
σεις απέναντι στους κατακτητές». 
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εγκαταστάθηκε ο σουλτάνος, ενώ το κάστρο του ∆ιδυμοτείχου πα-
ρέμεινε άθικτο για στρατηγικούς λόγους5. 

Η ολοκληρωτική κατάκτηση της Θράκης εδραιώθηκε στο τέλος 
του 15ου αιώνα, όταν η συρρίκνωση του βυζαντινού κράτους ήταν 
πλέον ιστορικό γεγονός που οφειλόταν κυρίως στην τουρκική πο-
λιτική του εποικισμού και στην οικονομική εξαθλίωση των εκκλη-
σιαστικών επαρχιών του οικουμενικού πατριαρχείου6. 

Η κατάσταση του θρακικού ελληνισμού σ’ αυτή την πρώτη φά-
ση της οθωμανικής κατοχής και ερήμωσης (13ος-16ος) χαρακτηρίζε-
ται από την πλήρη εξαθλίωση των υπόδουλων σε Θρησκευτικό, 
Πολιτισμικό και Οικονομικό επίπεδο. 

Πέρα από το βίαιο εξισλαμισμό πολλοί Θρακιώτες που ήθελαν 
να επιβιώσουν μέσα στους συμπαγείς μουσουλμανιμκούς πληθυ-
σμούς επέλεγαν τον εκούσιο εξισλαμισμό7, ενώ το παιδομάζωμα 
εγκαθιδρύθηκε στη Θράκη νωρίτερα από άλλες ελληνικές επαρχίες 
ως μόνιμη ανοιχτή πληγή: «στο σεράγι του σουλτάνου στην Αδρια-
νούπολη φυλάγονταν οι ιτς-ογλάν, νεαρά χριστιανόπαιδα 6-10 
ετών, τα οποία προορίζονταν για την υπηρεσία των σουλτανικών 
σεραγιών»8. Οι περισσότερες εκκλησίες είχαν κατεδαφιστεί από 

                                                 
5. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, Θράκη, Θεσ/νίκη 

1993, 45, και Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσ/νί-
κη 1969, 105: «στην Αδριανούπολη μεταφέρθηκαν 1000 μάρμαρα από εκκλη-
σίες της Θεσσαλονίκης για να τοποθετηθούν στο δάπεδο ενός λουτρού». 

6. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 38, και Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκί-
δου, ό.π., 45-47. 

7. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα, ό.π., 
90: «οι λόγοι που ανάγκαζαν τους κατοίκους να φεύγουν προς διάφορα κα-
ταφύγια, οφείλονταν στην επιθυμία τους να αποφεύγουν τον εξανδραποδι-
σμό, τους βαρείς φόρους και τη βάναυση γενικά συμπεριφορά των κατακτη-
τών, γεγονότα που έφερναν τελικά την απόγνωση των χριστιανών και τους 
έσπρωχναν προς τον εκούσιο εξισλαμισμό». βλ. Επίσης Γ. Γιαννακάκης, «Ι-
στορία της Θράκης από της Αλώσεως», 26-36: Θρακικά 29/1958. 

8. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 40, και Γ. Γιαννακάκης, «Η Θράκη ως 
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τους Οθωμανούς και σε συνάρτηση με τη διείσδυση των καθολικών 
στο θρακικό χώρο, ο κίνδυνος απώλειας της θρησκευτικής ταυτό-
τητας για τους Θρακιώτες ήταν μεγάλος. 

Στον πολιτισμικό τομέα η υποβάθμιση ήταν απόλυτη αφού κάθε 
θρησκευτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε διακοπεί. Σ’ αυ-
τήν την πρώτη φάση της Οθωμανικής κατάκτησης η μοναδική αντί-
σταση των Θρακών αφορούσε στην επιβίωσή τους9. Η οικονομική 
πραγματικότητα της Θράκης καθορίστηκε την εποχή αυτή από μια 
μορφή δουλοπαροικίας των περισσότερων αγροτών, οι οποίοι ερ-
γάζονταν σε μικρές ιδιοκτησίες Οθωμανών γαιοκτημόνων. Ωστόσο 
είχαν τη δυνατότητα οικονομικής απελευθέρωσης και επιδίδονταν 
αναγκαστικά στο ανταλλακτικό εμπόριο. Τα κατακτημένα εδάφη 
υπάγονταν στο τουρκικό δημόσιο ως δημόσιες γαίες και ως βακού-
φια, τα οποία ήταν αφιερωμένα στα θρησκευτικά ιδρύματα, ενώ 
ανάλογα με την έκτασή τους και τις προσόδους που απέφεραν, δι-
ακρίνονταν σε τιμάρια, ζιαμέτια και χάσια: «η Φιλιππούπολη έγινε 
χάσι του σουλτάνου, η Ραιδεστός, η Σηλυβρία, η Αίνος, η Βάρνα 
σχημάτισαν βακούφια, ενώ οι παραθαλάσιες πόλεις αποτέλεσαν 
μεγαλύτερα χάσια»10. 

Η γεωργική παραγωγή καθώς και το εμπόριο περιορίστηκαν σε 
τοπικό επίπεδο και διακινούνταν από λίγους πλανόδιους εμπόρους. 
Παρά το γεγονός ότι οι οθωμανικές αρχές έδειξαν ενδιαφέρον για 
να διατηρηθεί το οδικό δίκτυο μετακίνησης των εμπορευμάτων και 

                                                    
προμαχών του Βυζαντίου», 176-177: Θρακικά, 35 / 1962: στα πλαίσια του 
παιδομαζώματος οι στρατολογούμενοι Θρακιώτες στέλνονταν μέχρι το 12ο 
έτος της ηλικίας τους στη Μ. Ασία για να λησμονήσουν τη γλώσσα και τη 
θρησκεία, που συνιστούσαν τα κύρια στοιχεία της εθνικής ετερότητάς τους. 

9. Γ. Κορδάτος, Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως του 
1821, Αθήνα 1983, 55: «πριν από τον 17ο αιώνα βασίλευε το σκοτάδι και ο 
μαρασμός σ’ όλη τη Βαλκανική». 

10. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 39-40, και Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση 
της Νεοελληνικής Ιστορίας, μετ. Α. Ασδραχά- βιβλιογραφικός οδηγός Σ. Ασ-
δραχά, Αθήνα 1985 (θ΄ έκδοση), 41. 
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στρατευμάτων, οι ληστρικές επιδρομές και οι καθημερινές επιθέσεις 
παρεμπόδιζαν την άνθηση του εμπορίου. Τεκμήριο αποτελεί η γνώ-
μη του Βενετού γερουσιαστή C. Carzoni για την επικινδυνότητα της 
διαδρομής από Ραγούζα προς Κωνσταντινούπολη μέσω Σκοπίων, 
Φιλιππούπολης και Αδριανούπολης11. Επίσης, τα παράλια της 
Θράκης και το θαλάσσιο εμπόριο αντίστοιχα καταστρέφονταν από 
τους πειρατές, οι οποίοι κατά τον 16ο-17ο αιώνα δρούσαν στην ευ-
ρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου12. 

Γενικότερα, η ιστορική εξέλιξη σ’όλη την περιοχή της μείζονος 
Θράκης ανακόπηκε, διότι οι βασικότερες οικονομικές δραστηριό-
τητες των κατοίκων περιορίστηκαν13. Ακόμη και η μεσοαστική τά-
ξη, όπου αυτή είχε αναπτυχθεί (όπως στην Αδριανούπολη) έχασε 
τη δύναμή της, ενώ το Αιγαίο απομονώθηκε, καθώς και όλη η Βαλ-
κανική. Η οικονομία επέστρεψε σε παλαιότερες κλειστές μορφές με 
στόχο την παραγωγή για άμεση κατανάλωση. Μ’ άλλα λόγια, χρει-
αζόταν να δημιουργηθούν νέες παραγωγικές συνθήκες για να κινη-
θεί εκ νέου η ιστορία της Θράκης στα πλαίσια του γεωφυσικού 
βαλκανικού χώρου14. Τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των Θρακών 
υπόδουλων επιβάρυναν και οι κακές συνθήκες υγιεινής που αποτε-
λούσαν το μόνιμο εχθρό για την καθημερινή επιβίωση. Οι επιδημίες 
της πανούκλας και της χολέρας ήταν σοβαρός ανασταλτικός παρά-
γοντας στη σθεναρή αντίσταση του ελληνισμού15. 

                                                 
11. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσ/νίκη 

1969, 185. 
12. Α. Κραντονέλλης, Ιστορία της πειρατείας στους μέσους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας 1538-1699, Αθήνα 1991, 245-246 και 329. 
13. Για τα γενικά χαρακτηριστικά της οικονομικής και κοινωνικής λει-

τουργίας του μακεδονοθρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα, βλ. Κ. Βα-
καλόπουλος, Οικονομική λειτουργία του Μακεδονικού και Θρακικού χώρου 
στα μέσα του 19ου αιώνα, στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, Θεσ/νίκη 
1980, 26-37. 

14. Γ. Κορδάτος, ό.π., 63. 
15. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 71. 
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Ο θρακικός χώρος συνταρασσόταν λοιπόν από τα γεγονότα της 
κατάκτησης και της επιβολής των Οθωμανών, από τους λοιμούς, 
από την οικονομική εξαθλίωση και από τη συνειδητή προσπάθεια 
εθνολογικής αλλοίωσης του πληθυσμού του. Η συστηματική τακτι-
κή της εγκατάστασης μουσουλμανικού πληθυσμού σ’ όλη τη γεω-
γραφική επιφάνεια της Θράκης αποτελούσε το μεγαλύτερο κίνδυνο 
για τη δημογραφική και εθνική ταυτότητα των χριστιανών Ελλή-
νων, που αναγκαστικά πλέον συμβίωναν με τους κατακτητές τους16. 

Στο τέλος του 16ου αιώνα το πολιτικοκοινωνικό status που πε-
ριγράψαμε επιδεινωνόταν διαρκώς και από εξωγενείς παράγοντες, 
ιδιαίτερα, από τις πολεμικές επιχειρήσεις των Οθωμανών στην υπό-
λοιπη Ελλάδα. Οποιαδήποτε μετακίνηση των τουρκικών στρατευ-
μάτων σήμαινε για τους Θρακιώτες πρόσθετες ληστρικές επιδρομές, 
καταστροφές και γενικότερα, βίαιες αντιπαραθέσεις που κορυφώ-
θηκαν μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571. Μετά την κατα-
στροφή του οθωμανικού στόλου στη Ναύπακτο, η αναταραχή που 
εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο μέχρι και τη χερσόνη-
σο της Καλλίπολης είχε ως αποτέλεσμα τις πρώτες θυσίες των γηγε-
νών κατοίκων, την πρώτη παθητική αντίστασή τους. Επρόκειτο για 
τη συστηματική τακτική των Οθωμανών, την αντεκδίκηση έπειτα 
από κάθε ήττα ή προσπάθεια εξέγερσης των υπόδουλων Ελλήνων: 
για παράδειγμα, κατά την επιστροφή τους από τη νότια Ελλάδα οι 
ηττημένοι Τούρκοι λεηλάτησαν το 1573 το χωριό Κάστρο κοντά 
στην Καλλίπολη17. 

Ωστόσο, η νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου έδω-
σε τις πρώτες ελπίδες στους Θρακιώτες για την πιθανή λύτρωσή τους 
από αλλοεθνείς. Όταν αργότερα, το 1598, ο ηγεμόνας της Βλαχίας 
Μιχαήλ Γενναίος, που απέβλεπε σε γενική εξέγερση της Βαλκανικής, 
νίκησε στην Αδριανούπολη και στη Νικόπολη τους Οθωμανούς, οι 
Θρακιώτες ανανέωσαν τις ελπίδες τους για την αποτίναξη του τουρ-

                                                 
16. Γ. Γιαννακάκης ό.π., Θρακικά, 29/1958, 105-106. 
17. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., 71. 
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κικού ζυγού18. Παρόμοιος αναβρασμός οφειλόμενος σε πολεμικό γε-
γονός παρατηρήθηκε το 1684, όταν ο Βενετός αρχιστράτηγος Fran-
cesco Morosini αποβιβάσθηκε στη Θάσο και βομβάρδισε το κάστρο 
της Καβάλας, με σκοπό να αποκόψει την επικοινωνία της Θεσσαλο-
νίκης με την Αδριανούπολη19. 

Οι αποτυχίες των επιθέσεων αυτών, που ήταν η μοναδική πηγή 
ελπίδας για τους Θρακιώτες, σε συνδυασμό με τις συνεχείς επιδρο-
μές του οθωμανικού στρατού στις μεσόγειες πόλεις και των Κιρτζα-
λήδων στην ανατολική Θράκη20 ενίσχυαν την απογοήτευση και την 
ψυχολογική εξαθλίωση των κατοίκων, που ζούσαν απομονωμένοι 
και αβοήθητοι στον πυρήνα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την 
εποχή αυτή και μέχρι το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα ο κίνδυνος 
για την επιβίωση του ελληνικού στοιχείου στη Θράκη, ήταν πολύ 
μεγαλύτερος, διότι είχαν πολλαπλασιαστεί και οι εξωμοσίες των 
απελπισμένων χριστιανών και οι προσηλυτιστικές δραστηριότητες 
των καθολικών ιεραποστόλων. 

Η ιστορική πραγματικότητα της θρακικής δουλείας μέχρι και το 
1650 αντανακλά και την ιστορική υπόσταση της ίδιας της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας. αποτελεί δηλαδή έναν μικρόκοσμο που έχει 
όλα τα ιστορικά γνωρίσματα της πολυεθνικής αυτοκρατορίας, η 
οποία ήταν αποκλεισμένη από την Ευρώπη και από κάθε εμπορική 
συναλλαγή τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα. Η απουσία ο-
ποιασδήποτε ασφάλειας στο εσωτερικό του κράτους και η φυγή 
των περισσότερων γηγενών - κατοίκων, οι οποίοι ήταν οι κύριοι 

                                                 
18. Μ. Κούκος, «Οι Θράκες στους αγώνες του 21», 85-161: ΘΕ, 2/1981, σ. 

105: στο κίνημα αυτό κατά των Οθωμανών συμμετείχε και ο μητροπολίτης 
Τυρνόβου ∆ιονύσιος, ο οποίος αντιστεκόταν από το 1756. 

19. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 71. 
20. Α. Ψαθά, Β. Μητρακλή - Ψαθά, «Ο Σκοπός της Ανατολικής Θράκης», 

218-376: ΑΘΛΓΘ, 35/1970, βλ. 266: από τα μέσα του 17ου λυμαίνονταν τις 
περιοχές Αδριανούπολης, 40 Εκκλησιών, Σκοπού οι συμμορίες Ντελημπασί-
δες, Γενίτσαροι, Μπαγατζήδες και Μποσταντζήδες, από τους οποίους οι πιο 
βάναυσοι ήταν οι Κιρτζαλήδες. 
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συντελεστές της γεωργικής παραγωγής και των εμπορικών συναλ-
λαγών, περιόριζε συστηματικά τις οικονομικές δραστηριότητες 
στην εγχώρια αγορά: οι ταξιδιώτες έμποροι και περιηγητές μπο-
ρούσαν να φθάσουν μέχρι το ∆ιδυμότειχο, την Αδριανούπολη, τη 
Φιλιππούπολη, τη Βιζύη και το Τύρνοβο21. 

Με το τέλος του 16ου αιώνα νέοι ιστορικοί παράγοντες που α-
ναπτύχθηκαν ως αναγκαιότητα από την αδιέξοδη κοινωνικοικονο-
μική πραγματικότητα που προαναφέραμε, ευνόησαν τον ελληνισμό 
της Θράκης και προώθησαν όλα τα καταπιεσμένα, θετικά στοιχεία 
που θα οδηγούσαν στην οικονομική καταρχήν αυτονόμησή του. 

Με το τέλος των κατακτητικών πολέμων άρχισε η αντίστροφη μέ-
τρηση για τη σαθρή οργάνωση της πολυεθνικής οθωμανικής αυτο-
κρατορίας. Από τα μέσα του 17ου αιώνα, εποχή κατά την οποία οι 
Οθωμανοί ηγέτες επιχείρησαν να πετύχουν την έξοδο της χώρας από 
την οικονομική και πολιτισμική απομόνωσή της, άρχισε η μεταβολή 
της καθημερινότητας των Θρακών. Για πρώτη φορά διαφαίνονταν οι 
ιστορικές προϋποθέσεις που θα βελτίωναν τις συνθήκες δουλείας, 
καθώς τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η οθωμανική εξουσία τόσο 
από την αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας όσο και από τις εσωτερικές 
τοπικές εξεγέρσεις των υπόδουλων εθνοτήτων την υποχρέωσαν να 
κάνει οικονομικά ανοίγματα προς τις ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλε-
σμα τη διείσδυση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και την υποτίμηση του 
οθωμανικού νομίσματος. 

Οι δημογραφικές ανακατατάξεις στα αστικά κέντρα της 
Θράκης, η αναδίπλωση δηλαδή του υπόδουλου ελληνισμού προς τα 
πεδινά μέρη, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση των Εβραίων προ-
σφύγων σ’ αυτά (οι οποίοι ενίσχυσαν το εμπόριο και την οικονομία 
των κατακτημένων), δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για 
την οικονομική καταρχήν και την πολιτισμική και εθνική κατά 
δεύτερο λόγο ανάπτυξη του ελληνισμού. 

Επίσης στα πλαίσια της εποικιστικής πολιτικής των Οθωμανών, 

                                                 
21. Γ. Γιαννακάκης, ό.π., 105. 
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ενισχύθηκαν τα αστικά κέντρα της Θράκης από ελληνικούς πληθυ-
σμούς της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μα-
κεδονίας, οι οποίοι ενίσχυσαν το εθνικό φρόνημα των Θρακών. 

Αποτέλεσμα των ανακατατάξεων αυτών ήταν η ανάπτυξη των 
παραλιακών θρακικών πόλεων και αργότερα των μεσόγειων. Η οι-
κονομική ευημερία (γεωργική και εμπορική) θρακικών πόλεων ό-
πως της Ραιδεστού, της Καλλίπολης, της Αίνου, της Μεσημβρίας, 
της Σωζόπολης, της Αγαθούπολης, της Αγχιάλου, του Πύργου, της 
Βάρνας υπήρξε καθοριστική και αναγκαία συνθήκη για την πνευ-
ματική και επαναστατική αφύπνιση της υπόδουλης Θράκης. Σε α-
ξιόλογα επίσης εμπορικά κέντρα εξελίχθηκαν οι πόλεις Σηλύβρια, 
Φιλιππούπολη, ∆ιδυμότειχο, Κομοτηνή, Ξάνθη και κυρίως η Αδρι-
ανούπολη, η οποία αποτελούσε την κεντρική αποθήκη όλων των ε-
μπορευμάτων22.  

Οι προαναφερθείσες θρακικές πόλεις ανέπτυξαν εμπορικές συ-
ναλλαγές τόσο με το εσωτερικό της μείζονος Θράκης όσο και με τη 
Βουλγαρία, τη Βλαχία και τη νότια Ρωσία, όπου κατέφευγαν πολ-
λοί Θρακιώτες για να προστατευθούν από τις βιαιοπραγίες των 
Οθωμανών και τις συνεχείς επιθέσεις των έφιππων ληστών (χαϊ-
ντούτηδων), οι οποίοι λυμαίνονταν τη Θράκη μέχρι και τη Φιλιπ-
πούπολη23. 

Παρατηρείται λοιπόν μια συνεχής βελτίωση στις συνθήκες δια-
βίωσης των Θρακών που αναζητούσαν την οικονομική απελευθέ-
ρωσή τους, χωρίς να λείπουν ωστόσο σοβαρά εμπόδια και αναχαι-
τίσεις σ’ αυτήν την προσπάθειά τους. Οι λεηλασίες που προκαλού-
σαν τα οθωμανικά στρατεύματα σ’όλες τις κωμοπόλεις που βρίσκο-

                                                 
22. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 60 - 64, και Ν. Τοντόροφ, Η βαλκανι-

κή πόλη 15ος-19ος αιώνας, μετ. Ε. Αβδελά - Γ. Παπαγεωργίου, τ. Β΄. Αθήνα 
1986, 303: η πλούσια σε πρώτες ύλες θρακική πεδιάδα πρόσφερε ευνοϊκή βά-
ση για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

23. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσ/νίκη 
1969, 478. 
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νταν ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη, 
στην Τυρολόη, στην Αρκαδιούπολη, στο Βουλγαρόφυγον, στη Νί-
καια συνεπάγονταν την καταστολή και αναστολή πολλών δραστη-
ριοτήτων των Θρακών24. Η χαλάρωση που είχε υποστεί εξάλλου η 
κοινωνική συγκρότηση της άρχουσας οθωμανικής τάξης προκα-
λούσε την εξαγρίωση των μουσουλμανικών μαζών απέναντι στους 
χριστιανούς Θρακιώτες που παρέμειναν κατακτημένοι25. 

Στο διοικητικό τομέα η αποσύνθεση της πολυεθνικής δύναμης 
οφειλόταν στην εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας και στη διαρκή 
υποτίμηση του οθωμανικού νομίσματος. Η μετατροπή των εκτάσε-
ων που ανήκαν στους τιμαριούχους σε κληρονομικά τσιφλίκια επέ-
φερε πτώση των εισοδημάτων τους και κατά συνέπεια κακές σχέ-
σεις με το σουλτάνο, ο οποίος αντιμετώπιζε γενικότερα προβλήμα-
τα με τους αξιωματούχους του. Οι συνέπειες για τους υπόδουλους 
παραγωγούς και καλλιεργητές ήταν αρνητικές, διότι επιβλήθηκαν 
νέοι φόροι και αναπτύχθηκε μια νέα τάξη κερδοσκόπων, οι οποίοι 
εκμίσθωναν τους τελωνειακούς φόρους και τις δημόσιες προσόδους 
εμποδίζοντας την οικονομική ανακούφιση των κατακτημένων Θρα-
κών26. 

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η διοικητική κρίση της οθωμανικής 
εξουσίας, οι δυσκολίες χειραγώγησης και οργάνωσης των υπόδου-
λων λαών, καθώς και οι στάσεις των Γενίτσαρων οδήγησαν ανα-
γκαστικά σε λύσεις αυτοκυβέρνησης των κατακτημένων. Ήδη από 
τον 16ο αιώνα, εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή (1520-
1566), είχαν προωθηθεί αλλαγές στο διοικητικό φορολογικό σύ-
στημα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, που προέβλεπαν την παρο-
χή συγκεκριμένων προνομίων σε ορισμένες κοινωνικές τάξεις χρι-
στιανών με απαλλαγή από φόρους και στόχο βέβαια τη θεμιτή αύ-

                                                 
24. Γ. Γιαννακάκης, ό.π., 107-113. 
25. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα, ό.π., 

91. 
26. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 70. 
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ξηση της γεωργικής παραγωγής. 
Η ωρίμανση των ιστορικών αυτών συνθηκών ευνόησε την τοπι-

κή αυτοδιοίκηση, η οποία, καθώς είχε την ευθύνη, για την τοπική 
συλλογή φόρων, που είχαν αναθέσει οι διοικούντες στους Θρακιώ-
τες προύχοντες, θεμελίωσε την κοινοτική οργάνωση του ελληνι-
σμού: «τόσον οι κατά τόπους κοινοτικοί άρχοντες, όσο και οι ανώ-
τεροι εκκλησιαστικοί, αποτελούν τα στελέχη της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, της κοινοτικής αυτονομίας επί Φραγκοκρατίας και επί 
Τουρκοκρατίας»27. 

Οι βάσεις της διοικητικής καταρχήν και εθνικής στη συνέχεια 
κοινοτικής οργάνωσης ήταν καθαρά οικονομικές και αφορούσαν 
τους συνδέσμους ομότεχνων επαγγελματιών που συγκροτούσαν 
συντεχνίες, «συνάφια». Για το λόγο αυτό σε κάποιες συντεχνίες 
συμμετείχαν και ομότεχνοι Βούλγαροι, Αρμένιοι και Εβραίοι, οι 
οποίοι κατοικούσαν στο μείζονα γεωγραφικό χώρο της Θράκης28. 

Ο πρωταρχικός στόχος της συντεχνιακής οργάνωσης των Θρα-
κών επικεντρώθηκε στην προάσπιση των επαγγελματικών, οικονο-
μικών συμφερόντων, αλλά αργότερα η οικονομική αυτή δραστηρι-
οποίηση του ελληνισμού μέσα στην τεράστια πολυεθνική αυτοκρα-
τορία εξελίχθηκε στην πρώτη κοινοτική οργάνωση με οικονομικούς 
και διοικητικούς κανονισμούς και στη συνέχεια στην πρώτη μορφή 
αντίστασης των απελπισμένων υπόδουλων Θρακών. Όπως περι-
γράφει ο ιστορικός Κ. Βακαλόπουλος, «πέρα από τα στενά πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων ενός εσναφιού, οι συντεχνίες διαδραμάτισαν 
καθοριστικό ρόλο ως προς την εκλογή των προκρίτων των ελληνι-
κών κοινοτήτων και συνέβαλαν σημαντικά στην ίδρυση, στη συ-
ντήρηση και επισκευή και γενικότερα στη χρηματοδότηση και στην 
εποπτεία των εκκλησιαστικών και των εκπαιδευτικών ιδρυμά-

                                                 
27. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα, ό.π., 

106. 
28. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 92. 
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των»29. 
Αυτή η οικονομική κοινοτική οργάνωση του ελληνισμού της 

Θράκης μας ενδιαφέρει, διότι συνιστά την πρώτη οργανωμένη δύ-
ναμη των Θρακών, οι οποίοι αποκτούν αυτοπεποίθηση λόγω της 
ευημερίας τους στο υλικό επίπεδο και στη συνέχεια πνευματική αυ-
τοτέλεια, τον αναγκαίο φορέα αντίστασης και επανάστασης. Εάν 
δεχθούμε ότι το υλικό υπόβαθρο κάθε κοινωνικής ομάδας προκα-
θορίζει και την ιστορική πορεία της, διότι γίνεται η βασική αιτία 
των κοινωνικών, πνευματικών και ιδεολογικών αλλαγών, γίνεται 
κατανοητό ότι η δυναμική σχέση ανάμεσα στους οικονομικούς φο-
ρείς της οθωμανικής αυτοκρατορίας καθόρισε και τις πολιτικές εξε-
λίξεις και στη συνέχεια την εθνική δραστηριοποίηση των υπόδου-
λων λαών. 

Οι συντεχνίες συνέβαλαν λοιπόν αποφασιστικά στην αναγέννη-
ση της ελληνοχριστιανικής παιδείας που βίαια είχε διακοπεί στα 
πρώτα ζοφερά χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας με αποτέλεσμα 
τον εντυπωσιακό πολλαπλασιασμό των σχολείων και των εκκλη-
σιών από το 1750 μέχρι το 182130. 

Τεκμήριο της σημαντικής αυτής προσφοράς των συντεχνιών α-
ποτελεί το εσνάφι των αμπατζήδων της Φιλιππούπολης, που σχη-
ματίστηκε το 1685 και διέθεσε μεγάλα ποσά από την αύξηση του 
αποθεματικού κεφαλαίου για την εκκλησιαστική και εκπαιδευτική 
κατάρτιση των Θρακών της περιοχής, «η έντονη φιλεκπαιδευτική 
και φιλανθρωπική δράση του εσναφιού των αμπατζήδων της Φι-

                                                 
29. ό.π., 93 και Γ. Κορδάτος, Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επανα-

στάσεως του 1821, ό.π., 74 «εις τας επαρχίας επεκράτει ο θεσμός των κοινο-
τήτων, ήτο δηλαδή καθιερωμένον το αποκεντρωτικόν σύστημα αυτοδιοική-
σεως…το σπουδαιότερον πρόσωπον της κοινότητας ήταν ο προεστώς ή δημο-
γέρων..που λεγόταν εις την Μακεδονίαν και κυρίως εις την Θράκην, τσορ-
μπατζής». 

30. Υπολογίζεται ότι κατά το διάστημα αυτό είχαν εκδοθεί 2500 βιβλία, 
ενώ τα σχολεία ήταν ήδη περισσότερα από 130 στο βορειοελλαδικό χώρο: βλ. 
Μ. Κούκος, ό.π., 102. 
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λιππούπολης κορύφωσε την ακτινοβολία του ανάμεσα σ’ ολόκληρο 
τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης, ώστε πολλοί ντόπιοι εγκατέλει-
παν μετά το θάνατό τους μεγάλα ποσά, που προορίζονταν για την 
ίδρυση σχολείων και νοσοκομείων»31. 

H ανάπτυξη πνευματικής κίνησης από το τέλος του 17ου αιώνα 
σήμαινε για τη συγκεκριμένη ιστορική εποχή και για το συγκεκρι-
μένο γεωγραφικό χώρο που μελετούμε τη συνειδητοποίηση του ι-
στορικού - εθνικού παρελθόντος, τη γνώση της ελεύθερης ζωής και 
των επαναστάσεων που διαδραματίζονταν στην Ευρώπη και κατά 
συνέπεια τη συνειδητή πλέον αντίσταση και την ενεργό προετοιμα-
σία για την αποτίναξη της δουλείας. 

Το πλήθος των επαγγελματικών συντεχνιών στη Θράκη (80 
στην Αδριανούπολη, περισσότερες από 25 στη Φιλιππούπολη)32, 
φανερώνει την αντίσταση των Θρακών στο καθεστώς της οθωμανι-
κής κυριαρχίας και επιπλέον τεκμηριώνει ιστορικά τη συμμετοχή 
τους στην προεπαναστατική οργάνωση του αγώνα, διότι τα μέλη 
των συντεχνιών αναλάμβαναν εθνική δράση με τη μύηση πολλών 
μαστόρων στη Φιλική Εταιρία33. Γενικότερα, «με τη συσπείρωσή 
του σε συντεχνίες ο ελληνισμός της Θράκης αντιμετώπισε τους κα-
τατρεγμούς, απέκτησε οικονομική οντότητα, πνευματική καλλιέρ-
γεια και διατήρησε την εθνική του ταυτότητα»34. 

Άμεση συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης των θρακικών συ-
ντεχνιών ήταν, όπως προαναφέρθηκε, η ενίσχυση των εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων και η πνευματική αφύπνιση των Θρακών: 
«παρατηρημένον είναι ότι η επίδοσις εις τα γράμματα και η διανο-

                                                 
31. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 101 και Ν. Τοντόροφ, ό.π., 304-305. 
32. Μ. Κούκος, ό.π., 98. 
33. Ε. Βουραζέλη - Μαρινάκου, Αι εν Θράκη συντεχνίασι των Ελλήνων 

κατά την τουρκοκρατίαν, Θεσ/νίκη 1950, 174-176. 
34. Θ. Μουσόπουλος, «Πολιτιστική ζωή στη Θράκη κατά το δεύτερο μισό 

του 19ου αιώνα, προυποθέσεις και τυπολογικά χαρακτηριστικά», 52-59: ΘΧ, 
45/1991, 53. 
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ητική πρόοδος είναι επακολούθημα της οικονομικής ευμάρειας»35. 
Η ενασχόληση με την ιστορία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
σκέψης αποτελούσε το αναγκαίο και απαραίτητο εφόδιο για κάθε 
υπόδουλο λαό που προετοιμαζόταν για την επανάστασή του. Οι 
νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες άρχισαν να διαμορφώνονται 
στα πλαίσια της ιδιαίτερης ιστορικογεωγραφικής ενότητας των 
Βαλκανίων, όταν στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο επιβλήθηκαν οι 
προοδευτικές αξίες των ∆ιαφωτιστών και της Γαλλικής επανάστα-
σης, παρά την αντίδραση πολλών συντηρητικών στοιχείων του 
κλήρου, των προυχόντων και των φορέων της οθωμανικής εξουσίας 
36. 

Ορόσημο για τη γενική κινητοποίηση της εκπαιδευτικής δύνα-
μης στη Θράκη υπήρξε η απόφαση του Θρακιώτη Πατριάρχη από 
την Αγχίαλο Ιερεμία Β΄ του Τρανού, ο οποίος το 1593 ενεργοποίησε 
τους μητροπολίτες με σκοπό τη συστηματική ίδρυση σχολείων στις 
έδρες τους. Στην αρχή βέβαια οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν περιο-
ρισμένες, διότι οι συνθήκες καταπίεσης και καταδίωξης μέχρι το τέ-
λος του 17ου δεν επέτρεπαν τη μαζική, πνευματική αναδίπλωση του 
ελληνισμού. Στα χωριά και στα μικρά αστικά κέντρα η ελληνοχρι-
στιανική παιδεία ήταν περιορισμένη στους νάρθηκες των εκκλη-
σιών και στα σπίτια των λογίων37. Εξαίρεση αποτελούσε η Αδρια-
νούπολη, στην οποία αμέσως μετά την άλωση υπήρχε ελληνικό 
σχολείο38, ενώ στη Φιλιππούπολη καθώς και στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της Αίνου και Αγχιάλου άρχισαν να λειτουργούν από τον 
16ο αιώνα. 

Ωστόσο από το τέλος του 18ου αιώνα ενισχύθηκε η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα σ’ όλη τη Θράκη: «το 1760 ιδρύθηκε σχολή στη 
Ραιδεστό, το 1870 στην Τυρολόη, το 1784 στη Μάδυτο, το 1788 

                                                 
35. Γ. Γιαννακάκης, ό.π., 114. 
36. Γ. Κορδάτος, ό.π., 60. 
37. Μ. Κούκος, ό.π., 99-102. 
38. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 69. 
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στο Μυριόφυτο, το 1790 στα Γανόχωρα, το 1796 στους Επιβάτες, 
το 1799 στη Σηλυβρία» 39. Παράλληλα, πολλοί Θρακιώτες που εί-
χαν αποδημήσει στο εσωτερικό, συνέβαλαν αποφασιστικά στη διά-
δοση των δυτικών ιδεών και στην οικονομική ενίσχυση των τοπι-
κών προσπαθειών που πήγαζαν από τις συντεχνίες και την εκκλη-
σία40. 

Στα πλαίσια λοιπόν της αναδίπλωσης του ελληνισμού στη μεί-
ζονα γεωγραφική περιοχή της Θράκης δραστηριοποιήθηκαν από τα 
μέσα του 16ου αιώνα και μετά οι οικονομικές και εκπαιδευτικές δυ-
νάμεις που είχαν υποστεί σοβαρά πλήγματα στην πρώιμη φάση της 
Τουρκοκρατίας. Την ίδρυση ελληνικών σχολείων στην πολυεθνική 
οθωμανική αυτοκρατορία ανέλαβαν ουσιαστικά, όπως ήδη ση-
μειώσαμε, οι τοπικοί φορείς της εκκλησιαστικής εξουσίας, που συ-
σπείρωναν το υπόδουλο ποίμνιό τους με στόχο την εθνική αναδι-
οργάνωσή του. Αν και η ορθόδοξη εκκλησία λειτούργησε ως In-
strumentum Regni για το οθωμανικό διοικητικό σύστημα αποτε-
λούσε συγχρόνως λυτρωτικό καταφύγιο και άθικτο βυζαντινό θε-
σμό41. Ο σουλτάνος Μεχμέτ Β΄ διατήρησε για ιστορικοπολιτικούς λό-
γους το θεσμό αυτό απομονώνοντας τους Έλληνες χριστιανούς από 
τη ∆ύση μέσω της συνειδητής προώθησης των ανθενωτικών στον 
πατριαρχικό θρόνο και της παραχώρησης προνομίων στον πα-
τριάρχη, τους μητροπολίτες και τους αρχιερείς, τα οποία καταπα-
τήθηκαν βάναυσα κατά την περίοδο της προετοιμασίας της Επανά-
στασης. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και οι 
τοπικοί εκπρόσωποι της ορθόδοξης εκκλησίας αποτέλεσαν βασικό 
πυρήνα τόσο για τη διατήρηση της ετερότητας στα ζοφερά πρώτα 
χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (την εποχή αυτή η ορθοδοξία 

                                                 
39. Μ. Κούκος, ό.π., 101. 
40. Γ. Γιαννακάκης, ό.π., 114-115. 
41. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα εθνολογικά προβλήματα, ό.π., 99-100. 
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συγχεόταν με το έθνος)42 όσο και για την προετοιμασία των τοπι-
κών εξεγέρσεων στη Θράκη και τη συμμετοχή των Θρακών στην 
Επανάσταση του γένους. 

Παράλληλα με την οικονομική, διοικητική και πνευματική βελ-
τίωση των συνθηκών στο χώρο της Θράκης, μέσα στα όρια βέβαια 
της αναγκαστικής συμβίωσης των Ελλήνων χριστιανών με τους 
μουσουλμάνους Οθωμανούς, κορυφώθηκαν κατά τον 18ο αιώνα οι 
αναταραχές σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και τη Βαλκανική με άμεσο 
αντίκτυπο στο θρακικό λαό. Σε μαζικό αγωνιστικό επίπεδο ο ελλη-
νισμός της Θράκης ήταν αμέτοχος ακόμη του γενικότερου επανα-
στατικού κινήματος, που επικρατούσε στη νότια Ελλάδα, στη Βαλ-
κανική και στην Ευρώπη, διότι η εξάρτησή του από την οθωμανική 
εξουσία ήταν από την αρχή της κατάκτησης άμεση και απόλυτη: οι 
γεωφυσικές συνθήκες της περιοχής, η ίδια η φυσική γεωγραφία κα-
θόρισε και καθορίζει και σήμερα την ιστορική πορεία της περιο-
χής43. Η συγκέντρωση τουρκικών στρατευμάτων στην Αδριανού-
πολη και στην πρωτεύουσα της πολυεθνικής αυτοκρατορίας, σε συ-
νάρτηση με την ακαταλληλότητα των πεδινών εκτάσεων για πολε-
μική δράση, καθιστούσαν δύσκολη οποιαδήποτε άτακτη τοπική ε-
ξέγερση, ενώ αντίθετα διευκόλυναν την άμεση καταστολή κάθε α-
ντίστασης44. 

Ωστόσο, τα σχέδια της ομόδοξης Ρωσίας και οι νέοι ιστορικοί 
παράγοντες, οι συναφείς με αυτά, ανέτρεψαν την καθεστηκυία επι-
φανειακή υποταγή των Θρακιωτών στο πεπρωμένο της δουλείας. 
Από τις αρχές του 18ου αιώνα, το κέντρο των πολεμικών αναμετρή-

                                                 
42. Ν. Σβορώνος, ό.π., 224, και γενικότερα για την έννοια της «εθνικής ε-

τερότητας» βλ. Θ. Ζιάκας, Έθνος και παράδοση, Λευκωσία 1993, 66-70: οι Έλ-
ληνες ανάλογα με τις συνθήκες αναδιπλώνονται είτε στη γλωσσική είτε στη 
θρησκευτική ετερότητα (ή και στις δύο) διασώζοντας έτσι την εθνική τους 
ετερότητα. 

43. Ν. Σβορώνος, ό.π., 259-261. 
44. Ν. Σαμουρσακίδου, «Η παρουσία και ο ρόλος των Θρακών στην εθνι-

κή εξέγερση του 1821», 227-233: Θρακικά, 7/1991-1992, βλ.σ.230. 
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σεων μεταφέρθηκε από τα δυτικά προς τα βόρεια σύνορα της αυ-
τοκρατορίας δημιουργώντας έκρυθμη κατάσταση στο θρακικό χώ-
ρο. Η ένταξη της Ρωσίας στο ιστορικοπολιτικό status των Βαλκα-
νίων ανέτρεπε φανερά τις σαθρές ισορροπίες, που είχε επιβάλλει η 
οθωμανική δύναμη, ενώ η πολιτική για την προσάρτηση των βό-
ρειων παράλιων του Εύξεινου πόντου σε συνδυασμό με τις υπερ-
βασίες των διοικητικών οργάνων και την άδικη φορολογική πολιτ-
κή συνιστούσαν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της αγω-
νιστικότητας των γηγενών πληθυσμών45. Απ’ όλα τα ρώσικα σχέδια 
που στρέφονταν εναντίον της οθωμανικής αυτοκρατορίας τα σο-
βαρότερα έγιναν από την αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ (1762-1796), 
η οποία διακήρυξε ότι επιδίωκε την κατάλυση της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας και την ανασύσταση της ελληνικής με αυτοκράτορα 
το γιο της Κωνσταντίνο. Το σχέδιο αυτό όμως απαιτούσε την εξέ-
γερση όλων των λαών της Βαλκανικής και γι’ αυτό στάλθηκαν σ’ 
όλη τη μείζονα περιοχή μυστικοί πράκτορες46. 

Στα πλαίσια των ρωσοτουρκικών συγκρούσεων (1768-1774, 
1787-1792) γενικότερα η Θράκη παρέμεινε παθητικά47 το κέντρο 
των πολεμικών αντιπαραθέσεων και των τουρκικών βιαιοπραγιών, 
ενώ η εξέγερση που ξεκίνησε το 1770 στην Πελοπόννησο, καθώς 
και τα επαναστατικά κινήματα που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη, 
στην Ήπειρο, στο Σούλι και στο Αιγαίο48, υποστηρίχθηκαν έμμεσα 
από την ενεργό συμμετοχή βορειοελλαδιτών κλεφταρματωλών49. 

                                                 
45. Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως κατά τους 

Τούρκους ιστοριογράφους εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνες ιστορι-
κούς, Αθήνα 1960, 118: και ο Τούρκος ιστορικός ∆. ∆ζεβδέτ υποστηρίζει την 
υποκίνηση της ελληνικής επανάστασης από τη Ρωσία. 

46. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 75. 
47. Γ. Γιαννακάκης, ό.π., 126: βασική αιτία για την παθητική αυτή στάση 

των Θρακών ήταν στη συγκεκριμένη περίοδο ο συνεχής αφοπλισμός τους που 
είχε διαταχθεί από την αρχή (1768) του ρωσοτουρκικού πολέμου. 

48. Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα 1975, 70-71. 
49. ό.π., 70. 
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Οι αποτυχίες των εξεγέρσεων είχαν άμεσο αντίκτυπο στη Φι-
λιππούπολη, στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ση-
μειώθηκαν λεηλασίες και εμπρησμοί. Τις μεγάλες καταστροφές ό-
μως τις υπέστη η Πελοπόννησος από τις επιδρομές των Τουρκαλβα-
νών. Συνέπεια αυτών ήταν οι ομαδικές μετακινήσεις Ελλήνων προς 
τη βόρεια Ελλάδα, οι οποίες ενίσχυσαν εθνολογικά την περιοχή50. 

Η εθνολογική ενδυνάμωση της Θράκης, σε συνδυασμό με τις συ-
νεχείς προσπάθειες των χριστιανών να βελτιώσουν την οικονομική 
και διοικητική οργάνωση των κοινοτήτων τους, στα ανεκτά πλαί-
σια εξουσίας του σουλτάνου Σελήμ Γ΄, που κυβερνούσε μέχρι το 
1807 (εποχή που στασίασαν οι Ουλεμάδες και οι Γενίτσαροι) περι-
γράφουν καθαρά τη γενικότερη στάση των Θρακών κατά την προ-
επαναστατική περίοδο. Πρόκειται για μια προσπάθεια προσαρμο-
γής στα δεδομένα της κατάκτησης και για την καλλιέργεια ενός ευ-
έλικτου πνεύματος αναμονής και παθητικής αντίστασης απέναντι 
στη βία του εξισλαμισμού και της εθνολογικής αλλοίωσης. 

Η διπλή αυτή στάση των Θρακών απέναντι στον κατακτητή δεν 
είναι αντιφατική, αλλά εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα αντιμε-
τώπισης των κατακτητών, που χαρακτήριζε τους Έλληνες υπόδου-
λους κατά την οθωμανική κατάκτηση. Πρόκειται για την επαμφο-
τερίζουσα στάση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων απέναντι στον 
κατακτητή, αφενός, δηλαδή, για το συμβιβασμό και την προσαρμο-
γή των υπόδουλων για οικονομικούς, θρησκευτικούς και λόγους 
αυτοσυντήρησης και αφετέρου, για μια κοινωνική και θρησκευτική 
αντίσταση, που εκδηλώνεται ενεργητικότερα μέσω μεμονωμένων 
ατόμων ή ομάδων51. Κατεξοχήν τέτοια ομάδα είναι εκείνη των χω-
ρικών52, επειδή «ο κλέφτικος και αρματολικός βίος δεν εδημιουρ-
γήθη κατά την προεπαναστατική περίοδο»53. Η απουσία έντονης 

                                                 
50. ό.π., 81-82. 
51. Ν. Σβορώνος, ό.π., 220-224. 
52. ό.π., 224-225. 
53. Γ. Γιαννακάκης, ό.π., 121. 
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επαναστατικής κινητοποίησης ισχύει για το σύνολο της μείζονος 
Θράκης και οφείλεται στις δεδομένες για το χώρο γεωφυσικές δυ-
σκολίες που προσδιόρισαν και προσδιορίζουν την ιστορική πορεία 
της, καθώς και στις δεδομένες επίσης δυσκολίες που υπάρχουν όσον 
αφορά την ιστορική έρευνα των πρωτογενών πηγών και των αδη-
μοσίευτων αρχείων για τη σύγχρονη τοπική, θρακική ιστορία. Ω-
στόσο, σύγχρονες έρευνες, όπως η μελέτη των τούρκικων αρχείων 
της Μακεδονίας54 τεκμηριώνουν ιστορικά το θεσμό των αρματω-
λών στη βόρεια Ελλάδα από το 1627 και ειδικά για το χώρο της 
Θράκης τον εντοπίζουν στις περιοχές της Κομοτηνής της Φιλιππού-
πολης και του Σαμμάκοβου55. 

Η προφορική ιστορική παράδοση την οποία έχουν διασώσει 
Θρακιώτες υπέργηροι και δημοτικά τραγούδια της περιοχής56 μαρ-
τυρούν επίσης το ιστορικό φαινόμενο των κλεφτών: «οπωσδήποτε 
το φαινόμενον της μεμονωμένης και κατά τόπους διεσπαρμένης 
κλεφτουργιάς εν Θράκη διετηρήθη επ’ αρκετόν καιρόν και κατά 
τους μετά την επανάστασην χρόνους»57. Πρόκειται βέβαια για με-
μονωμένες περιπτώσεις γενναίων ανδρών που διέφυγαν στα βουνά 
και οργάνωναν επιθέσεις με μεγάλες δυσκολίες λόγω των γεωφυσι-
κών συνθηκών και της πυκνότητας των μουσουλμανικών πληθυ-
σμών και στρατιωτών στην περιοχή. Τα ονόματα που έχουν διασω-
θεί αφορούν στους καπετάνιους Λευθέρη από τη Μεσημβρία, Κ. Ι-
γνάτογλου από τη Σηλυβρία, Παπάζογλου από την Τυρολόη, Λάζο 
από την Αδριανούπολη και Αναστάση από το Σουφλί58. Μπορούμε 
να δεχθούμε λοιπόν την ύπαρξη, σε περιορισμένο αριθμό, κλεφταρ-

                                                 
54. Ι. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821, 

Θεσ/νίκη 19673, 12. 
55. Κ. Ταμβακίδου, «Η συμβολή της Θράκης εις την επανάστασιν του 1821», 

σσ. 41-48: Θρακικά, 3π/1931, βλ. 43. 
56. Ν. Σαμουρσακίδου, ό.π., 232-233. 
57. Κ. Ταμβακίδου, ό.π., 43. 
58. ό.π. 
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ματωλών στη Θράκη, οι οποίοι δεν πρόσφεραν πολύ σε μαχητικό 
επίπεδο λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών. Συνέβαλαν όμως ως 
θρύλοι, ως ηρωικά πρότυπα, αναγκαία για τη διατήρηση της ιστο-
ρικής φαντασίας και ιστορικής σκέψης των Θρακών. Όπως υπο-
στηρίζει ο ιστορικός Α. Βακαλόπουλος59 «οι ανυπότακτοι εκείνοι 
άνδρες έγιναν ινδάλματα και έλαμψαν μέσα στη θερμή φαντασία 
του τυραννισμένου λαού… και δημιουργήθηκε έτσι ο μύθος του 
παλληκαριού, του ιδανικού νέου της εποχής». Για κάθε Θρακιώτη 
που βίωνε αμεσότερα από τους άλλους Έλληνες την οθωμανική κα-
τοχή η ύπαρξη και η διάδοση παρόμοιων ηρωικών αντιστασιακών 
μορφών ήταν αναγκαία για τη διατήρηση των ελπίδων του και την 
εθνική αναδιοργάνωσή του. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο συγκροτούνται ιστορικά με διαφορετικό 
ρυθμό σε κάθε περιοχή της πολυεθνικής αυτοκρατορίας οι μορφές 
αντίστασης των Ελλήνων, με κύριους φορείς το πλήθος των χωρι-
κών και του κατώτερου κλήρου. Οι κλέφτες –αντάρτες–, καθώς και 
οι νεομάρτυρες χριστιανοί, που προέκυψαν από την αντίσταση χω-
ρικών και κληρικών αντιστοίχως υπήρξαν οι πρώτοι εθνικοί ήρωες 
- ακόμη κι αν δεν επιβλήθηκαν στην πολιτική σκέψη του ελληνι-
σμού της Θράκης60. Παρόλο που δεν υπήρξε οργανωμένη επανα-
στατική κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατάκτη-
σης στη Θράκη, υπήρχε ωστόσο το κατάλληλο υλικό για τη συ-
γκρότηση επαναστατικής εθνικής σκέψης, όπως θα παρουσιάσουμε 
αναλυτικά με αφορμή τις πρώτες εικαστικές μαρτυρίες που αναπα-
ρασταίνουν τους Θρακιώτες αγωνιστές, το Θ. Πολυείδη και τους 
νεομάρτυρες. 

                                                 
59. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα εθνολογικά προβλήματα, ό.π., 117-118. 
60. Ν. Σβορώνος, ό.π., 224-225. 
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ΙΙ. Εικαστική μαρτυρία για το Θ. Πολυείδη: η 
πρώτη τεκμηριωμένη συμμετοχή των Θρακών 
στον προεπαναστατικό αγώνα 

Για τη διαμόρφωση της επαναστατικής σκέψης61 στον ευρύτερο 
ελλαδικό χώρο, αλλά και στη Θράκη συνέβαλε ενεργά και αποτε-
λεσματικά ο Αδριανουπολίτης ιερομόναχος Θ. Πολυείδης, τόσο με 
τη δράση όσο και με το συγγραφικό του έργο. Ο Θρακιώτης αγωνι-
στής γεννήθηκε το 1690 και «ασπαθείς το μοναχικόν σχήμα ανήκε 
στην τάξη των κληρικών που έκρυβαν στο ράσο το πυρ του πατρι-
ωτισμού» 62. σπούδασε στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους και 
ανέλαβε την πνευματική αφύπνιση των ορθόδοξων Ελλήνων και 
την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού με στόχο «να ε-
ξεγείρη στaυροφορίαν κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας» 63. 

Η εθνική δράση του μοναχού εντοπίζεται στις περιοδείες που 
ανέλαβε από το 1731-1733 στις χώρες της Γερμανίας, της Πολωνίας 
και της Ρωσίας, «κατά το φαινόμενον μεν προς συλλογήν λύτρων 
υπέρ των εν Τουρκία αιχμαλώτων και εν φυλακaίς βασανιζομένων 
χριστιανών» 64. Κατ’ ουσίαν επιδίωκε να εξασφαλίσει την υποστή-
ριξη των ηγεμόνων και των λαών ώστε να επιτευχθεί μια καθολική 
αντίσταση προς τη μουσουλμανική κυριαρχία. Για το λόγο αυτό ε-

                                                 
61. Ο νεοελληνικός εθνισμός στην ιδεολογική του έκφραση παρουσιάζε-

ται μέσω του χριστιανισμού και στηρίζεται στις προφητείες και στους χρη-
σμούς, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός παθητικού εθνισμού που εξαρτιό-
ταν αποκλειστικά από τη βοήθεια των Ρώσων: βλ. Γ. Κορδάτος, Η κοινωνική 
σημασία της ελληνικής επαναστάσεως του 1821, Αθήνα 1983, 58-59. 

62. Ι. Μαγκριώτης, «Ο ελληνισμός της Θράκης υπό την Σουλτανικήν δου-
λείαν», σσ. 166-187: ΑΘΛΓΘ, 34 / 1969, 178. 

63. Ε.Κ. Λαυριώτης, «Θεόκλητος ο Πολυείδης και το Λεύκωμα αυτού εν 
Γερμανία (εξ ανεκδότου κώδικος)», 84-149: Θρακικά, 3/1932, βλ.86. 

64. ό.π., και Ε. Λαυριώτης, «Θεόκλητος ο Πολυείδης και το Λεύκωμα αυ-
τού εν Γερμανία (εξ ανεκδότου κώδικος)», 129-199: Θρακικά, 4/1993. 
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πιζητούσε την ενεργό συνδρομή των ευρωπαϊκών λαών προς το υ-
πόδουλο ελληνικό, καθώς το σχέδιό του περιλάμβανε την ένωση της 
Γερμανίας και της Ρωσίας κατά της Τουρκίας. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποίησε εράνους και συγκέντρωσε σ’ ένα ειδικό λεύκωμα 
τις γνώμες σημαντικών ανδρών για την τραγική κατάσταση του ελ-
ληνισμού: το λεύκωμα αυτό απευθυνόταν στους ηγεμόνες και στις 
ιθύνουσες τάξεις απ’ όπου ήλπιζε να αποκομίσει σημαντική υλική 
βοήθεια65. 

Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη συμβολή του Θρακιώτη κληρι-
κού στην ενεργοποίηση του επαναστατικού φρονήματος συνίστα-
ται στη συγγραφή και διάδοση ενός ιστορικοχρησμολογικού έργου, 
των «Χρησμών του Αγαθάγγελου», έργου που απευθυνόταν στους 
λαούς των ευρωπαϊκών κρατών. Το έργο αυτό ανήκει στη μεγάλη 
κατηγορία των προφητικών προεπαναστατικών έργων, τα οποία σ’ 
όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και κυρίως στην πρώιμη φάση 
συγκροτούσαν το κυρίαρχο πνευματικό πλαίσιο αντίστασης των 
χριστιανών και διαμόρφωναν τη θρησκευτική ετερότητα των κα-
τακτημένων. Τα χρησμολογικά έργα αυτής της μορφής αποτελούν 
φιλολογικό είδος αποκαλυπτικής προφητείας και ανάγονται στην 
εποχή των Λασκαριδών (13ος-14ος), όταν πρωτοδημιουργήθηκε ένα 
είδος ηρωολατρείας, το οποίο μαζί με την αστρολογία και τη θεο-
σοφία των Αιγυπτίων και Χαλδαίων, συγκροτούσε μια ενιαία επι-
στήμη για την εποχή, ικανή να προσεγγίσει και να επηρεάσει τους 
εξαθλιωμένους λαούς που ήλπιζαν μόνο σε μια σωτήρια εξωκοσμι-
κή ή εξωγενή δύναμη66. 

Το έργο του Θ. Πολυείδη, παρά τις εσχατολογικές διαστάσεις 
του, αντλεί από τις νέες παραδόσεις και το νέο προφητικό υλικό 
της εποχής, που προσανατολίζεται περισσότερο στην υλική υπο-

                                                 
65. Ε.Κ. Λαυριώτης, ό.π., Θρακικά, 3/1932: ο αριθμός των αφιερώσεων 

φτάνει τις 181 υπογραφές. 
66. Π.Π. Σημειώματα, «Ο Αγαθάγγελος και οι Χρησμοί του»: ΑΘΛΓΘ, 

16/1951, 248. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 81

στήριξη και αλληλεγγύη των λαών μεταξύ τους και όχι αποκλειστι-
κά στη «βοήθεια του Θεού», αν και στο συγκεκριμένο έργο η έν-
νοια της ιστορίας είναι ακόμη προκαθορισμένη από τη χριστιανική 
φιλοσοφία της ιστορίας, η οποία κυριαρχεί μέχρι το ∆ιαφωτισμό67. 
Ωστόσο, η επέμβαση του Θεού δεν είναι πλέον απολύτως καθορι-
στική, διότι ο συγγραφέας «εκκοσμικεύει την αποκάλυψιν τουλά-
χιστον εις ό,τι αφορά εις τους κυρίως στόχους της»68. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα οι Χρησμοί του Πολυείδη αποτελού-
σαν το βασικότερο λαϊκό προπαγανδιστικό υλικό για την αφύπνι-
ση της λαϊκής επαναστατικής σκέψης. Η χρησμολογία μαζί με τη 
χριστιανική πίστη συνιστούν την ιδεολογική έκφραση της επανά-
στασης69, επειδή καλύπτουν το κενό της πολιτικής πληροφόρησης 
και ανυψώνονται σε «ιστορικά δημιουργήματα πίστης και φαντα-
σίας»70, τα οποία διαμορφώνουν την ιστορική μνήμη. Αργότερα, η 
ευρύτερη διάδοση της ευρωπαϊκής θετικής σκέψης έμελε να δια-
μορφώσει μια καθαρότερη πολιτικοεπαναστατική ιδεολογία, απο-
δεσμευμένη από τη χρησμολογία71. 

Οι Χρησμοί του Αγαθάγγελου ολοκληρώθηκαν μάλλον το 1750 
και η πρώτη έκδοσή τους έγινε ανώνυμα στη Λειψία περίπου το 
1751. Η πρώτη γραφή ήταν στα λατινικά για να διαδοθεί το έργο 
στη Γερμανία. Στη συνέχεια μεταφράστηκε από το συγγραφέα στα 
ελληνικά. Παρά το προφητικό ύφος, τις μεταφορές και τους ποικί-

                                                 
67. W. H. Walsh, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας, μετ. Φ.Κ. Βώρος, 

Αθήνα 19852, 185-186. 
68. ∆. ∆όϊκος, «Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν, αποκαλυπτικόν έργον 

και το μήνυμά του», 93-126: ΕΕΘΣ, Μνήμη 1821/1971, 118. 
69. Γ. Κορδάτος, ό.π., 57 - 58. 
70. Α. Βακαλόπουλος, Τα αίτια της ελληνικής επαναστάσεως του 1821, 

Θεσ/νίκη 1971, 13-14. 
71. Η εθνική ιδεολογία πλουτίζεται με καινούριο πολιτικό και ιδεολογικό 

περιεχόμενο, γιατί οι αντικειμενικοί της σκοποί ξεκαθαρίζουν και η στρατη-
γική των Ελλήνων συγκεκριμενοποιείται καθώς αναλαμβάνουν μόνοι να α-
πελευθερώσουν τη χώρα: βλ. Ν. Σβορώνος, ό.π., 226-227. 
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λους συμβολισμούς της διήγησης, «από τα παρεμβαλλόμενα ονόμα-
τα και τις χρονολογίες νομίζει κανένας πως διαβάζει ιστορία»72. 

Η ιστορική ταυτότητα των Χρησμών τεκμηριώνεται απ’ αυτήν 
ακριβώς τη λεπτομερή και ακριβή εξιστόρηση των ευρωπαϊκών, ι-
στορικών γεγονότων της εποχής από τον 16ο αιώνα και μετά, τα 
οποία γνωρίζει ο συγγραφέας ως αυτόπτης μάρτυρας73. Γενικότερα, 
ο βιβλικός χαρακτήρας των προφητειών, με κύριο πρότυπο την Α-
γία Γραφή, εμπλέκεται με τα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, ώ-
στε να υποστηρίζεται ότι «η προφητεία παρακολουθεί την πορεία 
της ιστορίας και η ιστορία προωθεί την προφητεία»74. 

Οι ποικίλες εκδόσεις του έργου που ακολούθησαν75 μαρτυρούν 
επίσης την ιστορική επιρροή που είχε τόσο αυτό, όσο και ο συγ-
γραφέας - μοναχός. Οι Χρησμοί έγιναν το προσφιλέστερο ανάγνω-
σμα του λαού και ο Θ. Πολυείδης καθιερώθηκε στην ιστορική συ-
νείδηση όλων ως εθναπόστολος, ως ένα υπερφυσικό ον που περιό-
δευε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό συναρπάζοντας τα πλήθη76. 
Το έργο του πολύ γρήγορα ταυτίστηκε με τους ανώνυμους λαϊκούς 
πόθους και τις πολιτικές τάσεις της εποχής, χωρίς ωστόσο να ανα-
φέρεται ο συγγραφέας του77. 

Ο Θρακιώτης μοναχός υπήρξε συγχρόνως θεολόγος, πολιτικός 

                                                 
72. Π.Π. Σημειώματα, ό.π., σ. 251 και για το χρόνο συγγραφής του έργου 

βλ. Ε. Λαυριώτης, «Θεόκλητος ο Πολυείδης και το Λεύκωμα αυτού», 68 - 162: 
Θρακικά, 5/1934, 159-160. 

73. ∆. ∆όϊκος, ό.π., 93-126. 
74. Σ. Σάκκος, «Ο βιβλικός χαρακτήρας των προφητειών του Αγ. Κοσμά 

του Αιτωλού» 412-424: ΠΘΣ, εις τιμήν και μνήμην των Νεομαρτύρων, 
Θεσ/νίκη 1988, 416. 

75. Ε.Κ. Λαυριώτης, ό.π.: Θρακικά, 5/1934, 145-159. 
76. Ε.Κ. Λαυριώτης, ό.π.: Θρακικά, 3/1932, 87. 
77. Γ. Φίνλευ, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, τ. Α΄, μετ. Α. Γεωρ-

γούλης, Αθήνα 1973, 123, και Φ. Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος, Απομνημονεύ-
ματα περί της ελληνικής επαναστάσεως τ. Α΄, επιμ. Ι. Γριτσόπουλος, Αθήνα 
1974, 35. 
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και ρήτορας, ένας ολοκληρωμένος πατριώτης που αγωνίστηκε για 
την προπαρασκευή της επανάστασης. Για το λόγο αυτό, το προα-
ναφερθέν έργο τυπώθηκε από το Ρήγα Φεραίο και μοιράστηκε μαζί 
με το Θούριο ως ένα ενιαίο προεπαναστατικό προπαγανδιστικό 
υλικό, αναγκαία εθνικοχριστιανική αφύπνιση για την επαναστατι-
κή δράση του ελληνισμού78. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως «εθνικό 
ευαγγέλιο»79, διότι ικανοποιούσε το εθνικό αίσθημα τόσο κατά την 
προεπαναστατική όσο και κατά την επαναστατική περίοδο: τεκμή-
ριο αποτελεί η παρατήρηση του τοποτηρητή Χίου Βαχιέ-πασά, ο 
οποίος υποστήριζε ότι «οι Έλληνες πεπεισμένοι και βοσκόμενοι α-
νέκαθεν εκ τινών παμπάλαιων χρησμών, ότι επέστη ο χρόνος της 
απολυτρώσεως του ελληνικού έθνους προέβησαν εις το κίνημα»80. 

Οι Χρησμοί είναι χωρισμένοι σε δέκα κεφάλαια και η προφη-
τεία, που αφορά τον ελληνικό λαό αναγγέλλει υστερόχρονα την 
κατάλυση του βυζαντινού κράτους και στη συνέχεια την απελευθέ-
ρωσή του μέσα στα όρια του 18ου αιώνα με τη βοήθεια του γερμα-
νικού και του ρωσικού λαού, οι τύχες των οποίων θα ενώνονταν 
εναντίον του μουσουλμανικού κινδύνου. Η προφητεία αυτή ήταν 
«η ωφελιμότερη χειραγώγηση» για το πλήθος που είχε πλέον την 
ανάγκη να πιστεύει δογματικά και όχι ρεαλιστικά στη μεταβολή 
της ιστορικής του μοίρας81. Το έργο δεν ανήκει πάντως στην κατη-
γορία των μεσιανιστικών χρησμών που διαψεύσθηκαν, αλλά σ’ αυ-
τούς που μετά τον 17ο αιώνα συνέβαλαν στη θεμελίωση ενός είδους 

                                                 
78. Για την έκδοση αυτή και την προσαρμογή που της έγινε με βάση τα 

νέα δεδομένα της Γαλλικής επανάστασης από το Ρ. Φεραίο, βλ. Ε.Κ. Λαυριώ-
της, ό.π., Θρακικά, 5/1934, 145-147 και ∆όϊκος, ό.π., 98: η πρώτη έκδοσις του 
Αγαθαγγέλου, γενομένη υπό του Ρήγα εν Βιέννη και μεταξύ των ετών 1791-
96. 

79. Το έργο είναι γραμμένο κατά μίμηση των προφητών της Βίβλου και 
της Αποκάλυψης του Ιωάννη σε άτεχνη σύνταξη και αλληγορική γλώσσα: 
Π.Π., Σημειώματα, ό.π., 249. 

80. ∆. ∆όϊκος, ό.π., 125. 
81. Ε.Κ. Λαυριώτης, ό.π.: Θρακικά, 5/1934, 125. 
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μαχητικού εθνισμού. Ο Πολυείδης, όπως και πολλοί άλλοι αγωνι-
στές, περίμεναν τη λευτεριά από εξωβαλκανικές, εξωελλαδικές δυ-
νάμεις και με τα ταξίδια στο εξωτερικό ανακινούσαν τις φιλελλη-
νικές δυνάμεις και προωθούσαν τις επικείμενες αναταραχές82. Συ-
γκεκριμένα, ο Θρακιώτης μοναχός συμμετείχε ενεργά όταν ήταν 
διάκονος «εις την κατά των Τούρκων δράσιν των Ενετικών στρα-
τευμάτων εν Ευβοία προς εκπόρθησιν του φρουρίου του Ευρίπου», 
όπου επίσης συμμετείχαν πολλοί φιλέλληνες εθελοντές Γερμανοί83. 
Για τους λόγους αυτούς, σε κάθε γραφή της σύγχρονης ιστορίας της 
Θράκης προτάσσεται το έργο του Θ. Πολυείδη, του οποίου μοναδι-
κή εικαστική αναπαράσταση αποτελεί μία χαλκογραφία, η οποία 
παρουσιάζει το Θρακιώτη «κατά πρόσωπον μετά χαμηλού σκού-
φου καλογερικού καμηλωτής και επί του στήθους σταυρόν»84. Στο 
αριστερό χέρι κρατά ανοικτό ειλητάριο και με το δεξί προσκαλεί 
το θεατή προς ανάγνωση της ανοικτής σελίδας, όπου αναγράφεται 
σε κεφαλαιογράμματη ελληνική και λατινική γραφή «ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ 
ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΙΑ Η ΕΥΣΕΒΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 
Η φράση αυτή παραπέμπει στην έννοια της αδιαίρετης πίστης και 
εκκλησίας, στην κοινή ορθόδοξη πίστη των Γερμανών, Ρώσων και 
Ελλήνων και εκφράζει τον πολιτικό προσανατολισμό των υπόδου-
λων Ελλήνων στη βοήθεια της Ευρώπης και της Ρωσίας85. Η μικρό-
σωμη μορφή του Θ. Πολυείδη περιβάλλεται από κυκλικό πλαίσιο, 
στο οποίο τα υπόλοιπα αντικείμενα λειτουργούν διακοσμητικά, 
ενώ προβάλλεται η επιγραφή «ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΠΟΛΥΕΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΧΡΙ-ΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΞ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ»86, η οποία απο-

                                                 
82. Γ. Κορδάτος, Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως, ό.π., 

57-58, και Κ. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήνα 1869, 449. 
83. Ε. Κ. Λαυριώτης, ό.π.: Θρακικά, 3/1932, 91. 
84. Ε.Κ. Λαυριώτης, ό.π.: Θρακικά, 5/1934, 161. 
85. Γ. Φίνλευ, ό.π., τ. Α΄, 123. 
86. Η επιγραφή αναγράφεται και στα λατινικά: βλ. E. Legrand, Bibliogra-
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τελεί το ιστορικό σήμα του έργου. Το πρόσωπο και το καθαρό 
βλέμμα επιβάλλονται στην εικονογράφηση, ενώ το αποφασιστικό - 
αγωνιστικό ύφος, παρά την ηπιότητα που προσδίδει σ’ αυτό η ιε-
ρατική ενδυμασία και η τυπική στάση του ιερωμένου, κυριαρχεί ως 
ταυτότητά του. Η ανατύπωση της χαλκογραφίας που παρουσιάζε-
ται (αρ.1) έχει εντοπιστεί στο συγγραφικό έργο του εικονιζόμενου 
Θ. Πολυείδη «Sacra Tuba Fidei», το οποίο εκδόθηκε στα λατινικά 
και γερμανικά το 1736. Πρόκειται για ένα χαρακτικό του Γερμανού 
καλλιτέχνη I.G. Schmidt, του οποίου έργο με θέμα τις Μονές του 
Αγίου Όρους στην ίδια δυτικότροπη ναΐφ τεχνική κοσμεί άλλο 
σύγγραμμα του Θ. Πολυείδη87. Η εικονογράφηση του Θρακιώτη έ-
γινε το 1733 στο Brunsvigae της Γερμανίας και ακολουθεί τη δυτι-
κότροπη τεχνοτροπία της εκκλησιαστικής τέχνης. Σ’ όλο τον 18ο 
αιώνα η τεχνική της χαρακτικής και της ανατύπωσης πρωτότυπων 

                                                    
phie Hellénique du 18eme siècle, τ. Α΄, Paris 1918, 253. 

87. Το έργο αυτό του Θ. Πολυείδη, Sacra tuba fidei, αποτελεί σπάνια έκ-
δοση, πολυτελώς δεμένη σε πράσινο βελούδο και στο εξώφυλλο υπάρχει ανα-
τύπωση χαλκογραφίας από τις Μονές του Αγ. Όρους: βλ. E. Legrand, ό.π., 
253-254. Για τη χαλκογραφία του I.G. Schmidt που παρουσιάστηκε στο εξώ-
φυλλο του έργου «Die Heilige Posaune Des Claubens» του Θ. Πολυείδη, βλ. Ν. 
Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά (1665 - 
1899), τ. Β΄, Αθήνα 1986, 394-395 και 610. 

Την ανατύπωση της χαλκογραφίας με τη μορφή του Θ. Πολυείδη (αρ. 1) 
εντοπίσαμε επίσης στο Αρχείο Σκλαβενίτη: ΚΝΕ - ΕΙΕ: α / α 2088, η οποία 
προέρχεται από σπάραγμα του προαναφερθέντος βιβλίου, συλλογή Κ.Θ. ∆η-
μαρά. Το πρωτότυπο έργο σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέδωσε η υ-
πεύθυνος της Staatbibliothek στο Βερολίνο κ. V. Nickel έχει χαθεί στην πολε-
μική περίοδο. 

 Για τον Γερμανό καλλιτέχνη βιογραφικά στοιχεία μόνο υπάρχουν στο 
Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von des Antike bis zur Gegenwart 
begrundet von Ulrich Thieme n. Felix Becker, Leipzig: Seeman Bd. 30 - Anastat. 
Nachdr. 1950, signatur 1: 4o Nr 4697*a - 30 = HBS, σ. 151. Βλ. επίσης στο Kata-
log der Ornamentistichsammlung der Staatlichen kunstbibliothek Berlin. - Ber-
lin ; Leipzig: Verl. Fur Kunstwiss., 1939, Sign. 1: 4o Ns 5192 / 1 <a>, 756. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 86

έργων σε βιβλία γνώρισε ιδιαίτερη ακμή88. Όσον αφορά την τεχνο-
τροπία, στα περισσότερα έργα επιβλήθηκε το ύφος του Baroc: «την 
εποχή του Baroc, ανάμεσα στη θρησκευτική ζωγραφική και τη ζω-
γραφική ιστορικών θεμάτων δεν υπάρχει διάσταση. και στα δύο 
είδη κυριαρχεί ένα βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα με στοιχεία από 
τη σύγχρονη ιστορία και θέματα από παλαιά εποχή»89. 

Οι Έλληνες χαράκτες εργάζονταν στα κυριότερα θρησκευτικά 
και πολιτισμικά κέντρα του ελληνισμού (στο Άγιο όρος, στη Θεσ-
σαλονίκη, στα Μετέωρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, 
στην Πάτμο και σε άλλες περιοχές)90, στα πλαίσια της πνευματικής 
αναδίπλωσης του κατακτημένου ελληνισμού, ο οποίος αγωνιζόταν 
να διατηρήσει τη θρησκευτική ετερότητά του. Στις ελληνικές χαλ-
κογραφίες της εποχής παρατηρείται μια προσπάθεια για το συνταί-
ριασμα του βυζαντινόμορφου ύφους με τα δυτικά πρότυπα, χωρίς 
ωστόσο να διαμορφώνεται μια ενιαία τεχνοτροπία και μία ανάλο-
γη αισθητική αντίληψη91. 

Στη θρησκευτική εικονογράφηση για τη χάραξη των ιερών μορ-

                                                 
88. Η τεχνική αυτή δεν αποτελεί δυτική επινόηση, αλλά προέρχεται από 

παραδοσιακές μορφές που εφαρμόστηκαν στις Ινδίες, στην Περσία και στην 
Ιαπωνία: βλ. Τ.Γ. Γιαννούκος, Τέχνη και Εποχές, Αθήνα 1987, 61.  

Η παλαιότερη μορφή χαρακτικής στην Ευρώπη ήταν η ξυλογραφία 
(1430), ακολούθησε η χαλκογραφία (15ος) και τέλος η λιθογραφία (1796): βλ. 
ό.π., και Χ. Ρηντ, Λεξικό εικαστικών τεχνών, μετ. Α. Παππάς, Αθήνα 1986, 
366-367. 

89. Για την εκκλησιαστική τέχνη του μπαρόκ, βλ. Χ. Χρήστου, Η ευρωπα-
ϊκή ζωγραφική του 17ου, το μπαρόκ, Θεσ/νίκη 1973, 14, και Ν. Παπαστρά-
του, Θρησκευτικά χαρακτικά (από τη συλλογή της), Θεσ/νίκη 1996. Για τη 
σχέση θρησκευτικής και ιστορικής ζωγραφικής βλ. Η. Μυκονιάτης, Το εικο-
σιένα στη ζωγραφική, συμβολή στη μελέτη της εικονογραφίας του αγώνα, 
Θεσ/νίκη 1979, 2. 

90. Θ.Μ. Προβατάκης, Χαρακτικά Ελλήνων δημιουργών, συλλογή Ιεράς 
Μονής Τόπλου, Αθήνα χχ., 12. 

91. Θ. Προβατάκης, ό.π., 14-17. 
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φών οι καλλιτέχνες ακολουθούσαν την τυπολογία της θεολογικής, 
μοναστικής ταυτότητας των προσώπων που εικονίζονταν, την ο-
ποία απέδιδαν σε ναΐφ και λαϊκό ύφος στο δυτικό και ανατολικό 
χώρο αντίστοιχα. Στο συγκεκριμένο έργο με την ολόσωμη μορφή 
του Θρακιώτη αγωνιστή στοιχεία αυτής της τυπολογίας αποτελούν 
η κοντόσωμη μορφή και το λοξό92 βλέμμα του προσώπου, το οποίο 
στα περισσότερα χαρακτικά αποδίδει την οραματιστική, προφητι-
κή διάθεση του εικονιζόμενου. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποδίδεται πι-
στά η ιστορική ταυτότητα του προσώπου,το οποίο εντάσσεται σ’ 
ένα χώρο γήινο με προοπτική (αντίθετα με το δυσδιάστατο χαρα-
κτήρα της βυζαντινής τέχνης)93, ενώ το φως τονίζει έντονα τα προ-
σωπογραφικά χαρακτηριστικά. Η εικονογράφηση του Θ. Πολυείδη 
ανήκει στα χαρακτικά του 17ου, 18ου αιώνα που τυπώθηκαν κυρίως 
στη Βιέννη, Βενετία και στη Μόσχα με στόχο την ιστορική ενημέ-
ρωση, την πολιτική πληροφόρηση για τα δρώμενα της εποχής, χω-
ρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το είδος της εικαστικής έκφρασης94. Η 
διάδοση της συγκεκριμένης χαλκογραφίας κατά τη διάρκεια της 
οθωμανικής κατάκτησης και αργότερα παράλληλα με την κυκλο-
φορία των Χρησμών συνιστά ένα ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας, 
μία μετάδοση συγκεκριμένης ιστορικής γνώσης μέσω ενός εικονικού 
σημαίνοντος. 

Η ανατύπωση παρόμοιων χαλκογραφιών, τόσο προεπαναστα-
τικά, αλλά και μετεπαναστατικά, απευθυνόταν, όπως επίσης και τα 
χρησμολογικά έργα στη μεγάλη πλειοψηφία των αμόρφωτων εξα-
θλιωμένων Ελλήνων, οι οποίοι γνώριζαν μέσω του συμβολισμού της 
εικόνας τις προεπαναστατικές διεργασίες που οι ηγετικές μορφές 
είχαν αναλάβει95. Ειδικότερα, η χαρακτική ιστορικών μορφών απο-

                                                 
92. Θ. Προβατάκης, ό.π., 17. 
93. ό.π. 
94. Για το λόγο αυτό οι ιστορικοί της τέχνης θεώρησαν την εικονογράφη-

ση αυτή ευτελές είδος : βλ. Ν. Παπαστράτου, Θρησκευτικά χαρακτικά, ό.π., 6. 
95. Γενικότερα τα τυπωμένα έργα και κυρίως η θρησκευτική χαρακτική 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 88

τελούσε για τους λαούς μία προσφιλή για την εποχή εικονιστική 
«προπαγάνδα», που υποδαύλιζε το επαναστατικό φρόνημα. Τεκ-
μήριο για τη συγκεκριμένη εποχή που μελετούμε συνιστά και η χαλ-
κογραφία του Μεγάλου Πέτρου που είχε διανεμηθεί στους χριστια-
νούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας με την επιγραφή, «Πέτρος 
πρώτος Ρωσογραικών αυτοκράτωρ»96, καθώς και το μονόφυλλο 
που τύπωσε ο Ρήγας με τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου «χάριν 
επαναστατικού σκοπού»97. Οι ιστορικές χαλκογραφίες που κυκλο-
φορούσαν κατά τον 18ο και 19ο αιώνα αποτελούσαν για το σύνολο 
των κατακτημένων στο βαλκανικό χώρο ένα παιδαγωγικό και 
πνευματικό τροφοδότη. Ιδιαίτερα τα έργα που χαράκτηκαν στον 
ελλαδικό χώρο με άμεσο επαναστατικό θέμα –όπως θα δούμε στα 
επόμενα κεφάλαια– συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναγέννηση της 
Ελλάδας «με γνώμονα την αναζωπυρούμενη ελληνική παιδεία, τη 
χριστιανική πίστη και την έντονη συναίσθηση του εθνισμού»98. 

Στην ίδια εικονιστική κατηγορία ανήκουν τα έργα που χαρά-
κτηκαν και γενικότερα φιλοτεχνήθηκαν για τους νεομάρτυρες, α-
γωνιστές και ιερά πρόσωπα ταυτόχρονα, πρότυπα της εποχής για 
τους κατακτημένους χριστιανικούς λαούς και ιδιαίτερα για τους 
απομονωμένους Θρακιώτες. Τα έργα αυτά, όπως και τα πρόσωπα 
που αναπαριστάνουν, εντάσσονται στις θρησκευτικές εικαστικές 
μαρτυρίες της προεπαναστατικής κυρίως εποχής. Οι νεομάρτυρες 

                                                    
απευθυνόταν στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις που δεν μπορούσαν να 
προσεγγίσουν τις λατρευτικές αγιογραφίες και τα άλλα είδη εικαστικής έκ-
φρασης: βλ. Ν. Παπαστράτου, ό.π., 7 και Μ. Γαρίδας, Θ. Παλιούρας, «Συμβο-
λή στην εικονογραφία νεομαρτύρων», 169-172, Ηπειρωτικά Χρονικά, 
22/1980, 172, K. Makris, «Chalkographies Grecques aux pays balkaniques 
pendant le xixeme siecle», 45-48: Balcan studies, 17/1976. 

96. Ε.Κ. Λαυριώτης, ό.π., Θρακικά, 3 / 1932, 91. 
97. Ε. Παπασπύρου - Καραδημητρίου, Το έπος του ’40 - Λαϊκή εικονο-

γραφία, Αθήνα 1987, και Κ. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήνα 1869, 
448. 

98. Θ. Προβατάκης, ό.π., 12. 
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της Θράκης, μαζί με το Θ. Πολυείδη, αποτελούν τους πρωτεργάτες 
στην αφύπνιση του υπόδουλου θρακικού ελληνισμού και εκπρο-
σωπούν τη γνήσια δύναμη της Ορθοδοξίας στις αρχές του 18ου, ό-
ταν αυτή λειτουργούσε ως επαναστατικός φορέας: «σύγκριση υφί-
σταται μεταξύ ελληνισμού και εκκλησίας, γιατί είναι και οι δύο 
συλλογικά υποκείμενα. Η σχέση τους είναι ομόλογη της σχέσης 
πραγματικού- ιδανικού, αφού το εκκλησιαστικό συλλογικό λει-
τουργεί στον ορθόδοξο πολιτισμικό χώρο ως πρότυπο για το εθνι-
κό συλλογικό»99. 

ΙΙΙ. Εικονογραφήσεις Θρακών νεομαρτύρων 

Για τους ορθόδοξους λαούς της ανατολικής Ευρώπης ο ρόλος 
της εκκλησίας ήταν άμεσα εθνικός και λειτουργικός, διότι σε σύ-
γκριση με τ’ άλλα δόγματα, η ορθοδοξία απευθυνόταν περισσότερο 
στους πιστούς, στη βιωματική θρησκευτική συμπεριφορά και νοο-
τροπία τους, παρά σ’ ένα σύνολο δογμάτων και αρχών σε θεωρητι-
κό μεταφυσικό επίπεδο100. Η ελληνική εκκλησία υποστήριζε σε κα-
θημερινό επίπεδο κάθε είδος ενεργητικής ή παθητικής αντίστασης 
στον αλλόδοξο κατακτητή είτε μέσω του ανώτερου κλήρου είτε, 
περισσότερο, μέσω του κατώτερου, που συνιστούσε τη μεγάλη α-
νώνυμη αντίσταση. Το σύνολο της «Μικρής εκκλησίας»101 που α-
ποτελούσαν ιερωμένοι και μοναχοί καθώς και όλοι οι «εξωεκκλη-
σιαστικοί»102 λόγιοι και δάσκαλοι ρασοφόροι είχε αναλάβει ένα 

                                                 
99. Θ. Ζιάκας, Έθνος και παράδοση, Λευκωσία 1993, 209-210. 
100. Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας, ό.π., 167-168. 
101. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, Αθήνα 1988, 75-76: σε αντίθεση με τη 

Μεγάλη Εκκλησία του Πατριαρχείου ο συγγραφέας ονομάζει Μικρή αυτήν 
που την «απαρτίζουν παπάδες και καλόγεροι και δεν χωρεί καμία αμφιβολία 
πως η στάση τους ήταν εθνική, όσο τουλάχιστον και των απλών ανθρώπων». 

102. ό.π., 76: εξωεκκλησιαστικοί ήταν όλοι οι ρασοφόροι δάσκαλοι που 
διαφύλαξαν τη χριστιανική παιδεία. 
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μεγάλο μέρος της προεπαναστατικής δράσης του ελληνισμού. Πρό-
κειται για τη διατήρηση της χριστιανικής ταυτότητας, που συνι-
στούσε την κυριότερη αντιμετώπιση στο τραγικό φαινόμενο της 
εξωμοσίας μέσω της φανερής εκδήλωσης του ορθόδοξου βίου: «κυ-
ρίως στους αιώνες της τουρκοκρατίας ήταν η πράξη της ζωής, η 
έκφραση της κοινής εκκλησιαστικής πίστης (όχι ιδεολογικά ή φυ-
λετικά κριτήρια), που ξεχώριζαν τον ορθόδοξο Έλληνα από τον 
αλλόθρησκο Τούρκο ή τον ετερόδοξο Φράγκο. Ήταν η γιορτή, η 
νηστεία…… το αναμμένο καντήλι»103. 

Όλοι αυτοί που μαρτύρησαν στο όνομα της χριστιανικής πίστης 
αρνούμενοι τον εξισλαμισμό και κατ’ ακολουθία τον εκτουρκισμό 
ανήκουν στην κατηγορία των νεομαρτύρων. Στην εκκλησιαστική 
γραμματεία ονομάστηκαν έτσι όλοι αυτοί που θανατώθηκαν από 
τους Οθωμανούς μετά την άλωση για να διακριθούν από τους προ-
γενέστερους μάρτυρες104 και καλύπτουν γεωγραφικά όλο τον ελλα-
δικό χώρο και περιοχές από τη βαλκανική χερσόνησο και την Εγ-
γύς Ανατολή105. Στο χώρο της Θράκης ήδη από τον 16ο αιώνα πολ-
λοί σουλτάνοι επιδίωξαν ομαδικούς ισλαμισμούς καταπατώντας 
την προηγούμενη πολιτική των εκκλησιαστικών προνομίων. Γενικό-

                                                 
103. Χ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και ∆ύση στη Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 

19922, 17. 
104. Σ. Παπαδόπουλος, Οι Νεομάρτυρες και το δούλον γένος, Αθήνα 

1974, 24-28: ο όρος Νεομάρτυρες καθιερώθηκε μετά τις εικονομαχικές έριδες 
στο Βυζάντιο για να δηλωθούν όσοι μαρτύρησαν επειδή τίμησαν τις εικόνες, 
αργότερα όμως επικράτησε για όσους χριστιανούς μαρτύρησαν μετά το 
1453, επειδή ομολόγησαν δημόσια την πίστη τους. Βλέπε επίσης Θρησκευτι-
κή - Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9, Αθήνα 1966, 162. 

105. ∆. Κωνσταντέλος, «Οι βίοι των Νεομαρτύρων ως πηγή μεθόδων ισ-
λαμικού προσηλυτισμού και μαρτυρίου κατά την οθωμανικήν περίοδον », 
206-223, Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην των 
Νεομαρτύρων, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1988, 210: σε κάθε ελληνικό 
γεωγραφικό χώρο εντοπίζεται η θυσία των νεομαρτύρων από την 
Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, τη Μακεδονία μέχρι τη νότια Ελλάδα. 
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τερα, σ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης, οι σκληρές 
συνθήκες διαβίωσης των κατακτημένων ανάγκαζαν πολλούς χρι-
στιανούς στην εθελοντική εξωμοσία. Στον καθημερινό τρόπο δια-
βίωσης και συμβίωσης των υπόδουλων με τους κατακτητές δημι-
ουργούνταν πολύ συχνά επεισόδια που οδηγούσαν σε ατομικούς, 
βίαιους ή εκούσιους εξισλαμισμούς. Οι συκοφαντίες, οι διαφωνίες, 
οι οικονομικές διαφορές και οποιαδήποτε κοινωνική αντιπαράθεση 
χριστιανού - μουσουλμάνου ήταν οι αφορμές για να «δρομολογηθεί 
η διαδικασία του εξισλαμισμού»106, που συνιστούσε για τους κα-
τακτητές ένα εορταστικό κοινωνικό φαινόμενο107. Στα πλαίσια αυ-
τά της καθημερινής κοινωνικής και θρησκευτικής αντιπαράθεσης 
των λαών το φαινόμενο των νεομαρτύρων μπορεί να μελετηθεί με 
βάση την ιστορικοθεολογική καταγωγή του. Από το τέλος του 16ου 
και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα κυριαρχούσε στο διεθνή πολιτι-
κοϊστορικό ορίζοντα μία έντονη θρησκευτική σύγκρουση, εξαιτίας 
του υπερβολικού ισλαμικού μεσιανισμού που απειλούσε κάθε χρι-
στιανική κοινότητα108. Τότε διαμορφώθηκε η ιδιαίτερη ταυτότητα 
των νεομαρτύρων, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά, εκκλησιαστικά 
και μυθικά στοιχεία. Πηγές για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς 
τους συνιστούν τα μαρτυρολόγια, τα συναξάρια, οι ασματικές α-
κολουθίες, η εικονογράφηση και η χαρακτική των προσώπων τους, 
οι ναοί που οικοδομήθηκαν προς τιμήν τους, τα ιερά λείψανα και 
οι χειρόγραφοι κώδικες, καθώς και κάθε γραπτό κείμενο που έμμε-
σα ή άμεσα εξιστορεί τη δράση τους109. 

                                                 
106. Ι. Αναστασίου, «Σχεδίασμα περί Νεομαρτύρων », 7-62: ΕΕΘΣ, Μνή-

μη 1821, Θεσσαλονίκη 1971, 15: οι Τούρκοι χαρούμενοι «περιέφερον έφιππον 
τον αρνησίχριστον προς επίδειξιν». 

107. ό.π., και Ε. Ζεγκίνης, Ο Μπεκτατισμός στην ∆υτική Θράκη, συμβολή 
στην ιστορία της διαδόσεως του μουσουλμανισμού στην ελλαδικό χώρο, Θεσ-
σαλονίκη 1988, 160. 

108. ∆. Κωνσταντέλος, ό.π., 208. 
109. Β. Ψευτογκάς, «Μαρτυρολόγια Νεομαρτύρων », 74-93: ΠΘΣ, ό.π., 76-

77. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 92

Ο ιστορικός προσδιορισμός των νεομαρτύρων, που προκύπτει 
από τη μελέτη των προαναφερθεισών πηγών και από τη διάκριση 
των τυπολογικών και θρυλικών χαρακτηριστικών που τους αποδί-
δονται, αναφέρεται σε απλούς, καθημερινούς ανθρώπους, νέους ως 
επί το πλείστον, υπόδουλους κατακτημένους που δεν ανήκουν α-
ποκλειστικά στον επίσημο εκκλησιαστικό χώρο και γι’ αυτό καλύ-
πτουν τον ευρύτερο πληθυσμό, «συνήθως άνθρωποι του λαού, μο-
ναχοί, γεωργοί, τεχνίτες, έμποροι που είναι πρόθυμοι να θυσια-
στούν για την πίστη τους και δεν δειλιάζουν ούτε μπρος στα πιο 
φρικτά βασανιστήρια»110. 

Ο θεολογικός καθορισμός των νεομαρτύρων πηγάζει από το ί-
διο το μαρτύριό τους, από την υφή του, που συνιστά μια θεολογία 
μαρτυρίου και ανάγεται στην Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη. Στον ι-
ουδαϊσμό οι μάρτυρες υπερασπίζονται την εθνική και θρησκευτική 
ταυτότητά τους, αλλά και στην Καινή ∆ιαθήκη ακολουθούν το 
πρότυπο του πρώτου μάρτυρα, του Χριστού. Στα πλαίσια της μί-
μησης αυτής, το μαρτύριο των αγωνιστών ταυτίζεται με το βάπτι-
σμα και χαρακτηρίζεται από τον ηρωισμό και την αταραξία 
τους111, ενώ συνολικά η θυσία τους έχει ομολογιακό, πολεμικό και 
αντιρρητικό χαρακτήρα112. 

Ο δισταγμός της επίσημης εκκλησίας για την αγιοποίηση των 
νεομαρτύρων113 σε συνδυασμό με το ενθουσιαστικό στοιχείο του 

                                                 
110. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα, 

ό.π., 104. Ι. Αναστασίου, ό.π., 1. ∆. Κωνσταντέλος, ό.π., 210. Ε. Ζεγκίνης, ό.π., 
164. 

111. Ι. Γαλάνης, «Η έννοια του μαρτυρίου στην Αγία Γραφή», 51-71: 
ΠΘΣ, ό.π., 68-70. 

112. Β. Ψευτογκάς, ό.π., 93. 
113. ∆. Τσάμης, «Η θεληματική προσέλευση στο μαρτύριο αγιορειτών Νε-

ομαρτύρων », 341-353: ΠΘΣ, ό.π., 344: η Εκκλησία δίσταζε να ανακηρύξει ε-
πίσημα την αγιοποίηση των Νεομαρτύρων από φόβο για την αντεκδικητική 
μανία των Οθωμανών. 
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μαρτυρίου114 συγκροτούν το θρυλικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, 
που προβλήθηκε ιδιαίτερα τόσο από την ελληνική εκκλησία όσο 
και από τις οθωμανικές αρχές. Η δημοσιοποίηση και η εκλαΐκευση 
των μαρτυρίων αυτών αξιοποιήθηκαν διαφορετικά από τους δυο 
λαούς, καθώς και οι χριστιανοί είχαν ανάγκη από το ηρωικό πρό-
τυπο ενός εθνομάρτυρα «οι μάρτυρες αυτοί λάμπουν ως ήλιοι λα-
μπροί εν νυκτί της δουλείας, ως άγκυραι στερεαί εν καιρώ τρικυ-
μία»115, ενώ η τουρκική διοίκηση χρειαζόταν την καταστολή και 
την τρομοκρατία των υπόδουλων της πολυεθνικής αυτοκρατορίας 
καθώς και τη διατήρηση του ισλαμικού φανατισμού, του θρησκευ-
τικού ανταγωνισμού. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των νεομαρτύρων ανήκει στην κατηγορία 
των νέων χωρικών που αρνήθηκαν εξ αρχής τον εξισλαμισμό, ενώ 
μια άλλη κατηγορία περιλαμβάνει τους ήδη εξισλαμισθέντες νέους 
που για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους116 πιέστηκαν να ενδώ-
σουν. Οι τελευταίοι λόγω του νεαρού της ηλικίας τους ή για να δι-
ασώσουν προσφιλή τους οικογενειακά πρόσωπα υπέκυψαν στον 
εξισλαμισμό. στη συνέχεια όμως μετανόησαν και αποκήρυξαν δη-
μόσια τον ισλαμισμό, με αποτέλεσμα τον παραδειγματικό θάνατό 
τους. Η δημόσια εκτέλεσή τους «τόπος εκτέλεσης ήτο κάποιο κεν-
τρικό μέρος, αγορά, σταυροδρόμι, πολυσύχναστος τόπος διά να 
παραδειγματισθεί ο λαός»117 και η μεγάλη σημασία που απέδιδαν 
οι οθωμανικές αρχές στη σχολαστική εφαρμογή των βασανιστη-

                                                 
114. ∆. Τσάμης, ό.π., 344 και 350: η επίσημη στάση της εκκλησίας για το 

εκούσιο μαρτύριο ήταν αρνητική, διότι θεωρούσε ασφαλέστερη λύση τη φυγή 
και την αδιαφορία στις συνεχείς προκλήσεις των Οθωμανών. Βλέπε επίσης Γ. 
Πετρής, ό.π., 83. 

115. Ι. Αναστασίου, ό.π., 58 και Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελ-
ληνισμού, Τουρκοκρατία 1453-1669, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1964, 202-203: «πο-
λύ περισσότερο από τους όσιους συγκινούν τους σκλάβους οι αθλήσεις των 
Νεομαρτύρων ». 

116. Ι. Αναστασίου, ό.π., 21-37 και Ε. Ζεγκίνης, ό.π., 164-165. 
117. ∆. Κωνσταντέλος, ό.π., 220-221. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 94

ρίων, η τακτική των πολλαπλών ανακρίσεων, οι κολακείες και οι 
υποσχέσεις, η προβολή του μαρτυρίου118 συγκροτούσαν μια παρα-
δοσιακή μαρτυρική δημόσια εικόνα «διά της πυράς, διά της αγχό-
νης, διά αποκεφαλισμού» ακόμη και «διά εικονικού αποκεφαλι-
σμού»119, η οποία ξεπερνούσε τα θρησκευτικά όρια της θυσίας και 
μετατρεπόταν σε εθνομαρτυρική κοινωνική αντιστασιακή δράση. 
Αυτή την επαναστατική υπόσταση των μαρτυρίων τεκμηριώνει το 
γλωσσικό υπόβαθρο των συναξαριών που είχε τη μορφή σκληρής 
και ανηλεούς πολεμικής εναντίον των Τούρκων, προς όφελος και 
εμψύχωση των χριστιανών120. Η ευρεία κυκλοφορία των λαϊκών 
αυτών αναγνωσμάτων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας διακαιολο-
γεί τη συνειδητή χρήση ενός εθνικού ιδιώματος121. Οι λέξεις που 
χρησιμοποιούνται, όπως αιχμαλωσία, δουλεία, τύραννοι, άνομοι, 
βεβαιώνουν την εθνική σημασία των εκκλησιαστικών κειμένων. Οι 
όροι Τούρκος, τουρκίζω χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους 
θρησκευτικής προέλευσης αντίστοιχους Μωαμεθανούς, Μουσουλ-
μάνους122, για να περιγράψουν την αγωνιστική δράση των νεομαρ-
τύρων. 

Το σύνολο των νεομαρτύρων που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα 
φτάνει τους 162, ή/και 167123, ενώ ο ακριβής ιστορικά αριθμός δεν 

                                                 
118. Ι. Αναστασίου, ό.π., σ. 45: ένας τελάλης διακήρυττε το γεγονός «ό-

ποιος αρνείται την πίστιν του τοιαύτα παθαίνει...». 
119. ό.π., 46-49. 
120. Ι. Αναστασίου, ό.π., 58. 
121. Α. Γκιάλα, «Νεομάρτυρες» , 128-133: Ακτίνες, 16 - Πάσχα 1943. 
122. Ι. Αναστασίου, ό.π., 56-58. 
123. Ι. Αναστασίου, ό.π., 16-17: στην πρώτη έκδοση του Νέου Μαρτυρο-

λογίου του Νικόδημου Αγιορείτη, που έγινε στη Βενετία το 1799 είχαν κατα-
γραφεί 87 ονόματα, ενώ στην επόμενη έκδοση το 1856 προστέθηκαν άλλα 7 
ονόματα: βλ. Ι. Περαντώνης, Λεξικό των Νεομαρτύρων, 3 τ., Αθήνα 1972. Η 
καταγραφή του Ι. Περαντώνη αριθμεί 162 ονόματα, ενώ σε επόμενη μελέτη 
τούς αναβιβάζει σε 167: βλ. Ι. Περαντώνης, «Κατάλογος Νεομαρτύρων των 
από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του έτους 1867 μαρτυρη-
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είναι γνωστός λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την έλ-
λειψη αρχειακών πηγών. Ωστόσο τα μαρτυρολόγια παρά την αφέ-
λεια, τις υπερβολές και το ανεπιτήδευτο του ύφους τους124 κατα-
γράφουν ιστορικά στοιχεία που μπορούν να διαχωρίζουν οι ιστο-
ρικοί αν και «θα ήταν πολύ παράκαιρο να γυρέψουμε να θεμελιώ-
σουμε τα ιστορικά στοιχεία της ύπαρξής τους σήμερα, γιατί εκτέ-
λεσαν τον προορισμό τους»125. 

Στο χώρο της Θράκης έχουν καταγραφεί νεομάρτυρες από πολύ 
νωρίς. Το 1495 μαρτύρησε ο Μιχαήλ ο Αδριανουπολίτης126 και, 
πριν από την επανάσταση όσοι νέοι δεν κατέφυγαν στα λιγοστά 
βουνά της Ροδόπης, της Αίμου και της Στράντζας και όσοι δεν έγι-
ναν πειρατές στη Μαύρη Θάλασσα επέλεξαν αυτή την μορφή αντί-
στασης θέλοντας να επιδείξουν την εθνική και θρησκευτική ελευθε-
ρία τους: «το βάρος από θρησκευτικής και θεολογικής απόψεως 
πίπτει εις την υπομονήν και την προσπάθειαν διατηρήσεως της πί-
στης. η πίστις όμως είναι αδιαρρήκτως συνδεδεμένη με τον ελληνι-
σμόν, με την ιδιότητα του ρωμαίου. η άρνησις της πίστεως είναι 
τουρκισμός, δηλαδή απώλεια όχι μόνον αυτής, αλλά και της ελλη-
νικότητας»127. 

Αυτήν ακριβώς τη διπλή ιστορικοθρησκευτική διάσταση των 
νεομαρτύρων έχει αποδώσει η εικονογραφία τους, που αποτελεί 
μία ιδιαίτερη κατηγορία στο χώρο της λαϊκής αγιογράφησης. Ο ει-
κονογραφικός τύπος του νεομάρτυρα εντάσσεται γενικότερα στο 
χώρο της θρησκευτικής ζωγραφικής, η οποία από τον 19ο αιώνα και 
εξής τονίζει ιδιαίτερα τον ιστορικό της χαρακτήρα και λιγότερο 
                                                    
σάντων»: Θεολογία 60 (1989) 159. Στο Συναξαριστή των Νεομαρτύρων, Θεσ-
σαλονίκη 1989, ο αριθμός των Νεομαρτύρων ανέρχεται σε 181. 

124. ∆. Κωνσταντέλος, ό.π., 209. 
125. Γ. Πετρής, ό.π., 79. 
126. Τ.Ε. Ευαγγελίδης, «Νεομάρτυρες Θράκης», 218-221: Θρακικά, 3π/1931, 

σ. 221 και Β. Ψευτογκάς, ό.π., 85. Βλ. επίσης Μ. Κούκος, Ο ελληνισμός της 
Θράκης, ό.π. 49-51. 

127. Ι. Αναστασίου, ό.π., 58. 
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τον παραδοσιακό, λειτουργικό128. Συγκεκριμένα, από τον 19ο αιώ-
να διακρίνονται δύο κατηγορίες εικόνων στην ευρύτερη λαϊκή αγι-
ογράφηση των Βαλκανίων: οι εικόνες που αναπαριστούν αγίους, 
προστάτες της αγροτικής παραγωγής συνήθως και αυτές που «ι-
στορούν»129 τη θυσία των νεομαρτύρων, από τους οποίους οι πε-
ρισσότεροι ανήκουν στον αγροτικό χριστιανικό πληθυσμό. Τα αγι-
ογραφικά αυτά έργα μαρτυρούν την άμεση και αναγκαία σχέση της 
χριστιανικής ανατολικής θρησκείας με τις καθημερινές ανάγκες και 
τις συνθήκες διαβίωσης των υπόδουλων, στα πλαίσια ενός επίσης 
θεοκρατικού, οθωμανικού μηχανισμού. 

Βασικό χαρακτηριστικό των λαϊκών εικονογραφήσεων με θέμα 
τους νεομάρτυρες είναι ο πρακτικός και λαϊκός προορισμός τους, ο 
κοινωνικός και θρησκευτικός ρόλος που υπερβαίνει την αισθητική 
αξία των έργων και αποτελεί μια εικαστική και θρησκευτική εκδή-
λωση για τις κοινότητες των χριστιανών130, τη μόνη μορφή τέχνης 
(εικαστικής), που αναγνωρίστηκε από τη «συλλογική θέαση και 
την ομαδική συνείδηση»131 των υποδούλων. Στα πλαίσια των κοι-
νωνικοοικονομικών και ιδεολογικών ζυμώσεων που συνέβησαν κα-
τά τον 18ο και 19ο αιώνα διαμορφώθηκε παράλληλα με την αγιο-
γραφική τέχνη του Αγίου Όρους και τα δυτικά εκκλησιαστικά τυ-

                                                 
128. Ε. Γεωργιάδου - Κούντουρα, Θρησκευτικά θέματα στη νεοελληνική 

ζωγραφική 1900-1940, Θεσσαλονίκη 1984, 1: η εικονογράφηση των νεομαρ-
τύρων στα πλαίσια της μεταβυζαντινής ζωγραφικής διαδόθηκε ιδιαίτερα κα-
τά τον 18ο και 19ο αιώνα, αλλά ως ιδιαίτερη τυπολογία υπήρχε από τον 16ο 
αιώνα· παράδειγμα αποτελεί το έργο με τον Νεομάρτυρα Γεώργιο από τη 
Σόφια που φιλοτεχνήθηκε το 1537. βλ. Μ Γαρίδης - Θ. Παλιούρας, «Συμβολή 
στην εικονογραφία Νεομαρτύρων», 169-172: Ηπειρωτικά χρονικά, 22/1980. 

129. Ε. Γεωργιάδου - Κούντουρα, ό.π. «οι αγιογράφοι αποκαλούνταν ι-
στοριογράφοι», βλ. και Φ. Κόντογλου, Έκφρασις της ορθοδόξου εικονογρα-
φίας, τ. Α΄, Αθήνα 1960, 416: η εικονογράφηση ονομαζόταν «ιστορία ζωγρα-
φία, στηλογραφία, γραφή». 

130. Ε. Γεωργιάδου-Κούντουρα, ό.π., 35. 
131. ό.π., 40. 
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πώματα (λιθογραφίες, χαλκογραφίες), που ευρύτατα κυκλοφορού-
σαν και επηρέαζαν την καλλιτεχνική παραγωγή στον ελλαδικό χώ-
ρο132, η λαϊκή θρησκευτική τέχνη που απεικόνιζε τους νεομάρτυρες 
και χαρακτηριζόταν από έντονα κοσμικά στοιχεία133. Πρόκειται 
για εικόνες που συνιστούν «πολιτικές πράξεις έμμεσης διαμαρτυ-
ρίας» ενάντια στον αλλόδοξο κατακτητή και συγχρόνως προβάλ-
λουν ένα παράδειγμα προς μίμηση134. 

Ο εικονογραφικός τύπος του νεομάρτυρα απομακρύνεται κα-
θοριστικά από την παραδοσιακή αγιογραφική απόδοση των αγίων 
της ορθόδοξης θεολογικής τέχνης, επειδή ο νέος άγιος μοιάζει με τον 
καθημερινό άνθρωπο, τον πολίτη της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Η εισαγωγή της λαϊκής, σύγχρονης για την εποχή, ενδυμασίας στο 
νέο αυτό μορφολογικό τύπο συνιστά το βασικό κοσμικό στοιχείο 
του νεομάρτυρα, που με τις φουστανέλες, τις βράκες, τα παντελό-
νια, τους τσουμπέδες, τους ναυτικούς σκούφους, τα φέσια, τα μέ-
στια ή τα τσαρούχια αποκαλύπτει την κοινωνική ταυτότητά του, 
την εγκόσμια καταρχήν φύση και τις αντίστοιχες ανθρώπινες, κοι-
νές αρετές του. Μόνο για τους μοναχούς νεομάρτυρες παρατηρούμε 
την προσήλωση στο βυζαντινό αγιογραφικό ασκητικό τύπο, που 
εκφράζει κυρίως τη θυσία μέσω της μοναστικής πειθαρχίας και όχι 
μέσω των εθνικών αρετών135. 

Στο μείζονα γεωγραφικό χώρο της Θράκης έχουν καταγραφεί 
στη νεομαρτυρολογική γραμματεία και σε συγκεκριμένες εικονο-
γραφήσεις που εντοπίσαμε σε επιτόπια έρευνα λιγοστά ονόματα 
νεομαρτύρων, οι οποίοι έδρασαν προεπαναστατικά και κατά τη 
διάρκεια της επανάστασης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους Θρα-
κιώτες αγωνιστές ανήκουν στην κατηγορία των εξισλαμισθέντων 
χριστιανών, οι οποίοι αργότερα αρνήθηκαν δημόσια το μουσουλ-

                                                 
132. ό.π., 37. 
133. Γ. Πετρής, ό.π., 22. 
134. Ε. Γεωργιάδου-Κούντουρα, ό.π., 38. 
135. Ι. Αναστασίου, ό.π., 20. 
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μανισμό. Πρόκειται για μια «λελογισμένη πράξη» με την οποία οι 
νεομάρτυρες προκαλούσαν οι ίδιοι το μαρτύριο, παρά το γεγονός 
ότι η εκκλησία επίσημα διακήρυττε ότι το «εκούσιον μαρτύριον εί-
ναι κινδυνώδες και όχι νόμιμον», διότι δεν ήταν βέβαιη η αντοχή 
της ανθρώπινης φύσης στα φρικτά βασανιστήρια136. Στα νέα μαρ-
τυρολόγια έχουν καταγραφεί τα ονόματα και οι βίοι των εξής Θρα-
κών: 

α) ∆ήμος ή ∆ημήτριος από την Αδριανούπολη, μαρτύρησε στις 
10 Απριλίου 1763, 

β) Λουκάς από την Αδριανούπολη, μαρτύρησε στις 23 Μαρτίου 
1802, 

γ) Παρθένιος από το ∆ιδυμότειχο, μαρτύρησε το 1805, 
δ) Προκόπιος από τη Βάρνα, μαρτύρησε στις 25 Ιουνίου 1810, 
ε) Αγαθάγγελος από την Αίνο, μαρτύρησε στις 19 Απριλίου 

1818, 
στ) Χριστόφορος από την Αδριανούπολη, μαρτύρησε στις 16 

Απριλίου 1818, 
ζ) Τιμόθεος από την Κεσσάνη, μαρτύρησε στις 29 Οκτωβρίου 

1820, 
η) Στέφανος από την Αίνο, μαρτύρησε στις 17 Απριλίου 1821, 
θ) Οι πέντε Σαμοθρακίτες, μαρτύρησαν στις 6 Απριλίου 1835137. 
Πρόσθετα στοιχεία για τους Θρακιώτες νεομάρτυρες έχουν ε-

ντοπίσει οι Π. Καυσοκαλυβίτης και Μ. Βαρβούνης138 στα πλαίσια 

                                                 
136. Ι. Αναστασίου, ό.π., 25: έτσι όριζε το μαρτύριο ο Νικόδημος Αγιορεί-

της και ∆. Τσάμης, ό.π., 350-351. 
137. Μ.Α.Σ., «Νεομάρτυρες Θράκης», 373-377: Θρακικά, 10/1938, Τ. Ε. 

Ευαγγελίδης, «Νεομάρτυρες Θράκης», ό.π. και Κ. Σάθας, Μεσαιωνική βιβλιο-
θήκη, τ. Γ΄, Βενετία 1872, 609. Σ. Κεμεντζετζίδης, Συναξαριστής Νεομαρτύ-
ρων, Θεσ/νίκη 1984, 385 και Ι. Περαντώνης, ό.π., 3τ. 

138. Βλ. Γέρων Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης - Μ.Γ. Βαρβούνης (2003), Καυ-
σοκαλυβίτικα Νεομαρτυρολογικά. Υμναγιολογικά κείμενα περί νεομαρτύ-
ρων από τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους. 
Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος. 
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της νέας καταλογογράφησης των χειρογράφων και των εντύπων βι-
βλίων της βιβλιοθήκης του Κυριακού της Σκήτης των Καυσοκαλυ-
βίων του Αγίου Όρους. Για τους προαναφερθέντες νεομάρτυρες τα 
ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε αφορούν: α) στο μαρτύριο του 
Αδριανουπολίτη ∆ήμου ή ∆ημητρίου, που έχει καταγραφεί σε πο-
λυσέλιδο αρχειακό υλικό από τον σύγχρονο μ’ αυτόν λόγιο ∆. Βου-
λησμά. Το υλικό διαφυλάχθηκε στη Μονή του Αγίου Παντελεήμο-
να στο Άγιο Όρος και ανήκει στις σπάνιες περιπτώσεις άμεσης κα-
ταγραφής του ιστορικού συμβάντος. Το μαρτύριον του ∆ήμου συ-
νέβη στις 10 Απριλίου 1763 και η επιστολή του Βουλησμά φέρει η-
μερομηνία ψξγ Απριλίου κε΄139. Η αρχειακή αυτή ιστορική πηγή 
παρουσιάζει τα βιογραφικά και μαρτυρολογικά στοιχεία του νεο-
μάρτυρα με μικρές διαφορές από τις μεταγενέστερες αγιολογικές 
πηγές και τεκμηριώνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία τους. Το 
παράδειγμα του Αδριανουπολίτη νεομάρτυρα αποκτά έτσι μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για το μελετητή, καθώς θεμελιώνεται «η αντα-
πόκριση του μύθου στα γεγονότα, η απήχηση των γεγονότων στους 
σύγχρονους του νεομάρτυρα και η πιστότητα της αποδιδόμενης 
κοινωνικής διάστασης των συμβάντων»140. Η ταυτότητα του νεο-
μάρτυρα, ενός δούλου ψαρά σε αγαρηνό, αναλφάβητου και μόλις 
25 χρονών που θανατώθηκε «με διττή διάνοιξη της κοιλιακής χώ-
ρας με κοντό και αποκεφαλισμό»141 μαρτυρεί τη λαϊκή καταγωγή 
των νεομαρτύρων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και στην κατακτημένη 
Θράκη για την πίστη και την ελευθερία142. 

β) στον Αδριανουπολίτη Λουκά που ανήκει στην ξεχωριστή κα-
                                                 
139. Ν. Ζαχαρόπουλος, «Η αξιοπιστία των αγιολογικών πηγών», 39-50: 

ΠΘΣ ό.π. 42-43. 
140. ό.π., 46. 
141. ό.π., 47 και Ι. Περαντώνης, ό.π., τ. Α΄, 171: το φαινόμενο της συκοφα-

ντίας, οδήγησε πολλούς νέους στον εξισλαμισμό, βλ. επίσης, Ε. Ζεγκίνης, ό.π., 
164. 

142. Α. Καραθανάσης, Η τρίσημη ενότητα του ελληνισμού, αρχαιότητα - 
βυζάντιο - νέος ελληνισμός, Θεσσαλονίκη 1991, 90. 
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τηγορία των παιδιών - νεομαρτύρων, διότι ήταν μόλις 13 χρονών 
όταν αναγκάστηκε να τουρκεύσει για να μη θανατωθεί ύστερα από 
μια δημόσια φιλονικία που είχε με μουσουλμάνους στην Κωνστα-
ντινούπολη. Στην προσπάθεια να αποφύγει την κηδεμονία από εύ-
πορη τούρκικη οικογένεια, η οποία ήθελε να αναλάβει ένα νεαρό 
εξισλαμισθέντα, φυγαδεύτηκε στο Άγιο όρος στη Μονή Σταυρονι-
κήτα και κατόπιν πήγε στη Μυτιλήνη, όπου ομολόγησε δημόσια τη 
χριστιανική και ελληνική ταυτότητά του ενώπιον του κριτή143. 

γ) στον Αινίτη Αγαθάγγελο, ο οποίος έχει καταγραφεί ως «οσι-
ομάρτυς ο Εσφιγμενίτης », κατά κόσμον Αθανάσιος, ναύτης σε 
τουρκικό πλοίο όπου εξισλαμίσθηκε. Μετά τη φυγή του στη Μονή 
του Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος αποκήρυξε τον ισλαμισμό και μαρ-
τύρησε στη Σμύρνη το 1818, «την κεφαλήν αποτμηθείς» 144. 

δ) στον Αδριανουπολίτη Χριστόφορο, κατά κόσμον Χριστό-
δουλο, ο οποίος σε πολύ μικρή ηλικία παρασυρμένος από Αρμένιο 
εξωμότη εξισλαμίσθηκε και μετανόησε στο Άγιο Όρος στη Μονή 
του Αγίου ∆ιονυσίου, όπου μαρτύρησε με ξίφος145. 

ε) στο νεομάρτυρα Προκόπιο, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία 
των μοναχών: ασκήτεψε στην Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στο 
Άγιο Όρος και «εν απογνώσει ευρισκόμενος κατηχήθηκε στη μου-
σουλμανική θρησκεία για να μετανοήσει αργότερα προκαλώντας 
το μαρτύριό του» με αποκεφαλισμό 146. 

στ) στον Αδριανουπολίτη Τιμόθεο, ο οποίος υπάγεται στην ι-
διαίτερη κατηγορία των εξισλαμισθέντων χριστιανών που υπο-
χρεώθηκαν να εκτουρκευτούν για χάρη της οικογένειάς τους147: για 
να σώσει δηλαδή τη γυναίκα του που είχε εξισλαμιστεί και απαχθεί 

                                                 
143. βλ. Ι. Περαντώνης, ό.π., τ. Β΄, 312. 
144. ό.π., τ. Α΄, 40. 
145. ό.π., τ. Γ΄, 474. 
146. ό.π., τ. Γ΄, 440.  
147. Για την κατηγορία αυτή βλ. Χ. Παπαδόπουλος, Οι Νεομάρτυρες, 

Αθήνα 19703, 122. 
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βίαια, δήλωσε πίστη στο μουσουλμανισμό. Αργότερα, μετανοημένοι 
και οι δύο, κατέφυγαν σε μοναστήρια, όπου συνήθως τελείτο η α-
ναγκαία πνευματική προετοιμασία, η «αλειπτική προς μαρτύριον 
φροντίς της εκκλησίας» που τους έδινε τη δύναμη για το επικείμενο 
μαρτύριο. Ο νεομάρτυρας Τιμόθεος148 και η νεομάρτυς γυναίκα 
του149 υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο στην Αδριανούπολη, όπου 
ομολόγησαν την πίστη τους, τη θρησκευτική δηλαδή και πολιτική 
ελευθερία τους150. 

Για τους προαναφερθέντες Θρακιώτες νεομάρτυρες δεν εντοπί-
σαμε αντίστοιχα αγιογραφίες στο χώρο της Θράκης και στις μονές 
του Αγίου Όρους, όπου αρκετοί από αυτούς κατέφυγαν για να 
προετοιμασθούν πνευματικά για το μαρτύριο. Το έργο της προε-
τοιμασίας των εξισλαμισθέντων ολοκληρώθηκε κυρίως στο Άγιο 
Όρος με την καθοδήγηση ενός πνευματικού, γεγονός που βεβαιώνει 
την οργανωμένη από την εκκλησία αντιμετώπιση της εξωμοσίας και 
την τελική αποδοχή του εκούσιου μαρτυρίου151. 

                                                 
148. Σ. Παπαδόπουλος, ό.π., 76: ο πνευματικός εξομολόγος ονομαζόταν 

αλείπτης, όπως ακριβώς στην αρχαιότητα αποκαλούσαν αυτόν που άλειφε 
το μέλλοντα αθλητή πριν τον αγώνα, βλ. και Τ.Ε. Ευαγγελίδης, ό.π., 221: ο Τι-
μόθεος κατέφυγε πριν το μαρτύριο στη Μονή Εσφιγμένου, ενώ η γυναίκα του 
σε μοναστήρι στις Κυδωνιές. Βλέπε επίσης Ι. Περαντώνης, ό.π., τ. Γ΄, 450. 

149. Οι γυναίκες είχαν επίσης μαρτυρήσει καθώς ήταν τα πρώτα θύματα 
των βιαιοπραγιών, αλλά η καταγραφή του μαρτυρίου τους είναι πενιχρή, 
όπως στους περισσότερους τομείς της επαναστικής δράσης. Για τους νεομάρ-
τυρες βλ. Ι. Αναστασίου ό.π., 21, Κ. Σάθας, ό.π., 608-609: σε σύνολο 98 νεο-
μαρτύρων καταγράφονται 3 γυναίκες, ενώ στο Λεξικό του Ι. Περαντώνη ό.π., 
καταγράφονται έξι γυναίκες. Για την εικονογράφηση των γυναικών νεομαρ-
τύρων βλ. Ε. Θεοδώρου, «Οι νεομάρτυρες εις το έργον της αγωγής», 311-328: 
ΠΘΣ, ό.π. 324 και Α. Ι. Γκιάλας, ό.π., 130 και Β. Φανουργάκης, «Μνήμη, Θ. 
Προβατάκη, Οι Νεομάρτυρες εις την εικονογραφίαν», 519-520: ΠΘΣ ό.π. 

150. Χ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και ∆ύση στη Νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 
1992, 240-241. 

151. Σ. Παπαδόπουλος, Οι Νεομάρτυρες και το δούλον γένος, Αθήνα 
1974, 74-75. Για τους Θρακιώτες νεομάρτυρες που κατέφυγαν στις Μονές του 
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Οι μοναδικές εικονογραφήσεις που εντοπίσαμε αφορούν Θρα-
κιώτες νεομάρτυρες που αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της Επα-
νάστασης του 1821 και μετά την τοπική εξέγερση της Σαμοθράκης. 
Η πρώτη εικόνα είναι μια έμμεση ιστορική μαρτυρία για τον νεο-
μάρτυρα Στέφανο από την Αίνο, ο οποίος απαγχονίσθηκε στην 
Αδριανούπολη στις 17 Απριλίου 1821 μαζί με κατοίκους της πόλης 
που εξεγέρθηκαν εναντίον της τουρκικής διοίκησης152. Οι επόμενες 
δεκατρείς αγιογραφικές μαρτυρίες εικονογραφούν τους πέντε Σα-
μοθρακίτες που θανατώθηκαν στη Μάκρη το 1835153. 

Συγκεκριμένα, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης 
έχει διασωθεί πολυπρόσωπη φορητή εικόνα με τον πρωτομάρτυρα 
Στέφανο, αφιέρωμα του προύχοντα νεομάρτυρα Αινίτη. Η εικόνα 
ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 1788 και αποτελεί μια κλασική ει-
κονογράφηση του 18ου αιώνα με μικτά στοιχεία από την ορθόδοξη 
αγιογράφηση και τη δυτική θρησκευτική τέχνη154. Στο έργο (αρ.2) 
παρουσιάζεται με λεπτομέρεια και ακρίβεια η ζωή του αγίου σε μι-

                                                    
Αγίου Όρους, βλ. Θ. Σιμόπουλος, Μάρτυρες και αγωνισταί ιεράρχαι της ελ-
ληνικής εθνεγερσίας 1821-1829, τ. Β΄, Αθήνα 1972, 514 και Σ. Παπαδόπου-
λος, ό.π., 75 υποσ. 58. Για την έρευνα στο Άγιον Όρος ευχαριστώ πολύ τον 
ερευνητή κ. Σ. Καδά. 

152. «Επιγραφαί Αίνου - ειλημμέναι εκ των εν των Αρχείω του Λεξικού 
Χειρογράφων Λαογραφικής και Γλωσσικής ύλης του συλλογέως Σαμίδου 
(1912)», 279-283: Θρακικά, 2/1929, και Ν. Μοσχόπουλος, Η ελληνική Θράκη, 
Αθήνα 1949, 75. 

153. Η χρονολόγηση της εικόνας προκύπτει από την επιγραφή που έχει 
διασωθεί: «Συ υπέρ, ημών Λόγε Θεού άναξ,  

ταύτην καθ’ ημάς είληφας φύσιν πάντως,  
έλεος δ’ αυτω σω δούλω δη χορήγει  
φάος της ψυχής και σώματος την ρώσιν... 
Στέφανος ειμί, έστεψαι με, ω άναξ στέψον δη καλοίς, Στέφανον τον εξ 

Αίνου 14 Απριλίου 1788»: βλ. Θρακικά, 2 ό.π., 279. 
154. Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίαμα Ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής 

μετά την άλωσιν, Αθήνα 1957, 282. 
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κρογραφικές παραστάσεις που περιβάλλουν την κεντρική μορφή. 
Στις σκηνές αυτές εικονίζονται ρεαλιστικά επεισόδια από το βίο 
του πρωτομάρτυρα με κυρίαρχο το δυτικότροπο διακοσμητικό 
στοιχείο στα χωρίσματα των παραστάσεων. Πρόκειται για μικρο-
γραφικές σκηνές που συνδυάζουν το ύφος των ορθόδοξων μορφών 
με αναγεννησιακά στοιχεία. Στις δεκατέσσερις παραστάσεις του 
αγίου προβάλλεται το βιωματικό στοιχείο, οι χειρονομίες, η κίνηση. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι επίσης το χρυσό - κίτρινο βυζαντι-
νό χρώμα. Τον άγιο στεφανώνουν δύο άγγελοι και ο ίδιος παρι-
στάνεται σε σεμνή συγκρατημένη θέση κρατώντας θυμιατό και μια 
λιβανωτίδα. Η απόδοση της μορφής μάς παραπέμπει στη βυζαντινή 
παράδοση της κρητικής σχολής155, στην οποία μάλλον ανήκει ο α-
γιογράφος, στη μεταβατική τεχνοτροπία του 18ου-19ου αιώνα, που 
κινείται μεταξύ βυζαντινής παράδοσης και δυτικής επίδρασης156. 
Την εικόνα αυτή παρουσιάζουμε ως έμμεση εικαστική μαρτυρία για 
τη ζωή και τη θρησκευτικότητα του νεομάρτυρα Αινίτη. Σημαντικό 
ιστορικό τεκμήριο αποτελεί η επιγραφή που υπάρχει στην εικόνα 
από τότε που βρισκόταν αυτή στον ιερό ναό της Αγίας Κυριακής 
στην Αίνο157.  

Σύμφωνα με στοιχεία από την προφορική παράδοση, η εθνική 
δράση των πέντε Σαμοθρακιτών νεομαρτύρων εντάσσεται στη με-
γάλη σφαγή που έγινε στο νησί, όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν, το 
καλοκαίρι του 1821, με αποτέλεσμα την αιχμαλωσία και μεταφορά 
των περισσότερων στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης, της 
Σμύρνης και της Αλεξάνδρειας: από τους «15.000 κατοίκους σώθη-

                                                 
155. Κ. Καλοκύρης, « Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι εν Μα-

κεδονία », 111 - 138: ΕΕΘΣ, 16/1971, 115-117. Βλ. επίσης Σ. Καδάς, Το Άγιον 
Όρος,τα μοναστήρια και οι θησαυροί του, Αθήνα 1980. Μ. Χατζηδάκης, Έλ-
ληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), 1, Αθήνα 1987. 

156. Α. Ξυγγόπουλος, ό.π., 312-317. 
157. ό.π., Θρακικά, 2, 279. 
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καν μόνο 33 οικογένειες»158, ενώ τα παιδιά εξισλαμίσθηκαν βίαια 
και πουλήθηκαν σε εύπορες μουσουλμανικές οικογένειες159. Ανάμε-
σα στα παιδιά αυτά εξισλαμίστηκαν και οι προαναφερθέντες Σα-
μοθρακίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό των μικρασια-
τικών παραλίων: «εν μικρά ηλικία αιχμαλωτισθέντες, βιαίως υπή-
χθησαν τη πλάνη και ασεβεία »160. Αργότερα όμως δραπέτευσαν 
από τη μουσουλμανική κοινωνία στην οποία βίαια εντάχθηκαν και 
επέστρεψαν στο νησί, όπου αποκήρυξαν τον ισλαμισμό και τον 
τουρκισμό. 

Με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, η ζωή στη Σαμοθράκη 
μετά την αποτυχημένη τοπική εξέγερση ήταν ειρηνική στα πλαίσια 
της φτωχής και μικρής αγροτικής κοινωνίας και της συμβιβαστικής 
υποταγής που χαρακτήριζαν την πλειοψηφία των Θρακών. Η μικρή 
παραγωγή του νησιού άφηνε αδιάφορους τους Οθωμανούς, οι ο-
ποίοι δεν επέβαλαν αυστηρά κατασταλτικά μέτρα, επιτρέποντας 
την ελεύθερη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η μοναδική αντίσταση 
των Σαμοθρακιτών είχε επικεντρωθεί στη διατήρηση της γλωσσικής 
και θρησκευτικής ετερότητάς τους που, μαζί με τη λαϊκή παράδοση, 
συνιστούσαν την εθνική διαφοροποίησή τους161. Αυτή η πολιτισμι-
κή συνέχεια του ελληνισμού, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε μια πολυε-
θνική αυτοκρατορία σε καθεστώς υποδούλωσης και σε αντιπαρά-
θεση με διαφορετικές εθνότητες, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε πολ-

                                                 
158. Λ. Μιλτιάδης, Ο Ξεναγός, Αλεξανδρούπολη 1993, 45: ο γέροντας Ε. 

Σαλαμανής, Σαμοθρακίτης που απεβίωσε το 1975 μετέφερε τις προσωπικές 
του μαρτυρίες στις επόμενες γενιές. 

159. ∆. Αγγελώνιας, Γ. Πετρούδας, Α. Αντζανός, ∆. Στέργιος, Η ακριτική 
Σαμοθράκη, Σαμοθράκη 1993, 17: τα στοιχεία αυτά κατέγραψε ο ιατρός Σα-
μοθρακίτης Ν. Φαρδύς (1853-1900), βλ. και Σ. Παπαγεωργίου, Σαμοθράκη, 
Αθήνα 1982, 233-236. 

160. Α. Παπαδόπουλος, «Θεολογία αρχαίων και νέων μαρτυρολογίων», 
107-176: ΠΘΣ, ό.π., 169. 

161. Σ. Παπαγεωργίου, ό.π., 179, και Ε. Ρόζος, Οι Νησιώτες του Αιγαίου 
στον Αγώνα, Αθήνα 1971, 30. 
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λά στοιχεία της εθνικής ταυτότητάς του, συνιστά επίσης φαινόμενο 
αντίστασης, διότι «δεν είναι μόνο ο ένοπλος αγώνας αντιστασιακή 
πράξη»162. Σ’αυτήν την κατηγορία αντίστασης, «στην εμπράγματη 
θεολογία του μαρτυρίου που τρέφει και συντηρεί την εκκλησια-
στική συνείδηση του ελληνισμού» κατά την οθωμανική κυριαρχία, 
ανήκει η αποκήρυξη του ισλαμισμού από τους νεομάρτυρες163. Οι 
πέντε Σαμοθρακίτες, παρά την παρότρυνση των κατοίκων του νη-
σιού καθώς και του ίδιου του αρχιερέα της Τραϊανούπολης να α-
ποφύγουν τη δημόσια αποκήρυξη του ισλαμισμού, προχώρησαν 
στην πράξη και τιμωρήθηκαν με φυλάκιση στη Μάκρη, στην περι-
φέρεια της οποίας υπαγόταν το νησί. Στη συνέχεια, οι οθωμανικές 
αρχές προσπάθησαν να μεταπείσουν τους φυλακισμένους, σύμφωνα 
με την εθιμοτυπική διαδικασία που ακολουθούσαν για όλους τους 
νεομάρτυρες. Μετά τη ρητή άρνησή τους, αποφασίστηκε η θανάτω-
σή τους στη Μάκρη. Ο μυστικός γραμματέας του σουλτάνου της 
Κωνσταντινούπολης ζήτησε «να τους κρεμάσουν σε τσιγκέλια ως 
υβριστές και καταφρονητές της τουρκικής θρησκείας»164 και ο θά-
νατός τους, στις 6 Απριλίου 1835, προβλήθηκε ιδιαίτερα από τις 
τουρκικές αρχές, παραπέμποντας σε βασανιστήρια της πρωτοχρι-
στιανικής εποχής. Σκοπός της στάσης αυτής ήταν η τρομοκράτηση 
των χριστιανικών πληθυσμών που ήδη μετείχαν στη νέα ιδεολογία 
της ενεργητικής αντίστασης του 1821165. 

                                                 
162. Χ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και ∆ύση στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 

1992, 19. 
163. ό.π., 173. 
164. βλ. Η ακριτική Σαμοθράκη, ό.π., 19-20. Παρατηρούμε ότι παρά τη 

στερεότυπη διήγηση για το μαρτύριο των νεομαρτύρων υπάρχουν και ειδο-
ποιές διαφορές για το βίο και τα βασανιστήρια, οι οποίες συνιστούν τα ιστο-
ρικά, γεωγραφικά και χρονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αντικειμενι-
κότητα των διηγήσεων. 

165. Κ. Χαραλαμπίδης, Ο αποκεφαλισμός των μαρτύρων εις τα ιστορικο-
φιλολογικάς πηγάς και τη βυζαντινήν τέχνην, Αθήνα 1989, 31-37, και για το 
μαρτυρικό θάνατό τους βλ. Σ. Κεμεντζετζίδης, ό.π., 424 και Ι. Περαντώνης, 
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Για τους Σαμοθρακίτες νεομάρτυρες εντοπίσαμε σε επιτόπια έ-
ρευνα δεκαπέντε σύγχρονες εικονογραφήσεις, οι οποίες αποτελούν 
έμμεσο ιστορικό εικονιστικό υλικό. Συγκεκριμένα, στη Χώρα της 
Σαμοθράκης, στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, βρίσκονται τρεις 
αγιογραφίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μάλλον μετά το κτίσιμο του 
ναού, το 1875 από τον αγιογράφο που ανέλαβε και την εικονογρά-
φηση όλης της εκκλησίας166. 

Ο εικονολογικός τύπος του νεομάρτυρα καθιερώθηκε από τους 
λαϊκούς αγιογράφους κατά τον 17ο-18ο αιώνα, την εποχή δηλαδή 
κατά την οποία άρχιζαν οι επαναστατικές κινητοποιήσεις στον ευ-
ρύτερο βαλκανικό χώρο. Η λαϊκή θρησκευτική τέχνη, που αναπτύ-
χθηκε κατά την επαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο, ε-
ντάσσεται στο ρεύμα της λαϊκής ζωγραφικής, η οποία πρόβαλε κο-
σμικά θέματα από την εθνική και κοινωνική πραγματικότητα σε 
ύφος απλοϊκό και αφελές. Στη λαϊκή αγιογράφηση των νεομαρτύ-
ρων, η ενδυμασία του νέου αγίου, η καθημερινή φορεσιά του κατα-
κτημένου απλού χωρικού σε συνάρτηση με την κόκκινη χλαμύδα, 
διαμορφώνει ένα νέο εικονογραφικό τύπο, ο οποίος εκφράζει το 
μεταίχμιο, την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην αγιοσύνη και 
την καθημερινότητα του νεομάρτυρα167. 

Στην εικόνα (αρ. 3), η οποία αποτελεί την παλαιότερη εικονο-
γραφική μαρτυρία (1897), τα μεταφυσικά στοιχεία της αγιοσύνης 
συμβολίζονται από τη χλαμύδα με το άλικο χρώμα του αίματος, 
από το φωτοστέφανο, από το σταυρό και από το κλαδί168. Τα ιστο-
                                                    
ό.π., τ. Α΄, 122, 126, 203, 311, 335. 

166. Τις πληροφορίες οφείλω στον πατέρα Γ. Γιαλαμά από τη Σαμοθράκη, 
γνήσιο ερευνητή της τοπικής ιστορίας. 

167. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, ό.π., 78. 
168. ό.π., 77: ένα κλαδί στο χέρι και μάλιστα φοινικιάς σήμαινε την ελπί-

δα της ανάστασης και την ένδοξη πορεία, ή κάτι ανάλογο. Βλ. επίσης Σ. Πα-
παγεωργίου, Σαμοθράκη, Αθήνα 1982, 81: Ο Ι. ∆ραγούμης στις χειρόγραφες 
σημειώσεις του για τη Σαμοθράκη αναφέρεται σε μια εικόνα των νεομαρτύ-
ρων, μάλλον παλαιότερη, διότι η λεζάντα που περιγράφει είναι διαφορετική 
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ρικά στοιχεία της αγωνιστικής δράσης των νεομαρτύρων εντοπίζο-
νται στην καθημερινή ενδυμασία του ραγιά, στη φουστανέλα, στα 
τσαρούχια, στο πουκάμισο, στη ζώνη και στα προσωπογραφικά 
χαρακτηριστικά τα οποία παραπέμπουν στην ανθρώπινη υπόστα-
ση και ολοκληρώνουν την τυπολογία της αναπαράστασης169. 

Ο συγκεκριμένος εικονογραφικός τύπος των νεομαρτύρων έχει 
ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Τα διηγηματικά σήματα170 που 
περιέχει και οι συμβολισμοί τους ιστορούν171 την πραγματικότητα 
των νεομαρτύρων, καθώς η εικονογράφηση «μιμείται τα πρόσωπα 
των μαρτύρων, των αγίων» και το αποτέλεσμα είναι «αφηγηματικό 
και διδακτικό»172. Όσον αφορά στη μορφή, η εικόνα αποτελεί ένα 

                                                    
«εκεί είδα την εικόνα των πέντε νεομαρτύρων με φουστανέλλες και με τα ο-
νόματά τους: Μανουήλ Παλογούδης - Γερο - Εμμανουήλ, Μιχαήλ Κύπριος, 
Θεόδωρος ∆ημητρίου Καλάκου, Γεώργιος Κουρούνης, Γεώργιος Κουρούνης». 

169. Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Λαϊκή λατρεία και θρησκευτικές παραδόσεις 
στη Σαμοθράκη», 11-35: Πρακτικά Στ΄ συμποσίου λαογραφίας, ΙΜΧΑ 1991, 
σσ.19-20: ο τύπος του ανδρικού ενδύματος που παρουσιάζεται στην εικόνα 
αποδίδει μάλλον παλαιότερο τοπικό ένδυμα, μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ 
βράκας και φουστανέλας χωρίς πιέτες. Για την περιγραφή της θρακικής στο-
λής και την ιδιαιτερότητα των τσαρουχιών - τσιρβουλιών στη Θράκη, βλ. 
Συλλογικό έργο, Θράκη, Αθήνα 1994: Γ. Αικατερινίδης, Λαϊκός Πολιτισμός, 
324. 

170. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της λαϊκής τέχνης τα διηγη-
ματικά σήματα στο έργο εξηγούν και συμπληρώνουν την ιστορική εικονογρά-
φηση: στην εικόνα αρ. 3 έχουν προστεθεί τέσσερα λεκτικά σήματα που αφο-
ρούν τον ιστορικογεωγραφικό προσδιορισμό των εικονιζόμενων, την προέ-
λευση του έργου (από τη συνδρομή κατοίκων), το χρόνο φιλοτέχνησης, το 
χρόνο ανακαίνισης (1964) και την αγιοποίηση των μαρτύρων μ’ ένα απόσπα-
σμα από το κατά Μάρκον «όστις θέλη οπίσω μου ελθείν οράτω τον σταυρόν 
αυτού και απαρνησάσθω εαυτόν και ακολουθήτω μοι». 

171. Π. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήνα 1972, 
137, 157. 

172. ό.π., 138. 
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εικαστικό σήμα, μια λαϊκή αγιογράφηση με μακεδονικά στοιχεία173 
(φαρδιά πρόσωπα και ανοιχτόχρωμα σαρκώματα), ένα έργο θρη-
σκευτικής τέχνης με βυζαντινόμορφα κυρίως στοιχεία σε λαϊκότρο-
πη απόδοση που δεν παριστάνει απλώς, αλλά εκφράζει. Ειδικότε-
ρα, οι πέντε μορφές παρατίθενται σε πρώτο επίπεδο, που είναι συγ-
χρόνως και το μοναδικό επίπεδο της εικόνας, σε μετωπιαία θέση. Σε 
ελαφρώς πλάγια τοποθέτηση εικονίζονται οι τέσσερις νεότεροι νε-
ομάρτυρες (Μανουήλ και Γεώργιος, Θεόδωρος και έτερος Γεώρ-
γιος), οι οποίοι συμπαρίστανται στην κεντρική μορφή του Μιχαήλ 
που ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία174. Με την τοποθέτηση αυτή α-
ποδίδεται διακριτικά η προοπτική στο έργο και το δυτικότροπο ει-
κονιστικό σήμα του ουρανού συμπληρώνει το χώρο175. Τα σώματα 
των Θρακών είναι σχηματοποιημένα, άτεχνα, με αλλοίωση των φυ-
σικών αναλογιών και με ήρεμες και συγκροτημένες χειρονομίες, 
όπως αρμόζει στην αγιοποιημένη μορφή που εκφράζουν176. Τα χα-
ρακτηριστικά των προσώπων συνδυάζουν την τεχνική της λαϊκό-
τροπης ζωγραφικής, το ζωντανό δηλαδή μειδίαμα των κοσμικών 
μορφών με το ασκητικό, βυζαντινό βλέμμα των καθαγιασμένων 
προσώπων177. Τα χρώματα στα ενδύματα είναι σεμνά, με απαλές 

                                                 
173. Π. Ζαμβακέλλης, Εισαγωγή στη βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα 1985, 

18-22. Α. Ξυγγόπουλος, ό.π., ιθ΄-ικ΄ και Κ. Καλοκύρης, «Η Μακεδονική και η 
Κρητική Σχολή», 115-117: ΕΕΘΣ, 16/1971. 

174. Ο Μιχαήλ καταγόταν από την Κύπρο, αλλά από μικρή ηλικία έζησε 
στη Σαμοθράκη και όπως άλλοι αγωνιστές που έζησαν και έδρασαν στη μεί-
ζονα Θράκη έχει πολιτογραφηθεί ως Θρακιώτης. 

175. Η τεχνική απόδοση του σύννεφου καθώς επίσης και οι ασώματοι 
στρογγυλοπρόσωποι άγγελοι χαρακτηρίζουν τη δυτική αναγεννησιακή τέχνη, 
ενώ η ορθόδοξη τεχνοτροπία σωματοποιεί τις αγγελικές μορφές: για τις επι-
μέρους πληροφορίες ευχαριστώ τον αγιογράφο Α. Τζανουδάκη. 

176. Π. Ζαμβακέλλης, ό.π., 27-28. 
177. Βλ. Ι. Αναστασίου, ό.π., 20: στην εικονογραφία των νεομαρτύρων 

προβάλλεται ο μή ασκητικός χαρακτήρας τους, καθώς δεν ήταν ασκητές και 
αποξενωμένοι από τον κόσμο, αλλά ωραίοι άνδρες και γυναίκες, πραγματι-
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αποχρώσεις στις χλαμύδες: ουσιαστικά, μόνο το πορτοκαλί χρώμα 
κυριαρχεί στη χλαμύδα της κεντρικής μορφής και στις υπόλοιπες 
δίνεται η απόχρωση του καφέ και του λαδί, χωρίς την ένταση δη-
λαδή του κόκκινου χρώματος που λειτουργεί γενικότερα ως εικονι-
στικό σήμα του αίματος178. Πέρα από την εικαστική ταυτότητα του 
έργου και την αντίστοιχη αισθητική λειτουργία του, δεν μπορεί να 
αγνοηθεί το λειτουργικό και θεολογικό επίπεδο της εικόνας, καθώς 
και όλων των αγιογραφικών μαρτυριών, ιδιαίτερα όταν αυτές το-
ποθετούνται σε ναούς και στοχεύουν στην τιμή του μάρτυρα. Στα 
πλαίσια της ορθόδοξης λατρείας, η εικονογράφηση υπενθυμίζει 
στους πιστούς ότι τα εικονιζόμενα πρόσωπα απευθύνονται όχι μό-
νο στις αισθήσεις και στην ιστορική μνήμη, αλλά και στην ανύψω-
ση του λατρευτικού πνεύματος, όπως υποστηρίζει και ο ερευνητής 
Κ. Καλοκύρης: 

«αν η τέχνη μόνον, φίλε θέλγη σε της ζωγραφίας, 
βλέπεις χρώματα ωραία και κανόνας συμμετρίας. 
Αλλ’ ουν στρέψον εκ της ύλης το περίεργον σου βλέμμα 
και ανύψωσον τον νου σου ιστορίας εις το πνεύμα»179. 

Οι επόμενες εικόνες (αρ. 4 και 5) αποτελούν νεότερες παραλλα-
γές της πρώτης εικονογράφησης των Θρακών νεομαρτύρων (αρ. 3) 
και χαρακτηρίζονται από έντονες τεχνοτροπικές διαφοροποιήσεις. 
Το έργο (αρ. 4) είναι σύγχρονη λαϊκή αγιογράφηση χωρίς ενημερω-
τικά στοιχεία για το χρόνο και τον καλλιτέχνη. Οι νεομάρτυρες 
παρουσιάζονται με τον παραδοσιακό εικονογραφικό τύπο, τη φου-
στανέλα, την κόκκινη χλαμύδα, το μπλε πουκάμισο και το πράσινο 
ζωνάρι, ενδυματολογικά σημεία της νεοελληνικής αγωνιστικής φο-

                                                    
κοί γήινοι μάρτυρες. 

178. Γ. Πετρής, ό.π., 15. 
179. Κ. Καλοκύρης, Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1972, 

208-209: πρόκειται για επιγραφή του 19ου αιώνα που βρίσκεται στο καθολι-
κό της Λαύρας του Αγίου Όρους. 
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ρεσιάς, και τα μεταφυσικά σύμβολα είναι όμοια με εκείνα της προ-
αναφερθείσης εικόνας (αρ. 3). Η επόμενη εικόνα (αρ. 5) αποδίδει το 
ίδιο θέμα σε νατουραλιστική, δυτικότροπη, ναΐφ τεχνική, με χρω-
ματικούς τόνους που προσδίδουν σωματικότητα και φυσικό όγκο 
στις μορφές, οι οποίες εικονίζονται σε προοπτική180. 

Στις θρησκευτικές εικόνες που παρουσιάζουμε οι μορφές των 
νεομαρτύρων εικονογραφούνται στην παραδοσιακή ενώπιον θέση, 
διότι η «κατά μέτωπον στάσις των αγίων δηλοί πάλιν τον άμεσον 
σύνδεσμον μεταξύ των μερών τούτων προσώπων και των πι-
στών»181 με μία ελαφρά κλίση των ακραίων μορφών (αριστερά και 
δεξιά) που φαίνονται να συνοδεύουν την κεντρική μορφή του με-
γαλύτερου νεομάρτυρα Μιχαήλ. Μ’ αυτήν τη στερεότυπη επανάλη-
ψη των εικονογραφικών λεπτομερειών, της θέσης και των χειρονο-
μιών, επιβάλλεται ακόμη και στα δυτικότροπα έργα η αισθητική 
της ανατολικής χριστιανικής τέχνης, η οποία «αποφεύγει συνειδητά 
τη ζωηρή κίνηση, τις έντονες χειρονομίες, τη φυσικότητα των μορ-
φών»182. 

Ιδιαίτερο ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ει-
κόνα (αρ. 6), η οποία φιλοτεχνήθηκε από το μοναχό Ευθύμιο Ι. 
στην Σκήτη Ιβήρων στο Άγιο Όρος, όπως αναγράφεται στο έργο. Ο 
αγιογράφος - μοναχός ακολουθεί πιστά τον εικονογραφικό τύπο 
των νεομαρτύρων προβάλλοντας ιδιαίτερα το νεαρόν της ηλικίας, 
την κοσμική ενδυμασία και τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά 
σε νατουραλιστική, ναΐφ απόδοση. Την εικόνα αυτή εντοπίσαμε 
στο εξωκκλήσι των πέντε μαρτύρων στη Χώρα της Σαμοθράκης, 
ενώ η χρονολογία δωρεάς του έργου, το 1949, μας παραπέμπει στα 
αγιογραφικά εργαστήρια του Αγίου Όρους, τα οποία από τις αρχές 

                                                 
180. Τα στοιχεία που αναγράφονται στο έργο αναφέρονται στην ανακαί-

νισή του που έγινε το 1964 από την οικογένεια Σταφυλά. 
181. Κ. Καλοκύρης, Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1972, 

133. 
182. ό.π., 195. 
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του 20ού αιώνα συνεχίζουν τη μεταβυζαντινή τεχνοτροπία, αλλά 
και το συνδυασμό της με άλλες τεχνοτροπίες183. Στον ίδιο ναΐσκο 
έχει ενσωματωθεί στο τέμπλο νεότερη εικόνα (αρ. 7) με έντονα δυ-
τικά στοιχεία στη νατουραλιστική απόδοση των μορφών. Οι Θρα-
κιώτες εικονίζονται με κόκκινους μανδύες και μπλε ενδυμασία 
(πουκάμισο και φουστανέλα), η οποία μας παραπέμπει στην τοπική 
σκουρόχρωμη ενδυμασία των κτηνοτρόφων, στη μαύρη ή μπλε 
βράκα και το γιλέκο184. Οι πέντε μορφές έχουν τοποθετηθεί από τον 
άγνωστο αγιογράφο σε ημικυκλικό χώρο, ενώ το μπλε και το πρά-
σινο επιβάλλονται στο φόντο. 

Η εικόνα (αρ. 8) αποτελεί παράδειγμα σύγχρονης αγιογράφησης 
που ακολουθεί πιστά τους κανόνες της μεταβυζαντινής τέχνης. βρί-
σκεται στην εκκλησία Γεννέθλιο της Παναγίας στη Σαμοθράκη και 
αποδίδει με αυστηρή βυζαντινή τεχνοτροπία τον εικονογραφικό 
τύπο του νεομάρτυρα. Οι πέντε αγωνιστές παρουσιάζονται ως ά-
γιοι, χωρίς να δίνεται έμφαση στην κοσμική ταυτότητά τους. Οι 
μανδύες καλύπτουν πλήρως το άνω μέρος των σωμάτων και ελάχι-
στα διακρίνονται οι φουστανέλες και τα ζωνάρια των τεσσάρων 
νεομαρτύρων, ενώ το κεντρικό σώμα του Μιχαήλ καλύπτει πλήρως 
ο μανδύας. Η απόδοση των προσωπογραφικών χαρακτηριστικών 
ακολουθεί επίσης το βυζαντινότροπο ύφος των υπολοίπων αγιο-
γραφιών του ναού, ο οποίος μάλλον φιλοτεχνήθηκε από έναν αγιο-
γράφο, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της λατρευτικής ει-
κόνας. 

Στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στο νησί εντοπίσαμε μια πα-
λαιότερη, αχρονολόγητη επίσης λαϊκή εικόνα, αγνώστου αγιογρά-
φου, η οποία αποτελεί τη μοναδική εικονογράφηση των πέντε μαρ-
τύρων με μειδίαμα. Οι Σαμοθρακίτες εικονίζονται χαμογελαστοί, με 

                                                 
183. Ε. Γεωργιάδου-Κούντουρα, Θρησκευτικά θέματα στη νεοελληνική 

ζωγραφική 1900-1940, Θεσσαλονίκη 1984, 31-35. 
184. Συλλογικό έργο, Θράκη, Αθήνα 1994: Γ. Αικατερινίδης, Λαϊκός πο-

λιτισμός, 324. 
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στρογγυλά, γήινα πρόσωπα και χαμηλό βλέμμα. Κυριαρχούν τα βυ-
ζαντινά χρώματα καφέ, πράσινο και ο κόκκινος μανδύας της κε-
ντρικής μορφής. Στην εικόνα αυτή (αρ. 9) αναγράφεται ο ιστορικός, 
διηγηματικός τίτλος «οι άγιοι πέντε μάρτυρες Σαμοθράκης μαρτυ-
ρήσαντες εν Μάκρη Θράκης, εν έτει 1836» όπως συνηθιζόταν στις 
ιστορικές λαϊκές εικόνες του 19ου αιώνα. 

Στην ίδια κατηγορία της λαϊκής αγιογράφησης ανήκει η εικόνα 
(αρ. 10), έργο σύγχρονο, δωρεά του 1966, που βρίσκεται στο τέμπλο 
της εκκλησίας Γεννέθλιο της Παναγίας στο Λάκκωμα της Σαμοθρά-
κης. Στην εικονογράφηση αυτή η δυτικότροπη τεχνοτροπία παρεμ-
βαίνει αισθητά στην παραδοσιακή, ανατολική παράταξη των βυζα-
ντινών μορφών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο επίπεδα: τρεις μορφές 
σε πρώτο επίπεδο και δύο σε δεύτερο επίπεδο185. 

Το έργο (αρ. 11), σύγχρονη επίσης φορητή εικόνα φιλοτεχνήθη-
κε από τον ιερομόναχο παπα-Λουκά το 1981 και βρίσκεται στην 
εκκλησία της Παναγίας Καμαριώτισσας186 στο νησί. Πρόκειται για 
μια καθαρή προσπάθεια διατήρησης των βυζαντινών κανόνων, 
σύμφωνα με την οποία οι νεομάρτυρες εικονίζονται συγκρατημένοι, 
ως ιδεαλιστικές μορφές αγίων χωρίς την κοσμική ενδυμασία με λι-
τότητα, ευγένεια στο πρόσωπο και στις χειρονομίες και τα σκοτει-
νά χρώματα (μωβ, καφέ, πράσινο) που αρμόζουν στη βυζαντινή 
παράδοση187. Η κεντρική μορφή του Μιχαήλ προβάλλεται σε πρώτο 
επίπεδο με μεγαλύτερες διαστάσεις και η απουσία βάθους καλύπτε-

                                                 
185. Η εικόνα είναι αφιέρωμα των οικογενειών Κ.Σ. και Γ.Κ. ∆ημοσθέ-

νους, όπως δωρεές είναι οι περισσότερες φορητές εικόνες με τους πέντε νεο-
μάρτυρες. Η αναγραφή των δωρητών αποτελεί μοναδικό στοιχείο για τη χρο-
νολόγηση των περισσότερων έργων. 

186. Ο ιερομόναχος παπά Λουκάς αγιογράφησε το μεγαλύτερο μέρος της 
εκκλησίας ακολουθώντας το μεταβυζαντινό ορθόδοξο ύφος αγιογράφησης. Η 
παραγγελία της συγκεκριμένης εικόνας έγινε από τον προμνημονευόμενο πα-
τέρα Γιαλαμά στον οποίο οφείλω και τα στοιχεία. 

187. Κ. Καλοκύρης, «Η Μακεδονική και η Κρητική Σχολή», 115-117: 
ΕΕΘΣ, 15/1971. 
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ται από χρυσαφί χρώμα, μια επιφάνεια ενσωματωμένη στο μορφικό 
σύνολο. 

Την επόμενη εικόνα (αρ. 12) εντοπίσαμε στα Θερμά Σαμοθράκης 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Πρόκειται για μια σύγχρονη, λα-
ϊκή φορητή εικόνα, έργο του Σ. Τσίπου, ο οποίος εικονογραφεί σε 
απλοϊκό σχεδιασμό με έντονα χρώματα και προοπτική τους πέντε 
μάρτυρες. Τους τοποθετεί σε ωοειδές πλαίσιο, χαρακτηριστικό ει-
καστικό σήμα της λαϊκής εικονογράφησης. Η άτεχνη αυτή απόδοση 
των νεομαρτύρων παρουσιάζει ενδιαφέρον, επειδή δημιουργεί ένα 
διαφορετικό εικονογραφικό τύπο, που αντιστοιχεί πλήρως στη 
σύγχρονη μορφή του γεωργού και κτηνοτρόφου Σαμοθρακίτη. 

Οι δώδεκα αγιογραφικές μαρτυρίες που παρουσιάσαμε κοσμούν 
ναούς και εξωκκλήσια στο νησί της Σαμοθράκης, χώρο εξισλαμι-
σμού για τους πέντε μάρτυρες. Επίσης, στο χώρο του μαρτυρίου 
τους στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης έχουν τοποθετηθεί φορητές ει-
κόνες προς τιμήν τους. Στο ναό που έχει κτιστεί προς τιμήν τους έ-
χει ενσωματωθεί στο τέμπλο εικόνα (αρ. 13) η οποία συνδυάζει αρ-
μονικά τα βυζαντινά και λαϊκότροπα στοιχεία. 

Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα (αρ. 14) η 
οποία βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη, 
έργο του 1933. Πρόκειται για τη μοναδική εικονογράφηση των πέ-
ντε μαρτύρων με τη θρακιώτικη - τοπική, παραδοσιακή ενδυμασία. 
Οι Θρακιώτες παρουσιάζονται σοβαροί, ήρεμοι, ως απλοί κάτοικοι 
της περιοχής, με βράκα, ζωνάρι και πουκάμισο, ενώ ο κόκκινος 
μανδύας, ο σταυρός και το κλαδί φοινικιάς αποτελούν τα μοναδικά 
θεολογικά σύμβολα - σήματα της αγιοποιημένης ταυτότητάς τους. 

Η τελευταία εικόνα (αρ. 15) βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για μια σύγχρονη λα-
ϊκή αγιογράφηση, η οποία ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο του 
νεομάρτυρα και την τεχνική της μεταβυζαντινής τέχνης. Τα προ-
σωπογραφικά χαρακτηριστικά και τα βυζαντινά χρώματα (πρά-
σινο, χρυσό) εικονογραφούν σ’ ένα αρμονικό σύνολο τους πέντε 
μάρτυρες οι οποίοι μεταδίδουν στο θεατή - πιστό το «χαροποιόν 
πένθος», τη θλίψη και την ελπίδα του ραγιά αγωνιστή κατά τη 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 114

διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης188. 
Η πλειονότητα των έργων που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

αυτό ανήκουν στο χώρο της λαϊκής εικονογράφησης, η οποία με 
απλοϊκά «άδολα οπτικά και εικονογραφικά σύμβολα»189 ασκεί 
από τον 19ο αιώνα σημαντικό κοινωνικό και θρησκευτικό ρόλο. 
Πέρα από το λειτουργικό ρόλο της ζωγραφικής αυτής, τη διακό-
σμηση δηλαδή των ναών και το λατρευτικό χαρακτήρα των συγκε-
κριμένων εικόνων, η εκκλησιαστική τέχνη της Ορθοδοξίας μπορεί 
να συμβάλει στη διδακτική της ΤΙ αξιοποιώντας «τη δυνατότητα 
των Βυζαντινών να αναφέρονται με μια απλή απεικόνιση σε σημα-
ντικά γεγονότα της εποχής»190. Στο σύνολο των δεκατριών έργων 
που έχουν εντοπιστεί ακολουθείται ο παραδοσιακός εικονογραφι-
κός τύπος του νεομάρτυρα. Από τα δέκα έργα απουσιάζει η υπο-
γραφή του αγιογράφου και τα έργα αρ. 6, 9, 14, παρουσιάζουν ι-
διαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, επειδή οι μορφές των πέντε μαρτύ-
ρων εκκοσμικεύονται και προσεγγίζουν το σύγχρονο κάτοικο, τον 
αγρότη του νησιού. Στα καθαρά βυζαντινόμορφα έργα αρ. 8, 11, 
δίνεται έμφαση στο λατρευτικό χαρακτήρα της εικόνας, ενώ τα υ-
πόλοιπα λαϊκότροπα έργα ενδιαφέρουν περισσότερο τον ιστορικό 
ερευνητή, επειδή μπορούν να ενταχθούν ως έμμεσες μαρτυρίες στην 
αντιστασιακή δράση των Θρακών, χάρη στην οποία διατηρήθηκε η 
χριστιανική ετερότητα στο κέντρο μιας πολυεθνικής αυτοκρατορί-
ας. Η εκκλησιαστική τέχνη και ιδιαίτερα η λαϊκή εικονογράφηση 
της εποχής που μελετούμε, 19ος-20ός αιώνας, λειτουργεί και ως φο-
ρέας ιστορικής γνώσης, επειδή κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 
κατάκτησης αποτελούσε ένα ανοιχτό βιβλίο για τον αμόρφωτο, ε-
ξαθλιωμένο θρακικό ελληνισμό. Ο ιστορικός χαρακτήρας της βυζα-

                                                 
188. Α. Ιωάννου, Η ελληνική ζωγραφική, 19ος αιώνας, Αθήνα 1974, 13-14. 
189. Γ. Γκίκας, Λαϊκή και ναϊφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 18. 
190. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Η μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλο-

νίκη στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, Αθήνα 1992, 41. 
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ντινής και μεταβυζαντινής εικονογράφησης191, σε συνάρτηση με τη 
θεολογία που εκφράζει, ενδυνάμωναν την ορθόδοξη συνείδηση των 
κατακτημένων στα πλαίσια της δυναμικής επιρροής που ασκούσε η 
εκκλησία και η εκκλησιαστική τέχνη στους ορθόδοξους λαούς192. 
Τα έργα που αναπαριστάνουν και διασώζουν εικονιστικά τις μορ-
φές των Θρακών νεομαρτύρων αναδεικνύουν το ρόλο της εκκλησι-
αστικής τέχνης κατά τη νεότερη και σύγχρονη νεοελληνική ιστορία. 
Ανήκουν στην προοδευτική τάση της αγιογράφησης, η οποία προ-
σεγγίζει την ανθρώπινη υπόσταση των αγίων και αγωνιστών με 
ανάλογα μορφικά σημαίνοντα193. Μ’ αυτόν τον τρόπο προβάλλεται 
η παλικαρίσια ενεργητική συμπεριφορά των κατακτημένων, παρά 
το γεγονός ότι οι νεομάρτυρες δεν κατηγορήθηκαν άμεσα για τη 
συμμετοχή τους σε επαναστατική δράση. Ωστόσο, ο παράνομος 
κοινωνικά χαρακτήρας της θυσίας τους μεταγράφεται στην εικα-
στική γλώσσα ως επαναστατική πράξη194. Επίσης στην αντίστοιχη 
υμνογραφία χρησιμοποιούνται λεκτικά σχήματα που προσδιορί-
ζουν μια επαναστατική συμπεριφορά, όπως φαίνεται στο απόσπα-
σμα που παραθέτουμε «αθλητικήν ανδρείαν αναλαβόντες, στερρώς 
αντικατέστησε τη των διωκτών μανία…και ανδρειοφρόνως αγωνι-
σάμενοι»195. 

                                                 
191. Γ.Ε. Βρεττός, Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο σχολικό 

εγχειρίδιο της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1994: Ο προσδιορισμός των έργων ως 
μεταβυζαντινών αφορά κυρίως στη χρονική συντεταγμένη του όρου, διότι 
μας ενδιαφέρει η ιστορική προσέγγιση του εικονιστικού υλικού και κατά 
δεύτερο λόγο μόνο η τεχνοτροπική ανάλυσή του. 

192. Χ. Γιανναράς, Η κρίση της προφητείας, Αθήνα 19882, 177: στην ορ-
θόδοξη ανατολή η τέχνη δεν αναζητά, αλλά διατυπώνει τη θεολογική αλήθεια 
που είναι καθολικό βίωμα της εκκλησίας. 

193. Γ. Πετρής, ό.π., 86. 
194. Ι. Αναστασίου, ό.π., 53. 
195. Το απόσπασμα είναι από νεότερη ασματική Ακολουθία που εκδόθη-

κε το 1970 και γράφηκε από τον Αγιορείτη υμνογράφο Γ. Μικραγιαννανίτο: 
βλ. Ακολουθία των αγίων ενδόξων πέντε νεομαρτύρων, εποιήθη εν Αγίω Όρει 
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Η ιστορική ταυτότητα των Θρακών νεομαρτύρων αναδεικνύε-
ται μέσα από τη ρεαλιστική απόδοση και τη σχεδιαστική λιτότητα 
της εικονογράφησής τους, η οποία σε αρκετά έργα υπερβαίνει τα 
αυστηρά βυζαντινά πρότυπα, «τη στερεότητα ενός μυστικιστικού 
δογματισμού»196. Στον εικονογραφικό τύπο των Σαμοθρακιτών 
μαρτύρων αποδίδεται με επιτυχία η μελαγχολική μορφή του αγω-
νιστή με το σεμνό μουστάκι που κυριάρχησε στην τέχνη της εποχής 
(15ος-18ος) κατά την οποία έδρασαν κυρίως οι νεομάρτυρες. Στη συ-
νέχεια, ο ίδιος εικονογραφικός τύπος χρησιμοποιήθηκε για την α-
ναπαράσταση των στρατιωτικών αγίων197. 

Η τοποθέτηση των εικόνων στους ναούς και αρκετές φορές σε 
τοπικούς ναούς που οικοδομούνται προς τιμήν τους εντάσσει τα 
συγκεκριμένα έργα στο λατρευτικό εικονιστικό υλικό μέσα από το 
οποίο ο σύγχρονος πιστός δεν αντιμετωπίζει τους νεομάρτυρες ως 
«μια στατική ανάμνηση ιερών προσώπων», αλλά τους δέχεται στο 
διαρκές παρόν «όπου η σημασία του ιστορούμενου ιστορικού γε-
γονότος υψώνεται πάνω από το χώρο και χρόνο, πέραν των τοπι-
κών και χρονικών ορίων»198. 

Η θυσία των νεομαρτύρων, σε συνδυασμό με την κοινωνική κα-
ταγωγή τους, μας παραπέμπει στους μάρτυρες της πρώτης Εκκλη-
σίας, όταν οι μάρτυρες ήταν κυρίως λαϊκοί, απλοί άνθρωποι, ά-
ντρες και γυναίκες που θανατώθηκαν για την πίστη τους. Οι νεο-
μάρτυρες και η δράση τους προβάλλουν περισσότερο τη λαϊκή κα-
ταγωγή της θρησκείας και την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας 
κατά τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Το μαρτύριο των 
αγωνιστών αυτών δεν ήταν αποτέλεσμα ενός «νοσηρού θρησκευτι-
κού μυστικισμού» αποξενωμένου από τη ζωή και την καθημερινή 

                                                    
υπό Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου, Αθήνα 1970, 8. 

196. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, πηγές - προσανατολισμοί και 
κατακτήσεις από τον ΙΣΤ΄ αιώνα ως την εποχή μας, Αθήνα 19933, 119. 

197. Φ. Κόντογλου, Έργα Γ΄, Η πονεμένη Ρωμιοσύνη, Αθήνα 19846, 124. 
198. Κ. Καλοκύρης, Η ζωγραφική της ορθοδοξίας, Θεσ/νίκη 1972, 209 
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πραγματικότητα του λαού, αλλά ήταν αποτέλεσμα πίστης και ιε-
ράρχησης των αξιών της ζωής199. Για το λόγο αυτό και οι νεομάρ-
τυρες από τη Σαμοθράκη τιμήθηκαν σχεδόν συγχρόνως με τη δράση 
τους από τους χριστιανούς της περιοχής. Από το 1843 ήδη είχε συ-
ντεθεί ακολουθία - εγκώμιον από τον Αγιορείτη μοναχό Ιάκωβο, 
έπειτα από προτροπή του επισκόπου Τραϊανούπολης Άνθιμο, ενώ 
η μνήμη τους γιορτάζεται και στο Άγιο Όρος200. Η επίσημη ωστόσο 
αγιοποίηση των Σαμοθρακιτών αγωνιστών έγινε, όπως και για τους 
περισσότερους νεομάρτυρες πολύ αργότερα, με την Η΄ Πατριαρχική 
και Συνοδική Πράξη. Ως ημέρα εορτής τους καθιερώθηκε η Κυρια-
κή του Θωμά. 

Τελευταίο ιστορικό τεκμήριο της αγωνιστικής ταυτότητας των 
Σαμοθρακιτών νεομαρτύρων αποτελεί το ξίφος (αρ. 16) που έχει 
διασωθεί στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και ανή-
κε σ’ έναν από αυτούς. Η αραβική επιγραφή του ξίφους καταμαρ-
τυρεί τη θρησκευτική και εθνική ταυτότητα της δράσης τους καθώς 
σημειώνεται ότι «το σπαθί αυτό είναι για την δόξα του Θεού για 
την πατρίδα και για την τιμή» 201. 

Γενικότερα η αξιοποίηση του εικονιστικού υλικού που αφορά 
τους νεομάρτυρες έγκειται στη χρήση του ως εποπτικού υλικού στα 
πλαίσια μιας ιστορικής αγωγής. Η κοσμική ταυτότητα των νεομαρ-
τύρων και το αγωνιστικό επίπεδο της δράσης τους ενδιαφέρουν τον 
ιστορικό ερευνητή και το διδάσκοντα κάθε ΤΙ, διότι μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πρότυπα πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφο-
ράς για τους διδασκόμενους, καθώς επίσης και ως λαμπρό παρά-

                                                 
199. ό.π., 319. 
200. Γ. Ν. Αικατερινίδης, «Λαϊκή λατρεία και θρησκευτικές παραδόσεις 

στη Σαμοθράκη», 11-35: Πρακτικά Στ΄ συμποσίου λαογραφίας, ΙΜΧΑ, 1991, 
18. και Κ. Αποστολίδης, «Ανέκδοτος Ακολουθία και εγκώμιον πέντε Θρακών 
νεοφανών μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου, Μιχαήλ, Θεοδώρου και Γεωργί-
ου», 335-363: Θρακικά, 16/1941. 

201. Για τη φωτογραφία και τα στοιχεία ευχαριστώ την κ. Α. Μαλτέζου, 
καθηγήτρια στη Σαμοθράκη. 
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δειγμα της υποστήριξης της Επανάστασης από την κατώτερη, ανώ-
νυμη Εκκλησία. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζεται το αφηγηματι-
κό και εικονιστικό υλικό της εθνικής ιστορίας και συγχρόνως γίνε-
ται κατανοητή η καθολική και ποικίλη αντίσταση του ελληνισμού 
κατά την οθωμανική κατάκτηση. Η δράση και η εικονογράφηση 
των νεομαρτύρων κάθε περιοχής ενδιαφέρει τον ιστορικό όσον α-
φορά τη σχέση και την εξάρτηση της θρησκευτικής με την εθνική 
ετερότητα, η οποία καθόριζε και καθορίζει τον εθνισμό και τη συ-
μπεριφορά αρκετών λαών και ιδιαίτερα της βαλκανικής χερσονή-
σου. 

ΙV. Πρόσθετα στοιχεία 

 
Η γνώση της ΤΙ και η εικονογράφηση των τοπικών αγωνιστών 

της σύγχρονης ιστορίας μπορούν να συμβάλουν σε μια διαπολιτι-
σμική προσέγγιση της ιστορίας όσον αφορά στις ιστορικές περιό-
δους που παρατηρείται κοινή δράση και συμπεριφορά ανάμεσα σε 
γειτονικές περιοχές και λαούς. Ειδικά για την περίπτωση των Βαλ-
κανίων το παράδειγμα των νεομαρτύρων και η επαφή των διδα-
σκομένων με τη λαϊκή εικονογράφησή τους μπορεί να ενώσει παρά 
να χωρίσει την ιστοριογραφική έρευνα και τα αντίστοιχα αποτελέ-
σματά της. Ενισχυτικό στοιχείο για την πρόταση αυτή αποτελεί η 
νεομάρτυς Χρυσή από τα Σλάτενα Μογλενών της Μακεδονίας202 
(αρ. 17), η οποία τιμάται για τη θυσία της από όλους τους ορθόδο-

                                                 
202. Σήμερα το χωριό Σλάτενα ονομάζεται Χρυσή από το όνομα της Αγί-

ας και ανήκει στο νομό Πέλλας. Την εποχή του μαρτυρίου της Αγίας στην ευ-
ρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας κατοικούσαν Έλληνες, Βούλ-
γαροι και Τούρκοι: Χ. ∆. Βασιλοπούλου, Βίοι Αγίων, Η Αγία Χρυσή, Αθήνα: 
Ορθόδοξος τύπος, χ.χ. Βλ. επίσης Απ. Αθ. Γλαβίνας, «Η εικονογραφία της Α-
γίας Χρυσής»: Εδεσσηνός, 2001, 18-20, όπου παρτίθεται πλούσια βιβλιογρα-
φία. 
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ξους των ακριτικών περιοχών και ιδιαίτερα στο νομό του Έβρου203, 
στη νότια Βουλγαρία και κυρίως στη δυτική Μακεδονία (Έδεσσα, 
Φλώρινα, Καστοριά)204. Ιδιαίτερο ιστορικό και εικονογραφικό εν-
διαφέρον παρουσιάζει η τοιχογραφία στο Μοναστήρι του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ στο ομώνυμο χωριό της δυτικής Μακεδονίας, όπου 
ιστορούνται η απαγωγή και τα μαρτύρια της Αγίας: « πρόκειται 
για μια αξιόλογη τοιχογραφία με στοιχεία για τη σύνδεση της λαϊ-
κής εκκλησιαστικής εικονογραφίας με την αντίστοιχη αστική κατά 
τα τέλη του 19ου αιώνα »205.  

Στην περίπτωση που μελετούμε ο τόπος αναφέρεται στην προέ-
λευση, καταγωγή των Νεομαρτύρων, αλλά και στο χώρο δράσης 
τους σε άλλες περιοχές καθώς επίσης και στον τόπο του μαρτυρίου- 
θανάτου, διότι συνιστούν την ιστορική και θεολογική – ηρωική 
ταυτότητά τους. Σ’ αυτήν την προοπτική ο Κοσμάς Αιτωλός (1714- 
1779) συγκαταλέγεται στους τοπικούς νεομάρτυρες για πολλές πε-
ριοχές των περιοδειών του. Στα Γρεβενά δόθηκε το όνομά του σε 
χωριό της περιφέρειας και χτίστηκε ομώνυμος ναός με τη συμπαρά-
σταση των κατοίκων και του μητροπολίτη Φλώρινας Αυγ. Καντιώ-
τη. Στην Καστοριά, στα χωριά της Αχρίδας και του Μοναστηρίου 
υπάρχουν επίσης αφιερωμένοι ναοί στον Κοσμά τον Αιτωλό. Πα-
ρόμοια ο Αγ. Γεώργιος (1808-1838) από το Τσούρχλι Γρεβενών (σή-

                                                 
203. Η φορητή εικόνα αρ. 17 προέρχεται από το αρχείο του Σουφλιώτη 

Μ. Πατέλη και είναι σύγχρονη, ανωνύμου. 
204. Ι. Dimitrov, «Οι Νεομάρτυρες στη ζωή της βουλγαρικής εκκλησίας», 

σσ. 425-434: ΠΘΣ, ό.π., και Ι. Περαντώνης, ό.π., τ. Β΄. Για την εικόνα αρ. 17 
ευχαριστώ τον κ. Μ. Πατέλη από το Σουφλί.  

Για την εκκλησιαστική ιστορία της περιοχής των Μογλενών βλ. Μ. Α. 
Μαρτάκης, Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αλμωπίας του Νομού- Πέλλης, 
Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλας και Αλμωπίας, 2000. Ν. Μουτσόπουλος, Οι 
εκκλησίες του Νομού Πέλλης, Θεσσαλονίκη, 1973. Ιερά Μονή Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ Αριδαίας-Πέλλης, ιστορική έρευνα, Έδεσσα, 1992. 

205. Για τη δημοσίευση της τοιχογραφίας βλ. Ν. Μουτσόπουλο στο Απ. 
Αθ. Γλαβίνας, «Η εικονογραφία της Αγίας Χρυσής»: Εδεσσηνός, 2001, 18. 
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μερα το χωριό ονομάζεται Αγ. Γεώργιος) με τόπο μαρτυρίου τα Ι-
ωάννινα μετέχει στη διπλή τοπική ταυτότητα της καταγωγής και 
του μαρτυρίου του όπως πολλοί νεομάρτυρες, οι οποίοι ανάλογα 
τιμώνται με ναούς, εικόνες και ειδική υμνογραφία206 . 

Οι πρόσφυγες Θρακιώτες όπως και όλοι οι Έλληνες πρόσφυγες 
μεταφέρουν στους τόπους εγκατάστασής τους το σύνολο των πα-
ραδόσεων μέσα στο οποίο η θρησκευτική, λατρευτική παράδοση 
κατέχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Το παράδειγμα των νεομαρτύ-
ρων εντάσσεται στην ιστορία της νοοτροπίας και της κουλτούρας 
που μεταφέρουν λαοί και ομάδες στη διάρκεια των μετακινήσεων 
με αποτέλεσμα να συναντούμε μέχρι σήμερα την εικονογράφηση 
νεομαρτύρων σε χριστιανικές περιοχές όμορων λαών. Η αγιογρά-
φηση των νέων αυτών μαρτύρων (προς διάκριση από τους πρώτους 
μάρτυρες της Εκκλησίας) υστερόχρονα συνήθως από το μαρτύριο 
και η τοποθέτηση των εικόνων τους στις τοπικές Εκκλησίες και στα 
εξωκλήσια των Βαλκανίων αποκτά ιστορικό και πολιτισμικό ενδι-
αφέρον, διότι  
• υπερβαίνει το λατρευτικό ρόλο της εκκλησιαστικής αγιογράφη-

σης  
• απελευθερώνει τα μυθολογικά στοιχεία του μαρτυρίου 
• εμπλουτίζει την ιστορική εικόνα 
• εισάγει την εκκλησιαστική ιστορία στην τοπική και γενική ι-

στορία 
• προκαλεί το διάλογο έθνους/ εθνών - Εκκλησίας207.  

Ο εικονογραφικός τύπος του Νεομάρτυρα διαμορφώθηκε τον 
17ο-18ο αιώνα από τον ανώνυμο, λαϊκό αγιογράφο των Βαλκα-

                                                 
206. Γ. Κακαφίκας, Ιστορία της περιφέρειας Γρεβενών, Θεσ /νίκη 1995. 
207. ∆. Κωνσταντέλος. (1988). «Οι βίοι των Νεομαρτύρων ως πηγή μεθό-

δων ισλαμικού προσηλυτισμού»: Π.Θ Σ., 206-223. Θεσσαλονίκη. ∆. Κυρζατάς 
(1988). «Το νόημα της ιστορίας στο μάθημα των Θρησκευτικών»: Πρακτικά-Η 
διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, 92-97, Εταιρία Μελέτης 
Ελληνισμού. Αθήνα. 
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νίων208 και συνέβαλε στη λαϊκή κατεύθυνση της αγιογράφησης, 
στην υπέρβαση της βυζαντινότροπης αυστηρής τυπολογίας, διότι 
αποδέχθηκε κοσμικά και ιστορικά στοιχεία. Τα ισχυρότερα δημι-
ουργικά λαϊκά φαινόμενα προέρχονται από το μη αστικό χώρο και 
ιδιαίτερα από τους αυτοδίδακτους καλλιτέχνες του 18ου-19ου αιώνα. 
Τα παραδείγματα που αντλούμε από τους Έλληνες και τους Βούλ-
γαρους νεομάρτυρες στο χώρο της μείζονος Θράκης, οι οποίοι συμ-
βιώνουν και επικοινωνούν από τον 14ο αιώνα με αλληλεπιδράσεις 
στην καθημερινή ζωή προσφέρουν κατάλληλο υλικό για μια διαπο-
λιτισμική209 προσέγγιση της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου210. 
Ο όρος Νεομαρτυρολογία προσδιορίζει την ιδεολογική αντίσταση 
της χριστιανικής βαλκανικής κοινότητας και για το λόγο αυτό οι 
αλλόγλωσσοι νεομάρτυρες αποτελούν κατάλληλη θεματική στη 
σύγχρονη πολυπολιτισμική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα ονό-
ματα και οι βίοι των Βουλγάρων νεομαρτύρων, όπως των Ιωάννη, 
∆αμασκηνού, Ονούφριου, Προκοπίου, Παρθένιου (αρ. 18) σε πα-
ράλληλη παρουσίαση με τους Θρακιώτες νεομάρτυρες θεμελιώνουν 
την πεποίθηση για τις κοινές πολιτισμικές και θρησκευτικές βάσεις 
των χριστιανών κατά την οθωμανική κυριαρχία211. Η καθημερινή, 
τοπική ενδυμασία του μάρτυρα απο-ιδεολογικοποιεί τη λα-
τρευτική, χριστιανική μορφή του αγίου και κοσμικοποιεί την άρ-
νηση του εξισλαμισμού, με αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση της α-

                                                 
208. Γ. Πετρής (1988). Λαϊκή Ζωγραφική. Αθήνα. 
209. Θ. Βακάλιος (1997). Το πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

στη ∆υτική Θράκη. Αθήνα. 
210. Βλ. ενδεικτικά A. A. Vasiliev (1954). Ιστορία Βυζαντινής αυτοκρα-

τορίας, 324-1453. Μετ. ∆. Σαβράμη. Αθήνα, 49. Ε. Αλεξάκης (1979). 
«Αλληλεπιδράσεις Ελλήνων και Βουλγάρων της Θράκης»: Πρακτικά Γ΄ 
Συμποσίου Λαογραφίας. ΙΜΧΑ, 25-40. 

211. Κ. Νιχωρίτης (1998). «Η επίδραση του Αγίου Όρους στην Παιδεία 
των Βουλγάρων 18ος-19ος αιώνας»: Η΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Θεσ-
σαλονίκη, 142. Χ. Γ. Σταυρόπουλος (1971). Οι Νεομάρτυρες και η ελληνική 
επανάστασις. Αθήνα.  



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 122

ντίστασης των Νεομαρτύρων. Θεωρούμε212 τη διαδικασία αυτή ως 
τον κυριότερο λόγο, για τον οποίο η επίσημη Εκκλησία δίσταζε να 
ανακηρύξει την αγιοποίηση σύγχρονα με το μαρτύριο213, διότι θα 
θεωρείτο υπεύθυνη για την ενεργή, αγωνιστική δράση των νεαρών 
χριστιανών. Η κοινωνική προσέγγιση των νεομαρτύρων και της ει-
κονογράφησής τους δεν εστιάζεται στη μεταφυσική έννοια της μορ-
φής, αλλά στο ζωγραφικό σήμα της προοδευτικότητας, στη φορεσιά 
του μάρτυρα, η οποία δεν ακολουθεί την τυπολογία των αγίων. 

Το επάγγελμα των νεομαρτύρων, η κοινωνική λαϊκή προέλευσή 
τους από τις ομάδες παραγωγής, τους αγρότες και τους χειροτέχνες, 
τους δασκάλους και τις γυναίκες, οι οποίες αντιστάθηκαν στα στε-
ρεότυπα της διαφυλικής υποταγής προσφέρουν παιδαγωγικό υλικό, 
αφηγηματικό214 και εικονογραφικό υλικό για κάθε βαθμίδα εκπαί-
δευσης και ιδιαίτερα για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, οι οποίες συνιστούν το θεμέλιο μιας ανθρωπολογικής Αγω-
γής προς την Ειρήνη και τη ∆ημοκρατία.  

Το πλήθος των νεομαρτύρων μετείχε στην καθημερινότητα της 
υπόδουλης πραγματικότητας και της μεγάλης ένδειας, που βίωναν 
οι χριστιανοί αγρότες. Με την τελική πράξη του εκούσιου μαρτυρί-

                                                 
212. Ο Καθηγητής ∆. Γόνης σημειώνει ότι δεν υπήρξε δισταγμός της Εκ-

κλησίας για την Ανακήρυξη των Νεομαρτύρων σε Αγίους, αλλά δεν είχε πα-
γιωθεί επισήμως και γενικώς ο θεσμός της επίσημης ανακηρύξεως Αγίω. Ω-
στόσο είχε διατυπωθεί η άποψη από τον Αθανάσιο τον Πάριο ότι «οι νέοι 
Μάρτυρες εισίν Άγιοι, και πρέπει να τιμώνται ως τοιούτοι άνευ κανονικής 
διαγνώσεως της Μεγάλης Εκκλησίας», πρόταση η οποία επικράτησε: βλ. ∆. Β. 
Γόνης. (2002). «Βιβλιοπαρουσίαση, Ι. Βαμβακίδου, Θράκες», 116-18: Σύνα-
ξη,82 όπου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία.  

213. Ο φόβος για αντεκδίκηση των άλλων χριστιανών και για τη μαζική 
εξάπλωση του φαινομένου συνηγορούν και δεν αναιρούν την υπόθεσή μας, 
βλ. ∆. Τσάμης (1988). «Η θεληματική προσέλευση στο μαρτύριο αγιορειτών 
Νεομαρτύρων»: Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου. Α.Π.Θ. ό.π., 341-353. 

214. Ε. Θεοδώρου (1988). «Οι νεομάρτυρες εις το έργον της αγωγής»: Πρα-
κτικά Θεολογικού Συνεδρίου. ό.π., 311-328. 
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ου μπορούν να θεωρηθούν γνήσιοι «ασκητές της ζωής» στο πεδίο 
της ορθόδοξης άσκησης, η οποία ορίζεται ως «η δυναμική βίωση 
και έκφραση της χριστιανικής εκκλησιαστικής ζωής, που είναι 
κοινή για όλους τους πιστούς, κληρικούς, μοναχούς και λαικούς, 
άνδρες και γυναίκες»215. Σήμερα με τις δημογραφικές αλλαγές που 
συντελούνται στα Βαλκάνια, με τις μετακινήσεις των πληθυσμών, 
τα πολιτισμικά πρότυπα και η αισθητική των αλλόγλωσσων μαθη-
τών μεταφέρονται και αναδεικνύουν τον πλούτο των λαϊκών πα-
ραδόσεων, την κοινοτική συλλογικότητα που βίωσαν οι λαοί σε 
προηγούμενες πολυπολιτισμικές πραγματικότητες, όταν η θρησκεία 
λειτουργούσε ως πυρήνας της συλλογικής ταυτότητας. Η θυσία των 
νεομαρτύρων για τη θρησκεία αποτελούσε το πιο σίγουρο μέσο για 
να παραμείνει το άτομο μέλος της κοινότητας στις απλές, μη ηρωι-
κές συνθήκες της καθημερινότητας. Η εκούσια αποδοχή του μαρτυ-
ρίου από τους εξισλαμισθέντες ανάγεται στο παράδειγμα του Χρι-
στού, στην άσκηση δηλαδή της ελεύθερης θέλησης. Όπως έγραψε ο 
Θωμάς ο Ακινάτης «όταν είχε κάμει όλα όσα θεωρούσε αρκετά, τό-
τε είχε έρθει η ώρα του όχι από ανάγκη, αλλά από επιθυμία, όχι 
υπό όρους, αλλά εν δυνάμει»216. Η αισιόδοξη στάση των νεομαρτύ-
ρων απέναντι στο θάνατο ανάγεται στη συσχέτιση της ζωής με τη 
φύση, στην παράλληλη θεώρηση της παραγωγής και της ωριμότη-
τας στην αγροτική οικονομία, στη λυτρωτική τελετουργικότητα 
του αγροτικού ανθρώπου217 και στη θρησκευτική συμπεριφορά που 
βίωναν οι κοινότητες του 19ου αιώνα.  

Οι μελέτες για τους νεομάρτυρες σε τοπικό επίπεδο μας επιτρέ-
πουν να προβάλλουμε την κοινωνική κινητικότητα των απλών αν-

                                                 
215. Κ. ∆εληκωσταντής (1993). «Η γοητεία του ακητισμού», 29-60: Η Ορ-

θοδοξία ως πρόταση ζωής, Αθήνα.  
216. Βλ. Κάλλιστος Γουέαρ (1999). «Τι είναι ένας μάρτυρας». Μετ. Α. Στυ-

λιανίδης στο: Σ. Φωτίου (επιμ). Μαρτυρία Ζωής. Αθήνα, 37-62. 
217. Μ. Μερακλής (1998). Ελληνική Λαογραφία, ήθη και έθιμα. Αθήνα, 

64-66. 
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θρώπων, αυτών που χωρίς να μετέχουν σε οργανωμένες προεπανα-
στατικές ομάδες εθνικής ή εκκλησιαστικής αγωνιστικότητας στα 
Βαλκάνια, έδρασαν στην καθημερινή ζωή στο πλαίσιο μιας ανθρω-
πογεωγραφικής218 ενότητας, ενώ στο παρόν της ιστορίας τούς συ-
ναντούμε ως μάρτυρες σύγχρονου εγκλωβισμού, όπως στο παρά-
δειγμα της Ρωσίδας χριστιανής Ιουλίας, η οποία φυλακίσθηκε με το 
σύζυγό της από τον κρατικό μηχανισμό.  

Για την ιστορία που γράφεται «από κάτω», την κοινωνική ιστο-
ρία όπως διαμορφώθηκε μετά την ιστοριογραφική Σχολή των An-
nales και το έργο των ιδρυτών της L. Febvre, M. Bloch, η σύγχρονη 
ή/και η υστερόχρονη (με τα ιστορικά δρώμενα) εικονιστική κατα-
γραφή των εκκλησιαστικών μορφών, των χριστιανών αγωνιστών σε 
κοινωνικό και εθνικό επίπεδο ασκεί ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον στο πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών (cultural studies). Η 
νέα ιστορία των νοοτροπιών και του λαϊκού πολιτισμού αποκαλύ-
πτει τα συστήματα των σημείων που ενυπάρχουν στη λατρεία, στα 
έθιμα, στα τραγούδια, στη θρησκεία. Η εικονογράφηση των νεο-
μαρτύρων μας ενδιαφέρει ως πρόταση έρευνας και διδακτικής, διό-
τι πρόκειται για κωδικοποιημένη γλώσσα της λαϊκής τέχνης μέσα 
από την οποία οι χριστιανικές κοινότητες εκφράστηκαν ως συλλο-
γικότητες. Η τυπολογία των νεομαρτύρων έχει διαμορφώσει στα 
Βαλκάνια ένα «εικονικό σημείο»219 στη λειτουργία του ως σημαίνον 
χάρη στην ομοιότητα ανάμεσα στις μορφές της πραγματικότητας. 
Οι νεομάρτυρες και η λαϊκή αγιογράφησή τους ταυτόχρονα ή /και 
υστερόχρονα με την αγιοποίησή τους αποτελούν ερευνητικό αντι-
κείμενο το οποίο προβάλλει το εσωτερικό, το οικείο και όχι το 
ξένο, το εξωτικό της λαϊκής κουλτούρας. Σ’ αυτό το πλαίσιο μπο-
ρούμε να αναζητήσουμε τους ανώνυμους και επώνυμους αγιογρά-
φους που παράγουν τις αγιογραφήσεις, αλλά και το κοινό, τους δέ-
κτες που διαμορφώνουν στάσεις αντίστασης και επαναστατικότη-

                                                 
218. F. Braudel (1986), ό.π. 
219. V. H. Minor (1994). History’s History. N. York, 175. 
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τας. Από τη θεώρηση του Huntington για τη «σύγκρουση των πολι-
τισμών»220 απομονώνουμε την έμφαση που δίνεται στη θρησκευτική 
και πολιτισμική ετερότητα των βαλκανικών λαών, αλλά προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. Αναζητούμε δηλαδή τις συνθήκες για την ει-
ρηνική και τη διαπολιτισμική συμβίωση των χριστιανικών βαλκα-
νικών λαών, η οποία διαμορφώνεται στα λαϊκά, αγωνιστικά, πρό-
τυπα του 19ου και 20ού αιώνα στο πλαίσιο της τοπικής, γηγενούς 
κουλτούρας221. 

Στο πεδίο της ιστορίας των πολιτισμών, της νοοτροπίας, της 
κοινωνικής ιστορίας δεχόμαστε ότι «η χριστιανοσύνη ή το ισλάμ 
υφίστανται και αναγνωρίζονται ως αυτοκατηγοριοποιήσεις»222, οι 
οποίες χωρίς να προσδιορίζουν εθνικές ομάδες προσδίδουν στις ο-
μάδες κοινά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας και διαμορφώ-
νουν νοοτροπίες, συλλογικότητες, κουλτούρες σε ανθρωπολογικό 
επίπεδο223. Η έννοια και η δομή του «συλλογικού» ενέχει πολλα-
πλές διαστάσεις, την πάλη των παραδόσεων, των κοινωνικών τά-
ξεων, των εθνικών ομάδων, την κοινότητα και τη διαφορετικότητα 
που αναπτύσσονται ανάμεσα στις πολλαπλές ετερότητες που χα-
ρακτηρίζουν τα άτομα και τις ομάδες (γλωσσική, θρησκευτική). Η 
σύγχρονη ιστορική έρευνα αναγνωρίζει τη μετατόπιση του κέντρου 
βάρους στην πολιτισμική ταυτότητα (στα πολιτισμικά στοιχεία της 
εθνικής ταυτότητας), η οποία έχει διευρυνθεί λόγω των ενοποιήσε-
ων (ευρωπαϊκή ένωση-ευρωπαϊκή ταυτότητα), αλλά και έχει συρ-
ρικνωθεί στις περιπτώσεις διάλυσης κρατών, ομοσπονδιών (Γιου-
γκοσλαβία) με αποτέλεσμα «την ανάγκη διαμόρφωσης διεθνών δο-

                                                 
220. S. Huntington, W. Mc Weil - Θ. Στοφορόπουλος, Κ. Ζουράρις, Γ. Κα-

ραμπελιάς, Χ. Γιανναράς (1998). Η Σύγκρουση Ανατολής – ∆ύσης. Μετ. Κ. 
Γεώρμας, ∆.Καββαδία, Φ. Μ. Καραμεσίνης. Αθήνα.  

221. Για τον προσδιορισμό της κουλτούρας βλ. ενδεικτικά D. Punter 
(1986). Introduction to Contemporary Cultural Studies. Longman. 

222. E. Hobsbawm, Για την Ιστορία, μετ. Π. Μάταλας, Αθήνα 1998, 104.  
223. Οt. Bollnow, Φιλοσοφική Παιδαγωγική, μετ. Μ. και Κ. Βαινά, Αθήνα 

1986.  
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μών που θα διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη αλληλοπεριχώρηση 
των εθνών ως πολιτισμικών οντοτήτων»224. Σ' αυτήν την προοπτική 
αναζητούμε τα ερείσματα, τις πηγές για μια νέα νοηματοδότηση 
των παραδόσεων, για το διάλογο ανάμεσα στην ευρωπαϊκή, ορθό-
δοξη και άλλη ανατολική παράδοση στα πλαίσια της οικουμενικής 
κίνησης, της επιστροφής στα πατερικά κείμενα: ο στόχος είναι το 
πολύ- και δια- πολιτισμικό περιεχόμενο της εθνικής ταυτότητας. Η 
έννοια του έθνους είναι δυναμική και όχι στατική, με αποτέλεσμα 
τον εμπλουτισμό της, τη συνεχή διαδικασία εθνογένεσης-εθνο-
ποίησης. Παρόμοια η έννοια της συνείδησης, της ιστορικής, εθνικής 
συνείδησης (εντάσσεται στην ευρύτερη ανθρώπινη) δεν είναι μονο-
διάστατη, αλλά «στρωματική». Σ' αυτήν την προοπτική προσπα-
θούμε να αντλήσουμε ιστορική γνώση και προβληματισμό από το 
συνταίριασμα ιστορικού, θρησκευτικού, εικαστικού υλικού, από τη 
διαθεματική προσέγγιση της τέχνης-ιστορίας-θεολογίας με στόχο 
μια καθολικότερη παιδεία. 

Τα έργα που παρουσιάζουμε συνιστούν ιστορικό και παιδαγω-
γικό υλικό, ιστορικές μαρτυρίες για μια πολιτισμική και διαπολιτι-
σμική προσέγγιση της ιστορίας των λαών και των θρησκειών. Ο 
σύγχρονος ιστορικός με όποιον μικρόκοσμο κι αν ασχολείται είναι 
οικουμενιστής, διότι η προϋπόθεση κατανόησης της ιστορίας συνί-
σταται στην προσέγγιση κάθε ιδιαίτερης ιστορικής ομάδας, εθνικής, 
θρησκευτικής, πολιτισμικής. Από τον 19ο και μετά η ιστορία κατευ-
θύνεται προς τη σύγκλιση και όχι προς το διαχωρισμό: τα ανθρώ-
πινα όντα σε κάθε ιστορική εποχή καθορίζονται από συγκεκριμέ-
νους άξονες (κλίμα, θρησκεία, νόμους, συνήθειες) αποτέλεσμα ενός 
esprit general225, το οποίο αναζητούμε και σήμερα. Ο άξονας της 
θρησκείας παραμένει κεντρικός παρά τις πυθίες για το τέλος της 
θρησκείας και της ιστορίας, διότι το έθνος και κάθε εθνική ομάδα 

                                                 
224. Θ. Ζιάκας, Έθνος και παράδοση, Λευκωσία 1993, 57. 
225. J. Kristeva, Έθνη χωρίς εθνικισμό, μετ. Κ. Γεώρμας, Αθήνα 1997, 88.  



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 127

αποτελούν συλλογικά υποκείμενα τα οποία αποκτούν πρόσωπο226 
ως πολιτισμική ουσία στην πλουραλιστική δομή της θρησκείας. Η 
Εκκλησία μέσα από την ορθόδοξη παράδοση παρέχει στον άνθρω-
πο την παραδειγματική διάσταση του «εγώ», τη διαλεκτική σχέση 
του ατομικού με το συλλογικό. Τη βιωματική αυτή σχέση θρησκευ-
τικότητας-ιστορικότητας αναζητούμε σήμερα στο εσωτερικό του 
βόρειου ελληνισμού στο ευρύτερο πλαίσιο των Βαλκανίων και της 
ανατολικής Μεσογείου, διότι η νεότερη και σύγχρονη ιστορία από 
τη δημιουργία των εθνών-κρατών (19ος) μέχρι και τη διάλυση, από-
σχιση μερικών από αυτά (20ός) διαμορφώνεται σ' έναν άξονα συ-
νέχειας και ασυνέχειας, στο μεταίχμιο της εθνικής και θρησκευτικής 
ιστορίας. Τα πρότυπα για τους Θρακιώτες, τους Μακεδόνες, τους 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, τους Χριστιανούς, τους Μου-
σουλμάνους της Πόλης και των Βαλκανίων παραμένουν εθνοθρη-
σκευτικά. Οι προφορικές μαρτυρίες και οι ιστορικές αφηγήσεις των 
λαών, των απλών ανθρώπων συνδέουν άρρηκτα σε συνειδητή ή όχι 
ιστορική αναλογική σκέψη την αυτοθυσία για τη θρησκεία και για 
το Έθνος227. 

 

                                                 
226. K ∆εληκωσταντής, Τα δικαιώματα του ανθρώπου, Θεσσαλονίκη 

1995.  

227. D. Sutton, «Η αναλογική σκέψη στην ιστορία»: Αρχαιολογία, 76/2000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΕΣ 

ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ 

Ι. Οι Θράκες στη Φιλική Εταιρία  

Ο ρόλος των Θρακών στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία ολο-
κληρώθηκε μέσα από την ενεργοποίηση κοινωνικών ομάδων του 
υπόδουλου ελληνισμού, μέσα από την αμφίδρομη και αμοιβαία σχέ-
ση ατόμων - προσωπικοτήτων και κοινωνικών ομάδων, όπως προ-
ϋποθέτει η διαλεκτική υφή της ιστορίας. Η ενεργοποίηση αυτή εκ-
δηλώθηκε σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο από συλλογικά όργανα, 
τους φορείς των επαναστατικών ιδεολογιών που συστηματικά προ-
ετοίμαζαν τις τοπικές εξεγέρσεις και την γενική επανάσταση του 
1821: πρόκειται για τις εταιρίες1 που απέβλεπαν στην πολιτισμική 
και εθνική αναγέννηση των κατακτημένων Ελλήνων.  

Η Φιλική Εταιρία ήταν μια από τις πολλές επαναστατικές εται-
ρίες που συγκροτήθηκαν στη νότια και ανατολική Ευρώπη στις αρ-
χές του 19ου αιώνα με στόχο το συντονισμό των εθνικοαπελευθερω-
τικών και κοινωνικών εξεγέρσεων. Η οργάνωσή της είχε ως πρότυ-

                                                 
1. Κ. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική ιστορία (1204-1940) Θεσσαλονίκη 

1993, 118, και Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριο-
γραφίας, Αθήνα 1982, 227-228. 
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πο την ιταλική εταιρία των Καρμπονάρων, καθώς και τις ποικίλες 
ελληνικές εμπορικές και πολιτισμικές εταιρίες της διασποράς οι ο-
ποίες είχαν επαφές με τις στοές των μασόνων2. Ο τελικός στόχος της 
Φιλικής Εταιρίας ήταν η εθνική απελευθέρωση από τον τουρκικό 
ζυγό και η κοινωνική λύτρωση που θα συνεπαγόταν για το μεγάλο, 
εξαθλιωμένο, αγροτικό μέρος του ελληνισμού. Η ανομοιογενής σύν-
θεσή της «ιδρυμένη από μεσαίους εμπόρους, δεν απευθυνόταν αρ-
χικά παρά σε φιλελεύθερους διανοούμενους εμπόρους… στους πιο 
γνωστούς κλέφτες, σε τεχνίτες και σε πιο λαϊκά στρώματα. Μόνο 
γύρω στο 1819, όταν φάνηκε πως η επανάσταση ήταν αναπόφευ-
κτη και επικείμενη, η Εταιρία ανοίχτηκε σε ανθρώπους που ανή-
καν σε άρχουσες ομάδες»3, ευνόησε τη συμμετοχή όλων των κοινω-
νικών ομάδων από όλες τις επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας, με αποτέλεσμα την επαναστατική αφύπνιση και δραστηριοποί-
ηση ολόκληρου του ελληνισμού. Η μεγάλη δύναμη της Εταιρίας ο-
φειλόταν σε αυτήν την ενότητα των ατόμων και των ομάδων από 
τη βάση προς την κορυφή, από την περιφέρεια προς το κέντρο, με 
σημείο αναφοράς τη συλλογική ηγεσία της, που αναζητούσε συνε-
χώς νέα πρόσωπα, αποστόλους - μυητές μέσα στα πλαίσια των το-
πικών αναγκών και συνθηκών. Έτσι δημιουργήθηκαν πολυάριθμες 
εστίες εθνικής αντίστασης, μετά την ίδρυση του πρώτου πυρήνα το 
1814 με ενιαία πορεία και συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους. Ε-
πίσης ιδρύθηκαν στο εξωτερικό εταιρίες, όπως αυτή του Μονάχου, 
το «Αθήναιον» όπου εντάχθηκαν πολλοί νέοι από τη Μακεδονία, 
τη Θράκη και τη Μ. Ασία4.  

Η Θράκη αποτελούσε έναν φυσικό, γεωγραφικά και ιστορικά, 
τόπο για τη συγκέντρωση των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρίας, διότι 
σ΄ αυτήν λαμβάνονταν όλες οι σοβαρές αποφάσεις των Οθωμανών 

                                                 
2. Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. ΙΑ΄ Αθήνα 1975, 424. 
3. Ν. Σβορώνος, ό.π., 229. 
4. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού. Η μεγάλη ελληνική 

επανάσταση, (1821-1829) τ. Ε΄, Θεσσαλονίκη 1980, 57. 
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ηγετών, ενώ τα λιμάνια και τα εμπορικά κέντρα της βόρειας και 
ανατολικής Θράκης λειτουργούσαν ως κόμβοι μετάδοσης πληροφο-
ριών και διακίνησης πολεμοφοδίων. Ο συνωμοτικός χαρακτήρας 
της Φιλικής Εταιρίας ήταν η κατάλληλη «μετάπλαση για τις βαλκά-
νιες συνθήκες»5 έτσι ώστε να μετέχουν σ΄ αυτήν πολλοί Βαλκάνιοι, 
κυρίως Βούλγαροι της βόρειας Θράκης6.  

Για τους προαναφερθέντες λόγους η έδρα των Φιλικών μετα-
φέρθηκε ήδη το 1817 από την Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη και 
η Αδριανούπολη έγινε βασικό κέντρο συναντήσεων όπου ο Ρήγας 
και ο Ξάνθος είχαν συντονίσει μυστικές επαναστατικές ενέργειες7. 
Επιπλέον στα τέλη του 1818 οι αρχηγοί της Φιλικής Εταιρίας απο-
φάσισαν τη συγκρότηση εφοριών με διοικητική και ταμιευτική δι-
καιοδοσία σ΄ όλα τα αστικά κέντρα του ελληνισμού με στόχο τη 
λειτουργία τοπικών παραρτημάτων μέχρι τις παραδουνάβιες ηγε-
μονίες και τη Ρωσία8.  

Άμεσα τεκμήρια για την ενεργητική συμμετοχή των Θρακών στα 
σχέδια της Φιλικής Εταιρίας αποτελούν το οίκημα συγκέντρωσής 
τους στην Αδριανούπολη, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 19229 κα-
θώς επίσης και μια μαρμάρινη επιγραφή (αρ. 19), με το έμβλημα της 
Φιλικής Εταιρίας, η οποία διασώζεται εντοιχισμένη σε παλαιό σπίτι 
στη Χώρα της Σαμοθράκης10. Η συμμετοχή των Θρακών στη Φιλική 

                                                 
5. Τ. Βουρνάς, Φιλική Εταιρία α) Τα παράνομα ντοκουμέντα β) Απομνη-

μονεύματα αγωνιστών (Ε. Ξάνθος, Γ. Λεβέντης), (πρόλογος, συλλογή και ε-
πεξεργασία Τ. Βουρνά), Αθήνα χχ. 11. 

6. Ν. Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821. Η 
περίπτωση των Βουλγάρων. Ένας κατάλογος αγωνιστών στη Μολδοβλαχία, 
Αθήνα 1982, 146. 

7. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας, Ναύπλιο 
1834, 142. 

8. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π. 
9. Μ. Κούκος, «Οι Θράκες στους Αγώνες του ’21»: Θρακική Επετηρίς, 

2/1981, σσ. 85-161, βλ. 110. 
10. Α. Μαλτέζου, «Σαμοθράκη, Ιερό Νησί», 13-52: Ελληνικό Πανόραμα, 
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Εταιρία τεκμηριώνεται από τις γραπτές μαρτυρίες και τα αρχεία. Ο 
Σκουφάς είχε αναθέσει στο Φαρμάκη την οργάνωση της Μακεδονί-
ας και της Θράκης, «έχρισε αυτόν ένα εκ των 12 μεγάλων αποστό-
λων της Φιλικής»11, ενώ στον κρυπτογραφικό κώδικα της Φιλικής 
Εταιρίας διασώθηκαν οι αριθμοί που αντιστοιχούσαν στη Θράκη 
και στα μεγάλα αστικά κέντρα της. Ο αριθμός έξι αντιστοιχεί στην 
ευρύτερη περιοχή της Θράκης, το πενηντατέσσερα στη Φιλιπούπ-
πολη, το εξηντατρία στη Βάρνα, το πενηντατρία στο Μέγα Τύρνο-
βο και το πενηνταπέντε στην Αδριανούπολη12.  

Ο Θρακιώτης ιστορικός και αγωνιστής Ι. Φιλήμονας συγκέ-
ντρωσε το ιστορικό υλικό από το αρχείο της Φιλικής Εταιρίας κατά 
την περίοδο που διετέλεσε γραμματέας του ∆. Υψηλάντη και πα-
ρουσίασε έναν κατάλογο ονομάτων ανάμεσα στα οποία συγκατα-
λέγονται τριανταένα ονόματα Θρακών τα οποία παραθέτουμε:  

Αθανασίου Θ. από τη Φιλιππούπολη,  
Ανώνυμος από τη Φιλιππούπολη,  
Αυξεντιάδης Α. από τη Μεσήμβρια,  
Γεβίδης Γ. από τη Μαρώνεια,  
Γκίκας Π. από την Αίνο,  
Ελευθερίου Ι. από τη Βάρνα,  
Ιωαννίκιος, ιεροδιάκονος από τη Γκιμουρτζίνα,  
Κομνηνός Α. από τη Μεσήμβρια,  
Κουμπάρης Α., Σ., Α., Κ., Π., αδελφοί από τη Μεσήμβρια,  
Κώκιας Χ. από την Αδριανούπολη,  

                                                    
4/1996, βλ. 24. 

11. Ι. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821, 
Θεσσαλονίκη 1967, 70. 

12. Α. Ξόδιλος, Η εταιρία των Φιλικών και τα πρώτα συμβάντα του 1821, 
Αθήνα 1964, 116-118: σε πολλές κωμοπόλεις της βόρειας Θράκης οι μεικτοί 
πληθυσμοί μετείχαν στη Φιλική Εταιρία.  

Στην περιοχή Χάσκοβο οι χριστιανοί κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στη 
Φιλική Εταιρία. Βλ. Βουλγαρία, Les Guides bleus, μετ. ∆. Γιαλλελής, Αθήνα 
χχ., 214 
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Κωνσταντινίδης από τη Σωζόπολη,  
Κώνστας ∆. από την Αγχίαλο,  
Λέτζογλους ∆. από την Αδριανούπολη,  
παπά Μάρκελος από τη Μάδυτο,  
Νέστορας Ζ. από την Αγχίαλο,  
Νέστωρ Κ. από την Αγχίαλο,  
παπά Νίκογλους Ι. και παπά Νίκογλους Κ. από τη Φιλιππού-

πολη,  
Νικολάου Π. από τη Βάρνα,  
παπά Νικολάου Κριονάς από το Λουλέ Μπουργάζ,  
Παλαιολόγος Α. και Π. από την Αγχίαλο,  
Ποργιάτης Θ.Α. από Σέλιμνο,  
Σγούρος Γ. από την Αγχίαλο,  
Φραντζεσκορασώφ Λ. από την Αίνο,  
Χατζηιωάννου Α. από την Αγαθούπολη,  
Χατζηστάνου ∆. από την Αδριανούπολη13. 
 
Μια μεγάλη κατηγορία Θρακών Φιλικών περιλαμβάνει μεγαλο-

εμπόρους, μέλη συντεχνιών, καθώς και κληρικούς, ενώ μια άλλη 
κατηγορία αποτελείται από αγωνιστές Θρακιώτες. Όλοι, με διαφο-
ρετικό όμως τρόπο ο καθένας, προώθησαν τις επαναστατικές κινη-
τοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο (κυρίως στη Μακεδονία και στη νό-
τια Ελλάδα), αλλά και στην γενική εξέγερση του 1821. Στην προε-
παναστατική περίοδο η Φιλική Εταιρία στηρίχθηκε κατά βάση 
στους μεγαλοεμπόρους και τους φιλελεύθερους αστούς που είχαν 

                                                 
13. βλ. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον Ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, 

τ. Α΄, Αθήνα 1859, 387-416. Θ. Κυρκούδης, «Η προσφορά των Θρακών», 57-
124, Θρακικά, 8/1993, 64-65.  

Ονόματα Θρακών Φιλικών έχουν επίσης διασωθεί στα αρχεία της Οδησ-
σού, στον κατάλογο αυτών που συμμετείχαν στο κίνημα του Υψηλάντη βλ. Ν. 
Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821, ό.π., 193-285. 

Βλ. επίσης Θ. Κυρκούδης, Η προσφορά των Θρακών στους αγώνες του 
έθνους 1453-1923, Αθήνα 1998, 16-17. 
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ήδη συγκροτήσει ισχυρές κοινότητες και συντεχνίες στο χώρο της 
βόρειας και ανατολικής Θράκης από τον 17ο αιώνα. Ο Αντώνιος 
Κομιζόπουλος14 ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία των πλούσιων Θρα-
κών, οι οποίοι συνέβαλαν κυρίως οικονομικά στις δραστηριότητες 
της Φιλικής. Ο Φιλιππουπολίτης Φιλικός αναφέρεται από τον Ξάν-
θο15 ως χρηστοήθης και έντιμος και έχει καταγραφεί στα αρχεία της 
συντεχνίας των αμπατζήδων της Φιλιππούπολης ως «μαΐστωρ»16 
από το 1783. Το αρχικό επώνυμο του ήταν Κοϊμτζόγλου, το οποίο 
εξελλήνισε όταν εγκαταστάθηκε στη Μόσχα για να ενισχύσει τις 
οικονομικές εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειάς του17. Την 
οικονομική του δύναμη χρησιμοποίησε προς όφελος της Φιλικής 
Εταιρίας στην οποία μυήθηκε το 1815 από τον Σκουφά με τα στοι-
χεία ΑΕ ως τέταρτο ηγετικό μέλος18, ενώ επίσημα καταγράφηκε το 
181919. Η πλούσια υλική ενίσχυση προς το ταμείο της Φιλικής Εται-
ρίας, αλλά και η γενικότερη συμμετοχή του Θρακιώτη σε συναντή-
σεις και αποφάσεις της μυστικής εταιρίας βεβαιώνονται και από τα 
πολλά ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσε: «Ανδρέας Ελευθεριάδης, 

                                                 
14. Κ. Αποστολίδης και Κ. Αμάντος, «Λόγιοι Θράκες»: Θρακικά 3π/1931, 

84-195, βλ. 132 κ.ε.  
Ο ξάδελφος του Κομιζόπουλου, Χατζηγιοβαννής Χρήστου ήταν επίσης 

Φιλικός: βλ. Π. Παπαδόπουλος, Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού εις 
τον απελευθερωτικόν αγώνα, 1821-1922, Αθήνα 1949, 10. 

15. Ε. Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 
1845. 

16. Κ. Αποστολίδης, Κ. Άμαντος, ό. π., 133-134. 
17. ό.π., 134. 
18. Μουσείο της Φιλικής Εταιρίας, Οδησσός, ιστορικά - κατάλογος, Α-

θήνα 1994, 73, και Λ. Μπολισακώφ, Νέα στοιχεία για τη Φιλική Εταιρεία, Α-
θήνα 1972, 22. 

19. Κ. Αποστολίδης, Κ. Άμαντος, ό.π., 134: το έγγραφο με τις υπογραφές 
των ιθυνόντων έχει δημοσιευθεί στο έργο του Σ. Τρικούπη, Ιστορία της ελλη-
νικής επαναστάσεως, τ. Α΄, Λονδίνο 18622. 
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Αντώνιος Ευστρατίου, Επαμεινώνδας, Ευστάθιος»20. Μετά την α-
πελευθέρωση της νότιας Ελλάδας αφιερώθηκε αποκλειστικά στην 
υποστήριξη των υπόδουλων περιοχών της Θράκης και ιδιαίτερα της 
γενέτειράς του Φιλιππούπολης με την ίδρυση εκκλησίας και την α-
νέγερση της κεντρικής ελληνικής σχολής που είχε καταστραφεί από 
πυρκαγιά του 1846. Οι ευεργεσίες του Θρακιώτη Φιλικού συνεχί-
σθηκαν και μετά το θάνατό του, διότι κληροδότησε μέρος της περι-
ουσίας του στη Ριζάρειο Σχολή Αθηνών, με τον όρο να σπουδάζει 
με υποτροφία «νέος εκ Φιλιππουπόλεως και των περιχώρων αυ-
τής»21. Σήμερα το σπίτι του Φιλικού Α. Κομιζόπουλου διατηρείται 
ως εθνογραφικό μουσείο στη Φιλιππούπολη22, ενώ στον ελλαδικό 
χώρο δεν εντοπίσαμε εικαστική μαρτυρία του.  

Η μοναδική εικαστική μαρτυρία που εντοπίσαμε αφορά το 
Θρακιώτη Φιλικό Κ. Κουμπάρη από τη Μεσήμβρια, ο οποίος ανήκει 
στην ίδια κατηγορία των πλούσιων μεγαλοεμπόρων: «εις εκ των 
προθύμως και ενθουσιωδώς ενστερνισθέντων την ιδέαν της απε-
λευθερώσεως του ελληνικού έθνους, μη φεισθείς μήτε κόπων, μήτε 
δαπάνης, μήτε και αυτής της ζωής υπήρξεν ομολογουμένως και ο 
αοίδιμος, αλλ’ ήδη εις παντελής περιπεσών λήθην»23. Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του προαναφερθέντος Φιλικού ήταν η επιμονή του 
να μην επιτρέψει σε κανέναν καλλιτέχνη της εποχής να τον ζωγρα-
φίσει εξαιτίας της μετριοφροσύνης του. Για τον ίδιο λόγο αρνιόταν 
να φορά τα ρώσικα και ελληνικά παράσημά του «σύμβολα ταύτα 

                                                 
20. ∆. Μπογδανόπουλος, Φιλική Εταιρεία - άγνωστες σελίδες, Αθήνα 

1987, 64. Κ. Αποστολίδης, Κ. Άμαντος, ό.π., 137-139. 
21. Κ. Αποστολίδης, Κ. Άμαντος, ό.π., 137-139. 
22. βλ. Guide - Plovdiv, Agency Seven D. Φιλιππούπολη, χχ. 73-75 και 

Plovdiv, It’s historical and cultural heritage, A guidebook, Σόφια 1984, 170. 
23. «Ιστορικά σημειώματα (εκ του τμήματος χειρογράφων Εθνικής βιβλιο-

θήκης)»: ΑΘΛΓΘ, 1/1934-1935, 156-159, βλ. 156, και Ι. Βασδραβέλλης, Ο Φι-
λικός και αγωνιστής Γ. Φαρμάκης, η ηρωϊκή άμυνα στη Μολδαβία, 
Θεσσαλονίκη 1972, 18. 
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αποκαλών της ανθρωπίνης ματαιοφροσύνης»24. Το έργο που πα-
ρουσιάζουμε (βλ. αρ. 20) έγινε από άγνωστο καλλιτέχνη «εκ φωτο-
γραφίας επί του θανάτου αυτού γενομένης»25 και για το λόγο αυτό 
το σώμα παρουσιάζεται σε νεκρική οριζόντια θέση. Πρόκειται για 
μια λαϊκή χαλκογραφία του 19ου αιώνα, εφόσον έγινε μετά το 1860, 
έτος του θανάτου του. Το κυρίαρχο θέμα στο έργο είναι η νεκρική 
μορφή του Κ. Κουμπάρη, που παρουσιάζεται από τον καλλιτέχνη 
γαλήνια, ήρεμη και συγχρόνως επιβλητική με μακριά λευκή γενειά-
δα και κώμη. Η λιτή γραμμή του λαϊκού δημιουργού προβάλλει ι-
διαίτερα τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά του, τα κλειστά με-
γάλα μάτια, τη ρεαλιστική ελληνική μύτη και το πλατύ φωτεινό μέ-
τωπο. Από το σώμα του αναπαριστάμενου φαίνεται μόνο το αρι-
στερό χέρι, που αποδίδεται επίσης λιτά θυμίζοντας λαϊκή αγιογρά-
φηση. Το υπόλοιπο μέρος της μορφής είναι βυθισμένο στο μαύρο 
ρούχο του αποβιώσαντος Φιλικού, ενώ παράλληλα στο σώμα του 
διακρίνονται δύο παράσημα, σύμβολα της εθνικής και κοινωνικής 
προσφοράς του.  

Το έργο είναι αντιπροσωπευτικό της λαϊκής χαρακτικής και λι-
θογραφίας που εμφανίσθηκε από τις αρχές του 18ου στον ελλαδικό 
χώρο. Η τεχνική αυτή και οι εικονογραφικοί λαϊκοί τύποι που δη-
μιούργησε παρουσιάστηκαν ως μια «γενικότερη τάση απελευθέρω-
σης από τα βυζαντινά πρότυπα και κομίζουν με τη λιτότητα, την 
αφέλεια και το ρεαλισμό τους μια νέα πνοή στο καλλιτεχνικό αί-
σθημα»26. Οι δημιουργοί ήταν κυρίως αγράμματοι καλόγεροι και 
φτωχοί τεχνίτες που μέσα από την ανωνυμία τους μετέγραψαν σε 
εικαστικά σύμβολα τις εθνικές και θρησκευτικές μορφές της εποχής. 
Ειδικότερα τα έργα της ανατολικής λαϊκής εικονογράφησης, στα 

                                                 
24. «Ιστορικά σημειώματα», ό.π., 158. 
25. Α. Γούδας, Βίοι παράλληλοι, πλούτος και θυσίαι, τ. ∆΄, Αθήνα 1871, 

217, και για την αναπαράσταση που παρουσιάζουμε βλ. 186. 
26. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, πηγές - προσανατολισμοί και 

κατακτήσεις από τον ΙΣΤ΄ αιώνα ως την εποχή μας, 19933, 119. 
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οποία εντάσσουμε και το προαναφερθέν, λειτούργησαν «ως απο-
λογητές του εθνικού βίου»27 και διαχρονικά αποτελούν έμμεσες 
μαρτυρίες για τη σύγχρονη ιστορία.  

Η ανώνυμη λαϊκή χαλκογραφία που παρουσιάζουμε συνιστά 
ένα μοναδικό ιστορικό εικαστικό δείγμα αναπαράστασης Θρακιώ-
τη Φιλικού και συγχρόνως είναι ένα παράδειγμα της λαϊκής εικονο-
γράφησης που «μπαίνει από το 1840 στην πλατύτερη εξυπηρέτηση 
του έθνους και του λαού»28. Το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγη-
σης των έργων αυτών δεν είναι η αισθητική τους αξία και συνεπώς 
αντίστοιχα η ένταξή τους στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέ-
χνης, αλλά η ιστορική θεματική και η αξιοποίηση τους ως δευτε-
ρεύουσας ιστορικής πηγής και ως εποπτικού υλικού κατά τη διδα-
κτική πράξη.  

Μια εικαστική απόδοση τιμής στην προσφορά του Θρακιώτη 
Φιλικού αποτελεί και το επιτύμβιο ανάγλυφο (αρ. 21) που έχει το-
ποθετηθεί στον τάφο του στην Αθήνα29. Πρόκειται για μια επιτύμ-
βια στήλη, έργο του Ι. Μαλακατέ, που παρουσιάζει έναν άγγελο με 
πλούσια ενδυματική πτυχολογία. Ο Βαυαρός καλλιτέχνης που ε-
γκαταστάθηκε στην Αθήνα με τον αδελφό του, λιθοξόο επίσης, Φ. 
Μαλακατέ το 1835, ανέλαβε πλήθος οικοδομικών και πλαστικών 
έργων εμπνευσμένων από το κλασικιστικό πνεύμα της εποχής. Το 
συγκεκριμένο επιτύμβιο ανάγλυφο εντάσσεται στην ώριμη περίοδο 
του Ι. Μαλακατέ και εκφράζει απόλυτα τη «λατρεία» των Βαυα-
ρών προς την αρχαιοελληνική γλυπτική. Εικονογραφικά ακολουθεί 
τα μοτίβα της σύγχρονης με την εποχή του επιτύμβιας δυτικοευρω-
παϊκής γλυπτικής, όπως η σπασμένη κολώνα στην οποία αναπαύε-
ται ο «Μορφέας» ή το «Πενθούν πνεύμα» το οποίο συνιστά ένα 
καθιερωμένο μοτίβο του 19ου και συμβολίζει την απότομα αποκομ-

                                                 
27. ό.π. 
28. ό.π., 131. 
29. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, τ. Ε΄, Αθήνα 1981, 34 και 30-36: το 

έργο βρίσκεται στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών. 
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μένη ζωή ενώ η πεταλούδα συμβολίζει την ψυχή. Συνολικά πρόκει-
ται για ένα ταφικό μνημείο που διαιωνίζει τη μνήμη του Κ. Κου-
μπάρη και συγχρόνως προσδίδει σ’ αυτόν μια καινούρια υπόσταση 
που ασκεί επιρροή στους ζωντανούς καθώς «το νεκροταφείο μετα-
βάλλεται σε ζωντανή πολιτιστική εστία που συνδέεται άμεσα με 
τον οικισμό και την ιστορία»30. 

Οι εικαστικές μαρτυρίες για το Θρακιώτη Φιλικό συμπληρώ-
νουν τις ιστορικές μαρτυρίες για το εθνικό έργο του, το οποίο επι-
κεντρώνεται κυρίως στη συμμετοχή στα σχέδια και στις αποφάσεις 
της Φιλικής Εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο προαναφερθείς Φιλικός από 
τη Μεσήβρια (γεννήθηκε το 1760) ανήκε στον πλούσιο εμποροναυ-
τικό κύκλο της Κωνσταντινούπολης και μυήθηκε το 1818 στη Φιλι-
κή Εταιρία «κατηχήσαντος αυτόν Παναγιώτου Σέκερη»31 αναλαμ-
βάνοντας από την αρχή τη φύλαξη μυστικών εγγράφων και χρημά-
των της Εταιρίας. Σ’ αυτόν ανατέθηκε επίσης η εκτέλεση ενός μυ-
στικού σχεδίου που προέβλεπε την προετοιμασία εξέγερσης στην 
Πόλη, στο κέντρο των κατακτητών. Η αποτυχία του φιλόδοξου αυ-
τού σχεδίου υπήρξε και η μοναδική αφορμή επίκρισης του Θρακιώ-
τη Φιλικού και των συνεργατών του από σύγχρονους και μεταγενέ-
στερους αγωνιστές και ιστορικούς. Το σχέδιο περιλάμβανε την 
πυρπόληση του τουρκικού ναυστάθμου και ταυτόχρονα την απα-
γωγή του σουλτάνου, παράτολμες επαναστατικές πράξεις που δεν 
ολοκληρώθηκαν παρά τις προετοιμασίες των Φιλικών, των τοπικών 
αγωνιστών και τη συνεισφορά Ελλήνων από την υπόλοιπη Ελλά-
δα32. Ο Κυριακός Κουμπάρης και τα υπόλοιπα ηγετικά στελέχη της 

                                                 
30. ό.π., 37. 
31. Την κατήχηση του Θρακιώτη Φιλικού από τον Π. Σέκερη υποστηρίζει 

ο Α. Γούδας, ό.π., 156, ενώ άλλα στοιχεία μας δίνουν οι Β. Μέξας, Οι Φιλικοί 
- κατάλογος των μελών της Φιλικής Εταιρίας εκ του αρχείου Σέκερη - Αθήνα 
1937, 8, Ι. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821, 
Θεσσαλονίκη 19673, 70. Η άποψη ωστόσο του Α. Γούδα βεβαιώνεται και από 
το χειρόγραφο της Εθνικής βιβλιοθήκης, βλ. «Ιστορικά σημειώματα», ό.π., 157. 

32. Βλ. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 139

Φιλικής Εταιρίας που ανέλαβαν την εκτέλεση του μυστικού σχεδίου 
κατηγορήθηκαν για νωθρότητα και έλλειψη ορθών ενεργειών. Το 
ίδιο θέμα έχει καταγράψει ο Φιλικός και ιστορικός Θρακιώτης Κ. 
Παπαδόπουλος, ο οποίος στράφηκε και προσωπικά εναντίον του 
Κ. Κουμπάρη υποστηρίζοντας ότι: «ο πρόεδρος Κουμπάρης απο-
πλανούσε τον υποναύαρχον με το αύριον και μεθαύριο προσπαθών 
να συλλέξει το χρηματικόν του μέχρις ότου εξερράγη η επανάστα-
σις δεξιά και αριστερά. Ο δε κύριος Κουμπάρης λαβών το ταμείον 
της Εταιρίας, δραπετεύει νυκτός εις Οδησσόν»33. Ωστόσο, η έντονη 
μομφή του Κ. Παπαδόπουλου προς τον Κουμπάρη και τους άλλους 
συντελεστές του σχεδίου εντάσσεται μάλλον στη γενικότερη απο-
δοκιμασία του προς την τάξη των μεγαλεμπόρων, οι οποίοι δε διέ-
θεταν βέβαια τον ενθουσιασμό και την αμεσότητα της αγωνιστικό-
τητας των λαϊκών αγωνιστών, που επίσης μετείχαν στη Φιλική Ε-
ταιρία, αλλά συνολικά πρόσφεραν εξίσου στον ενιαίο εθνικό αγώ-
να του 1821.  

Η οικονομική και εκπαιδευτική ενίσχυση των υπόδουλων ελλη-
νικών κοινοτήτων στο μείζονα χώρο της Θράκης (και σ’ όλες τις 
κατακτημένες περιοχές) εξαρτιόταν άμεσα από την τάξη των μεγα-
λεμπόρων και των αστών της εποχής, η οποία, παρά τα οικονομικά 
συμφέροντα που μοιραζόταν με την οθωμανική άρχουσα τάξη, δεν 
μπόρεσε να ταυτιστεί μαζί της. Όπως υποστηρίζουν οι ιστορικοί Α. 
Βακαλόπουλος και Ν. Σβορώνος, η αστική τάξη της εποχής λει-
τούργησε ως πρωταρχικός παράγοντας για την εθνική αφύπνιση 
και την εξέγερση, αλλά την τελική κινητοποίηση την επωμίστηκαν 
το μεγάλο πλήθος του αγροτικού λαού και γενικότερα όλες οι δυ-
νάμεις των κατακτημένων34. Την άποψη του Κ. Παπαδόπουλου για 

                                                    
τ. Α΄, ό.π., 59-68 και 68-71, και Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον ιστορικόν περί της Φιλι-
κής Εταιρείας, Ναύπλιο 1834, 310. 

33. Κ. Παπαδόπουλος, Απάνθισμα του ιστορικού αγώνος των Ελλήνων, 
παρουσίαση - σχολιασμός Θ. ∆ιξίλου, Αθήνα 1976, 49. 

34. Βλ. Κ. Παπουλίδης, «Η Ρωσία και η ελληνική επανάσταση του 1821-
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τη δράση του Φιλικού Κ. Κουμπάρη αντικρούει ο Ι. Φιλήμονας ε-
ντοπίζοντας την αιτία της αποτυχίας του σχεδίου στην έλλειψη έμ-
ψυχου υλικού και πολεμοφοδίων, σε αντίθεση με την οργάνωση και 
τον πλούσιο εξοπλισμό που διέθετε η οθωμανική ηγεσία της Πό-
λης35. Οι ευχαριστήριες επίσης επιστολές που έχουν διασωθεί προς 
τον Κ. Κουμπάρη για τη σωτήρια παρέμβασή του στη φυγάδευση 
πολλών ελληνικών οικογενειών μαρτυρούν τη συνεισφορά του 
Θρακιώτη Φιλικού. Μετά τη διαρροή του μυστικού σχεδίου για την 
εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη διώχθηκαν πολλές ελληνικές οι-
κογένειες, αλλά «ο Κουμπάρης ηδυνήθη να σώσει υπέρ τας 1000 
ψυχάς και αποστείλη αυτάς εις Οδησσόν προς τους εκεί εγκατε-
στημένους αδελφούς αυτού Αλέξανδρον και Σταμάτιον, παρ’ ων 
έτυχον πάσαν προστασίαν και περίθαλψιν»36. Για το ίδιο θέμα ο 
ιστορικός Γ. Κορδάτος υπερασπίζεται τις κινητοποιήσεις των Φιλι-
κών, υποστηρίζοντας ότι παρά τις τροποποιήσεις που επέφεραν 
στα ριζοσπαστικά σχέδια του Ρήγα, δεν έφταιγαν για τη συγκεκρι-
μένη αποτυχία του σχεδίου στην Κωνσταντινούπολη37.  

Σημαντική επίσης υπήρξε η επινόηση ενός ιδιαίτερου μυστικού 
αλφάβητου από τον Κ. Κουμπάρη, με το οποίο επικοινωνούσε η 
Εφορία της Κωνσταντινούπολης με την Εφορία της Οδησσού: «ε-
σύνθεσεν άλλα στοιχία (αλφαβηταρίου), βάζοντας στοιχία ιταλικά 

                                                    
1822 (με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση εγγράφων από τα Αρχεία Εξω-
τερικής Πολιτικής της Ρωσίας)», 184-204: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 2/1983, 200, 
και Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, 
Αθήνα 1982, 196. 

35. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον Ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, 
ό.π., 69. 

36. Βλ. Α. Γούδας, ό.π., 217: διασώζονται οι ευχαριστήριες επιστολές των 
οικογενειών Κ. Οικονόμου, Π. Σέκερη, Ε. Μουρούζη, Α. Μαυροκορδάτου, βλ. 
και «Ιστορικά σημειώματα», ό.π., 157. 

37. Γ. Κορδάτος, Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επανάστασης του 
1821, Αθήνα 1983, 144-145. 
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–από της αριθμητικής– και από το ιδικόν μας αλφαβητάριον»38. Τα 
αδέλφια του μετείχαν εξίσου ενεργά ο καθένας στις δραστηριότητες 
της Φιλικής Εταιρίας αν και με διαφορετικό τρόπο. Ο Αλέξανδρος 
Κουμπάρης διετέλεσε ηγετικό μέλος στην Εφορία της Οδησσού, η 
οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Υψηλάντη και ενεργοποιούσε τον 
ελληνισμό της ευρύτερης περιοχής39. Η προσωπική, οικονομική 
προσφορά του Α. Κουμπάρη στην επανάσταση της Μολδαβίας έ-
φτασε τα 300.000 ρούβλια40. Μετά την αποτυχία της μετείχε ενεργά 
στη νέα μορφή της Φιλικής Εταιρίας, στη Γραικική Φιλανθρωπική 
Εταιρία «ούτως έληξεν η δράσις της Φιλικής Εταιρείας ως συστή-
ματος ουχί όμως και η των Φιλικών ως ατόμων, ως μαρτυρεί η Ι-
στορία»41.  

Αυτή η νέα μορφή της Φιλικής Εταιρίας προσδιορίστηκε μετά 
από συνάντηση των Φιλικών στην οικία του Θρακιώτη επίσης, Φι-
λικού Γρηγορίου Ι. Μαρασλή, όπου εξελέγησαν ως νέοι έφοροι οι 
Α. Κουμπάρης, Β. Παλαιολόγος, Ι. Αμβροσίου, Α. Μαύρος, Γ. Μα-
ρασλής. Αυτοί ανέλαβαν την ηθική και οικονομική υποστήριξη των 
πολυάριθμων αγωνιστών (5000) που κατέφυγαν στην Οδησσό μετά 
την αποτυχία της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία42. Οι δραστηριότητες 
της νέας Εταιρίας συνεχίστηκαν μέχρι το ∆εκέμβριο του 1821, όταν 
με διαταγή του υπουργού των εξωτερικών της Ρωσίας K. V. Nes-
selrode απαγορεύθηκε η λειτουργία της ως «πολιτικής οργάνωσης 
με πρόσχημα αγαθοεργού εταιρείας», με αποτέλεσμα τη μη συμπα-

                                                 
38. Για την Εφορία της Κωνσταντινούπολης, βλ. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον ι-

στορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας, ό.π., 308-309, και για το μυστικό αλφά-
βητο βλ. Σ. Σακελλαρίου, Φιλική Εταιρία, Οδησσός 1909, 71: πρόκειται για 
χειρόγραφο του αδελφού του Σ. Κουμπάρη. 

39. Βλ. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, 
τ. Α΄, ό.π., 387-416, και για την Εφορία της Οδησσού, βλ. Σ. Σακελλαρίου, 
ό.π., σ. 37. 

40. Μ. Κούκος: ΘΕ, 2/1981, ό.π., 116. 
41. Σ. Σακελλαρίου, ό.π., 270. 
42. ό.π., 22-27. 
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ράσταση της επίσημης εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας κατά την 
κρίσιμη για τον ελληνισμό περίοδο 1821-182243. 

Ο μικρότερος αδελφός, Σταμάτης Κουμπάρης, είχε αναλάβει το 
επικίνδυνο έργο της μεταφοράς μυστικών μηνυμάτων μεταξύ των 
Φιλικών που είχαν δραστηριοποιηθεί σ’ όλη την επικράτεια της μεί-
ζονος Θράκης, καθώς και στις παροικίες της νότιας Ρωσίας44. Το 
νεαρόν της ηλικίας και ο ένθερμος χαρακτήρας του τον καθιέρωσαν 
ως έναν, «εκ των θερμουργών και φανατικών κατηχητών» της Φι-
λικής Εταιρίας, διότι έτρεχε «όπου η χρεία τον καλέση»45. Σε χει-
ρόγραφο του ίδιου διαβάζουμε τα εξής: «άρχισα να εμβάζω κάθε 
Έλληνα εις την Φιλικήν αιτερίαν, ο καθείς όπου έμβενε την ακό-
λουθον μέραν έφερνε τους συγγενείς και τους φίλους του... πολλούς 
πτωχούς είδα πλέον γεννέους από τους πλουσίους, όπου κρατού-
σαν μόνο τα έξοδα των διά τον δρόμον προς το στάδιον της μά-
χης»46. 

Παρόμοιες υπήρξαν οι δραστηριότητες του Θρακιώτη Γ.Ι. Μα-
ρασλή ο οποίος γεννήθηκε στο Μαράς της Φιλιππούπολης γύρω στο 
1780 και απεβίωσε το 1851 αφήνοντας άξιο απόγονο τον Γ.Γ. Μα-
ρασλή, μεγάλο εθνικό ευεργέτη του ελληνικού κράτους47. Ο Φιλικός 

                                                 
43. Κ. Παπουλίδης, Γρηγόριος Γ. Μαρασλής 1831-1907, η ζωή και το έρ-

γο του, Θεσσαλονίκη 1989, 33-34: «μετά την απαγόρευση λειτουργίας της Ε-
ταιρίας την οικονομική ενίσχυση των προσφύγων ανέλαβε με απόφαση του 
ρωσικού κράτους, το ελληνικό επικουρικό κομιτάτο, το οποίο λειτούργησε 
από τα τέλη του 1821 μέχρι και το 1831». Για την επίσημη εχθρική πολιτική 
της Ρωσίας βλ. Κ. Παπουλίδης, Η Ρωσία και η ελληνική επανάσταση του 
1821-1822, ό.π., 184-204 και 201. 

44. Ε. Καμαριανάκης, Ηρωικαί και πνευματικαί μορφαί της Θράκης, 
ΝΕΛΕ Έβρου, Αλεξανδρούπολη 19745, 15. 

45. Σ. Σακελλαρίου, ό.π., 37. 
46. ό.π., 70. 
47. Βλ. Κ. Παπουλίδης, Γ.Γ. Μαρασλής, ό.π., 25-35 και 57. Βλ. επίσης Κ. 

Αποστολίδης, «Γ.Γ. Μαρασλής»: Θρακικά, 3/1932, 367-371 και Τ. Ακρίτας, «Η 
Θράκη διά μέσου των αιώνων», 35-54, ΑΘΛΓΘ, 35/1970, 43. Σύμφωνα με την 
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Γ.Ι. Μαρασλής ήταν από τους πρώτους οικιστές της Οδησσού, δρα-
στήριο μέλος της πρώτης Φιλικής Εταιρίας και στη συνέχεια έφορος 
της Φιλανθρωπικής Εταιρίας, στην οποία πρόσφερε την οικία του 
για να χρησιμοποιείται ως μυστικός τόπος συνάντησης48. Η ανθηρή 
οικονομική κατάσταση του και η εμπορική ιδιότητά του αποτελού-
σαν την καλύτερη κάλυψη για τις παράνομες δραστηριότητές του. 
Υποστήριξε ιδιαίτερα τους Θρακιώτες που κινδύνευαν από τη βα-
ναυσότητα των Οθωμανών και από τις υποψίες των ρωσικών αρ-
χών. Η δράση του ήταν συνολικά πολιτιστική, φιλανθρωπική και 
εθνική τόσο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και μετεπα-
ναστατικά, όταν ηγήθηκε της ελληνικής κοινότητας στην Οδησσό49.  

Εικαστικά έχει καταγραφεί η μορφή του προαναφερθέντος α-
πογόνου του, Γ.Γ. Μαρασλή σε δημόσια προτομή και σε σύγχρονες 
προσωπογραφίες50. Η επιτακτική ανάγκη για την εικαστική κατα-
γραφή των Θρακών αγωνιστών, ιδιαίτερα αυτών της βόρειας Θρά-
κης, προβάλλει σήμερα, λόγω των αμφισβητήσεων της ελληνικής 
καταγωγής τους. Οι προαναφερθέντες αγωνιστές, πατέρας και υιός, 
ανήκουν στην κατηγορία αυτών που η καταγωγή και το επαναστα-
τικό έργο τους έχουν αμφισβητηθεί από ιστορικές μελέτες και εικα-
στικές απόπειρες πλαστογράφησης της ιστορικής αλήθειας. Ο Κ. 
Παπουλίδης στην εμπεριστατωμένη μελέτη του (με βάση έγγραφα 
και αρχεία) παρουσιάζει στοιχεία για τη συγκεκριμένη πρόταση 
Βούλγαρου ιστορικού, του St. Strumevski, να τοποθετηθεί η δημό-
σια προτομή του Γ. Μαρασλή στον περίβολο σχολείου που ίδρυσε ο 
ίδιος στη Φιλιππούπολη, πρόταση η οποία απορρίφτηκε ελλείψει 

                                                    
προφορική παράδοση, ο παππούς της οικογένειας Μαρασλή, ο Χ˝Σκάρλος, 
ήταν επίσης Φιλικός και απαγχονίστηκε το 1821 μαζί με τους προκρίτους της 
Φιλιππούπολης. 

48. Κ. Παπουλίδης, Γ.Γ. Μαρασλής, ό.π., 57 κ.ε. 
49. ό.π., 27-34. 
50. Βλ. Κ. Παπουλίδης, ό.π., σ. 110. Για τις προσωπογραφίες βλ. ΑΡΧΕΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, ΚΝΕ-ΕΙΕ, α/α 2677, 950, 158, 1889. 
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στοιχείων για τη βουλγαρική εθνικότητά του51. 
Εκτός από την κατηγορία των πλούσιων Θρακών Φιλικών, που 

συνέβαλαν αποφασιστικά στο έργο της Φιλικής Εταιρίας στη μείζο-
να περιοχή της Θράκης, σημαντικός ήταν και ο ρόλος των Φιλικών 
αγωνιστών που προέρχονταν από κατώτερες οικονομικά τάξεις, 
όπως οι αδελφοί Ξενοκράτη: πρόκειται για τους Αθανάσιο (1789-
1871) και Κωνσταντίνο (1803-1876) Ξενοκράτη από το Σαμμάκοβο 
της ανατολικής Θράκης οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Βουκουρέ-
στι μετά τη μετανάστευση του μεγαλύτερου αδελφού τους Θεόδω-
ρου. Το αρχικό επώνυμό τους ήταν «Τσαλανδή ή Μπεντάς», το ο-
ποίο άλλαξαν το 1820 στο ελληνοπρεπέστερο Ξενοκράτης για να 
προβάλλουν την ελληνική ταυτότητά τους στη Ρουμανία, όπου ε-
γκαταστάθηκαν μόνιμα για επαγγελματικούς λόγους52. Ο νεότερος 
Κ. Ξενοκράτης μυήθηκε σε μικρή ηλικία στη Φιλική Εταιρία και στη 
συνέχεια κατατάχθηκε στον Ιερό Λόχο του Υψηλάντη, όπως και 
άλλοι νέοι από τη Θράκη. Η μεγάλη περιουσία την οποία απέκτη-
σαν οι αδελφοί Ξενοκράτη μακριά από τη γενέτειρά τους δόθηκε 

                                                 
51. Κ. Παπουλίδης, Γ.Γ. Μαρασλής, ό.π., 98. Ο Βούλγαρος ιστορικός ζή-

τησε άδεια για τη φιλοτέχνηση γλυπτού από το Υπουργείο Παιδείας της 
Βουλγαρίας, η οποία τελικά δεν του δόθηκε.  

Ενδιαφέρουσα επίσης για το σύγχρονο μελετητή είναι η πληροφορία του 
ερευνητή Κ. Παπουλίδη για την μετονομασία της Μαρασλείου Σχολής στη 
Φιλιππούπολη μετά το 1906, διαδοχικά σε «Ιλαρίωνος Μακαριουπόλεως», 
«Jordanka Nikolova», «Kυρίλλου και Μεθοδίου», και σήμερα «Geo Millev». 
Για τον Geo Millev, εθνικό ποιητή και ήρωα της σύγχρονης ιστορίας της 
Βουλγαρίας, βλ. Λ. Μάλαμας, Τουριστική Βουλγαρία, Γιάννενα 1983, 337-
338. 

52. Κ. Αποστολίδης, «Αδελφοί Ξενοκράται»: Θρακικά / 3 1932, 393-397 
και Θ. Κιακίδης, «Ιστορία Σαμμακοβίου και περιχώρων», 292-294: Θρακικά, 
30/1959, βλ. 227-239: «η ένδεια της πολυμελούς οικογένειας ανάγκασε τον με-
γαλύτερο αδελφό Θεόδωρο να καταφύγει αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου εργάστηκε ως ράπτης και στη συνέχεια προσλήφθηκε από τον ηγεμόνα 
της Βλαχίας». 
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μετά το θάνατό τους στο ελληνικό κράτος, ενώ οι απόγονοί τους 
πρόσφεραν σημαντική οικονομική βοήθεια για δωρεάν σπουδές σε 
νέους καταγόμενους από το Σαμμάκοβο ή από τη Βιζύη53.  

Οι αδελφοί Ξενοκράτη έχουν επίσης καταγραφεί ως Ρουμάνοι 
Βλάχοι Φιλικοί και αγωνιστές54, σε μια προσπάθεια ιστορικής πλα-
στογράφησης, η οποία ωστόσο αποτελεί για το σύγχρονο ιστοριο-
δίφη παρωχημένη προπαγανδιστική μέθοδο, επειδή από τα αρχεία 
και τα δημοσιευμένα έγγραφα θεωρείται πλέον δεδομένη η συνολι-
κή συμμετοχή των Βαλκανίων στη Φιλική Εταιρία καθώς και στις 
εθνικές επαναστάσεις των επιμέρους λαών ενάντια στην οθωμανική 
κατάκτηση. Κάθε έθνος των Βαλκανίων μπορεί να καταγράφει και 
να τιμά τους δικούς του ήρωες, τους αγωνιστές - πρότυπα, μέσα 
από μια σύγχρονη, διαβαλκανική ιστορική προοπτική55.  

Εκτός από τους επώνυμους προαναφερθέντες Φιλικούς εμπό-
ρους έχουν επίσης καταγραφεί κληρικοί και λαϊκοί αγωνιστές 
Θρακιώτες από τη μείζονα περιοχή της Θράκης, επειδή όλες οι πε-
ριοχές είχαν από πολύ νωρίς υποστεί σφαγές και ερημώσεις 
(Βάρνα, Σωζόπολη, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη, Σαράντα Εκ-
κλησιές, Ραιδεστός) με αποτέλεσμα τη μυστική ενεργοποίηση των 
κατοίκων στη Φιλική Εταιρία. Ειδικότερα οι μητροπολίτες, οι δη-
μογέροντες, οι πρωτομαΐστορες των συντεχνιών ήταν μυημένοι στα 
μυστικά σχέδια της Φιλικής Εταιρίας για την απελευθέρωση από 
την οθωμανική κατάκτηση56.  

Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των Θρακών 
                                                 
53. Θ. Κιακίδης, ό.π., 231-238. 
54. Γ. Σακκάς, Ο Ιερός Λόχος, Αθήνα 1973, 34. 
55. Για τη συμμετοχή των Αλβανών, Βουλγάρων, Ρουμάνων και Σέρβων 

στη Φιλική Εταιρία βλέπε Τ. Βουρνάς (πρόλογος, συλλογή, επεξεργασία), Φι-
λική Εταιρία, α. τα παράνομα ντοκουμέντα, β. απομνημονεύματα αγωνιστών 
(Ε. Ξάνθος, Γ. Λεβέντης), Αθήνα χ.χ., 109-132. 

56. Π. Παπαχριστοδούλου, Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού στον 
απελευθερωτικό αγώνα 1821-1922, Αθήνα 1950, 4 και Α. Ρωσσίδης, «Κομο-
τηνή - σύντομη ιστορία της πόλης»: ΘΕ, 3/1982, 217-224. 
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κληρικών στην παράνομη Εταιρία, επειδή η επίσημη Εκκλησία ή-
ταν στην αρχή δύσπιστη, ενώ αργότερα ακολούθησε και εχθρική 
στάση απέναντι στις «ιδέες που προπαγανδίζουν την εξέγερση κι 
απέναντι στην ίδια τη φιλοσοφία όπου βασίζονται αυτές οι ιδέες», 
με αποτέλεσμα «καταδίκες και αναθεματισμούς των καινούριων 
ιδεών και καταδίωξη των οπαδών της... καταδικάζεται η φιλοσο-
φία του Μαλεμπράνς, η σκέψη του Βολταίρου, οι μασόνοι και οι 
γάλλοι “άθεοι”...»57.  

Στα πλαίσια ωστόσο της διττής συμπεριφοράς όλων των κατα-
κτημένων, της συνύπαρξης και της αντίστασης, η ορθοδοξία και οι 
φορείς της δεν «ταυτίστηκαν εσωτερικά με τον κατακτητή»58 αλλά 
διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο status χριστιανικής πίστης των κατα-
κτημένων, χρησμολογίας και διάδοσης των προφητειών, που είχε ως 
αποτέλεσμα τη θρησκευτική, εμπράγματη αντίσταση στον αλλόδο-
ξο κατακτητή, «εις τους έλληνας εφαίνετο ότι η σημασία της επα-
ναστάσεως είναι εις τας χείρας του θεού διά των λειτουργών της 
θρησκείας του»59.  

Από το χώρο της Θράκης έχουν καταγραφεί ως Φιλικοί οι κλη-
ρικοί: ∆έρκων Γρηγόριος, Αγχιάλου Ευγένιος, Αδριανούπολης ∆ω-
ρόθεος, Βάρνας Ζαχαρίας, Βιζύης Ιωάσαφ, Μαρώνειας Κωνστάντι-
ος, Μεσήμβριας Ιωσήφ, Σωζοαγαθουπόλεως Παΐσιος, Φιλιππουπό-
λεως Παΐσιος60. Από αυτούς εικαστικά έχουν καταγραφεί ο Φιλικός 
Κωνστάντιος της Μαρώνειας, ο Ευγένιος της Αγχιάλου μαζί με αρ-
χιερείς της Θράκης και ο ∆ωρόθεος Πρώϊος της Αδριανούπολης. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η καταγωγή των αναφερθέντων δεν προέρ-

                                                 
57. Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, 

Αθήνα 1982 , 228. 
58. π. Γ.∆. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία - οι Έλληνες στην οθωμανική αυ-

τοκρατορία, Αθήνα 19933, 91. 
59. Π. Γεωργαντζής, Οι αρχιερείς και το 21, Ξάνθη 1985, 215. 
60. ό.π., 223-224. Για το δεσπότη Βάρνας, ο οποίος κατηγορήθηκε για 

προδοσία της Φιλικής Εταιρίας, ενώ μάλλον υπήρξε θύμα προδοσίας από το 
Βούλγαρο διάκονό του, βλ. Π. Σκεπάρνης, Φιλική Εταιρία, χ.τ. 1965, 59. 
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χεται από τη Θράκη, αλλά η δράση τους και η συμβολή τους στην 
ενεργοποίηση του θρακικού ποιμνίου εναντίον του κατακτητή συ-
νέβαλαν στην πολιτογράφησή τους ως Θρακιωτών.  

Το πρώτο έργο που παρουσιάζουμε (αρ. 22) είναι ο ανδριάντας 
που αναπαριστάνει τον Φιλικό Κωνστάντιο, έργο του Θ. Βασιλείου 
(1917-) και ανήκει στην κατηγορία της μνημειακής γλυπτικής, που 
καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα μετά τον 19ο αιώνα στον ελλαδικό χώρο, 
επειδή ο υπερβατισμός του χριστιανισμού είχε περιορίσει το ρόλο 
της γλυπτικής στο διακοσμητικό χώρο και στις εφαρμοσμένες τέ-
χνες, ενώ συγχρόνως η ζωγραφική ανταποκρινόταν περισσότερο 
στις ανάγκες της χριστιανικής τέχνης61. 

Γενικότερα, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1830) η 
αναγεννημμένη ιστορικά και καλλιτεχνικά Ελλάδα ακολούθησε 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα προσπαθώντας να εκφράσει τις 
ελληνικές ανησυχίες: «στις αφετηρίες της νεοελληνικής τέχνης βρί-
σκεται ο απλός αγωνιστής, ο τολμηρός ναυτικός...» όλα τα εθνικά 
πρότυπα του αγώνα, διότι «η τέχνη ήταν πάντα σε απόλυτη επαφή 
με το ιστορικό γίγνεσθαι»62. Αυτή την εθνική και πολιτική αξία 
των δημόσιων μνημείων γνώριζαν οι Βαυαροί, οι οποίοι πρώτοι τί-
μησαν και κατέγραψαν τους Βαυαρούς που μετείχαν στον ελληνικό 
αγώνα63.  

Στο χώρο της μνημειακής γλυπτικής η διάδοση της δημόσιας 
μορφοποίησης ιστορικών προσώπων και γεγονότων άρχισε στην 
Ελλάδα μετά το 1898, όταν θεσπίστηκαν ειδικές διαδικασίες για τη 
συγκρότηση επιτροπών που θα αναλάμβαναν την ανέγερση των 
μνημείων. Από τότε τα δημόσια γλυπτά έγιναν πολυάριθμα και την 
παραγγελία τους ανέλαβαν επίσημα οι τοπικοί φορείς διοίκησης64.  

                                                 
61. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, τ. Ε΄, Αθήνα, 1981: βλ. στον πρόλογο. 
62. Χ. Χρήστου, Η ελληνική ζωγραφική 1832-1922, Αθήνα 1981, 14-15. 
63. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, ό.π., 98. 
64. Γ. Μαργαρίτης, «Οι περιπέτειες του ηρωϊκού θανάτου»: Μνήμων, 

12/1989, 89-116. 
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Στον τομέα της ανδριαντοποιίας, όπου ανήκει το έργο που πα-
ρουσιάζουμε, είχαν φιλοτεχνηθεί έργα δημόσιας παραγγελίας από 
το 1869, όταν αποφασίσθηκε η παραγγελία για δύο ανδριάντες του 
Ρ. Φεραίου και του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, οι οποίοι τοποθετή-
θηκαν στα προπύλαια του πανεπιστημίου της Αθήνας το 187265. Με 
αφορμή τους πρώτους αυτούς ανδριάντες που τοποθετήθηκαν στην 
Αθήνα, ως πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, συζητήθηκε εκ 
νέου του θέμα του «καθολικού» μνημείου για το 1821 που είχε προ-
τείνει ήδη ο Ι. Καποδίστριας: «προώρισται να περικλείη τα οστά 
των υπέρ της Πατρίδος πεσόντων. Εις το υπόγειον μέρος θα τοπο-
θετηθώσιν οι τάφοι και άνωθεν το Πάνθεον.... Το όλον θα διακο-
σμηθή και έσωθεν και έξωθεν δι έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και 
μωσαϊκών. Τα ωραιότερα μάρμαρα θα χρησιμοποιηθώσιν εις την 
κατασκευήν του έργου και η στέγασις έσται εκ χαλκού»66. Από το 
φιλόδοξο αυτό σχέδιο φαίνεται και η σπουδαιότητα της εθνικής ει-
καστικής καταγραφής η οποία εντάσσεται «στο ιδεολογικό οπλο-
στάσιο με το οποίο επιδιώκουν την εκπλήρωση πολιτικών στό-
χων»67.  

Ο ανδριάντας (αρ. 22) που αναπαριστά τον Φιλικό Κωνστάντιο 
είναι πολύ μεταγενέστερο έργο, του 1981, μετά από παραγγελία και 
έρανο που έγινε με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Μαρώνειας και 
Κομοτηνής κ. ∆αμασκηνού68. Ο μητροπολίτης Κωνστάντιος από τα 
Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής διετέλεσε αρχιμανδρίτης στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο και το 1810 χειροτονήθηκε μητροπολίτης 
Μαρώνειας «εγνώριζε πολύ καλά τις προετοιμασίες για την εξέ-

                                                 
65. Η. Μυκονιάτης, «Οι ανδριάντες του Ρήγα και του Γρηγορίου Ε΄ στα 

προπύλαια του πανεπιστημίου της Αθήνας και το πρώτο κοινό τους»: Ελλη-
νικά, 35 (2)/1984, 355-370. 

66. Ι.Α. Μελετόπουλος, «Το Πάνθεον του 21»: Βωμοί, 35/1977, 5-7 και 12. 
67. Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση», ό.π., 103-104. 
68. Τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του αοιδίμου Μητροπολίτου 

Μαρωνείας Κωνστάντιου, εθνεγέρτου Ροδόπης κατά τον Ιερό Αγώνα του 
1821, προσφορά Ιερά Μητρ. Μαρώνειας και Κομοτηνής 1984. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 149

γερση, διότι είχε μυηθεί ενωρίς στην Φιλική Εταιρεία...»69. Στο συ-
γκεκριμένο δημόσιο γλυπτό, το υλικό –χαλκός– και οι μικρές δια-
στάσεις προσδίδουν ιδιαίτερη οικειότητα στην ιστορική μορφή, η 
οποία αποδίδεται κατενώπιον με ελαφρά στροφή του κεφαλιού και 
με το αριστερό χέρι κρατά σφικτά στο στήθος το ειλητάριο, ενώ 
απλώνει το δεξί χέρι προς τα εμπρός παράλληλα με την κίνηση του 
κάτω άκρου ευλογώντας το λαό στον οποίο απευθύνεται όπως τα 
περισσότερα δημόσια γλυπτά κληρικών. Ο καλλιτέχνης Θ. Βασιλεί-
ου70 ακολουθεί την τυπική γλυπτική κατασκευή ενός περίοπτου 
ανδριάντα που μπορεί να γίνει κατανοητός από το ευρύ κοινό. Εί-
ναι τοποθετημένος στο κέντρο του περίβολου της Μητρόπολης στον 
ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κομοτηνή. Το έργο προ-
βάλλει ρεαλιστικά την εξωτερική εμφάνιση του εικονιζόμενου, το 
λειτουργικό χαρακτήρα του ράσου και η θέση της μορφής τονίζει 
την ηγετική ικανότητα του ιστορικού προσώπου. Με τον τρόπο αυ-
τό επιτυγχάνεται «το κυριότερον έργον του αγαλματοποιού», που 
είναι το «παραστηματικόν», και η ιστορική απομνημόνευση του 
ήρωα μέσα από ένα μνημειώδες έργο71.  

Γενικότερα, οι ανδριάντες ιστορικών προσώπων και ιδιαίτερα 
των κληρικών είναι ακαδημαϊκής τεχνοτροπίας και εκφράζουν α-
πόλυτα την κυρίαρχη κοινωνική και αισθητική προσδοκία. Ακόμη 
και ο Μ. Τόμπρος (1889-1974), ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά 
στην ανανέωση της νεοελληνικής γλυπτικής, συμβιβάστηκε με τις 
επίσημες παραγγελίες που ανέλαβε72 επιβεβαιώνοντας τον κανόνα 
για τη «μορφολογική διάσταση ιδιωτικού και δημόσιου έργου στον 

                                                 
69. ό.π. 
70. Ο Θ. Βασιλείου υπήρξε μαθητής του Κ. ∆ημητριάδη στην Αθήνα και 

συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο: βλ. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, 
ό.π., 287-288. 

71. Η. Μυκονιάτης, «Οι ανδριάντες του Ρήγα», ό.π. 361. 
72. Μ. Στεφανίδης, Εισαγωγή στην ελληνική γλυπτική από την αρχαιότη-

τα ως σήμερα, Αθήνα 1984, 15. 
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ίδιο καλλιτέχνη»73. 
Ωστόσο, στο παρόν έργο, όπως και στα περισσότερα που πα-

ρουσιάζουμε, μας ενδιαφέρει η ιστορική σήμανση, επειδή αυτή συ-
νιστά μια μοναδική εικαστική καταγραφή της τοπικής ιστορίας των 
Θρακών. Η αισθητική μορφοποίηση των ιστορικών προσώπων 
προσδίδει σ’ αυτά μια άμεση υλική ταυτότητα και οι ήρωες γίνο-
νται ένα φυσικό αντικείμενο του παρόντος, παρατηρήσιμο και 
πολλές φορές αξιοπιστότερο ίσως του ιστορικού λόγου.  

Ιδιαίτερα για την ακριτική περιοχή της ελληνικής Θράκης η δη-
μόσια τέχνη τεκμηριώνει τη γεωοπολιτική και ιστορική βάση της, 
την ίδια δηλαδή την ιδεολογική πορεία του έθνους μέσα από ένα 
εικαστικό, διδακτικό και καθοδηγητικό έργο74.  

Τα δύο επόμενα έργα που παρουσιάζουμε μαρτυρούν επίσης τη 
«φιλική ταυτότητα» των εικονιζόμενων κληρικών που έδρασαν και 
αγωνίστηκαν στη Θράκη. Πρόκειται για τον μητροπολίτη Αγχιά-
λου Ευγένιο Καραβία και τον μητροπολίτη Αδριανούπολης ∆ωρό-
θεο Πρώιο. Οι δύο κληρικοί έχουν πολιτογραφηθεί λόγω της εθνι-
κής τους δράσης στη Θράκη ως Θρακιώτες, ενώ η καταγωγή τους 
είναι από την Ιθάκη και τη Χίο αντίστοιχα75.  

Ο Φιλικός Καραβίας «διδάξας εν Αγχιάλω μέχρι του 1807»76 δι-
ετέλεσε αρχιερέας της μητρόπολης Αγχιάλου από το 1813 μέχρι το 
1821. Την ίδια χρονιά φυλακίστηκε ως ύποπτος για τη συμμετοχή 
του στη Φιλική Εταιρία και στην προετοιμασία της εξέγερσης στη 
Μολδοβλαχία μαζί με τους αρχιερείς Νικομήδειας Αθανάσιο, ∆έρ-
κων Γρηγόριο, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Αδριανούπολης ∆ωρόθεο και 

                                                 
73. Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση», ό.π., 141. 
74. ό.π., 105. 
75. Α. ∆ιαμαντόπουλος, «Κατάλογος επισκόπων και μητροπολιτών Αγ-

χιάλου», 167-180, Θρακικά, 9/1938, 177. 
76. Βλ. Θ. Σιμόπουλος, Μάρτυρες και αγωνισταί ιεράρχαι της ελληνικής 

εθνεγερσίας 1821-1829, τ. Α΄, Αθήνα 1971, 296: Στο διάστημα 1816-1818 ο 
μητροπολίτης μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από το συγγενή του και χιλίαρχο 
Β. Καραβία, πρωτεργάτη στο κίνημα της Βλαχίας. 
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Τυρνόβου Ιωαννίκιο77. Από τους προαναφερθέντες κληρικούς οι 
∆έρκων Γρηγόριος, Αδριανούπολης ∆ωρόθεος, Τυρνόβου Ιωαννί-
κιος, Βιζύης Ιερεμίας, Ηράκλειας Μελέτιος, Βάρνης Φιλόθεος, Σω-
ζόπολης Παΐσιος και ∆ιδυμοτείχου Καλλίνικος είχαν υπογράψει 
τον αφορισμό του Πατριαρχείου για τη Φιλική Εταιρία, αλλά κα-
τηγορήθηκαν ως Φιλικοί και ύποπτοι, καθώς οι δημόσιοι αντεπα-
ναστατικοί αφορισμοί ανήκαν περισσότερο στο «διπλωματικό» ε-
πίπεδο της δράσης των κληρικών και όχι στο αγωνιστικό78. 

Αυτήν την ιστορική στιγμή της φυλάκισης φιλοτέχνησε ο ζω-
γράφος Ε. ∆ούκας (1886-1969) έπειτα από παραγγελία της Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη ελαιογραφία 
με τίτλο «Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος Καραβίας εμψυχώνων τους 
άλλους αρχιερείς προ του απαγχονισμού των την νύχτα της Ανα-
στάσεως του 1821»79 (αρ. 23). Ανήκει στην κατηγορία της ζωγρα-
φικής ιστορικών θεμάτων, στην εικονιστική καταγραφή του ελλη-
νικού αγώνα και την εξύψωσή του μέσα από μνημειακές δημιουργί-
ες80

. Τα πρόσωπα των κληρικών αποδίδονται με ιστορική ακρίβεια 
και σχεδιαστική δεξιότητα και συγχρόνως προβάλλονται τα περι-
γραφικά στοιχεία των ιερατικών ρούχων και των προσωπογραφι-
κών γνωρισμάτων, στα οποία κυριαρχεί η δραματική ένταση του 
ιστορικού γεγονότος στα πλαίσια ενός συμβατικού ιδεαλισμού της 
εποχής. Η σύνθεση ακολουθεί τη ρεαλιστική απόδοση των ιστορι-

                                                 
77. Π. Γεωργαντζής, Πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας της Θράκης κα-

τά το 1821, τ. Β΄, Κομοτηνή 1983, 364 και Π. Γεωργαντζής, Οι αρχιερείς και 
το 21, Ξάνθη 1985, 289-290. 

78. Τ. Βουρνάς, ό.π., 90-95. 
79. Κατάλογος αναδρομικής και ατομικής εκθέσεως έργων ζωγραφικής 

του Ε. ∆ούκα στην αίθουσα Παρνασσού (21/1/60-9/2/60): ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑ-
ΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα. Σε σύ-
νολο 62 έργων το παρόν παρουσιάστηκε πρώτο χωρίς τιμή, διότι ανήκε στην 
Αρχιεπισκοπή. 

80. Α. Κωτίδης, Ελληνική Τέχνη - ζωγραφική του 19ου αιώνα, Αθήνα 
1995, 14-15. 
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κών θεμάτων που είχαν θεωρηθεί ήδη από τον 17ο αιώνα αυτόνομο 
είδος ζωγραφικής με αφετηρία τη ρεαλιστική, ειδική ζωγραφική 
του D. Velasqez81.  

Γενικότερα η ζωγραφική ιστορικών θεμάτων απασχόλησε πολ-
λούς καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, διότι θεωρούσαν σημαντική την 
ενασχόληση με την ιστορία82. Το έργο που παρουσιάζεται (αρ. 23) 
συγκαταλέγεται στα τελευταία έργα της ιστορικής νεοελληνικής 
ζωγραφικής, στην «τελευταία αναλαμπή της θεματογραφίας του 
21» που ολοκληρώθηκε το 1930 όταν έγινε η έκθεση ζωγραφικής 
προς τιμήν των εκατό χρόνων από την επανάσταση, με σημαντικό-
τερη τη συμμετοχή του προαναφερθέντος καλλιτέχνη Ε. ∆ούκα83.  

Στο παρόν έργο οι κινήσεις των χεριών και η τραγική ένταση 
των βλεμμάτων, καθώς και η διακριτική λεπτομέρεια της αλυσίδας 
στον κίονα της φυλακής προσδίδουν στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό 
του δημιουργού και της εποχής την ευρωπαϊκή εξπρεσιονιστική 
χροιά της σχολής του Μονάχου84. 

Το άλλο έργο της θεματικής που παρουσιάζεται (αρ. 24) απει-
κονίζει τον Φιλικό ∆ωρόθεο Πρώιο, Χιώτη στην καταγωγή, ο ο-
ποίος έδρασε στην περιοχή της Θράκης, όταν διετέλεσε μητροπολί-
της Αδριανούπολης κατά την περίοδο 1813-1821 έπειτα από πρό-
ταση του τέως πατριάρχη, Αδριανουπολίτη Κύριλλου Στ΄85. Τον ∆. 

                                                 
81. Η. Μυκονιάτης, Το εικοσιένα στη ζωγραφική, συμβολή στη μελέτη της 

εικονογραφίας του αγώνα, Θεσσαλονίκη 1979, 1-2. 
82. ό.π., 140: υποσημείωση 80. 
83. ό.π., 120-121: ο ζωγράφος Ε. ∆ούκας μετείχε με δέκα ιστορικά έργα, 

αλλά το βραβείο που είχε θεσπίσει η Ακαδημία Αθηνών δεν δόθηκε σε κανέ-
ναν. Για το ζωγράφο βλ. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. Γ΄, Αθήνα 
1976, 277-279. 

84. Κατάλογος - Ανεξαρτησία και Ελευθερία: Πνευματικό κέντρο Αθη-
νών, Αθήνα 1989, 10-11: Ο Ε. ∆ούκας γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1885, σπού-
δασε στη Βενετία και στην ομάδα Λάιφτς στο Μόναχο και συγκαταλέγεται 
στους καλλιτέχνες του 19ου αιώνα που εμπνεύστηκαν από τον αγώνα. 

85. Α. Ιορδάνογλου, «Εκκλησιαστική και εκπαιδευτική κατάσταση Αδρι-
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Πρώιο συγκαταλέγουμε επίσης στους δευτερογενείς Θράκες αγωνι-
στές, διότι αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα αγωνιστή τόσο για τη 
συμμετοχή του στα σχέδια της Φιλικής Εταιρίας όσο επίσης και για 
τη μεγάλη προσφορά του στη θεμελίωση μιας νέας επιστημονικής, 
προεπαναστατικής ιδεολογίας, που επρόκειτο να ενεργοποιήσει τον 
ελληνισμό πέρα από τα στενά όρια των χρησμολογικών πεποιθή-
σεων.  

Συγκεκριμένα, οι σπουδές του Πρώιου στην Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Αγγλία και το Βέλγιο, καθώς και οι περιηγήσεις του σ΄ όλη την 
Ευρώπη και στις περιοχές της Μολδοβλαχίας, διαμόρφωσαν μια η-
γετική πνευματική μορφή στο χώρο της θεολογίας και των θετικών 
επιστημών. Η παιδεία του στη φιλοσοφία και τα φυσικομαθηματι-
κά αναβάθμισε την εκπαίδευση στη γενέτειρά του, αλλά και στης 
Σχολές της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης86. Αποτέ-
λεσμα της φιλεκπαιδευτικής προεπαναστατικής δραστηριότητάς 
του ήταν η ανάδειξη της Αδριανούπολης σε κέντρο εθνικής και 
θρησκευτικής διδασκαλίας. Επίσης, η ευρύτερη διάδοση των θετι-
κών επιστημών και της ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης θεμελίωσαν 
μια νέα «λογική πίστη» στην αφύπνιση και την απελευθέρωση του 
γένους με πρότυπο τη γαλλική επανάσταση και τη φιλοσοφία της87.  

                                                    
ανουπόλεως τον 19ο αιώνα, τρία ανέκδοτα έγγραφα από τα γενικά αρχεία 
του κράτους»: Θρακικά, 2/1979, 287-306: το σχετικό πατριαρχικό σιγιλλιώδες 
γράμμα του 1813 με την πρόταση του Κυρίλλου Στ΄ έχει διασωθεί. 

86. Για τη ζωή και το έργο του ∆. Πρώιου, βλ. Α. Σαμοθράκης, «∆ωρόθεος 
ο Πρώιος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως (1813-1821) και η πνευματική κί-
νησης αυτής»: Θρακικά, 15/1941, 153-158 και Θ. Σιμόπουλος, Μάρτυρες και 
αγωνισταί ιεράρχαι της ελληνικής εθνεγερσίας 1821-1829, τ. Α΄, Αθήνα 
1971, 327-331. 

87. Γ. Παπάζογλου, Χειρόγραφα και βιβλιοθήκες της ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, τ. Α΄, Κομοτηνή 1993, 430: Σε χειρόγραφα που διασώθη-
καν στη μονή Εικοσιφοινίσσης έχει καταγραφεί το έργο του ∆. Πρώιου «Στοι-
χεία Άλγεβρας εκ νεωτέρων συνερανισθέντα υπό κύρου ∆ωρόθεου πρεσβυτέ-
ρου Πρωίου του Χίου». Έργα ανάλογου περιεχομένου δόθηκαν επίσης ως 
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Το πορτρέτο που παρουσιάζουμε (αρ. 24) εντοπίσαμε στη βιβλι-
οθήκη της Χίου, δωρεά του «ανεψιού αυτού Σταματίου Ιωάννου 
Πρώιου» το 1865, ανώνυμου καλλιτέχνη. Πρόκειται για μια ελαιο-
γραφία του 19ου αιώνα στα πλαίσια του στενού επαγγελματικού 
πνεύματος που χαρακτήριζε τις προσωπογραφίες της εποχής, οι ο-
ποίες στην πλειονότητα ακολουθούν το ύφος και την τεχνική της 
δυτικής ζωγραφικής. Η συγκεκριμένη προσωπογραφία αποδίδει 
συμβατικά χωρίς ιδιαίτερη έξαρση τον ιερωμένο σε θέση συγγρα-
φής τονίζοντας έτσι και την εκπαιδευτική του ιδιότητα88. 

Εκτός από τους προμνημονευόμενους έμπορους και κληρικούς, 
επώνυμους Φιλικούς που μετείχαν στα προεπαναστατικά σχέδια 
της Φιλικής Εταιρίας, στην επίσημη ιστορία της Εταιρίας έχουν κα-
ταγραφεί και άλλοι Θράκες λαϊκοί και λόγιοι αγωνιστές:  

α) ο Αδριανουπολίτης αγωνιστής Χατζηγεωργίου ∆ημητρίου, ο 
οποίος σπούδασε στη Σχολή της γενέτειράς του και κατόπιν εργά-
στηκε ως αυλικός στην Κωνσταντινούπολη, όπου ίδρυσε με τον α-
δελφό του τραπεζικό κατάστημα, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία το 
1817 με τον τίτλο του αρχιερέα «για 3000 γρόσσια υπό των εταιρι-
στών Κ. Παπαδάκη και Γ. Φλέσσα»89. 

β) ο ναυτικός από την Αίνο Α. Βισβίζης, για τον οποίο έχει δια-
σωθεί το έγγραφο κατήχησης: «καθιερώνω ιερέα φιλικόν και αφιε-
ρώνω εις την αγάπην της φιλικής εταιρίας και εις την υπεράσπισην 

                                                    
δωρεά από τον ίδιο μητροπολίτη στη βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης, τμήμα 
της οποίας έχει διασωθεί από το σύλλογο Αδριανουπολιτών Θεσσαλονίκης: 
βλ. ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, τμήμα φυσικομαθηματικά έργα-∆ΩΡΕΑ ∆. 
ΠΡΩΙΟΥ, και Κ. Βακαλόπουλος, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπό-
λεως (1872-1996), Θεσσαλονίκη - Αθήνα 1996, 241-256. 

88. Για τη φωτογράφηση ευχαριστώ πολύ τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης 
στη Χίο. 

89. Τ. Ευαγγελίδης, «Απομνημονεύματα αγωνιστού Χατζηγεωργίου ∆η-
μητρίου Αδριανουπολίτου»: Θρακικά, 5/1934, 222-225 και Γ. Μαμέλης, «Η Α-
δριανούπολη εθνική έπαλξι και πνευματική εστία επί τουρκοκρατίας», 335-
258: ΘΕ 1/1980, 347. 
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των μεγάλων ιερέων των Ελευσινίων τον συμπολίτη Χατζή Αντώ-
νιον εκ πατρίδος Αίνου, χρόνων σαράντα πέντε, επάγγελμα του 
καπετάνιος, ως θερμόν υπερασπιστήν της ευδαιμονίας της πατρί-
δος κατηχηθέντα και ορκισθέντα παρ’ εμού εις τας 2 των Φιλικών, 
15 Μαρτίου Ζ μηλιές»90.  

γ) ο ιστορικός και αγωνιστής Κάρπος Παπαδόπουλος από την 
Αδριανούπολη μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία το 1818 στην Οδησσό 
από τον Ι. Αμβροσίου και ανήκε στην παράταξη των λαϊκών - αγω-
νιστών, όπως ο ίδιος υποστηρίζει στα απομνημονεύματά του91.  

δ) οι πρόκριτοι Φιλικοί από τις Σαράντα Εκκλησιές: «Κωνστα-
ντίνου ιερέα, Χατζή Μαζαράκη, Χατζή ∆ημητράκη και Χατζηνι-
κολάου των αυτάδελφων. Ούτοι ήσαν φιλικοί και ανταλάσσοντες 
τα συνθήματα του δεινού αγώνος εν γραφαίς τεθωρακισμέναις υπό 
τα πέταλα των διαγγελέων ιππέων, ήταν σ’ επικοινωνία και είχαν 
συνοχή στις ενέργειές τους...»92. 

Στην προφορική παράδοση επίσης έχουν διασωθεί πολλά ονό-
ματα Θρακών αγωνιστών Φιλικών93 χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνε-
ται η συμμετοχή και η δράση τους στη Φιλική Εταιρία.  

Η περιοχή της μείζονος Θράκης που μελετούμε παρουσιάζει 
πρόσθετο ιστορικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη προεπαναστα-

                                                 
90. «Ολίγα περί Θράκης»: Θρακικά, 3π/1931, 5-40, βλ. 18 και Σ. Κλήμη 

Παναγιωτόπουλου, «Χατζηαντώνης και ∆όμνα Βισβίζη, Οι Θρακιώτες αγω-
νιστές του 21»: ΘΕ, 2/1981, 219-232. Την εικαστική μαρτυρία για τον Αινίτη 
αγωνιστή θα παρουσιάσουμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο για τους ενεργούς 
αγωνιστές στη νότια Ελλάδα. 

91. ό.π., 8 και 23. 
92. «Απαγχονισμοί εν Σαράντα Εκκλησίαις κατ’ ανακοίνωση του άλλοτε 

δημάρχου Σαράντα Εκκλησιών Μ. Λυκίδου», 54-55: Θρακικά, 3π/1931. 
93. Κ. Βακαλόπουλος, Θράκη, ό.π., 108 και 110 και P. Frangos, The Philike 

Etaireia 1814-1821: a Social and historical analysis, (δ.δ.) 1971, Ann Arbor, 
Michigan, U.S.A. High Wycombe England 1976, 310-317 όπου υπάρχουν στα-
τιστικοί πίνακες για την κατά γεωγραφική περιοχή συμμετοχή των Ελλήνων 
στην Φιλική Εταιρία. 
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τική δράση της Φιλικής Εταιρίας. Και τούτο επειδή εντάσσεται 
στην ευρύτερη ιστορική ενότητα της χερσονήσου του Αίμου, η ο-
ποία, παρά την πολυμορφία που την χαρακτηρίζει94 κατά την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας, ανέπτυξε κοινές μορφές αντίστασης, ιδιαί-
τερα στις περιοχές όπου διατηρήθηκε η πίστη στο χριστιανισμό, σ’ 
αυτές που αργότερα ονομάστηκαν νοτιοανατολική Ευρώπη95.  

Από το τέλος του 17ου αιώνα είχε δημιουργηθεί ήδη μία «δια-
βαλκανική αστική τάξη» Ελλήνων, η οποία είχε εγκατασταθεί σε 
πολλές περιοχές των Βαλκανίων προωθώντας οικονομικά, πολιτι-
σμικά και επαναστατικά την κοινή αντίσταση και εξέγερση εναντί-
ον της οθωμανικής κατάκτησης96. Αυτή η προσπάθεια απελευθέρω-
σης από τον τουρκικό ζυγό συστηματοποιήθηκε από τη Φιλική Ε-
ταιρία, η οποία κινητοποίησε όλους τους λαούς της χερσονήσου σε 
εθνικό και κοινωνικό επίπεδο υπό τη σκέπη της κοινής θρησκείας97. 
Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι οι Έλληνες Φιλικοί είχαν την 
ιδέα μιας πολυεθνικής βαλκανικής πραγματικότητας φαίνεται κα-
θαρά από το πολιτικό πρόγραμμα της εταιρίας που κήρυττε το δι-
καίωμα των βαλκανικών λαών στην εθνική ανεξαρτησία, στην πο-
λιτειακή οργάνωση με βάση τα ήθη και τις παραδόσεις τους, και 
στο καθεστώς μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας που θα ακολουθούσε 
την απελευθέρωση98. Πάνω σ’ αυτή την ιδεολογική βάση ξεκίνησε η 

                                                 
94. Β. Παπούλια, Ιδεολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της πολιτικής 

οργάνωσης της χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1978, 6-7. 
95. ό.π., 7. 
96. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί, ό.π., 62. 
97. Για τη συμμετοχή της Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας, Αλ-

βανίας και των παραδουνάβιων ηγεμονιών στα προεπαναστατικά σχέδια της 
Φιλικής Εταιρίας, βλ. ό.π., 70-182 και Φιλική Εταιρία, α) τα παράνομα ντο-
κουμέντα, β) απομνημονεύματα, ό.π., σσ. 109-132 και Συνεργασία Ελλήνων 
και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες (1804-1830): Α΄ Ελληνο-
σερβικό συμπόσιο, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1979. 

98. Κ. Χατζόπουλος, «Ιδεολογικές απόψεις του πολιτικού προγράμματος 
της Φιλικής Εταιρίας βάσει γνωστών και άγνωστων προκηρύξεων του 1821»: 
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επανάσταση του Υψηλάντη στις Ηγεμονίες με τη συμμετοχή όλων 
των Βαλκάνιων και βέβαια του θρακικού ελληνισμού.  

ΙΙ. Η Συμμετοχή των Θρακών στην πρώτη εξέγερ-
ση στη Μολδοβλαχία και οι εικαστικές μαρτυ-
ρίες 

Μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806-1812 και την αποτυχία 
της σέρβικης επανάστασης το 1813 πολλοί Βαλκάνιοι πρόσφυγες 
κατέφυγαν στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Πολλοί Έλληνες είχαν 
ήδη καταφύγει στις ρουμανικές χώρες από τον 15ο αιώνα μετά την 
πτώση του Βυζαντίου99 και κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κα-
τάκτησης, διότι « η Τουρκία σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκου-
ρεστίου (1812), δεν είχε το δικαίωμα να διαβιβάσει στρατεύματα 
στις ηγεμονίες χωρίς τη ρώσικη συγκατάθεση»100. 

Από τους Έλληνες αυτούς πολλοί κατάγονταν από τη Θράκη 
«οι Θράκες ήσαν γεωγραφικώς οι πλησιέστεροι των Ελλήνων προς 
τας χώρας αυτάς. ∆ιά τούτο εκ των παραλιακών πόλεων προς την 
Μαύρην Θάλασσαν... ως και εκ Κωνσταντινουπόλεως, Ραιδεστού... 
και εκ των μεσογείων εκεί διηυθύνοντο, όπου ειργάζοντο, εσταδι-
οδρόμουν και άλλοι μεν επέστρεφον, άλλοι δε παρέμενον διά πα-
ντός»101. Άμεση συνέπεια της μετανάστευσης αυτής ήταν η συμμε-
τοχή των Θρακών στα επαναστατικά κινήματα στις παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες καθώς επίσης και στον Ιερό Λόχο του Α. Υψηλάντη102.  

                                                    
Cκουφαc, έτος ΚΘ΄, Ιαν.-∆εκ. 1984, τ. 8, τεύχ. 68-69, 75-84. 

99. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί, ό.π., 63. 
100. Κ. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία (1204-1940), Θεσσαλονίκη 

1993, 121. 
101. Γ. Γιαννακάκης, «Ιστορία της Θράκης από της αλώσεως»: Θρακικά, 

29/1958,βλ. 86-87. 
102. Α. Ρωσσίδης, «Τα στρατεύματα του 21», 229-230: Θρακικά Χρονικά, 

20/1965, 230 και Θ. Κυρκούδης, «Η προσφορά των Θρακών στους απελευθε-
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Η πρώτη συστηματική εξέγερση των Ελλήνων στη Μολδοβλαχία 
συντονίστηκε από τους Φιλικούς και εξυπηρετούσε ένα γενικότερο 
σχέδιο για μια καθολική επανάσταση στα Βαλκάνια μέσω κινητο-
ποιήσεων που θα αναλάμβαναν Βούλγαροι, Σέρβοι και Έλληνες. Οι 
θρακικές πόλεις που συμμετείχαν με ανθρώπινο υλικό στην εξέγερ-
ση αυτή καθώς επίσης και επώνυμοι έμποροι Θράκες έχουν κατα-
γραφεί στον ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν οι τοπικές αρχές 
της Ρωσίας, ο οποίος διασώθηκε στα αρχεία της Οδησσού103. Ανά-
μεσα στους πεντακόσιους τρεις Έλληνες που έχουν καταγραφεί 
στον προαναφερθέντα κατάλογο των χιλίων αγωνιστών, οι σαρά-
ντα πέντε κατάγονται από τη μείζονα Θράκη. Από την Αίνο οι Κ. 
Ενίτης (αρ. 107) Α. Γεωργίου (105), Π. Εγκορίεφ (204), Γ. και Σ. 
Σταυράκης (αρ. 983), από την Αδριανούπολη οι Α. Ζήλος (αρ. 225), 
Α. Χρήστου (230), Χ. Οικονόμου (238), ∆. Ιωάννου (354), Α. Γκε-
ωργκίεφ (723), Α. Κιρζαλής (879), Σ. Πέτρου (901), Α. Πούλιας 
(913) και Γ. Παπάς (984), από την Αγχίαλο ο Κ. Ιωάννου (228), από 
τη Ροδεστό οι Κ. Μπρίτογλου (223) και Ν. Μαργαρίτος (511), από 
τη Φιλιππούπολη οι Κ. Ευνάκης (455), Ι. Χατζόπουλος (613) και Κ. 
Φιλιππουπολίτης (715), από τη Βάρνα οι Ν. Σουμπαράζης (307), Μ. 
Κατέλης (308), Χ. Βάρναλης (312), Α. Θάνου (631), Ν. Καραμιχάλης 
(802), Γ. Ζαφειρίου (911), Γ. Θεοχάρης (805), Α. Γεωργίου (807), 
από το Βασιλικό ο Θ. Κορδίβας (299) και ο Γ. Ζαφειρίου (911), από 
την Κομοτηνή οι Α. Κίρζαλης (439), Σ. Κομπενός (856), από την 
Μεσήμβρια οι Π. ∆αμασκηνός (495), Θ. Κωνσταντίνου (717), Α. Γε-
ωργάκης (810), από τις Σαράντα Εκκλησιές ο Θ.Κ. Βάρτικ (507), 
από την Καλλίπολη ο Θ. Νικολάου (620), από τη Σωζόπολη οι ∆. 
Θεοδώρου (718), ∆. Κωνσταντίνοβιτς (797), από το Τύρνοβο οι Κ. 
Εμμανουήλ (743), Γ. Αλεξάς (826), από τον Πύργο ο Α. Γεωργίου 

                                                    
ρωτικούς αγώνες του έθνους (1453-1923)», 57-124: Θρακικά, 8/1993, 65-67. 

103. Ν. Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821, η 
περίπτωση των Βουλγάρων, ένας κατάλογος αγωνιστών στη Μολδοβλαχία 
(αρχεία Οδησσού), Αθήνα 1982, 193-292. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 159

(908), Γ. Κώστα (902), από τα Γαννοχώρια οι Κ. Θεοδώρου (909) 
και Α. Ν. Γιάμας (981), από τις Κυδωνιές ο Κ. Ν. Μπονόφατς (982), 
από την Μήδεια ο Α. Μιχαήλ (205) και από το Μπαζαρτζίκ οι Θ. 
Ηλία (962) και Π. ∆ρακάνος104. 

Μ’ αυτήν την κινητοποίηση στα βόρεια Βαλκάνια οι αγωνιστές 
επιδίωκαν την παραπλάνηση του οθωμανικού στρατού, τη δημι-
ουργία αντιπερισπασμού και τη σταδιακή εξάπλωση των αναταρα-
χών στην υπόλοιπη Ελλάδα105. Η επανάσταση του Α. Υψηλάντη 
στη Μολδοβλαχία ενέπνευσε εθνικό ενθουσιασμό στους Θράκες 
χριστιανούς και συγχρόνως προανήγγειλε τις θυσίες που επρόκειτο 
να υποστούν από την αντεκδικητική μανία των Οθωμανών. Συγκε-
κριμένα, κατά το διάστημα των μαχών στις Ηγεμονίες πολλές πό-
λεις της Θράκης με πρώτη την Αδριανούπολη έγιναν το «θέατρο της 
τουρκομανίας»106, επειδή οι οθωμανικές αρχές συνελάμβαναν τους 
Θράκες προύχοντες προς παραδειγματισμό και καταστολή των υ-
πολοίπων που περίμεναν με αγωνία την εξάπλωση της επανάστα-
σης107. Ωστόσο, η εξέγερση της 22ας Φεβρουαρίου 1821 μας ενδια-
φέρει για την ενεργό συμμετοχή των Θρακών σ’ αυτήν και ιδιαίτε-
ρα στον Ιερό Λόχο. Οι εικαστικές μαρτυρίες που έχουν καταγράψει 
τις κινητοποιήσεις στις Ηγεμονίες αφορούν έμμεσα και τους επώνυ-
μους Θράκες, από τους οποίους οι γνωστότεροι είναι οι Κ. Ξενο-
κράτης και Γ. Παπάς108.  

                                                 
104. ό.π. 
105. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, ό.π., 234-236 και Ιστορία του Ελλη-

νικού  Έθνους, τ. ΙΒ΄, Αθήνα 1975, 20-25. 
106. Κ.Λ. Ραφενέλ, Ιστορία των νεότερων Ελλήνων από της αλώσεως 

Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ Β΄ - 1825, μετ. Κ. Κοκίδου, Αθήνα 1861, 
236. 

107. Χ. Βυζάντιος, Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εκστρα-
τειών και μαχών, ο τακτικός στρατός από του 1821-1833, Αθήνα 1874, 19. 

108. Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκαταστά-
σεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1993: η προφορική παρά-
δοση αναφέρει πολλούς νέους από πόλεις της μείζονος Θράκης ως μετέχοντες 
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Συγκεκριμένα, ο Γ. Παπάς ή Καραγιώργος ή Κούρτογλους κα-
ταγόταν από την Αδριανούπολη και αγωνίστηκε στη νικηφόρα μά-
χη που έγινε στον ποταμό Σερέτη στις 30 Απριλίου 1821 κοντά 
στην πόλη Γαλαζίου, «ανήρ τίμιος και πολεμιστής δόκιμος»109. Στη 
συνέχεια διακρίθηκε στην ηρωική έξοδο των πολεμιστών από το 
περικυκλωμένο στρατόπεδο, από την οποία σώθηκαν τριανταεννέα 
άτομα περνώντας τον ποταμό Προύθο. Ιδιαίτερος έπαινος δίνεται 
από τον ιστορικό Ι. Φιλήμονα στους Γ. Παπά και τον υιό του Μ. 
Παπά110.  

Στον Ιερό Λόχο του Α. Υψηλάντη, ο οποίος συμμετείχε με την 
υπόλοιπη στρατιά στη μάχη του ∆ραγατσανίου111, κατατάχθηκε 
από πολύ νωρίς ο Κ. Ξενοκράτης από το Σαμμάκοβο. Τα όπλα, η 
σφραγίδα και ο μανδύας της στολής του διασώζονται στο Ιστορικό 
Εθνολογικό Μουσείο της Αθήνας ως τα μόνα τεκμήρια - αντικείμε-
να από την εποχή εκείνη112. Στη συγκεκριμένη μάχη στις 7 Ιουνίου 
1821, ο Ιερός Λόχος ήταν στρατοπεδευμένος στην περιοχή. Οι συν-
θήκες διαβίωσης ήταν άθλιες, με κυρίαρχη την πείνα και τον ελλιπή 
οπλισμό: «όταν πλησίαζαν οι εχθροί και προσπαθούσαν με επελά-
σεις των ιππέων να διασπάσουν το Λόχο οι ιερολοχίτες πολεμού-

                                                    
στον Ιερό Λόχο. 

109. Ι. Φιλήμων, ∆οκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, 
τ.Β΄, Αθήνα 1859, σ. 379. 

110. ό.π., σσ. 395-399: ο Γ. Παπάς συμμετείχε επίσης στη μάχη στο Σκουλέ-
νι όπου τραυματίστηκε και έχασε τα πέντε αδέλφια του. Βλ. επίσης: «Σημειώ-
σεις, Προσθήκαι, ∆ιορθώσεις»: Θρακικά, 18/1943, 356-357. 

111. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, ό.π., 46: στη μάχη αυτή ο Ιερός 
Λόχος συμμετείχε λόγω λανθασμένης επιλογής και ανυπακοής στο σχέδιο του 
Υψηλάντη. 

112. Κ. Αποστολίδης, «Αδελφοί Ξενοκράται»: Θρακικά, 3/1932, 393-397: 
υπάρχει επίσης και η φωτογραφία του Κ. Ξενοκράτη που έγινε στην Κωνστα-
ντινούπολη και τον παρουσιάζει με τη στολή, την οποία φορούσε πάντα στις 
εθνικές εορτές βλ. στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, 
αρ. ΙΒ - 577.  
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σαν και με τις λόγχες τους...»113. 
Στην καταστροφική αυτή για τους Έλληνες μάχη οι απώλειες 

ήταν τραγικές. Γι’ αυτό οι νεαροί σπουδαστές Ιερολοχίτες ηρω-
ποιήθηκαν και η ενθουσιώδης αντίστασή τους βρήκε έκφραση σε 
όλους τους χώρους της τέχνης114. Ειδικότερα στις εικαστικές ιστορι-
κές μαρτυρίες που ερευνούμε, το σύνολο του Ιερού Λόχου των α-
νώνυμων δηλαδή στην πλειοψηφία αγωνιστών115 που κατατάχθη-
καν κυρίως από τις περιοχές της Μολδοβλαχίας και της μείζονος 
Θράκης έχει τιμηθεί με δύο δημόσια μνημεία - ηρώα και πολλά 
ζωγραφικά έργα που αναπαριστάνουν τη μάχη στο ∆ραγατσάνι.  

Στα έργα που παρουσιάζονται απουσιάζουν εκείνα που αναφέ-
ρονται σε συγκεκριμένους αγωνιστές, διότι συνιστούν άμεση εικα-
στική μαρτυρία για τα πρόσωπα αυτά116 και δεν αναφέρονται έμ-
μεσα στους Θράκες. Τα ηρώα ανήκουν στην κατηγορία των πρώι-
μων δημόσιων μνημείων της νεοελληνικής γλυπτικής που εμφανί-
στηκε μετά τους απελευθερωτικούς αγώνες και αντλούσε την έ-
μπνευσή της από τα δυτικά και εγχώρια αρχαιοελληνικά πρότυπα. 
Στην κατηγορία αυτή οι παραγγελιοδότες και οι δημιουργοί δεν εν-
διαφέρονται για πρωτότυπη παραγωγή και αισθητική παρέμβαση, 
αλλά για την προβολή του ιστορικού περιεχομένου που προερχό-

                                                 
113. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, ό.π., 55. 
114. Γ. Σακκάς, Ο Ιερός Λόχος, Αθήνα 1973, 249-260. 
115. Κατάλογος των Ιερολοχιτών δεν έχει διασωθεί: βλέπε πρόχειρο κα-

τάλογο του Γ. Σακκά, ό.π., 216-218. 
116. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, ό.π., 250-251: πρόκειται για έργα 

που αναφέρονται επώνυμα στον Α. Υψηλάντη, όπως το αντίστοιχο μνημείο 
στο Ναύπλιο, καθώς επίσης και για πολλά ζωγραφικά έργα και λιθογραφίες 
που εικονογραφούν το πέρασμα του Υψηλάντη από τον Προύθο, ή τον αγω-
νιστή Α. Καρπενησιώτη, ή επιμέρους μάχες στη Μολδοβλαχία: βλ. Ιστορία 
Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, ό.π., 22,24,44 και 64-65. Πολλές λιθογραφίες έχουν 
καταγράψει επίσης τη δράση των ατάκτων αγωνιστών: βλ. το έργο του V. Ka-
tzier και του Valerio στο Ι. Βασδραβέλλης, Ο φιλικός και αγωνιστής Γ. Φαρ-
μάκης, ό.π., 28 και 34. 
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ταν από το εγγύς ελληνικό παρελθόν, από την ελληνική ιστορία και 
παράδοση, από τον «ελληνικό χώρο»117. Τα πρώιμα αυτά ιστορικά 
μνημεία αποτέλεσαν μορφολογικά το σύνδεσμο της νεοελληνικής 
γλυπτικής και ιστορίας με τα σύμβολα της κλασικής αρχαιότητας 
και ανδριαντοποιίας, τα οποία είχαν ήδη επιβληθεί και στην ευρω-
παϊκή τέχνη.  

Το πρώτο έργο (αρ. 25) χρονολογείται το 1843. Έχει τον τίτλο 
«Μνημείο του Ιερού Λόχου» και βρίσκεται στο Πεδίο του Άρεως 
στην Αθήνα118. Αποτελεί το πρώτο δημόσιο μνημείο που τοποθετή-
θηκε στην Αθήνα. Πρόκειται για μια υπερυψωμένη στήλη με επί-
στεψη μία περικεφαλαία, τυπική κλασικιστική παραλλαγή αρχαι-
οελληνικού μοτίβου, έργο του γλύπτη Σ. Κλεάνθη.  

Το δεύτερο έργο (αρ. 26) είναι επίσης μια μαρμάρινη λιτή στήλη, 
η οποία τοποθετήθηκε στο ∆ραγατσάνι ως άμεσος φόρος τιμής στη 
δυναμική συμμετοχή του Ιερού Λόχου στη μάχη. Η πρωτοβουλία 
για το μνημείο αυτό ανήκει στον αξιωματικό ∆. Παπάζογλου, α-
δελφό του Ιερολοχίτη Ν. Παπάζογλου, ο οποίος μαζί με Έλληνες 
της Ρουμανίας παρήγγειλαν το έργο στους Τήνιους γλύπτες Χαλεπά 
και Λαμπαδίτη. Η κατασκευή αυτή εντάσσεται στην παράδοση της 
μαρμαρογλυπτικής που άκμαζε στα τέλη του 19ου αιώνα σε πολλές 
περιοχές των Βαλκανίων στα εργαστήρια των οποίων εργάζονταν 
και Έλληνες μαρμαρογλύπτες119. Το μνημείο ολοκληρώθηκε το 1885 
και η τοποθέτησή του στην περιοχή της μάχης (στο ∆ραγατσάνι 
απεβίωσε και ο Κ. Ξενοκράτης το 1876) σηματοδοτεί ιστορικά την 
βαλκανική αντίσταση του 1821 κατά του οθωμανικού ζυγού. Στις 
τρεις βαθμίδες της στήλης, «ο επί του στυλοβάτου μονόλιθος είναι 
πέντε περίπου μέτρων φέρων ανάγλυφον τον σταυρόν επί της ημι-

                                                 
117. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, ό.π., στον επίλογο. 
118. ό.π., έργο αρ. 101. 
119. ό.π., 374-375, Γ. Σακκάς, Ο Ιερός Λόχος, ό.π., 241, και ∆. Σούτζος, 

«Μια ιστορική επέτειος - προσκύνημα στο ∆ραγατσάνι»: Βωμοί, 19/1974, 4 
και 9. 
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σελήνου, υποκάτω δε το σήμα των Ιερολοχιτών, κρανίον ανάγλυ-
φον»120, έχουν προστεθεί αντίστοιχα τρεις επιγραφές που κατα-
γράφουν την ιστορική ταυτότητα του έργου: «∆ΙΑΒΑΤΑ ΑΓΓΕ-
ΛΟΥ ΟΤΙ ΕΝΘΑ∆Ε ΚΕΙΜΕΘΑ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙ-
ΣΑΜΕΝΟΙ»121. 

Τα δύο έργα, όπως και τα περισσότερα δημόσια ιστορικά ηρώα, 
απευθύνονται στον κάτοικο και επισκέπτη της περιοχής, στην ι-
στορική αφύπνισή του, στη διέγερση της ιστορικής μνήμης. Μ’ αυτό 
τον τρόπο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης 
αν και το μορφολογικό αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές δεν 
συγκινεί τους νεότερους λόγω της κλασικής ακαδημαϊκής 
τεχνοτροπίας που τα ιστορικά μνημεία εκφράζουν.  

Τα ζωγραφικά έργα που μαρτυρούν τη συμμετοχή του Ιερού 
Λόχου στη μάχη στο ∆ραγατσάνι, «καταστροφική μάχη που μπο-
ρούσε κι έπρεπε να έχει αποφευχθεί»122, ανήκουν στην κατηγορία 
των φιλλεληνικών εικαστικών μαρτυριών που μετέφεραν τους αγώ-
νες των Ελλήνων στον ευρωπαϊκό χώρο ως ιστορική, σύγχρονη 
γνώση και έμμεσα ως ηθικό αίτημα συμπάθειας και υποστήριξης 
προς τους ομόθρησκους λαούς της Ανατολής. Το ευρωπαϊκό κοινό 
«διάβαζε εφημερίδες αλλά συγκινείτο από τα ποιήματα του Μπάυ-
ρον,του Ουγκό...»123 και από τα ιστορικά τυπώματα που κυκλοφο-
ρούσαν για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας προς τους εξα-

                                                 
120. Γ. Σακκάς, ό.π., 240. 
121. Γ. Σακκάς, ό.π., 240: οι υπόλοιπες επιγραφές του μνημείου που κατα-

στράφηκε εν μέρει από καθιζήσεις του εδάφους και το 1905 από φανατικούς 
μισέλληνες περιγράφουν τη μάχη στα λατινικά και ελληνικά. Σήμερα το ηρώον 
βρίσκεται στο νεκροταφείο της ομώνυμης ρουμανικής κωμόπολης, κατεστραμ-
μένο και για το λόγο αυτό η φωτογράφησή του στάθηκε αδύνατη. Ο καλ-
λιτέχνης Χαλεπάς που αναφέρεται είναι μάλλον ο πατέρας του Γιαννούλη Χα-
λεπά, ο οποίος είχε αναλάβει παραγγελίες από το χώρο της Βαλκανικής. 

122. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, ό.π., 53-56. 
123. Α. Κωτίδης, Ελληνική τέχνη, ζωγραφική του 19ου αιώνα, Αθήνα 

1995, 23 
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θλιωμένους αγωνιστές και τις οικογένειές τους124.  
Ειδικότερα η «ειδησεογραφική ζωγραφική» και χαρακτική την 

οποία ο ίδιος ο Ναπολέων είχε προωθήσει ως «ασφαλές μέσο προ-
παγάνδας»125 είχε μεγάλη και αποτελεσματική απήχηση στον απλό 
καθημερινό άνθρωπο της εποχής, που δειλά, αλλά σταθερά ανα-
λάμβανε τη συμμετοχή του στις νέες ιστορικές καταστάσεις και συν-
θήκες που δημιουργούνταν στις αρχές του 19ου αιώνα. Απέναντι 
στην «ηγετική» ιστορία και την αντίστοιχη τέχνη που είχαν διαμορ-
φώσει οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του περασμένου αιώ-
να, οι οποίες βέβαια δεν εξαλείφθηκαν αλλά ενσωματώθηκαν στο κί-
νημα του νεοκλασικισμού126, παρουσιάστηκε η ιστορία των εθνών 
και του ανθρώπινου πνεύματος, η επιστημονική θεμελίωση της ιστο-
ρίας, η ιστοριογραφική έρευνα, που συνεπαγόταν μία νέα επίσης ει-
καστική απόδοση των ιστορικών πράξεων και προσώπων127. 

Στα πλαίσια των σημαντικών αυτών αλλαγών, στη μεταβατική 
περίοδο από την εποχή των ∆ιαφωτιστών και της κοσμικής διανό-
ησης στη Γαλλία προς τον Γερμανικό Ιδεαλισμό του Hegel και το 
ριζοσπαστικό θετικισμό του Compte128, το νόημα της ιστορίας και 
της ιστορικής τέχνης μεταβάλλεται και πολλοί λαοί επιδιώκουν τη 
δική τους πνευματική και εθνική αναγέννηση. Οι Έλληνες λόγιοι, 
έμποροι και καλλιτέχνες μεταφέρουν τα πνευματικά και κοινωνικά 

                                                 
124. Η. Μυκονιάτης, Το εικοσιένα στη ζωγραφική, συμβολή στη μελέτη 

της εικονογραφίας του αγώνα, Θεσσαλονίκη 1979, 21 και 124-219: από τον 
19ο αιώνα τα ιστορικά γεγονότα απεικονίστηκαν κυρίως σε χαλκογραφίες 
και λιθογραφίες, διότι έτσι η εικόνα μεταφερόταν στο μεγάλο τμήμα του 
λαού που δεν μπορούσε να προσεγγίσει τη ζωγραφική, τέχνη που απευθυνό-
ταν στους αστούς. 

125. Η. Μυκονιάτης, ό.π., 3-6. 
126. ό.π., 4. 
127. ό.π., 2-3. 
128. Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Αθήνα 19822, 51-59 και 

γενικότερα βλ. W. Walsh, Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας, μετ. Φ. Βώ-
ρος, Αθήνα 19852. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 165

δρώμενα της Ευρώπης κυρίως της Γαλλίας και τη Γερμανίας στην 
Ελλάδα και αντίστροφα οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον νεοελ-
ληνικό αγώνα και τα αιτήματά του. Αυτός ο φιλελληνισμός εκδη-
λώθηκε κυρίως μέσω της αρχαιοφιλίας των Ευρωπαίων και της συ-
νειδητής προσπάθειας του Βαυαρού Λουδοβίκου (πατέρα του Ό-
θωνα) να διαμορφώσει το πολιτικό και ιδεολογικό πρόσωπο του 
νέου βασιλείου έτσι ώστε να το ταυτίσει με τη δική του πολιτική 
εικόνα. Πρόκειται για τον βασιλιά που υπερασπίζεται τον πολιτι-
σμό και το παρελθόν ενός ομόθρησκου λαού για να πετύχει την «ι-
σχυροποίηση της χριστιανογερμανικής ιστορικής συνείδησης»129 
και για να υπογραμμίσει πως ο γιος του θα βασιλεύσει σε ένα έθνος 
με άξιο παρελθόν και όχι σε ένα μικρό ασήμαντο κρατίδιο της Α-
νατολής130. 

Το έργο (αρ. 27) είναι μια γερμανική λαϊκή γκραβούρα131 ανώ-
νυμου. Φιλοτεχνήθηκε μέσα στο προαναφερθέν γερμανικό φιλελλη-
νικό πνεύμα και αντιπροσωπεύει την ιστορική, ειδησεογραφική ει-
καστική εικονογραφία της εποχής, η οποία αποδίδει στρατιωτικές 
σκηνές και μάχες σε παρατακτική σύνθεση με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ενδυμασία των αντιμαχόμενων. Στο έργο που παρουσιάζουμε 
προβάλλεται καθαρά η στολή και το έμβλημα των Ιερολοχιτών και 
των Οθωμανών αντίστοιχα. Πρόκειται για μια τυποποιημένη αφη-
γηματικού χαρακτήρα απεικόνιση, η οποία, παρουσιάζει τη μάχη 
με σχηματικό και γενικευτικό ύφος. Η τραγική έκβαση της μάχης 
για τους Έλληνες φαίνεται στην άνιση αριθμητικά εικονογράφηση 

                                                 
129. Μ. Παπανικολάου, Γερμανοί ζωγράφοι στην Ελλάδα κατά τον 19ο 

(1826-1843) Θεσσαλονίκη 1981, 32. 
130. Μ. Παπανικολάου, ό.π., 34: για το λόγο αυτό παρήγγειλε ο Λουδοβί-

κος τις ζωγραφικές αναπαραστάσεις της άφιξης και υποδοχής του Όθωνα στο 
Ναύπλιο το 1833. 

131. Γ. Τσούλιου - Τ. Χατζή, Ιστορικόν Λεύκωμα της ελληνικής επανα-
στάσεως, σύνθεσις Γ. Τσούλιου - Τ. Χατζή μέρος πρώτο, Αθήνα 1970, 49. Στο 
πρωτότυπο έργο υπάρχει υπόμνημα το οποίο «ενδεικτικά απηχεί τα αισθή-
ματα του γερμανικού λαού για την απελευθέρωση της Ελλάδας». 
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των αγωνιστών. Το ύφος του τυπώματος παραμένει απόμακρο και 
επιδερμικό, οι γραμμές και τα χρώματα αποδίδονται λαϊκότροπα, 
με απλό συμβατικό σχεδίασμα και έντονα χρώματα, και οι χειρο-
νομίες των πολεμιστών φαίνονται επιτηδευμένες, θεατρικές χωρίς 
να δίνεται έμφαση στα ατομικά και εθνικά χαρακτηριστικά τους.  

Ωστόσο, με παρόμοια τυπώματα πετυχαίνεται η διάδοση μιας 
πολεμικής είδησης από την Ανατολή στους λαούς της Ευρώπης, η 
οποία στοχεύει στην ιστορική και πολιτική ενημέρωσή τους. Ιστο-
ρική, διότι πρόκειται για μετάδοση ιστορικού γεγονότος και πολι-
τική, επειδή μέσω της λιθογράφησης γνωστοποιείται η σύγχρονη 
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα άλλων χωρών και οι πιθανοί 
κίνδυνοι που προέρχονται από αυτήν.  

Το ίδιο θέμα, φιλοτεχνημένο από τον Γερμανό καλλιτέχνη P.V. 
Hess, απευθυνόταν σε ένα άλλο κοινό και προκαλούσε τη συναι-
σθηματική και συγκινησιακή κυρίως ταύτιση με το δράμα ομόθρη-
σκων. Ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική παραγγελία του Λουδοβί-
κου, ο οποίος φιλοδοξούσε να επιβάλλει τη δική του ερμηνευτική 
εικονογράφηση του νεοελληνικού αγώνα στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό του νέου βασιλείου. Όπως υποστηρίζει ο Η. Μυκονιάτης, 
«σε κάθε στιγμή η παρουσίαση ενός γεγονότος έχει μεγαλύτερη βα-
ρύτητα από το ίδιο το γεγονός, αφού οι σκέψεις και οι ενέργειες 
μας σχετικά μ’ αυτό διαμορφώνονται με βάση τη συμβολική πα-
ρουσίαση του και όχι το ίδιο το συγκεκριμένο συμβάν»132. 

Ειδικότερα η σύνθεση του P.V. Hess (αρ. 28) εντάσσεται στο 
γνωστό κύκλο των τριανταεννέα έργων που ανέλαβε να φιλοτεχνή-
σει με θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, την άφιξη 
του Όθωνα και το ιστορικό ελληνικό τοπίο133. Ο ζωγράφος είχε ε-
νταχθεί στη συνοδεία του βασιλιά Όθωνα το 1832 και όλα τα έργα 
που φιλοτέχνησε τοποθετήθηκαν «στη βόρεια στοά του Hofgar-

                                                 
132. Η. Μυκονιάτης, Το εικοσιένα στη ζωγραφική, ό.π., 125. 
133. Μ. Παπανικολάου, Γερμανοί ζωγράφοι στην Ελλάδα κατά τον 19ο 

αιώνα (1826-1843), Θεσσαλονίκη 1981, 113-119. 
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ten»134 στο Μόναχο, κατά το 1841-1844. Μέσω των έργων αυτών η 
νεότερη ελληνική ιστορία παρουσιαζόταν παράλληλα με τη γερμα-
νική και βαυαρική ιστορία, ενώ συγχρόνως γινόταν αποδεκτός ένας 
απελευθερωτικός αγώνας την εποχή που στην Ευρώπη είχε αποφα-
σιστεί η απόρριψη των εθνικών επαναστάσεων και εξεγέρσεων135.  

Το έργο αυτό (αρ. 28) με τίτλο «400 Ιερολοχίται, πρόδρομοι 
του ιερού αγώνος πίπτουσι περί το ∆ραγατσάνιον»136 έχει σαφώς 
καλλιτεχνικές αξιώσεις σε σχέση με την προαναφερθείσα λιθογρα-
φία, διότι πέρα από τη συγκεκριμένη ιστορική είδηση προβάλλει το 
συναίσθημα και την υποκειμενική προοπτική του ζωγράφου. Οι 
Έλληνες αγωνιστές αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα του έργου, 
και εικονίζονται στο πρώτο επίπεδο λαβωμένοι, ενώ οι Οθωμανοί, 
έφιπποι και ορμητικότεροι, επιτίθενται από θέση ισχύος. Οι μορφές 
των Ιερολοχιτών αποδίδουν το νεαρόν της ηλικίας και η λεπτομέ-
ρεια των στρατιωτικών ενδυμασιών, της δυτικοευρωπαϊκής των Ιε-
ρολοχιτών, της παραδοσιακής ελληνικής που φορά ο άτακτος αγω-
νιστής κάτω δεξιά, και της παραδοσιακής ανατολίτικης των Οθω-
μανών, προσδίδει ιστορική αντιστοιχία στο έργο και φανερώνει 
την τεχνική δεξιότητα του ζωγράφου και τη γενικότερη προοπτική 
της ιστορικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα. Οι μορφές των Ελλήνων 
παρουσιάζονται ως εξιδανικευμένες, ευγενικές φυσιογνωμίες. Μας 
παραπέμπουν περισσότερο σε ευρωπαϊκά πρότυπα, σε απογόνους 
των αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι έχουν «κοινωνική οντότητα ισότι-
μη των Ευρωπαίων και πολιτισμική υπόσταση ανώτερη των αλλό-
θρησκων»137, ενώ τα πρόσωπα των Οθωμανών απεικονίζονται τυ-

                                                 
134. ό.π., 113. 
135. ό.π., 119. 
136. Λιθογραφία του έργου εντοπίσαμε στο ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ, ΑΠΘ, αρ. 412. Βλ. επίσης Πέτερ Φον Ες, Πάνθεον ηρώων του 
21, Λεύκωμα 40 λιθογραφιών και εξηγήσεων στα ελληνικά, γαλλικά, γερμα-
νικά, αγγλικά, Αθήνα 1978, αρ.11. 

137. Α. Κωτίδης, Ελληνική τέχνη, ζωγραφική του 19ου αιώνα, Αθήνα, 
1995, 23. 
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ποποιημένα, προβάλλοντας τη φιλελληνική διάθεση του καλλιτέ-
χνη. Το έργο κυριάρχησε ως ιστορικό και εικαστικό σήμα στον ελ-
λαδικό χώρο για πολλά χρόνια138, καθώς επίσης και σ’ άλλα βαλ-
κανικά κράτη, όπως φαίνεται από τη λιθογράφησή του στη Ρουμα-
νία το 1890 και την τύπωσή του σε ιστορικά εγχειρίδια139.  

Γενικότερα, το έργο του P.V. Hess αντιπροσωπευτικό του ρομα-
ντικού ακαδημαϊσμού της γερμανικής σχολής, επηρέασε αποφασι-
στικά και τη νεοελληνική ζωγραφική και ιδίως τον Θ. Βρυζάκη, ο 
οποίος ανέλαβε τη φιλοτέχνηση ιστορικών έργων μετά από παραγ-
γελία του Όθωνα140.  

Το επόμενο έργο (αρ. 29) ανήκει στην ίδια θεματική, αλλά είναι 
μια λαϊκή λιθογραφία ανωνύμου (455 x 658 διαστάσεις) που τυπώ-
θηκε στη Βιέννη το 1822 μετά από παραγγελία του ∆. Παπάζογλου, 
διασωθέντος Ιερολοχίτη από τη μάχη στο ∆ραγατσάνι141. Πρόκει-
ται για μια ιστορική τύπωση σε ναΐφ ύφος που προβάλλει τη διη-
γηματική γραφή της ιστορικής λιθογραφίας. Το απλοϊκό σχέδιο, η 
παραστατική κατ’ ενώπιον θέση των περισσότερων αγωνιστών, η 
λιτότητα της γραμμής, η αρμονική χρησιμοποίηση του τοπίου, που 
απουσιάζει συνήθως από τις λόγιες εικαστικές μαρτυρίες του Hess, 
συνθέτουν ένα εικονογραφικό, ιστορικό έργο λαϊκής ζωγραφικής 
για το 1821. Το συγκεκριμένο έργο που εντοπίσαμε στο Τμήμα Τυ-
πωμάτων της Ρουμανικής Ακαδημίας και στη Συλλογή του Μουσεί-
ου Μπενάκη142 τεκμηριώνει τη βαλκανική απήχηση των λαϊκών αυ-

                                                 
138. Α. Κωτίδης, ό.π., 21-22. Μέχρι και το 1970 στον εκπαιδευτικό χώρο 

κυριαρχούσαν οι εικαστικές μαρτυρίες των Γερμανών ζωγράφων. 
139. Η λιθογράφηση έγινε από τον καλλιτέχνη P. M. P. Ostemalgioglu το 

1890 στην Braila: βλ. ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΩΜΑΤΩΝ Ρουμανικής Ακαδημίας - για 
τις πληροφορίες ευχαριστώ την κ. C. Popa. 

140. Α. Κωτίδης, Ελληνική Τέχνη, ό.π., 15. 
141. Γ. Σακκάς, Ο Ιερός Λόχος, ό.π., 260 ενώ ο ∆. Σούτζος στο έργο: Οι 

Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας, Αθήνα 1972, 41, αναφέρει ως χρονιά 
τύπωσης το 1824. 

142. ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΩΜΑΤΩΝ Ρουμανικής Ακαδημίας: INV. 580 B.A.R. 
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τών έργων που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Η 
θεματική των μαζικών, ανώνυμων μαχών προσέγγιζε το νέο περιε-
χόμενο της ιστορίας των λαών και των εθνών. Την ίδια λειτουργική 
αξία διατηρούν τα έργα αυτά και στη σύγχρονη ιστορική και παι-
δαγωγική πραγματικότητα όσον αφορά τη διδακτική της τοπικής 
ιστορίας. Η χάρη, η πρωτοτυπία, το απλοϊκό σχέδιο των ιστορικών 
τυπωμάτων συνιστούν κατάλληλο μέσο προσέγγισης για τα συγκε-
κριμένα ιστορικά συμβάντα της σύγχρονης εθνικής ιστορίας, καθώς 
επίσης και για το κατά κανόνα υποτιμημένο είδος της λαϊκής ζω-
γραφικής.  

Ο Θρακιώτης Γ. Παπάς μετείχε, εκτός από τη μάχη στο ∆ραγα-
τσάνι, στις μάχες της Στίγκας (16 Ιουνίου 1821) και στο Σκουλένι, 
όπου τραυματίστηκε. Αργότερα προέβη στην οργάνωση τοπικών 
εξεγέρσεων στην περιοχή της βόρειας Θράκης: «τω 1823 μετ’ άλλων 
Ελλήνων, συνέστησεν μίαν νέαν εταιρίαν με τον σκοπόν να καταρ-
τισθούν σώματα επαναστατών, τα οποία διερχόμενα από την Μολ-
δαυίαν, κυβερνώμενα από τον Ιωάννην Στούρζαν, να μη τη θίξωσι 
ποσώς, αλλά να φθάσωσι εις Βουλγαρίαν δια να την εξεγείρουν εις 
επανάστασιν»143.  

Με τη μάχη στο Σκουλένι ολοκληρώθηκε η οργανωμένη πολεμι-
κή δράση των Ελλήνων επαναστατών στη Μολδαβία για να συνε-
χιστεί από μικρότερα επαναστατικά σώματα με κυριότερα εκείνα 
των Μακεδόνων Ολύμπιου και Φαρμάκη, που ηγήθηκαν της τελευ-

                                                    
Για τη φωτογραφία της λιθογραφίας ευχαριστώ την κ. C. POPA. 

143. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄, ό.π., 60: «στη Στίγκα οι Έλλη-
νες, Πελοποννήσιοι, Ρουμελιώτες και Σφακιανοί, που ενισχύθηκαν και από 
τον Γ. Παπά αντιστάθηκαν με επιτυχία».  

Για την κινητοποίηση στη βόρεια Θράκη, βλ. «Σημειώσεις - Προσθήκαι – 
∆ιορθώσεις»: Θρακικά, 18/1943, 357, και Ν. Σαμουρσακίδου, Η παρουσία 
και ο ρόλος των Θρακών στην εθνική εξέγερση του 1821, 227-233: Θρακικά, 
7/1991-92, 229. Η προφορική παράδοση επίσης διασώζει το όνομα του Θρα-
κιώτη Α. Μπελιά για τη συμμετοχή του στη μάχη στο ∆ραγατσάνι. 
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ταίας μάχης στη μονή του Σέκου144. Με το τέλος της αποτυχημένης 
εξέγερσης στη Μολδοβλαχία και παρά τις σοβαρές απώλειες σε έμ-
ψυχο αγωνιστικό υλικό, οι συνθήκες για την καθολική επανάσταση 
στις περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Πελοπον-
νήσου είχαν πλέον ωριμάσει. Όλα τα ευνοϊκά δεδομένα που απου-
σίαζαν από το θρακικό χώρο υπήρχαν στο νότο, όπου συνεχίστηκε 
η επανάσταση. Τις νέες επαναστατικές κινητοποιήσεις και διεργα-
σίες υποπτεύονταν οι Οθωμανοί με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε 
λεηλασίες και σφαγές στην υπό έλεγχο θρακική περιοχή. Ο Θρακι-
κός ελληνισμός υπέστη εκ νέου την αντεκδικητική μανία των Οθω-
μανών με άμεσα θύματα τους κληρικούς και τους προύχοντες. Ω-
στόσο, άμεση ήταν η αντίσταση των Θρακών με τοπικές εξεγέρσεις 
και με την συμμετοχή τους στις μάχες του Αιγαίου και της νότιας 
ηπειρωτικής Ελλάδας.  

                                                 
144. ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ, ΑΠΘ, αρ. 409. Για το ολοκαύτωμα στη μονή 

του Σέκου ο P.V. HESS φιλοτέχνησε ελαιογραφία με κεντρικό ήρωα τον Γ. 
Ολύμπιο, βλ. επίσης Ν. Σαμουρσακίδου, ό.π., 229: Η προφορική παράδοση 
διασώζει το όνομα του Αδριανουπολίτη Χατζηγιώργη για τη συμμετοχή στη 
μάχη αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

Ι. Ο ρόλος των Θρακών κατά την κύρια επαναστα-
τική περίοδο (1821-1829) 

Η τεκμηριωμένη συμμετοχή των Ελλήνων της Θράκης στην προ-
ετοιμασία της εθνικής επανάστασης, καθώς και στην κύρια επανα-
στατική περίοδο του αγώνα, μετά την αποτυχία της εξέγερσης στις 
ηγεμονίες, δηλώνει τον καθολικό χαρακτήρα της επανάστασης, 
στην οποία συμμετείχαν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του ελ-
λαδικού χώρου. Ο θρακικός ενιαίος χώρος, παρά το μειονέκτημα 
της άμεσης γειτνίασης με το κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
ανήκε στο «ευρωπέικο»1 τμήμα της Ελλάδας, το οποίο επαναστά-
τησε πρώτο ακολουθώντας το νέο ευρωπαϊκό και βαλκανικό αίτη-
μα για εθνική ανεξαρτησία παρά το γεγονός ότι στη Θράκη (μαζί 
με τη Βοσνία, την Αλβανία και την Κωνσταντινούπολη) η πληθυ-
σμιακή αναλογία κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης 
ήταν τέσσερις Τούρκοι προς έναν αλλόθρησκο2.  

                                                 
1. ∆. Φιλιππίδης - Γ. Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλά-

δος, επιμέλεια Α. Κουμαριανού, Αθήνα 1970, 30. 
2. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού - η μεγάλη ελληνική 

επανάσταση (1821-1829), τ. Ε΄, οι προϋποθέσεις και οι βάσεις της, 1813-
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Η νέα πολιτική ιδεολογία και η νέα ιστορική πραγματικότητα 
της Ευρώπης αφύπνισε τους λαούς της χερσονήσου του Αίμου, που 
άρχισαν σταδιακά να προετοιμάζουν τη δική τους απελευθερωτική 
κινητοποίηση, αν και μετά τους ναπολεόντειους πολέμους (1792-
1815) η «Ιερή Συμμαχία» επιδίωκε την καταστολή τους. Οι Έλληνες 
διεκδικούσαν «την ανώτερη θέση ανάμεσα στις χριστιανικές φυ-
λές»3 και πρώτοι εναντιώθηκαν στην παλινδρόμηση της Ιερής Συμ-
μαχίας: με τον τρόπο αυτό θεμελίωσαν τον «πρωταρχικό ρόλο 
τους» στα Βαλκάνια4. 

Συγκεκριμένα, η νεοελληνική επανάσταση στην οποία επικε-
ντρώνεται η έρευνά μας, αφενός υπάγεται στα ευρωπαϊκά απελευ-
θερωτικά κινήματα του 18205, που ήθελαν να πραγματώσουν τις 
ιδέες της Γαλλικής επανάστασης, των εγκυκλοπαιδιστών, του Βολ-
ταίρου, του Φίχτε, του Καντ, της νέας φιλοσοφίας στην πολιτική 
και την οικονομία οι οποίες είχαν ήδη διαμορφώσει μια νέα δυνα-
μική στο δυτικό χώρο6 και αφετέρου ανήκει στη «διαβαλκανική 
απελευθερωτική συνεργασία»7 των υποτελών στην οθωμανική αυ-
τοκρατορία λαών. Οι λαοί αυτοί, ενάντιοι στον κοινό εχθρό, αλλά 
εξαρτώμενοι από διαφορετική στρατιωτική και πολιτική συγκυρία 

                                                    
1822, Θεσσαλονίκη 1980, 146: αντίθετα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο 
αναλογούσαν οκτώ Έλληνες προς έναν Τούρκο. 

3. Γ. Φίνλευ, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Ελ-
λάδα, μετ. Μ. Γαρίδης, Αθήνα 1958, 349. 

4. Ν. Τοντόρωφ, Σύντομη ιστορία της Βουλγαρίας, μετ. Α. Μπισπίκου - 
Γαβρήλου, Αθήνα 1983, 158-159. 

5. Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, 
Αθήνα 1982, 231-232: η ελληνική επανάσταση δεν αποτελούσε απομονωμένο 
ιστορικό φαινόμενο, γιατί ήδη το 1820 είχαν ξεσπάσει στην Ευρώπη και στη 
νότια Αμερική εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 

6. Χ. Γιανναράς, Ορθοδοξία και ∆ύση στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1992, 
188. 

7. Π. Ρούσος, «Προϋποθέσεις και κίνητρα της επανάστασης του 1821», 19-
42: Η επανάσταση του εικοσιένα, επιστημονικό συμπόσιο, Αθήνα 19853. 
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σε τοπικό επίπεδο, εξεγέρθηκαν κατά μιας αλλόθρησκης εξουσίας. 
Οι Σέρβοι (1804-1813) και οι Έλληνες (1821-1829) σηματοδότησαν 
με τις εθνικοθρησκευτικές κινητοποιήσεις τους μια νέα πολιτική 
πραγματικότητα για τους κατακτημένους Βαλκάνιους.  

Σ’ αυτήν τη γεωγραφική πραγματικότητα εντάσσεται η ενιαία 
Θράκη και η συμμετοχή της στους αγώνες για την απελευθέρωση 
από το μουσουλμανικό ζυγό. Οι αγώνες αυτοί θεμελιώθηκαν κυρί-
ως στη λαϊκή παράδοση και στη θρησκεία των υπόδουλων σε αντί-
θεση με τη ∆ύση όπου υπαγορεύτηκαν από την πίστη στους νόμους 
της επιστήμης και από την αντίθεση στην αυθεντία της θρησκείας8. 
Ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών ιστορικών παραμέτρων 
της ανατολικής Μεσογείου οδήγησε στο πολύπλοκο9 ιστορικό φαι-
νόμενο του 1821 που περιλάμβανε τόσο τη συμμετοχή των Θρακών 
καθώς και άλλων Βαλκάνιων, Ευρωπαίων και Ρώσων10.  

Η αυθόρμητη συμμετοχή στη Επανάσταση του 1821 προσδιόρι-
σε και την πολυμορφία της. Στους κόλπους της είχε πλήθος αγωνι-
στών από κάθε κοινωνική και γεωγραφική προέλευση: λόγιους, ε-
μπόρους, αγρότες, ναυτικούς, όλους τους Νεοέλληνες11 που αγωνί-

                                                 
8. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί από την τουρκική 

κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος), Θεσσαλονίκη 19912, 65. 
9. Ν. Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της ελληνικής επανάστασης του 

1821, ό.π., 170: «Σέρβοι, Αλβανοί, Μαυροβούνιοι, Βλάχοι, Μολδαβοί μετεί-
χαν ως εθελοντές». Για τη συμμετοχή Ρώσων φιλελλήνων, παρά την επίσημη 
αντιφατική πολιτική της Ρωσίας: βλ. ∆. Σούτζος, «Η επανάσταση του εικοσιέ-
να και η Ρωσία», 10-11: Βωμοί, 44/1978 και Κ. Παπουλίδης, Η Ρωσία και η 
ελληνική επανάσταση του 1821-22, 184-204: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 2/1983, 
βλ. 202. 

10. Θ. Κατσουλάκος - Κ. Τσαντίσης, Προβλήματα Ιστοριογραφίας στα 
σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών, Αθήνα 1994, 57. 

11. Α. Καραθανάσης, Η τρίσημη ενότητα του ελληνισμού, αρχαιότητα - 
βυζάντιο - νέος ελληνισμός, Θεσσαλονίκη, 1991, 92: το εθνώνυμο Νεοέλληνας 
εκφράζει τη νέα ιστορική και πολιτική πραγματικότητα που αντλεί στοιχεία 
από την αρχαιοελληνική καταγωγή και τη βυζαντινή συνέχεια, αλλά και α-
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ζονταν για την εθνική ταυτοποίησή τους.  
Η πολιτική συγκυρία όμως και τα οικονομικά συμφέροντα των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Ρωσίας υπήρξαν αρνητικοί παράγο-
ντες κατά την πρώτη επαναστατική περίοδο (1821-1829). Ο ίδιος ο 
τσάρος Αλέξανδρος Α΄ συνέταξε το κείμενο της συνθήκης για την 
Ιερή Συμμαχία (Σεπτέμβριος 1815), όπου αποφασιζόταν η κατα-
στολή των κοινωνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Ωστόσο, τα ίδια 
τα συμφέροντα των κρατών - μελών της Συμμαχίας διαφοροποίη-
σαν τη θέση τους απέναντι στην Ελληνική επανάσταση, η οποία 
σήμαινε γι’ αυτούς μια ανακατάταξη των επιρροών στη Μεσόγειο 
και στα Βαλκάνια. Οι εμπορικοί δρόμοι από τη Μαύρη Θάλασσα 
και το ∆ούναβη προς τη Μεσόγειο βρίσκονταν στην επικράτεια της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά ουσιαστικά ελέγχονταν από αγ-
γλικές και γαλλικές εταιρίες, ενώ η Ρωσία ήδη από την εποχή του 
Μ. Πέτρου επεκτεινόταν σε βάρος της οθωμανικής κυριότητας. Πα-
ρά τα διπλωματικά παιχνίδια των ευρωπαϊκών δυνάμεων, που μά-
ταια αναζητούσαν μια ισορροπία για τα διαφορετικά συμφέροντά 
τους, τα δεινά των Ελλήνων, η φορολογική καταπίεση, η οικονομι-
κή εξαθλίωση των αγροτών και των βιοτεχνών, σε συνδυασμό με 
τις φιλελεύθερες ιδέες των εμπόρων και λογίων της ∆ύσης, είχαν ε-
πιβάλλει πλέον την αναγκαιότητα της επανάστασης του 182112. Η 
ιδιαιτερότητα του θρησκευτικοεθνικού13 αγώνα των Ελλήνων - χρι-
στιανών, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα συμφέροντα στην 
περιοχή, διαμόρφωσαν τελικά ένα νέο, ξεχωριστό πρόβλημα, «το 
ανατολικό ζήτημα»14 που επρόκειτο να απασχολήσει επίσημα πλέ-
                                                    
ντιστοιχεί στο νέο εθνικό αίτημα για πολιτική και θρησκευτική αποδέσμευση 
από την οθωμανική αυτοκρατορία. 

12. Α. Βακαλόπουλος, Τα αίτια της ελληνικής επαναστάσεως του 1821, 
Θεσσαλονίκη 1971, 9 και 22. 

13. Ι. Βασδραβέλλης, Η ελληνική επανάσταση του 1821 και τα συμφέρο-
ντα των μεγάλων δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1975, 12: η συνθήκη της Ιερής Συμ-
μαχίας προέβλεπε την καταστολή αγροτικοκοινωνικών κινημάτων. 

14. Μ. Λάσκαρις, Το ανατολικό ζήτημα 18ου αιώνα - 1923, τ. Α΄, Θεσσα-
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ον την εξωτερική πολιτική των ηγετικών δυνάμεων από το 1822 και 
εξής.  

Ο θρακιώτικος ελληνισμός, απογοητευμένος από την αποτυχία 
του κινήματος στις Ηγεμονίες, αντιμετώπιζε όλες τις συνέπειες της 
αντεκδικητικής οθωμανικής πολιτικής και των ρωσοτουρκικών συ-
γκρούσεων. Ήδη από την κήρυξη του ρωσοτουρκικού πολέμου το 
1768 ο Μουσταφά Γ΄ είχε διατάξει τον αφοπλισμό των Θρακών, με 
αποτέλεσμα «οι Θράκες να ευρίσκονται πάντοτε άοπλοι και απα-
ράσκευοι δι’ επαναστατικά κινήματα»15 εκτεθειμένοι σε θυσίες και 
σφαγές με σημαντικότερη διέξοδο τη συμμετοχή στους αγώνες της 
Μακεδονίας και της νότιας Ελλάδας. Η αναγκαστική παθητική 
στάση της πλειοψηφίας των Θρακών κατά την κύρια επαναστατική 
περίοδο οφείλεται κυρίως στην τρομοκρατία16 που ασκούσαν με 
άγριο τρόπο πάνω τους, στις συνεχείς επιδρομές και προελάσεις 
των οθωμανικών στρατευμάτων και στη σοβαρή εξάπλωση των ε-
πιδημιών πανώλης και χολέρας στην ευρύτερη περιοχή17.  

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία που έχουν διασωθεί, δεχόμαστε 
τη διπλή δράση - αντίσταση του θρακιώτικου ελληνισμού, που εκ-
δηλώθηκε σε πρώτη φάση με τις θυσίες και τις σφαγές ηγετικών 
προσώπων, του κλήρου και της αυτοδιοίκησης, και σε δεύτερη φά-
ση συνεχίστηκε ενεργά με τοπικές εξεγέρσεις στην ενδοχώρα και 
στα παράλια. Συγκεκριμένα, όταν ο Μαχμούτ Β΄ ενημερώθηκε για 

                                                    
λονίκη, 1948, 11-12: ο όρος καθιερώθηκε από το συνέδριο της Βερόνας. 

15. Γ. Γιαννακάκης, «Ιστορία της Θράκης από της αλώσεως»: Θρακικά, 
29/1948, 126 και Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Ε΄, ό.π., 
498-499. 

16. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., 515. 
17. Κ. Κωστής, «Χρονογραφία της πανώλης στην ελληνική χερσόνηση, 

14ος-19ος, μέρος πρώτο», 71-120 Ιστωρ, 6/12 1993 και Κ. Κωστής, ό.π., μέρος 
δεύτερο, 109-151, Ιστωρ, 7/12, 1994: από τον 16ο αιώνα χρονολογούνται οι 
επιδημικοί κύκλοι που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Θράκης μέχρι και 
τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για τις χρονιές 1812, 1813-1814, 1829, 1831, 
1837-1838. 
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την επανάσταση των Ελλήνων στο νότο, διέταξε σφαγές στην Κων-
σταντινούπολη, στην Αδριανούπολη18 και στη Βάρνα προσαρμόζο-
ντας μάλιστα τη διαταγή του στους νόμους του κορανίου19 για να 
συμπεριληφθούν «νόμιμα» στις σφαγές οι πρόκριτοι και οι ιερείς, οι 
οποίοι αποτελούσαν τη θρησκευτική και διοικητική εξουσία των 
χριστιανών. Την έκρηξη της επανάστασης στο νότο, πλήρωσαν 
πρώτοι οι Θρακιώτες στο ∆ιδυμότειχο, στις Σαράντα Εκκλησιές 
στην Αίνο, στον Σκοπό20, ενώ κατά την κάθοδο των οθωμανικών 
στρατιωτικών δυνάμεων καταπνίγηκαν οι εξεγέρσεις στον κόλπο 
της Σάρου21, στην Κομοτηνή, στη Γενισέα και στην Ξάνθη22.  

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που είχε υποβληθεί στη Φιλική Εταιρία 
από τις δέκα Σεπτεμβρίου του 1820, θεωρείτο σκόπιμο οι επανα-
στατικές ενέργειες να εξαπλωθούν προς βορρά μετά την εξέγερση 
των Σέρβων. Συγκεκριμένα, προτάθηκε η εξέγερση της βόρειας 
Βουλγαρίας και της βόρειας Θράκης στα εδάφη του Γκάμπροβο, 

                                                 
18. Χωρίς συγγραφέα, «Ολίγα περί Θράκης», 5-40: Θρακικά, 3π/1931, 27-

28: Οι σφαγές στην Κωνσταντινούπολη αποκορυφώθηκαν με τον απαγχονι-
σμό του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ εξαιτίας του οποίου διακόπηκαν οι διπλω-
ματικές σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας, τον Αύγουστο του 1821 για να αποκατα-
σταθούν αργότερα στο συνέδριο της Βερόνας, ενώ την ίδια περίοδο σφαγές 
έγιναν στην Αδριανούπολη και στη Βάρνα. 

19. Γ. Γιαννακάκης, Η ιστορία της Θράκης από της αλώσεως, ό.π., 139. 
20. Γ.∆. Μαγκριώτης, «Η Θράκη, η ιστορία της και τα σύγχρονα προβλή-

ματά της», 218-219, Θρακικά, 5 / 1985-87, σειρά δεύτερη, 234 και Θ. Κυρκού-
δης, Η προσφορά των Θρακών, ό.π., 21-22. 

21. Ν. Σαμουρσακίδου, «Η παρουσία και ο ρόλος των Θρακών στην εθνι-
κή εξέγερση του 1821»: Θρακικά, 7/1991-92, σειρά δεύτερη, 228-233, βλ. 230. 
Από την έρευνα στα τουρκικά αρχεία της Βέροιας αντλούμε στοιχεία για την 
αντίσταση των Ελλήνων χριστιανών που συνάντησε ο στρατηγός Μπαιράμ-
πασάς στον κόλπο του Σάρου και Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελ-
ληνισμού, ό.π., τ. Ε΄, 516-517. 

22. Π. Γεωργαντζής, Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη 1976, 
39: οι λεηλασίες στις περιοχές αυτές απέτρεψαν οποιαδήποτε τοπική εξέγερ-
ση. 
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του Κότελ και της Φιλιππούπολης μέχρι το βουνό Στράντζα23. Ω-
στόσο η τελική επιλογή της Πελοποννήσου24 δεν απέκλειε τη συμ-
μετοχή των βόρειων Μακεδόνων και Θρακών στον αγώνα του 1821. 
Ήδη στην πρώτη εξέγερση στη Μολδοβλαχία οι Θρακιώτες αγωνί-
στηκαν ενεργά και ήταν επόμενο να συμμετάσχουν στην αναζωπύ-
ρωση του επαναστατικού κινήματος στο νότο. Πριν αρχίσει η κά-
θοδος των Θρακών προηγήθηκαν θυσίες επώνυμων και ανώνυμων 
αγωνιστών που πρωτοστάτησαν σε τοπικές εξεγέρσεις.  

Τα ιστορικά στοιχεία που έχουν διασωθεί για την περίοδο που 
μελετούμε είναι λιγοστά, λόγω της διατήρησης της Τουρκοκρατίας 
στη Θράκη μέχρι το 1923 και της αποδημίας των αγωνιστών της. Οι 
γραπτές μαρτυρίες καταστράφηκαν και σε πολλές περιοχές ακόμη 
και η προφορική παράδοση είναι πενιχρή, ενώ οι αντίστοιχες για 
την εποχή εικαστικές μαρτυρίες είναι λιγοστές, αλλά συνιστούν μια 
σύγχρονη ή/και υστερόχρονη με τα ιστορικά γεγονότα εθνική μαρ-
τυρία.  

Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον για το σύγχρονο μελετητή έχει η 
συμβίωση και σε αρκετές περιπτώσεις η συμπολέμηση των Ελλήνων 
Θρακών με τους Βούλγαρους της βόρειας Θράκης, διότι οι ανάγκες 
των διαφορετικών εθνοτήτων συνέκλιναν την εποχή εκείνη25. Κοι-
νός παρονομαστής των βαλκανικών αιτημάτων ήταν η ευνοϊκή θέ-
ση τους απέναντι στις αξιώσεις της Ρωσίας να διαδεχθεί την οθω-
μανική αυτοκρατορία, αν και η ίδια η ρώσικη παρέμβαση επρόκει-
το να προωθήσει αργότερα την εθνική αυτονόμηση της Βουλγαρίας 

                                                 
23. Ν. Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της ελληνικής επανάστασης, 

ό.π., 87. 
24. Σ. Παπαγεωργίου, Το ελληνικό κράτος 1821-1909, οδηγός αρχειακών 

πηγών της νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1988, 35-36: ο κυριότερος ευνοϊκός 
παράγοντας για το συντονισμό της επανάστασης στη νότια Ελλάδα ήταν το 
πολύ μικρό ποσοστό (10%) των Οθωμανών που συμβίωνε με την πλειοψηφία 
των χριστιανών Ελλήνων. 

25. Π. Γεωργαντζής, Εθνικοί και εκκλησιαστικοί αγώνες των Ελλήνων 
της Ροδόπης 1864-1872, Ξάνθη 1980, 13-17. 
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μετά τη συνθήκη της Αδριανούπολης26. Η συνθήκη αυτή (2/14 Σε-
πτεμβρίου 1829) σφράγισε τη νίκη των Ρώσων και ανάγκασε τους 
Τούρκους να δεχθούν προηγούμενες σκληρές απαιτήσεις27. Οι Θρα-
κιώτες Έλληνες όμως έμειναν, μαζί με την υπόλοιπη Βόρεια 
Ελλάδα, εκτός κρατικών συνόρων. Επιπλέον, στο τέλος (1829) της 
πρώτης επιφανούς περιόδου της ελληνικής Επανάστασης αρκετές 
περιοχές της βόρειας Θράκης κατακτήθηκαν από τα ρώσικα στρα-
τεύματα με μακροπρόθεσμη συνέπεια την κυριαρχία του βουλγαρι-
κού στοιχείου στην περιοχή μετά τη σκληρή αντιπαράθεση του με 
το ελληνικό. Το Φεβρουάριο του 1829 οι Ρώσοι κατέλαβαν τη Σω-
ζόπολη και τον Πύργο. Μετά τη λήξη του ρωσοτουρκικού πολέμου 
(1829) σε πολλές παρευξείνιες ελληνικές πόλεις παρατηρήθηκε μα-
ζική φυγή των Ελλήνων προς τη Ρωσία και τη Ρουμανία28.  

Σ’ αυτή την ιστορική πραγματικότητα αναφέρονται τα υστερό-
χρονα εικαστικά έργα από το χώρο της δημόσιας μνημειώδους γλυ-
πτικής, της λαϊκής πλαστικής δημιουργίας, της λαϊκής - ναΐφ ιστο-
ρικής ζωγραφικής και της σύγχρονης αγιογράφησης. Τα σύγχρονα 
με την εποχή έργα (μέσα και τέλος του 19ου αιώνα) προέρχονται 
από την ευρωπαϊκή ιστορική ζωγραφική (γαλλική) και τη βαλκανι-
κή λαϊκή λιθογραφία και συνιστούν σπάνιες ιστορικές μαρτυρίες 
για τον αγώνα των Θρακών.  

                                                 
26. ∆. Κιτσίκης, Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος και Τουρκίας στον 20ό αι-

ώνα, Αθήνα 1978, 44. 
27. Douglas Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-

1833, μετ. Ρ. Σταυρίδη - Πατρικίου, Αθήνα 1983, 343-346: οι Τούρκοι δέχθη-
καν την αναγνώριση της συνθήκης του Άκκερμαν (1826), την Ιουλιανή συν-
θήκη (1827) και το Πρωτόκολλο (10/22 Μαρτίου 1829), με αποτέλεσμα την 
επέκταση των ρωσικών συνόρων και την ισχυροποίηση της πολιτικής τους 
θέσης στο χώρο. 

28. ό.π., σ.332 και Κ. Βακαλόπουλος, Ο Ελληνισμός της Βόρειας Θράκης 
και του Θρακικού Ευξείνου Πόντου, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 38-47. 
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ΙΙ. Η συμμετοχή του ανώτερου θρακικού κλήρου 
στον Αγώνα και η εικονογράφησή του 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ... ΟΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘ΄ΟΛΗΝ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΗΡΩΙΚΗ 
ΛΕΓΕΩΝΑ 29 

Ο θρησκευτικός και εθνικός χαρακτήρας της Επανάστασης του 
1821 τεκμηριώνεται και στο επιμέρους παράδειγμα της τοπικής ι-
στορίας της Θράκης. Παρόμοιες κατηγορίες κληρικών έδρασαν 
στην ενιαία Θράκη όπως και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερί-
σματα συμπληρώνοντας το μεγάλο ποσοστό (80%)30 των ενεργών 
ιεραρχών, των μαρτύρων κληρικών, των θυμάτων από τον εκκλη-
σιαστικό χώρο.  

Ο ίδιος ο Μαχμούτ Β΄ ονόμασε τον αγώνα των άπιστων ραγιά-
δων «θρησκευτικό» για να εξάψει το θρησκευτικό φανατισμό των 
μουσουλμάνων31, εκφράζοντας συγχρόνως την απόλυτα θεοκρατική 
δομή και ιδεολογία της οθωμανικής δεσποτείας. Σήμερα δεχόμαστε 
ότι η επαναστατική ιστορική πραγματικότητα του 1821 διαμορφώ-
θηκε στο εσωτερικό της δεσποτείας αυτής, η οποία προσδιόριζε τις 
στρατιωτικές και διοικητικές πράξεις των αρχόντων της ανάλογα. 
Η ελληνική εκκλησία διαμόρφωσε επίσης τον ιστορικό ρόλο της, 

                                                 
29. Κ. Βοβολίνης, Η εκκλησία εις τον αγώνα της ελευθερίας, Αθήνα 1952, 

105: πρόκειται για άποψη του ιστορικού ∆. Κόκκινου. 
30. Π. Γεωργαντζής, Οι αρχιερείς και το εικοσιένα, Ξάνθη 1985. Ο συγ-

γραφέας καταλήγει στο ποσοστό αυτό μετά από συστηματική έρευνα σ’ όλα 
τα γεωγραφικά διαμερίσματα των κατακτημένων Ελλήνων: 36,5% είναι το 
ποσοστό των ιεραρχών που ενεργά έλαβαν μέρος στον αγώνα, ενώ 21% αυ-
τών που μαρτύρησαν και 22,5% όσων έπεσαν θύματα της αντεκδικητικής 
οθωμανικής πολιτικής: βλ. 279-280. 

31. Π. Γεωργαντζής, ό.π., 252-253. 
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πριν και κατά τη διάρκεια δημιουργίας των εθνών - κρατών στα 
Βαλκάνια, σε σχέση και αντίθεση με το ρόλο του Ισλάμ32 στην οθω-
μανική αυτοκρατορία.  

Η διοικητική ορολογία της εποχής εκφράζει απόλυτα το θεο-
κρατικό υπόβαθρο της ιστορίας κατακτητών και κατακτημένων. Οι 
χριστιανοί όλων των δογμάτων και οι Εβραίοι αποκαλούνταν 
«γκιαούρηδες» (άπιστοι) και «ραγιάδες» (υποταγμένοι μη μου-
σουλμάνοι)33 για να διακρίνονται από τις υπόλοιπες μουσουλμανι-
κές εθνότητες. Πρόκειται για κατεξοχήν θρησκευτικούς προσδιορι-
σμούς που μέχρι τη συγκρότηση των βαλκανικών κρατών - εθνών 
σηματοδοτούσαν τη δομή και την ιδεολογία της οθωμανικής πολι-
τείας. Ο κρατικός μηχανισμός δεν ξεχώριζε την εθνική καταγωγή 
των υπόδουλων, αλλά τη θρησκευτική τους πίστη: για το λόγο αυτό 
ο ανώτερος χριστιανικός κλήρος χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για τη 
διοικητική υπαγωγή και αστυνόμευση των χριστιανών34 και στη 
συνέχεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταδιώχθηκε για να επι-
τευχθεί η καταστολή των επαναστατημένων.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι προεπαναστατικά και κατά την πρώ-
τη επιφανή35 περίοδο (1821-1822) ο χώρος των κατακτημένων Βαλ-
κανίων δεν προσδιορίζεται εθνολογικά, αλλά θρησκευτικά. Όπως 
οι Τούρκοι δεν είχαν πολιτικό εθνισμό, παρόμοια και οι Έλληνες 
εξαρτιόνταν κυρίως από ένα θρησκευτικού τύπου εθνισμό, που κα-
θόριζε το είδος και την ταυτότητα των αγώνων τους.  

Στα πλαίσια αυτής της ιδιαιτερότητας προσεγγίζουμε καθολικά 
                                                 
32. ∆. Μιχαήλ, Έθνος, εθνικισμός και εθνική συνείδηση, Αθήνα 1992, 55 

και Λ. Παπανικολάου, Κοινωνική ιστορία της ελληνικής επανάστασης του 
19ου, Αθήνα 1991, 23-25.  

33. Σ. Παπαγεωργίου, Το ελληνικό κράτος (1821-1909), Αθήνα 1988, 19-
28. 

34. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί από την τουρκική 
κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση, ό.π., 33-38. Οι Τούρκοι οργάνωσαν 
τις κατακτημένες εθνότητες με το σύστημα Μιλέτ, με βάση την πίστη τους. 

35. Σ. Παπαγεωργίου, Το ελληνικό κράτος, ό.π., 55. 
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την πλουραλιστική πραγματικότητα του νεοελληνικού έθνους και 
την αξία της επανάστασης του 1821 που το διαμόρφωσε. Από τις αρ-
χές του 18ου αιώνα η ορθοδοξία εκφράζει ένα συγκεκριμένο τρόπο 
ζωής «προσωπικό - εθνικό και οικουμενικό»36 που δεν νοείται έξω 
από την ιστορική σχέση της με το Ισλάμ, αλλά και με τη ∆ύση37. Γι΄ 
αυτούς τους λόγους, σε κάθε τεκμηριωμένη καταγραφή της εθνικής 
ιστορίας μας, είτε πρόκειται για τη γενική ιστορία είτε για την τοπι-
κή, προηγείται η παρουσίαση της συμμετοχής του κλήρου και η ανά-
λυση της σημασίας της. Στο χώρο της ενιαίας Θράκης ακολουθούμε 
την κατηγοριοποίηση των αγωνιζόμενων κληρικών με κριτήριο τη 
δομή της μελέτης: α) τους κληρικούς που θυσιάστηκαν προκειμένου 
να κατασταλεί το θρησκευτικό και επαναστατικό φρόνημα των υ-
πόδουλων, β) τους φυλακισμένους αρχιερείς, Φιλικούς ή απλώς θε-
τικά διακείμενους προς την επανάσταση, και γ) τους ενεργούς κλη-
ρικούς αγωνιστές και πρωτεργάτες τοπικών εξεγέρσεων.  

Κατηγορία πρώτη  

Ανεξάρτητα από την καταγωγή τους οι περισσότεροι κληρικοί 
που υπηρέτησαν στην ενιαία Θράκη συνέβαλαν στην προσπάθεια 
συγκρότησης ενός εκκλησιαστικού καταφυγίου για τον ακριτικό - 
ανασφαλή ελληνισμό που κατακτήθηκε πρώτος και επρόκειτο να 
απελευθερωθεί τελευταίος. Εκπρόσωπος όλων αυτών των εκκλησι-
αστικών ποιμένων είναι ο Κύριλλος Στ΄ κατά κόσμον Κωνσταντί-
νος Σερμπετζόγλου, ο οποίος, χωρίς να συμμετέχει ενεργά38 σε κά-
ποιο εγχώριο επαναστατικό κίνημα, έθεσε τους υπόδουλους Θρα-
κιώτες κάτω από τη θρησκευτική και πνευματική σκέπη της προ-

                                                 
36. Θ. Ζιάκας, Έθνος και παράδοση, Λευκωσία 1993, 193. 
37. ό.π., 210. 
38. Α. Ρωσσίδης, «Μορφές της Θράκης - Κύριλλος Στ΄», 130-132: ΘΧ, 

7/Ιουλίου/1962: Τεκμηριωμένη ιστορική μαρτυρία για τη συμμετοχή του στη 
Φιλική Εταιρία δεν έχουμε εντοπίσει αν και αναφέρεται στην προφορική πα-
ράδοση της τοπικής ιστορίας. 
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σωπικότητάς του.  
Ο Αδριανουπολίτης Κύριλλος γεννήθηκε το 177539 στην πρώτη 

πρωτεύουσα της οθωμανικής επικράτειας και διετέλεσε πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης από το 1813-1818, αξίωμα που κατέλαβε χωρίς 
να το επιζητήσει40. Η ιστορική και πολιτική δράση του ξεκίνησε 
πολύ νωρίτερα, όταν από τη θέση του μητροπολίτη στο Ικόνιο ανέ-
λαβε να αφυπνίσει ένα τρομοκρατημένο ποίμνιο, απομονωμένο από 
την εκκλησία και την ελληνική γλώσσα. Με τη διπλωματική συμπε-
ριφορά που τον χαρακτήριζε και τη γνώση της τουρκικής γλώσσας 
κατάφερε να προσεγγίσει τους τουρκόφωνους Έλληνες της περιο-
χής: «οι τουρκόγλωσσοι Έλληνες του Ικονίου μαθαίνανε τα ελληνι-
κά γράμματα και ένιωθαν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα που μιλού-
σαν, αυτά τα ευαγγέλια τα Καραμανλίδικα, ήσαν οι ακοίμητοι 
φρουροί στα ελληνικά γράμματα και στη χριστιανική πίστη των 
υπόδουλων...»41.  

Σημαντικό επίσης υπήρξε το συγγραφικό του έργο από το οποίο 
ξεχωρίζει ο «Χωρογραφικός Πίνακας» της μεγάλης αρχισατραπεί-
ας του Ικονίου και της ευρύτερης περιοχής που τυπώθηκε το 1812 
στη Βιέννη σε σχήμα 88 επί 66 εκατοστά και σε χαρακτική του Νεί-
κλιστ42, καθώς και η ιστορική καταγραφή για την περιοχή της Α-
δριανούπολης43. Η αξία των γεωγραφικών αυτών έργων για την ι-

                                                 
39. Α. Αγαπητός, Οι ένδοξοι αγώνες του 1821 ή οι πρωταγωνιστές της 

Ελλάδος, τ. Α΄, Πάτρα 1877, σ. 47. Για την ημερομηνία γέννησης του Θρακιώ-
τη υπάρχουν αμφιβολίες, αλλά εντοπίζεται από τους μελετητές στη δεκαετία 
1760-1770, βλ. Τ. Τσονίδης, Κύριλλος Στ΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
1813-1818, Ορεστιάδα 19862. 

40. Τ. Τσονίδης, ό.π., 49-50: όταν έμαθε την εκλογή του στενοχωρήθηκε, 
δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο για τον πατριαρχικό θρόνο και ειδοποίησε 
τη Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη ότι τους ευχαριστούσε,... αλλά δεν μπο-
ρούσε να δεχθεί. 

41. ό.π., 25. 
42. ό.π., 29: ο πίνακας αυτός βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. 
43. ό.π., 29-32. 
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στοριογραφική έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως φαίνεται 
και στο σχόλιο του Λόγιου Ερμή της Βιέννης: « όσον η γεωγραφία 
της Ευρώπης είναι εξιχνιασμένη και ακριβής, άλλο τόσον περισσό-
τερο εκείνη η της Ασίας είναι σκοτενική και συγκεχυμένη... δια να 
γνωρίσωμεν την παλαιάν Γεωγραφίαν όθεν εκπηγάζει και η Ιστο-
ρία ημείς πρέπει ν’ αρχήσωμεν από την νέαν, πρώτον δηλαδή να ε-
ξετάσωμεν πότε εκτίσθη η πόλις ή η χώρα στην οποία κατοικούμεν 
και έπειτα να ερευνήσωμεν και τας παλαιάς και κατηδαφισμένας... 
Το πρώτον παράδειγμα το έδωσαν οι Μηλιώτες, ο ∆ανιήλ και ο 
Γρηγόριος... το δεύτερον μας το έδωσεν ο Πανιερότατος Μητροπο-
λίτης Αδριανουπόλεως κύριος Κύριλλος...»44. Αυτή η σχέση ιστορί-
ας - γεωγραφίας είναι σήμερα επίκαιρη και αναγκαία, διότι τα ι-
στορικά και εθνικά ζητήματα εξαρτώνται από γεωγραφικές διεκδι-
κήσεις και αμφισβητήσεις. Όπως υποστηρίζεται, «η γεωγραφία εί-
ναι σιωπηλή ιστορία και η ιστορία συνεχής γεωγραφία»45. Είναι 
και οι δύο απαραίτητες στη σύγχρονη διδακτική της εθνικής ιστο-
ρίας, της νεοελληνικής ιστορίας –γενικής και τοπικής– η οποία ε-
ξαρτάται από το νέο αίτημα για μια ευρωπαϊκή ή/και βαλκανική 
συνείδηση46. 

Ο φιλομαθής Κύριλλος ενδιαφερόταν για τη θρησκευτική και 
ιστορική εκπαίδευση των υπόδουλων Θρακών, για την αποκατά-
σταση της ιστορικής αλήθειας και της ελληνικότητας των περιοχών 
μέσω της γνώσης και της συγκέντρωσης αρχειακού υλικού. Για το 
λόγο αυτό περιόδευε συχνά στις επαρχίες της δικαιοδοσίας του και 
ασχολούνταν με την ανεύρεση και διαφύλαξη κάθε αρχαίου ελλη-
νικού ή βυζαντινού στοιχείου σε μορφή νομισμάτων και επιγραμ-
μάτων.  

                                                 
44. Τ. Τσονίδης, ό.π., 30-31. 
45. Β. Ασημομύτης, «Τα εποπτικά μέσα στη διδασκαλία της ιστορίας», 66-

77: Σεμινάριο, 3/Γενάρης/1984, 72: πρόκειται για θέση του φιλοσόφου Herder. 
46. Λ. Βεντούρα - Χ. Κουλούρη, «Η διδασκαλία της ιστορίας στη δυτική 

Ευρώπη, Αναζητήσεις και Προτάσεις», 118-147: Σεμινάριο, ό.π., 118. 
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Η εκλογή του στη Μητρόπολη της Αδριανούπολης έγινε στις 19 
∆εκεμβρίου 1810 και η ενθρόνισή του στις 14 Μαρτίου 1811. Οι η-
μερομηνίες αυτές σφράγισαν τη ζωή της πόλης, στην οποία αφιερώ-
θηκε ο Κύριλλος με έργα στην Ελληνική Σχολή και με αγαθοεργίες, 
τονώνοντας την καθημερινή εθνική και θρησκευτική αντίστασή 
της47. 

Ωστόσο, η γενικότερη κατάσταση στο σύνολο των εκπαιδευτι-
κών και εκκλησιαστικών θεμάτων στην ενιαία Θράκη ήταν αξιο-
θρήνητη μετά τη βίαιη παραίτηση του οικουμενικού πατριάρχη Ιε-
ρεμία και τις απόπειρες των Οθωμανών να αντεκδικηθούν τα προ-
επαναστατικά κινήματα και τη δράση των Φιλικών. Το ακέφαλο 
Πατριαρχείο με δύο συνοδικές προτάσεις - επιστολές ζήτησε από 
τον Κύριλλο την ενθρόνισή του48 και η άρνησή του απορρίφθηκε 
αμέσως. Η επίσημη τελετή ολοκληρώθηκε στις 17 Απριλίου 1813 
και η πνευματική εξουσία του Θρακιώτη επεκτάθηκε από τη Βαλ-
τική Θάλασσα και τον Αρχάγγελο μέχρι τη Μεσόγειο, και από την 
Αρμενία μέχρι τα νησιά του Ιονίου.  

Η πρώτη ενέργεια του Πατριάρχη προσανατολίστηκε στη γενέ-
τειρά του, στην οποία διόρισε τον προμνημονευόμενο Χιώτη ∆. 
Πρώϊο. Αυτός συνέχισε επάξια το έργο του προκατόχου του. Στη 
συνέχεια ανέλαβε με ζήλο και σύνεση την πνευματική αφύπνιση 
των υπόδουλων Ελλήνων δείχνοντας διπλωματικότητα απέναντι 
στις οθωμανικές αρχές. Κατάφερε έτσι να αποσπάσει από το σουλ-
τάνο προνόμια και να γίνει αρχιδικαστής όλων των Ρωμιών, χωρίς 
να αποκλείει τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και τους 
Αλβανούς. Στα προλεγόμενα ελληνοβουλγαρικού λεξικού που εξέ-
δωσε με τη βοήθεια φίλων αρχιερέων στη Βουλγαρία σημείωνε 
«Αλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι, αλλόγλωσσοι χαρήτε και ετοιμα-
σθήτε όλοι σας Έλληνες να γεννήτε»49. Γενικότερα, η παιδεία σ΄ ό-

                                                 
47. Τ. Τσονίδης, ό.π., 39. 
48. ό.π., 41-42. 
49. Α. Αγαπητός, ό.π., 53 και Τ. Τσονίδης, ό.π., 62. 
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λες τις δυνατές για την εποχή βαθμίδες κατείχε πρωτεύοντα ρόλο 
στις δραστηριότητες του Πατριάρχη, ο οποίος είχε αναλάβει και 
την οικονομική υποστήριξη πολλών μαθητών του50. Μεγάλη ήταν 
επίσης η προσφορά του στη διάρκεια της θητείας του ως διοικητή 
του «νοσοκομείου των γεμιτζήδων» στην Κωνσταντινούπολη το 
1814, όπου κατέφευγαν οι ναυτολογημένοι χριστιανοί, θύματα των 
τραγικών συνθηκών διαβίωσης στον τουρκικό στόλο και των συνε-
χών συγκρούσεων51.  

Στη διάρκεια της πενταετούς θητείας του Κύριλλου η ίδρυση 
και η εξάπλωση της Φιλικής Εταιρίας μετέβαλε τις συνθήκες υπο-
δούλωσης των χριστιανών, ενώ οι δημογέροντες, οι προεστοί και οι 
μεγαλέμποροι της περιοχής με τη βοήθεια των Θρακών Φιλικών Κ. 
Κουμπάρη και Α. Κομιζόπουλου προετοίμαζαν τις μελλοντικές κι-
νητοποιήσεις. Οι υποψίες των οθωμανικών αρχών για πιθανή ανα-
ταραχή στην περιοχή επικεντρώθηκαν στο πρόσωπο του Πατριάρ-
χη. Τα κεκτημένα οικονομικά τους συμφέροντα από κάθε αλλαγή 
του οικουμενικού ηγέτη52, σε συνδυασμό με την πολιτική των Ηγε-
μονιών απέναντι στο Πατριαρχείο, σηματοδότησαν την καθαίρεση 
του Κύριλλου, ο οποίος κατηγορήθηκε «ως ανίκανος να διατηρήσει 
τους λαούς εις την υποταγήν»53. Η εξορία του Θρακιώτη στην Α-
δριανούπολη διέκοψε το πνευματικό και πολιτικό έργο του μόνον 
επίσημα και τυπικά, διότι στη συνέχεια αφιερώθηκε στην αθόρυβη 
υποστήριξη της γενέτειράς του και στη μελέτη της ιστορίας.  

Η επανάσταση ωστόσο στη νότια Ελλάδα απασχολούσε ιδιαί-
τερα τους Οθωμανούς που αναζητούσαν τους συνενόχους και υπο-

                                                 
50. Τ. Τσονίδης, ό.π., 61-67. 
51. Β. Σφυροέρας, Τα ελληνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου, Αθή-

να 1968, 122. 
52. Τ. Τσονίδης, ό.π., 74: Από στοιχεία του Άγγλου περιηγητή Portes προ-

κύπτει ότι η οικονομική αγοραπωλησία του πατριαρχικού θρόνου, σήμαινε 
για τους αξιωματούχους διανομή 90000-100000 πιάστρων. 

53. ό.π. 
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στηρικτές της στη Θράκη ανάμεσα στους εκκλησιαστικούς και δι-
οικητικούς ηγέτες στους κληρικούς, στους προεστούς και στους 
προύχοντες. Οι φυλακίσεις και οι απαγχονισμοί των προσώπων 
αυτών ήταν η απάντηση των οθωμανικών αρχών στην εξάπλωση 
της επανάστασης. Η εγκληματική πολιτική των αντίποινων απέβλε-
πε επίσης στο φανατισμό των γενιτσάρων, οι οποίοι επρόκειτο να 
ακολουθήσουν τα στρατολογούμενα σώματα των πασάδων της 
Θράκης στην εξόρμηση προς το νότο54. Επιπλέον, ο αφανισμός των 
προυχόντων συνεπαγόταν τη δήμευση της ακίνητης και την αρπαγή 
της κινητής περιουσίας τους από τον εγχώριο μουσουλμανικό πλη-
θυσμό, που δεν φοβόταν τους Θρακιώτες, διότι δεν υπήρχαν στην 
περιοχή Έλληνες οπλαρχηγοί55.  

Από τις 3 Απριλίου 1821 άρχισαν οι συλλήψεις των Αδριανου-
πολιτών, κατάλογος των οποίων διασώθηκε από τον Πρόξενο της 
Ελλάδας στην Αδριανούπολη το 1858, Κ.Π. Φοίβο. Ανάμεσα στους 
πρώτους συλληφθέντες ήταν ο πρωτοσύγγελος Θεόκλητος, ο γενι-
κός γραμματέας της μητρόπολης ∆. Ζώτος και άλλα 31 άτομα, δη-
μογέροντες, προϊστάμενοι συντεχνιών και πρωτομαΐστορες56, ενώ 
στις περιοχές της Βάρνας, Σωζόπολης, Αγχιάλου, Σαράντα Εκκλη-
σιών έγιναν επίσης απαγχονισμοί των προκρίτων57. Ο Κύριλλος, 
πιστός στην προστασία του ποιμνίου του, προσπάθησε με τη γνω-
στή για τα δεδομένα της εποχής μέθοδο, τη δωροδοκία, να επηρεά-
σει τον υποδιοικητή της Αδριανούπολης, αλλά η διαταγή για τη 
θανάτωση των φυλακισθέντων ήταν ρητή, καθώς επίσης και για 
τον ίδιο «ο προκάτοχος του φονευθέντος πατριάρχη ενέχεται επί-

                                                 
54. ό.π., 94. 
55. Θ. Σιμόπουλος, Μάρτυρες και αγωνισταί ιεράρχαι της ελληνικής ε-

θνεγερσίας 1821-1829, τ. Α΄, Αθήνα 1971, 222. 
56. Τ. Τσονίδης, ό.π., 95: ο κατάλογος αυτός του προξένου περιέχει 31 ο-

νόματα. 
57. Π. Παπαχριστόδουλος, Η Προσφορά του θρακικού ελληνισμού στον 

απελευθερωτικό αγώνα 1821-1922, Αθήνα 1950, 9. 
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σης εις το κίνημα το παρασκευαζόμενον μεταξύ του Ρωμαϊκού έ-
θνους και εδέησε να εξαλειφθεί και ούτος εκ του προσώπου γης 
προς παραδειγματισμόν των άλλων...»58. 

Ο απαγχονισμός του Θρακιώτη έγινε στην Αδριανούπολη στις 
18 Απριλίου 1821 ως συνέχεια του προηγηθέντος απαγχονισμού 
του Γρηγορίου του Ε΄ (10 Απριλίου 1821) και συνοδεύτηκε από τη 
σφαγή στενών φίλων και συνεργατών του. Αποτελεί μια ιστορική 
μαρτυρία για όλες τις σφαγές που υπέστησαν οι Θρακιώτες κληρι-
κοί στην προσπάθεια να περισώσουν τη θρησκευτική και εθνική 
ταυτότητα των υποδούλων59. 

Η ιερή μορφή του Κύριλλου Στ΄ τιμήθηκε με αρκετές σύγχρονες 
αγιογραφήσεις στο χωριό Πύθιο, όπου βρέθηκε και τάφηκε μυστικά 
το σκήνωμα του Πατριάρχη από κάτοικο της περιοχής60. Η οικία 
του Εβρίτη Αργυρίου στο Πύθιο αποτελεί από τότε χώρο προσκυ-
νήματος, όπου έχει τοποθετηθεί αναθηματική πλάκα (εικόνα αρ. 
30), ενώ σ’ άλλο σημείο του χωριού έχει ανεγερθεί ναΐσκος προς τι-
μήν του61.  

Οι αγιογραφίες αυτές φιλοτεχνήθηκαν έπειτα από παραγγελία 
ιδιωτών - πιστών και ανήκουν στη σύγχρονη μεταβυζαντινή ζω-
γραφική του 20ού αιώνα που συνδυάζει στοιχεία της μακεδονικής 

                                                 
58. Τ. Τσονίδης, ό.π., 98-99: πρόκειται για απόσπασμα από το φιρμάνι του 

μεγάλου βεζύρη, το οποίο βρέθηκε σε αντίγραφο στο Ιεροδικείο της Αδρια-
νούπολης στην αραβοπερσική γλώσσα. Για το μαρτύριο του Κύριλλου έχουν 
επίσης εντοπιστεί στοιχεία σε χειρόγραφα στη Βατοπαιδινή Σκήτη του Αγίου 
Όρους, όπου υπάρχει και ένα μικρό τεμάχιο του αγίου λειψάνου. Βλ.Βίος και 
θαύματα Αγίου Κυρίλλου Στ΄, έκδοση Λ. Κάλλα - Χατζή, Πύθιο, 19942, 71. 

59. βλ. Σ. Σεχερλής, «Ελληνική Θράκη», 48: Μακεδονική Ζωή, 203/1983: 
Μαζί με τον Κύριλλο απαγχονίστηκαν συνολικά 32 άτομα. 

60. Τ. Τσονίδης, ό.π., 104: το σκήνωμα του πατριάρχη, όπως και των υπο-
λοίπων θυσιασθέντων δεν ενταφιάσθηκε, αλλά ρίχτηκε στον ποταμό Έβρο 
σύμφωνα με τη συνήθεια των Οθωμανών. 

61. Πρόκειται για παρεκκλήσι κτισμένο στο προαύλιο της κύριας εκκλη-
σίας του Πυθίου, του Αγ. Αθανασίου. 
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σχολής και δυτικές επιρροές. Συγκεκριμένα, έχουμε εντοπίσει στην 
περιοχή του Έβρου έξι σύγχρονα έργα, τα περισσότερα από τα ο-
ποία συνιστούν παραλλαγές της πρώτης εικόνας που χρονολογείται 
το 1933, ενώ άλλα δύο έργα βρίσκονται στις συλλογές ιδιωτών στην 
Αθήνα.  

Η πρώτη εικόνα (αρ. 31) βρίσκεται σήμερα στο προσκυνητάρι 
του προαναφερθέντος χωριού στο ίδιο μέρος όπου είχε ταφεί ο Κύ-
ριλλος και αποτελεί δωρεά της Μ. Μπάρα62. Ως τόπος αγιογράφη-
σης αναγράφεται το Σουφλί, γνωστό για τα αγιογραφικά εργαστή-
ρια του από το τέλος του 19ου αιώνα. Η μορφή του μάρτυρα πα-
ρουσιάζεται λιτή με έκφραση ανθρώπινη: είναι ζωγραφισμένη με 
δυτικότροπη τεχνική σε μπλε έντονο φόντο και περιβάλλεται από 
βαριά ξύλινη κορνίζα με ροκοκό διακοσμητικά στοιχεία. Η θέση 
του αναπαριστάμενου είναι τυπικά βυζαντινή, σε ενώπιον στάση 
κρατώντας το Ευαγγέλιο, και ηλικιακά τα χαρακτηριστικά 
συμπίπτουν με την ιστορική πραγματικότητα του προσώπου63. 

Η επόμενη εικόνα (αρ. 32) είναι σύγχρονη αγιογραφία, αφιέρω-
μα των Γεωργίου - Λίνας Κάλλα και φιλοτεχνήθηκε το 1985 από 
τον αγιογράφο Κ. Ζούβελο. Το έργο έχει τοποθετηθεί στην εκκλη-
σία του προαναφερθέντος χωριού και αποτελεί ένα μεταβυζαντινό 
ξυλόγλυπτο, θεματική παραλλαγή της προηγούμενης εικόνας με τε-
χνοτροπικά στοιχεία της μακεδονικής σχολής, φωτισμένο πρόσωπο 
με πλατύ μέτωπο, χρυσοκίτρινο ομοιόμορφο φόντο και ευχάριστα 
αρμονικά χρώματα σε ήπιους τόνους64. 

Το έργο (αρ. 33) ακολουθεί χρονολογικά τα προηγούμενα, έγινε 

                                                 
62. Η προφορική παράδοση την αναφέρει και ως δημιουργό της εικόνας, 

ενώ άλλο όνομα αγιογράφου δεν διασώθηκε. 
63. Η εικονογράφηση του Κυρίλλου αναφέρεται στην τελευταία περίοδο 

της ζωής του στην εξορία, στην Αδριανούπολη όπου ήταν περίπου 50 χρο-
νών, γέροντας σε σχέση με τον μέσο όρο ζωής την εποχή εκείνη. 

64. Π. Ζαμβακέλης, Εισαγωγή στη βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα 1985, 18-
22. 
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το 1989 από τον αγιογράφο Μ. Ταψίκογλου και βρίσκεται στο ίδιο 
παρεκκλήσει65 ως δωρεά της Λ. Κάλλα. Στην αγιογραφία αυτή κυ-
ριαρχούν τα βυζαντινόμορφα στοιχεία, που αποδίδονται ωστόσο 
με υπερβολή στο χρωματικό επίπεδο, ενώ οι γραμμές του προσώπου 
παραπέμπουν σε λαϊκής τεχνοτροπίας σχήματα.  

Η αγιογραφία (αρ. 34) βρίσκεται κάτω από την προαναφερθεί-
σα και είναι έργο και δωρεά των προμνημονευόμενων. Αποτελεί 
μια αρμονική σύνθεση βυζαντινόμορφων και δυτικών στοιχείων 
όπου κυριαρχεί το βυζαντινό ρούχο με τα αναγεννησιακά χρώματα 
(τόνοι του μπλε και μωβ) σε χρυσοκίτρινο πλούσιο φόντο.  

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο του Έβρου εντοπίσαμε τη μορφή 
του Κύριλλου σε ένα εξωτερικό ψηφιδωτό (αρ. 35) όπου εικονο-
γραφούνται και ιστορικά στοιχεία: ο χώρος φυλάκισης του και το 
φυσικό τοπίο της Αδριανούπολης. Η μορφή είναι μια παραλλαγή 
παλαιότερης ιστορικής χαλκογραφίας που θα παρουσιάσουμε στη 
συνέχεια. Το ψηφιδωτό αυτό στο ίδιο παρεκκλήσι έγινε από τον 
καλλιτέχνη Σ. Κατσιρέα και συνιστά ένα διαφορετικό εικαστικό 
σήμα, μια σύγχρονη λαϊκότροπη προσέγγιση66. Στο λάβαρο επίσης 
(αρ. 36) έχει ενσωματωθεί η μορφή του Θρακιώτη Πατριάρχη. όμοια 
με την πρώτη εικόνα, δωρεά της Α. Τσουφοτίδου - Μαλανδρινιώτη.  

Η τελευταία εικόνα (αρ. 37) από το παρεκκλήσι του Πυθίου 
αποτελεί δωρεά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωμα-
τείων και έγινε από τον αγιογράφο Β. Τσουλκανάκη. Πρόκειται για 
τη μοναδική στην περιοχή του Έβρου ολόσωμη εικονογράφηση, η 
οποία αποδίδει πιστά την πατριαρχική ταυτότητα του Κύριλλου 

                                                 
65. βλ. Βίος και θαύματα του Αγίου, ό.π., 77-78. Η ανέγερση του ναϊσκου 

προς τιμή του Κυρίλλου ολοκληρώθηκε το 1990. 
66. Το ψηφιδωτό βρίσκεται επίσης στο παρεκκλήσι και είναι δωρεά της Λ. 

Κάλλα, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εικονογράφηση και την αγι-
οποίηση του Θρακιώτη Πατριάρχη. Αυτή ολοκληρώθηκε την 8η Ιουλίου 1993 
με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η μνήμη του τι-
μάται στις 18 Απριλίου αλλά εορτάζεται μαζί με τους πέντε Σαμοθρακίτες νε-
ομάρτυρες την Κυριακή του Θωμά. 
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μέσω της ενδυμασίας. Η σύγχρονη αυτή αγιογραφία ακολουθεί πι-
στά τους αυστηρούς κανόνες της μεταβυζαντινής ζωγραφικής τόσο 
στη λεπτομερή παρουσίαση του βυζαντινού ρούχου με την καμπύλη 
στο εσωτερικό του, όσο και στην απόδοση «των σαρκωμάτων, στην 
κοκκινίλα, τη ψιμυθιά και το γράψιμο»67.  

Σε μια άλλη εικαστική κατηγορία ανήκουν τα επόμενα δύο 
έργα, που εικονογραφούν τη μορφή του Κύριλλου στα πλαίσια της 
νεοελληνικής λαϊκής τέχνης που διαμορφώθηκε στα χρόνια της ο-
θωμανικής κατάκτησης και εκδηλώθηκε μέσω της εκκλησιαστικής 
τέχνης κατά την μεταπελευθερωτική περίοδο. Στην εποχή που μελε-
τούμε (18ος-19ος αιώνας) ο μεταβυζαντινός εικονογραφικός τύπος 
ιστορικών προσώπων εντάσσεται στη λαϊκή ζωγραφική68.  

Το έργο (αρ. 38) που παρουσιάζουμε απευθυνόταν στον ακριτι-
κό ελληνισμό της Θράκης. Είναι μια ιστορική χαλκογραφία του 
19ου αιώνα που με λιτό, φυσικό ύφος αποδίδει την τραγική μορφή 
του Κύριλλου. Πρόκειται για μια ρεαλιστική τεχνική χαρακτικής 
που παρουσιάζει ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο πέρα από τα αυστη-
ρά βυζαντινόμορφα πρότυπα, αν και τονίζεται ιδιαίτερα η θρη-
σκευτική ταυτότητα της μορφής μέσω της λεπτομερούς απόδοσης 
του μητροπολιτικού ενδύματος και της αντίστοιχης μίτρας. Ωστόσο, 
στη χάραξη του προσώπου κυριαρχούν τα εγκόσμια χαρακτηριστι-
κά του Κύριλλου, οι ρυτίδες και τα έντονα περιγράμματα των προ-
σωπογραφικών χαρακτηριστικών, στοιχεία του προσωπογραφικού 
ρεαλισμού που διαμορφώθηκε ήδη από τα χρόνια των Παλαιολό-
γων στην ορθόδοξη αγιογράφηση. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργή-
θηκε ένας εικονογραφικός τύπος ιερών προσώπων που «υπενθυμί-

                                                 
67. Για την ορολογία των αγιογράφων: κοκκινίλα = το κόκκινο χρώμα 

στα σαρκώματα, ψιμυθιά = το άσπρο στη μύτη και στα μάτια, γράψιμο = η 
μαύρη πινελιά στη μύτη και στα μάτια, ευχαριστώ τον υπεύθυνο στο εργα-
στήρι Αγιογραφικής «Εικών» των Φουντουκίδου - Τζανουδάκη στη Θεσσα-
λονίκη. 

68. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. Γ΄, Αθήνα 1976, 14. 
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ζουν την πραγματικότητα»69 και γίνονται οικεία στο πιστό και ε-
παναστατημένο κοινό.  

Η προέλευση του έργου παραμένει άγνωστη. Το μοναδικό στοι-
χείο αναφοράς υπάρχει στην έκδοση του Α. Γούδα, που περιέχει 
την ανατύπωση που παρουσιάζουμε μαζί με ένα περιγραφικό σχό-
λιο για τη μορφή του Κύριλλου: «ήτο ο μακαρίτης το ανάστημα και 
την θέα μέγας, το πρόσωπό του ουκ επί τα χαρίεν ρέπον, γαλανός 
τους οφθαλμούς, ξανθός, σπανογένης και ευλογιοκομμένος»70. 
Σύμφωνα με τη χρονολογία έκδοσης του τόμου αυτού (1872) υπο-
θέτουμε ότι η χαλκογραφία φιλοτεχνήθηκε μάλλον στα μέσα του 
19ου αιώνα, εποχή που πολλοί τεχνίτες επηρεάζονται έντονα από τη 
δυτική «καλλιτεχνική όραση»71, από τις νατουραλιστικές και ρο-
μαντικές εικονογραφήσεις, ενώ συγχρόνως διατηρούν τη θρησκευ-
τική ευλάβεια και τον ενθουσιασμό της ανατολικής ζωγραφικής. Η 
ανατύπωση της μορφής του Κύριλλου εντάσσεται στη γενικότερη 
διάδοση της τεχνικής της χαλκογραφίας72, η οποία απέβλεπε στη 
γνωριμία του ελληνισμού με τους μάρτυρες, τους αγίους και τους 
γεωγραφικούς τόπους όπου διαδραματιζόταν οι αγώνες: «για τους 
κατακτημένους βαλκανικούς λαούς ήταν προτιμότερη η χαλκο-
γραφία», διότι ήταν φθηνή και αποδεκτή στο χώρο της κυρίαρχης 
αγιογραφίας73.  

                                                 
69. Κ. Καλοκύρης, Η ζωγραφική της ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 1972, 197. 
70. Α. Γούδας, Βίοι παράλληλοι, τ. Α΄, Αθήνα 1872, 37. 
71. Π. Μυλωνάς, Ο Άθως και τα μοναστηριακά του ιδρύματα μεσ΄ από 

παληές χαλκογραφίες και έργα τέχνης, Αθήνα 1963, 22. 
72. Μ. Γαρίδης - Θ. Παλιούρας, «Συμβολή στην εικονογραφία νεομαρτύ-

ρων», 169-205, Ηπειρωτικά Χρονικά, 22/1980, 171: τις χαλκογραφίες τύπω-
ναν κυρίως τα μοναστήρια και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, ενώ στις αυτοτε-
λείς χαλκογραφίες συνήθως σημείωναν το όνομα του χρηματοδότη, του καλ-
λιτέχνη καθώς και το χρόνο κατασκευής. 

73. Κ. Makris, «Chalcographies grecques aux pays balkaniques pendant le 
XIXeme siecle», 15-48: Balkan studies, 17/1976, 45-46. 
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Στην ίδια καλλιτεχνική - επικοινωνιακή τεχνική74 ανήκει η λι-
θογραφία (αρ. 39) που εικονογραφεί τον απαγχονισμό του Κύριλ-
λου. Πρόκειται για μια λαϊκότροπη λιθογραφία της οποίας αντί-
γραφα κυκλοφορούσαν κατά την απελευθέρωση της Αδριανούπο-
λης το 192075, ενώ στοιχεία για τον εκδότη και τον καλλιτέχνη του 
έργου δεν έχουμε εντοπίσει76. Οι ελληνικές εκδόσεις των έργων αυ-
τών ακολουθούν τη νεοελληνική λαϊκή τεχνοτροπία και πήραν ε-
λάχιστα δυτικά στοιχεία από το μπαρόκ, το ροκοκό και τον νεο-
κλασικισμό, τα οποία ενσωμάτωσαν στο δικό τους ύφος της «επί-
πεδης, αντιφυσιοκρατικής και μη ψευδαισθησιακής απεικόνι-
σης»77. 

Το συγκεκριμένο έργο εκφράζει απόλυτα την «τιμιότητα της 
πρόθεσης»78 του λαϊκού ανώνυμου τεχνίτη, ο οποίος με αφέλεια και 
σχεδιαστικό πρωτογονισμό κατασκεύαζε εικονογραφικούς τύπους 
και συνθέσεις από την πρόσφατη τοπική ιστορία. Ο μύθος, η ιστο-
ρική και η κοινωνική πραγματικότητα εμπνέουν τον ανώνυμο καλ-
λιτέχνη ο οποίος στο τέλος του 19ου αιώνα καταθέτει τις δικές του 
εικαστικές μαρτυρίες. Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε κατά 
προσέγγιση το έτος και τον τόπο έκδοσης της λιθογραφίας που ει-
κονογραφεί τον απαγχονισμό του Κύριλλου, αναζητήσαμε παρό-
μοια έργα όσον αφορά το θέμα και την τεχνική τους. Σ’ αυτή τη συ-
γκριτική μελέτη χρησιμοποιήσαμε τη λαϊκή λιθογραφία του 19ου 
αιώνα που αναπαριστάνει σκηνές από το μαρτύριο του Πατριάρχη 

                                                 
74. Η. Μυκονιάτης, Θέματα από την επανάσταση του 1821 στην αγγλική 

ζωγραφική και χαρακτική, Αθήνα 1982, 165-167. 
75. Τ. Τσονίδης, ό.π., 103. 
76. Για την εικονογράφηση απαγχονισμών και αποκεφαλισμών η οποία 

συναντάται από τον 14ο αιώνα βλ. Κ. Χαραλαμπίδου Ο αποκεφαλισμός των 
μαρτύρων εις τας ιστορικοφιλολογικάς πηγάς και την βυζαντινή τέχνην, Α-
θήνα 1983, 145. 

77. Α. Κωτίδης, Ελληνική τέχνη - ζωγραφική του 19ου αιώνα, Αθήνα 
1995, 20. 

78. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, ό.π., 133. 
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Γρηγορίου Ε΄ με κεντρική σκηνή τον απαγχονισμό του79. Στο έργο 
αυτό (αρ. 40) παρατηρούμε την κοινή θεματική δομή που ακολου-
θεί ο καλλιτέχνης εικονογραφώντας σε μία παρατακτική σύνθεση 
τη δημόσια ιστορική πράξη του απαγχονισμού. Τα έξι πρόσωπα της 
σύνθεσης παρουσιάζονται σε κατ’ ενώπιον θέση, ακίνητα και ψυ-
χρά, ενώ η πλάγια τοποθέτηση των τεσσάρων μορφών δεν επιβάλ-
λεται στη συνολική, στημένη πόζα του έργου.  

Αντίθετα στο έργο με τον Κύριλλο (αρ. 39) ο Πατριάρχης πα-
ρουσιάζεται σε πλάγια θέση προς τα δεξιά προβάλλοντας το αρι-
στερό τμήμα του προσώπου του. Ανάλογα στραμμένη φαίνεται η 
μικρόσωμη μορφή του, καλυμμένη πλήρως από το μοναχικό ένδυμα 
- με το οποίο είχε διαταχθεί να απαγχονισθεί - και τοποθετημένη σε 
υψηλότερο επίπεδο από εκείνο των δημίων. ∆εξιά και αριστερά 
από το Θρακιώτη Κύριλλο εικονογραφούνται, όπως και στο προα-
ναφερθέν έργο Οθωμανοί στρατιώτες, ρωμαλέοι, επιθετικοί και αρ-
ματωμένοι (οκτώ συνολικά). Οι μορφές αυτές παρουσιάζονται σε 
κίνηση, με έντονες χειρονομίες, σε πλάγια θέση, τοποθετημένες με 
προοπτική στην επιφάνεια, σε αντίθεση με την επίπεδη λιθογραφία 
(αρ. 40) που εικονογραφεί τον Γρηγόριο. Ωστόσο η αμφίεση και τα 
προσωπογραφικά χαρακτηριστικά των Οθωμανών έχουν αρκετές 
ομοιότητες στα δύο έργα και ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους σκού-
φους των στρατιωτών που δηλώνουν το διαφορετικό αξίωμά τους 
(π.χ. ο σκούφος που απολήγει σε οξεία άκρη είναι χαρακτηριστικό 
των Γενίτσαρων) προκειμένου να καταδειχτεί η θρησκευτική και 
κοινωνική αντίθεση κατακτητών και κατακτημένων80.  

                                                 
79. Κ. Βακαλόπουλος, «Μια άγνωστη λαϊκή λιθογραφία του απαγχονισμού 

του Γρηγορίου Ε΄», 390-396: Ελληνικά, 24/1971: Το έργο αυτό περιλαμβάνει 
τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις με τον Γρηγόριο, αλλά η κυρίαρχη αφορά 
τον απαγχονισμό του και καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας. 

80. Για την ιδιαίτερη εικονογράφηση των Οθωμανών διοικητών, βλ. (edit) 
S. Hyman, Edward Lear in the Levant, travels in Albania Greece and Tyrkey in 
Europe (1848-1849), London, 1988, 58. 
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Οι διαφορές των δύο έργων αφορούν στη σχεδιαστική ικανότη-
τα των καλλιτεχνών, η οποία στην εικόνα με τον Κύριλλο φαίνεται 
να έχει αφομοιώσει πληρέστερα τις νέες ανάγκες της λαϊκής εικονο-
γράφησης, καθώς δείχνει αποδεσμευμένη από την «κυριαρχία της 
θρησκευτικής μεταφυσικής»81. Το αισθητικό αποτέλεσμα στη λιθο-
γραφία αυτή, της οποίας η ανατύπωση που παρουσιάζουμε φανε-
ρώνει μικρές καταστροφές του πρωτότυπου έργου82, είναι γνήσια 
λαϊκό και ναΐφ83 και προβάλλει τον «πρωτογονισμό του ενστί-
κτου»84 που ακολουθούν οι λαϊκοί καλλιτέχνες της εποχής.  

Μπορούμε να υποθέσουμε - με βάση την κοινή θεματική των 
δύο λαϊκών λιθογραφιών και τις διαφορές στο αισθητικό αποτέλε-
σμα - ότι η εικόνα με τον Κύριλλο είναι μεταγενέστερη, περίπου 
στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, λαμβάνοντας 
υπόψη και την πιθανή χρονολογία τύπωσης της εικόνας με τον 
Γρηγόριο - το 186185. Ο τόπος της φιλοτέχνησης και της τύπωσης 
της λαϊκής αυτής εικόνας προσδιορίζεται μάλλον στην υπόδουλη 
ανατολική Θράκη λόγω της καταγωγής του Πατριάρχη από την 
Αδριανούπολη και του απαγχονισμού του, που έγινε στην Κων-
σταντινούπολη. Το μοναδικό αυτό έργο που εικονογραφεί τον α-
παγχονισμό ενός Θρακιώτη, κληρικού - αγωνιστή αντιπροσωπεύει 

                                                 
81. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, ό.π., 128 
82.. Έχουν διατηρηθεί πολύ καθαρά στην ανατύπωση τα περιγράμματα 

των μορφών και η φυσική φωτοσκίαση που χαρακτηρίζει την τεχνική της λι-
θογραφίας. Τη φωτογραφία της ανατύπωσης του έργου εντόπισα στο φωτο-
γραφείο της Ορεστιάδας των Ζ.Β. Κυριακίδη. 

83. Για τον όρο naif που αναφέρεται στο άτεχνο, το απλοϊκό, το πρωτό-
γονο, το αρχέτυπο καθώς επίσης και στην τεχνική του καλλιτέχνη και για τη 
χρήση του όρου «λαϊκός» που προσδιορίζει ό,τι αναφέρεται στο λαό: βλ. Γ. 
Γκίκας, Λαϊκή και ναΐφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 10-12. 

84. ∆. Σταμέλος, ό.π., 128. 
85. Κ. Βακαλόπουλος, Μια άγνωστη λαϊκή λιθογραφία, ό.π., 395-396. Το 

έργο μάλλον φιλοτεχνήθηκε μετά το 1861 στην Κωνσταντινούπολη, όπως υ-
ποθέτει ο μελετητής από συνδυασμό ιστορικών στοιχείων. 
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τη λαϊκή, μεταβυζαντινή τέχνη του 19ου αιώνα, με την οποία ο λαϊ-
κός τεχνίτης εξαίρει τη δράση ή το «πάθημα» του Νεοέλληνα υπο-
τάσσοντας όταν χρειάζεται τη θρησκευτική ταυτότητά του στην ι-
στορική και διηγηματική μορφή της τέχνης.  

Η ανατύπωση των λαϊκών έργων με τη χρήση της χαρακτικής 
γινόταν από το 184086 από «Νεοέλληνες που έμαθαν την τέχνη του 
τυπώματος»87 στα εργαστήρια Ευρωπαίων φιλελλήνων γνωρίζο-
ντας έτσι τα δυτικά πρότυπα, καθώς επίσης και από την επαφή 
τους με τα ιερά βιβλία που τυπώνονταν στην Ευρώπη και περιείχαν 
θρησκευτικές χαλκογραφίες88. Το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα 
ήταν όμως εικονογραφικοί τύποι και συνθέσεις με κυρίαρχα στοι-
χεία από την ελληνική μεταβυζαντινή παράδοση, την ανατολική 
αραβοπερσική ζωγραφική, τη διαβαλκανική, κοινή μέχρι τα μέσα 
του 19ου αιώνα, ιστορία89.  

Οι λαϊκές τάξεις της μείζονος Θράκης και των όμορων βαλκανι-
κών περιοχών, οι πιστοί στο χριστιανισμό χωρικοί που ήταν απο-
μονωμένοι από τη λόγια, ακαδημαϊκή τέχνη της Αθήνας, κατα-
νοούσαν ως κοινό σήμα του αγώνα, ως «χαροποιόν πένθος»90 τις 
λαϊκές έντυπες εικόνες. Αυτές λειτουργούσαν σ’ όλο τον 19ο αιώνα 
ως μέσο λαϊκής ενημέρωσης91 για τα επίκαιρα, ιστορικά και πολιτι-
κά δρώμενα: «η διάδοση της λιθογραφίας μετατρέπει τη ζωγραφική 

                                                 
86. Γ. Γκίκας, Λαϊκή και ναΐφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 20. 
87. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, Αθήνα 1988, 50. 
88. Μ. Καλλιγάς, Νεοελληνική Τέχνη - ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, 

επιμέλεια Α. Τάσσος, Αθήνα 1980, 10. 
89. Α. Προκοπίου, Το εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του, Αθήνα χχ., 

226-227. 
90. Γ. Γκίκας, Λαϊκή και ναΐφ ζωγραφική, ό.π., 13: οι αναπαραστάσεις 

τραγικών ιστορικών συμβάντων προκαλούσαν θλίψη, αλλά συγχρόνως και 
ελπίδα, την οποία αντλούσαν οι κατακτημένοι από τη δύναμη της αντίστασης 
που οι ήρωες πρόβαλαν. 

91. ό.π., 20. 
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από λαϊκό θέμα σε λαϊκό κτήμα»92. Όπως προαναφέρθηκε, η κυ-
κλοφορία της λιθογραφίας με τον απαγχονισμό του Κύριλλου ε-
ντοπίζεται στην ανατολική Θράκη και μετά το 1920, βεβαιώνοντας 
έτσι τη σπουδαιότητα των ιστορικών, εικαστικών σημάτων του 
1821 για την ιστορική συνείδηση και αγωνιστικότητα των Θρακών.  

Οι δύο τελευταίες εικόνες με τη μορφή του Κύριλλου αποτελούν 
σύγχρονη λαϊκή αγιογραφική έκφραση και ανήκουν σε ιδιώτες - 
πιστούς του αγίου. Το έργο (αρ. 41) φιλοτεχνήθηκε από την αγιο-
γράφο - μοναχή Ειρήνη, που έχει επίσης εικονογραφήσει μορφές 
αγωνιστών του 1821 στη μονή Καλτετζιά (αγίου Νικολάου) στην 
Τρίπολη, όπου υπηρετεί, έπειτα από παραγγελία της προμνημονευ-
ομένης Λ. Κάλλα93. Πρόκειται για μια λαϊκή μεταβυζαντινή εικόνα 
με πολλά αναγεννησιακά στοιχεία, καθώς στην ολόσωμη μορφή 
του Θρακιώτη κυριαρχεί το βυζαντινόμορφο ρούχο, ενώ το καλαί-
σθητο ανθρώπινο πρόσωπο και τα χρώματα του εδάφους μας πα-
ραπέμπουν σε δυτικότροπες εικόνες.  

Το επόμενο έργο (αρ. 42) είναι σύγχρονη λαϊκή αγιογραφία, 
παραγγελία της Ε. Μουρατίδου στην αγιογράφο Κασσιανή94 και 
αποτελεί παραλλαγή της προηγούμενης εικόνας (αρ. 41). Κυρίαρχα 
στοιχεία είναι η έμπνευση και η θρησκευτικότητα του καλλιτέχνη 
και του παραγγελιοδότη, χωρίς αισθητικές απαιτήσεις. Η εικόνα 
αυτή παρά τα άτεχνα στοιχεία έχει ενδιαφέρον λόγω της πρόσθετης 
ιστορικής απεικόνισης ενός μικροσκοπικού φούρνου στο δεξιό τμή-
μα της εικόνας που συμβολίζει το χώρο ταφής του μητροπολίτη στο 
Πύθιο95.  

                                                 
92. Α. Κωτίδης, Ελληνική τέχνη, ό.π., 24. 
93. Τα στοιχεία μου παραχώρησε σε προσωπική συνέντευξη η κ. Λ. Κάλλα 

στον Πειραιά. 
94. Τα στοιχεία μου παραχώρησε η κ. Ε. Μουρατίδου στην Αθήνα. 
95. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Ε΄, 519. Σύμφωνα 

με την προφορική παράδοση ο Εβρίτης μυλωθρός Χ. Αργυρίου από το Πύθιο 
μετέφερε το σκήνωμα του Πατριάρχη από τον Έβρο ποταμό και το έθαψε στο 
σπίτι του, στο φούρνο που ήταν ιδανική κρυψώνα. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 197

Τέλος, στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης υπάρχει μια μι-
κρή εικόνα με τον Κύριλλο, αφιέρωμα της Λ. Κάλλα στον πατριάρχη 
∆ημήτριο το 1990, έργο του αγιογράφου - καθηγητή Γεωργακόπου-
λου. Σε επιτόπια έρευνα που κάναμε όμως δεν την εντοπίσαμε96.  

Σήμερα, αρκετοί ιδιώτες και εκκλησιαστικοί φορείς της ελληνι-
κής Θράκης συνεχίζουν τις παραγγελίες εικόνων με θέμα τη μορφή 
του Κύριλλου (αρ. 43)97. Το έντονο ενδιαφέρον των ιδιωτών - πι-
στών για την εικονογράφηση του Θρακιώτη Πατριάρχη βεβαιώνει 
την ανάγκη των ακριτών πολιτών να μνημονευθεί η ιστορική μορ-
φή του Κύριλλου, καθώς και ο ιστορικός χωρόχρονος του 1821 μέ-
σα στον οποίο έδρασε.  

Η εικόνα ακόμη και σ’ αυτή τη σύγχρονη, λατρευτική μορφή και 
λειτουργία της συνιστά ένα «προϊόν εκλάμψεως» και αναδεικνύει 
«α γαρ ο λόγος της ιστορίας δια της ακοής παρίστησι ταύτα γρα-
φική σιωπώσα διά μιμήσεως»98. Το ύφος της λατρευτικής εικόνας 
παραμένει στα όρια της μεταβυζαντινής αισθητικής «ιερατικό»99, 
αλλά στα συγκεκριμένα ιστορικά έργα δέχεται επιδράσεις και από 
την νεοελληνική λαϊκή ζωγραφική, η οποία αντλούσε τα θέματά της 
από «την πραγματικότητα του μύθου, και όχι από το μύθο της πρα-
γματικότητας»100. Η εκκλησιαστική ζωγραφική, τόσο στα χρόνια 
της οθωμανικής κατάκτησης αλλά ακόμη και σήμερα, είναι προσιτή 
στο ευρύτερο τμήμα του λαού «λόγω της μεγάλης ιδεολογικής εμβέ-

                                                 
96. Για την έρευνα στο Πατριαρχείο ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κ. Αθ. 

Καραθανάση. 
97. Παράδειγμα ζωντανού ενδιαφέροντος για τη σύγχρονη εικονογράφη-

ση του Κυρίλλου αποτελεί η τοιχογραφία αρ. 43 η οποία βρίσκεται στο μη-
τροπολιτικό ναό του αγ. Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη και ευχαριστώ 
πολύ τον κ. Μ. Κούκο και τον πατέρα Κηπουρό για τη φωτογράφηση. 

98. Π. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Αθήνα 1972, 
132. 

99. ό.π., 216. 
100. ό.π., 222. 
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λειας»101 που έχει για τους πιστούς, αλλά κυρίως λόγω της περίο-
πτης λειτουργικής θέσης της στους ναούς. Η εικονογράφηση τοπι-
κών ιστορικών μορφών της εθνικής ιστορίας εκφράζει σε κάθε επο-
χή το «λαϊκό επικρατούν αίσθημα»102 και στην περίπτωση που με-
λετούμε, την ανάγκη των ακριτών να συντηρήσουν τα αγωνιστικά 
πρότυπά της ώστε να δώσουν υπόσταση στη σύγχρονη ιστορική 
πραγματικότητα.  

Όσον αφορά τη δημόσια γλυπτική, από το 1980 έχει τοποθετη-
θεί ανδριάντας (αρ. 44) του Κύριλλου στην πλατεία της Ορεστιά-
δας, κωμόπολη του νομού Έβρου. Πρόκειται για ένα έργο του Νι-
κόλα103, παραγγελία των μητροπόλεων ∆ιδυμοτείχου, Ορεστιάδας 
και Σουφλίου, που παριστάνει σε ολόσωμο, μαρμάρινο γλυπτό τον 
Θρακιώτη πατριάρχη στην κλασική στάση του μνημειακού ρεαλι-
σμού. Στη θέση αυτή φαίνεται μια ελαφρά κίνηση της μορφής, κα-
θώς με το δεξί χέρι ο Κύριλλος ευλογεί και με το αριστερό χέρι κρα-
τεί το σκήπτρο - σύμβολο της θρησκευτικής εξουσίας, ενώ τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου του είναι γαλήνια και ήπια.  

Το γλυπτό ανήκει στην κατηγορία των δημόσιων κατασκευών 
που εκφράζουν ακόμη και σήμερα φορμαλιστικά και ψυχρά την ι-
στορική καταγραφή και απομνημόνευση ηρωικών προσώπων, ακο-
λουθώντας πιστά τους κανόνες της δημόσιας ακαδημαϊκής γλυπτι-
κής. Ο γλύπτης Νικόλας Παυλόπουλος ανήκει στη γενιά του παρα-
στατικού ρεαλισμού (γεννήθηκε το 1920) που υλοποιεί την πρόθεση 
του παραγγελιοδότη και της κοινωνικής ομάδας στην οποία αυτός 
εντάσσεται. Το προκαθορισμένο ιστορικό - ηρωικό θέμα και το ι-

                                                 
101. Α. Κωτίδης, Ελληνική τέχνη - ζωγραφική του 19ου αιώνα, Αθήνα 

1995, 22. 
102. Ν. Καλογερόπουλος, Μεταβυζαντινή και νεοελληνική τέχνη, Αθήνα 

1926, 99. 
103. Για το γλύπτη και χαράκτη Νικόλα Παυλόπουλο, καλλιτέχνη δημό-

σιων ιστορικών παραγγελιών, βλ. Σ. Λυδάκης, Έλληνες γλύπτες, τ. Ε΄, Αθήνα 
1981, 409-410. 
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δεολογικό φορτίο που αυτό μεταφέρει στο θεατή, σε συνδυασμό με 
την τοποθέτηση του έργου σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, τους 
οποίους διακοσμεί ή διαμορφώνει104, περιορίζουν εκ των προτέρων 
τη δυνατότητα αυτενέργειας του καλλιτέχνη. Για το λόγο αυτό η 
πλειονότητα των έργων αυτών αντλεί μορφικά πρότυπα κυρίως 
από το συγκερασμό των βασικών καλλιτεχνικών ρευμάτων που με-
ταφέρθηκαν στην Αθήνα από τις αρχές του νεοελληνικού κράτους, 
«η νεοελληνική γλυπτική καλλιεργείται στη σκιά του ευρωπαϊκού 
ή σωστότερα του ιταλικού και αργότερα του γερμανικού κλασικι-
σμού.»105. Το αισθητικό αποτέλεσμα των δημόσιων παραγγελιών 
εξαντλείται σε συμβατικές μορφές, στατικές συνήθως, οι οποίες ω-
στόσο ανταποκρίνονται στην «κυρίαρχη κοινωνική προσδοκία»106.  

Πολύ νωρίτερα από τη δημόσια νεοελληνική γλυπτική του 19ου 
αιώνα, που συνεχίστηκε και στον 20ό διαμορφώνοντας το ανάλογο 
γούστο, καλλιεργήθηκε από το τέλος του 17ου η τέχνη των διακο-
σμητικών φυλλωμάτων και της ξυλογλυπτικής στις εκκλησίες. Τα 
λιθανάγλυφα και τα ακρόπρωρα εμφανίσθηκαν αργότερα ως γνή-
σιες λαϊκές τεχνικές πλαστικής δημιουργίας που συνδυάζουν αρ-
χαιοελληνικά και βυζαντινά μορφικά πρότυπα107.  

Σ’ αυτή την «πρωτόγονη γλυπτική»108 εντάσσεται το ανάγλυφο 
(αρ. 45) που έχει προστεθεί στον προαναφερθέντα ανδριάντα του 
Κύριλλου στην Ορεστιάδα. Πρόκειται για ένα ανάγλυφο σε μπρού-
ντζο, το οποίο φιλοτέχνησε ο λαϊκός καλλιτέχνης Β. Κυριακίδης 

                                                 
104. Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική τέχνη 

του μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη 1993, 101-167. 
105. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, ό.π., στον πρόλογο. 
106. Α. Κωτίδης, ό.π., 145. 
107. Μ. Καλλιγάς, ό.π. 
108. Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση», ό.π., 162: η πρωτόγονη 

γλυπτική των ξύλινων ακρόπρωρων αντιστοιχεί αισθητικά στη μεταβυζαντινή 
λαϊκή ζωγραφική με την οποία ήταν εξοικειωμένο το κοινό λόγω της θρησκεί-
ας. 
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από την Ορεστιάδα του Έβρου κατά το διάστημα 1995-1996109. Το 
θέμα του έργου προέρχεται από τη προμνημονευόμενη λαϊκή λιθο-
γραφία (αρ. 39) με τον απαγχονισμό του Κύριλλου, που παρέμενε 
άγνωστη στο ευρύ κοινό μέχρι τη δημιουργία του ανάγλυφου. Η 
ενσωμάτωση του λαϊκού αυτού δημιουργήματος στη βάση ενός α-
καδημαϊκού γλυπτού συνιστά μια πρωτότυπη εικαστική πρόταση, 
η οποία αντιστοιχεί σ’ αυτό που οι καλλιτέχνες ονομάζουν «παρα-
πληρωματικό μοτίβο» όταν θέλουν να παρέμβουν σ’ ένα έργο πα-
ραγγελίας110. Η τέχνη των λιθαναγλύφων εκφράζει μια γνήσια λαϊ-
κή αισθητική την οποία συναντούμε σε υπαίθριους και κλειστούς 
χώρους111 και συνιστά κάθε φορά τη θρησκευτική ή ιστορική μνη-
μόνευση συγκεκριμένων προσώπων.  

Στην ίδια κατηγορία με τον Αδριανουπολίτη Κύριλλο εντάσσο-
νται οι κληρικοί της Θράκης που συνελήφθησαν αμέσως μετά την 
έκρηξη της επανάστασης στη Μολδοβλαχία. Ο σουλτάνος είχε δια-
τάξει ομαδικές συλλήψεις των αρχιερέων της Θράκης και της Μ. 
Ασίας, επειδή ο αφανισμός τους θα περιόριζε τον τοπικό επανα-
στατικό ενθουσιασμό των χριστιανών και συγχρόνως θα γνωστο-
ποιούσε την πολιτική της «σφαγής και της αγχόνης»112 που επρό-

                                                 
109. Ο Β. Κυριακίδης (1930-) είναι συλλέκτης ιστορικού φωτογραφικού 

υλικού με θέμα την ιστορία της Ορεστιάδας, καθώς επίσης και ζωγράφος, 
σκηνογράφος και λαϊκός γλύπτης. Τα θέματα που τον απασχολούν αφορούν 
την τοπική ιστορία και τα στοιχεία μου παραχώρησε ο ίδιος σε προσωπική 
συνέντευξη στην Ορεστιάδα. 

110. Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε, το αυτόνομο λαϊκό ανάγλυφο 
του Β. Κυριακίδη λειτουργεί παραπληρωματικά, λόγω της υστερόχρονης το-
ποθέτησης και της διαφορετικής αισθητικής του. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις γλυπτικών συνθέσεων οι καλλιτέχνες πειραματίζονται με τις μοντέρνες 
τάσεις και την προσωπική τους έκφραση σ’ ένα τμήμα του έργου που αποκα-
λούν «παραπληρωματικό μοτίβο». βλ. Α. Κωτίδη, ό.π., 103-104. 

111. Σ. Λυδάκης, Οι Νεοέλληνες γλύπτες, ό.π., 242-243. 
112. Π. Γεωργαντζής, Πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας της Θράκης 

κατά το 1821, τεύχος 2, Κομοτηνή 1983, 403. 
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κειτο να ακολουθηθεί από τις οθωμανικές αρχές. Όπως προανα-
φέρθηκε στο κεφάλαιο για τους Φιλικούς οι πρώτοι συλληφθέντες 
ήταν οι συνοδικοί Ευγένιος της Αγχιάλου, Πρώιος της Αδριανού-
πολης, Γρηγόριος των ∆έρκων και Ιωαννίκιος του Τυρνόβου, οι ο-
ποίοι απαγχονίσθηκαν μετά από δίμηνη φυλάκιση. Πρώτος θυσιά-
σθηκε ο μητροπολίτης Ε. Καραβίας της Αγχιάλου, για τον οποίο 
εντοπίσαμε δύο εικαστικές μαρτυρίες: μια προτομή, έργο του μεγά-
λου δάσκαλου Θ. Θωμόπουλου (1873-1937) και ένα πορτρέτο - ε-
λαιογραφία του Ν. Αλεκτορίδη (1874-1909).  

Στη δημόσια προτομή (έργο αρ. 46) παρουσιάζεται ρεαλιστικά, 
σε απλοϊκό ύφος η μορφή του μητροπολίτη, τοποθετημένη σε κε-
ντρικό χώρο της γενέτειράς του στην Ιθάκη113. Το έργο ακολουθεί 
το λιτό εκφραστικό πρότυπο της εποχής (δεκαετίας του 1930) προ-
βάλλοντας ιδιαίτερα την ακινητοποιημένη έκφραση των δημόσιων 
προτομών που μεταφέρουν το όραμα της αιωνιότητας. Ο γλύπτης 
Θ. Θωμόπουλος, γνωστός από πολλά δημόσια ιστορικά έργα, εισή-
γαγε τη «ρεαλιστικότερη αντιμετώπιση της ιστορίας των Ελλήνων 
από τους ίδιους τους Έλληνες»114, παρά τη νεοϊδεαλιστική παιδεία 
που είχε αποκτήσει στο Μόναχο.  

Πολύ νωρίτερα (;) ο αυτοδίδακτος ζωγράφος Ν. Αλεκτορίδης 
φιλοτέχνησε το πορτρέτο του μητροπολίτη σε μια ελαιογραφία 
(0,61 x 0,44), δωρεά του Ι. Καραβία, η οποία βρίσκεται στο Εθνο-
λογικό - Ιστορικό Μουσείο και ανατύπωσή της υπάρχει στο Αρχείο 

                                                 
113. Για τη φωτογράφηση του έργου ευχαριστώ πολύ το δήμαρχο της Ι-

θάκης και την υπεύθυνη της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης. Για την τοποθέτηση της 
προτομής στο νησί, βλ. Ι. Καραβίας, Ο εθνομάρτυς Ευγένιος Καραβίας, μη-
τροπολίτης Αγχιάλου, Αθήνα 1951, 34-38. 

114. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, τ. Ε΄, ό.π., 100-101. Για τα δημόσια 
ιστορικά έργα του Θ. Θωμόπουλου, βλ. Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκα-
τονταετηρίδος, 1821-1921, τ. ∆΄, Αθήνα 1927, 131-133, και Λ. Λαμέρας, Χω-
ροθετικό διάγραμμα γλυπτών έργων δήμου Αθημαίων νεότερης Ελλάδος, 
Αθήνα 1975. 
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Προσωπογραφιών του ΕΙΕ115. Στο έργο αυτό (αρ. 47) εικονογρα-
φείται ο Ε. Καραβίας σε ρεαλιστική απόδοση με ευδιάκριτα τα 
στοιχεία της ιερατικής ενδυμασίας. Πρόκειται για ένα έργο δουλε-
μένο σχεδιαστικά και χρωματικά σύμφωνα με την ηρωική, συμβο-
λική σημασία που απέδιδαν οι καλλιτέχνες στις ηγετικές προσωπο-
γραφίες.  

Κατηγορία δεύτερη  

Στη δεύτερη ταξινόμηση που προτείνουμε, εντάσσονται ο μη-
τροπολίτης Γάνου και Χώρας Γεράσιμος, ο επίσκοπος Μυριόφυτου 
και Περιστάσεως Νεόφυτος, και ο Σαμμακοβίου Ιγνάτιος, οι οποίοι 
θυσιάσθηκαν περίπου στα τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου 1821 για α-
ντεκδίκηση στην επανάσταση της νότιας Ελλάδας116.  

Οι Θρακιώτες αρχιερείς, στα πλαίσια των γεωφυσικών και 
στρατηγικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν όλοι οι κάτοικοι της 
ενιαίας Θράκης για μια άμεση επαναστατική κινητοποίηση, αλλά 
και λόγω της ιδιότητάς τους και της ιδεολογίας που αυτή εξέφρα-
ζε117, προέβησαν σε έμμεση αντίσταση στη θρησκευτική και κατ’ ε-
πέκταση εθνολογική αλλοίωση που επιδίωκαν οι κατακτητές. Α-
φοσιώθηκαν στη συστηματική υποστήριξη του ποιμνίου τους σε 
προβλήματα καθημερινής, οικονομικής και κοινωνικής φύσης που 

                                                 
115. βλ. ΑΡΧΕΙΟ Προσωπογραφιών του ΕΙΕ, α/α 4103. 
 Για το ζωγράφο του έργου, βλ. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες ζωγράφοι - Λεξι-

κό Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών - τ. ∆΄, Αθήνα 1976, 17. 
116. Τα ιστορικά στοιχεία για αυτούς τους αρχιερείς είναι ελλιπή, καθώς 

επίσης και για τους επισκόπους Μυριούπολης, Θεοδωρούπολης και Μεσημ-
βρίας: βλ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Ε΄, ό.π., 509 
και 517, Γεωργαντζής, Οι Αρχιερείς και το 1821, ό.π., 297-300, Π. Παπαχρι-
στοδούλου, Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού στον απελευθερωτικό 
αγώνα 1821-1922, Αθήνα 1950, 9. 

117. Η ιδιότητα του κληρικού δεν άφηνε πολλά περιθώρια φανερής επα-
ναστατικής δραστηριότητας, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ως επικά-
λυψη. 
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προέκυπταν από τη συμβίωση των χριστιανών με τους μουσουλμά-
νους. Το ρόλο αυτό του διαιτητή - προστάτη των χριστιανών, κα-
θώς και του διπλωμάτη απέναντι στην οθωμανική διοίκηση διαχει-
ρίστηκαν επιτυχώς στη Θράκη οι εξής μητροπολίτες: ο Τυρνόβου 
Ιλαρίωνας, που φυλακίσθηκε στο ∆ιδυμότειχο το 1827 και στη 
Κωνσταντινούπολη το 1828, επειδή κατήγγειλε την καταπιεστική 
διοίκηση προς τους χριστιανούς118,  

o Bιζύης Ιωάσαφ, ο οποίος συνελήφθη στις 2/9/1826 και κατέ-
φυγε στην Οδησσό κυνηγημένος μετά τη συνθήκη της Αδριανούπο-
λης119,  

ο Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ που εγκατέλειψε τη θέση του λόγω 
των πιέσεων που ασκήθηκαν από τον σουλτάνο στο Πατριαρχείο. 
Η κατηγορία εναντίον του Σαμουήλ αφορούσε τη βοήθειά του προς 
τους διωκόμενους Φιλιππουπολίτες και τις έντονες διαμαρτυρίες 
του προς τις τουρκικές διοικητικές αρχές120,  

ο Αγαθουπόλεως Ιωσήφ, ο οποίος αγωνίσθηκε υπέρ των Ρώσων 
στη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου (1828 - 1829)121,  

ο Βάρνας Φιλόθεος που κυνηγήθηκε από τους Οθωμανούς, γιατί 
βοήθησε τους Ρώσους στην κατάληψη της Βάρνας (11/10/1828), ό-
πως επίσης και πολλοί άλλοι κάτοικοι που ήλπιζαν πως χάρη στη 
ρώσικη βοήθεια θα επιτυγχανόταν η απελευθέρωσή τους122. 

Την ιστορική δράση των προαναφερθέντων κληρικών δεν εντο-
πίσαμε σε εικαστικές μαρτυρίες ούτε στο γεωγραφικό χώρο της ελ-
ληνικής Θράκης, ούτε στις περιοχές της καταγωγής τους.  

                                                 
118. Π. Γεωργαντζής, ό.π., 338. 
119. ό.π., 339 και ∆. Πασχάλης, «Βιζύης Ιωάσαφ Μαρμαράς (1790-1846)», 

45-56: Θρακικά, 4/1933. 
120. Π.Γεωργαντζής,ό.π., σ.340, και Κ.Μ. Αποστολίδης, «Ο από Σηλυβρίας 

Φιλιππουπόλεως Παΐσιος», 17-35: Θρακικά, 3/1932, 31. 
121. Π. Γεωργαντζής, ό.π., 342: Μετά τη δραπέτευσή του η επαρχία Αγα-

θόπολης ενώθηκε μ’ εκείνη της Σωζόπολης. 
122. ό.π., 343. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 204

Κατηγορία τρίτη  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι κληρικοί ανέλαβαν ενεργό 
επαναστατική πρωτοβουλία σε τοπικά κινήματα της Θράκης, κα-
θώς και σε εξεγέρσεις άλλων κατακτημένων επαρχιών κατά την πε-
ρίοδο 1821-1829. Ο μητροπολίτης Σωζόπολης Νέρης από την 
Άνδρο, φίλος και προστατευόμενος του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, 
συνεργάστηκε με τους προύχοντες της πόλης και κήρυξε ένοπλη ε-
ξέγερση στις 17 Απριλίου 1821123. Η ορκωμοσία των αγωνιστών έ-
γινε από τον ίδιο στον περίβολο του ναού Αγίου Ζώσιμου (ή Ζήσι-
μου), ο οποίος διασώζεται στη σημερινή βουλγαρική κωμόπολη So-
zopol (Σωζόπολη). Πρόκειται για ένα μονοκκλήσι που συντηρείται 
από τον Έλληνα ιερέα και τη σύζυγό του124 και αποτελεί ιστορικό 
τεκμήριο της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή κατά τα επανα-
στατικά χρόνια. Η αγιογράφηση στο ιερό τέμπλο βεβαιώνει επίσης 
τη χριστιανική εθνική συνείδηση των κατοίκων, οι οποίοι ανέθεσαν 
την παραγγελία των εικόνων σε εγχώριο αγιογράφο, «∆ημήτριο 
τον Ζουπολίτη» τα έτη 1847 και 1856, όπως αναγράφεται στις εικό-
νες125. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστοριογραφική έρευνα που εκ-
πονούμε παρουσιάζει η εικόνα (αρ. 48) με τον ομώνυμο στρατιω-
τικό άγιο Ζήσιμο. Πρόκειται για μια τυπική μεταβυζαντινή απόδο-
ση του αγίου με κυρίαρχα τα βυζαντινόμορφα στοιχεία στη μορφή, 
στο χρώμα και την τεχνική της ιστορικής αναπαράστασης του βίου 

                                                 
123. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, ό.π., 519 και ∆. 

Πασχάλης, «∆ύο Ανδριοι Εθνομάρτυρες ιεράρχαι - Κορώνης Γρηγόριος και 
Σωζοπόλεως Παΐσιος», 35-44: Θεολογία, 8/1930, βλ. 39-43. 

124. Η κ. Ολυμπία Τσαούση Νταλακμάνοβα, σύζυγος του ιερέα, άνοιξε τη 
μικρή εκκλησία και με ιδιαίτερο ζήλο απάντησε στις ερωτήσεις μου, όπως ε-
πίσης και η ελληνίδα Θεοφανώ Ευθύμοβα Νικόλοβα. 

125. Οι ημερομηνίες καταγράφονται στα έργα του ναού, τα οποία ακόμη 
δεν έχουν μελετηθεί και η διάσωση των αγιογραφιών αυτών οφείλεται απο-
κλειστικά στο ενδιαφέρον και στην πίστη των Ελλήνων της περιοχής. 
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και μαρτυρίου του126. Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο είναι η 
ενσωματωμένη λεζάντα - αφιέρωση, στην οποία καταγράφεται η 
ταυτότητα των παραγγελιοδοτών: «αύτη η υκών εγένετο διά συν-
δρομής και εξόδων των ρουφετίδων, τουλκέριδων, μαραγκών, καλ-
λαφάτων, βουάδων, τερπέριδων, τουφεκτλύδων εις μνημόσυνον 
αυτών και εις ζωήν αιώνιον, έτος 1847 Ιουλίου 15 χειρ ∆ημητρίου 
του Ζουπολίτου»127. Έτσι αποκαλύπτεται η κοινωνικοοικονομική 
δομή της τοπικής ελληνικής κοινότητας.  

Μετά την καταστολή της εξέγερσης στη Σωζόπολη ο μητροπολί-
της Παΐσιος Νέρης και οι συνεργάτες του απαγχονίσθηκαν προς 
παραδειγματισμό των υπόλοιπων επαρχιών. Ο τάφος του σώζοταν 
στην περιοχή Κουρνιά με την επωνομασία «ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΣΠΟ-
ΤΗ» μέχρι το 1918128. Την ίδια χρονική περίοδο έδρασε ο μητροπο-
λίτης Μαρώνειας και Φιλικός Κωνστάντιος, που πρωτοστάτησε 
στην εξέγερση της Χαλκιδικής (γλυπτό του βλ. Β΄ Κεφάλαιο). Στην 
περιοχή της Μακεδονίας και παρά τα κατασταλτικά μέτρα του 
μουτεσελίμη Θεσσαλονίκης ο ελληνισμός είχε ενεργοποιηθεί επανα-
στατικά με τη βοήθεια της Φιλικής Εταιρίας. Ο ίδιος ο Ε. Παπάς εί-
χε κινητοποιήσει τους μοναχούς του Αγ. Όρους από το 1817129. Ο 

                                                 
126. Βουλγαρία, σειρά μπλε οδηγοί, μετ. ∆. Γιαλλελής, Αθήνα χ.χ, 266: ο 

άγιος εικονίζεται με την ανάλογη στρατιωτική ενδυμασία και ακολουθείται η 
τυπολογία των στρατιωτικών αγίων (κόκκινος μανδύας, ξιφολόγχη, το απαγ-
χονισμένο κεφάλι), ενώ οι δέκα μικρές εικόνες στον περίγυρο της κεντρικής 
μορφής διηγούνται το μαρτύριό του. 

127. Πρόκειται για αδημοσίευτη εικόνα της οποίας η λεζάντα αποτελεί ι-
στορικό τεκμήριο για τις ελληνικές συντεχνίες της περιοχής: βλ. εικόνα (αρ. 47).  

128. Μ. Κούκος, «Οι Θράκες στους αγώνες του εικοσιένα», 85-161: Θρα-
κική επετηρίδα, 2/1981, 123-125: ο τάφος καταστράφηκε το 1918 από 
Βούλγαρους σύμφωνα με στοιχεία που έχουν διασωθεί στο προσωπικό 
αρχείο Σωζοπολίτη γέροντα. 

129. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου Ελληνισμού, Μακεδονία, 
Θεσσαλονίκη 1990, 149 και Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, 
τ. Ε΄, ό.π., 474: παντού, όπου κηρύχθηκε η επανάσταση, συστήθηκαν με τη 
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Κωνστάντιος, ο οποίος καταγόταν από τα Μαντεμοχώρια της Χαλ-
κιδικής, έσπευσε στο Άγιο Όρος μαζί με Θρακιώτες αγωνιστές μόλις 
ο Ε. Παπάς κήρυξε τη στρατολόγηση των μάχιμων κατοίκων από 
την περιοχή της Χαλκιδικής μέχρι τη Μαρώνεια της ∆. Θράκης. 
Εκεί, στο μοναστήρι των Καρυών το Μάιο του 1821 έγινε η επίση-
μη τελετή για την ευλογία της εξέγερσης130. Σύμφωνα με τα ιστορι-
κά στοιχεία που έχουν διασωθεί σε λιγοστά έγγραφα της εποχής131, 
ο Κωνστάντιος συμμετείχε μαζί με τον αρχηγό Ε. Παπά σ’ όλες τις 
επαναστατικές κινητοποιήσεις, ακόμη κι όταν τραυματισμένος α-
ποσύρθηκε στο Άγιο Όρος όπου τελικά απεβίωσε132 «ζηλωτής υ-
πέρμαχος πρώτος από τους άλλους ο άγιος Μαρώνειας Κωνστά-
ντιος λεγόμενος»133. Η εξέγερση στη Χαλκιδική εξαπλώθηκε σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα προκαλώντας πανικό στην τουρκική διοί-
κηση της Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος Ιουλίου του 1821, οπότε η 
αλλαγή στην αρχηγία του οθωμανικού στρατού, σε συνδυασμό με 
τα εσωτερικά προβλήματα των ελληνικών επαναστατικών δυνάμε-
ων, αποδυνάμωσαν το σθένος των χριστιανών αγωνιστών134. Μετά 
τη σφαγή της Κασσάνδρας και την υποταγή των κατοίκων του Αγ. 

                                                    
φροντίδα του Εμ. Παπά, μεικτές επιτροπές από κληρικούς και λαϊκούς με κα-
θήκοντα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά. 

130. Ι. Βασδραβέλλης, Ο αγώνας του εικοσιένα στη Μακεδονία, Θεσ/νίκη 
1969, 47-48, και Α. Βακαλόπουλος, Εμμανουήλ Παππάς, αρχηγός και υπερα-
σπιστής της Μακεδονίας, η ιστορία και το αρχείο της οικογένειας του, 
Θεσ/νίκη 1981. 

131. Α. Ρωσσίδης, «Ο Θρακικός ελληνισμός στον απελευθερωτικό αγώνα 
1821», 209-240: ΑΘΛΓΘ, 39/1976, 221-222. 

132. Π. Γεωργαντζής, Οι αρχιερείς και το εικοσιένα, ό.π., 249-296: ο Κων-
στάντιος τραυματίστηκε στη μάχη στο στενό της Ρεντίνας τον Ιούνιο του 1821 
ενάντια στο στρατό του Μπαϊράμ πασά. 

133. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονί-
κη 1969, 561: πρόκειται για λόγια του αυτόπτη μάρτυρα στη μάχη μοναχού 
∆οσίθεου. 

134. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, ό.π., 152. 
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Όρους και της Θάσου, οι οθωμανικές δυνάμεις κυριάρχησαν σ’ όλη 
την περιοχή στο τέλος Οκτωβρίου 1821, ενώ ήδη αρκετοί φιλελλη-
νικοί κύκλοι στη Ρωσία είχαν ενεργοποιηθεί προς βοήθεια των πολ-
λών θυμάτων - χριστιανών135. 

Η αποτυχημένη αυτή εξέγερση της Χαλκιδικής καθυστέρησε 
ωστόσο τη διείσδυση των οθωμανικών στρατευμάτων προς τη νό-
τια Ελλάδα, και ενεργοποίησε κρυφές επαναστατικές αντιστάσεις 
στη δυτική Μακεδονία. Στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Ελλά-
δας γενικότερα διατηρήθηκε μετά την εξέγερση μια κατάσταση α-
ναταραχής και συγκρούσεων μέχρι το 1840136, διατηρώντας σταθε-
ρό το αγωνιστικό φρόνημα και των Θρακών.  

Κατά την επανάσταση του 1821 κινητοποιήθηκαν επίσης οι ιερω-
μένοι της περιοχής του Σκοπού της Αν. Θράκης μαζί με όλους τους 
κατοίκους του. Η προφορική παράδοση έχει διασώσει το όνομα του 
πατέρα Ανδρέα, ο οποίος απαγχονίσθηκε μαζί με δεκαπέντε κατοί-
κους στον περίβολο του ναού του Αγ. ∆ημητρίου137. Στην ίδια κατη-
γορία εντάσσουμε τους μητροπολίτες θρακικών πόλεων που κατέφυ-
γαν στη νότια Ελλάδα για να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα του 
1821 και συγχρόνως για να αποφύγουν τις βιαιότητες των οθωμανι-
κών αρχών που τους κατεδίωκαν. Πρόκειται για τους Μελέτιο Με-
τρών, ο οποίος κατέφυγε στην Κέρκυρα την άνοιξη του 1822 «φυγή 
χρησάμενος», διότι θεωρήθηκε ύποπτος, τον Μακάριο Σηλυβρίας, 
τον Κύριλλο Παμφίλου και τον Άνθιμο Θεοδωρούπολης138.  

Η προσφορά των προμνημονευομένων εκπροσώπων του ανώτε-
ρου κλήρου της Θράκης δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί στην επίση-

                                                 
135. βλ. Κ. Παπουλίδης, «Η Ρωσία και η ελληνική επανάσταση του 1821-

1822», 184-204: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 2/1983, 195: η διαρκής Ιερά Σύνοδος 
της Ρώσικης Εκκλησίας διοργάνωσε έρανο για τα θύματα από την εξέγερση 
στη Χαλκιδική. 

136. Ι. Βασδραβέλλης, Οι αγώνες του 1821 στη Μακεδονία, ό.π., 73-92. 
137. Α. Ψαθά και Β. Μητρακλή - Ψαθά, «Ο Σκοπός της Ανατολικής Θρά-

κης», 213-376: ΑΘΛΓΘ, 35/1970, 25. 
138. Π. Γεωργαντζής, Οι αρχιερείς και το εικοσιένα, ό.π., 389-391. 
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μη νεοελληνική ιστορία ενώ λιγοστά είναι τα εικαστικά δημόσια ή 
ιδιωτικά έργα που μαρτυρούν την εθνική συμβολή τους. Η μοναδι-
κή εικαστική μαρτυρία αναφέρεται στον μητροπολίτη Μαρώνειας 
Κωνστάντιο και για το λόγο αυτό ο τοπικός ερευνητής της ιστορίας 
Μ. Κούκος τονίζει τη σοβαρή έλλειψη «περικαλλών» μνημείων για 
τις εκκλησιαστικές, εθνικές μορφές στη γεωγραφική περιοχή της ελ-
ληνικής Θράκης139.  

Στην επιτόπια έρευνά μας στη γεωγραφική περιοχή της ενιαίας 
Θράκης εντοπίσαμε ωστόσο ένα εικαστικό - ιστορικό σήμα για ό-
λους τους επώνυμους και ανώνυμους εκκλησιαστικούς αγωνιστές. 
Πρόκειται για τη μορφή του «Θράκα ιππέα», του πιο αγαπητού 
θεού στην ειδωλολατρική Θράκη, που προέρχεται από το ρωμαϊκό 
παρελθόν, ως σύμβολο ενός ανώνυμου αγροτικού ήρωα140. Έλληνες 
και Βούλγαροι αρχαιολόγοι - ιστορικοί έχουν ανακαλύψει ανά-
γλυφα λαϊκής μορφής σε μάρμαρο τα οποία παριστάνουν έναν α-
ναβάτη που πολλές φορές βαστάζει ένα δόρυ141. Στον ελληνικό χώ-
ρο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μαρμάρινα ανάγλυφα του ήρωα 
που υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (αρ. 49) και 
στο λαογραφικό μουσείο του ∆ιδυμοτείχου (αρ. 50)142. Στην ανατο-

                                                 
139. Μ. Κούκος, Οι Θράκες στους αγώνες του εικοσιένα, ό.π., 125. 
140. Π. Παπαχριστοδούλου, «Ο ήρως Θραξ ιππεύς», 283-285: ΑΘΛΓΘ, 

16/1952. 
141. ό.π., 283: Σε μερικές αναπαραστάσεις ο αναβάτης κτυπά με το δόρυ 

κάποιο ζώο απροσδιόριστων χαρακτηριστικών. Στα δύο ανάγλυφα από το 
Λαογραφικό μουσείο ∆ιδυμοτείχου παρατηρούμε αυτή τη διαφορά της ανα-
παράστασης με δόρυ και χωρίς δόρυ. 

142. Σ. Παπαδόπουλος, ∆ιδυμότειχο - ιστορία, μνημεία, πολιτισμός, ∆ι-
δυμότειχο 1990, και Ε. Κούριλα, «Ο καβαλλάρης Αγ. Γεώργιος εν τη αγιο-
γραφία και λαογραφία - δημώδης τύπος εν Θράκη», 17-136: ΑΘΛΓΘ, 
22/1957, 20: στη Φιλιππούπολη, στην αρμένικη εκκλησία υπήρχε επί τουρκο-
κρατίας εντοιχισμένο ανάγλυφο του Θράκα ιππέα το οποίο τιμούσαν ως ει-
κόνα του Αγ. Γεωργίου. Βλ. επίσης Κ.Μ. Αποστολίδης, «Η επί της Ροδόπης 
του Αγ. Γεωργίου Μονή», 236-245: Θρακικά, 5/1934, σσ. 242-243, και B.F 
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λική Θράκη, στην περιοχή της Αίνου που ανήκει στην Τουρκία, έχει 
διασωθεί επίσης παρόμοιο ανάγλυφο ενσωματωμένο στο κάστρο 
(αρ. 51), ενώ στη νότια Βουλγαρία διασώζονται όμοιες αναπαρα-
στάσεις (αρ. 52)143. 

Το ενδιαφέρον για την έρευνα που εκπονούμε εστιάζεται στη 
μετεξέλιξη αυτής της αναπαράστασης του θρακικού ήρωα - θεού 
στα χριστιανικά χρόνια. Η πρόσθεση του φωτοστεφάνου ή του 
σταυρού στο ανάγλυφο ή στην απομίμηση του λαϊκού ανάγλυφου 
εκχριστιάνισε τον ειδωλολατρικό θεό αποδίδοντας τη μορφή ενός 
στρατιωτικού - έφιππου αγίου, προστάτη των ακριτικών περιοχών 
της ενιαίας Θράκης144. Πολλοί θεολόγοι - ιστορικοί και ερενητές της 
εκκλησιαστικής τέχνης θεωρούν νεότερη μετεξέλιξη του Θράκα ιπ-
πέα τις μορφές των στρατιωτικών αγίων Γεωργίου, ∆ημητρίου, οι 
οποίοι λατρεύονται ιδιαίτερα στα ακριτικά χωριά της Θράκης145. 
Μ΄ αυτόν τον τρόπο, «η θρησκεία δεν είναι θεωρία πλέον, αλλά 
πράξη κτήμα του λαού όστις ζη και κινείται εν αυτή...»146, καθώς 
πετυχαίνει να συμβιβάσει τις παραδόσεις του Θράκα ιππέα με τη 

                                                    
Hoddinott, The Thracians (with 168 illustrations), Thames and Hudson 1981, 
172-175. 

143. Για τις φωτογραφήσεις στην Αίνο και στη Βουλγαρία ευχαριστώ 
αντίστοιχα τις κ. κ. ∆. Πολίτου και Β. Μποσίλεβα. 

144. Ε. Κούριλα, ό.π. 
145. Σε επιτόπια έρευνα στα ακριτικά χωριά του Έβρου, Βύσσα, Καστα-

νιές, Κόμμαρα, Στέρνα, ∆ιδυμότειχο, όπου έχουν κτιστεί εκκλησίες προς τιμήν 
του Αγ. Γεωργίου, συναντήσαμε κατοίκους και τους υπεύθυνους των εκκλη-
σιών οι οποίοι δέχονται τη στρατιωτική ταυτότητα του αγίου ως σύμβολο 
άμυνας στην τουρκική απειλή. Στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στις Καστα-
νιές τιμάται επίσης και ο Αγ. Γεώργιος –ο Αράπης καβαλλάρης– από την Η-
ράκλεια σε αντίγραφο εικόνας από το ανάγλυφο αιγυπτιακής προέλευσης 
που λόγω της μορφικής ομοιότητας ταυτίσθηκε με το διαφορετικό ανάγλυφο 
του Θράκα ιππέα: βλ. Ε. Κούριλα, ό.π., 81-85. 

146. Ε. Κούριλα, «Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Ηρα-
κλείας», σσ.17-46: Θρακικά, 23/1955, σ. 26. 
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σύγχρονη πίστη στους στρατιωτικούς αγίους147. 

ΙΙΙ. Οι τοπικές κινητοποιήσεις στη μείζονα Θράκη 
και η εικαστική αναπαράστασή τους  

Παρά την ιδιάζουσα γεωγραφική και εθνολογική δομή του θρα-
κικού χώρου, ο οποίος περιλάμβανε ελληνικούς, βουλγαρικούς, αρμε-
νικούς και εβραϊκούς πληθυσμούς μέσα σε μία κατεξοχήν αγροτική, 
μουσουλμανική αυτοκρατορία, η αγωνιστική κινητοποίηση των χρι-
στιανών Ελλήνων και Βουλγάρων ενάντια στους κατακτητές υπήρξε 
καθοριστική. Η έλλειψη αρχειακών ιστορικών πηγών για την περίο-
δο 1821-1829 καλύπτεται εν μέρει από την προφορική παράδοση, τη 
λαϊκή τέχνη (τη δημοτική ποίηση κυρίως) και τα λιγοστά ιδιωτικά 
αρχεία εγχώριων ερευνητών δασκάλων, κληρικών και συλλεκτών, 
που αναζητούν διαρκώς τεκμήρια της τοπικής ιστορίας τους.  

Τα τοπικά κινήματα που εκδηλώθηκαν στη μείζονα Θράκη ήταν 
σύντομης διάρκειας λόγω της άμεσης καταστολής τους και λειτούρ-
γησαν κυρίως ως ενθουσιώδεις κινήσεις αλληλεγγύης προς την επα-
νάσταση που εξαπλωνόταν στο Αιγαίο και στη νότια ηπειρωτική 
Ελλάδα. Γραπτά στοιχεία έχουν εντοπιστεί για τέσσερα τοπικά κι-
νήματα, στη Σωζόπολη, στη χερσόνησο του Σάρου, στην Αίνο και 
στη Σαμοθράκη, ενώ εικαστικά έχει καταγραφεί μόνο το κίνημα 
στη Σαμοθράκη.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέγερση της Σωζόπολης 
από τον προμνημονευόμενο Παΐσιο Νέρη και τον αδελφό του, διότι 
σ’ αυτήν κινητοποιήθηκαν Έλληνες και Βούλγαροι ενάντια στους 
Οθωμανούς. Η οργάνωση του κινήματος έγινε με τη βοήθεια των 
Σωζοπολιτών Φιλικών Ι. Κωνσταντινίδη και Κ. Παναγιώτου, που 

                                                 
147. Ε. Κούριλα, ό.π., σ. 25 και για τον εικονογραφικό τύπο των στρατιω-

τικών αγίων, βλ. Ν. Ζίας, Φώτης Κόντογλου, Αθήνα 1991, εικόνες αρ. 139, 
388, 389. 
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ενίσχυσαν οικονομικά το στρατιωτικό σώμα, «5000 περίπου άν-
δρες με στρατιωτικόν ηγέτην τον αδελφόν του μητροπολίτου ∆ημή-
τριον Νέρην... με τους Έλληνας επαναστάτας συνέπραττεν και ο 
Βούλγαρος βοϊβόδας Αντώνιος με δύναμιν 500 ανδρών»148. Ωστόσο 
η επέμβαση του Χουσεϊν πασά από τη γειτονική Αγχίαλο ήταν, 
σύμφωνα με την παράδοση, άμεση και οδήγησε στο ολοκαύτωμα 
της πόλης, στον απαγχονισμό των πρωτεργατών και στην εξόντωση 
του βουλγαρικού στρατιωτικού σώματος149.  

Έμμεσα ιστορικά στοιχεία έχουν επίσης εντοπιστεί για το κίνη-
μα στην Καλλίπολη150 και στην Αίνο151, ενώ για την εξέγερση στο 
Σαλτίκιοϊ152 αντλούμε στοιχεία από την προφορική παράδοση. Το 
ιστορικό και εικαστικό ενδιαφέρον της έρευνας που εκπονούμε ε-
στιάζεται στο κίνημα της Σαμοθράκης για το οποίο έχουν κατα-
γραφεί μαρτυρίες ιστορικών και περιηγητών της εποχής, καθώς ε-
πίσης και μία σύγχρονη με το ιστορικό γεγονός γαλλική εικαστική 

                                                 
148. Μ. Κούκος, «Οι Θράκες στους αγώνες του εικοσιένα»: ΘΕ 2/1981, 

123. 
149. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, τ. Ε΄, ό.π., 519-520, 

και Κ. Κωνσταντινίδου, «Η Απολλωνία, Σωζόπολις νυν καλουμένη (εκ των 
χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης)», 150-171: Θρακικά, 3/1932. 

150. Από τα τουρκικά αρχεία της Βέροιας προκύπτει η πληροφορία για 
την επαναστατική κινητοποίηση στην περιοχή της Καλλίπολης: βλ. Ι. Βασ-
δραβέλλης, Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 
19673, 138 και 262, και Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της ελληνικής 
επαναστάσεως κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους εν τη αντιπαραβολή και 
προς τους Έλληνας ιστορικούς, Αθήνα 1960, 215. 

151. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, τ. Ε΄ ό.π., 515-516, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία: Οι Αινίτες ξεσηκώθηκαν μάλλον από τους 
Ψαριανούς στις 2 Μαΐου του 1821, όταν οι νησιώτες με αρχηγό το Γιαννίτση 
βομβάρδισαν το οχυρό Ίμπριτζε μέσα στον κόλπο του Σάρου. 

152. Θ. Κυρκούδης, «Πολιτιστικός οδηγός νομού Έβρου»,191-221: Θρακι-
κά, 9/1994 –δεύτερη σειρά– 202: Πρόκειται για ονομασία της εποχής για το 
σημερινό χωριό Λάβαρα του Έβρου, «στη θέση της μάχης οι κάτοικοι έκτι-
σαν ναό αφιερωμένο στον Άγ. Αθανάσιο», και Ν. Μοσχόπουλος, ό.π., 201. 
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μαρτυρία. 
Η Σαμοθράκη κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς επί Μωάμεθ 

Πορθητή το 1462 και διοικητικά υπαγόταν στο νομό του Αιγαίου. 
Το νησί δεν είχε απασχολήσει τις οθωμανικές αρχές μέχρι το φθινό-
πωρο του 1821, όταν οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες κάτοι-
κοι ενθουσιάστηκαν από τις περιπολίες των Ψαριανών στα βόρεια 
ελληνικά παράλια και εξεγέρθηκαν ενάντια στην οθωμανική κατο-
χή, αρνούμενοι να πληρώσουν τους καθορισμένους φόρους153. Ο 
Τούρκος ιστορικός ∆ζεβδέτ πασάς αναφέρει την καταστολή του κι-
νήματος από μικρή στρατιωτική τουρκική δύναμη και ο Βρεττανός 
ιστορικός Finlay καταγράφει την καταστροφή του νησιού, την αιχ-
μαλωσία εβδομήντα ανδρών και τον απαγχονισμό δώδεκα154. Ιστο-
ρική μαρτυρία για τη σφαγή της Σαμοθράκης αποτελεί το Ιερό Ευ-
αγγέλιο, το οποίο βρέθηκε λογχισμένο και σήμερα εκτίθεται στο 
Εθνολογικό - Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας. Το νησί μετά τη σφα-
γή δέχθηκε πολλές πειρατικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να ερημωθεί, 
ενώ το 1830, όταν ο Κ. Κανάρης κυριάρχησε στο Αιγαίο, άρχισε η 
επιστροφή των λιγοστών κατοίκων155.  

Τις δραματικές σκηνές της σφαγής στη Σαμοθράκη μετέφεραν οι 
ταξιδιώτες και οι πρεσβευτές στην Ευρώπη με αποτέλεσμα μία ζω-
γραφική μαρτυρία του Γάλλου A. Vinchon (1789-1855) με θέμα: 

                                                 
153. Ε. Ρόζος, Οι Νησιώτες του Αιγαίου στον Αγώνα, Αθήνα 1971, 131 

και 293: στον πίνακα αποβιωσάντων, τραυματισθέντων, ασθενησάντων και 
απαχθέντων κατοίκων των νησιών του Αιγαίου στη διάρκεια του υπέρ της 
ανεξαρτησίας αγώνος αναφέρονται πενήντα απαχθέντες από τη Σαμοθράκη 
και 100 νεκροί».Βλ. επίσης Σ. Παπαγεωργίου, Σαμοθράκη, Αθήνα 1982, 233. 

154. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., 523-524 και Ν. Μοσχόπουλος, ό.π., 215. Βλ. 
επίσης Α. Σαμοθράκης, «Σύντομος ιστορική επισκόπησις της νήσου Σαμοθρά-
κης», 9-49: Θρακικά, 18/1943. 

155. Α.Μαλτέζου, «Σαμοθράκη, ιερό νησί», 13-52: Ελληνικό Πανόραμα, τ. 
4/1996: το νησί παρέμεινε στην οθωμανική κατοχή μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 
1912 και η προσάρτηση του ολοκληρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντί-
ας (13-26 Φεβρουαρίου 1914). 
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«Aprés le mαssacre de Samothrace», (Μετά τη σφαγή της Σαμοθρά-
κης), ελαιογραφία μεγάλων διαστάσεων (2,74 x 3,42) που πρωτο-
παρουσιάστηκε στον κατάλογο του Salon του 1827156. Στην Ελλάδα 
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1997 στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθή-
νας με αφορμή την έκθεση «Η ελληνική επανάσταση, ο Ντελα-
κρουά και οι Γάλλοι ζωγράφοι 1815-1848»157. Στο έργο (αρ. 53) 
εικονογραφείται συμβολικά η σφαγή στο νησί μέσα από τη νατου-
ραλιστική απόδοση ενός μεμονωμένου περιστατικού, την πυρπόλη-
ση δηλαδή ενός σπιτιού και το θρήνο ενός γέροντα πατέρα για την 
κόρη και τον μικρό εγγονό του. Το κεντρικό πρόσωπο παρουσιάζε-
ται βυθισμένο στη θλίψη και ανυψώνεται σε καθολικό σύμβολο του 
πόνου. Γύρω του, ο πολεμιστής κείται νεκρός και η γυναίκα ως 
σύμβολο αναφοράς στην πατρίδα παρουσιάζεται ως άμεσο θύμα 
του Αγώνα με το κεφάλι και το μπούστο εκτεθειμένα στο ημίφως. 
Στο πρόσωπο του μικρού παιδιού παρατηρούνται επιρροές από τις 
δυτικές αναγεννησιακές μορφές αγγέλων, που γαλήνια αποδέχο-
νται ή αγνοούν τα γήινα δρώμενα και τα ζεστά χρώματα του μεσο-
γειακού ουρανού φωτίζουν το σκοτεινό συνολικά έργο.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Γάλλος ζωγράφος εικονογραφεί ρομαντι-
κά την καταστροφή της ακριτικής Σαμοθράκης, μια σφαγή στην 
μακρινή Ανατολή, η οποία μεταδίδει τη φρίκη του πολέμου ως 
πληροφορία: πρόκειται για μια ζωγραφική του πολέμου η οποία 
«αναφέρεται περισσότερο στους τραυματίες και την ηθική τους 

                                                 
156. H.W. Janson, Catalogue of the Paris salon de 1827, societe des amis de 

1827, N. York - London 1977, 154: στον κατάλογο περιγράφεται η παράστα-
ση χωρίς να εικονογραφείται. 

157. Τη φωτογραφία του έργου μου παρέδωσε ο υπεύθυνος της Reunion 
des mysees nationaux στο Παρίσι M. Richard με τα στοιχεία 96DB8270, Λού-
βρο ΜΙ 150. Για το Γάλλο καλλιτέχνη, βλ. E. Benezit, Dictionnaire des peintes, 
sculpteurs, dessinatenrs et graveurs, t. 10, Paris 1976, 524.  

Για τη μεταφορά του μεγάλου αυτού πίνακα βλ. Η ελληνική επανάσταση, 
ο Ντελακρουά και οι Γάλλοι ζωγράφοι, 1815-1848, Αθήνα 1997, 238. 
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μοναξιά παρά στους νεκρούς»158. Η ζωγραφική της εποχής που με-
λετούμε (1800-1830) στηριζόταν αισθητικά και ηθικά στο πολιτικό 
κλίμα της εποχής και παρουσίαζε μια απεικόνιση της ιστορίας ε-
μπνευσμένη από τις αισιόδοξες αξίες του διαφωτισμού.  

Η εικαστική μαρτυρία του Vinchon (αρ. 53) προκαλεί έκπληξη 
στο σύγχρονο ερευνητή, διότι, παρά το μεγάλο αριθμό ζωγραφικών 
ευρωπαϊκών έργων για τον αγώνα του 1821, η περιοχή της Θράκης 
έχει περισσότερο καταγραφεί ως τοπιογραφική άποψη που παρείχε 
κυρίως γεωγραφικές, εξωτικές πληροφορίες για την Ανατολή στο 
ευρωπαϊκό κοινό159.  

Η συγκεκριμένη μνημόνευση της σφαγής των λιγοστών κατοί-
κων ενός νησιού στο βόρειο Αιγαίο έγινε μετά το γνωστό έργο του 
Delacroix (Η σφαγή στη Χίο, Salon 1824)160. Ανήκει στην ίδια κα-
τηγορία της γαλλικής ζωγραφικής, η οποία εμπνεύστηκε από το 
ηρωικό και τραγικό στοιχείο του εθνικοαπελευθερωτικού νεοελλη-
νικού αγώνα: μετά τη γαλλική επανάσταση η τέχνη γενικότερα ερ-
μηνεύει τα ιστορικά και πολιτικά δρώμενα και το κοινό αρχίζει να 
εκπαιδεύεται στην πολιτική και ιστορική θέαση των σύγχρονων ει-
καστικών μαρτυριών.  

Ήδη μετά το 1815 είχε κυριαρχήσει στη γαλλική τέχνη «ένας 
άνεμος ηρωισμού και εποποιΐας»161 και στη ζωγραφική μια νέα γε-

                                                 
158. Η ελληνική επανάσταση, ο Ντελακρουά, ό.π., 22. 
159. Η. Μυκονιάτης, Θέματα από την επανάσταση του 1821 στην αγγλική 

ζωγραφική, χαρακτική Αθήνα 1982, 155: στην εποχή που μελετούμε 1821-
1833 κυριαρχούσε η ζωγραφική της τοπιογραφίας, των αρχιτεκτονικών από-
ψεων, των ερειπίων και των προσωπογραφιών και ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ, 
Χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, τ. ∆΄, Αθήνα 1982. 

160. Η ελληνική επανάσταση, ο Ντελακρουά, ό.π. 238: η πρώτη κατα-
γραφή του έργου έγινε στον κατάλογο της έκθεσης του Salon 1827, ενώ η 
δωρεά του έργου στο Μουσείο του Λούβρου έγινε το 1856 από τη χήρα του 
καλλιτέχνη. 

161. Ενημερωτικός κατάλογος από την Εxposition - Images du philhelle-
nisme Francais (1820-1840), Institute Francais d’Athenes, 1971, 6. 
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νιά καλλιτεχνών του 19ου αιώνα ανέλαβε να μεταφέρει τα ιστορικά 
και πολιτικά δρώμενα της εποχής στο ευρύτερο κοινό, που ήταν ε-
ντυπωσιασμένο «από τις δύο κορυφαίες μορφές του 19ου, τον Βο-
ναπάρτη και τους Έλληνες»162. Οι ζωγράφοι αυτοί ανέπτυξαν μια 
νέα ηθική και αισθητική οπτική, που εξαρτιόταν απόλυτα από τα 
σύγχρονα δρώμενα στην ιστορία των λαών. Κορυφαίοι εκπρόσω-
ποι υπήρξαν οι J.L.David, T. Gericault και E. Delacroix, οι οποίοι 
μεταμόρφωσαν ανώνυμα πρόσωπα, άγνωστους επαναστατημένους 
λαούς και απόμακρα εξωτικά μέρη σε ηρωικά στοιχεία της σύγχρο-
νής τους κοινωνικής πραγματικότητας163.  

Την εποχή αυτή η ιστορική ζωγραφική είχε αναλάβει παρόμοιο 
ρόλο με εκείνον της ποιητικής τέχνης, δηλαδή «να τέρπει διδάσκο-
ντας ή να διδάσκει τέρποντας»164. Πρόκειται για τη ζωγραφική που 
διευρύνει την αισθητική κατηγορία του νεοκλασικού ωραίου και 
τελικά την αντικαθιστά με το τραγικό, το υψηλό, που προκαλείται 
από τρομερές εικόνες165.  

Ο τίτλος του έργου που παρουσιάζουμε (αρ. 53) (Μετά τη σφα-
γή της Σαμοθράκης) όπως και οι τίτλοι έργων του Delacroix και 
άλλων ανωνύμων καλλιτεχνών166 συνιστούν ένα σημαντικό μέρος 
του εικαστικού σήματος, μια πρόσθετη περιγραφή με το διάμεσο 

                                                 
162. Σε σύγχρονο έργο της εποχής που δημοσιεύτηκε το 1826 με θέμα τον 

«Βοναπάρτη και τους Έλληνες» η συγγραφέας mme Belloc υποστήριξε την 
άποψη αυτή: βλ. Ενημερωτικός κατάλογος έκθεσης, ό.π., 6. 

163. Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου, Η Γαλλική επανάσταση στην 
Ελλάδα και τη Γαλλία, Α.Π.Θ., τομέας Γαλλικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 
1989, 145-149. 

164. Μ. Βeardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, μετ. ∆. Κούρτοβικ - 
Τ. Χριστοδουλίδης, Αθήνα 1989, 139. 

165. ό.π., 184-185. 
166. Ενημερωτικός κατάλογος, ό.π., 15: έργα 33 και 34: Λιθογραφίες ανώ-

νυμων με θέματα τη σφαγή της Χίου, ή άλλες σφαγές παρουσιάστηκαν στην 
έκθεση γαλλικών έργων για το 1821. 
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της γλώσσας167, που προβάλλει και κοινοποιεί στους αστούς της 
Γαλλίας τη θυσία χριστιανών ομόδοξων. Η θυσία των Σαμοθρα-
κιτών το 1821, άγνωστη ακόμη και σήμερα στο ευρύτερο ελληνικό 
κοινό, παρουσιάστηκε μ’ αυτό τον τρόπο στο Παρίσι, το 1827, μέ-
σω της σύγχρονης δηλαδή εικαστικής μαρτυρίας του Vinchon. Αρ-
γότερα το μακρινό παρελθόν της Σαμοθράκης επρόκειτο να κατα-
γραφεί στην αρχαιόφιλη συνείδηση του γαλλικού λαού μέσω του 
ακρόπρωρου - αγάλματος «Νίκη της Σαμοθράκης» που μετέφερε ο 
πρόξενος Σαμπουαζό το 1863 στο Λούβρο168.  

Από το προαναφερθέν κίνημα στη Σαμοθράκη έχει καταγραφεί 
στη μνήμη των νησιωτών η σφαγή και η αιχμαλωσία ανδρών και 
γυναικοπαίδων στην περιοχή «ΕΦΚΑΣ»169, όπου σύμφωνα με την 
προφορική παράδοση170 συγκεντρώθηκαν με δόλο 700 κάτοικοι. 
Στην περιοχή αυτή, στη Χώρα του νησιού έχει αναγερθεί ηρώον 
προς τιμή των πεσόντων (αρ. 54), έργο μαρμάρινο του 1981 σε πα-
ραλληλόγραμμη λιτή στήλη όπου έχει χαραχτεί ως εικονικό σήμα 
ένα δάφνινο στεφάνι171.  

Η ομαδική θανάτωση των Σαμοθρακιτών είναι ενδεικτική της 
ερήμωσης που είχε υποστεί το νησί κατά το 1821, διότι σύμφωνα με 

                                                 
167. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, Αθήνα 1988, 119. 
168. Συλλογικό έργο: ∆. Αγγελώνια, Γ. Πετρούδα, Α. Αντζάνου, ∆. Στερ-

γίου, Η Ακριτική Σαμοθράκη, Σαμοθράκη 1993, 14. 
169. Λ. Μιλτιάδης, Ο Ξεναγός, Αλεξανδρούπολη 1993, 51: Η περιοχή αυτή 

βρίσκεται κοντά στη χαράδρα Φωκά, η οποία στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα 
αποκαλείται φκα: την πληροφορία μου παραχώρησε ο πατέρας Γιαλαμάς ε-
ρασιτέχνης, ερευνητής της τοπικής ιστορίας του νησιού, σε προσωπική συνέ-
ντευξη στη Σαμοθράκη. Άλλες τοπικές πηγές αναφέρουν ότι η ονομασία 
προέρχεται από τον αριθμό των επτακοσίων θυμάτων (εφκά = 700). 

170. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, ό.π., 524: η προφο-
ρική παράδοση έχει δεκαπλασιάσει τον αριθμό των αιχμαλώτων. 

171. Τα στοιχεία μου παραχώρησε η κ. Ι. Μαλτέζου, Σαμοθρακίτισσα εκ-
παιδευτικός. Για τη φωτογράφηση ευχαριστώ πολύ την κ. Α. Στεφανίδου, 
επαγγελματία - φωτογράφο από το Σουφλί Έβρου. 
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γραπτά στοιχεία «από τους 15.000 κατοίκους γλύτωσαν μόνο 33 
οικογένειες»172. Η τολμηρή αυτή προσπάθεια αντίστασης των ακρι-
τών ενέπνευσε ένα σύγχρονο λαϊκό ζωγράφο που φιλοτέχνησε δύο 
έργα με θέμα τη θυσία των Σαμοθρακιτών. Πρόκειται για το έργο 
(αρ. 55) του Θρακιώτη Ι. Μητράκα173 με τίτλο «Η θυσία των Εφκά 
Σαμοθρακιτών» που φιλοτεχνήθηκε το 1987 και το έργο (αρ. 56) 
με τίτλο «1821 ο όλεθρος της Σαμοθράκης» που ολοκληρώθηκε το 
1986. Στην πρώτη εικαστική μαρτυρία παρουσιάζεται μία πολυ-
πρόσωπη λαϊκή σύνθεση με ευρηματική διάρθρωση, οργανωμένη σ’ 
ένα κλειστό κυκλικό σύνολο σε θερμές αποχρώσεις της ώχρας, του 
πορτοκαλί και του πορφυρού. Οι Σαμοθρακίτες εικονίζονται άο-
πλοι την ώρα του αποκεφαλισμού και της σφαγής τους από οπλι-
σμένους Οθωμανούς, οι οποίοι διακρίνονται στην πολύχρωμη ζω-
ντανή πυραμίδα του έργου από την ομοιόμορφη στολή τους. Οι 
μορφές είναι τοποθετημένες σε επάλληλες ζώνες, λιγνόκορμες και 
τραγικές και παραπέμπουν στις λαϊκές και βυζαντινές καταβολές 
του ζωγράφου, καθώς επίσης και στην εικονογραφία του Herony-
mus Bosch, ενώ η λεπτομέρεια των προσωπογραφικών χαρακτηρι-
στικών αναδύεται από τις χρωματικές ενότητες και την ιδιαίτερη 
προσωπική τεχνική αγιογραφίας και λαϊκής ζωγραφικής του Ι. Μη-
τράκα.  

Στην ίδια θεματική και τεχνική εντάσσεται το έργο (αρ. 56) που 
αναπαριστάνει την αιχμαλωσία των γυναικόπαιδων και τη βίαιη 
μεταφορά τους από έναν Οθωμανό στρατιώτη. Η ευρηματικότητα 
του καλλιτέχνη εστιάζεται στη συμβολική κίνηση του αλόγου (στο 

                                                 
172. Συλλογικό έργο, Η ακριτική Σαμοθράκη, ό.π. 17: Τα στοιχεία αυτά 

κατέγραψε ο Σαμοθρακίτης Ν. Φαρδύς (1853-1900) του οποίου χειρόγραφα 
έχουν διασωθεί. Ο αριθμός αυτός ωστόσο είναι μάλλον υπερβολικός για το 
αραιοκατοικημένο νησί: βλ. Σ. Παπαγεωργίου, Σαμοθράκη, Αθήνα 1982, 75: 
στις παραμονές της ελληνικής επανάστασης είχε 4000 κατοίκους. 

173. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. ∆΄, Αθήνα 1976, 259 και ∆. 
Σταμέλος Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη, Αθήνα 19933, 146. Ο Ι. Μητράκας από 
τον Έβρο (1936-) συγκαταλέγεται στους σύγχρονους λαϊκούς ζωγράφους. 
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τράβηγμα του αναβάτη με το στόμα του), το οποίο υπάκουο στη 
Θεία ∆ίκη εμποδίζει τον αναβάτη από την εγκληματική πράξη σκο-
τώνοντάς τον. Μ’ αυτόν τον τρόπο η τοπιογραφία, οι ανθρώπινες 
μορφές και το άλογο εντάσσονται αρμονικά και λειτουργικά στην 
ιστορική εικόνα, με την οποία ο καλλιτέχνης αναπαριστά και συγ-
χρόνως ερμηνεύει τα ιστορικά δρώμενα υπακούοντας και ο ίδιος 
υστερόχρονα στη Θεία ∆ίκη. Στην εικόνα αυτή κυριαρχεί η κίνηση 
των μορφών που φαίνεται να «χορεύουν» προς την πορεία του 
μαρτυρίου τους μέσα σε ένα έντονο χρωματικό υπόβαθρο (πορφυ-
ρό και κίτρινο). Οι μορφές, αιωρούνται χωρίς όγκο και βάρος ανά-
μεσα στα χωράφια και τα βουνά του νησιού και σχηματοποιούν το 
φυσικό τοπίο σ’ ένα επίπεδο από τη γη μέχρι τον ουρανό. Μορφο-
πλαστικά η εικόνα συνιστά ένα επίπεδο που το καθορίζουν οι 
μορφές (των ανθρώπων και του αλόγου), ενώ ο ιστορικός - φυσικός 
χώρος εμπλουτίζει τη συνολική αφήγηση.  

Οι δύο σύγχρονες αυτές εικαστικές μαρτυρίες ανήκουν στη γε-
νικότερη εικαστική μυθολογία του λαϊκού καλλιτέχνη Ι. Μητράκα, 
που τα τελευταία χρόνια έχει προσανατολιστεί θεματικά σ’ ένα εί-
δος ιστορικής - εθνικής ζωγραφικής174 στην οποία έχει αφομοιώσει 
τα στοιχεία της μεταβυζαντινής και της λαϊκής ζωγραφικής. Η αμε-
σότητα και η εκφραστική δύναμη των έργων πηγάζουν από τη βυ-
ζαντινή και μεταβυζαντινή παιδεία του ζωγράφου, ο οποίος είναι 
αυτοδίδακτος και κατέκτησε το δικό του προσωπικό ύφος ακολου-
θώντας τις οδηγίες των Φ. Κόντογλου και Θεόφιλου: «ο ασπούδα-
χτος αυτός ζωγράφος έμαθε την παραδοσιακή τεχνική μελετώντας 
το Φώτη Κόντογλου»175. Ιδιαίτερα η πυραμοειδής διάταξη, οι έντο-

                                                 
174. Ο Μ. Χαραλαμπίδης σημειώνει για το έργο του Ι. Μητράκα ότι «το 

έργο αυτό είναι ένα όπλο για την εθνική μας άμυνα, αλλά και την εθνική μας 
αναγέννηση»: βλ. Ενημερωτικό κατάλογο από την έκθεση του καλλιτέχνη στο 
∆ήμο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992. 

175. Ενημερωτικός κατάλογος, Γ. Μητράκας, έκθεση Κοχλίας, Θεσσαλο-
νίκη 1985: σημείωμα του βυζαντινολόγου Ζ. Ζία. 
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νες χειρονομίες των μορφών, η απλή τεχνική της αγιογραφίας πα-
ραπέμπουν σε έργα του Κόντογλου, όπως η «Η κοιλάδα του κλαυθ-
μώνος, 1930»176. Η ιδιαιτερότητα των πολύμορφων και μικρών δι-
αστάσεων που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις ανήκει σε μια ξεχωριστή 
κατηγορία της λαϊκής ομαδικής προσωπογραφίας σε μικρογραφική 
διαπραγμάτευση την οποία καλλιεργεί ο Ι. Μητράκας στον ελληνι-
κό χώρο177. 

Αυτή η σπάνια εικονογραφημένη σειρά του 1821 για τη Σαμο-
θράκη, έργο του 20ού αιώνα αποτελεί αντιπροσωπευτική συνέχεια 
της νεοελληνικής λαϊκής ζωγραφικής που επίσημα θεμελιώθηκε στο 
ελληνικό κράτος με τη μεγάλη παραγγελία του Ι. Μακρυγιάννη και 
την λαϊκή εικονογράφηση του Π. Ζωγράφου κατά το 1836-1839178. 
Η έμπνευση και η ιστορική προοπτική των προαναφερθέντων έρ-
γων πηγάζουν από παρόμοια ιστορική ανάγκη με εκείνη του στρα-
τηγού Μακρυγιάννη, και τεκμηριώνουν εικαστικά την πολεμική ι-
στορική πραγματικότητα του 1821 στην ακριτική Θράκη. Το σχέδιο 
του ζωγράφου αντλεί στοιχεία από μια συνείδηση πρωτόγονη και 
θρησκευτική, η οποία διοχετεύθηκε στην κοσμική - ιστορική ζω-
γραφική μνημειακού χαρακτήρα179. Το εικοσιένα ως εικονογραφικό 
θέμα της ιστορικής ζωγραφικής εμφανίστηκε στη νεότερη Ελλάδα 
πριν 150 χρόνια με τη λαϊκή εικονογράφηση του Π. Ζωγράφου και 
προβάλλεται στο συνολικό έργο του Ι. Μητράκα με την ίδια αφη-
γηματική, ποιητική, λυρική δύναμη και τον ιστορικό χαρακτήρα180.  

                                                 
176. Ε. Γεωργιάδου-Κούντουρα, Θρησκευτικά θέματα στη νεοελληνική 

ζωγραφική 1900-1940, Θεσσαλονίκη 1984, 174- εικόνα 153. 
177. Ενημερωτικός κατάλογος, ό.π., Θεσσαλονίκη 1992, Ο Χ. Χρήστου 

σημειώνει ότι «με τον Μητράκα έχουμε και την πιο σημαντική προσπάθεια 
μιας λαϊκής ομαδικής προσωπογραφίας... κάτι ασυνήθιστο στην Ελλάδα». 

178. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, ό. π., 129. 
179. Γ. Γκίκας, Λαϊκή και νάϊφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 37. 
180. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς τίτλους έργων για να φανεί συνο-

λικά η έννοια της εθνικής - ιστορικής εικαστικής μαρτυρίας που αποδίδουμε: 
«Σαμοθρακιώτισσα στο Σάος, Στον ήχο της νίκης του Μ. Αλεξάνδρου, Φύτρα 
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Τα στοιχεία της ανατολικής τέχνης, της λαϊκής διακοσμητικής 
και της μεταβυζαντινής ζωγραφικής που χαρακτηρίζουν το έργο 
του Π. Ζωγράφου181 εντοπίζονται και στις πινελιές του Ι. Μητράκα, 
ο οποίος αφομοίωσε το σύνολο της ιστορίας της λαϊκής τέχνης σε 
έργα με μεγάλη αφηγηματικότητα, εκφραστική δύναμη και έντονη 
θεματολογική φαντασία. Ο Θρακιώτης ζωγράφος ανήκει στη γενιά 
των καλλιτεχνών που αναγνώρισαν την αισθητική και την εθνική 
αξία της λαϊκής και μεταβυζαντινής τέχνης σε συνάρτηση με τους 
σύγχρονους τοπικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες και 
με τη συνεισφορά της μοντέρνας τέχνης του εικοστού αιώνα που 
προτείνει νέα αισθητικά κριτήρια. Η αναγνώριση αυτή άρχισε από 
το 1930182, όταν χάρη στις δημιουργίες του Φ. Κόντογλου και του 
Θεόφιλου η αδεξιότητα και ο ρεαλισμός των απλοϊκών τεχνιτών 
απέκτησαν αυτόνομη εικαστική έκφραση, η οποία διατήρησε το 
λειτουργικό χαρακτήρα της θρησκευτικής ζωγραφικής.  

Στο σημείο αυτό και με αφορμή την έκδοση της αναμνηστικής 
σειράς γραμματοσήμων που έγινε από το Πατριαρχείο και τα 
ΕΛΤΑ (2000) για τη νέα χιλιετία του χριστιανισμού, παρουσιάζου-
με έργα του Μητράκα ως μια εικαστική διατύπωση ης θεολογικής 
θεματικής, «ως έργον των συνεχιστών του πνεύματος της βυζαντι-
νής παραδόσεως, δια της πρωτοπόρου εικονογραφικής και εικονο-
λογικής κατευθύνσεως», όπως προσδιορίζει ο ίδιος ο Θρακιώτης 
καλλιτέχνης Ι. Μητράκας. Το ενδιαφέρον για το δημιουργό και τη 
συγκεκριμένη θρησκευτική-ιστορική θεματική που καταγράφει, ε-
στιάζεται στην ιστορική και εθνική αξία των έργων, η οποία σε συ-
                                                    
- Χριστιανοσύνη - Γραικοσύνη, Ακρίτας στις επάλξεις του ∆ιδυμοτείχου, 
Ακρίτας - ξεριζωμένος και έρημος, Γέννα και πορεία της Γραικοσύνης, Εκ-
παίδευση στα όπλα, Αδριανοπολίτισσα, Καβακλιώτισσα, Μακεδονικά μη-
νύματα, Ο Μ. Αλέξανδρος». 

181. Βλ. Γ. Πετρής, Μακρυγιάννης και Παν. Ζωγράφος, ∆οκίμιο εικονο-
λογικό, Αθήνα 1975. 

182. Ενημερωτικός κατάλογος, ό.π., Θεσσαλονίκη 1985. και Γ. Πετρής, 
Λαϊκή ζωγραφική, ό.π., 26-53. 
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νάρτηση με τους σύγχρονους, τοπικούς, εθνικούς και ευρύτερους 
πολιτισμικούς άξονες μέσα στους οποίους υπάγεται η ιστορική τέ-
χνη και η ορθόδοξη χριστιανοσύνη, διευρύνει το σύγχρονο νεοελ-
ληνικό εικαστικό κώδικα. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει (6) έξι γραμ-
ματόσημα τα οποία κυκλοφόρησαν την 1/1/2000 και τα οποία κα-
τηγοριοποιούμε θεματικά όσον αφορά στη διάκρισή τους σε κοσμι-
κά-ιστορικά δρώμενα που χρονολογικά και ερμηνευτικά καταγρά-
φουν τις μετά τη γέννηση του Χριστού πράξεις των ανθρώπων (Με-
τάληψη, Πρόνοια και ∆ιαθρησκειακό διάλογο) και αυτά που εικο-
νογραφούν το απόλυτο, υπερβατικό και θείο επίπεδο του χριστια-
νισμού, τη Γέννηση, τη Φανέρωση και τη ∆οξολογία, τη μετάβαση, 
το μεταίχμιο της επαφής του Θεού με τον άνθρωπο, την απο-κά-
λυψή του στους ανθρώπους με τη Γέννηση του Χριστού, τη Φανέ-
ρωση του Αγίου Πνεύματος και τη ∆οξολογία-Ευχαριστία των Αγ-
γέλων προς το Θεό. Στις μικρογραφίες αυτές ο καλλιτέχνης εκφρά-
ζει το διαχρονικό δυναμισμό της βυζαντινής εικαστικής έκφρασης 
και προβάλλει όπως και στα υπόλοιπα έργα που παρουσιάζουμε τα 
«Μακεδονικά μηνύματα» και «τον Μ. Αλέξανδρο» την ευρύτητα 
του πνεύματος του Οικουμενικού Θρόνου, το διαχρονικό, διαθρη-
σκειακό και οικουμενικό στοιχείο που μπορούμε να διδάξουμε μέ-
σα από την ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου, του Πατριαρχείου, της 
Μακεδονίας και της Θράκης.  

Οι εικόνες183 του Μητράκα προβάλλουν μορφές (εθνικές-θρη-
σκευτικές-καθημερινές) σ' ένα είδος χωροχρονικής περιγραφής. Ο 
καλλιτέχνης ακολουθεί πιστά τον πνευματικό ρεαλισμό της βυζα-
ντινής παράδοσης και εστιάζει στο θέμα, στο ον και όχι στην τε-
χνική, στην μορφολογική αναπαράσταση. Η ακινησία των μορφών 
και δρώμενων έχει ως έρεισμα τον εσχατολογικό χρόνο, ο οποίος δε 
χρειάζεται την κίνηση (το φυσικό χώρο), διότι παρουσιάζει γεγο-

                                                 
183. O όρος icon ως θρησκευτική παράσταση που χρησιμοποιείται ως α-

ντικείμενο λατρείας αναφέρεται στα έργα της βυζαντινής και της ρώσικης ζω-
γραφικής: βλ. Ρηντ (1986), ό.π. 
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νότα με δογματικό βάρος, συμβολισμούς της εσωτερικής ενδοχώρας, 
την ασκητική διάσταση της εθνικής ετερότητας. Για να κατανοή-
σουμε τη διάσταση της θρησκευτικότητας στο έργο του Μητράκα 
παραπέμπουμε στα λόγια των φιλοσόφων «το έργο τέχνης ως αι-
σθητική έκφραση της Ιδέας του Αγαθού: Πλωτίνος»184, αλλά κυρί-
ως στην ίδια την τεχνική του: μορφικές απλουστεύσεις, κυκλική 
διάταξη, χωροχρονικό συνεχές (από τη γη προς τον ουρανό, από το 
θνητό προς το αθάνατο), τα γήινα χρώματα, τα ζωντανά κοσμικά 
στοιχεία, το χρυσό και οι θερμοί τόνοι του πορφυρού συντελούν σ' 
αυτό που ο καλλιτέχνης ονομάζει «κοσμολογούσα βιοσοφία», μια 
ελληνότροπη ερμηνευτική προσέγγιση της θρησκείας. Ο ερμηνευτι-
κός άξονας αφορά στην οικουμενική αδελφοσύνη, στη συλλογική 
ύπαρξη.  

Το έργο του Μητράκα μένει πιστό στην ανατολική, θρησκευτική 
και ιστορική, λαϊκή αφήγηση, στη μορφοποίηση προσώπων και δρώ-
μενων τονίζοντας ιδιαίτερα το χρώμα, το «οποίο απεικονίζει τη συν-
θήκη του εικονιζόμενου παρά τα συναισθήματα του ζωγράφου». Το 
ήθος του προσώπου συνιστά ένα χρωματικό και όχι ένα ψυχολογικό 
ον. Παρά το «ασήμαντο» μέγεθος των γραμματοσήμων προσεγγίζου-
με την εικονογράφηση αυτή ως μικρογραφία θρησκευτικών εικόνων, 
στα οποία διατηρείται το μεγαλείο του θέματος και η αισθητική της 
μεταβυζαντινής, λαϊκής εικονογράφησης. Στο έργο «∆ιαθρησκειακός 
διάλογος ΕΛΤΑ 2000» (αρ. 57) οι τρεις φορείς των θρησκειών, από 
δεξιά ο εκπρόσωπος του μουσουλμανισμού, ο Πατριάρχης στο κέ-
ντρο και αριστερά ο εκπρόσωπος του Ιουδαϊσμού185 διαλέγονται με 
βιβλία αναφοράς τα ιερά κείμενα που έχουν στο τραπέζι του διαλό-

                                                 
184. Θέος ∆., Το ιερό και το αισθητικό, Αθήνα 1989, 115. 
185. Η ιστορική χρονολόγηση γίνεται από αριστερά προς δεξιά με κριτή-

ριο την ιστορική παρουσία των θρησκειών, διότι ο ιουδαϊσμός αντιπροσω-
πεύει τον αρχαιότερο και πιο απόλυτο μονοθεϊσμό, από τον οποίο κατάγο-
νται οι τρεις μονοθεϊσμοί, χριστιανισμός, μουσουλμανισμός: Σ. Ροζάνης, Ο 
σύγχρονος Ιουδαϊσμός, Αθήνα 1995.  
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γου. Το μαύρο χρώμα των ιερατικών Αμφίων επιβάλλεται στην εικό-
να παράλληλα με το ιδιαίτερο θρησκευτικό γνώρισμα, την καλύ-
πτρα, ως σημαίνον διαφορετικής θρησκευτικότητας. Το αστικό τοπίο 
στο βάθος παραπέμπει σε πρώτο επίπεδο στην Πόλη-Κωνσταντινού-
πολη στην πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική πραγματικότητα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το σημαινόμενο όμως της εικόνας δεν 
αναφέρεται στην πραγματική-ιστορική πόλη στο χρόνο και στο χώ-
ρο, αλλά στην ου-τοπική, την εσχατολογική πόλη, την εικονική πόλη 
του διαλόγου, της οικουμενικότητας. Η αντιστροφή της εικόνας όπως 
σχολιάζει ο ίδιος ο καλλιτέχνης παραπέμπει σ’ αυτήν την πόλη-
βασιλεία του Θεού, του θείου. Οι τρεις διαφορετικοί φορείς θρη-
σκειών παρουσιάζονται ως πηγή αλληλεγγύης, κοινωνικών αξιών, ως 
δυνάμεις ειρήνης και ενότητας και είναι φανερό ότι ο καλλιτέχνης 
ιστοριογραφεί186 την ειρηνική, διαπολιτισμική σύγχρονη διάσταση 
της ιστορίας, η οποία ωστόσο παραμένει ανολοκλήρωτο αίτημα.  

Το αίτημα της συνύπαρξης των λαών παραπέμπει στο ∆ιαφωτι-
σμό (στην αιώνια ειρήνη του Καντ) καθώς και στον αγώνα του Γκά-
ντι187, σε ποικίλες ιστορικές αναφορές και σήμερα προβάλλει ως α-
ναγκαιότητα, διότι η ιστορία των πολέμων, των επιθέσεων, της προ-
σφυγιάς δεν συμβαδίζει με την έννοια ενός προηγμένου πολιτισμού 
του 21ου αιώνα, καθώς ο διάλογος παραμένει η μόνη διέξοδος. Ο 
φανατισμός της ιδιαιτερότητας σε βάρος του κοινού πολιτισμού της 
ανθρωπότητας ισοπεδώνει την ετερότητα, ενώ ο θρησκευτικός φο-
νταμενταλισμός συρρικνώνει τον πλούτο της θρησκευτικής παράδο-
σης. Η λαϊκότροπη απόδοση του Μητράκα όπως και το σύνολο του 
έργου του εκλαϊκεύει, εκκοσμικεύει τις θεολογικές και ιστορικές α-
λήθειες προσεγγίζοντας τη βιωματική γνώση της τέχνης και της πί-

                                                 
186. Η εικονογραφία ονομαζόταν ιστορία, ζωγραφία, στηλογραφία, γρα-

φή: βλ. Φ. Κόντογλου, Έκφρασις της ορθοδόξου εικονογραφίας, τ. Α΄, Αθήνα 
1960, 416. 

187. Κ. ∆εληκωσταντής, Τα δικαιώματα του ανθρώπου, Θεσσαλονίκη 
1995, 66-68. 
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στης πέρα από τις αυστηρές κατηγορίες της επιστήμης. Μ' αυτόν τον 
τρόπο προβάλλεται ο ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση του λαϊ-
κού πολιτισμού και η μεγάλη επίδραση που ασκεί η Εκκλησία στις 
κοινωνικές ομάδες. Η τέχνη του Μητράκα στο σύνολό της είναι ιστο-
ρική - θρησκευτική και για το λόγο αυτό η επιλογή του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου εκφράζει απόλυτα τις προθέσεις του : η εικονο-
γραφία θρησκευτικών θεμάτων ενταγμένων στο ιστορικό πλαίσιο 
της εποχής αποτελεί ένα αυτόνομο κώδικα, ένα εικαστικό σήμα, ση-
μαίνον και σημαινόμενο που πληροφορεί, ευαισθητοποιεί, μια οπτι-
κή αφήγηση, μια αισθητοποίηση πολύπλοκων εννοιών. 

 Τα έργα του Μητράκα για το Πατριαρχείο, το χριστιανισμό, τη 
Θράκη και τη Μακεδονία συνιστούν μια ιστορική μαρτυρία και δι-
αμορφώνουν, ή/και αναπαράγουν την ιστορική μνήμη: δε σημαί-
νουν την πραγματικότητα, δεν αναπαριστάνουν, αλλά διατυπώ-
νουν μια θεολογική αλήθεια και ένα ιστορικό αίτημα. Η συμπαρα-
δήλωση που προτείνει ο καλλιτέχνης οδηγεί στην υπέρβαση των 
δυαδικών και άλλων αντιθέσεων. Η αναγκαιότητα του διαθρη-
σκειακού διαλόγου που προτείνεται στο έργο αντιστοιχεί απόλυτα 
στην εποχή μας, στο αίτημα της αυτογνωσίας, της ταυτότητας που 
προκύπτει από το σύγχρονο υπαρξιακό κενό της ποσοτικής πληρο-
φόρησης. Η ειρηνευτική διάσταση της θρησκείας, ως σταθεράς και 
όχι ως μεταβλητής δύναμης μπορεί να προσεγγίσει τον πλουραλι-
σμό ως θετική πρόκληση και όχι ως απειλή, ως ανάγκη και διάθεση 
διαλόγου, αλληλοκατανόησης: «οι θρησκείες μπορούν να αξιο-
ποιήσουν το δυναμικό ειρήνευσης που διαθέτουν ενάντια στην ε-
πιθετικότητα και στη βία, ως πολιτισμική παράδοση που πλουτίζει 
και διευρύνεται συνεχώς»188. Οι Έλληνες παρά το γεγονός ότι δεν 
αποδέχθηκαν το Ισλάμ, πρώτοι μελέτησαν και ήρθαν σε επαφή με 
τους μουσουλμάνους «διά μεν του χριστιανισμού το ελληνικό 
πνεύμα εισέδυσε και εξηπλώθη εις ξένους λαούς…αλλά και οι Άρα-

                                                 
188. Κ. ∆εληκωσταντής, Τα δικαιώματα του ανθρώπου, Θεσσαλονίκη 

1995.  
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βες κατώρθωσαν διά της αραβικής γλώσσης να πραγματοποιήσουν 
τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού»189.  

Στο έργο ο «Μ. Αλέξανδρος (1992)» (αρ. 58) μας ενδιαφέρει η 
σύγχρονη, ιστορική προοπτική και διάσταση που αποδίδει ο καλλι-
τέχνης. Η πορεία του γένους ως ιδιαίτερη θεματική όπως την ορίζει ο 
ίδιος ο καλλιτέχνης190, ως πνεύμα και επιστήμη, ως πολιτισμός εκ-
φράζεται στο πρόσωπο του Αλέξανδρου: η κεντρική τοποθέτηση της 
προσωπογραφίας στο κυκλικό σημαίνον, στη γη που γίνεται ήλιος, 
στον ήλιο που ακτινοβολεί τη γη και τους αγρότες, την καθημερινό-
τητα και την ιστορία, τους Μακεδόνες, τους Θρακιώτες. Τα αγροτικά 
προϊόντα, μέσα στις ακτίνες (σημαίνον) τις οποίες ο καλλιτέχνης ο-
νομάζει φτερά και δέσμη ακτινών, στο κυκλικό σύμπαν (σημαινόμε-
νο) « δες τα φτερά του! Πάνω σ’ αυτά ακουμπάει ολόκληρος ο ελλη-
νισμός, ο κόσμος που τον αγάπησε, αυτή η παιδική σχεδόν μορφή», 
θυμίζουν τα παλικάρια - νεομάρτυρες, τους αγρότες που ωριμάζουν 
γρήγορα, πρώιμα. Παραπέμπουν επίσης στα κύριο φυσιογνωμικό 
χαρακτηριστικό που έχει διασωθεί από τις παλαιότερες αποδόσεις 
της μορφής του Αλέξανδρου σε νομίσματα, στο ψηφιδωτό της Νεά-
πολης, στα μεγάλα αγριωπά μάτια, στη νεανική Αγλαΐα του Αλέ-
ξανδρου, ο οποίος το 324 π. Χ. στα βάθη της Ασίας με πολυεθνικό 
στράτευμα ορκιζόταν «δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους σε Έλληνες 
και Βαρβάρους, τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρε-
τή»191.  

Κάθε δέσμη ακτινών αντιστοιχεί στις φυλές των Ελλήνων, στο 
διαχρονικό της ιστορίας, συγκροτώντας κάθετους και οριζόντιους 
άξονες μέσα στους οποίους προβάλλονται οι απόγονοι, τα παιδιά 
και η μήτρα - μητέρα - γυναίκα την οποία συνειδητά τιμά ο καλλι-
τέχνης. Στο εσωτερικό των ακτίνων καταγράφονται τα μουσικά 
όργανα των Μακεδόνων και Θρακών για να προβληθεί ο πολιτι-

                                                 
189. Α. Καριώτογλου, Ορθοδοξία και Ισλάμ, Αθήνα 1994, 79.  
190. Συνέντευξη του καλλιτέχνη Ι. Μητράκα στην ερευνήτρια. 
191. Συνέντευξη στην ερευνήτρια. 
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σμός, η τέχνη και το πνεύμα που παράγουν οι εργάτες της γης. Το 
σημείο του δέντρου, η βαλανιδιά –τα φύλλα και οι καρποί της– συ-
νιστούν για τον καλλιτέχνη την ισχυρή φύτρα, τον ισχυρό καρπό 
της γης, τον Αλέξανδρο που περιβάλλεται από δορυφόρους, συμ-
βούλους, προστάτες και συντρόφους στον πόλεμο και στην ειρήνη: 
τους Θρακιώτες, υποστηρίζει ο καλλιτέχνης τους εμπιστευόταν ως 
σωματοφύλακες, στοχεύοντας στο ενιαίο του θρακικού-μακεδο-
νικού ελληνισμού, στην κοινότητα. Όπως καταγράφεται στις πηγές 
«ες ταύτην δε την νήσον και οι Θράκες οι πρόσχωροι τοις Τριβαλ-
λοίς προσάγοντος Αλεξάνδρου συμπεφευγότες ήσαν: Αρριανός, … 
Θράκες δε πρόδρομοι και Παίονες εννακόσιοι, Κάσσανδρον έχο-
ντες ηγεμόνα μετ’ Αλεξάνδρου διαβάντες εις την Ασίαν τοσούτοι 
το πλήθος ήσαν: ∆ιόδωρος»192. Τον Μ. Αλέξανδρο (356-323π.Χ.) 
προσεγγίζουμε ακολουθώντας τις εικονογραφικές κατευθύνσεις του 
Μητράκα, ο οποίος υποστηρίζει ότι παρά το ιστορικό δεδομένο-
γεγονός ότι αποτελεί σύμβολο πολέμων, κατακτήσεων, «μια εποχή 
πολέμου, ένα αιώνα εμφυλίων και εσωτερικών διαμαχών», συνιστά 
επίσης την υπέρβαση αυτών με τον πολιτισμό που διέδωσε και τους 
πολιτισμούς που δέχτηκε 193. Οι λαοί της Ασίας δέχτηκαν και ενσω-
μάτωσαν στη λαϊκή παράδοση τους άθλους του « χωρίς τις ανθρώ-
πινες αξίες που είχαν γεννηθεί και αναπτυχθεί στον ελληνικό κό-
σμο, η εξάπλωση του ελληνισμού που πραγματοποίησε ή εγκαινία-
σε ο Αλέξανδρος δε θα μπορούσε να γίνει κοσμοιστορικό γεγο-
νός»194. 

Στο έργο «Μακεδονικά Μηνύματα» (1991), (αρ. 59) καταγράφο-
νται στο ίδιο σχεδιαστικό ναΐφ πλαίσιο, οι Μακεδόνες αγρότες, ά-

                                                 
192. Α. Ανδρέου (1994). Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας Α΄ - από 

τις απαρχές μέχρι την εποχή των ∆ιαδόχων. Πρέσπες, 151-152. 
193. βλ. Ρ. Briant, Από την Ελλάδα στην Ανατολή, ο Μ. Αλέξανδρος, α-

νακαλύψεις, μετ. ∆εληθανάση, Αθήνα 1990, 85.  
194. Βλ. Ιστορία ελληνικού έθνους, (συλλογικό) τ. ∆΄, Αθήνα 1973. 
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ντρες και γυναίκες φιλτραρισμένοι από την τραχιά γη-εργασία και 
λαμπεροί από την καταγωγή τους, από τον ήλιο που εκπέμπει φως, 
έθνος, ιστορία. Στο αστέρι της Βεργίνας εικονογραφούνται και ει-
κονογραφούν τα μηνύματα, όπως αποκαλύπτει ο τίτλος του έργου. 
Πρόκειται για το συνταίριασμα τιτλοφόρησης των έργων με τη 
μορφή, για τη σχέση λόγου - ζωγραφικής, για την απόδοση της με-
ταβυζαντινής, λαϊκής παράδοσης, για την προσωπική - φαντασιακή 
μυθολογία του καλλιτέχνη και την ιστορική μυθολογία ενός ήρωα, 
μιας εποχής και μιας περιοχής της Μακεδονίας. Ο καλλιτέχνης το-
ποθετεί τους Μακεδόνες και τους Θρακιώτες έξω από το αστέρι δη-
μιουργώντας ένα προσωπογραφικό κύκλο. Τα πρόσωπα τους φωτί-
ζονται, ετεροτροφοδοτούνται από την ιστορία, την καταγωγή, την 
«αρχαιολογία της γνώσης»195, ενώ η σύγχρονη ενδυμασία των μορ-
φών προβάλλει τη συνέχεια και το διαχρονικό μήνυμα της ιστορίας. 

Μ' αυτόν τον τρόπο με αφετηρία την τοπική ιστορία, τα τοπικά 
συγκεκριμένα μηνύματα παραπέμπουν στον ελληνισμό, στην ιστο-
ρία και στον πολιτισμό μέσα σ' ένα ιστορικό-χρονολογικό πλαίσιο, 
όπως βιώνεται στη μνήμη και στην ιστορική σκέψη του λαού, των 
λαών. Η θεματική που επιλέξαμε στόχο έχει την ανάδειξη της λαϊ-
κότροπης, ιστορικής και θρησκευτικής εικονογράφησης και παρά-
δοσης σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στο μάθημα 
της Ιστορίας του βόρειου Ελληνισμού, των Βαλκανίων, των όμορων 
λαών. Η λαϊκότροπη θρησκευτική, τοπική, εθνική, γλωσσική, εικα-
στική παράδοση ενώνει τους όμορους λαούς, διότι η δυναμική των 
αισθητικών αξιών και των παραδόσεων ακολουθεί κοινούς άξονες 
και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιωματικής θρησκείας. Τα ει-
καστικά σύμβολα αποτελούν απλώς το ενδιάμεσο για να εξιστορή-
σουν το θρίαμβο των ιστορικών και θρησκευτικών προσώπων, για 
να προσεγγίσουμε απλοϊκά τις δογματικές έννοιες. Ο Μητράκας και 
τα έργα που παρουσιάζουμε ως δείγμα του συνολικού ιστορικού, 

                                                 
195. Φ. Νίτσε, Ιστορία και ζωή, μετ. Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα 1993.  



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 228

εθνοθρησκευτικού έργου του ακολουθεί τη Μακεδονική Σχολή (14ο 
αιώνας) διατηρώντας το επικό μεγαλείο των παραστάσεων, την έ-
ντονη χρωματική σύνθεση, τις φυσικότερες παραστάσεις θεματικά 
και τεχνοτροπικά, το έργο του Κόντογλου του οποίου μαθητής δη-
λώνει και την εκκοσμίκευση της θρησκευτικής ζωγραφικής του 19ου 
αιώνα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονί-
κη της εποχής, όταν η «λατρευτική εικόνα εκτρέπεται σε θρησκευ-
τικό πίνακα»196. Τα γεγονότα πολιτικά και θρησκευτικά αντανα-
κλώνται στο χώρο της τέχνης ως ιερό και ωραίο, ως αλληγορία και 
στη λαϊκότροπη θρησκευτική παράδοση μέσω των λαογραφικών 
και αισθητικών στοιχείων της ελληνικής ορθοδοξίας ως λαϊκές 
αξίες. Οι εικόνες αυτές συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της αυτο-
συνειδησίας για κάθε λαό και ομάδα και η ιστορική προσέγγισή 
τους υπερβαίνει τη «ρομαντική νοσταλγία παραδοσιακών μορφών 
ευσέβειας» με στόχο την ενσωμάτωσή τους στο σύγχρονο δημόσιο 
και ιδιωτικό βίο. Η διεύρυνση των ιστορικών πηγών και η επίδρα-
ση των κοινωνικών επιστημών προσφέρουν τα μέσα για την προ-
σέγγιση και ερμηνεία της πολιτισμικής ιστορίας και της ζωής των 
λαών. Η δύναμη της εικόνας που προβάλλει και ανα-
ιστοριογραφεί, ανα-συνθέτει την παράδοση και την ιστορία δια-
φαίνεται στις δημόσιες εκθέσεις ζωγραφικής που γίνονται διεθνώς 
με θέματα όπως «Η αποκάλυψη του Ιωάννη» στα έργα του 15ου 
αιώνα με έργα του Ντύρερ, του Κραν, και έργα της μεξικάνικης 
παράδοσης που συνδυάζουν στοιχεία παγανιστικών τελετών με το 
χριστιανικό εορτασμό των Αγίων Πάντων» στο Βρετανικό Μου-
σείο (Φεβρουάριος 2000). Παράλληλα σε έκθεση στην Αθήνα με θέ-
μα «Μήτηρ Θεού» στο Μουσείο Μπενάκη, 85 μοναδικά έργα βυζα-
ντινής τέχνης από τον 4ο-15ο αιώνα, από 45 μουσεία, ιδιωτικές συλ-
λογές και μοναστηριακά κέντρα του Σινά και της Κύπρου για πρώ-
τη φορά συγκεντρώθηκαν σ’ ένα μουσείο. 

                                                 
196. Α. Παλιούρας (επιμέλεια), Μακεδονία τ. Β΄, Αθήνα 1993.  
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Σήμερα η ευτυχία ως ευδαιμονία δεν αποτελεί μια ικανοποιητι-
κή θρησκεία, διότι απουσιάζει η ανθρωπολογική διάσταση της κοι-
νότητας, η αισθητική της ηθικής, η ηθική της αισθητικής, το όραμα 
ενός homo universalis197. Το παράδειγμα του Μητράκα εντάσσεται 
στην ιστορική-ηθογραφική ζωγραφική, η οποία με λιτές μορφές σε 
μνημειακό ύφος, σε μια νεοβυζαντινή λαϊκότροπη προοπτική δια-
μορφώνει μια εθνοτική εικονογράφηση. Πρόκειται για μια «πρωτό-
τυπη ομαδική προσωπογραφία, για ένα εικαστικό ιδίωμα που συ-
νιστά στοιχείο εθνικής άμυνας και εθνικής αναγέννησης»198. 

                                                 
197. Θ. Ζέλντιν, Η κρυφή ιστορία της ανθρωπότητας, Αθήνα 1997.  
198. Μ. Χαραλαμπίδης στο: Κατάλογος για τα έργα του καλλιτέχνη Ι. 

Μητράκα: ∆ήμος Θεσσσαλονίκης 1992. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (1821 - 1829) 

Ι. Ιστορική αναδρομή  

Η αποτυχία των προαναφερθέντων τοπικών επαναστατικών κι-
νητοποιήσεων στη μείζονα Θράκη σε συνδυασμό με την αυξανόμε-
νη τρομοκρατία και καταστολή που ασκούσαν οι οθωμανικές, δι-
οικητικές και στρατιωτικές αρχές οδήγησαν πολλούς Θρακιώτες 
αγωνιστές προς τη νότια ηπειρωτική και νησιώτικη επαναστατημέ-
νη Ελλάδα. Από αυτή τη θρακική σελίδα της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας του 1821-1829 έχουν χαθεί πολλά μνημεία που αφορούν 
πράξεις και σκέψεις των Θρακών με αποτέλεσμα τη μη επαρκή τεκ-
μηρίωση ή την πλήρη αποσιώπησή τους. Ωστόσο η συλλογή του α-
γνοημένου σχεδόν δημοσιευμένου και αδημοσίευτου αρχειακού υ-
λικού, που αναφέρεται στους αγώνες των Θρακών κατά τον επα-
ναστατικό αγώνα, καθώς επίσης και οι λιγοστές εικαστικές μαρτυ-
ρίες αυτών συνθέτουν μία τεκμηριωμένη ιστορικά ενότητα, η οποία 
μπορεί να ενσωματωθεί στην επίσημη εθνική ιστορία για τον αγώ-
να του 1821.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι ακρίτες της Θράκης προσθέτουν στοι-
χεία στην πολύπλευρη διερεύνηση της εποχής αυτής, η οποία ανήκει 
σ’ όλους τους Έλληνες, διότι «αποτελεί την αφετηρία, την πηγή ζω-
ής του νέου κράτους, αλλά και ένα αιώνιο μάθημα ελευθερίας, πο-
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λιτικής και ηθικής αγωγής με χρήσιμα πάντοτε διδάγματα για τη 
μελλοντική του πορεία»1. 

Στην προσπάθεια να ανασυνθέσουμε την πολεμική ιστορία του 
1821, όσον αφορά στη συμμετοχή των Θρακών σ’ αυτήν, περιοριζό-
μαστε στα στρατιωτικά γεγονότα που θεμελιώνονται στον αυστηρό 
έλεγχο των πηγών, πρωτογενών και δευτερογενών, διαχωρίζοντας 
ό,τι αποτελεί θρύλο ή ιστορική προφορική αφήγηση. Παρά τις το-
πικές διαφοροποιήσεις τα αίτια της ελληνικής επανάστασης2 προσ-
διόρισαν καθολικά την αγωνιστική συμπεριφορά των Ελλήνων, η 
οποία εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική άνοδο του 
ελληνισμού και ιδιαίτερα από το εμπορικό και ναυτιλιακό υπόβα-
θρό του. Συγκεκριμένα, η ελληνική εμπορική ναυτιλία, επωφελού-
μενη και από την προστασία της Ρωσίας μετά τις συνθήκες Κιου-
τσούκ - Καϊναρτζή 1774 και Ιασίου 17923 και την προστασία που 
της παρείχε ο Μεγάλος Μαγίστρος των Ιπποτών της Μάλτας το 
1740, ο οποίος χαρακτήρισε τα ελληνικά εμπορικά πλοία χριστια-
νικά4, προετοίμασε το «οικονομικό και πολεμικό υπόβαθρο κατά 
θάλασσα»5 σε βάρος του υπανάπτυκτου τουρκικού ναυτικού. Προ-
επαναστατικά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν αναλάβει το μετα-
πραττικό εμπόριο στη Βαλκανική, στη Μ. Ασία, στη Μαύρη Θά-
λασσα εκμεταλλευόμενοι το μονοπώλιο σιτηρών και τους οικονο-

                                                 
1. Βλ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, η μεγάλη ελληνι-

κή επανάσταση (1821-1829), τ. Ε΄, οι προϋποθέσεις και οι βάσεις της (1813-
1822), Θεσσαλονίκη 1980, 3. 

2. Α. Βακαλόπουλος, Τα αίτια της ελληνικής επαναστάσεως, Θεσσαλονί-
κη 1971, 20. 

3. Βλ. Κ. Αλεξανδρής, Αι ναυτικαί επιχειρήσεις του υπέρ ανεξαρτησίας 
αγώνος 1821-1829, Αθήνα 1930, 8. 

4. Α. Λαιμός, Το ναυτικόν του γένους των Ελλήνων, τ. Α΄, (η ιστορία 
του), Αθήνα 1968, 96. 

5. Ι. Μένουνος, Το ελληνικό εμπορικόν ναυτικόν κατά τους προ της επα-
ναστάσεως του 1821 χρόνους, Αθήνα 1970, 9. 
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μικούς αποκλεισμούς της Γαλλίας και Αγγλίας6. Ο ελληνικός εμπο-
ρικός στόλος είχε κυριαρχήσει στο χώρο της Μεσογείου. Το γεγονός 
αυτό προετοίμασε την ελληνική υπεροχή στο πολεμικό ναυτικό, 
διότι η ευστροφία και η ταχύτητα που είχαν αναπτύξει οι Έλληνες 
ναυτικοί αντιστάθμιζαν την αριθμητική υπεροχή του τουρκικού 
στόλου. Αυτός, παρά την πυρπόληση που είχε υποστεί στη ναυμα-
χία του Τσεσμέ το 1770, κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πο-
λέμου (1768-1774)7 ανασυγκροτήθηκε δεχόμενος και την ενίσχυση 
των αιγυπτιακών ναυτικών δυνάμεων8. Οι Έλληνες ωστόσο ήταν 
ναυτικός λαός9 με μεγάλη πείρα στην οργάνωση των ναυτικών επι-
χειρήσεων, την οποία αντλούσαν από την υποχρεωτική ναυτολό-
γησή τους στον οθωμανικό στόλο10. 

Οι Θρακιώτες, ιδιαίτερα οι κάτοχοι των παρευξείνιων πλούσιων 
εμπορικών πόλεων ήταν έμπειροι στις ναυτικές επιχειρήσεις λόγω 
των συγκρούσεων τους με τους πειρατές11 και την υποχρεωτική θη-

                                                 
6. ό.π., 24. 
7. Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως κατά τους 

Τούρκους ιστοριογράφους εν αντιπαραβολή και προς τους Ελληνας ιστορι-
κούς, Αθήνα 1960, 204. 

8. Κ. Αλεξανδρής, ό.π., 4: «για να καταλάβουμε το μέγεθος των εκατέρω-
θεν δυνάμεων αναφέρουμε τους αριθμούς των πλοίων κατά το 1824 ο ενωμέ-
νος τουρκοαιγυπτιακός στόλος αριθμούσε 150 μεγάλα πλοία, ενώ ο ελληνι-
κός 80 μικρά». 

9. Γενικότερα, για τους παράγοντες ανάπτυξης του ελληνικού εμπορικού 
ναυτικού στόλου, βλ. Ι. Μένουνος, ό.π., 18-41. 

10. Γ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία, οι Έλληνες στην οθωμανική αυτοκρα-
τορία, Αθήνα 1993 3, 82. 

11. Βλ. Ν. Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη 15ος-19ος αιώνας, μετ. Ρ. Αβδε-
λά - Γ. Παπαγεωργίου, τ. Β΄, Αθήνα 1986, 288-289. 

 ∆. Κιτσίκης, Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος και Τουρκίας στον 20ό αιώνα, 
Αθήνα 1978, 40. Για το θρακικό χώρο στοιχεία υπάρχουν ήδη από το 1582 
όταν οι Άγγλοι πειρατές λεηλατούσαν τα θρακικά παράλια: βλ. Α. Κραντο-
νέλλης, Ιστορία της πειρατείας στους μέσους χρόνους της τουρκοκρατίας 
1538-1699, Αθήνα 1991, 245-246. 
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τεία τους κάθε χρόνο ως κληρωτών «σεφερλήδων» στον οθωμανικό 
στόλο της Κωνσταντινούπολης12. Η συστηματική ναυτολόγηση του 
ελληνικού πληθυσμού, θεσμός αφαίμαξης για τον ελληνισμό από 
τον 15ο αιώνα13 διέφερε από το τραγικό σύστημα του παιδομαζώ-
ματος, διότι δεν απέκλειε τη θρησκευτική ετερότητα των ναυτολο-
γουμένων14 και στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας 
αντικαταστάθηκε εν μέρει από το δικαίωμα «χρηματικής φορολο-
γίας την οποία κατέβαλαν οι κοινότητες»15. 

Ο μείζων θρακικός χώρος υπήρξε από πολύ νωρίς πηγή και έδρα 
του συστήματος ναυτολόγησης για εγχώριους και μή Έλληνες χρι-
στιανούς. Συγκεκριμένα, από το πρώτο μισό του 15ου αιώνα στα 
χρόνια διοίκησης του Μουράτ Β΄ (1421-1451) εφαρμόσθηκε η δια-
ταγή για την αιχμαλωσία και την υποχρεωτική ναυτολόγηση: «παί-
δας λαβών αιχμαλώτους... άγει δ’ αυτούς ξύμπαντας εις την Καλ-
λιούπολιν και καθίστησιν αυτούς εις τα πλοία ναυτίζεσθαι...»16. 
Στην Καλλίπολη οι Τούρκοι έθεσαν τα θεμέλια της ναυτικής δύνα-
μης τους μετά την κατάληψή της (1354), επειδή οικειοποιήθηκαν 
όλες τις ναυτικές εγκαταστάσεις και το έμψυχο υλικό της περιο-

                                                 
12. Κ. Αλεξανδρής, ό.π., 9: από την τούρκικη λέξη σεφέρι = θητεία. Βλ. ε-

πίσης Β. Σφυρόερας, Τα ελληνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου, Αθήνα 
1968, 7: οι Έλληνες που υπηρετούσαν στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρα-
τίας στον τουρκικό στόλο ονομάζονταν επίσης μελαχήδες: οι ονομασίες αυτές 
προέρχονται από τις αντίστοιχες τούρκικες λέξεις (αραβική ονομασία melah 
= ναύτης). 

13. βλ. Γ. Μεταλληνός, ό.π., 82. 
14. Β. Σφυρόερας, ό.π., 9. 
15. ό.π., 10. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση πολλοί Θρακιώτες 

ωστόσο πολέμησαν υποχρεωτικά στο πλευρό των Τούρκων κατά τη ναυμα-
χία του Ναβαρίνου το 1827, ιδιαίτερα οι Σωζοπολίτες: βλ. Π. Παπαχριστο-
δούλου, Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού στον απελευθερωτικό αγώνα 
1821-1922, Αθήνα 1950, ανάτυπο, 1 και Κ. Παπαϊωαννίδης, «Η Σωζόπολις 
κατά την ελληνικήν επανάστασην», 49-53: Θρακικά 3π /1931. 

16. βλ. Β. Σφυρόερας, ό.π., 20 και 22. 
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χής17. Οι εκθέσεις των Βενετών αναφέρουν παρόμοια στοιχεία - 
τεκμήρια για την αναγκαστική συμμετοχή των Ελλήνων στο αναδι-
οργανούμενο οθωμανικό ναυτικό κατά τον 16ο αιώνα, ιδιαίτερα 
των χριστιανών από την Αδριανούπολη, την Κωνσταντινούπολη 
και γενικότερα τη βαλκανική χερσόνησο18.  

Πολύ σημαντική ήταν επίσης η προσφορά της θρακικής γης για 
τις προμήθειες σε πρώτη ύλη: η ξυλεία για τον οθωμανικό στόλο με-
ταφερόταν από την Αγαθούπολη και τη Σωζόπολη και η γενικότε-
ρη εξάρτυση προερχόταν από την Καλλίπολη19. Αργότερα κατά 
τον 18ο αιώνα, η Θράκη και τα παράλιά της έγιναν αποκλειστική 
σχεδόν πηγή ναυτολόγησης, διότι καταργήθηκε ο θεσμός στα νησιά. 
Τεκμήριο για την εξάντληση του θρακικού ελληνισμού από το θε-
σμό αυτό αποτελεί η μεγάλη προσπάθεια του ∆ραγουμάνου του 
στόλου Στέφανου Μαυρογένους για την έκδοση της απόφασης το 
1788 για «ελευθερία των Αγαθοπολιτών από το απαιτούμενον βί-
αιον γκεμιτζιλίκι»20.  

Ωστόσο, οι Θρακιώτες όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες επωφε-
λήθηκαν από τις θετικές συνέπειες του θεσμού της ναυτολόγησης 
για τον επαναστατικό αγώνα. Αξιοποίησαν την πλούσια δηλαδή 
εμπειρία και την αντοχή στις κακουχίες που απέκτησαν στη θητεία 
τους στον οθωμανικό στόλο. Τις αρετές αυτές χρησιμοποίησαν στην 
ενεργό συμμετοχή τους στον ναυτικό αγώνα, όταν στρατεύθηκαν 
στον «τρινήσιο στόλο» της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών 
που είχαν αναλάβει την απελευθέρωση του φλεγόμενου Αιγαίου.  

Βασικός ναυτότοπος της Θράκης σε έμψυχο αγωνιστικό υλικό 
και καράβια ήταν η Αίνος, παραθαλάσσια πόλη της Ανατολικής 

                                                 
17. ό.π., 19-20. 
18. ό.π., 26-27 και 32: το 1593 έστειλαν φιρμάνι προς τον καδή Αδριανού-

πολης για τη συγκέντρωση κωπηλατών. 
19. ό.π., 28. 
20. ό.π., 103 υποσημείωση 4: γκεμιτζιλίκι = ναυτολογία από την τουρκική 

λέξη Gemici - ναύτης. 
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Θράκης, σημαντικός σταθμός για το διαμετακομιστικό εμπόριο από 
το Αιγαίο προς βορρά21. Η προσφορά των Αινιτών καραβοκύρη-
δων εντάσσεται στα πλαίσια του καθολικού ναυτικού αγώνα, ο 
οποίος εντυπωσίασε τόσο τους Ευρωπαίους, ώστε ο Γάλλος ναύαρ-
χος και ακαδημαϊκός Jurien de la Graviere έγραψε «θαύμασα πολύ 
τους Έλληνας ναυτικούς... κατόρθωσαν δια την απελευθέρωσιν της 
πατρίδας των πολύ περισσότερα από τα σώματα των αρματολών 
και κλεφτών...»22.  

Όταν εξερράγη η επανάσταση, η κατάσταση στην εγγύς Ανατο-
λή γενικότερα ήταν ευνοϊκή, διότι το οθωμανικό κράτος είχε προ-
βλήματα τόσο με τις εξωτερικές του σχέσεις με τη Ρωσία όσο και με 
τις εσωτερικές συγκρούσεις με τον Αλή πασά και τις τοπικές ανα-
ταραχές στην Πελοπόννησο και Στερεά23. Εξάλλου ο οθωμανικός 
στόλος δεν ενεργοποιήθηκε εγκαίρως για την καταστολή των νη-
σιωτικών κινητοποιήσεων, αφενός επειδή οι διοικητικές και στρα-
τιωτικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη αδιαφόρησαν και αφετέ-
ρου επειδή είχαν σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση και στον κα-
ταρτισμό των πληρωμάτων «και αν ακόμη ήταν δυνατόν να εξευ-
ρεθούν πλοία, δύσκολον ήτο να εξευρεθούν ναύται, διότι τα πλη-
ρώματα του στόλου αποτελούντο από  Έλληνας και η ναυτική τέ-
χνη είχε τελείως εγκαταλειφθή υπό των Μουσουλμάνων...»24. 

Ο Τούρκος ιστοριογράφος ∆ζεβδέτ πασάς κατηγορεί για την 
αδράνεια των οθωμανικών αρχών «την επικρατούσα αναρχία», τη 
στρατιωτική, διοικητική και κοινωνική παράλυση του οθωμανικού 
κράτους κατά τη διάρκεια της επανάστασης25. Την ίδια περίοδο η 

                                                 
21. βλ. Α. Λαιμός, ό.π., 125. 
22. ό.π., 125. 
23. Κ. Αλεξανδρής, ό.π., 2. 
24. ό.π., 17 και Β. Σφυρόερας, ό.π., 75. Πρόκειται για άποψη του Τούρκου 

ιστορικού Djebdet. 
25. βλ. Ν. Μοσχόπουλος, ό.π., σ. 410. Ο Τούρκος ιστοριογράφος θεωρεί 

υπαίτιο τον Χαλέλ εφέντη, ευνοούμενο του σουλτάνου Μαχμούτ. 
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ευρωπαϊκή διπλωματία ευνοούσε την επαναστατημένη Ελλάδα ι-
διαίτερα από το 1823 όταν μετά την αυτοκτονία του υπουργού των 
εξωτερικών της Αγγλίας Κάστλερτη ανέλαβε ο Γ. Κάννινγκ, ο ο-
ποίος υποστήριζε την εικόνα μιας «αναγεννημένης Ελλάδας παρά 
μιας καταρρέουσας Τουρκίας»26.  

Ο χερσαίος επαναστατικός αγώνας του 1821 αποτέλεσε επίσης 
πρόκληση για τους Θρακιώτες αγωνιστές, οι οποίοι μετείχαν 
ενεργά, επώνυμα και ανώνυμα, τόσο στα άτακτα στρατεύματα κα-
τά την επιφανή περίοδο 1821-1823 όσο και στον πρώτο ελληνικό 
τακτικό στρατό το 182427. Στην Πελοπόννησο, στη δυτική και ανα-
τολική Στερεά, στη Μακεδονία, ακόμα και στη ρήξη των καπετά-
νιων με τον Άρειο Πάγο, στην εμφύλια διένεξη στρατιωτικών και 
πολιτικών (1822-1823)28 οι Θρακιώτες ήταν παρόντες αγωνιστικά 
και διπλωματικά.  

Μαζί με τους Θρακιώτες πολλοί Βούλγαροι αγωνιστές, κάτοικοι 
των μικτών θρακικών πόλεων της βόρειας Θράκης μετείχαν στις 
επαναστατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της ομαλής 
συμβίωσης Ελλήνων και Βουλγάρων μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα 
και λόγω της διαβαλκανικής αντίστασης στην οθωμανική κατάκτη-
ση και στις αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας29.  

                                                 
26. Ι. Βασδραβέλλης, Η ελληνική επανάσταση του 1821 και τα συμφέρο-

ντα των μεγάλων δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1975, 20. 
27. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, Θράκη, Θεσσα-

λονίκη 1993, 118-121. 
28. Α. Βακαλόπουλος Ιστορία του νέου ελληνισμού, η μεγάλη ελληνική 

επανάσταση 1821-1829, Τόμ. ΣΤ΄, η εσωτερική κρίση 1822-1825, Θεσσαλο-
νίκη 1982, 25-29: πρόκειται για το ρόλο του Α. Βισβίζη και του πλοίου του. 

29. βλ. Π. Γεωργαντζής, Εθνικοί και εκκλησιαστικοί αγώνες των Ελλήνων 
της Ροδόπης (1864-1872), δεύτερη συμβολή στην ιστορία της Ξάνθης, Ξάνθη 
1980, 13-15. Ν. Τοντόροφ, Σύντομη ιστορία της Βουλγαρίας, μετ. Α. Μπισπί-
κου-Γαβρήλου, Αθήνα 1983, 60-61 και Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι 
βαλκανικοί λαοί από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση 
14ος - 19ος, Θεσσαλονίκη 19912, 85-113. 
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Γενικότερα οι Θρακιώτες της μείζονος Θράκης μετείχαν αποφα-
σιστικά στην εθνικοαπελευθερωτική κινητοποίηση του 1821, παρό-
λο που η γεωγραφική τους εξάρτηση από τα ισχυρά στρατιωτικά 
κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε επιβάλλει την πεποίθη-
ση ότι «βορειότερα από τη γραμμή Άρτας - Βόλου οι Έλληνες δεν 
ήταν σε θέση να αποτινάξουν την τουρκική κυριαρχία»30.  

Ωστόσο, το εικονιστικό υλικό για τους αγώνες αυτούς περιορί-
ζεται μόνο στην οικογένεια Βισβίζη από την Αίνο και έμμεσα στη 
συμμετοχή των αδελφών Χατζηδημητρίου και του Κ. Παπαδόπου-
λου στη μάχη των Μύλων. Το πλήθος των ανώνυμων Θρακών που 
συμμετείχε στις περισσότερες μάχες μπορούμε να το εντοπίσουμε, 
υποθετικά μόνο, στις αναπαραστάσεις ιστορικών μαχών που εικο-
νίζουν συνολικά τους αγωνιστές του 1821. Από αυτές επιλέγουμε 
την εικαστική μαρτυρία με θέμα τη Μάχη των Μύλων από το έργο 
του ∆. Ζωγράφου, ως αντιπροσωπευτική για τους ανώνυμους, από 
το λαό προερχόμενους αγωνιστές.  

ΙΙ. Θρακιώτες αγωνιστές στη νότια Ελλάδα και η 
εικονογράφησή τους  

Ο αγώνας του 1821, αν και δεν εξαπλώθηκε με επιτυχία σ΄ όλα 
τα ελλαδικά εδάφη, έχει καταγραφεί ως εθνικός και όχι ως τοπικός 
αγώνας31. Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό η συμμετοχή των Θρακών 
αναφέρεται σ’ όλα τα γεωγραφικά τμήματα της Θράκης και συνθέ-
τει έναν κατάλογο επώνυμων αγωνιστών32. 

                                                 
30. D. Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, 

μετ. Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Αθήνα 1983, 17. Η πεποίθηση αυτή περιλάμβανε 
και τις περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Μ. Ασίας. 

31. Λ. Παπανικολάου, Κοινωνική ιστορία της ελληνικής επανάστασης 
του 19ου αιώνα, Αθήνα 1991, 140. 

32. Ι. Μαγκριώτης, «Η Θράκη, η ιστορία και τα σύγχρονα προβλήματά 
της», 218-249: Θρακικά, 5/1985-87, βλ. 234. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 239

Μαχητές από τη Φιλιππούπολη, τη Μεσήμβρια, τη Μαρώνεια, 
την Αίνο, τη Βάρνα, τη Γκιουμουλτζίνα, τη Σωζόπολη, την Αγχία-
λο, τη Μάδυτο, την Αγαθούπολη, τις Σαράντα Εκκλησιές κατευ-
θύνθηκαν στο νότο και αγωνίσθηκαν με το στρατηγό Καραϊσκάκη 
στη μάχη του Φαλήρου, στη Στερεά υπό την αρχηγία του Ε. Θεο-
χάρη, στη μάχη του Χαϊδαρίου και σε πολλές σημαντικές και άλλες 
λιγότερο γνωστές μάχες33. 

Τεκμήριο για την αγωνιστική συμμετοχή επώνυμων και ανώνυ-
μων Θρακών από τα παράλια της Αίνου, της Μάκρης και της Μα-
ρώνειας στις ναυτικές επιχειρήσεις του Αιγαίου αποτελεί ο κατά-
λογος 600 περίπου προσφύγων, οι οποίοι το 1832 «βρέθηκαν στην 
Ερμούπολη Σύρου περιμένοντας να εποικιστούν.., γιατί ήταν αδύ-
νατο να γυρίσουν στις πόλεις τους»34, ενώ για τους Θρακιώτες που 
μετείχαν στις χερσαίες επιχειρήσεις έγγραφα και μαρτυρίες αγωνι-
στών βεβαιώνουν την πολεμική δράση τους35. 

Επώνυμα έχουν καταγραφεί  

α) από την Αδριανούπολη της ανατολικής Θράκης οι αγωνιστές: 
Σ. Σταμούλης ο οποίος πολέμησε στη Χαλκίδα, ο κ. ∆εληολάνης και 
ο Χ. Σταυράκης οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Αττική και στην Τρί-
πολη αντίστοιχα36, ο Γ. Καραγιώργης, Φιλικός ο οποίος επέζησε 

                                                 
33. Ι. Μαγκριώτης, Ο ελληνισμός της Θράκης υπό την σουλτανικήν δου-

λείαν, σσ. 166-187: ΑΘΛΓΘ, 34/1969,185 και Θ. Κυρκούδης, Η προσφορά των 
Θρακών, ό.π., 42-47. 

34. Ε. Καμαριανάκης, Ηρωϊκαί και πνευματικαί μορφαί της Θράκης, Α-
λεξανδρούπολη 19745, 26. 

35. Τα έγγραφα από τα αρχεία του κράτους έχει συγκεντρώσει σε τρεις 
τόμους ο Κ. ∆ιαμαντής, Θράκες αγωνισταί κατά την επανάστασιν του 1821, 
Αθήνα 1962, 1963, 1964. Πρωτογενές υλικό υπάρχει επίσης στο Αρχείο αγω-
νιστών στην Εθνική βιβλιοθήκη και στο Αρχείο ναυτικού μουσείου τα οποία 
επιβεβαίωσα. 

36. Κ. Σπανός, «3 άγνωστοι Αδριανουπολίτες αγωνιστές του 1821», 54: 
ΘΧ 36/1980-81. 
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από την εξέγερση στη Μολδαβία και κατευθύνθηκε στο νότο το 
1823 για να συμμετάσχει στις μάχες στο Μεσολόγγι, στο Νεόκα-
στρο, στη ∆ραμπάλα, στο Χαϊδάρι, στην Αράχοβα, στο ∆ίστομο 
και στον Πειραιά37 ο ∆. Καβαλλάρης, ο οποίος κατατάχθηκε με δέ-
κα συναγωνιστές στο σώμα του Γκούρα και μετείχε στην πολιορκία 
της Ακρόπολης, στις μάχες στο Νεόκαστρο και στην Τρίπολη όπου 
τραυματίσθηκε. ο Ν. Μυρισρλής ο οποίος σχημάτισε δικό του στρα-
τιωτικό σώμα από Θρακιώτες και ο Π. Μπάχαρης, ο οποίος μετείχε 
στο πρώτο σώμα του τακτικού στρατού38. 

Ιδιαίτερο εικαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του 
Αδριανουπολίτη Χ˝Γεωργίου ∆ημητρίου και του αδελφού του 
Χ˝Στεφανή, τους οποίους μνημονεύει ο στρατηγός Μακρυγιάννης 
στο διηγηματικό κείμενο που συνοδεύει τη λαϊκή εικονογράφηση 
της μάχης στους Μύλους. Συγκεκριμένα ο Φιλικός Χ˝Γιώργης εγκα-
ταστάθηκε μετά τη δήμευση της περιουσίας του με είκοσι συναγω-
νιστές στη Μύκονο, συγκρότησε στρατιωτικό σώμα και κατευθύν-
θηκε προς το Άστρος μαζί με τον αδερφό του όπου μετείχαν στην 
πολιορκία της Κορίνθου. Στο διάστημα 1823-1824 ανέλαβε στην 
αρχηγία της κυβερνητικής φρουράς καθώς επίσης και άλλες στρα-
τιωτικές θέσεις. Μετείχε ως αγωνιστής στην προστασία της Ύδρας 
(1824-1825), στις μάχες της Πολιανής, των Μύλων, των Βερβένων 
και τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολεμικών για την ενεργό δράση 
του39. 

β) από τη Στενήμαχο της Θράκης έχουν καταγραφεί ανώνυμα οι 
                                                 
37. Γ. Μαμέλης, «Η Αδριανούπολη εθνική έπαλξη και πνευματική εστία 

επί Τουρκοκρατίας», 335-358: ΘΕ, 1/1980 και «Σημειώσεις προσθήκαι διορ-
θώσεις», 356-357: Θρακικά, 18/1943, και Α. Ρωσίδης, «Ο θρακικός ελληνισμός 
στον απελευθερωτικό αγώνα 1821», 209-240: ΑΘΛΓΘ, 39/1976. 

38. Γ. Μαμέλης, ό.π. και Α. Γερμίδης, Αδριανούπολις, η ζωή και η ιστορία 
της διά μέσου των αιώνων, Θεσ/νίκη 1966, 32 βλ. για τον αγωνιστή ∆. Κα-
βαλλάρη. 

39. Τ. Ευαγγελίδης, «Απομνημονεύματα αγωνιστού Χατζηγεωργίου - ∆η-
μητρίου Αδριανουπολίτου», 222-225: Θρακικά, 5/1934. 
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«Μοραλήδες» αγωνιστές, οι οποίοι μετά τις μάχες στο νότο επέ-
στρεφαν στη θρακική γη διατηρώντας τη φουστανέλα, σύμβολο της 
αγωνιστικής δράσης και της εθνικής ετερότητάς τους40. 

γ) από τη Σωζόπολη έχουν διασωθεί δεκαεπτά ονόματα αγωνι-
στών, οι οποίοι σύμφωνα με διηγήσεις γερόντων συμμετείχαν ενερ-
γά στη ναυμαχία του Ναβαρίνου41. Σύμφωνα με τα γενικότερα 
στοιχεία που αντλούμε για την ιστορική πραγματικότητα της περι-
οχής, οι Σωζοπολίτες είχαν στρατολογηθεί στα πληρώματα του 
τουρκικού στόλου κατά τη ναυμαχία και μάλιστα ίσως μετείχαν ως 
αντίπαλοι στον ελληνικό και στον τουρκικό στόλο42. 

δ) από τη Φιλιππούπολη πολλοί ανώνυμοι αγωνιστές ενώθηκαν 
με το τάγμα των άτακτων ιππέων από τη Βουλγαρία και μετείχαν 
ενεργά στην επανάσταση του 1821 μαζί με τους Βούλγαρους αγω-
νιστές που έτρεφαν ελπίδες για την καθολική απελευθέρωση από 
τον οθωμανικό ζυγό. Γενικότερα, από τις μικτές πόλεις της βόρειας 
Θράκης πολλοί αγωνιστές που υπηρετούσαν ως ιπποκόμοι των πα-
σάδων στην Τριπολιτσά, δραπέτευσαν συχνά προς το ελληνικό 
στρατόπεδο με αποτέλεσμα να σχηματίσουν τον πυρήνα του πρώ-
του άτακτου ελληνικού ιππικού43. Στο σώμα του Σέρβου Χ˝Χρί-

                                                 
40. Α. ∆οξιάδης, «Οι μοραλήδες της Στενημάχου», 253: Θρακικά, 

3π/1931, και Α. Γερμίδης, «Χαμένες ελληνικές εστίες της ανατολικής Ρωμυλί-
ας (η Στενήμαχος και η εποχή της)», 112-180: Θρακικά, 5/1985-86-87, βλ. 158. 

41. Κ. Παπαϊωαννίδης, «Η Σωζόπολις κατά την ελληνικήν επανάστασιν», 
49-52: Θρακικά, 3π/1931. Πρόκειται για τους Γ. Ράλλη, Θ. Πινάκογλου, Ν. 
Μελεγχάρη, Γ. Μαστροδημήτρογλου, Πουτσίτελλα, Φραγκογιάννη, Γ. Τσά-
ντογλου, ∆. Πετρινόγλου, Κ. Χρούσογλου, Κοτότσο, Αυγερινό, Ζ. Αγγελέσα, 
Γ. Τσερκέζογλου, ∆. Μπότση, ∆. Πρατσόλη, Π. Κατσουλιόγλου, Α. Πλανίτσα. 

42. Π. Παπαχριστοδούλου, Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού στον 
απελευθερωτικό αγώνα 1821-1922, Αθήνα 1950, 16. 

43. Βλ. Π. Παπαχριστοδούλου, ό.π., και Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού, η μεγάλη ελληνική επανάσταση (1821-1829), τ. Ε΄ (οι 
προϋποθέσεις και οι βάσεις της, 1813-1822), Θεσσαλονίκη 1980, 651. 
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στου44 αγωνίζονταν Βούλγαροι, Μακεδόνες, Θεσσαλοί, Μικρασιά-
τες και Θράκες, γνωστοί ως ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, όρος που απέδιδε τη 
γεωγραφική μείζονα προέλευση των αγωνιστών και όχι την εθνο-
λογική προέλευσή τους45. Επώνυμα έχει επίσης καταγραφεί το όνο-
μα του Φιλιππουπολίτη Χ˝Χρήστου Παπαγεωργίου, ο οποίος στρα-
τεύθηκε στο σώμα του Χ˝Χρίστου και αγωνίσθηκε στο Άργος και 
στα ∆ερβενάκια46. 

ε) από την Κορνοφωλιά του Έβρου οι αγωνιστές Α. Καράμπε-
λιας και Γιαννακούδης, και από τη Ξάνθη της δυτικής Θράκης ο 
καπετάνιος Γ. ∆ημητρίου αναφέρονται επώνυμα σε μάχες της νότι-
ας Ελλάδας47. 

στ) από την Αίνο της ανατολικής Θράκης προέρχονται οι πε-
ρισσότεροι ναυτικοί που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ενίσχυση 
του τρινήσιου στόλου και στην αρωγή των χερσαίων επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, έχει διασωθεί κατάλογος Αινιτών αγωνιστών «Αι-
νίων εν Ερμουπόλει υπογραφόμενον περί της πιστότητας των εν τω 
καταλόγω ονομάτων και γεγονότων..»48, ενώ υπάρχουν στοιχεία 
και για άλλους Αινίτες οι οποίοι διέθεσαν την περιουσία και την 
ναυτική εμπειρία τους στον αγώνα του 1821: «Αίνιοι πολίτες που 

                                                 
44. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., 654. 
45. Κ. ∆ιαμαντής, Θράκες αγωνισταί κατά την επανάστασιν του 1821, τ. 

Α΄, Αθήνα 1962, 7, όπου καταγράφονται επώνυμοι και άλλοι Φιλιππουπολί-
τες αγωνιστές και έμποροι. 

46. Κ. Σπανός, «O Φιλιππουπολίτης αγωνιστής του 1821 Χατζηχρήστος 
Παπαγεωργίου», 100-101: ΘΧ, 40/1985, βλ. 100. 

47. Για τους Α. Καραμπελιά και Γιαννακούδη βλ. Θ. Κυρκούδης, «Πολιτι-
στικός οδηγός νομού Έβρου», 191-221: Θρακικά, 9/1994. 

Για τον Γ. ∆ημητρίου, βλ. Κ. ∆ιαμαντής, Θράκες αγωνισταί, ό.π., τ. Γ΄, 
Αθήνα 1964, 48-49 και Θ. Μουσόπουλος, Αγώνες της Θράκης για ελευθερία, 
Ξάνθη 1987, 13: τον Σεπτέμβρη του 1824 ήταν επικεφαλής 49 στρατιωτών 
στη φρουρά της Ύδρας. 

48. Β. Α. Μυστακίδου, «Ένια – Αίνια», 47-84: Θρακικά, 2/1929, βλ. 51-53, 
τον κατάλογο παραθέτουμε στο παράρτημα εικόνων.  
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σκοτώθηκαν στην επανάσταση της Μυτιλήνης 1821, 27 Μαϊου, η-
μέραν Πέμπτην…φέρονται κατά σημείωση της καντζελαρίας Μυτι-
λήνης οι εξής τρεις: ∆ούκας Αινίτης, Στρατής Αινίτης»49. Για τους 
αγωνιστές αυτούς πολλά έγγραφα υπάρχουν στο Αρχείο αγωνι-
στών στην Εθνική βιβλιοθήκη, που τεκμηριώνουν τη σπουδαιότητα 
της προσφοράς τους στο ναυτικό αγώνα του 1821. Πρόκειται για 
τους Σ. Σκόρδο, Γ. Χούλιαρο, Γ. Κομνηνό, Β. Χριστοφόρου, Α. Αρ-
γυρίου, Σ. Παπίνη, Μ. Πλόκα, Ε. Τέρογλου, Ε. Παλαιό, Ι. 
Καραβέλα, Φ. και Μ. Κούταβο (πατέρα και υιό), οι οποίοι αγωνί-
στηκαν αποφασιστικά από το 1820, ενώ ο υιός Μαργαρίτης Κού-
ταβος «μετά την απώλειαν του πλοίου του... εφόρεσε τη φουστα-
νέλλαν... και καταλεγείς εις τον στρατόν της ξηράς επολέμησε υπό 
την αρχηγίαν των οπλαρχηγών Βάσσου και Κριεζώτη...»50. Στο Αρ-
χείο του ναυτικού Μουσείου έχουν επίσης καταγραφεί με λεπτομε-
ρή στοιχεία για την ηλικία, το είδος καραβιού και το αξίωμά τους 
οι Αινίτες: Λ. Στάγκος, Μ. Κούταβος, Χ˝Φραντζής Κούταβος, Ι. Κα-
ραβελάς και Α. Βισβίζης51. 

Η εμπορική ταυτότητα των περισσοτέρων προαναφερθέντων 
Αινιτών μαρτυρεί τον πλούτο της Αίνου και την αστική προέλευση 
των αγωνιστών ναυτικών. Όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή του 
κεφαλαίου, το εμπορικό ναυτικό αποτέλεσε τη βάση του ναυτικού 
αγώνα του 1821 και σ’ αυτήν την κατηγορία των πλούσιων κατα-
βοκύρηδων ανήκει η οικογένεια Χ˝Βισβίζη, η οποία έχει καταγρα-
φεί σε εικαστικά έργα, σύγχρονα και υστερόχρονα με τα ιστορικά 

                                                 
49. βλ. Π. Παπαχριστοδούλου, Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού 

στον απελευθερωτικό αγώνα 1821-1922, Αθήνα 1949, 16. 
50. Ε.Καμαριανάκης, Ηρωικαί και πνευματικαί μορφαί της Θράκης, Αλε-

ξανδρούπολη 1974, 95. Κ. ∆ιαμαντής, ό.π., τ. Β΄, 143, 165-175 και τ. Γ΄, 20-31 
και Ν. Βέης, «Ο Αινίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούταβος», 214-218: Θρα-
κικά, 12/1939. 

51. Πίναξ εκδουλεύσεων ναυτικών αγωνιστών 1821-1827. Χειρόγραφος 
κατάλογος του Α. Μιαούλη, εκδ. Υπουργείο Ναυτικών, 1903, βλ. 16-17, 20, 
30, 47. 
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γεγονότα. Πρόκειται για το ζεύγος Χ˝Βισβίζη και τον υιόν τους 
Θεμιστοκλή, οι οποίοι εκπροσωπούν στις εικαστικές μαρτυρίες που 
παρουσιάζουμε το πλήθος των ανώνυμων και επώνυμων Αινιτών. 
Η δράση του Φιλικού Α. Βισβίζη παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό 
ενδιαφέρον, διότι πέρα από τη συμμετοχή του σε ναυτικές και χερ-
σαίες μάχες, το όνομά του εμπλέκεται στην εμφύλια διένεξη του 
Οδυσσέα Ανδρούτσου με τον Άρειο Πάγο. Το καράβι του, η Καλο-
μοίρα, πολεμικό με δεκαέξι κανόνια και εκατόν σαράντα ναύτες, 
διέθετε ειδική αίθουσα για συνεδριάσεις του Αρείου Πάγου, ένα 
είδος «πλωτής βουλής» για τα συμβούλια των στρατιωτικών και 
πολιτικών52. 

Η πλούσια αγωνιστική δράση του Α. Βισβίζη εντοπίζεται στις 
αρχές του 1821 στην εξέγερση της Χαλκιδικής, όπου ανέλαβε τη με-
ταφορά πολεμοφοδίων53, ενώ στη συνέχεια μετείχε σε ναυτικές επι-
χειρήσεις στο Αιγαίο: στις 2 Μαίου 1821 ενώθηκε με τα πλοία των 
Ψαριανών Γιαννίτση και Σκανδάλη για να επιτεθούν στο κάστρο 
της μητρικής του γης, στην Αίνο, «η Αίνος στα χέρια των Ψαρια-
νών υπήρξε προγεφύρωμά τους στη Θράκη»54. Αργότερα μετείχε 
στη ναυμαχία του Αγίου Όρους, της Μυτιλήνης, της Σάμου και 
στους αγώνες της Κασσάνδρας, κατά τη διάρκεια των οποίων μετέ-
φερε τραυματισμένο τον επαναστάτη Μακεδόνα Εμμ. Παππά. Στις 
αρχές του 1822 υποστήριξε τις επιχειρήσεις στον Όλυμπο μεταφέ-
ροντας στρατιωτικό σώμα υπό την αρχηγία του ∆. Υψηλάντη. Στη 
μάχη της Αγίας Μαρίνας στη Λαμία ο Θρακιώτης ναυτικός διέσωσε 
με το καράβι του τους περικυκλωμένους Έλληνες μαζί και τα μέλη 
του Αρείου Πάγου που παρακολουθούσαν την εκστρατεία55. 

                                                 
52. Βλ. Κ. ∆ιαμαντής, ό.π., τ. Β΄, 120. 
53. ό.π. και Πίναξ εκδουλεύσεων ναυτικών αγωνιστών 1821-1827, ό.π., 

47. Το καράβι του Α. Βισβίζη καταγράφεται ως «πολεμικόν», ενώ τα περισ-
σότερα των υπολοίπων αγωνιστών ως «μετακομιζικά». 

54. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, ό.π., τ. Ε΄, 516. 
55. Σ. Κλήμη - Παναγιωτοπούλου, «Χατζηαντώνης και ∆όμνα Βισβίζη - 
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Ο ίδιος ο Οδ. Ανδρούτσος επαίνεσε τον Βισβίζη «διά να έχει να 
παρρησιασθεί εν καιρώ εις το Γένος δια ταύτην του την δούλευσιν 
και τον πατριωτισμόν»56 βεβαιώνοντας τη σωτήρια επέμβασή του 
στη μάχη της Αγ. Μαρίνας. Ωστόσο «η αποτυχία της εκστρατείας 
των Ελλήνων εναντίον της Αγ. Μαρίνας, Στυλίδας και Πατρατζι-
κίου»57 υπήρξε σοβαρή αφορμή για να εκδηλωθεί οξύτατα η αντί-
θεση του Οδ. Ανδρούτσου με τον Άρειο Πάγο.  

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, το όνομα του Βισβίζη εμπλέ-
κεται στην αντιπαλότητα αυτή, διότι οι πρώτες σοβαρές συζητήσεις 
για δολοφονία του οπλαρχηγού έγιναν στο καράβι του Θρακιώτη 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Αρείου Πάγου μετά την προα-
ναφερθείσα μάχη58. Ο ιστορικός Ν. Σπηλιάδης δέχεται πως ο Θρα-
κιώτης πλοίαρχος συγκατένευσε σε σχέδιο δολοφονίας του Αν-
δρούτσου επειδή πείστηκε στις φήμες για συμμαχία του δεύτερου με 
τους Τούρκους, αλλά «...ότε τον ήκουσε διαλεγόμενον δια τα πράγ-
ματα της πατρίδος, όχι μόνον δεν εξετέλεσεν ό,τι ήθελεν ο Άρειος 
Πάγος, αλλά και εσεβάσθη και περιποιήθη τον αναγκαίον εις την 
πατρίδαν στρατηγόν»59. 

                                                    
Οι Θρακιώτες αγωνιστές του εικοσιένα»: ΘΕ 2/1981, 219-232. Για τη μεταφο-
ρά και το θάνατο του Εμμ. Παπά βλ. ∆. Κόκκινος, Η ελληνική επανάστασις, 
τ. Β΄, Αθήνα 1957, 422 και Ι. Βασδραβέλλης, Ο αγώνας του εικοσιένα στη 
Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1969, 58, και Γ. Χιονίδης, Η συμβολή των Μακεδό-
νων στην επανάσταση του εικοσιένα, Θεσ/νίκη 1991, 14 κ.ε. 

56. βλ. Σ. Κλήμη-Παναγιωτοπούλου, ό.π., 227, και Α. Ρωσσίδης, «Ο θρα-
κικός ελληνισμός στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821», 209-240: ΑΘΛΓΘ, 
39/1976, βλ. 223 κ.ε. 

57. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού - η μεγάλη ελληνική 
επανάσταση 1821-1829 τ. Στ΄, η εσωτερική κρίση 1822-1825, Θεσσαλονίκη 
1982, 25. 

58. βλ. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., τ. ΣΤ΄, 28-29. 
59. Ν. Σπηλιάδης, Άπαντα τα ευρισκόμενα, Απομνημονεύματα για να 

χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν (1821-1843), επιμέλεια Π. 
Χριστόπουλος, τ. Α΄, Αθήνα 1972, 314. 
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Ο ∆. Κόκκινος υποστηρίζει επίσης την τελική άρνηση του Βισβί-
ζη, καθώς διασταυρώνει στοιχεία από τα απομνημονεύματα των Α. 
Γεωργαντά, Κ. Παπαδόπουλου και ερμηνεύει ανάλογα τον αιφνί-
διο θάνατο του Θρακιώτη στις 21 Ιουλίου 1822 κατά τη διάρκεια 
θαλάσσιας υποστήριξης στις επιχειρήσεις στα Βρυσάκια60, την επί-
ταξη του καραβιού από τον Άρειο Πάγο, την μετατροπή του σε 
πυρπολικό και τη στέρηση αποζημίωσης από τη σύζυγό του ∆όμνα 
Βισβίζη61. Εμείς δεχόμαστε την άποψη του ιστορικού Α. Βακαλό-
πουλου: «βλαβερή ήταν σ’ όλη την επανάσταση η περίεργη και επί-
μονη φιλοδοξία των πολιτικών ν’ ανακατευτούν στα στρατιωτικά 
και γενικά να θέλουν να διευθύνουν τις μεγάλες στρατιωτικές επι-
χειρήσεις»62. 

Το ναυτικό αγώνα του Α. Βισβίζη συνέχισε θαρραλέα η ∆όμνα 
Βισβίζη, σύντροφος και συναγωνίστρια (εκπρόσωπος των λησμο-
νημένων γυναικών μαχητριών του 1821), η οποία ανέλαβε τη συ-
ντήρηση και διαχείριση του πλοίου. Στη συνέχεια ζήτησε από την 
«Υπερτάτην ∆ιοίκησιν» να αναγνωρισθεί «το δικαίωμα τόσο εις 
τας δοσοληψίας όσον και εις τον διορισμόν καπετάνων εν αυτώ.... 
δια να μην απολεσθή το πλοίον παραμελούμενον ή από αδίκους 
διαρπαζόμενον και σφετεριζόμενον»63. Η συμμετοχή της στην πολι-
ορκία του Φρουρίου του Ευρίπου δεν επέτρεψε την παρουσία της 
στο Μινιστέριον των Ναυτικών, στην Τριπολιτσά, με αποτέλεσμα 
την άρνηση αρωγής από το υπουργείο και την οικονομική εξαθλί-
ωση της Θρακιώτισσας64. Το Σεπτέμβριο του 1824 το καράβι της οι-
κογένειας μετατράπηκε σε πυρπολικό από το κράτος και χρησιμο-
ποιήθηκε για την ανατίναξη της τουρκικής φρεγάδας «Χαζνέ Γκε-

                                                 
60. βλ. Κ. ∆ιαμαντής, ό.π. τ. Β΄, Αθήνα 1963, 121. 
61. ∆. Κόκκινος, Η ελληνική επανάστασις, τ. ∆΄, Αθήνα 1957, 260-261. 
62. Α. Βακαλόπουλος, ό.π., τ. Στ΄, 27. 
63. βλ. Σ. Κλήμη-Παναγιωτοπούλου, ό.π., 228. 
64. ό.π., 229. 
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μισί»65, ενώ η ∆όμνα Βισβίζη αναζητούσε άσυλο διαδοχικά στην 
Ερμιόνη, στο Ναύπλιο, στην Αίγινα και στην Ερμούπολη της Σύ-
ρου. Την ίδια περίοδο επίσης εκλιπαρούσε για την έγκριση απο-
στολής του μικρότερου υιού Θεμιστοκλή στη Γαλλία μαζί με τα ορ-
φανά παιδιά άλλων αγωνιστών, τα οποία ανέλαβε ο Φιλελληνικός 
Σύλλογος Παρισιού66. 

Η αποστολή του μικρού Βισβίζη στη Γαλλία και οι πρωτοβουλί-
ες των Γάλλων Φιλελλήνων συνέβαλαν στη φιλοτέχνηση δύο εικα-
στικών μαρτυριών. Πρόκειται για λιθογραφίες, αναπαραστάσεις 
του μικρού Βισβίζη, οι οποίες παράλληλα με άλλα φιλελληνικά έρ-
γα συνέβαλαν στη γνωστοποίηση του ελληνικού αγώνα. Το αίτημα 
του ελληνικού λαού για εθνική ανεξαρτησία απέκτησε κύρος και 
πολιτική σημασία στην ευρωπαϊκό χώρο μετά τη γαλλική επανά-
σταση και τις θεωρίες των J. Herder, J. Fichte, οι οποίοι δίδαξαν το 
σεβασμό στον ιδιαίτερο εθνικό χαρακτήρα των λαών67. 

Το έργο (αρ. 60) είναι λιθογραφία εμπνευσμένη από το ζωγρα-
φικό έργο του Γάλλου Sebastien - Melchior Cornu (1804-1870)68 και 
εικονογραφεί το Θεμιστοκλή Βισβίζη σε ηλικία 11 ετών μπροστά 
σ’ένα ερημωμένο, κατεστραμμένο τοπίο. η μορφή του Αινίτη αποδί-
δεται στα πλαίσια της ρομαντικής φιλελληνικής οπτικής και της αι-
σθητικής που στόχευε στη διάδοση φυσιογνωμικών, τυπολογικών 

                                                 
65. ό.π. 
66. ό.π. και «Σημειώματα-δύο έγγραφα αρχείων του κράτους», ΑΘΛΓΘ, 

17/1952, 305-306. και Κ. ∆ιαμαντής, ό.π. τ. ∆΄, 21-22. 
67. Η.Μυκονιάτης, Θέματα από την επανάσταση του εικοσιένα στην αγ-

γλική ζωγραφική - χαρακτική, Αθήνα 1982, 124-125. 
68. Τη λιθογραφία του έργου εντοπίσαμε στο ΑΡΧΕΙΟ, Σκλαβενίτη: 

ΚΝΕ-ΕΙΕ, α/α 1626 και στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: ΛΕΥΚΩΜΑ, Προσωπο-
γραφίες - Έλληνες του Αγώνος, Scrapbook, Φ25/Τ2, 30. Η λιθογράφηση του 
έργου έγινε στη Λυών στα πλαίσια των φιλελληνικών, πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων της Φιλανθρωπικής Επιτροπής της πόλης: βλ. Η ελληνική επανάσταση, ο 
Ντελακρουά και οι Γάλλοι ζωγράφοι, 1815-1848, Αθήνα 1997, 73-75. 
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μορφών69. Στο έργο δίνεται έμφαση στα προσωπογραφικά χαρα-
κτηριστικά του Θρακιώτη, τα οποία συνθέτουν μια ευγενική, αλλά 
θλιμμένη μορφή, με ελαφρά στροφή προς τα δεξιά και ιδιαίτερα 
προβάλλονται τα εθνικά χαρακτηριστικά της ενδυμασίας για να 
προσδιοριστεί η εθνική καταγωγή του εικονιζόμενου. Η λεπτομέ-
ρεια στην απόδοση του γιλέκου και των επιγονατίδων, καταγράφει 
την επίκαιρη για την εποχή αγωνιστική ταυτότητα του Βισβίζη, ο 
οποίος, σε περήφανη θέση, με το ένα χέρι στη μέση και το άλλο 
στηριγμένο σ’ ένα κομμένα κορμό δέντρου, μεταφέρει στους Ευρω-
παίους θεατές των τραγωδία της πατρίδας του. 

Η λιθογράφηση παρόμοιων έργων στη Γαλλία κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821 συνιστά ιστορική καταγραφή των πο-
λεμικών και πολιτικών δρώμενων και συγχρόνως αποτελεί υποστή-
ριξη στους Έλληνες αγωνιστές: τα χρήματα από την πώληση των 
λιθογραφιών δίνονται για τα πολεμοφόδια, την ιατρική περίθαλψη 
και τη συντήρηση των ορφανών ελληνοπαίδων70. Για τους λόγους 
αυτούς στα έργα προστίθεται τις περισσότερος φορές διηγηματική 
λεζάντα που εξιστορεί και επεξηγεί την εικονογράφηση, ενώ συγ-
χρόνως λειτουργεί ως προπαγανδιστικό μέσο71. 

Στο έργο (αρ. 60) ο τίτλος «Θεμιστοκλής Βισβίζης γεννημένος 
στην Αίνο έντεκα χρονών», και η διηγηματική λεζάντα αποδίδουν 
το γεωγραφικό, εθνικό και επαναστατικό περιεχόμενο της εικονο-
γράφησης: «παιδί μου, του είπε η ∆όμνα κοντά στο ακρογιάλι, ί-
σως είμαι νεκρή όταν γυρίσεις πίσω, θα είσαν ήδη μεγάλος, να 

                                                 
69. G. Pulex, la peinture du xix siecle, Paris 1964, 14: ο ρομαντισμός ως ε-

παναστατικό κίνημα του 19ου αιώνα κυριάρχησε κατά την περίοδο 1820-
1850. 

70. Η ελληνική επανάσταση, ο Ντελακρουά και οι Γάλλοι ζωγράφοι, 
ό.π., 74, και Α. Ταμβακίδου, «Συμβολή της Θράκης εις την επανάστασιν του 
1821», 41-48: Θρακικά, 3π/1931, 47-48. 

71. P. Koutsoyannopoulou, «L’ image au service de la revolution», 153-162: 
Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου, Η γαλλική επανάσταση στην Ελλάδα 
και τη Γαλλία - γράμματα, τέχνες, ιστορία, Θεσσαλονίκη 1989, 153. 
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σκέφτεσαι όμως ότι έχεις να εκδικηθείς για τον πατέρα σου.... α-
ντίο...»72. 

Στην ίδια κατηγορία των ρομαντικών, φιλελληνικών λιθογρα-
φιών ανήκει το έργο (αρ. 61), που αποτελείται από το πορτρέτο του 
Θ. Βισβίζη και μία συμβολική σύνθεση73. Ο τίτλος του έργου «Απο-
χαιρετισμός της ∆όμνας Βισβίζη στο γιο Θερμιστοκλή» και η διη-
γηματική λεζάντα74 προσδίδουν στην εικονογράφηση το ιστορικό, 
επίκαιρο περιεχόμενο, που απευθυνόταν στο γαλλικό κοινό. 

Ο νεαρός Βισβίζης παρουσιάζεται σε μεγαλύτερη από ό,τι στο 
προαναφερθέν έργο ηλικία, με όμοια τα βασικά προσωπογραφικά 
στοιχεία, αλλά με ρεαλιστικότερα και καθαρότερα τα χαρακτηρι-
στικά: το πουκάμισο και το γιλέκο αποδίδονται με μεγάλη λεπτο-
μέρεια παραπέμπτοντας στην εθνική ενδυμασία των αγωνιστών και 
η ωραιότητα της ευρωπαίζουσας μορφής του Θρακιώτη ακολουθεί 
τη γενικότερη διάθεση των Φιλελλήνων καλλιτεχνών για τον εξω-
ραϊσμό των χριστιανών ομόδοξων Ελλήνων σε βάρος των μουσουλ-
μάνων ετερόδοξων της Ανατολής. 

Η σύνθεση - βινιέτα κάτω από το πορτρέτο έχει τίτλο «Προς 
χάρη των Ελλήνων» και καταγράφει σε μια κλασικά, αλληγορική 
παράσταση σκοτωμένους μαχητές, Έλληνες, Ελληνίδες αιχμάλωτες 
στους Τούρκους και μία γυναίκα με κομμένο σπαθί (γνωστό σύμβο-
λο της Ελλάδας) θρηνεί σε μια ακρωτηριασμένη αρχαιοελληνική 

                                                 
72. Η μετάφραση του τίτλου και της λεζάντας από τα γαλλικά: βλ. εικόνα, 

αρ. 60. 
73. Το έργο εντοπίσαμε στο ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ, ό.π., αρ. 521, στο 

ΑΡΧΕΙΟ Σκλαβενίτη, ό.π., α/α 1627, στο ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ Εθνολο-
γικής - Ιστορικής Εταιρίας: α/α 8771, Φ 9/Ρ9, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη: 
ΛΕΥΚΩΜΑ - Προσωπογραφίαι - Έλληνες του Αγώνος, ό.π., σ. 31 και στο 
ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας: D278497. 

74. Η διηγηματική λεζάντα αποτελεί αντιγραφή της προηγούμενης με 
πρόσθετη την πρόταση «υιοθετήθηκες από τη γενναιοδωρία των γάλλων...», 
πρόταση ευχαριστίας προς τους Γάλλους. 
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κολόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομα Leonidas75. Ως καλλιτέ-
χνης του πρωτότυπου έργου αναγράφεται στη λιθογραφία ο 
Maurin μαζί με τη διευκρίνηση «σχέδιο εκ φυσικού». Υποθέτουμε 
ότι οι γαλλικές αυτές λιθογραφίες τυπώθηκαν στο διάστημα 1824-
1827 με αφετηρία το έτος άφιξης του νεαρού Βισβίζη στη Γαλλία 
και όριο το έτος καταχώρησης των δύο έργων στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Γαλλίας το 1826 και 1827 αντίστοιχα. Για τα πρωτότυπα 
έργα δεν εντοπίσαμε πληροφορίες στη διερεύνηση μας στα αρχεία 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης στη Γαλλία76. 

Στον ελλαδικό χώρο η εικαστική καταγραφή της οικογένειας 
Βισβίζη έγινε πολύ αργότερα, στη μεταπολεμική νεοελληνική κοι-
νωνική πραγματικότητα: πρόκειται για δύο προτομές που κατα-
σκευάστηκαν πριν το 1940, δωρεά της Εταιρίας Θρακικών Μελε-
τών Αθηνών, έργα του γλύπτη ∆ημητριάδη του Αθηναίου77. 

Γενικότερα, στο χώρο της μνημειακής δημόσιας γλυπτικής η 
μορφοποίηση ιστορικών προσώπων και γεγονότων καθιερώθηκε σε 
ευρύτερη κλίμακα στο τέλος του 19ου αιώνα78 και οι Έλληνες γλύ-

                                                 
75. βλ. Η ελληνική επανάσταση, ο Ντελακρουά, ό.π., 74 και 97: Η επι-

γραφή αυτή μας παραπέμπει στην πεποίθηση των Φιλελλήνων για την 
αρχαιοελληνική καταγωγή των τουρκοκρατούμενων Ελλήνων, καθώς επίσης 
και στην παράσταση της τραγωδίας «Λεωνίδας» του Pichat που παίχτηκε 
παρουσία του υιοθετημένου υιού του Κανάρη και ίσως και του νεαρού Θ. 
Βισβίζη, γιατί αναφέρεται η εμφάνισή του σε δημόσιους χώρους προς 
συγκίνηση των Φιλελλήνων. 

76. Για τον καλλιτέχνη βλ. E. Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs 
dessinateurs et graveurs, t. B΄, France 1953, 10-11 και Η ελληνική επανάσταση, 
ο Ντελακρουά, ό.π., 354. 

77. Ο ∆ήμος Αλεξανδρούπολης αποδέχθηκε τη δωρεά των προτομών το 
1955. Το 1968 έγινε αναστήλωση της προτομής με θέμα τη ∆όμνα Βισβίζη: τα 
στοιχεία μου παραχώρησε ο Θ. Κυρκούδης και η πρόεδρος του Συλλόγου 
«Ελληνομουσείο Αίνου» ∆. Πολίτου από την Αλεξανδρούπολη. 

78. βλ. Γ. Μαργαρίτης, «Οι περιπέτειες του ηρωικού θανάτου», 89-116: 
Μνήμων, 12/1989. 
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πτες του πρώτου μισού του 20ού αιώνα προσανατολίζονταν σε 
ποικίλους εκφραστικούς τρόπους εμπνεόμενοι και από τη σύγχρονη 
ελληνική ιστορία. Ο συγκεκριμένος γλύπτης Γ. ∆ημητριάδης ο Αθη-
ναίος (1880-1941) ανέλαβε πάνω από 400 έργα στα πλαίσια του 
μνημειακού ρεαλισμού όπου εντάσσονται και οι προτομές (αρ. 62, 
αρ. 63)79. Οι προτομές παρουσιάζουν τα πορτρέτα της ∆όμνας Βι-
σβίζη και του Θεμιστοκλή και έχουν τοποθετηθεί στην παραλία της 
Αλεξανδρούπολης στον περίβολο στρατιωτικού χώρου προβάλλο-
ντας έτσι την αγωνιστική ταυτότητα των προσώπων και τις εθνικές 
αξίες που αυτά μεταφέρουν. 

Η φόρμα των προτομών ακολουθεί το ακαδημαϊκό, λιτό ύφος 
των δημόσιων μνημείων που απευθύνονται σ’όλους τους πολίτες, 
ακόμη και στον πιο αδιάφορο θεατή80. Γενικότερα, στις ιστορικές 
προτομές αποτυπώνονται στοιχειώδη φυσιογνωμικά χαρακτηρι-
στικά και ταυτόχρονα προσδιορίζεται ο εθνικός ή κοινωνικός ρό-
λος των εικονιζομένων οι οποίοι «μεταβάλλονται σε εκπροσώπους 
μιας τάξης, μιας κοινωνικής ομάδας ή ενός λαού»81. 

Στην περίπτωση των προτομών που παρουσιάζουμε η οικογέ-
νεια Βισβίζη εκπροσωπεί τον εθνικό αγώνα της μείζονος Θράκης 
κατά το 1821. Οι προτομές αυτές ανήκουν στον τύπο της «ηρωο-
ποιημένης»82 προτομής, η οποία με ρεαλιστική τεχνοτροπία προ-
βάλλει τον ιστορικό, αγωνιστικό ρόλο των προσώπων. 

Στο έργο (αρ. 62) η μορφή της αγωνίστριας ∆όμνας Βισβίζη α-
ποδίδεται με ρεαλιστική δύναμη προσδιορίζοντας εξ αρχής τη ναυ-
τική ταυτότητα της εικονιζομένης: ο ναυτικός σκούφος και το που-

                                                 
79. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες γλύπτες, τ. Ε΄, Αθήνα 1981, 166-168. Για τον 

καλλιτέχνη βλέπε επίσης Λ. Λαμέρας, Χωροθετικό διάγραμμα γλυπτών έργων 
δήμου Αθηναίων νεοτέρας Ελλάδος, Αθήνα 1975, και Μ. Παπανικολάου, 
Υπαίθρια γλυπτά Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985, 46. 

80. Μ. Παπανικολάου, ό.π., 12. 
81. ό.π., 17. 
82. Σ. Λυδάκης, ό.π., τ. Ε΄, 254-255. 
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κάμισο, τα σκληρά προσωπογραφικά χαρακτηριστικά πείθουν το 
θεατή για τη δυναμικότητα της γυναίκας - αγωνίστριας που επιβί-
ωσε μέσα στον πολεμικό, ανδροκρατούμενο αγώνα και σήμερα α-
ναζητεί τη θέση της στις σιωπηρές ιστορίες γυναικών 83. Ως σήμα 
της θηλυκής ταυτότητας ο καλλιτέχνης προβάλλει το μπούστο της 
αγωνίστριας με ιδιαίτερη πλαστική κομψότητα. 

Η προτομή (αρ. 63) συνιστά απομίμηση του λιθογραφημένου 
πορτρέτου (αρ. 61) με το Θεμιστοκλή Βισβίζη, που είχε μεγάλη απή-
χηση κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ο γλύπτης Γ. ∆ημητριάδης, ο 
Αθηναίος διατηρεί τα προσωπογραφικά και ενδυματολογικά στοι-
χεία και προσδίδει σκληρότητα και αποφασιστικότητα στο βλέμμα 
του νεαρού Βισβίζη υπερβαίνοντας την αποστασιοποιημένη γλυκε-
ρότητα και αθωότητα της ευρωπαϊκής εικονογράφησης του 19ου 
αιώνα. 

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο του Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη, 
έχει τοποθετηθεί γλυπτική σύνθεση του Γ. Μέγκουλα (1954-), έργο 
του 1987 που αποδίδει το ζεύγος των αγωνιστών Βισβίζη. Το σύ-
μπλεγμα αυτό (αρ. 64) βρίσκεται στην παραλία της Αλεξανδρούπο-
λης, στο κατάλληλο φυσικό περιβάλλον84 των Αινιτών ναυτικών, 
και ανήκει στην κατηγορία των τυποποιημένων κοινοτικών μνη-
μείων85 τα οποία περιγράφουν με απλή τοποθέτηση των όγκων μια 
συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. 

Ο καλλιτέχνης Γ. Μέγκουλας, με πλούσιο προσωπικό έργο στο 
χώρο της καθαρής γλυπτικής86 ακολουθεί σ’ αυτό το έργο πιστά την 

                                                 
83. Ε. Αβδελά, Α. Ψαρά (επιμ. 1997). Σιωπηρές ιστορίες, Γυναίκες και 

Φύλο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
84. Για τη δημόσια γλυπτική η επιλογή του αστικού χώρο σημασιοδοτεί 

ανάλογα και το έργο τέχνης θεματικά και μορφοπλαστικά: βλ. Μ. ∆ουμάνη, 
«∆ημόσια γλυπτική στις ΗΠΑ», 134-136: Θέματα χώρου και τεχνών, τ. 
13/1982. 

85. βλ. Γ. Μαργαρίτης, ό.π., Ο όρος αναφέρεται σε μνημεία που παρήγγει-
λαν και χρηματοδότησαν τοπικοί φορείς διοίκησης συστηματικά από το 1898. 

86. Μ. Στεφανίδης, Εισαγωγή στην ελληνική γλυπτική, Αθήνα 1984, 92. 
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παράδοση της δημόσιας γλυπτικής: αποδίδει δηλαδή ιδεαλιστικά 
και στατικά ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, το θάνατο του 
μαχόμενου Α. Βισβίζη και τη συνέχιση του αγώνα από τη σύντροφο 
του ∆όμνα Βισβίζη. Ο άντρας αγωνιστής κείται τραυματισμένος 
κρατώντας τα σύμβολα του ναυτικού, το κυάλι και το κανόνι, ενώ 
μ’ ανοιχτά τα μάτια αγναντεύει το θάνατο και την ελευθερία της 
πατρίδας του. Η γυναικεία μορφή παριστάνεται ολόρθη, αγέρωχη 
όπως ταιριάζει στον ηρωικό ρόλο που ανέλαβε. Με την ημιανάταση 
των χεριών της ο καλλιτέχνης προσθέτει μια μη συμβατή χειρονο-
μία87 αποδίδοντας την απελπισία από το θάνατο του συντρόφου, 
ενώ συγχρόνως δηλώνεται μια δεικτική, τραγική κίνηση προς την 
περιοχή της Αίνου88. 

Το ίδιο θέμα φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γ. Τσάρας (1951-) έπειτα 
από παραγγελία της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης και τη γεν-
ναιόδωρη προσφορά του ευεργέτη Θ. Καραβιώτη89. Πρόκειται για 
μία αυτόνομη γλυπτικά ιστορική σύνθεση που έχει τοποθετηθεί 
στην παραλία της Θεσσαλονίκης, έργο του 1993: είναι ένα σύ-
μπλεγμα ιστορικού και αισθητικού υλικού που παραδίδει ένα 
μάθημα για την σύγχρονη ελληνική ιστορία και τη σύγχρονη 
δημόσια γλυπτική συνταιριάζοντας το γλυπτικό όραμα του 
δημιουργού με το ιστορικό όραμα του παραγγελιοδότη. 

Στο έργο αυτό (αρ. 65) ο καλλιτέχνης υπερβαίνει τα περιοριστι-
κά όρια του «δημόσιου - ιδιωτικού έργου»90, προσφέροντας στο 

                                                 
87. ό.π., 13: διά μέσου των χειρονομιών του σώματος εκφράζεται απόλυτα 

το ήθος του εικονιζόμενου. 
88. Τα στοιχεία μου έδωσε ο καλλιτέχνης σε προσωπική συνέντευξη στην 

Αθήνα. 
89. Η γενναιόδωρη προσφορά του Θρακιώτη Θ. Καραβιώτη συνέβαλε ου-

σιαστικά στην καλλιτεχνική επεξεργασία του έργου. Η Θρακική Εστία Θεσ-
σαλονίκης σε ημερίδα στις 26-6-1994 ανεκήρυξε τον Καραβιώτη μεγάλο ευερ-
γέτη του θρακικού ελληνισμού. 

90. Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική Τέχνη του 
μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη 1993, 141. 
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κοινό ένα έργο ιστορίας και τέχνης. Το υλικό, μπρούντζος και μάρ-
μαρο, συμπλέκονται αρμονικά ενώ τα έντονα σκαψίματα, οι κα-
μπύλες, οι γωνίες, η συμβολική τοποθέτηση των όγκων συγκροτούν 
ένα αντεστραμμένο τρίγωνο που εμπεριέχει κίνηση, δυναμικότητα 
και μια προοπτική ανύψωσης, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο γλύ-
πτης91. Μ’ αυτό τον τρόπο το δημόσιο γλυπτό μετατρέπεται σ’ ένα 
ιστορικό σύμβολο θάρρους και αγωνιστικότητας ενώ προβάλλεται 
ιδιαίτερα η γυναικεία μορφή. Η φυσική ανθρώπινη διάσταση των 
μορφών, οι οποίες αποδίδονται έτσι ανθρώπινες και σύγχρονες, λυ-
τρώνει το θεατή από τον ηρωικό απόμακρο χαρακτήρα παρόμοιων 
μνημειακών συνθέσεων, ενώ το χαμηλό βάθρο και το εγχάρακτο 
ενημερωτικό κείμενο ενσωματώνονται στον περιβάλλοντα φυσικό 
χώρο92. Το έργο προσεγγίζει τον πολίτη - θεατή της πόλης στο δικό 
του οπτικό πεδίο και στον παρόντα χρόνο προβάλλοντας ένα άμε-
σο πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς, μια ιστορική και πολιτική 
αξία. 

Ωστόσο το σημαντικότερο ιστορικά και αισθητικά σήμα του 
έργου είναι η απόδοση του καραβιού: τα πρόσθετα δηλαδή σχοινιά 
που κατασκεύασε ο γλύπτης ζωντανεύουν το πολεμικό γεγονός και 
το ακρόπρωρο, που συνιστά την ταυτότητα των περισσότερων πο-
λεμικών πλοίων κατά την επανάσταση93 αποτελεί πρωτότυπη έ-

                                                 
91. Ο Γ. Τσάρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Σχολή Κα-

λών Τεχνών της Αθήνας και από το 1985 ασχολείται συστηματικά με τη δη-
μόσια μνημειακή γλυπτική, ενώ διδάσκει παράλληλα στη Σχολή Καλών Τε-
χνών Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία για τους συμβολισμούς του έργου μου πα-
ραχώρησε ο ίδιος. 

92. Μ. Παπανικολάου, ό.π., 16: τα χαμηλά βάθρα στα δημόσια μνημεία, τα 
οποία προβάλλουν την προσωπικότητα των εικονιζόμενων. 

93. Η ελληνική επανάσταση του 1821, Έκθεση κειμηλίων, Πολιτιστικό 
ίδρυμα τραπέζης Κύπρου, Αθήνα 1991, 43 και Ε. Παπασπύρου-
Καραδημητρίου, Το εθνικό ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 1990, 107 και ∆. Στα-
μέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα 19933, 58: όταν άρχισε η επανάσταση 
του 1821, όλα τα πλοία είχαν στην πλώρη μία ζωγραφική παράσταση ή ένα 
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μπνευση του Γ. Τσάρα και αποδίδει τιμή στους λησμονημένους Αι-
νίτες ναυτικούς. Θεματικά συνιστά το κατάλληλο ακρόπρωρο για 
ένα θρακικό πολεμικό καράβι, διότι η «Νίκη της Σαμοθράκης» την 
οποία αναπαριστάνει ταυτίζεται γεωγραφικά και ιστορικά με τη 
θρακική ταυτότητα των Βισβίζηδων. 

Μορφοπλαστικά πρόκειται για μία ανάγλυφη κατασκευή «που 
προεκτείνει ενεργητικά το πίσω αόρατο τμήμα στο θεατή προσθέ-
τοντας στη διάσταση του γλυπτικού συμπλέγματος»94 και είναι το-
ποθετημένη στην ίδια νοητή κατεύθυνση με το αριστερό χέρι της 
∆όμνας Βισβίζη, ενώ με το δεξί κρατά έναν πυρσό. Αυτή η τοποθέ-
τηση του ανάγλυφου, ακρόπρωρου ενσωματώνεται πλήρως στο 
υπόλοιπο έργο δημιουργώντας μια ενιαία γλυπτική φόρμα που συ-
νειδητά προβάλλει τη γυναίκα - ήρωα και την ενεργό συμμετοχή 
της στον αγώνα. 

Συνολικά δεχόμαστε ότι «οι Θρακιώτες» του Γ. Τσάρα συνι-
στούν ένα εμπνευσμένο σύγχρονο, δημόσιο μνημείο, φορέα ιστορι-
κής μνήμης που διαιωνίζει την τοπική ιστορία της Θράκης και προ-
βάλλει τη δυναμική πορεία της νεοελληνικής γλυπτικής στην πρω-
τεύουσα της βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη. 

Για τη συμμετοχή των Θρακών στις χερσαίες επιχειρήσεις του 
Αγώνα δεν εντοπίσαμε μία άμεση εικαστική μαρτυρία αλλά μία έμ-
μεση: πρόκειται για τη λαϊκή εικονογράφηση της μάχης στους Μύ-
λους (13 Ιουνίου 1825), έργο του ∆. Ζωγράφου υπό την εποπτεία 
του στρατηγού Μακρυγιάννη. 

Στη μάχη αυτή μετείχαν οι Αδριανουπολίτες αδελφοί Χ΄Γιώργης 
και Χ˝Στεφανής ∆ημητρίου, «ο Χ˝Στεφανής ∆ημητρίου ένας από 
τους αρχηγούς της μάχης»95, καθώς και ο Κάρπος Παπαδόπουλος, 
μυστικοσύμβουλος του Οδυσσέα Ανδρούτσου και λοχαγός του τα-

                                                    
επιζωγραφισμένο γλυπτό με μορφές από την αρχαία ελληνική ιστορία. 

94. βλ. Μ. Παπανικολάου, ό.π., 18. 
95. Α. Προκοπίου, Το εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του, Αθήνα χχ., 

136. 
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κτικού στρατού «με 60 νομάτους τακτικόν ελληνικό»96. Ο ίδιος ο 
Μακρυγιάννης σημειώνει στο διηγηματικό τίτλο της εικόνας το 
σπίτι «όπου εβαστούσε ο Χ΄Στεφανής»97 και στα Απομνημονεύμα-
τα καταγράφει ένα διάλογο που είχε μαζί τους: « τους λέγω, θα κα-
θίσουμεν να πολεμήσουμεν εδώ να σωθεί τ’Ανάπλι... αυτοί είπαν 
ότι δεν δέχονται διαταγές, γιατί είναι αρχηγοί....»98. 

Η σημασία της νικηφόρας μάχης στους Μύλους δεν ήταν τόσο 
στρατηγικής φύσης όσο ηθικής, διότι η αντιπαράθεση του ισχυρού 
τακτικού στρατού υπό την αρχηγία του Ιμπραήμ και των διακοσί-
ων περίπου Ελλήνων αγωνιστών που είχαν πολλούς αρχηγούς και 
ανήκαν σε διαφορετικά σώματα, τόνωσε το ηθικό του λαού99. Για 
το λόγο αυτό η διαμάχη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη 
συνεχίστηκε δεκαετίες αργότερα, όταν οι ιστορικοί υποστήριζαν 
καταγράφοντάς την, άλλοι τον ηγετικό ρόλο του ∆. Υψηλάντη και 
άλλοι του Ι. Μακρυγιάννη, ενώ διαφωνούσαν συγχρόνως για την 
ενεργό συμμετοχή του τακτικού σώματος την αρχηγία του οποίου 
είχε αναλάβει ο Θρακιώτης Κ. Παπαδόπουλος100. 

                                                 
96. Σ. Ασδραχάς, (επιμέλεια). ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ- Μακρυγιάννη, 

Αθήνα 1957, 209. 
97. Α. Προκοπίου, ό.π., 138: Η περιγραφή των εικόνων από τον ίδιο τον 

Μακρυγιάννη στο διηγηματικό κείμενο που τις ακολουθεί βεβαιώνει το φόβο 
του στρατηγού για παραποίηση των ιστορικών γεγονότων. Στα έγγραφα του 
αγωνιστή βρέθηκαν σε 12 φύλλα σχήματος 0,35 x 0,22 διηγηματικοί τίτλοι 
των έργων. 

98. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Μακρυγιάννη, ό.π., 171. Οι δύο θρακιώ-
τες αγωνιστές ήταν διορισμένοι από το νέο Υπουργείο Πολέμου ως αρχηγοί 
και είχαν συγκεντρώσει πολεμιστές για τη μάχη. 

99. Κ. Σιμόπουλος, Ιδεολογία και αξιοπιστία του Μακρυγιάννη, Αθήνα 
1986, 56. 

100. ∆. Κόκκινος, Η ελληνική επανάστασις, τ. 9ος, Αθήνα 1959, 60 και Φ. 
Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος, Απομνημονεύματα περί της ελληνικής επανα-
στάσεως, επιμέλεια Ι. Γριτσόπουλος, τ. Β΄, Αθήνα 1974, 114-115: σύμφωνα με 
τα επίσημα έγγραφα της εποχής δεχόμαστε ότι όλοι συμμετείχαν στη νικηφό-
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Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το θέμα της ενεργού 
συμμετοχής του Κάρπου Παπαδόπουλου στη μάχη αυτή, διότι ο 
Λόχος των Ευζώνων που διοικούσε αποτελούσε το μοναδικό τα-
κτικό σώμα στη μάχη. Η αγωνιστική συνεργασία των ατάκτων 
ελλήνων με τους Ευζώνους του Θρακιώτη έφερε στην επιφάνεια τη 
γνωστή διαμάχη κοτζαμπάσηδων και καπετανέων για το ρόλο του 
τακτικού στρατού στην ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης101.  

Ο ίδιος ο στρατηγός Μακρυγιάννης δεν απέφυγε «τις μνησικα-
κίες και το φιλόψογο πνεύμα...»102, όταν υποστήριξε ότι «τελειώνο-
ντας ο πόλεμος ήρθαν καμμιά εξηνταριά ταχτικοί απ’ τ’ Ανάπλι με 
τον λοχαγόν Κάρπον, βάρεσαν κ’εκείνοι τα ταμπούρλα και ρίξαν 
μιαν μπαταριά εις τον αγέρα...»103. Σ’ άλλο σημείο περιγράφει αρ-
νητικά το Θρακιώτη: «ο παπά Κάρπος Παπαδόπουλος...όλους τους 
ανθρώπους τους ανακάτωνε εις τον ∆υσσέα. Τόδιωξε όλον τον 
ταιφά του. δόλιος και αιμοβόρος. οπού τόλεγες να κάνει κάναν 
Τούρκον Χριστιανόν, αυτός τον τούρκευε χειρότερα...»104. 

Αντίθετα, τα στοιχεία που αντλούμε από άλλους ιστορικούς βε-
βαιώνουν την αποφασιστική επέμβαση του τακτικού σώματος. Ό-
πως υποστηρίζει ο Χρ. Βυζάντιος: «ο ευζωνικός ούτος λόχος μετά 

                                                    
ρα έκβαση της μάχης υπό τη γενικότερη αρχηγία του ∆. Υψηλάντη. 

101. Κ. Παπαδόπουλος, Απάνθισμα του ιστορικού αγώνος των Ελλήνων 
υπό τον αντισυνταγματάρχην της Γραμμής, παρουσίαση - σχολιασμός Θ. ∆ι-
ζέλος, Αθήνα 1976, 117-118. 

102. Κ. Σιμόπουλος, ό.π., σ.56: στην αφήγηση του Μακρυγιάννη για τη 
χρονική περίοδο από τη συνθηκολόγηση της φρουράς του Ναβαρίνου μέχρι 
τη μάχη των Μύλων παρατηρούμε αυτό το πνεύμα. 

103. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ - Μακρυγιάννη, επιμέλεια Γ. Βλαχογιάν-
νη, ό.π., 176. Την ίδια περιγραφή για τη μάχη εξιστορεί και ο Θρακιώτης Χα-
τζηστεφανής σε σχετική αναφορά του: βλ. ό.π., 480-483: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ 
ΜΥΛΩΝ - ∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

104. Γ. Θεοτοκά, Γ. Κορδάτου, Σ. Βασιλείου, Γ. Σεφέρη, Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη Απομνημονεύματα: Απάνθισμα Μελετημάτων, εισαγωγή Γ. Βλα-
χογιάννη, Αθήνα 1977, VII-XXIII. 
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την μάχην ταύτην και την φυγήν των εχθρών... επανελθών εις Ναύ-
πλιο προϋπηντήθη υφ’ όλων των κατοίκων της πόλεως ταύτης ως 
σωτήρ αυτής πάντες δε απέδιδον και δικαίως, την κατά των Αιγυ-
πτίων νίκην... εις την έγκαιρον συνδρομήν του τακτικού λό-
χου...»105. Ο ίδιος ο Κ. Παπαδόπουλος υπερβάλλει ωστόσο για τον 
αριθμό των στρατιωτών όταν γράφει ότι: «ο Κάρπος λαβών 170 
άνδρας κατεκλογήν και επιβάς εις 12 πλοιάρια, μετέβη εις τους 
Μύλους καθ’ ην ώραν ετοιμάσθησαν οι Τούρκοι να αναπετάξουν 
τον Υψηλάντην εν αέροις νεφελών...»106. 

Ο ∆. Ζωγράφος ανέλαβε την εικονογράφηση αυτής της μάχης 
έπειτα από παραγγελία και υπό την εποπτεία του στρατηγού Μα-
κρυγιάννη. Το έργο (αρ. 66) ανήκει στις 24 ζωγραφικές ιστορικές 
μαρτυρίες, οι οποίες αποτελούν τη σημαντικότερη νεοελληνική λα-
ϊκή εικονογράφηση του Αγώνα107 και λειτούργησαν ως ένα «μέσο 
πολιτικής απολογίας του στρατηγού»108, ενώ για το σύγχρονο ε-
ρευνητή αποτελούν μία σύγχρονη με τα γεγονότα ιστορική μαρτυ-
ρία: «διά της εικονογραφίες οπού άρχισα από τα 1836 εις τα 1839 
της ετελείωσα διατί της έφνειασα; Ν’ αποδείξω αυτεινών τις ψευ-
τιές...»109. 

Ως εικαστικό μνημείο επίσης τα έργα αυτά συνιστούν «μια ζω-
γραφική εποποιία, τελευταίο δείγμα λαϊκής ιδιοφυίας στον εικα-

                                                 
105. AΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Αγωνιστών του εικοσιένα, επιμέλεια Ε. 

Πρωτοψάλτης, τ.10: Χρ. Βυζάντιος, Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανά-
στασιν εκστρατειών και μαχών ων συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός από του 
1821 μέχρι του 1833, Αθήνα 1956, 64-65. 

106. Κ.Παπαδόπουλος, ό.π., σσ. 102-103: στην υποσημείωση αρ. 6 (102) ο 
Θ. ∆ιζέλος σχολιάζει ότι είναι χαρακτηριστική η μετριοφροσύνη του αγωνι-
στή, ο οποίος για να αποφύγει την περιαυτολογία γράφει στο τρίτο πρόσωπο 
και όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Για το ίδιο θέμα, βλ. και ∆. Κόκκινος, Η 
ελληνική επανάστασις, τ. 9, Αθήνα 1959, 60. 

107. Α. Προκοπίου, ό.π., 211. 
108. Α. Προκοπίου, ό.π., σ. 13. 
109. ό.π. 
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στικό τομέα...»110. Ο Ι. Μακρυγιάννης αποφάσισε το 1836 την εικο-
νογράφηση του Αγώνα, όταν συμμετείχε στην καταστολή της α-
νταρσίας στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και αναπολούσε τα πο-
λεμικά γεγονότα που είχαν διαδραματισθεί στα «παληά του λιμέ-
ρια στη Στερεά Ελλάδα»111. 

Στην αρχή ο στρατηγός είχε αναθέσει το έργο σ’ ένα Φράγκο 
ζωγράφο, ο οποίος «έφκιασε δύο - τρεις, δεν ήταν καλές τον πλέ-
ρωσα κ’ έφυγε»112 και στη συνέχεια ανέλαβαν οι Π. και ∆. Ζωγρά-
φος. Οι σύγχρονες έρευνες θεωρούν μνημονικό λάθος του στρατη-
γού την απόδοση των περισσότερων έργων στον Π. Ζωγράφο και 
βεβαιώνουν ότι ο ∆. Ζωγράφος είχε φιλοτεχνήσει τις υδατογραφίες, 
οι οποίες έχουν και την υπογραφή του, ενώ ο υιός του Π. Ζωγρά-
φος είχε αναλάβει μόνο οκτώ ανυπόγραφες τέμπερες σε ξύλο, επει-
δή εκείνο το διάστημα σπούδαζε στο Σχολείο των Τεχνών113. Η φι-
λοτέχνηση όλων των έργων έγινε στην οικία του Μακρυγιάννη υπό 
την αυστηρή εποπτεία του και οι επιτόπιες επισκέψεις στις περιοχές 
των μαχών συνέβαλαν στη χαρτογραφική απόδοσή τους114. 

Η λαϊκή εικόνα (αρ. 66) που παρουσιάζουμε ανήκει στην κατη-
γορία των πολεμικών έργων και είναι μια ενυπόγραφη υδατογρα-
φία σε χοντρό χαρτόνι, στην οποία ο ∆. Ζωγράφος αναπαριστάνει 
τη μάχη των Μύλων στα πλαίσια της λαϊκής και μεταβυζαντινής 
παράδοσης την οποία ακολουθούσαν όλοι οι επώνυμοι λαϊκοί ζω-
γράφοι του Αγώνα115. Στο συγκεκριμένο έργο ο καλλιτέχνης σχεδί-
ασε και χρωμάτισε το ιστορικό γεγονός, την ανάπτυξη δηλαδή της 
μάχης προβάλλοντας την καθολική συμμετοχή των αγωνιστών, την 

                                                 
110. Γ. Γκίκας, Λαϊκή και ναΐφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 18. 
111. Α. Προκοπίου, ό.π., 15-16 
112. Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Απάνθισμα μελετημά-

των, ό.π., ΧVIII. 
113. A. Kωτίδης, Ελληνική τέχνη, ζωγραφική του 19ου, Αθήνα 1995, 21. 
114. Α. Προκοπίου, ό.π., 214. 
115. Πρόκειται για τους Α. Ησαΐα, Α. Ιατρίδη, Θ. ∆ράγιο: βλ. Α. Ιωάννου, 

Η ελληνική ζωγραφική (19ος αιώνας), Αθήνα 1974, 40. 
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ιδέα της συλλογικότητας και του απρόσωπου, οι οποίες συνιστού-
σαν το νέο περιεχόμενο της ιστοριογραφίας, δηλαδή της ιστορίας 
των λαών. Για το λόγο αυτό, ο ∆. Ζωγράφος, ακολουθώντας την ε-
ξιστόρηση του Ι. Μακρυγιάννη, χρησιμοποιεί όμοιους σχεδιαστι-
κούς τύπους για όλους τους αγωνιστές και διαφοροποιεί μόνο το 
μέγεθος για τους αρχηγούς και το χρώμα για τις εχθρικές μορφές. 
Ομοιότυπα επίσης στα περισσότερα έργα που απεικονίζουν τις 
στρατιωτικές μάχες αποδίδονται τα στοιχεία του τοπίου, το οποίο 
κυριαρχεί στην εικόνα καθώς ο φυσικός - γεωγραφικός προσδιορι-
σμός του ελληνικού χώρου προσδίδει εθνικό χαρακτήρα στην ιστο-
ρική, λαϊκή εξιστόρηση του Μακρυγιάννη. 

Τα εικαστικά σύμβολα στο έργο αντλούνται από τη μεταβυζα-
ντινή τεχνική και την ανατολική περσική μινιατούρα116, έτσι ώστε 
τα εικονιστικά σήματα του ∆. Ζωγράφου, το απλοϊκό σχέδιο, η πο-
λυχρωμία και η καθαρότητα του χρώματος να συνθέτουν με πρω-
τόγονη δύναμη τη στρατιωτική μάχη. Το σύνολο των μορφών απο-
δίδεται με ρυθμική σύνθεση, αντίστροφη προοπτική και σε γεωμε-
τρική ημικύκλια πολιορκία παρουσιάζεται το εχθρικό στράτευμα. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο η μάχη εικονογραφείται σαν αναπαράσταση 
αρχαίου χορικού, αμφιθεατρικά με διακριτούς τους κορυφαίους 
Έλληνες από την ομοιόμορφα στοιβαγμένη ομάδα των Οθωμα-
νών117. 

Η λεπτομέρεια στη γεωγραφική περιγραφή (η θάλασσα, τα κα-
ράβια, το ποτάμι, το φρούριο, τα συγκεκριμένα σπίτια - οχυρά) ε-
ξυπηρετεί τις ανάγκες του ιστορικού θέματος, το στόχο του Μα-
κρυγιάννη για μια χαρτογραφική, εικαστική εξιστόρηση.  

Ωστόσο, το ζωγραφικό αποτέλεσμα υπερβαίνει την ιστορική 
ταυτότητα του έργου και παρά το διηγηματικό ύφος που οφείλεται 
στη συνειδητή πρόθεση του Μακρυγιάννη118 το προσωπικό στοι-

                                                 
116. Α. Προκοπίου, ό.π., 227. 
117. ό.π., 224. 
118. Γ. Πετρής, Λαϊκή ζωγραφική, Αθήνα 1988, 30 και Γ. Πετρής, ∆οκίμι-
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χείο του καλλιτέχνη επιβάλλεται σε μία σύνθεση με πλαστική αρ-
μονία, ονειρικές διακυμάνσεις και μυθικό χαρακτήρα119. 

Ο ∆. Ζωγράφος στη Μάχη των Μύλων, όπως και στις περισσό-
τερες από τις εικοσιτέσσερις αναπαραστάσεις, παρουσιάζεται ως 
primitive, μινιατουρίστας, μεταβυζαντινός καλλιτέχνης που συν-
δυάζει όλα τα «άδολα, οπτικά και εικονογραφικά σύμβολα»120 μι-
ας εθνικής τέχνης. Η τέχνη αυτή εκφράζει απόλυτα την εποχή του 
απελευθερωτικού αγώνα και αντιστέκεται στη λόγια ζωγραφική, 
δηλαδή «στη ξενομανία που συνιστά το χαμηλότερο πνευματικό 
επίπεδο που γνώρισε το εθνικό σύνολο»121. 

Ύστερα από τη φιλοτέχνηση των πρωτότυπων έργων ο στρατη-
γός Μακρυγιάννης ανέλαβε τη μεγαλύτερη προβολή του εθνικού, 
λαϊκού αγώνα του 1821 στην Ευρώπη μέσω της λιθογράφησής τους. 
Υπήρξε από τους λίγους Νεοέλληνες που «απέκτησε συνείδηση της 
κοινωνικής σημασίας της προπαγάνδας που μπορούσε να επιτευ-
χθεί με τον πολλαπλασιασμό της εικόνας»122. Τη λιθογράφηση των 
λαϊκών εικόνων ανέθεσε ο Μακρυγιάννης αρχικά στο λιθογράφο 
Α. Ησαΐα, ο οποίος επρόκειτο να ολοκληρώσει τη λιθογράφηση στο 
Παρίσι, ένα χώρο «συνδρομής των Ελλήνων και Φιλελλήνων»123. Η 
πρωτοβουλία όμως του Ησαΐα να λιθογραφήσει τα έργα στην Τερ-
γέστη διέκοψε τη συνεργασία τους και ο στρατηγός φοβούμενος μια 
πιθανή πλαστογράφηση αποκήρυξε όλη τη σειρά των έργων το 

                                                    
ον Εικονολογικό, ό.π. 

119. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα 19933, 130. 
120. Γ. Γκίκας, Λαϊκή και ναΐφ ζωγραφική, Αθήνα 1979, 13. 
121. βλ. Γ. Πετρής, ό.π., 48 και Α. Κωτίδης, Ελληνική τέχνη, ό.π., 21: ο 

Μακρυγιάννης όταν έδιωξε τον Φράγκο ζωγράφο... το έκανε, γιατί είχε ανά-
γκη τον υπερλογικό χώρο της βυζαντινής και λαϊκής τέχνης και όχι το ψευ-
δαισθησιακό της λόγιας δυτικής. 

122. Γ. Πετρής, ό.π., 43. 
123. Α.Προκοπίου, ό.π., 24. Για το ζωγράφο - λιθογράφο Α. Ησαΐα βλ. Σ. 

Λυδάκης, Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. ∆΄, Λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων και 
χαρακτών (16ος-20ός), Αθήνα 1976, 131. 
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1840. Από τα πρωτότυπα έργα διασώθηκαν δεκαεννέα και προ-
σφέρθηκαν στο Εθνολογικό Μουσείο, ενώ τη σειρά που είχε ο Η-
σαΐας ανακάλυψε ο Ι. Γεννάδιος στη Ρώμη και το 1926 ανέθεσε 
στον καλλιτέχνη Boissonas την ανατύπωση124. 

Όπως έχουμε υποστηρίξει και για τις άλλες ιστορικές λιθογρα-
φίες, η λιθογράφηση των έργων αυτών απέβλεπε στην πολιτική ε-
νημέρωση και επιρροή της κοινής ευρωπαϊκής γνώμης, στην ενίσχυ-
ση του φιλελληνισμού από τον οποίο εξαρτιόταν ο ελληνισμός και 
μετά την απελευθέρωσή του. Για το λόγο αυτό ο στρατηγός παρου-
σίασε στις αρχές του 1839 τη λαϊκή ιστορική εικονογράφηση του 
αγώνα σε δημόσια επίσημη έκθεση στην οικία του και ως διπλωμά-
της - αγωνιστής πρόσφερε μία σειρά αντιγράφων στον Όθωνα και 
από μια σειρά στους τρεις πρεσβευτές των προστάτιδων δυνάμεων. 
Η αποδοχή των λιθογραφιών έγινε με μεγάλη επιφύλαξη από τους 
πρεσβευτές, οι οποίοι υποψιάζονταν μάλλον τα πολιτικά σημαινό-
μενα των εικαστικών μαρτυριών, ή απλώς αρνούνταν να κατανοή-
σουν μια μη - ακαδημαϊκή καλλιτεχνική έκφραση επιβεβαιώνοντας 
την πρόθεσή τους να καθοδηγήσουν ιδεολογικά τον πολιτισμικό 
και κοινωνικό χώρο του ελληνισμού125. 

Στον ίδιο χώρο των χερσαίων επιχειρήσεων οι Θρακιώτες μετεί-
χαν ενεργά στα σώματα του τακτικού στρατού και στη φάλαγγα 
των Θεσσαλο - Μακεδονο – Θρακών, τα οποία σχηματίσθηκαν για 
την αποτελεσματικότερη έκβαση του αγώνα. Ήδη από τις αρχές 
του 1822, μετά τον πρώτο ενθουσιασμό των άτακτων, ερασιτεχνών 
- αγωνιστών, οι ανάγκες των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων απαι-
τούσαν τη συμμετοχή επαγγελματιών αγωνιστών126, ενώ οι «αλλε-

                                                 
124. Α. Προκοπίου, ό.π., 25-27. 
125. Ν. Θεοτοκάς, «Το αποτύπωμα του ζωντανού και του ονείρου στα 

κείμενα του Μακρυγιάννη», 276-296: Ιστορικά, ∆εκ. 1985, τ.2ος /4 και Χ. 
Λούκος, «Τεκμηρίωση - Οι «γελοίες» εικόνες του Μακρυγιάννη», 394-396: Ι-
στορικά, τ. 5ος/9 ∆εκεμβρίου 1988. 

126. Σ. Παπαγεωργίου, Το ελληνικό κράτος (1821-1909), οδηγός αρχεια-
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πάλληλες ήττες των ατάκτων από τις τακτικές δυνάμεις του Ι-
μπραίμ έκαναν τους Έλληνες να αναζητούν τρόπους για αναδιορ-
γάνωση....»127. 

Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα η συγκρότηση 
του τακτικού στρατού διήλθε από πολλά στάδια σύστασης και διά-
λυσης, διότι πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες της συντήρησης 
των επαγγελματιών - αγωνιστών, γηγενών και φιλελλήνων, υπήρχε 
μια σοβαρή αντιπαλότητα ανάμεσα σε πολιτικούς και άτακτους - 
καπετάνιους για το ρόλο των τακτικών στη στρατηγική των μα-
χών128. 

Η πρώτη προσπάθεια σύστασης τακτικού σώματος έγινε από το 
∆. Υψηλάντη και το Γάλλο αξιωματικό Baleste την πρώτη χρονιά 
της Επανάστασης: «χάριτι όμως των πολιτών των Καλαμών ετρέφε-
το και κατέλυεν εν ταις οικίαις αυτών...»129. Πολλοί Έλληνες αγω-
νιστές στρατολογήθηκαν στο σώμα αυτό, ιδιαίτερα από τις ακριτι-
κές λησμονημένες επαρχίες: «ούτοι κατήγοντο ως επί το πλείστον εκ 
των κατεστραμμένων υπό των Τούρκων επαρχιών και πόλεων 
Θράκης, Μακεδονίας, Μ. Ασίας των παρ’ αυταίς νήσων και λοι-
πών μερών»130. Οι βορειοελλαδίτες αγωνιστές προτίμησαν τη στρα-

                                                    
κών πηγών, ό.π., 55, υποσημείωση 1. 

127. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Η μεγάλη ελληνι-
κή επανάσταση (1821-1829), τ. Ζ΄ (1825-1828), Θεσσαλονίκη 1986, 296. 

128. ό.π., 296-309. 
129. Ε. Πρωτοψάλτης, Απομνημονεύματα Αγωνιστών του εικοσιένα, τ. 

10ος, ό.π., 24.Βλ. επίσης Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 
Ε΄, ό.π, 638-639. Γενικότερα για τις επιδράσεις που δέχθηκε η οργάνωση του 
τακτικού στρατού από το γαλλικό: βλ. K. Varfis, «L’influence de la revolution 
Francais sur l’armee regulere et irreguliere grecque lors de lutte national pour 
l’independance (1821-1828)», 243-252: Πρακτικά - Actes, 15/PARIS 18-23 
SEPT. 1989: Commission Francaise d’ histoire militaire, l’influence de la revolu-
tion Francaise sur les armees en France, en Europe et dans le Monde, t. II, Vin-
cennes 1991. 

130. Α. Βακαλόπουλος, τ. Ε΄, ό.π., 640-641 και Α. Ρωσσίδης, «Τα στρατεύ-
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τολόγηση στα πρώτα αυτά σώματα του τακτικού στρατού, επειδή 
δεν μπορούσαν να κινητοποιηθούν μαζικά σε τοπικό επίπεδο, ενώ 
αντίθετα πολλοί Έλληνες της νότιας Ελλάδας έμειναν πιστοί στα 
τοπικά, άτακτα σώματα και στους αρχηγούς τους131. 

Στο προαναφερθέν τακτικό σώμα έχει καταγραφεί επώνυμα η 
συμμετοχή του Αδριανουπολίτη Π. Μπάχαρη, ο οποίος αγωνίστηκε 
στην Ήπειρο, στο Ναύπλιο και στην Κόρινθο με το βαθμό του λο-
χία132. Ο προμνημονευθείς Κ. Παπαδόπουλος κατατάχθηκε στην 
τρίτη σύσταση του τακτικού το 1824133 και οργάνωσε δικό του σώ-
μα. 

Συγκεκριμένα, ο Αδριανουπολίτης Κάρπος Παπαδόπουλος, 
πλούσιος έμπορος και αντικυβερνητικός, παραιτήθηκε από το βαθ-
μό του χιλίαρχου, βαθμό που κατείχε στον άτακτο στρατό του Αν-
δρούτσου, για να πολεμήσει στον τακτικό στρατό υπό την αρχηγία 
του Κ. Φαβιέρου134. Στη συνέχεια, αγανακτισμένος από τις εμφύλιες 
διενέξεις και την παραποίηση των πολεμικών γεγονότων ανέλαβε 
να «γράψει μια ιστορία του Αγώνα απαλλαγμένη από προκαταλή-
ψεις και αλλοιώσεις»135. Παράλληλα με την ανάγκη σύστασης του 
τακτικού στρατού, ο οποίος επισημοποιήθηκε με τον νόμο απο-
γραφής και στρατολόγησης και την ανάληψη της αρχηγίας από το 

                                                    
ματα του εικοσιένα», 229-23: ΘΧ, 20/1965, 230. 

131. ό.π. 
132. Κ. ∆ιαμαντής, Θράκες αγωνισταί, τ. Γ΄, ό.π., 46. 
133. Κ. Παπαδόπουλος επιμέλεια Θ. ∆ιζέλος, ό.π., 117-119: η τρίτη σύστα-

ση του τακτικού στρατού έγινε έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης να τον 
χρηματοδοτήσει από το αγγλικό δάνειο του 1824. 

134. Ε. Πρωτοψάλτης,Απομνημονεύματα Αγωνιστών του εικοσιένα, τ. 12: 
Κ. Παπαδόπουλος, Οδυσσεύς Ανδρούτσος και Γ. Βαρνακιώτης, Αθήνα 1957, 
7. 

135. Κ. Παπαδόπουλος, επιμέλεια Θ. ∆ιζέλος, ό.π., 14 και για το συγγρα-
φικό έργο του θρακιώτη, βλ. Απομνημονεύματα Αγωνιστών του εικοσιένα, τ. 
12. ό.π., 12. 
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Γάλλο Κ. Φαβιέρο (Αύγουστος 1825 - Ιανουάριος 1826)136, πολλοί 
αγωνιστές από τη Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη «κατά μίμησιν 
των Ηπειρωτών και Ιονίων εφιλοτιμήθησαν να ενωθούν, να γίνουν 
εν σώμα»137. Πρόκειται για τη φάλαγγα των Θεσσαλο - Μακεδονο-
Θρακών, ένα στρατιωτικό σώμα που οργανώθηκε το 1826 και ενώ-
θηκε με τον στρατό των ατάκτων στη μάχη στο Χαϊδάρι (6 Αυγού-
στου 1826)138. Σημαντική επίσης ήταν η θρακική συμμετοχή στο με-
γάλο στρατόπεδο που είχε σχηματισθεί έξω από την Ακρόπολη στις 
αρχές του 1827: «μόνο 1500 από τους 11.000 συνολικά άντρες κα-
τάγονταν από την Νότια Ελλάδα. Οι υπόλοιποι,.... ήταν Ηπειρώ-
τες, Θεσσαλοί, Μακεδόνες, Θρακιώτες, Μικρασιάτες»139. 

Στο τέλος της κύριας περιόδου του Αγώνα (1821-1829) στην πε-
ριοχή της ανατολικής Θράκης, στην Αδριανούπολη, υπογράφηκε το 
τέλος της επιφανούς πολεμικής περιόδου (1821-1829) με τη συνθήκη 
της Αδριανούπολης (11/9/1829). Με τη συνθήκη αυτή η οθωμανική 
αυτοκρατορία αναγκάστηκε να δεχθεί την πρώτη δημιουργία του 
ελληνικού κράτους140, ενώ συγχρόνως επιβεβαιώθηκε η νίκη των 
Ρώσων στον πόλεμο του 1828, η αυτονομία των Σέρβων, και θεμε-
λιώθηκαν οι αρχές της ελευθερίας για τους Ρουμάνους141. Η συνθή-
κη της Αδριανούπολης θεωρείται σημαντική, επειδή σύμφωνα με το 
άρθρο δέκα η Τουρκία αναγκάστηκε να αποδεχθεί τη συνθήκη του 

                                                 
136. Απομνημονεύματα Αγωνιστών του εικοσιένα, ό.π, τ. 10, 24-26. 
137. Ν.Κ. Κασομούλης, Απομνημονεύματα της επαναστάσεως των Ελλή-

νων 1821-1833, εισαγωγή - σχόλια Γ. Βλαχογιάννης, τ. Β΄, Αθήνα 1970, 346. 
138. Α. Βακαλόπουλος, τ. Ζ΄, ό.π., 645 και ∆. Καμπούρογλους, «Φάλαγξ 

ΘεσσαλοΜακεδονοθρακών κατά την επανάστασιν», 396-399: Θρακικά, 
16/1941. 

139. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, Θράκη, Θεσσα-
λονίκη 1993, 119. 

140. βλ. Α. Γερμίδης, Αδριανούπολις, η ζωή και η ιστορία της διά μέσου 
των αιώνων, Θεσσαλονίκη 1966, 31. 

141. βλ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού, η μεγάλη επα-
νάσταση 1821-1829, τ. Η΄, Θεσσαλονίκη 1988, 498-502. 
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Λονδίνου (6/7/1827) και το Πρωτόκολλο (10/22/3/1829) που αποτε-
λούσαν το πρώτο «διεθνές συμβόλαιο της ανεξαρτησίας της Ελλά-
δας»142. Παρά το γεγονός ότι η υπογραφή της συνθήκης έγινε στη 
θρακική γη, τα σύνορα του νεοελληνικού κράτους δεν περιλάμβα-
ναν τη μείζονα Θράκη αλλά έφταναν πολύ νότια, στη γραμμή του 
Παγασητικού - Αμβρακικού143. 

Ωστόσο, παρά το ελάχιστο των γεωγραφικών ορίων που πρό-
βλεπε η Συνθήκη, η διπλωματική σημασία της ήταν μεγάλη διότι 
προωθήθηκαν οι διπλωματικές κινήσεις για την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (1830) και της Συνθήκης του Μαίου 
(1832)144 με τα οποία επρόκειτο να εδραιωθεί η θέση της Ελλάδας 
στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή. 

Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή της Συνθή-
κης στο σύγχρονο τουρκικό ιστορικό σχολικό εγχειρίδιο, επειδή 
παρουσιάζεται ως λάθος του σουλτάνου και των αξιωματούχων 
του, οι οποίοι «πάνω στην ταραχή και τον πανικό τους υπέγραψαν 
τη Συνθήκη της Αδριανουπόλεως», ενώ δεν αναφέρονται οι επόμε-
νες συνθήκες με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζεται «ως νεοϊ-
δρυθέν βασίλειο με τη συνθήκη της Αδριανουπόλεως και τα σύνο-
ρα περίπου το 1832»145. Ειδικό χαρακτηριστικό για το νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος αποτελεί ότι στο τέλος του Αγώνα (1829) και με 
τη Συνθήκη της Αδριανούπολης, μόνο ένα τμήμα του ελληνισμού, 
περίπου 750.000 ελευθερώθηκαν, ενώ η πλειοψηφία των 2.000.000 
παρέμεναν υπόδουλοι. Παρά τη θρακική συμμετοχή στον Αγώνα 
όπως επίσης και άλλων επαρχιών, η τυπική συγκρότηση του νεοελ-

                                                 
142. βλ. Α. Γερμίδης, ό.π. 
143. βλ. Α. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία (1204-1940), Θεσσαλο-

νίκη 1993, 135. 
144. Ν. Γ. Σβορώνος, Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφί-

ας, Αθήνα 1982, 234. 
145. βλ. Θ. Κατσουλάκος - Κ. Τσαντίσης, Προβλήματα ιστοριογραφίας 

στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών, επανάσταση του εικοσιέ-
να, βαλκανικοί πόλεμοι, Αθήνα 1994, 56 και 59. 
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ληνικού κράτους δεν ταυτίζεται με την πανελλήνια πολιτική και 
εθνική ανεξαρτησία, γεγονός που έχει καταγραφεί στη μνήμη και 
στην ιστορική συνείδηση και ψυχολογία των Θρακών146. 

                                                 
146. Σ. Παπαγεωργίου, Το ελληνικό κράτος 1821-1909, οδηγοί αρχεια-

κών πηγών της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1988, 112-113. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Ι. Ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα 

Οι εικαστικές μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθη-
καν στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν ως έμμεσες-δευτε-
ρογενείς ιστορικές πηγές, οι οποίες επιβεβαιώνουν και ελέγχουν τα 
γραπτά τεκμήρια που υπάρχουν για τη δράση των Θρακών αγωνι-
στών στον εθνικό αγώνα του 1821. Η ιστορική επιτόπια έρευνα σε 
συνάρτηση με τις συνεντεύξεις στο εργαστήρι των σύγχρονων ζω-
γράφων, αγιογράφων, φωτογράφων και γλυπτών στη μορφή της μη 
δομημένης, αλλά εντοπισμένης1 συνέντευξης προσφέρουν το κατάλ-
ληλο ιστορικό υλικό για τη διατύπωση ερωτημάτων, τη συλλογή, 
την οργάνωση, την επαλήθευση και την επιλογή των δεδομένων, 
ώστε να οδηγηθούμε στην καταγραφή και ταξινόμηση των εικαστι-
κών μαρτυριών. 

 Στην ιστορική έρευνα το εικαστικό έργο ως δευτερογενής, αλλά 
και ως πρωτογενής σε αρκετές περιπτώσεις ιστορική μαρτυρία, έχει 

                                                 
1. B. Φίλιας (επιμ. 2000). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές 

των Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Gutenberg. 
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υποβληθεί σε εξωτερική και εσωτερική κριτική2 και συνιστά ένα 
ποιοτικό και συμβολικό υλικό.  

Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός αποτελεί μία από τις πολλές 
θεματικές της ΤΙ, ένα κεντρικό άξονα στον οποίο εστιάζουμε την 
ερευνητική μεθοδολογία της ΤΙ. Το ενδιαφέρον ωστόσο του σύγ-
χρονου ιστοριογράφου, μετά τα δεδομένα που προέκυψαν από 
τους θεμελιωτές της Νέας ιστορίας3 έχει μετατεθεί πέρα από την έ-
ρευνα και καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας, και στη δι-
δακτική αξιοποίηση του ιστορικού υλικού σε κάθε εκπαιδευτική 
βαθμίδα και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου και 
εμπεδώνεται από τους διδασκόμενους το κύριο σώμα των γνώσεων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία λίγοι ασχολούνται με το πρόβλημα α-
ξιοποίησης των εικαστικών έργων, και ιδιαίτερα των ιστορικών έρ-
γων. Στη διδακτική της ιστορίας ωστόσο είναι γενικά αποδεκτή η 
συνεισφορά της τέχνης και της εικόνας στη διδακτική του μαθήμα-
τος. Είναι κοινή επίσης η διαπίστωση ότι τόσο στα διδακτικά ιστο-
ρικά εγχειρίδια όσο και κατά τη διδακτική πράξη η εικόνα αξιο-
ποιείται σε περιορισμένο βαθμό και κατ’ επέκταση και η φωτογρά-
φηση του εικαστικού υλικού, το οποίο αντιμετωπίζεται περισσότε-
ρο ως διακοσμητικό υλικό ή παρουσιάζεται αυτόνομα ως ιστορία 
της τέχνης και του πολιτισμού. Ωστόσο οι εικόνες και τα εικαστικά 
σημεία των σχολικών εγχειριδίων εμπεριέχουν όπως και το κείμενο 
αυτοστερεότυπα και ετεροστερεότυπα στο πεδίο της εθνικής ιστο-
ρίας4. Τα πορίσματα των ερευνών για την έκταση και την εξέλιξη 

                                                 
2. L. Cohen, L. Manion (2000). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Μετ. Χ. Μητσοπούλου, Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 85-87. 
3. βλ. P.J. Rogers, Τhe new history, theory into practice, (the historical asso-

ciation No 44), London 1984. 
4. βλ. Γ. Βρεττός, Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο σχολικό 

εγχειρίδιο της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1994, 7 κ.ε. Κ. Μπονίδης, Φ. Αντωνίου, 
Οθ. Μπουραντάς (2002). Ο εθνικός εαυτός και ο εθνικός άλλος στην εικονο-
γράφηση των ελληνικών και τουρκικών σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού 
μαθήματος: Μακεδνόν 10, 77-92. 
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του «εικονικού αναλφαβητισμού» βεβαιώνουν την έλλειψη ειδικών 
ικανοτήτων αποκωδικοποίησης, που απαιτούνται για την ανάγνω-
ση της εικόνας από τους διδασκόμενους σε κάθε εκπαιδευτική βαθ-
μίδα5. Ωστόσο, η σημασία της αξιοποίησης των εικαστικών έργων, 
της μη γλωσσικής - εικαστικής μαρτυρίας στη διδακτική πράξη γε-
νικότερα, θεωρείται αυτονόητη στο χώρο της παιδαγωγικής και σε 
αρκετές περιπτώσεις ταυτίζεται σχεδόν με την αρχή της εποπτικό-
τητας της διδασκαλίας6. 

Το ερευνητικό συμπέρασμα για την εποικοδομητική λειτουργία 
της εικόνας στη διδακτική γνωστικών αντικειμένων που απαιτούν 
μνημονική ανάπλαση7, αποτελεί σημαντικό έρεισμα για την αξιο-
ποίησή της στο μάθημα της ιστορίας8. Στη σύγχρονη γενική και ει-
δική διδακτική ο ρόλος της εικόνας είναι καθοριστικός κυρίως όταν 
αυτή επαναλαμβάνει, με το διαφορετικό κώδικα της, το γραπτό 
κείμενο και παράλληλα το συμπληρώνει με επιπρόσθετα στοιχεία. 
Στο χώρο της διδακτικής, οι εικόνες που συνοδεύουν ένα κείμενο, 
ασκούν επίσης γνωστικές λειτουργίες και, ανάλογα με το βαθμό ε-
ποπτικότητας, συγκεκριμενοποιούν κάθε φορά το διδακτικό θέμα. 
Παρόμοιο ρόλο μπορεί να έχει η ιστορική εικόνα, η οποία επίσης 
προσφέρει ένα πλαίσιο αναφοράς στην ιστορική αφήγηση και λει-
τουργεί έτσι ως «advanced organizer » ή στην καλύτερη περίπτωση 
συνιστά «στήριγμα απομνημόνευσης» για το διδασκόμενο9. 

                                                 
5. Α.Γ. Καψάλης, ∆.Φ. Χαραλάμπους, Σχολικά εγχειρίδια - θεσμική εξέλι-

ξη και σύγχρονη προβληματική, Θεσσαλονίκη 1993, 110. 
6. ό.π. 111: η χρήση της εικόνας ως επικουρικού μέσου επεξεργασίας και 

κατανόησης ενός κειμένου θεωρείται απαραίτητη από την εποχή του J. A. 
Comenius (1592-1670). Βλ. επίσης: Κ. ∆. Γεωργούλης, Γενική ∆ιδακτική, Αθή-
να 1972, 385-386. Για τη μεγάλη σημασία που αποδόθηκε στην αρχή της επο-
πτείας από παιδαγωγούς και ψυχολόγους, βλ. Ν. Ι. Κανάκης, ∆ιδασκαλία και 
μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, Αθήνα 1989. 

7. Α. Γ. Καψάλης, ό.π., 112. 
8. Ε. Αβδελά, Ιστορία και Σχολείο, Θεσσαλονίκη 1994, 68. 
9. Α. Γ. Καψάλης, ό.π., 115-117. 
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Σ’ αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί η διαφορο-
ποιημένη προσέγγιση του εικαστικού υλικού και κατ’ ακολουθία 
και του ιστορικού - εικαστικού υλικού από έναν ιστορικό της τέ-
χνης, από έναν ιστορικό και από έναν διδάσκοντα της ιστορίας, 
γενικής ή τοπικής10. Οι ιστορικοί της τέχνης στοχεύουν στην ανά-
λυση των έργων τέχνης, ως καλλιτεχνημάτων κυρίως, ενώ οι ιστο-
ρικοί ενδιαφέρονται για την ανάλυση της ιστορικής πραγματικότη-
τας την οποία εκφράζουν ή/και αναπαρασταίνουν τα έργα τέχνης. 
Από την πλευρά τους οι διδάσκοντες της ιστορίας αναζητούν τη 
διαλεκτική σχέση των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων. Για τους 
ιστορικούς το εικαστικό υλικό δεν συνιστά καθεαυτό ερευνητικό 
αντικείμενο, αλλά ένα instrumentum για την ερμηνεία των ιστορι-
κών γεγονότων. Ειδικότερα το ιστορικό εικαστικό υλικό 
αντιμετωπίζεται ως είδος άμεσης ή έμμεσης ιστορικής μαρτυρίας, 
ανάλογα με τη χρονική απόσταση του έργου από το ιστορικό 
γεγονός ή το πρόσωπο που αναπαρασταίνεται, καθώς επίσης και 
από την τεχνοτροπία που ακολουθείται, ώστε να είναι 
αναγνωρίσιμο το συγκεκριμένο γεγονός ή πρόσωπο. 

Οι απόψεις παιδαγωγών και διδασκόντων συγκλίνουν προς την 
αξιοποίηση των εικαστικών μαρτυριών με τη διπλή τους υπόσταση, 
ως έργων τέχνης και ως ιστορικών πηγών. Κατά τη διδακτική πρά-
ξη, η γενική σκοποθεσία και η ειδική στοχοθεσία του μαθήματος 
της ιστορίας προσανατολίζουν το διδάσκοντα προς την κατανόηση 
και τη βίωση των ιστορικών γεγονότων11. Για το λόγο αυτό απα-
ραίτητη θεωρείται η ομαδοποίηση συγκεκριμένων ιστορικών έργων 
τέχνης και η άμεση συνάρτησή τους με τα ιστορικά πρόσωπα, τις 
ομάδες και τις ιστορικές πράξεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται έμ-
φαση στη χρήση των έργων ως ιστορικών μαρτυριών, ως μέσων για 

                                                 
10. Γ. ∆άλκος, «Τα κεφάλαια Τέχνης στο μάθημα της ιστορίας: μια προ-

σέγγιση από την οπτική γωνία του δασκάλου της ιστορίας», 80-91: Νέα Παι-
δεία, 78/1996, 81 και 85. 

11. Βλ. Γ. ∆άλκος, ό.π. και Ε. Αβδελά, ό.π., 62. 
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τη βίωση των ιστορικών αντικειμένων και για την ταύτισή τους μ’ 
αυτά. Επιτυγχάνεται έτσι η προσέγγιση των εικαστικών έργων ως 
αντικειμένων ιστορικής ανάλυσης και δευτερευόντως ως αισθητι-
κών αντικειμένων12. 

Η ιστορική θεματική των έργων τέχνης συμπληρώνει τα γραπτά 
τεκμήρια και αισθητοποιεί την αφηγηματική, παραδοσιακή διδα-
κτική διαδικασία, διότι σύμφωνα με τα δεδομένα ψυχολογικών ε-
ρευνών, η όραση κατά τη διαδικασία της μάθησης καλύπτει το 83% 
της συνολικής γνωστικής πρόσληψης. Η περιορισμένη ή/και λαθεμέ-
νη αξιοποίηση της εικόνας, ιδιαίτερα στα μαθήματα των ανθρωπι-
στικών επιστημών, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τη δασκαλοκε-
ντρική, γλωσσική αφήγηση, συνεπάγεται μοιραία την ελλιπή αφο-
μοίωση του γνωστικού υλικού13.  

Το κύριο ερώτημα που γεννάται από την αξιοποίηση της ιστο-
ρικής ζωγραφικής και γλυπτικής αφορά ουσιαστικά στην αξιοποί-
ησή τους ως ιστορικών πηγών και παράλληλα στην εκμετάλλευση 
των οπτικών-σημειωτικών δυνατοτήτων τους. Όπως εμπεριστατω-
μένα υποστηρίζει ο Γ. Βρεττός «το ιστορικό θέμα και οι δυνατότη-
τες εικαστικής του απόδοσης είναι αλληλένδετα και αχώριστα» έ-
τσι, ώστε η ερμηνευτική προσέγγιση του εικαστικού υλικού στα 
πλαίσια της ιστορίας να συνιστά ένα εποπτικό μέσο και όχι αυτο-
σκοπό, ενώ η γνώση και η χρήση του αισθητικού κώδικα να θεω-
ρείται απαραίτητη προϋπόθεση για το διδάσκοντα και το διδα-
σκόμενο σε πρωτογενές επίπεδο14. Η ομαδοποίηση των έργων με 
κριτήριο μια συγκεκριμένη ιστορική θεματική, συμβάλλει στην ά-

                                                 
12. Γ. ∆άλκος, ό.π., 87. 
13. Α. Αντωνιάδης, Η διδακτική της ιστορίας, Αθήνα 1995, 64 και Γ. 

Βρεττός, Σχεδιασμός και αξιολόγηση αναλυτικού προγράμματος ιστορίας, 
Θεσσαλονίκη 1987, 42: με κριτήριο τόσο τη διατήρηση των οπτικών παρα-
στάσεων περισσότερο χρόνο στη μνήμη όσο και στην αμεσότερη αντίληψη 
των γεγονότων υπερτερεί η εικόνα σε σύγκριση με τη γραπτή πηγή. 

14. Γ. Βρεττός, Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα, ό.π., 43. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 274

μεση κατανόηση και εμπέδωση του εικαστικού και του γραπτού υ-
λικού και περιορίζει τον κίνδυνο της υποκειμενικής προσέγγισης 
των ιστορικών πηγών, ενώ η παρουσίαση των ιστορικών έργων στη 
συνολική διαδικασία της ιστορικής αφήγησης αποτελεί ιδιαίτερο 
θέμα έρευνας για τους παιδαγωγούς15. 

Η αισθητοποίηση της ιστορικής δράσης μέσω των εικαστικών 
μαρτυριών υπάγεται στην ευρύτερη λειτουργία των εποπτικών μέ-
σων διδασκαλίας (ΕΜ∆), τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για να 
επιτευχθεί μια εποπτεία ανάλογη με την καθολικότητα της ιστο-
ρίας. Η διαδικασία της παρουσίασης των έργων με τη μορφή δια-
φανειών (slides) έχει αντικαταστήσει κατά το πλείστον σήμερα την 
επίδειξη αδιαφανών εικόνων και συμπορεύεται με τον κύριο ρόλο 
της μουσειακής αγωγής, όσον αφορά στη διδακτική της ιστορίας16. 
Η προβολή της ιστορικής εικόνας μέσω των διαφανειών, πέρα από 
το στατικό διδακτικό εγχειρίδιο, επιτρέπει τη συλλογική, ταυτό-
χρονη επεξεργασία του εικονιστικού υλικού και έχει αποδειχθεί ι-
διαίτερα χρήσιμη για τα μαθήματα, στα οποία καθοριστικό ρόλο 
ασκεί ο περιγραφικός τομέας, όπως είναι η γεωγραφία και η ιστο-
ρία17. Πειραματικά προγράμματα ιστορικής διδασκαλίας σε ομάδες 

                                                 
15. Οι ομαδοποιήσεις των έργων μπορούν να γίνουν και με διαφορετικά 

κριτήρια: βλ. Α.Π. Παπανδρέου, Μεθοδολογία της διδασκαλίας, Λευκωσία 
1993, 199. Για την παρουσίαση των έργων τέχνης κατά τη διδακτική πράξη: 
βλ. Γ. ∆άλκος, ό.π., 87 και Α. Γ. Καψάλης, ό.π., 115-117. 

16. Β. Ασημομύτης, «Τα εποπτικά μέσα στη διδασκαλία της ιστορίας», 66-
77: Σεμινάριο, 3/1984, 69-70 και Μ. Βαϊνά, θεωρητικό πλαίσιο της τοπικής ι-
στορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα, Αθήνα 1997, 147 και 152-153. Α. Αν-
δρέου (1996), ό.π. 

17. Για την αξιοποίηση των διαφανειών στη διδακτική βλ.: Α. Αλμπέρτι, 
Θέματα διδακτικής, Λεξικό βασικών όρων σύγχρονης διδακτικής, μετ. Μ. 
Κονδύλη, Αθήνα 1986, 126-127. Για τη μουσειακή αγωγή και το ρόλο της στη 
διδακτική της ιστορίας, βλ. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Μουσειακή εκπαί-
δευση, Θεσσαλονίκη 1991 (πανεπιστημιακές παραδόσεις), 22-26 και για ευρύ-
τερη βιβλιογραφία βλ. περιοδικό Αρχαιολογία, τεύχη 1981-1990. Α. Ανδρέου, 
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μαθητών 10-13 χρόνων έχουν τεκμηριώσει την ανάγκη χρήσης των 
διαφανειών, διότι έτσι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των διδα-
σκομένων και επιπλέον αναπτύσσεται η ικανότητα μεταφοράς των 
οπτικών συμβόλων στον προφορικό και στο γραπτό ιστορικό λό-
γο18. Με αυτόν τον τρόπο η μορφωτική αξία των εικαστικών έργων 
διευρύνεται, παράλληλα με την επιτόπια παρατήρηση ιστορικών 
μνημείων, καθώς και με την επίσκεψη ιστορικών μουσείων, δρα-
στηριότητες που αποτελούν οργανική προέκταση της διδασκαλίας 
και τεκμηριώνουν τη βιωματική διδακτική πράξη19. 

Η μετάδοση της ιστορικής γνώσης μέσω της εικονογραφίας, ό-
πως την ορίζει ο Ε. Panofsky, ως αναγνώριση και ανάγνωση ιστο-
ριών και αλληγοριών στα έργα τέχνης20 συμβάλλει ουσιαστικά 
στην αξιοποίηση τους ως ΕΜ∆. Σύμφωνα με την κατάταξη του E. 
Dale για τα ΕΜ∆, η εικόνα εντάσσεται στα πραγματικά αντικείμε-
να, τα οποία προκαλούν την ενεργητική συμμετοχή των διδασκομέ-
νων και ελαχιστοποιούν την αοριστία των ιστορικών εννοιών21. Η 
βιωματική εμπειρία της ιστορικής αφήγησης εδραιώνεται με την 
ανάγνωση της ιστορικής εικόνας, την οποία ο ιστορικός και ο δι-
δάσκων προσεγγίζουν ακολουθώντας μεθοδολογίες που προτείνουν 
οι ιστορικοί της Τέχνης. Η εικονολογική μέθοδος του Panofsky μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της ιστορίας, διότι προσεγγίζει τα 
έργα τέχνης στο θεματικό τους επίπεδο. Η εικονογραφία με τη στε-
νότερη σημασία που της αποδίδει ο Panofsky, προσβλέπει στην α-

                                                    
Μουσείο, Ιστορία και Σχολείο, ό.π. 

18. Α.Κ. Dickinson & P. J.Rogers, Learning history, London 1984, 157-165. 
19. K. ∆. Γεωργούλης, Γενική ∆ιδακτική, ό.π., και Β. Ασημομύτης, ό.π., 70: 

υποσημείωση 10. 
20. βλ. E. Panofsky, Μελέτες εικονολογίας, ουμανιστικά θέματα στην τέ-

χνη της Αναγέννησης, μετ. Α. Παππάς, Αθήνα 1991, 26. 
21. Ν. Παπασταματίου, «∆ιδασκαλία και σλάιντς», 99-114: Λόγος και 

Πράξη 40/1990, 100: ο E. Dale ταξινομεί σ’ ένα σχηματικό κώνο εμπειριών τα 
ΕΜ∆ τοποθετώντας στη βάση τα πραγματικά αντικείμενα τα οποία περιλαμ-
βάνουν τις άμεσες και έμμεσες εμπειρίες των διδασκομένων. 
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ναγνώριση και ανάγνωση των ιστοριών, η οποία επιτυγχάνεται σε 
τρία στάδια: στην προεικονογραφική περιγραφή των εξωτερικών 
ιδιοτήτων ενός έργου, στην εικονογραφική ανάλυση, που ταυτίζει 
το θέμα και τον εικονογραφικό τύπο του έργου, και τέλος στην ει-
κονογραφική σύνθεση που αντιστοιχεί στην ερμηνεία των συμβο-
λικών αξιών22. 

Από την ελληνική βιβλιογραφία και τον γενικότερο προβλημα-
τισμό στο ίδιο θέμα ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις του Φ. Κ. 
Βώρου και του Γ. Ε. Βρεττού, διότι προσφέρουν μια επιστημονική 
μέθοδο ανάλυσης των έργων στα πλαίσια της ιστορίας. Ο Φ. Βώρος 
στη μεθοδολογική του πρόταση δίνει βαρύτητα στην οπτική του δι-
δάσκοντα της ιστορίας και προσεγγίζει το εικαστικό υλικό κυρίως 
ως ιστορικό τεκμήριο. Από την πλευρά του ο Γ. Βρεττός στοχεύει 
στην ιστορική ερμηνεία και στην αισθητική προσέγγιση των εικα-
στικών μαρτυριών23. 

Το συγκεκριμένο, ομαδοποιημένο εικαστικό υλικό, που αντι-
στοιχεί κάθε φορά στην ιστορική θεματική που παρουσιάζεται, α-
ξιοποιείται κατά το μέγιστον ως μέσο αισθητοποίησης, όταν ε-
ντάσσεται στην σκοποθεσία και στην ειδική στοχοθεσία του 
μαθήματος και όχι στο μάθημα της ιστορίας της τέχνης ή του 
πολιτισμού, όπου ακολουθούνται διαφορετικά μεθοδολογικά 
σχήματα και δίνεται βαρύτητα στην τεχνοτροπία του καλλιτέχνη, 
στην προέλευση του έργου, στα εκφραστικά μέσα και στα 
κοινωνικά δεδομένα της καλλιτεχνικής παραγωγής24. 

                                                 
22. βλ. Ε. Panofsky, ό.π., 28-29 και Γ. Ρηγόπουλος, «Η διδασκαλία των ει-

καστικών έργων στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας του γυμνασίου και 
του λυκείου» 158-178: Σεμινάριο 9/1988, 163-165. 

23. Φ. Κ. Βώρος, «Η ανάγνωση της εικόνας στη διαδικασία της διδασκα-
λίας της ιστορίας», 105-111: Τα Εκπαιδευτικά 18-19/1990 και Φ. Κ. Βώρος 
(1993). Η διδασκαλία της ιστορίας με αξιοποίηση της εικόνας. Αθήνα: Πα-
παδήμας. Γ. Βρεττός, Η εικόνα στο αναλυτικό πρόγραμμα, ό.π. 

24. Για τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικούς στόχους του μαθήματος 
της ιστορίας. βλ. Γ. Βρεττός, Σχεδιασμός και αξιολόγηση, ό.π., 17-29. 
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Η διάκριση των έργων σε σύγχρονες και υστερόχρονες με τα ι-
στορικά δρώμενα μαρτυρίες και η πολύπλευρη εικαστική παρουσί-
αση του ίδιου ιστορικού γεγονότος ή προσώπου, συνιστούν ανα-
γκαία προϋπόθεση για να αποφευχθεί η παραποίηση ή αποσιώπη-
ση της ιστορικής πραγματικότητας. Τα σύγχρονα με την ιστορική 
πραγματικότητα έργα συγκροτούν υλικό αναγνώρισης και επαλή-
θευσης, διότι σύμφωνα με τη διεύρυνση των αντιλήψεων για τις ι-
στορικές πηγές, η αντικειμενικότητα στην ιστοριογραφία δεν ολο-
κληρώνεται μόνο με την αξιοποίηση και ταύτιση των γραπτών πη-
γών25. Αντίθετα, τα υστερόχρονα έργα λειτουργούν κυρίως ως συ-
γκινησιακό μέσο αισθητοποίησης κατά τη διδακτική διαδικασία26 
και ως τεκμήριο της ιστορικής επιλογής και μνήμης που εκφράζει η 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Η παρουσίαση των υστερό-
χρονων εικαστικών μαρτυριών από την οπτική της ιστορικής θεμα-
τικής τους ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην ανάλυση δύσκο-
λων ιστορικών εννοιών και στην εμπέδωση, αντίστοιχης ιστορικής 
συμπεριφοράς και στάσης. Παρά το γεγονός ότι τελευταία παρα-
τηρείται συρρίκνωση της ιστορικής τεχνοτροπίας στο χώρο των ει-
καστικών τεχνών, εφόσον η θεματολογία των ζωγράφων και γλυ-
πτών έχει στην ουσία υποκαταστασθεί από την τεχνική της φωτο-
γραφίας και της κάμερας, υπάρχουν ακόμη σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο εξαιρέσεις, σύγχρονοι καλλιτέχνες, οι οποίοι πραγματεύο-
νται ιστορικά θέματα. Η Guernica του Picasso αποτελεί το γνωστό-
τερο παράδειγμα σύγχρονης ιστορικής ζωγραφικής (σε μικρή από-
σταση από το ιστορικό γεγονός, το έργο έγινε το 1937 και η κατα-
στροφή που αναπαριστά το 1936), το οποίο συνιστά απαραίτητο 
εποπτικό υλικό και πηγή ιστορικής γνώσης για ένα σύγχρονο «α-
ντιπολεμικό» μάθημα ιστορίας με τοπικό, εθνικό, ή παγκόσμιο, ι-

                                                 
25. Α. Μπαγιόνας, «Κριτήρια αντικειμενικότητας της ιστορικής γνώσης», 

σσ. 22-39: Σεμινάριο, 9/1988, 28. 
26. Φ. Βώρος, «Το συγκινησιακό στοιχείο στη διδασκαλία της ιστορίας», 

197-208: Τα Εκπαιδευτικά, 31-32/1993. 
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στορικό περιεχόμενο27. Για τη σύγχρονη ιστορία του θρακικού ελ-
ληνισμού αντίστοιχο θεματικό παράδειγμα αποτελούν τα έργα του 
Μητράκα, ενώ για την εθνική ιστορία τα έργα του Θεόφιλου, του 
Εγγονόπουλου και σύγχρονων γλυπτών μπορούν να αξιοποιηθούν 
ανάλογα28. 

Σημαντική επίσης παράμετρο στη διδακτική αξιοποίηση της ι-
στορικής εικόνας αποτελεί η πολυδιάστατη εικονογράφηση ιστορι-
κών θεμάτων, διότι η προβολή αποσπασματικά επιλεγμένων έργων 
από τους διδάσκοντες αποκλείει την πολύπλευρη ερμηνευτική διά-
σταση των ιστορικών γεγονότων. Το παράδειγμα που αντλούμε 
από την νεοελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, στην οποία 
μέχρι και το 1970-80 κυριαρχούσε η εικονογραφική καταγραφή του 
1821 με αντιπροσωπευτικά έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών και ι-
διαίτερα του Γερμανού P. Hess, βεβαιώνει τους κινδύνους που ενέ-
χει η αξιοποίηση του ιστορικού εικαστικού υλικού. Όπως συμβαίνει 
και με την επιλογή της ιστορικής ύλης σε εθνικό, παγκόσμιο και 
τοπικό επίπεδο η εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας διαμορφώνει 
την επίσημη ιστορία, η οποία ταυτίζεται συνήθως με την εθνική ι-
στορία και την αντίστοιχη σκοποθεσία και στοχοθεσία του μαθή-
ματος29. Παρόμοια η επιλογή της ιστορικής εικόνας μπορεί να ακο-
λουθεί προκαθορισμένους ιδεολογικοπολιτικούς και κοινωνικούς 
προσανατολισμούς, εφόσον θεωρείται δεδομένη η παιδαγωγική α-
ξία της εικονογράφησης από το πρώτο αναγνωστικό εγχειρίδιο των 

                                                 
27. βλ. Τ. Α. Γουόκερ, Η τέχνη την εποχή των μαζικών μέσων ενημέρωσης, 

μετ. Χ. Πατσός, Αθήνα 1987, 53-54 και Γ. Βρεττός, Η εικόνα, ό.π., 92-100. 
28. βλ. ∆. Σταμέλος, Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα 19933, 134 κ.ε. Στην 

ίδια προοπτική μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα σύγχρονα έργα των 
γλυπτών Σπητέρη - Βεροπούλου Ι., και Ευθυμιάδη - Μενεγάκη Φ. για τη «Νί-
κη της Σαμοθράκης»: βλ. Σ. Λυδάκης, Οι Έλληνες Γλύπτες, τ. Ε΄, Αθήνα 1981, 
321, 434 και 457 - 458. 

29. ∆.Κ. Μαυροσκούφης, Η σχολική ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (1975-1995), η μεταπολιτευτική εκδοχή του σισύφειου μύθου, Θεσσα-
λονίκη 1997, 15-16. 
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παιδιών30. 
Παρά τις αισθητικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν ένα ι-

στορικό έργο τέχνης31 η εποπτική λειτουργία του ανάγεται στη γε-
νική διδακτική και αξιοποίηση της εικόνας, καθώς και στην ειδική 
διδακτική του μαθήματος της ιστορίας. Σύμφωνα με τις αρχές της 
γενικής διδακτικής οι εικόνες συνιστούν «άριστα μέσα κωδικοποί-
ησης της επιδιωκόμενης μάθησης»32 και στα πλαίσια της ειδικής δι-
δακτικής της ιστορίας συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των βασικών 
στόχων του μαθήματος. Με βάση την ταξινόμηση των στόχων του 
H.D.Schmid η εποπτικοποίηση των ιστορικών δρώμενων και των 
ιστορικών εννοιών μέσω της ιστορικής εικόνας προσβλέπει στην 
καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αφορούν στην επε-
ξεργασία του ιστορικού υλικού και στην εφαρμογή και κατανόηση 
των ιστορικών μεθόδων33. 

Στα πλαίσια της ιστορικής αφήγησης, οι εικαστικές μαρτυρίες 
προκαλούν το ενδιαφέρον των διδασκόμενων και διευκολύνουν 
τους μηχανισμούς της μνήμης τόσο κατά τη διάρκεια της διδακτικής 
πράξης, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και κατά τη διαδικασία της 
ανάκτησης του γνωστικού αντικειμένου, διότι, σύμφωνα με ψυχο-

                                                 
30. Η εικονογράφηση των τουρκικών αναγνωστικών όπως προκύπτει από 

εμπεριστατωμένη έρευνα περιλαμβάνει 365 εικαστικά στοιχεία, τα οποία α-
ποκαλύπτουν τους βασικούς ιδεολογικούς άξονες των αναγνωστικών στην 
τουρκική δημοτική εκπαίδευση: βλ. Μ. Ευαγγέλου - Χαραλάμπους, «Η εικόνα 
των Ελλήνων στα τουρκικά αναγνωστικά της δημοτικής εκπαίδευσης», 143-
160: Πρακτικά Ημερίδας. Σχολικά εγχειρίδια βαλκανικών χωρών, Θεσσαλο-
νίκη 1995. Βλ. επίσης το Αφιέρωμα «Σχολικά βιβλία και διαπολιτισμική 
εκπαίδευση»: Μακεδνόν, 10, 2002, 3-111. 

31. βλ. W. Williams, Κουλτούρα και ιστορία, εισαγωγή-μετάφραση Β. Α-
ποστολίδου, Αθήνα 1994, 25-61 και 86-136. 

32. Ν. Παπασταματίου, ό.π., 101. 
33. Γ. Βρεττός, Σχεδιασμός και αξιολόγηση, ό.π., 26-29. Η ταξινόμηση του 

Schmid περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες στόχων: γνωστικού, κατανόησης, 
επεξεργασίας ιστορικού υλικού και συμπεριφοράς. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 280

παιδαγωγικές έρευνες, η αφομοίωση της γνώσης μετά τρεις ημέρες 
προσεγγίζει το 65% της συνολικής αφομοίωσης, όταν έχει προηγη-
θεί σύμμετρη αφήγηση και προβολή εικόνων34. Τα πορίσματα ερευ-
νών από το χώρο της ψυχολογίας της όρασης και της σημειωτικής 
της εικόνας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή χρή-
ση της ιστορικής εικόνας. Για το λόγο αυτό η συνεργασία με τους 
αντίστοιχους ερευνητές και διδάσκοντες θεωρείται αναγκαία για 
τον ιστοριογράφο και το διδάσκοντα35. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τον 
ιστορικό τα δεδομένα των ψυχοπαιδαγωγικών ερευνών, σύμφωνα 
με τα οποία, βασικές παράμετροι για τη διδακτική της ιστορίας εί-
ναι τα ψυχολογικά και νοητικά στάδια των διδασκομένων σε συ-
νάρτηση με τη μέθοδο διδασκαλίας των διδασκόντων. Μετά τη θε-
ωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, η οποία παραμένει βα-
σική αφετηρία για την κατανόηση των αντιληπτικών δυσκολιών 
που ενέχει το μάθημα της ιστορίας, οι σύγχρονες έρευνες προτεί-
νουν αντίστοιχες μεθόδους διδασκαλίας για κάθε ηλικιακή και νο-
ητική φάση και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή της ιστορι-
κής ύλης, στο εποπτικό υλικό που αντιστοιχεί σ’ αυτήν και γενικό-
τερα στο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ενεργοποιεί το ενδιαφέ-
ρον των μικρών μαθητών36. 

                                                 
34. Ν. Παπασταματίου, ό.π., 102-103. 
35. J. Berger, Ways of seeing, London1972. M. C. Wittrock (editor), Hand-

book of research on teaching, London 19683, 464-478. V.H. Minor, Art history’s, 
N.York 1994, 175. 

36. Β. Ι. Χαραλαμποπούλου, Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, 
ειδικά και κατά μάθημα, Αθήνα 1984. Ζ. Πιαζέ, Ψυχολογία της νοημοσύνης, 
μετάφραση Ε. Βέλτσου, Αθήνα 1986. Χ. Μπαμπούνης, «Νοητικές, ψυχολογικές 
και άλλες προϋποθέσεις για την αφομοίωση της ιστορικής ύλης από τους μαθη-
τές», 68-79: Σεμινάριο, 9/1988. W. H. Burston, C.W. Green, E.J. Nicholas, A.K. 
Dickinson, D. Thompson (Editorial Board), Handbook for history teαchers, Lon-
don 19722, 18-39. D. Gunning, The teaching of history1978, 11-15 και Γ. Κόκκι-
νος, Από την ιστορία στις ιστορίες, Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριο-
γραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Αθήνα 1998, 301-
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Συγκεκριμένα, οι απόψεις του Bruner για το σπειροειδές Cur-
riculum αμφισβητούν την κατά στάδια γνωστική διαδικασία και 
δίνουν έμφαση στη δομή του γνωστικού αντικειμένου, η οποία 
μπορεί να αναλυθεί σε κεντρικές έννοιες και στη συνέχεια με την 
κατάλληλη μέθοδο να μεταδοθεί στους διδασκόμενους. Σε συνάρ-
τηση με το μοντέλο διδασκαλίας που προτείνει η ομάδα Bloom και 
τη βαρύτητα που δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων 
συμπεριφοράς από τη διδακτική πράξη, η θεματική και η μεθοδο-
λογία της ΤΙ, σε συνδυασμό με την εικονογράφησή της μπορούν να 
αποτελέσουν γνωστικό αντικείμενο από την πρώτη σχολική ηλικία 
και στη συνέχεια να διευρύνουν το ιστορικό υλικό σε συνεχή αλλη-
λεξάρτηση με την εθνική και παγκόσμια ιστορία37. 

Είναι καθολική σχεδόν η διαπίστωση ως προς την ιδιαιτερότητα 
της ιστορικής γνώσης όσον αφορά την αφομοίωσή της στις μικρές38 
ηλικίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, η σύγχρο-
νη ιστοριογραφική και παιδαγωγική έρευνα επικεντρώνει το ενδια-
φέρον της σ’ αυτές τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η δυσκολία που πα-
ρατηρείται στην αντιληπτική ικανότητα της προσχολικής αγωγής 
οφείλεται κυρίως στη βραδύτερη κατανόηση του χρονικού προσδιο-
ρισμού, ο οποίος παραμένει ασαφής μέχρι την ηλικία των 10 χρόνων 
περίπου, καθώς επίσης και στην απουσία του ιστορικού λεξιλογίου39. 

                                                    
305.  

Εκτός από την ηλικία, το φύλο συνιστά επίσης παράμετρο για τη δόμηση 
των σχέσεων εξουσίας και την ικανότητα των συμβολικών αναπαραστάσεων. 
Τα παιδιά δεν μετέχουν με τον ίδιο τρόπο στην πρόσληψη των ιστορικών 
γνώσεων: βλ. Α. Βιδάλη (2000). Νεοτερικότητα, Αγωγή και Προσχολική ηλι-
κία. Αθήνα: Καστανιώτης, 67-71.  

37. Ε. Αβδελά, ό.π., 133-136. 
38. Για την προσχολική ηλικία βλ. Κούρτη Ε. (επιμ. 2001) Η έρευνα στην 

προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. ∆αρδανός.  
39. Χ. Μπαμπούνης, ό.π., 75-76. M. Bloch (1994). Απολογία για την ιστορία. 

Το επάγγελμα του ιστορικού. Μτ. Κ. Γαγάκης. Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις.  
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Η έννοια του χρόνου σε συνάρτηση με την έννοια του χώρου40 απο-
τελούν βασικές ιστορικές κατηγορίες για τον προσδιορισμό των ι-
στορικών δρώμενων και κατ’ ακολουθία για την προσέγγιση και κα-
τανόησή τους, έτσι ώστε η διδασκαλία της ιστορίας να προσαρμόζε-
ται κάθε φορά στην αντίστοιχη νοητική φάση του διδασκόμενου, αν 
και οι νεότερες ψυχοπαιδαγωγικές έρευνες προτείνουν αποδέσμευση 
από την ηλικιακή νοητική ανάπτυξη και αισθητοποίηση των ιστορι-
κών εννοιών41. Η αξιοποίηση των ιστορικών εικαστικών μαρτυριών 
στη διδακτική της γενικής και ειδικότερα της τοπικής ιστορίας σε 
συνάρτηση με την ηλικιακή, νοητική εξέλιξη χωρίς να έχει δεσμευτι-
κό χαρακτήρα για το διδάσκοντα, προσφέρει ένα πλαίσιο αναφοράς 
για την επιλογή της ιστορικής θεματικής και του αντίστοιχου επο-
πτικού υλικού. Ήδη από το 1969 σε έρευνα που διενήργησε ο Μ. 
Booth τεκμηριώθηκε η άποψη για τη θεμελιώδη συμβολή της εικονι-
κής αναπαράστασης και συγκεκριμένα των εικαστικών ιστορικών 
πηγών στη δυνατότητα συγκρότησης ιστορικής σκέψης για τους μα-
θητές 10-13 χρόνων. Στη συνέχεια η έρευνα του P.J.Rogers έδειξε ότι 
«τα παιδιά είναι σε θέση να μετασχηματίζουν τις οπτικές παραστά-
σεις σε συμβολικές έννοιες και ιδέες». Σήμερα ψυχολόγοι και ιστορι-
κοί υποστηρίζουν ότι η μαθησιακή διαδικασία δεν εξαρτάται απο-
κλειστικά από τη βιολογική ανάπτυξη, αλλά από την ποιότητα και 
την ποσότητα των ερεθισμάτων που το μαθησιακό και το πολιτισμι-
κό περιβάλλον προσφέρουν42. 

Στην πρώτη σχολική ηλικία των 6-7 χρόνων, οι ιστορικές αφη-
γήσεις και οι αντίστοιχες εικονογραφήσεις τους σε αόριστο παρελ-
θόντα χρόνο, οι οποίες προέρχονται από το χώρο των ιστορικών 
μύθων και θρύλων της παγκόσμιας κυρίως ιστορίας και της εθνικής 

                                                 
40. Κ. ∆ημητριάδου (2002). Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική 

ηλικία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 
41. Μπαμπούνης, ό.π., 77-78 και ∆. Μαυροσκούφης, ό.π., 40 και Ι. Steele, 

Developments in history teaching, London 1976, 17-25. 
42. βλ. Γ. Κόκκινος, 1998, ό.π., 305-308. 
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εν μέρει, συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργοποίηση της ιστορικής 
σκέψης, παρά την ασαφή αντίληψη του χρονικού προσδιορισμού 
που χαρακτηρίζει το παιδί43. Μετά την ηλικία των 8-12 χρόνων πε-
ρίπου, η διδασκαλία μπορεί να επικεντρωθεί στο άμεσο οικογενει-
ακό και τοπικό περιβάλλον, σε μια πρώτη προσέγγιση της οικογε-
νειακής και τοπικής καταγωγής. Σ’ αυτήν τη φάση της συγκεκριμέ-
νης σκέψης44, οι διηγήσεις μ’ ένα ηρωικό, κεντρικό πρόσωπο ή ένα 
αντίστοιχο ιστορικό γεγονός σε συνάρτηση με τη συλλογή και τα-
ξινόμηση του οικογενειακού φωτογραφικού αρχείου, εξάπτουν τη 
φαντασία και την περιέργεια του παιδιού. 

Γενικότερα, με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα κατά 
την περίοδο ανάπτυξης των 8-12 χρόνων η επιλογή συγκεκριμένης 
ιστορικής θεματικής, η οποία παρουσιάζει μια ποικιλία κλιματολο-
γικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων χωρίς 
χρονολογικό σαφή προσδιορισμό, ανταποκρίνεται στην αντιληπτι-
κή ικανότητα και στην παραστατική φαντασία των μαθητών45. Η 
διδασκαλία της ΤΙ με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του κοινωνικού 
περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της ιστορικής 
γνώσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αργότερα, όταν η εκπαί-
δευση περιορίζεται σε συγκεκριμένα, γνωστικά αντικείμενα και 
στόχους, η ΤΙ μπορεί να ενσωματωθεί στην αρχή ή στο τέλος του 
curriculum46. 

                                                 
43. Για τον προσδιορισμό της μυθικής ιστοριογραφίας, βλ. Α. Μπαγιόνας, 

Η θεωρία της ιστορίας από τον Θουκυδίδη στον Sartre, Θεσσαλονίκη 1980, 
27-31 και για την αντίληψη του χρόνου βλ. Γ. Κρασανάκης, Ψυχολογία της 
νοημοσύνης, Αθήνα 1983, 73-78 και W.H. Burston. ό.π., 18-39. Κούρτη Ε. (ε-
πιμ.) 2001. Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. 
∆αρδανός.  

44. Ζ. Πιαζέ, Η ψυχολογία της νοημοσύνης. ό.π., 143 και I. Steele, ό.π., 14-19. 
45. J. Dewey, Το σχολείο που μ’ αρέσει, ο δρόμος και ο αγώνας για τη με-

ταμόρφωση των παιδαγωγικών ιδεών, μετ. Μ. Μιχαλόπουλου, Αθήνα 1982, 
100-101. 

46. R. Douch, Local history and the teacher, London 1967, 125. 
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Στο επόμενο προεφηβικό στάδιο των 12-14 χρόνων περίπου, η 
έννοια του χρόνου και της ταχύτητας αφομοιώνονται πολύ καλύ-
τερα από το παιδί, το οποίο κατ’ ακολουθία επεξεργάζεται λογικά 
τα δεδομένα του χώρου και τα ιστορικά δρώμενα σ’ αυτόν. Σ’ αυ-
τήν την αναπτυξιακή φάση η παρουσίαση συγκεκριμένων παρα-
δειγμάτων από την ΤΙ, σε αλληλεξάρτηση με αντίστοιχα θέματα 
από την εθνική ιστορία και τα ευρύτερα γειτονικά σύνολα, στα 
οποία ανήκει η χώρα - πατρίδα των παιδιών (Βαλκάνια και Ευρώ-
πη για την Ελλάδα), συμβάλλει στην αφομοίωση της ιστορικής ύλης 
και στην κατανόηση της ιστορικής αιτιότητας και της αλληλεξάρ-
τησης των γεγονότων47. 

Σ’αυτό το πεδίο των νοητικών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για τη διδακτική και την πρόσληψη του ιστορικού 
γνωστικού αντικειμένου μπορεί να αξιοποιηθεί η ιστορική εικονο-
γράφηση σε συνάρτηση με τη διδασκαλία των τοπικών ιστοριών. 

Ωστόσο είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί η έννοια της ΤΙ και το 
περιεχόμενο της ύλης που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε εκπαιδευ-
τική βαθμίδα. Ως ΤΙ (local history) ορίζεται το ιστορικό υλικό της 
«γειτονικής» περιοχής, αυτής που άμεσα γνωρίζουν και βιώνουν οι 
διδασκόμενοι της εκπαιδευτικής μονάδας. Η έννοια της περιοχής εί-
ναι ευμετάβλητη, εφόσον διευρύνεται ή περιορίζεται μέσα στο χρό-
νο όσον αφορά τα όριά της αλλά και τις ποικίλες θεματικές που 
κάθε φορά περιλαμβάνει48. Βασικοί άξονες για τον προσδιορισμό 
τοπικών ιστορικών γεγονότων και προσώπων είναι η εγγύτητα και 
η συμμετοχή των γηγενών, καθώς και οι μεταβολές, βραχυπρόθε-

                                                 
47. Γ. Β. Παπακωστούλα - Γιανναρά, «Η διδακτική της ιστορίας και η δι-

δασκαλία του μαθήματος στην πράξη», 38-52: Σεμινάριο, 3/1984, και Γ. Κρα-
σανάκης, ό.π., 78. 

48. Χ. Σ. Ντούλας, «Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας», 142-147: Νέα 
Παιδεία, 58/1991, και R. Romano, Πού οδεύει η ιστορία; Αναζητήσεις της 
σύγχρονης ιστοριογραφίας, μετ. Χ. Κουλούρη, Α. Κράους, Π. Μιχαηλάρης, 
Μ. Τραπεζανλίδου, Ε. Φαλίδου, Αθήνα 1988, 49-53. 
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σμες ή μακροπρόθεσμες, που συντελούνται στην ιστορική πορεία 
του συγκεκριμένου τόπου49. 

Ο όρος τοπική ιστορία (local history) έχει καθιερωθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Παράλληλα χρησιμοποιούνται οι όροι «ministoria», 
«microstoria», «petite histoire» και «storia matria» ή «patria»50, οι 
οποίοι δίνουν έμφαση αντίστοιχα στην έννοια της περιορισμένης 
περιοχής, του οικείου τόπου, της καταγωγής, ερμηνείες που ενέχο-
νται στην τοπικότητα. Παρόμοια σημασία αποδίδει στον ορισμό 
της ΤΙ ο Νίτσε στην τριπλή διάκριση της ιστορικής γνώσης σε «μνη-
μειακή, αρχαιολατρική και κριτική»51. Ο Γερμανός φιλόσοφος ορί-
ζει ως τοπική την αρχαιολατρική ιστορία, η οποία ανήκει «σ’ ό-
ποιον συντηρεί και τιμά, σ’ όποιον κοιτάζει με αγάπη και πίστη 
προς τα πίσω, προς τα εκεί απ’ όπου προέρχεται...» και σε άλλο 
σημείο σχολιάζει την έννοια της συλλογικής συνείδησης που απο-
κτάται από τη γνώση της matria storia «μ’ αυτό το εμείς ατενίζει 
πέρα από την εφήμερη, παράξενη, ατομική ζωή και αισθάνεται νά-
ναι ο ίδιος το πνεύμα του σπιτιού, του γένους, της πόλης»52. 

Η έννοια της τοπικότητας αναφέρεται στο γεωγραφικό53 κυρίως 
προσδιορισμό και δεν αποτελεί μια στατική συνιστώσα, αλλά είναι 
μεταβλητή στο χρόνο επηρεάζοντας κάθε φορά τα ιστορικά γεγο-
νότα που εξελίσσονται σ’ αυτόν. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

                                                 
49. Φ. Βώρος, «Τοπική ιστορία», 33-41: Εκπαιδευτικά, 20/1990, 34-35. Α. 

Ανδρέου. (1998). «Η τοπική ιστορία ως παράγοντας κατανόησης της χρησι-
μότητας της ίδιας της ιστορίας. Ένα παράδειγμα»: Μακεδνόν, 5, 3-8. Βλ. 
Επίσης Α. Ανδρέου (2002). «Από τη γενική στην τοπική ιστορία ή όταν ο 
Κώττας αντάμωσε τους L. Von Ranke και M. Bloch»: Μακεδνόν, 9, 13-23. 

50 R. Romano, ό.π., σσ. 50-51 και Μ. Βαϊνά, Θεωρητικό πλαίσιο διδακτι-
κής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα, Αθήνα 1997, σσ. 39 - 
40, σσ.73 - 75 και 93 - 95. 

51. Φ. Νίτσε, Ιστορία και ζωή, μετάφραση Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα 
1993, σ. 27. 

52. ό.π., σ. 35. 
53. Κ. ∆ημητριάδου (2002), ό.π., 28-45.  
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αρκετές φορές οι μαθητές θεωρούν ως ΤΙ την ιστορία μιας μεγάλης 
πόλης και των περιχώρων. Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια η έννοια 
της ΤΙ επεκτείνεται στην ιστορία μιας ολόκληρης χώρας: βασική 
παράμετρος όμως της ΤΙ παραμένει το τοπικό υλικό και η αξιοποί-
ησή του με την επιτόπια παρατήρηση και έρευνα, έτσι ώστε εν μέρει 
τουλάχιστον να καλύπτεται η άμεση εμπειρία των μαθητών54. Στη 
νεότερη ιστοριογραφία η έννοια της τοπικότητας, αποδεσμευμένη 
από τον αρνητικό τοπικισμό που ενέχει και χωρίς να αποτελεί αυ-
τοσκοπό, αξιοποιείται ως ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην εθνική 
και παγκόσμια αντίληψη της ιστορίας. Ιδιαίτερα μετά το 1984 δίνε-
ται έμφαση προς την κατεύθυνση της τοπικής και παγκόσμιας προ-
οπτικής στο μάθημα της ιστορίας με στόχο την κατανόηση της πο-
λύπλοκης σύγχρονης πραγματικότητας, καθώς το περίγραμμα των 
εθνικών ιστοριών διαρκώς μεταβάλλεται είτε ενσωματώνοντας είτε 
αποκλείοντας πληθυσμούς και πολιτισμικές ομάδες55. 

Ερμηνεύοντας επίσης τη βασική διδακτική αρχή για την γνώση 
των «πλησιέστερων» που προηγείται από εκείνη των «απομακρυ-
σμένων», η διδασκαλία της «πατριδογραφίας» και κατ’ ακολουθία 
της ΤΙ θεωρείται αναγκαία κυρίως στις πρώτες βαθμίδες της εκπαί-
δευσης56. Σ’ αυτήν την περίπτωση το περιεχόμενο της ΤΙ αντιστοιχεί 
σε ό,τι είναι άμμεσα οικείο στους διδασκόμενους, στην πρωτογενή 
ζώνη του περιβάλλοντος τους, το σχολείο και τη γειτονιά και αργό-
τερα σε ό,τι συνιστά «πραγματικό ίχνος» στον ευρύτερο ιστορικό 
τόπο και ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια για τη σχέ-
ση παρελθόντος - παρόντος στην πόλη, στο προάστιο ή στην ευρύ-
τερη περιφέρεια57. 

                                                 
54. Βλ. R. Douch, ό.π., σ. 120. 
55. Λ. Βεντούρα, Κ. Κουλούρη, «Η διδασκαλία της ιστορίας στη δυτική Ευ-

ρώπη: Αναζητήσεις και προτάσεις», 118-147: Σεμινάριο, 17/1994, βλ. 120-121. 
56. Βλ. Κ. ∆. Γεωργούλης, Γενική ∆ιδακτική, ό.π., 385 και Β. Ι. Χαραλα-

μποπούλου, Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, ό.π. 162. 
57. Βλ. W. H. Burston, ό.π., 54-57 και 83-86. Για τη διδακτική της περιφε-
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Η σύγχρονη παιδαγωγική σε συνάρτηση με την εξέλιξη της ι-
στορικής επιστήμης και τις πολιτικές εξελίξεις καθορίζουν τη διδα-
κτική της ιστορίας της οποίας βασικό είδος αποτελεί η ΤΙ, η οποία 
θεωρείται κατάλληλη για την εισαγωγή στην ιστορική γνώση κατά 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διότι καλλιεργεί τη συλλογική, ομα-
δική συνείδηση πέρα από τα δεσμευτικά όρια της εθνικής ταυτότη-
τας. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες το μάθημα της ιστορίας αντιμετω-
πίζεται ως «αξία διαμεσολάβησης» και όχι ως «διδακτικός αυτο-
σκοπός», διότι σ’ αυτό το στάδιο της πρωταρχικής εκπαίδευσης συ-
ντελούνται οι διαδικασίες της κοινωνικοποίησης58. 

Πέρα από το κριτήριο της τοπικότητας η συμμετοχή των Θρα-
κών στους αγώνες της εθνεγερσίας όπως παρουσιάζεται στη θεμα-
τική που αναπτύξαμε καθώς και οι επιπτώσεις της συμμετοχής αυ-
τής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αποτελούν αναγκαία προϋπόθε-
ση για τον καθορισμό της δράσης τους ως τοπικής. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον αντλείται από τη σχέση του «απόκεντρου» με το «κέντρο» 
στην επανάστασης του 1821, από τη συμμετοχή των ακριτών στα 
περιορισμένα τοπικά κινήματα και στην καθεαυτή επανάσταση στο 
νότο. Μ’ αυτήν την προοπτική η ΤΙ γίνεται σπουδή μιας περιφέρει-
ας και συγχρόνως του ευρύτερου εθνικού χώρου εφόσον η παρου-
σία των κατοίκων της Θράκης επεκτάθηκε στις περισσότερες επα-
ναστατικές κινητοποιήσεις. Ο εντοπισμός των ιστορικών δρώμενων 
τόσο στη γεωγραφική ενότητα που ερευνάται όσο και ευρύτερα για 
το εθνικό σύνολο διαφωτίζει τον μελετητή της ΤΙ καθώς και το δι-
δασκόμενο για όλες τις μορφές πολιτικής, οικονομικής και πολιτι-
σμικής δραστηριότητας της περιοχής. 

                                                    
ρικότητας, βλ. Μ. Βαϊνά, ό.π. σσ. 83 - 86. 

58. βλ. Γ. Βρεττός, Σχεδιασμός και αξιολόγηση, ό.π., 17-23 και Γ. Κόκκι-
νος, «Η αντίληψη για το έθνος και την εθνική συνείδηση στα αναλυτικά προ-
γράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», 151-160: Σεμινάριο, 17/1994, βλ. 
151-152. Νάκου Ε. (2000). Τα παιδιά και η ιστορία, ιστορική σκέψη, γνώση 
και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η γνώση της ΤΙ διασαφηνίζει 
καίρια εθνικά θέματα και ιδιαίτερα την ιστορική εξέλιξη των ακρι-
τικών περιοχών, επειδή συναρτάται με σημαντικά γεγονότα της εθνι-
κής ιστορίας. Η διάδοση της ΤΙ στο χώρο της εκπαίδευσης ολοκλη-
ρώθηκε μετά το 1970 στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παράλλη-
λα με την ανάπτυξη της κοινωνικής, οικονομικής, προφορικής ιστο-
ρίας, καθώς επίσης και της ιστορίας κατώτερων κοινωνικών ομάδων 
σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μαθήματος της ιστορίας θε-
ματικά και μεθοδολογικά. Η αυξημένη κινητικότητα των πληθυσμών 
στον ευρωπαϊκό και αργότερα στο βαλκανικό χώρο διαμόρφωσαν 
ήδη από τα μέσα του αιώνα μια πολυπολιτισμική κοινωνική πραγ-
ματικότητα, μέσα στην οποία ο προσδιορισμός της εθνικής 
ταυτότητας και ο ρόλος της ιστορίας μεταβάλλονται. Το ζήτημα της 
ενσωμάτωσης αλλόφωνων και αλλοεθνών στο νεοελληνικό κράτος, 
όπως παρουσιάζεται σήμερα, ενέχει ιστορικές και κοινωνικές 
παραμέτρους που έχουν ήδη παγιωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Ήδη από το 1953 το Συμβούλιο της Ευρώπης διατύπωνε συγκε-
κριμένες προτάσεις για τη νέα διδακτική της iστορίας σ’ όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες με στόχο την προώθηση μιας διαπολιτισμι-
κής αντίληψης. Η ύλη και η μεθοδολογία της ΤΙ εντάσσονται σ’ αυ-
τή την μετατόπιση του κέντρου βάρους από το άτομο και το εσω-
στρεφές έθνος προς τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
συντεταγμένες ομάδων και κοινοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, η ι-
στορία συμβάλλει στην εμβάθυνση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης και στην αναγνώριση των τοπικών, γεωγραφικών, οικονομικών 
διαφοροποιήσεων59. Παράλληλα με τα άλλα είδη ιστορίας, η ΤΙ 
προωθεί μια πλουραλιστική προσέγγιση της εθνικής και της παγκό-
σμιας ιστορίας και μια στάση ανοχής και σεβασμού απέναντι σε δι-
αφορετικές ταυτότητες. Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη 
αυτών των στόχων είναι η εισαγωγή των διδασκομένων στις ιστο-
ριογραφικές και μεθοδολογικές πρακτικές, οι οποίες καλλιεργούν 

                                                 
59. βλ. Λ. Βεντούρα - Χ. Κουλούρη, ό.π., 120-121. 
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την κριτική ικανότητα και την ιστορική κατανόηση. 
Στα πλαίσια της ειδικής διδακτικής του μαθήματος, η σπουδή 

της ΤΙ, σε όποια θεματική της κι αν επικεντρωθεί (οικονομική, εκ-
παιδευτική, μνημειακή, ονοματοθεσία δρόμων και περιοχών)60, 
προάγει τη βιωματική ιστορία, την εξοικείωση με τις μεθόδους προ-
σέγγισης της ιστορικής γνώσης και κατ’ ακολουθία την απόκτηση 
των αντίστοιχων δεξιοτήτων που αποτελεί βασικό σκοπό του μα-
θήματος61. Από ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική άποψη, η διδα-
σκαλία της ΤΙ στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης θεωρείται α-
ναγκαία λόγω της δυσκολίας στη χρήση και κατανόηση ιστορικών 
εννοιών και προσδιορισμών. Η σπουδή του άμεσου, οικείου περι-
βάλλοντος που είναι περιορισμένο γεωγραφικά αλλά και χρονολο-
γικά θα απαιτούσε ίσως μικρότερης κλίμακας «ιστορική φαντασία» 
και «ιστορικό λεξιλόγιο», ενώ με την αξιοποίηση της αισθητηρια-
κής εμπειρίας στην επιτόπια έρευνα καλύπτεται το αίτημα των παι-
δαγωγών για αυτογνωσία και γνωριμία με το άμεσο περιβάλλον, 
για εποπτικότητα και βιωματική διδασκαλία62. 

Στο χώρο της νεοελληνικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το αίτημα για τη διδασκα-
λία της ΤΙ εμφανίστηκε επίσημα από το 1988 και την προώθησή του 
ανέλαβε η Ομάδα μελέτης της ΤΙ, η οποία συγκροτήθηκε το 1989 και 
υπέβαλε σχετικό Υπόμνημα και Σχέδιο Εγκυκλίου στον υπουργό 
Παιδείας63. Ωστόσο παρά την έντονη δραστηριότητα της ομάδας στο 
σύνολο των πράξεων που κατατέθηκαν από το ΚΕΜΕ και από το ΠΙ 
για θέματα διδακτικής της ιστορίας μόνο το 2% αφορά στην ΤΙ μαζί 

                                                 
60. βλ. W. H. Burston, Handbook, ό.π., 53-54. 
61. Ε. Αβδελά, ό.π., 20. 
62. βλ. Χ. Χαρίτου, «Από την τοπική ιστορία στην αυτογνωσία», 94-98: 

Εκπαιδευτικά 12/1988 και W. H. Burston, Principles of history teaching, 
London 1972, 152-174, και P.J. Rogers, The new history, ό.π., 50 και W. H. 
Burston, Handbook, ό.π. 21. 

63. Φ. Κ. Βώρος, «Τοπική ιστορία», 33-41: Εκπαιδευτικά, 20/1990. 
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με τα θέματα για το εποπτικό και διδακτικό υλικό64. 
Το ενδιαφέρον παιδαγωγών και διδασκόντων για την ενσωμά-

τωση της ΤΙ στα ΑΠ της πρώτης και δεύτερης εκπαιδευτικής βαθμί-
δας κυρίως, παρουσιάστηκε στον ελλαδικό χώρο, από την εποχή 
του εκπαιδευτικού δημοτικισμού65 ενώ, στο διεθνή χώρο, μετά το 
1970, διευρύνθηκε στα πλαίσια της Νέας ιστορίας, η ιστορική θε-
ματική και μεθοδολογία. Η διδασκαλία της παγκόσμιας ιστορίας 
και των επιμέρους ιστοριών66 προσανατολίζεται προς την ανάπτυ-
ξη μιας ευρύτερης ιστορικής σκέψης, και η προσέγγιση της ιστορι-
κής τεχνικής, των πηγών και των ιστορικών αντικειμένων συμβάλ-
λει στην αποϊδεολογικοποίηση της ιστορικής ύλης67. Η διαβάθμιση 
της ιστορικής θεματικής από το τοπικό, στο εθνικό, στο παγκόσμιο 
και σε επιμέρους σύνολα (γεωγραφικά, πολιτισμικά ή οικονομικά) 
εμπλουτίζει και εδραιώνει την έννοια της συλλογικής ταυτότητας, 
αρκεί να γίνονται αποδεκτές οι διαιρέσεις και οι διαφοροποιήσεις 
του παρελθόντος και του παρόντος68. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το μάθημα της ΤΙ έχει ήδη 
ενταχθεί στο ΑΠ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνάρτηση με 
το μάθημα της γεωγραφίας. Πολλές φορές διδάσκεται στα πλαίσια 
του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία προ-
άγει σημαντικά τη βιωματική γνώση και στοχεύει στην προσέγγιση 
των ερευνητικών μεθόδων και πηγών. Προς αυτή την κατεύθυνση 

                                                 
64. ∆. Μαυροσκούφης, ό.π., 330: στον πίνακα ταξινόμησης ο αριθμός πρά-

ξεων για την ΤΙ είναι μόνο οκτώ. 
65. βλ. Φ. Βώρος, «Τοπική ιστορία», ό.π., και Χ. Γ. Χαρίτος, «Τοπική ιστο-

ρία και εκπαιδευτικά ιδρύματα», 155-172: Εκπαιδευτικά, 25-26 / 1992. 
66. βλ. I. Steele, ό.π., 9-13. 
67. ∆. Μαυροσκούφης, ό.π., 15-17: ιδιαίτερα η σχολική ιστοριογραφία 

παρουσιάζεται ευάλωττη στον κίνδυνο της ιδεολογικής χρήσης της ιστορικής 
γνώσης. Ωστόσο, με την αξιοποίηση ευρύτερης βιβλιογραφίας και την άμεση 
πρόσβαση των μαθητών σε πηγές και μαρτυρίες μπορεί να γίνει κατανοητή η 
πολυπλοκότητα της ιστορικής εξέλιξης. 

68. βλ. Λ. Βεντούρα - Χ. Κουλούρη, ό.π., 118. 
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έχει εισαχθεί στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1982-
1985 το μάθημα «Μελέτη του περιβάλλοντος» και δίνεται έμφαση 
στον εποπτικό και βιωματικό χαρακτήρα του. Ο διαθεματικός και 
παιδοκεντρικός χαρακτήρας του μαθήματος αποτελούν κατάλληλο 
διδακτικό πλαίσιο για την ΤΙ. Αυτή αξιοποιείται επίσης από ερευ-
νητικές ομάδες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία προωθεί-
ται ιδιαίτερα στα επαρχιακά σχολεία της Θράκης69. 

Ωστόσο, για τον ιστορικό και το διδάσκοντα της τοπικής ιστο-
ρίας το ερευνητικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο 
δεύτερο συνθετικό του όρου, στο ιστορικό δηλαδή υλικό και στη 
μέθοδο διδασκαλίας που αντιστοιχεί σ’ αυτό. Παρόμοια, η μεθοδο-
λογική προσέγγιση της ΤΙ μέσω των εικαστικών μαρτυριών δίνει ι-
διαίτερη έμφαση στην έννοια του ιστορικού υλικού. Η ιστορική θε-
ματική της ΤΙ και η εικονογράφησή της σε συνάρτηση με τις τεχνι-
κές της ιστορικής έρευνας, τεκμηριώνουν το ρόλο των τελευταίων 
στη διδακτική της ιστορίας. Η αξιοποίηση της ιστορικής εικόνας 
στη διδακτική πολεμικών, συμβαντολογικών θεμάτων ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα τους μαθητές της πρωτοβάθμιας αγωγής, διότι προσιδιά-
ζουν στην αντιληπτική ικανότητά τους. Οι διδασκόμενοι γνωρίζουν 
ήδη από τα μνημεία, τις προτομές και τα τοπικά μουσεία, τα πρό-
σωπα και τα γεγονότα της ιστορίας που διδάσκονται. Τα παιδιά 
μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι γλυπτικές μορφές αποτελούν 
πηγές πληροφόρησης για ιστορικά πρόσωπα και αγώνες. Οι ρεαλι-
στικές εικονογραφήσεις μαχών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο προσφέ-
ρουν εποπτική γνώση για την ενδυμασία, τον οπλισμό και τις στρα-
τηγικές του πολέμου σε προηγούμενες εποχές. Τα θέματα αυτά ελ-
κύουν ιδιαίτερα τους μαθητές μικρής ηλικίας και με την κατάλληλη 

                                                 
69. βλ. Σ. Μούτσιος, Το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: περιγραφή και ανάλυση του προγράμματος δι-
δασκαλίας, Θεσσαλονίκη 1996, 153-154 και Μ. Βαϊνά, ό.π., 120. Για το συγκε-
κριμένο θέμα έχω και προσωπική εμπειρία από τη θητεία μου σε Λύκειο του 
Έβρου και την αντίστοιχη εκπόνηση περιβαλλοντικής δραστηριότητας. 
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μεθοδολογική πρόταση του διδάσκοντα γίνεται εφικτή η ανάπτυξη 
του αντίστοιχου ιστορικού λεξιλογίου70. Η παράλληλη παρουσίαση 
της ΤΙ στο πλαίσιο των εικαστικών μαρτυριών συμβάλλει στην 
προσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθεί ο ίδιος ο 
ιστορικός και η ταξινόμηση του ιστορικού, εικονιστικού υλικού 
αποδεσμεύει διδάσκοντα και διδασκομένους από τη μονοδιάστατη 
ανάγνωση του διδακτικού εγχειριδίου και τη δασκαλοκεντρική 
αφήγηση του ιστορικού μαθήματος71. Η παρατήρηση ιστορικών 
πορτρέτων, πολεμικών και ειρηνικών σκηνών από την ιστορική το-
πιογραφία συντελεί στη δημιουργία καθαρών εικόνων, εποπτειών 
για τα παρελθόντα πρόσωπα και γεγονότα. Είτε πρόκειται για πι-
στή απεικόνιση είτε για αφαιρετικά σχήματα, τα οποία επιτρέπουν 
ωστόσο την αναγνώριση των απεικονιζομένων, οι ιστορικές εικόνες 
συμπληρώνουν τη διδακτική εμπειρία και ολοκληρώνουν το αρι-
στοτελικό αίτημα για την αισθητοποίηση των εννοιών, «ουδέν εν 
τω νω, ο μη προτέρον εν τη αισθήσει»72. Σ’ αυτό το διδακτικό πεδίο 
τα ιστορικά έργα τέχνης όπως και η ίδια η ΤΙ εισάγουν τους μαθη-
τές στην κριτική προσέγγιση της μαρτυρίας. Σύμφωνα με τα ερευ-
νητικά δεδομένα σχετικά με την αντίδραση των μαθητών απέναντι 
στα έργα τέχνης καταλληλότερη θεωρείται η ηλικία των 8-13 χρό-
νων, διότι σ’ αυτό το στάδιο της νοητικής ανάπτυξης επηρεάζονται 
από τα περιγραφικά θέματα. Η παραστατική εικονογράφηση κατά 
συνέπεια μπορεί να αξιοποιηθεί από αυτήν την ηλικία στα πλαίσια 
της ιστορικής αφήγησης και της επιτόπιας ερευνητικής δραστηριό-

                                                 
70. A. K. Dickinson, P. J. Lee, P.J. Rogers, Learning history, London 1984, 

158-161, και L. H. Chapman, ∆ιδακτική της τέχνης, προσεγγίσεις στην καλλι-
τεχνική αγωγή, Αθήνα 1993, 296-297. 

71. βλ. Ι. Steele, ό.π., 52 και Κ. ∆. Γεωργούλης, Γενική ∆ιδακτική, ό.π. και 
για το ρόλο του σχολικού εγχειριδίου, βλ. ∆. Μαυροσκούφης, ό.π., 44-51. 

72. Η ιστορική εικονογράφηση διαμορφώνει το εξωτερικό των γεγονό-
των, όπως υποστήριζε ο Collingwood: βλ. W.H. Burston, Handbook, ό.π., 130. 
Για τη θέση του Αριστοτέλη, βλ. Ι. Ν. Κανάκης, ό.π., 9. 
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τητας73. 
Παράλληλα το εικονιστικό υλικό συμβάλλει στη δυνατότητα 

προσέγγισης της ιστορικής αλληλεξάρτησης, με την προϋπόθεση ότι 
την παρουσίαση των εικαστικών μαρτυριών θα συνοδεύουν συγκε-
κριμένες ερωτήσεις και επεξηγήσεις για το περιεχόμενο των έργων 
και τη συνάρτησή τους με τα ιστορικά δρώμενα. Πολλά από τα ε-
ρευνητικά πορίσματα που εξάγονται από τη σπουδή της εικόνας 
κατά τη διδακτική διαδικασία, μπορούν να εφαρμοστούν στην με-
λέτη της ιστορικής εικόνας και γλυπτικής και να προσφέρουν ένα 
μεθοδολογικό μοντέλο ανάγνωσης τους. Οι ερωτήσεις συνήθως ε-
στιάζονται στην ονομασία των αντικειμένων και προσώπων που 
εικονίζονται, στη γενική σύλληψη του ιστορικού θέματος, στην 
παρατήρηση σημαντικών λεπτομερειών που προσδιορίζουν την ι-
στορική πραγματικότητα, στη σύνδεση του εικονιζόμενου γεγονό-
τος με τις εμπειρίες και τη σύγχρονη πραγματικότητα των διδα-
σκόμενων, στην εξαγωγή υποθέσεων και συμπερασμάτων για την 
εποχή και τον τόπο της εικονογράφησης74. 

ΙΙ. Παρατηρήσεις και προτάσεις 

Η διδασκαλία της ιστορίας σήμερα υιοθετεί τις σύγχρονες τά-
σεις της ιστοριογραφίας, μία από τις οποίες αναζητά την εξισορρό-
πηση ανάμεσα στην εθνική, παγκόσμια και τοπική ιστορία. Για τη 
σύγχρονη θρακική ιστορία, αλλά και γενικότερα για την ιστορία 
του βόρειου εληνισμού, σημαντική γεωγραφική και πολιτική συντε-
ταγμένη αποτελεί η ιστορία των Βαλκανίων κατά τον 18ο - 19ο αι-
ώνα, όπως αντίστοιχα η σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης σηματοδο-

                                                 
73. Ρ. Καλούρη - Αντωνοπούλου, Χ. Κάσσαρης, Το μουσείο μέσο τέχνης 

και αγωγής και οδηγός επίσκεψης για μαθητές και δασκάλους, Αθήνα 1988, 
46-48. Α. Ανδρέου (1996), ό.π. 

74. βλ. Α. Αντωνιάδης, Η διδακτική της ιστορίας, Αθήνα 1995, 64-67, και 
D. Gunning, The teaching of history, ό.π., 42-47. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ∆ΟΥ  

 294

τεί την νεοελληνική ιστορία στο σύνολο της. Η δομή του βαλκανι-
κού ή ανατολικομεσογειακού χώρου συνιστά ένα σύνολο δυναμι-
κών σχέσεων ανάμεσα σε έθνη και κοινότητες με ποικίλα ενοποιη-
τικά στοιχεία75. Η βαλκανική ταυτότητα των Θρακών (και των Ελ-
λήνων γενικότερα), παρά τη μειωτική σημασία που αποδίδεται σή-
μερα στον όρο- balkan, αποτελεί βασική παράμετρο για την κατα-
νόηση της κοινής ιστορίας των λαών της περιοχής οι οποίοι, παρά 
το γεγονός ότι μετά το σχηματισμό των εθνών - κρατών υπήρξαν 
αντίπαλοι και συμμετείχαν σε πολεμικές βιαιοπραγίες, για πολλούς 
αιώνες πριν είχαν ζήσει μαζί χωρίς σημαντικά προβλήματα. Η περί-
οδος της οθωμανικής αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα το ιστορικό γε-
γονός της ελληνικής Επανάστασης του 1821 εκτός από μείζονα ε-
θνικά ιστορικά θέματα αποτελούν επίσης μια ιστορική θεματική 
που αφορά σ’ όλα τα Βαλκάνια. Στις επαναστατικές κινητοποιήσεις 
του 19ου συμπυκνώνεται όλη η σύγχρονη ιστορία των βαλκανικών 
κρατών και με το κριτήριο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η 
επανάσταση του 1821 για τον ελληνισμό της μείζονος Θράκης. Το 
ενδιαφέρον μας δεν εστιάζεται στην πολεμική αντιπαλότητα των 
εθνικών ομάδων και πληθυσμών, αλλά στην κοινή αφετηρία δρά-
σης για την κατάκτηση των εθνικών συνειδήσεων. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο, οι ιστορικοί μπορούν να προσεγγίσουν την ιστορία των 
βαλκανικών λαών από την άποψη της γειτνίασης και όχι της πολι-
τισμικής, θρησκευτικής ή πολιτικής διαφοροποίησής τους.  

Στόχος αυτής της ιστορικής προσέγγισης είναι η κατάκτηση μιας 
κοινής γλώσσας από τους ιστορικούς και διδάσκοντες της περιοχής 
και η διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας και αλληλεγγύης, οι 
οποίες κινδυνεύουν ν’ αλλοιωθούν ή και να εκλείψουν στη σύγχρο-
νη πολυπολιτισμική πραγματικότητα76. Προς αυτήν την κατεύθυν-

                                                 
75. βλ. Κ. Μ. Σταματόπουλος, Μάθημα βαλκανικής ιστορίας, από την βυ-

ζαντινή και την οθωμανική οικουμένη στον σχηματισμό και στη λειτουργία 
των εθνικών κρατών Αθήνα 1995, 26-30. 

76. Κυρίδης Α., Ντίνας Κ., Βαμβακίδου Ι., Καραμήτσου Κ. (2002). «Το τέ-
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ση υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία της ΤΙ μπορεί να συμβάλει σε 
μια λιγότερο εθνοκεντρική και κρατοκεντρική διδακτική της ιστο-
ρίας. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση των ιστορικών εικαστικών μαρτυ-
ριών, οι οποίες συγκροτούν ένα διεθνή κώδικα επικοινωνίας, μπο-
ρεί να περιορίσει τις ηθικολογίες και τις αποσιωπήσεις, οι οποίες 
αρκετές φορές διαμορφώνουν την «εθνική αυτοεικόνα» κάθε λαού 
και κατά συνέπεια καθορίζουν και την εικόνα των άλλων77. Η ι-
στορική τέχνη συνιστά μ’ αυτόν τον τρόπο ένα μεθοδολογικό πλεο-
νέκτημα της ΤΙ, διότι συγκεκριμενοποιεί την ιστορική γνώση και 
παράλληλα μέσω του εκαστικού - μη γλωσσικού κώδικα μπορεί ευ-
κολότερα να υπερβεί τα σύνορα των εθνικών ιστοριών. Η μέχρι 
πρότινος αποσιώπηση της σύγχρονης θρακικής ιστορίας, αλλά και 
εν γένει η υποβάθμιση μεγάλου μέρους των ΤΙ εντάσσεται στον ε-
θνοκεντρικό χαρακτήρα κάθε εκπαιδευτικού συστήματος στα 
πλαίσια του οποίου αξιολογείται συνήθως ως σημαντικότερη η ι-
στορία του κέντρου από αυτήν της περιφέρειας. Με βάση τα δεδο-
μένα ερευνών, τα ιστορικά διδακτικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας 
και ∆ευτεροβάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης δεν διέπονται από την 
αντίληψη μιας αλληλένδετης τοπικής και εθνικής ιστορίας. Εκτός 
από την ιστορία της Αθήνας πολύ λίγες άλλες περιοχές ιστορούνται 
και μόνο τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του μαθήματος «Μελέτη 
του περιβάλλοντος» που έχει εισαχθεί στη ∆ημοτική Εκπαίδευση 
έχει ενισχυθεί έμμεσα η διδασκαλία της ΤΙ78. Για τη σύγχρονη ιστο-

                                                    
λος της «ομοιογένειας» και η απαρχή της «ετερότητας» στο ελληνικό νηπια-
γωγείο: Οι νηπιαγωγοί μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις 
πολυπολιτισμικές τάξεις». Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, Εκπαί-
δευση Γλωσσικών Μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη, Π.Τ.∆.Ε., Α.Π.Θ. Α. Andreou, 
A. Kyridis, Ι. Vamvakidou, V. Drossos, S. Kassidou (2002). «Greek Primary 
School Students write on the national anniversary of March 25th. School history 
and national ideology». Journal of Educational Research.  

77. βλ. Α. Φραγκουδάκη - Θ. ∆ραγώνα (επιμέλεια), «Τι είναι η πατρίδα 
μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα 1997, 27-45. 

78. βλ. Χ.Σ. Ντούλας, «Σχολικά βιβλία Ιστορίας και τοπικής ιστορίας, η 
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ρία της μείζονος γεωγραφικής περιοχής της Θράκης γίνονται ανα-
φορές στο ιστορικό σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ΄ τάξης στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση και στο αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών. Συ-
γκεκριμένα καταγράψαμε μία έμμεση αναφορά στη συμμετοχή των 
Θρακών κατά την επανάσταση του 1821, ένα απόσπασμα δηλαδή 
δημοτικού τραγουδιού αφιερωμένο στη ∆ΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ, τη 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ, χωρίς πρόσθετη επεξήγηση και σχολιασμό καθώς 
και ένα ταξιδιωτικό απόσπασμα για την ελληνικότητα της Φιλιπ-
πούπολης κατά τον 19ο αιώνα79. 

Ωστόσο η ιστορία «μικρής κλίμακας» συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ερμηνεία των εθνικών ιστοριών διότι ευκολότερα συσχετίζε-
ται με τα σύγχρονα γεγονότα και προβλήματα, ιδιαίτερα στην επο-
χή μας, κατά την οποία παρατηρείται αυξανόμενη κινητικότητα 
πολιτών στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο με αποτέλεσμα την 
αποδυνάμωση της παραδοσιακής αντίληψης για μια ενιαία και ο-
μοιογενή ταυτότητα. Ο ταυτόχρονος προσδιορισμός της κοινής πο-
ρείας των λαών που διαθέτουν πολλαπλές πολιτισμικές ταυτότητες, 
εμπλουτίζει καταλυτικά το ρόλο της ιστορίας ως επιστήμης και ως 
βασικού μαθήματος σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα εφόσον προσα-
νατολίζεται προς την μεγιστοποίηση της συναίνεσης και της ανοχής 
στο διαφορετικό80. 

Η καταγραφή και η διδασκαλία των ΤΙ μπορούν να διαφωτίσουν 
άγνωστες πτυχές ποικίλων ιστορικών κατηγοριών καθώς και ιστορι-
κών γεγονότων, η ιδιαιτερότητα των οποίων αντικρούεται με τις αό-
ριστες σχηματοποιήσεις της γενικής ιστορίας. Επιπλέον τα στοιχεία 

                                                    
περίπτωση της Θεσσαλίας», 88-107: Σεμινάριο, 9. 

79. Η έρευνα και καταγραφή έγιναν στο σχολικό ιστορικό εγχειρίδιο: βλ. 
∆. Μελάς (εποπτεία), ∆. Ακτύπης, Α. Βελαλίδης, Μ. Καΐλα, Θ Κουτσουλάκος, 
Γ. Παπαγρηγορίου, Κ. Χωρεάνθης, Στα νεότερα χρόνια: Ιστορία Στ΄ ∆ημοτι-
κού, ΟΕ∆Β 1997 και στο αντίστοιχο τετράδιο εργασιών, 101 και 87, 94 αντί-
στοιχα. 

80. βλ. Λ. Βεντούρα - Χ. Κουλούρη, ό.π., 140-141. 
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που αντλούνται από τις τοπικές αντιθέσεις και ιδιαιτερότητες εφο-
διάζουν τον ιστοριογράφο με νέες ερμηνευτικές κατηγορίες. Η ανα-
γκαιότητα καταγραφής και διδακτικής της ΤΙ θεωρείται εύλογη υπό 
τον όρο ότι θα βρίσκεται απεγκλωβισμένη από κοινοτοπίες, στοιχεία 
ρητορικής και κακής λογοτεχνίας. Συγχρόνως χρειάζεται να γίνει κα-
τανοητό ότι το υλικό που αντλείται από τον τοπικό, ιστορικό χώρο, 
συναρτάται και με το γενικό ιστοριογραφικό πλαίσιο81. Η αλληλε-
ξάρτηση τοπικών - εθνικών ιστορικών γεγονότων θεωρείται δεδομέ-
νη για τη σύγχρονη ιστοριογραφία, στο μέτρο που η εθνική ιστορία 
δεν ταυτίζεται με τη συμβαντολογική: όταν δηλαδή η εθνική ιστορία 
υιοθετεί μια κοινωνική προοπτική και περιλαμβάνει κάθε είδος ιστο-
ρίας, τότε μόνο δεν αποκλείεται και η ΤΙ82. 

Η αξιοποίηση της ΤΙ και της αντίστοιχης σ’ αυτήν ιστορικής ει-
κονογράφησης στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να 
προσανατολιστεί προς τη διδακτική της ΤΙ και της ιστορικής εικό-
νας και στη συνέχεια προς το συγκεκριμένο κάθε φορά τοπικό και 
εικονογραφικό υλικό της περιοχής. Το υλικό αυτό είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί για επεξήγηση και διασαφήνιση εθνικών και διε-
θνών ιστορικών θεμάτων, για ιστοριογραφική, τοπική έρευνα και 
για σπουδή περιβαλλοντικών θεμάτων. Η σπουδή της ΤΙ και της ι-
στορικής εικονογράφησης εντάσσεται στα πλαίσια ενός ιστορικού 
κύκλου σπουδών και συνδέεται με τις αντίστοιχες θεματικές κοινω-
νικών ή περιβαλλοντικών σπουδών. Η μελέτη του τοπικού και γει-
τονικού περιβάλλοντος σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα δεν προσβλέ-
πει στη διαμόρφωση τοπικιστικής συνείδησης, αλλά στη διεύρυνση 
της ιστορικής γνώσης και της ιστορικής εμπειρίας. Οι μέθοδοι, οι 
πηγές και οι τεχνικές που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της 
«άμεσης τοπικότητας» (locality) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
για την προσέγγιση της ιστορίας απομακρυσμένων περιοχών. Η συ-

                                                 
81. Βλ. R. Romano, ό.π., 43. 
82. Α. Μπαγιόνας, «Η εθνική ιστορία και η αντικειμενικότητα της ιστορι-

κής γνώσης», 69-81: Σεμινάριο 17, 70-71. 
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νεργασία επίσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από διαφορετικές 
περιοχές με αφορμή μια κοινή ιστορική θεματική, όπως για παρά-
δειγμα η Επανάσταση του 1821 ή μεταγενέστεροι εθνικοί αγώνες 
και κινήματα, ή κοινά ακριτικά, γεωμορφικά και κοινωνικά ζητή-
ματα, συμβάλλει στην παραγωγή τοπικού, ιστορικού υλικού, στην 
αρχειοθέτηση του εικονιστικού (εικαστικού είτε φωτογραφικού υ-
λικού) και μεθοδολογικά οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στη προ-
σέγγιση ευρύτερων περιοχών της ιστορίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η 
διδακτική της ΤΙ και της ιστορικής εικόνας δεν αποτελούν αυτο-
σκοπό, αλλά μέσο προσέγγισης της ιστοριογραφικής έρευνας και 
της αλληλεξάρτησης των ιστορικών γεγονότων. Η διαφορετική αξι-
οποίηση της ΤΙ και του τοπικού εικονιστικού υλικού σε κάθε βαθ-
μίδα της εκπαίδευσης αφορά κυρίως στην επιλογή της ύλης με βάση 
τα ψυχοπαιδαγωγικά κριτήρια και στην οργάνωση των εκπαιδευο-
μένων είτε ως τάξη είτε ως ομάδες εργασίας ή ατομικές εργασίες83. 
Η γενικότερη παιδαγωγική ωφέλεια από τη διδασκαλία της ΤΙ ε-
μπεριέχεται στις σπουδές του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στο πε-
ριεχόμενο και στις μεθόδους που αυτές ακολουθούν, ενώ τα οφέλη 
από την αξιοποίηση της ιστορικής εικόνας στα πλαίσια της ΤΙ επι-
κεντρώνονται στην παιδαγωγική αξία των ΕΜ∆. Η ιστοριογραφική 
προσέγγιση του τοπικού και γειτονικού περιβάλλοντος προσφέρει 
ευκαιρίες για τη μελέτη των πραγματικών ανθρώπων και καταστά-
σεων ενσωματώνοντας τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος στο 
διαρκές παρόν, χωρίς τις γενικεύσεις των εθνικών ιστορικών θεμα-
τικών. Η συνάρτηση της ΤΙ με τις θεματικές της γεωγραφίας, της τέ-
χνης και άλλων ειδικών τομέων κάθε ιστορικής πραγματικότητας 
συμβάλλει σημαντικά στην αποδέσμευση από τη μονοσήμαντη ι-
στορική διδασκαλία και γνώση. Επιπλέον, οι εικαστικές μαρτυρίες 
και ιδιαίτερα τα δημόσια μνημεία και γλυπτά συγκροτούν μια δι-
αρκή απτή συσχέτιση του παρόντος με το παρελθόν και, ως προς 
τις μικρές ηλικίες, συνιστούν μια άμεση αναπαράσταση της τοπικό-

                                                 
83. Βλ. Douch, ό.π., 123-125. 
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τητας, των ιστορικών γεγονότων και προσώπων. Επικεντρώνοντας 
το ενδιαφέρον στη διδακτική της ιστορίας κατά την προσχολική 
αγωγή και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζουμε ότι η το-
πική άποψη της ιστορίας σε μια απλοποιημένη, συνοπτική μορφή 
και σε συνάρτηση με την ιστορική εικόνα και τα ιστορικά μνημεία, 
εισάγει τους μαθητές στην έννοια του μερικού, του συγκεκριμένου. 
Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται και αναπτύσσεται η σκέψη τους 
και ολοκληρώνεται σταδιακά όπως προαναφέρθηκε84. 

Σύμφωνα με τη νέα διδακτική η οποία εδράζεται κυρίως στη 
θεωρία του Bruner και στη σύγχρονη θεωρία ανάπτυξης των προ-
γραμμάτων διδασκαλίας (curriculum development), η διδασκαλία 
της ΤΙ χρειάζεται να αποδεσμευθεί από τη γεωμορφολογική εξέτα-
ση του άμεσου περιβάλλοντος και τη λαογραφική θεώρηση, επειδή 
αυτές οι προσεγγίσεις επικεντρώνονται σε μια ευκαιριακή αντιμε-
τώπιση των τοπικών ιστορικών ιδιαιτεροτήτων. Όσον αφορά στην 
εικαστική εικονογράφηση της ΤΙ και στην αξιοποίησής της σε κάθε 
εκπαιδευτική βαθμίδα, επισημαίνεται ότι το πλούσιο εικονιστικό 
υλικό παρέχει πληροφορίες και εποπτικοποιεί ιστορικές καταστά-
σεις και έννοιες, εφόσον δεν λειτουργεί ως διακοσμητικό στοιχείο. 
Η λειτουργία της ιστορικής εικόνας εξαρτάται από τους στόχους 
και το περιεχόμενο της τοπικής θεματικής, η οποία έχει επιλεγεί 
από το διδάσκοντα και μπορεί να αξιοποιηθεί ως κίνητρο μάθησης 
και ερευνητικής δραστηριότητας ή ως εμπέδωση ιστορικών πληρο-
φοριών. Η χρήση της εικόνας ως αφετηρία ή ως επιστέγασμα της ι-
στορικής διδασκαλίας εξαρτάται κάθε φορά από το περιεχόμενο 
της ιστορικής ύλης σε συνάρτηση με το εικονιστικό υλικό που δια-
θέτουμε. Οι διαθέσιμες εικαστικές μαρτυρίες όπως επίσης και οι 
γραπτές πηγές για την τοπική ιστοριογραφική έρευνα είναι συνή-
θως λιγοστές και ανάλογα υπαγορεύουν τη μεθόδευση της διδα-

                                                 
84. J. Dewey, ό.π., και Γ. Κόκκινος, Από την ιστορία στις ιστορίες, ό.π., 

297-311. 
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σκαλίας85. 
Για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση της τοπικής εικονογράφη-

σης, οι επισκέψεις στα ιστορικά μουσεία θεωρούνται απαραίτητες 
σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, αν και, στον ελλαδικό χώρο η ύ-
παρξη ειδικών ιστορικών μουσείων θεωρείται μεμονωμένη86. Γενι-
κότερα, ό,τι υποστηρίζεται για την αξιοποίηση της ιστορικής τέχνης 
κατά τη διδασκαλία της εθνικής ή γενικής ιστορίας, μπορεί να προ-
σαρμοστεί και στη διδακτική της ΤΙ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
κατά την παρουσίαση και μελέτη του εικονιστικού υλικού, ώστε να 
μην επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μόνο σε 
γνώσεις σχετικές με δημιουργούς και καλλιτεχνικά ρεύματα, αλλά 
στην αξιοποίηση του έργου τέχνης ως πηγής για την κατανόηση ε-
νός ιστορικού γεγονότος. Η ένταξη ενός έργου τέχνης στο κοινωνι-
κοπολιτικό πλαίσιο όπου ανήκει, είναι δυνατή, εφόσον το έργο α-
ντιμετωπίζεται από τον ιστορικό ερευνητή και το διδάσκοντα ως 
«πραγματικό αντικείμενο», το οποίο υπόκειται σε άμεση παρατή-
ρηση. Με αυτόν τον τρόπο τα ιστορικά δρώμενα και τα πρόσωπα 
του παρελθόντος αποτυπώνονται μέσω του αναλογικού συλλογι-
σμού και συσχετίζονται κατάλληλα με τα έργα τέχνης. 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διδακτικής πράξης, η παιδαγω-
γική της εικόνας προσανατολίζεται προς την ιστορική και αισθητι-
κοπολιτισμική αγωγή. Χωρίς να εισηγούμαστε έναν εικονιστικό 
βερμπαλισμό είναι απαραίτητο να εισαχθεί στις Παιδαγωγικές 
Σχολές το ειδικό μάθημα της ιστορικής εικονογραφίας και εικονο-
λογίας με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση των διδασκόντων έτσι, 
ώστε οι τελευταίοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδα-
κτικής αξιοποίησης των εικόνων στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Απαραίτητη είναι επίσης η συλλογή ιστορικών 
εικόνων σε κάθε βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο, ώστε ν’ αντιστοιχεί 
κάθε φορά στην ιστορική ύλη που διδάσκεται. Προς την ίδια κα-

                                                 
85. Σ. Μούτσιος, ό.π., 135-137. 
86. Χ. Τσιούμη - Μαυροπούλου, ό.π., 20-21. 
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τεύθυνση οι φοιτητές απαιτείται να αξιοποιούν κατά τη δειγματική 
διδασκαλία τους την ιστορική εικονογράφηση επιλέγοντας και 
προσαρμόζοντας τα έργα και την ερμηνευτική τους στην αντιλη-
πτική ικανότητα των διδασκομένων. Το επόμενο στάδιο, ιδιαίτερα 
προσιτό και παιδαγωγικά αποδεκτό για τις μικρές ηλικίες, αφορά 
στην αναπαραγωγή της ιστορικής εικόνας στα πλαίσια συνεργασί-
ας με τη σπουδή των εικαστικών87. 

Γενικότερα, η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί 
την ένταξη της ιστορικής επιστήμης και του αντίστοιχου μαθήματος 
στο σύνολο των ανθρωπιστικών σπουδών και παράλληλα τον εκ-
συγχρονισμό της διδακτικής του μέσω των ΕΜ∆. Η χρήση των ι-
στορικών εικαστικών μαρτυριών και κατ’ ακολουθία της ιστορικής 
εικόνας με ό,τι σύγχρονο εικαστικά και τεχνολογικά αυτή συνεπά-
γεται μπορεί να συμβάλει σε μια διαφορετική ανάγνωση και ερμη-
νεία των ιστορικών γεγονότων και των εννοιών, καθώς και στην 
κατανόηση πολλαπλών πολιτισμικών παραδόσεων και ιστορικών 
κληρονομιών. 

Συμπερασματικά, η καταγραφή και η διδασκαλία των ΤΙ εμπε-
ριέχουν μια νέα προσέγγιση της ιστορικής γνώσης και αντιστοιχούν 
στη δημιουργία μιας συνείδησης που αποκτάται μέσω αυτής. Η δι-
αδικασία για την απόκτηση της τοπικής, κοινωνικής, συλλογικής 
και εθνικής συνείδησης, προϋποθέτει μια δυναμική διαδικασία, ένα 
πλέγμα σχέσεων, μέσα από το οποίο οι εκπαιδευόμενοι (από την 
προσχολική αγωγή και σ’ όλη τη μακρά διάρκεια της διαρκούς εκ-
παίδευσης) αποκτούν πολλαπλές ταυτότητες. Η ανάπτυξη της «πα-
ραδοσιακής συνείδησης» κατά την οποία το άτομο ταυτίζεται με το 
χωριό, την περιοχή του, ανταποκρίνεται σε μια πολιτισμική ταυτο-

                                                 
87. Βλ. R. Arnheim, Visual Thinking, California 1969, 310-311 και P.J. Ro-

gers, The New History, ό.π. , 17-26 και ∆. Μπέσσας, Α. Κυρίδης, Ι. Βαμβακίδου 
(2003). «Ο Τούρκος και ο Έλληνας στη ζωγραφική των νηπίων. Σημειωτική 
ανάλυση του εθνικού άλλου στη νηπιακή ζωγραφική»: Συνέδριο Κοινωνιο-
λογίας. Αθήνα. 
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ποίηση. Στη συνέχεια εδραιώνεται η ιστορική συνείδηση μέσα από 
την εθνική ιστορία κάθε λαού. Για τη νεοελληνική ιστορία η διαδι-
κασία αυτή του ελληνισμού σηματοδοτείται από την ταύτιση με 
την αρχέγονη καταγωγή του, την πορεία του μέσα από την Αρ-
χαιότητα και τους ελληνιστικούς χρόνους, από τη μετάβαση στο 
Βυζάντιο και τέλος από την οθωμανική κυριαρχία στην κοσμική 
ταύτισή του με το νεοελληνικό έθνος - κράτος88. 

Η συμμετοχή των Θρακών στον αγώνα του 1821 εμπεριέχει πολ-
λά στοιχεία κοινής προσέγγισης και συνεργασίας των Βαλκανίων 
έτσι ώστε η διδασκαλία της θεματικής αυτής μ’ αυτή την προοπτική 
να θεωρείται σημαντική. Ειδικότερα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
των παραμεθόριων περιοχών είναι επιβεβλημένο να ενταχθούν σ’ 
αυτά ειδικά μαθήματα ΤΙ, όπου θα αναλύονται εμπεριστατωμένα 
επίκαιρα ιστορικά προβλήματα με απαραίτητο όρο το σεβασμό των 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής89. 

Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζονται οι προτάσεις 
ιστορικών και παιδαγωγών για τη μερική διαφοροποίηση των ΑΠ 
και των διδακτικών εγχειριδίων στις παραμεθόριες περιοχές. Ιδιαί-
τερα για το θρακικό χώρο που μελετούμε, η συσχέτιση της ΤΙ με την 
ιστορία των Βαλκανίων, ως ενδιάμεσης περιοχής μεταξύ ∆ύσης και 
Ανατολής όσον αφορά στις περιπτώσεις συνεργασίας στο παρελ-
θόν και στο παρόν, σε κάθε εκδήλωση, κοινωνική, οικονομική, πο-
λιτισμική, επιστημονική, μπορεί να αποτελέσει κατάλληλη θεματική 
για μια αγωγή ειρήνης90. 

                                                 
88. βλ. Π .Ν. Ι. ∆ιαμαντούρος, Ελληνισμός και ελληνικότητα, 51-58: στο 

έργο Ελληνισμός, ελληνικότητα - ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της Νε-
οελληνικής Κοινωνίας, ό.π. 

89. βλ. Α. Ρέππα - Αναστασία, «Ο κοινωνικοπολιτικός ρόλος του Σχολεί-
ου στις παραμεθόριες περιοχές και η συμβολή του στη ∆ιασυνοριακή Συνερ-
γασία», 38-48: Σύγχρονη Εκπαίδευση, 78/1994 και Μ. Βαϊνά, ό.π., 90-91. 

90. ∆. Κιτσίκης, Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος και Τουρκίας στον 20ό αι-
ώνα, Αθήνα 1978 (μετ. από γαλλικά) και Χ. Π. Φράγκος, Επίκαιρα θέματα 
Παιδείας, Αθήνα 1986, 177 κ.ε. 
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Η αντίφαση της σύγχρονης ιστορικής πραγματικότητας περι-
κλείει τα φαινόμενα τμηματικοποίησης και διασποράς παράλληλα 
με την τάση παγκοσμιοποίησης και δυτικού εκσυγχρονισμού: αντί-
φαση, η οποία βιώνεται διαφορετικά στις αναπτυσσόμενες και α-
ναπτυγμένες χώρες με αποτέλεσμα να γίνεται προβληματική η δια-
τήρηση μιας συνεκτικής ταυτότητας και ταυτόχρονα να αναπτύσ-
σεται μια μορφή διυποκειμενικότητας εξαιτίας της νέας τεχνολογίας 
και ιδιαίτερα της πληροφορικής, διότι αυτή συμβάλλει στο χώρο 
της εκπαίδευσης στην αποθήκευση, στην ανάκληση, στη διάδοση 
και στη χρήση της γνώσης χωρίς σύνορα. 

Στον πολυπολικό και πολυπολιτισμικό κόσμο του 21ου αιώνα η 
ευθύνη της εκπαίδευσης σε κάθε βαθμίδα και ιδιαίτερα για τις κοι-
νωνικές επιστήμες, στην οποία εντάσσεται η τοπική ιστορία, προ-
σανατολίζεται παρόμοια με την κοινοτική πολιτική της Unesco στη 
διαμόρφωση διαπολιτισμικών συνειδήσεων. Χωρίς να αποσιωπού-
νται, αλλά ούτε να προβάλλονται εθνοκεντρικά και τοπικιστικά οι 
διαφορές, οι εσωτερικές ρωγμές και προστριβές των πολιτισμών και 
των τοπικών παραδόσεων και με δεδομένο, αλλά όχι νάρκισσο τον 
αυτοπροσδιορισμό κάθε εθνικής και εθνοτοπικής ομάδας μπορούμε 
στα Βαλκάνια να υπαχθούμε σε αμοιβαία συμφωνημένες ρυθμίσεις, 
ακολουθώντας το λόγο του Σεφέρη για τον πολιτισμό που «είναι 
τα συμφωνημένα υπονοούμενα». 

Η υπέρβαση της υποκειμενικότητας των λαών και η ιστοριο-
γραφική προσέγγιση της σύγχρονης πραγματικότητας μπορούν να 
οδηγήσουν στην ορθότερη γνώση του εαυτού και των άλλων. Στον 
21ο αιώνα η μέγιστη κινητικότητα πληθυσμιακών ομάδων προσδί-
δει στην έννοια του τόπου μια ελαστικότητα, διότι ενσωματώνει 
νέα χωροχρονικά περιβάλλοντα και νέα ιστορικά υποκείμενα. Για 
το λόγο αυτό η παραδοσιακή ιστορική προσέγγιση από τα μέσα 
του 20ού αιώνα εμπλουτίσθηκε με περισσότερους τομείς και εστιά-
σεις σε επιμέρους ιστορικές θεματικές και οι παιδαγωγικές αρχές 
ενσωμάτωσαν στο αίτημα για εγγύτητα στο χώρο και τη συναισθη-
ματική εγγύτητα των λαών και των ομάδων με στόχο μια αγωγή 
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προς την ειρήνη. Σ’ αυτήν την προοπτική ο γείτονας προβάλλεται 
ως άλλος οντολογικά και όχι αξιολογικά ως ξένος και αναδεικνύε-
ται ως γνωστικός στόχος της ιστορίας η κατανόηση της αλληλεγγύ-
ης, η οποία κινδυνεύει σοβαρά τόσο στο χώρο των Βαλκανίων, αλ-
λά και στο εσωτερικό κάθε χώρας. 

Η θεματική και η μεθοδολογία της ιστορίας διευρύνεται σήμερα 
προς την ιστορία των προσφυγικών ομάδων, των εκπατρισθέντων, 
των γυναικών, των μειονοτήτων ευρύτερα στα πλαίσια της μικροι-
στορίας, η οποία μετασχηματίζει την ιστορία από ενιαία διαδικα-
σία και καθολικό αφήγημα σε πολυκεντρική δυναμική και εντοπί-
ζει τις ιδιαιτερότητες και τις ασυνέχειες μεταξύ μακροδομής και μι-
κροδομής, την ιστορική μεταβολή, τις αιτίες και τους φορείς της. 

Στη νέα χιλιετία ο ιστορικός επιστήμονας υιοθετεί τον εκδημο-
κρατισμό και τον εξανθρωπισμό της τοπικής και της προφορικής 
ιστοριογραφίας, αναδεικνύει τις αφανείς πλειοψηφίες και μειοψη-
φίες ως κινητήρια δύναμη του ιστορικού γίγνεσθαι και επανα-
προσδιορίζει τους στόχους της ιστορίας: «Ο σκοπός του ιστορικού, 
όπως και αυτός του καλλιτέχνη, είναι να διευρύνει το οπτικό μας 
πεδίο, να μας προσφέρει ένα νέο τρόπο θέασης των πραγμάτων»91.  

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις στη δεύτερη έκδοση 

Οι μεταναστατευτικές και προσφυγικές ομάδες τόσο στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο92 από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά και στον ευρύ-
τερο βαλκανικό χώρο από τα μέσα του 20ού μεταβάλλουν τις κοι-
νωνικές και πολιτικές συντεταγμένες στις χώρες προέλευσης και 
υποδοχής με άμεσες συνέπειες στο δημογραφικό, οικονομικό επίπε-
δο. Στο χώρο της νεοελληνικής εκπαίδευσης σταδιακά διαφαίνο-

                                                 
91. Γ. Κόκκινος, Από την ιστορία στις ιστορίες, Αθήνα 1998, 435.  
92. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών 

από το Νοέμβριο του 1992 τεκμηριώνει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των 
κοινωνιών της Ευρώπης.  
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νται τα προβλήματα ενσωμάτωσης των νέων ομάδων, της αποδοχής 
τους από συνομήλικους και ενήλικες και για το λόγο αυτό στις κα-
τάλληλες ιστορικές συγκυρίες απαιτείται η λύση τους. Στην ελληνι-
κή Θράκη εκτός από τις μουσουλμανικές ομάδες για τις οποίες γίνε-
ται ειδική έρευνα και αξιοποίηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης93 από ειδικούς επιστήμονες, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς 
στις σχολικές μονάδες της περιοχής, έχουν επίσης εγκατασταθεί νέες 
μεταναστατευτικές ομάδες με αποτέλεσμα να διευρύνεται ο προ-
βληματισμός για τη διδακτική των μαθημάτων. Η ένταξη διαφο-
ρετικών από την κυρίαρχη γηγενή μαθητική ομάδα διδασκόμενων 
στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης στη Θράκη απαιτεί τον ανασχεδιασμό αρκετών γνωστικών α-
ντικειμένων. Ο προβληματισμός μας εστιάζεται στα μαθήματα της 
Ιστορίας και των Θρησκευτικών τα οποία είναι κατεξοχήν εθνοκε-
ντρικά και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 
ως διαμεσολαβητικά μαθήματα για την ανάπτυξη της ομαδικότητας 
και για την ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

Η πρότασή μας αφορά στην ενίσχυση της ΤΙ (τοπικής ιστορίας) 
της σύγχρονης Θράκης και του βόρειου ελληνισμού ευρύτερα, στα 
πλαίσια μιας βαλκανοκεντρικής προοπτικής για την προσέγγιση 
της ιστοριογραφίας των λαών και ιδιαίτερα των όμορων λαών με 
βασικό έρεισμα την κοινή γεωφυσική και γεωπολιτική πραγματικό-
τητα των βαλκανικών χωρών. Μ’ αυτόν τον τρόπο από τη μικρή η-
λικία είναι δυνατόν να επιτευχθεί τόσο για την κυρίαρχη μαθητική 
ομάδα της Θράκης, αλλά και για τις διαφορετικές θρησκευτικές, 

                                                 
93. Θ. Βακάλιος, Το πρόβλημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη ∆. Θρά-

κη, Αθήνα 1997. Κ. Τσιούμης (1997). Οι Πομάκοι στο ελληνικό κράτος (1920-
1950). Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Κ. Τσιούμης (2000). Η ίδρυση του μειονοτικού 
Γυμνασίου Τζελάλ Μπαγιάρ και τα πρώτα προβλήματα στη λειτουργία του: Πρα-
κτικά Κ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 313-324. Κ. Τσιούμης 
(2000). Η Προσχολική Εκπαίδευση στη μουσουλμανική μειονότητα και η διαπολι-
τισμική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Μακεδνόν, 7, 107-121. 
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γλωσσικές και μεταναστευτικές ομάδες η αποδοχή της διαφορετι-
κότητάς τους (γλωσσικής, πολιτισμικής) μέσα σ' ένα σταθερό πλαί-
σιο του κοινού, γεωγραφικού και ιστορικού τόπου, της κοινής το-
πικής ιστορίας που βιώνουν καθημερινά. Στο βαλκανικό χώρο υ-
πάρχουν παραδοσιακές εθνικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις 
τις οποίες το μάθημα της ιστορίας σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα δε 
μπορεί να αγνοεί, αλλά ούτε να υπερεκτιμά. Στην εκπαίδευση του 
21ου η ιστορία των όμορων λαών, των μεταναστών, των προσφύγων 
δεν μπορεί να αποσιωπάται ούτε να παρουσιάζεται αρνητικά, αξι-
ολογικά. Η προώθηση της ΤΙ (local history) και των προφορικών 
μαρτυριών (oral history) ως αποτέλεσμα των ιστοριογραφικών κα-
τακτήσεων του 20ού αιώνα συνιστά το κατάλληλο γνωστικό δια-
πολιτισμικό αντικείμενο. Μετά την πολυπολιτισμική προσέγγιση 
στο χώρο της εκπαίδευσης η οποία αναπτύχθηκε από τη δεκαετία 
του ’70 στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, η διαπολιτι-
σμική προσέγγιση σήμερα δίνει έμφαση στη διαλεκτική σύνθεση, 
στη δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας κατανόη-
σης σε άτομα διαφορετικών εθνοτικών ή μεταναστατευτικών ομά-
δων. Τη μετάβαση αυτή από το «πολύ στο διά» κατανοούμε ως μία 
οντολογική διαφοροποίηση για να αποφευχθεί η αξιολογική προ-
σέγγιση των διαφορετικών πολιτισμικών δεδομένων και αξιών κα-
τά τη διδακτική πράξη. Ο όρος πολυπολιτισμικό χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει το αποτέλεσμα της σύγχρονης πραγματικότητας, 
ενώ ο όρος διαπολιτισμικό δηλώνει τον τρόπο, τη μεθοδολογία 
προσέγγισης του πολυπολιτισμικού. Η θεματική και η μεθοδολογία 
της τοπικής και προφορικής ιστορίας94 σε συνάρτηση με το νέο ο-

                                                 
94. Κόκκινος Γ., Από την ιστορία στις ιστορίες, Αθήνα 1998. Μάρκου Γ., 

Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, Αθήνα 1998. Μαρτυρίες σε ηχη-
τικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της ιστορίας, Πρακτικά διεθνούς 
ημερίδας, Αθήνα 1998. Σωτηρίου Σ., Η ατέλειωτη τραγωδία της Σερβίας, Α-
θήνα 1999. Φραγκουδάκη Α., ∆ραγώνα Θ., Τι είναι η πατρίδα μας, εθνοκε-
ντρισμός στην εκπαίδευση, Αθήνα 1997. Χ/ Κωνσταντίνου Κ., Η Σύμβασις 
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πτικοακουστικό υλικό που συνεπικουρεί και υποστηρίζει ιδιαίτερα 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη διδακτική της ιστορίας, αξιοποι-
είται κατάλληλα στα πολυπολιτισμικά σχολεία.  

Η σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα και η αναπαράστασή της 
όπως αυτή παράγεται και αναπαράγεται από τους καλλιτέχνες, τους 
λαούς και από τις κοινωνικές ομάδες βεβαιώνουν ότι η ιστορία του 
πολέμου και της βίας δεν τελειώνει, αλλά «εμφανίζεται σαν μακά-
βριο βεγγαλικό στη βασιλεύουσα της νεωτερικότητας»95. Οι αλλαγές 
στην ιστορία έχουν δρομολογηθεί προς την αλλαγή των πολεμικών 
μέσων, αλλά όχι προς τη βελτίωση του ιστορικού γίγνεσθαι, την α-
πουσία της ανισότητας και της εκμετάλλευσης. Η συμβα-τική αντί-
ληψη για τον πόλεμο έχει αλλάξει ήδη από τη σύγκρουση στον Κόλ-
πο και στη Γιουγκοσλαβία, ενώ μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 η 
τρομοκρατία ορίζεται ως ο νέος, σκιώδης, ακήρυκτος πόλεμος. Ωστό-
σο οι εκατόμβες των θυμάτων δεν έχουν αλλάξει, απλώς έχει μετα-
βληθεί η εικόνα του πολέμου, το θεάσθαι σε μια μορφή αισθητικής 
της βαρβαρότητας. Ο πόλεμος είναι ακήρυκτος και δυνητικά είναι 
παντού από την εποχή του Θουκυδίδη, όπου οι «νικητές αποκτεί-
νουν τους ενήλικους και ανδραποδίζουν τους υπόλοιπους» μέχρι τις 
γενοκτονίες του 20ού αιώνα, το ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι: «πρόκειται για τη θηριωδία του κακού, για τις μεταλ-
λάξεις της τρομοκρατικής δράσης»96. Η χαοτική δομή των πρόσφα-
των γεγονότων στην Αμερική και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσο-
γείου μας αναγκάζει να ξαναδιαβάσουμε την Ιστορία για να κατα-
νοήσουμε τους νόμους και τις συγκρούσεις, την «εντροπία που αυξά-
νεται και που συνεπάγεται την αταξία»97. Παρά τις προφητείες για 

                                                    
της Ουνέσκο περί απαγορεύσεως των διακρίσεων εις την εκπαίδευσιν, Θεσ-
σαλονίκη 1982.  

95. Ν. Ξυδάκης, «Η ιστορία δεν τελείωνει, ποτέ δεν τελείωσε»: Καθημερι-
νή, 16/9 2001, 44. 

96. Π. Κονδύλης, Θεωρία του πολέμου, Αθήνα 1999. 
97. Π. Κονδύλης, ό.π. 
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το τέλος της Ιστορίας98 η «παγκόσμια φαντασμαγορία των εμπορευ-
μάτων και του άυλου χρήματος»99 δεν επιβλήθηκε ανά τον κόσμο. 
Σήμερα κανείς δεν είναι μόνο παραγωγός της Ιστορίας, αλλά και θύ-
μα της, διότι έχει μερίδιο στον πανικό και στην ενοχή για την παθη-
τική, απολίτικη συμπεριφορά όλων μας. Το «σύνδρομο της Ρώμης 
και του νικητή»100 έχει πλέον καταρριφθεί και μαζί μ’ αυτό η ιδιο-
κτησία της Ιστορίας, της ηθικής και του δικαίου. Οι συνέπειες των 
πράξεών μας αφορούν όλους τους κατοίκους της γης, διότι ο πόνος 
είναι κοινός και απαιτείται μια ηθική της ιστορίας του 21ου αιώνα 
ώστε να διαμορφώνεται σταδιακά το αίτημα για μείωση των αδικη-
μένων, των ανισοτήτων, της ασυμμετρίας, καθώς «αυτή γεννά ασύμ-
μετρα πλήγματα»101. Μέσα σ’ αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι της βαρβα-
ρότητας, ποια είναι η θέση του πολιτισμού, της τέχνης, ποιος είναι ο 
κοινωνικός, πολιτικός, ψυχαναλυτικός, θεραπευτικός, ή προπαγαν-
διστικός, αποπροσανατολιστικός ρόλος της; Ποια η λειτουργία και 
χρησιμότητα της αισθητικής;  

Χωρίς να συνηγορούμε υπέρ της εμπόλεμης κατάστασης διαβλέ-
πουμε ότι σε συγκρουσιακές καταστάσεις η καλλιτεχνική δημιουρ-
γία αντλεί πρωτότυπο υλικό, διότι «η τέχνη δεν κατάφερε να στα-
ματήσει τους πολέμους αλλά ούτε να τους προκαλέσει »102. Οι απα-
ντήσεις δίνονται στις οικονομικές αναλύσεις και στις ανθρωπιστι-
κές σπουδές, στην κοινωνιολογική και στην πολιτισμική ανάλυση. 
Η τέχνη σε κάθε μορφή της αποτελεί μια πολιτισμική δύναμη και 
κάθε πολιτισμική αλλαγή ή επανάσταση συνυφαίνονται με την πο-

                                                 
98. Φ. Φουκουγιάμα, Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος, 

μετ. Α. Φακατσέλης, Αθήνα 1993. 
99. Ξυδάκης, ό.π. 44. 
100. Π. Μπουκάλας, «Ο πανίσχυρος-τρωτός Τάλως»: Καθημερινή 16/9/2001, 

44. 
101. Μ. Τζιαντζή, «Μακάβριες εκλεκτικές συγγένειες»: Καθημερινή 16/9/ 

2001, 44.  
102. V. Tassou, «Λογοτεχνία και Έθνος, εθνικό και οικουμενικό»: ∆ιαβά-

ζω, 402/ 2000, 168-169. 
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λιτική αλλαγή και την πολιτική επανάσταση. Στην κοινωνία μας, η 
Τέχνη δεν εξυπηρετεί άμεσα έναν τελετουργικό ή διδακτικό σκοπό, 
διότι για τον καλλιτέχνη το κίνητρο είναι η διαδικασία της κατα-
σκευής, η ελεύθερη και η ενστικτώδης παραγωγή103. Ωστόσο η δι-
δασκαλία της τέχνης συμβάλλει στην ενεργοποίηση της κριτικής αί-
σθησης. Συνολικά η τέχνη δομείται σ’ αυτόν το συνδυασμό της α-
ποστασιοποίησης και της ταύτισης «να μπορείς να αφήνεσαι και 
συγχρόνως να κρατιέσαι σε απόσταση για να βλέπεις που πρέπει 
να σταματήσεις»104. Ο σύγχρονος καλλιτέχνης του 21ου αιώνα μετέ-
χει στο ρόλο του πνευματικού διαμεσολαβητή, αλλά και του ακτι-
βιστή-αμφισβητία των κοινωνικών δρώμενων. Η ζωγραφική ανα-
παράσταση παράγει έναν άλλο κόσμο για τον καλλιτέχνη και τους 
θεατές, ο οποίος μπορεί να ανάγεται στην πραγματική ή στην ονει-
ρική, στην ουτοπική πραγματικότητα ανάλογα με τη θεματική και 
τη τεχνοτροπία που ακολουθείται. Μετα την εφεύρεση της φωτο-
γραφίας και το επιστημονικό έργο του S. Freud ο ρεαλισμός επανα-
προσδιορίστηκε και ξανα-επινοείται συνεχώς, διότι ανακαλύψαμε 
την ανάγκη να αλλάζουμε το πραγματικό για να προσεγγίσουμε 
την αλήθεια. Η φωτογραφία μετέτρεψε την αναπαραστατική ζω-
γραφική θετικά, διότι οι γνήσιοι καλλιτέχνες εμβαθύνουν στο παι-
χνίδι της τέχνης.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης το έργο των «πολιτικοποιημένων» 
καλλιτεχνών από την εποχή του Goya105 προσφέρει πλούσιο ιστο-
ρικό, πολιτισμικό, αλλά και παιδαγωγικό υλικό, άμεσες και έμμεσες 
μαρτυρίες προς μια σημειωτική επεξεργασία, αφού το αφηγηματικό 
επίπεδο είναι διαφορετικό από αυτό της φόρμας. Στα έργα που κα-
ταγράφονται πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, ιστορικές έννοιες 
και μύθοι υπάρχει μεγαλύτερη ένταση από αυτά της αφηρημένης 

                                                 
103. Μ. Σουλιώτης, Αλφαβητάριο για την Ποίηση, Θεσσαλονίκη 1995. 
104. D. Sylvester, Η Ωμότητα των πραγμάτων, συζητήσεις με τον F. Bacon, 

μετ. Σ. Παντελάκης, Αθήνα 1988, 104. 
105. I. Βαμβακίδου, Θράκες, εικαστικές μαρτυρίες, Θεσσαλονίκη 2000. 
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γραφής, διότι μας οδηγούν στη βαθύτερη αίσθηση της πραγματικό-
τητας της εικόνας, της ζωικής φύσης. Από τη σύμπτωση του Dela-
croix και της εφεύρεσης της φωτογραφίας εντοπίζεται η απαρχή της 
μοντέρνας τέχνης στην οποία ανήκουν πολλοί σύγχρονοι Βαλκάνι-
οι δημιουργοί, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν τη θεματική ζω-
γραφική. Στο έργο τους η παραδοσιακή αφήγηση αποκτά μια νέα 
μοντέρνα πλαστικότητα και εκφραστικότητα, όπως διαχρονικά δι-
ατυπώνει ο Baudelaire «το μοντέρνο είναι πρόσκαιρο, το φευγα-
λέο, το ενδεχόμενο, το μισό της τέχνης. Το άλλο μισό είναι το αιώ-
νιο και το αμετάβλητο»106.  

Σήμερα επαναπροσδιορίζεται ο ρεαλισμός στη σύγχρονη ζω-
γραφική, διότι δεν ανάγεται στο νατουραλιστικό ρεαλισμό και επι-
νοεί νέες εικόνες για την εμβάθυνση στην πραγματικότητα αποφεύ-
γοντας τον εικονογραφικό ρεαλισμό των Μ.Μ.Ε, τη χυδαιότητα 
του τρόμου 107, ο οποίος δεν τρομάζει το θεατή, καθώς τον εξοι-
κειώνει με την απαξίωση της ζωής. Η ζωγραφική αυτή συνιστά μια 
μαρτυρία – ντοκουμέντο πολέμου για την ιστορία των λαών και 
διαμορφώνει ένα σύγχρονο ρεαλισμό, ισοδύναμο με το περιεχόμενο 
που αποτυπώνεται στο έργο. Στους δρόμους της σύγχρονης τέχνης η 
πολεμική πραγματικότητα, η κοινωνική και πολιτική δράση των 
ανθρώπων και πολιτών διαμορφώνουν το παράδοξο εικαστικό πε-
ριεχόμενο του τρόμου. Η διδακτική της θεματικής ζωγραφικής στο 
πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών πλησιάζει τα έργα ως μη πραγ-
ματικά γεγονότα, παρά τη ρεαλιστική αναγωγή τους, ως μια διαδο-
χή εκρήξεων, μια απολύτως πειστική απελευθέρωση τραγικών αι-
σθημάτων και εγκεφαλικής διέγερσης για το θεατή-διδάσκοντα. 
Στα μαθήματα πολιτισμού και νεότερης ιστορίας το εκπαιδευτικό 
ενδιαφέρον προσανατολίζεται προς την επικοινωνιακή λειτουργία 
της τέχνης.  

Ο σοβιετικός αναλυτής Α. Ziss γράφει ότι «η καθημερινή φυσι-

                                                 
106. Θ. Πάντος, Το Χρώμα, Αθήνα 1990. 
107. R. K. Whillock & D. Slayden (edit.), Hate Speech, London 1995. 
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κή γλώσσα είναι ένα σύστημα σημείων. Ωστόσο κατασκευάζουμε 
τεχνητές γλώσσες για ν’ ανταποκριθούμε σε ειδικές ανάγκες της ι-
στορικής και κοινωνικής πρακτικής….η τέχνη είναι μία από αυ-
τές…η υλοποίηση της καλλιτεχνικής σκέψης παίρνει ένα χαρακτήρα 
σημειολογικό……η σκέψη μέσω των εικόνων οργανώνεται σε σύ-
στημα σημείων και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την επικοινωνι-
ακή λειτουργία της τέχνης»108. Η «πολεμική τέχνη» την οποία διδά-
σκουμε για την κατανόηση και εμβάθυνση των ιστορικών δρώμε-
νων δεν ταυτίζεται με το ωραίο στην τέχνη, αλλά με την ανάδειξη 
της αλήθειας, η οποία είναι κρυμμένη στις συνθήκες ζωής και κουλ-
τούρας του δημιουργού. Στα εικαστικά έργα αναζητούμε τη συνάρ-
τηση της τέχνης με την ιστορική μνήμη, η οποία αποτελεί βασικό 
στόχο της διδακτικής του πολιτισμού, διότι στην τέχνη δεν υπάρχει 
φως παρά μόνο στην αλήθεια και από τη φύση της αυθαιρετεί πέ-
ραν της επιστημονικής γνώσης και των ιδεολογικών φορτίσεων της 
ιστορικής μνήμης. Οι νεκροί και κατακερματισμένοι άνθρωποι εκ-
θέτουν τη θρυμματισμένη, μεταμοντέρνα σκέψη και πράξη των αν-
θρώπων προκαλώντας το θεατή προς αναζήτηση της κοσμοκεντρι-
κής και ανθρωποκεντρικής απωλεσθείσας ενότητας ανάμεσα στη 
σκέψη και πράξη.  

Τα έργα με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο στη σύγχρονη 
καλλιτεχνική τεχνοτροπία προκαλούν δημιουργικά 109 και προσφέ-
ρουν στο θεατή μια εργασία διανοητικής αφαίρεσης, την ενεργητι-
κή διαδικασία της προσωπικής επεξεργασίας. Μετά τα έργα των 
Goya, Delacroix, Courbet, Rivera, Picasso, Dali, των νεότερων Αμε-
ρικάνων καλλιτεχνών, τις προτάσεις της αριστερής καλλιτεχνικής 
πρακτικής, του φωτομοντάζ, της εργατικής φωτογραφίας, των τοι-
χογραφιών, η σύγχρονη μεταπολεμική εικαστική παραγωγή των 
Βαλκάνιων καλλιτεχνών διαμορφώνει ένα σύγχρονο αντι-πολεμικό 

                                                 
108. A. Ziss, Elements d’esthetique marxiste, Progres, Μόσχα 1977. 
109. Σ. ∆ερβίσης, Η δημιουργική σκέψη και η δημιουργική διδακτική δι-

αδικασία, Θεσσαλονίκη 1998. 
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σήμα καλλιεργώντας μια διαφορετική, διαπολιτισμική αντιμετώπι-
ση της ιστορίας.  

Η σημειωτική110 ανάγνωση των έργων αυτών οδηγεί προς τη 
συγκρότηση μιας συλλογικής αποδεκτής πολιτισμικής ταυτότητας, 
διότι «η κριτική τέχνη μπορεί να διαδραματίσει ένα χρήσιμο ρόλο 
ενθαρρύνοντας αλλαγές, παρέχοντας υποστήριξη σε υποθέσεις ό-
πως η εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό, το χημικό πόλεμο, 
το ρατσισμό»111. Η συνάρτηση της Τέχνης με την πολιτική ιστορία 
δεν στρέφει τη σκέψη του θεατή προς τους απελευθερωτικούς και 
εμφύλιους αγώνες, στην αξεδιάλυτη εμπλοκή του μύθου και της 
συλλογικής φαντασίωσης. Αντίθετα κατευθύνει το «οράν και ορά-
σθαι» προς την ωμότητα των απρόσωπων, αντιηρωικών πολέμων 
του 21ου αιώνα, όπου οι άνθρωποι – στρατιώτες, ή/και πρόσφυγες 
συγκροτούν μια μάζα που δε γνωρίζει εκ των προτέρων το στόχο, 
τον εχθρό, αλλά εκ των υστέρων τις καταστρεπτικές συνέπειες του 
πολεμικού εξοπλισμού στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Η πολιτική ζωγραφική του Βελίτσκοβιτς (αρ. 67) και άλλων σύγ-
χρονων Βαλκάνιων όπως του Βούλγαρου Βογιάτζιεφ, της σλοβένι-
κης ομάδας τέχνης IRWIN, του Σολάκοφ, διαμορφώνουν την πολι-
τική αντίσταση της τέχνης, η οποία στρατεύεται οικουμενικά υπέρ 
της ιστορίας του πολιτισμού και αντιτίθεται στη βαρβαρότητα και 
τη μαζική κουλτούρα112. Για τους λόγους αυτούς υποστηρίζουμε ότι 
η εικαστική μαρτυρία συνιστά πεδίο ή/και εργαλείο προς διδασκα-
λία της ιστορίας και παράλληλα μια μεθοδολογία για την απόδοση 
απτού νοήματος και ορατότητας της ανθρώπινης βίας ώστε οι δι-
δασκόμενοι να εμβαθύνουν στη συλλογική αυτογνωσία. Στόχος των 
μαθημάτων είναι η ικανότητα ανάγνωσης των σημαινόντων και 

                                                 
110. T. Thwaites , L. Davis, W. Mules (1994). Tools for cultural studies. 

Macmillan education Australia PTY Ltd..  
111. Τ. Γουόκερ, Μ.Μ.Ε. και Τέχνη, Αθήνα 1987, 127. 
112. Αντόρνο, Λοβεντάλ, Μαρκούζε, Χορκχάιμερ, Τέχνη και μαζική 

κουλτούρα, μετ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα 1984. 
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των συμβόλων της ιστορικής μνήμης, της πολιτικής ιδεολογίας έτσι 
ώστε να καλλιεργηθεί ένα συνειδητοποιημένο οικουμενικό, σύγ-
χρονο αίτημα για την παύση των πολέμων, για το δικαίωμα όλων 
στη ζωή του 21ου αιώνα, για έθνη χωρίς εθνικισμούς113.  

Στο έργο του Βελίτσκοβιτς ο διαμελισμός των ανθρώπινων σω-
μάτων και η καταστροφή των τοπίων, της καμένης κυριολεκτικά 
γης, συγκροτούν τον τόπο, το γεωγραφικό και ιστορικό τόπο της 
πατρίδας του δημιουργού και της πατρίδας όλων. Η ζωγραφική 
αυτή συνιστά μια μαρτυρία - ντοκουμέντο πολέμου για την ιστορία 
των πολιτισμένων λαών και διαμορφώνει ένα σύγχρονο ρεαλισμό, 
ισοδύναμο με το περιεχόμενο που αποτυπώνεται στο έργο. Οι 
τίτλοι των έργων, όπως Φωτιά, σώμα, κοράκι, τοπίο συνιστούν 
σημείο και σημαινόμενο για την οξύτητα της οπτικής εικόνας, η 
οποία πα-ρουσιάζεται σκληρή όπως και η πραγματικότητα, αλλά 
στον ποιητικό χρόνο της τέχνης. Στη ζωγραφική επιφάνεια 
μεταφέρονται τα ίχνη της προσωπικής ιστορίας του καλλιτέχνη και 
των ανθρωπίνων πράξεων όπως αυτά παραμένουν στο 
τραυματισμένο σώμα των στρατιωτών και των προσφύγων κάθε 
πολέμου. 

Η εποχή μας έχει ανάγκη προτύπων και εναλλακτικών λύσεων 
πολιτικής αλληλεγγύης και ενότητας, και όχι μια μυθολογίας που 
οικοδομείται στον άξονα της αντιφατικής ενοποίησης-παγκοσμιο-
ποίησης και κατακερματισμού των λαών. Η ιστορική ζωγραφική 
που μελετούμε και διδάσκουμε καταδεικνύει το ιστορικό γεγονός 
της πολεμικής βίας και το εκθέτει ως σύμβολο της θλιβερής, αναξιο-
πρεπούς ανθρώπινης διάστασης. Πρόκειται για μια εικαστική κα-
ταγραφή του πόνου, η οποία δεν ηρωοποιεί τη σύγκρουση και την 
αιματοχυσία, αλλά μαρτυρεί την εξαθλίωση της ανθρώπινης υπό-
στασης και την τραγωδία της πολεμικής ιστορίας, χωρίς να δια-
μορφώνει μια μυθολογία του θύματος και μια ρητορική της συμπό-
νιας. Τα έργα της σύγχρονης ιστορικής ζωγραφικής απευθύνονται 

                                                 
113. J. Kristeva, Έθνη χωρίς εθνικισμό, μετ. Κ. Γεώρμας, Αθήνα 1997.  
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στην όραση και όχι στο βλέμμα, θέτουν ερωτήματα και δεν παρου-
σιάζουν τα γεγονότα ουδέτερα. Η τέχνη δεν ταυτίζεται με τη ζωή, 
αλλά η εικαστική αφήγηση είναι ο ιδεώδης χώρος της ελευθερίας 
και της αντίστασης, διότι συνιστά ένα τρόπο, ένα δίαυλο όρασης 
και ερμηνείας. Η διαφύλαξη της αισθητικής μορφής συνδέεται άρ-
ρηκτα με την ουτοπική λειτουργία της τέχνης και της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Η διατήρηση της αυτονομίας της τέχνης και η 
διάσωση της αισθητικής μορφής αποτελούν συνθήκες που εξασφα-
λίζουν τη δυνατότητα σύγκρουσης της κοινωνίας με το εργαλειακό 
κομμάτι της και την ελπίδα για ένα καθολικό αισθητικό μεταχημα-
τισμό της114. Θεωρούμε ότι η σύγχρονη πολιτική εικαστική παρα-
γωγή σε αντίθεση με την ηλεκτρονική και ψηφιακή εικόνα των 
Μ.Μ.Ε μπορεί να μας λυτρώσει από τη δικτατορία των reality show 
και του life style.  

Όπως παρατηρεί ο W. Benjamin «η ανθρωπότητα που κάποτε 
ήταν κατά τον Όμηρο, θέαμα για τους θεούς του Ολύμπου, έχει γί-
νει τώρα θέαμα για τον εαυτό της… έτσι έχουν τα πράγματα με την 
αισθητικοποίηση της πολιτικής, που καλιεργεί ο φασισμός, ενώ ο 
κομμουνισμός απαντά με την πολιτικοποίηση της τέχνης»115. Χωρίς 
να υιοθετούμε το διπολισμό του Benjamin, πιστεύουμε ότι η πολι-
τική τέχνη εγγράφεται άμεσα στο παρόν, διότι ο καλλιτέχνης θέλει 
να συμμετέχει στην αλλαγή της κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να περιο-
ρίζεται στη στρατευμένη κοινωνική λειτουργία της. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει η διαμόρφωση μιας αι-
σθητικής της ηθικής, η μετάδοση της συγκίνησης και η ανάπτυξη 
της πολιτικής κρίσης. Σήμερα η Τέχνη είναι ευρέως αποδεκτή κυρί-
ως στη μαζική της έκδοση, διότι η παραδοσιακή Τέχνη (ως ποίηση, 
λογοτεχνία, εικαστικά και αρχιτεκτονική) έχει χάσει το «κεντρί 
της, ενώ το κοινό έχει ατροφικά αισθητήρια και τα τεράστια α-

                                                 
114. Θ. Γεωργίου, Σε τι χρησιμεύει η αισθητική; Αθήνα 1989, 112. 
115. W. Benjamin, ∆οκίμια για την Τέχνη, μετ. ∆. Κούρτοβικ, Αθήνα 1978, 

38.  
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θροίσματα εικόνων καταναλώνονται ως κοινά προιόντα» 116.  
Στη μεταπολεμική γενιά των καλλιτεχνών ωριμάζει ωστόσο μια 

νέα ομάδα επαναστατών, η οποία κληρονόμησε από τους σουρεα-
λιστές την αποστροφή στον πόλεμο και στην κοινωνική αδικία υ-
περασπίζοντας τη ζωή και την ποιότητά της. Παρατηρούμε και δια-
βάζουμε στο έργο τους την μετακένωση της φρίκης από το πραγμα-
τικό στο ποιητικό επίπεδο της τέχνης με στόχο τη μετάβαση από 
την όραση στην ενόραση117. Οι δημιουργοί οδηγούν τους θεατές, 
τους αναγνώστες ή τους ακροατές στην κατάσταση της συγκίνησης, 
αναζωογονούν τις αισθήσεις και ενεργοποιούν την αντίληψη για 
τον κόσμο στην ανορθολογική διάσταση της ύπαρξης. Η εικαστική 
δημιουργία σήμερα σε αντίθεση και σε άμυνα προς τη μαζική κουλ-
τούρα αγωνιά για την ύπαρξη και τις εναλλακτικές λύσεις της κοι-
νωνικής ζωής, διότι οι επιβλητικές συνθέσεις πηγάζουν «από τον 
εσώτερο κόσμο του καλλιτέχνη και με μυστικές διαδρομές προσεγ-
γίζουν τον κόσμο των Άλλων»118.  

Στην εμπορευματοποιημένη εικόνα των Μ.Μ.Ε. το τραυματικό 
συμβάν του πολέμου και της προσφυγιάς «εξοστρακίζεται και πα-
ραδίδεται στον πυθμένα για να στοιχειώσει, ενώ ο άνθρωπος υπο-
χρεώνεται να ξεχνάει, να προσπερνάει, να προσποιείται: είναι ο 
μοντέρνος τρόπος» 119. Στην Τέχνη λειτουργεί ψυχαναλυτικά120 ως 
προς τη διάσταση της έκφρασης των υγιών συναισθημάτων, της 
αγάπης, του θυμού, του πένθους, της «ιερής αγανάκτησης». Το ει-
καστικό έργο των σύγχρονων Βαλκάνιων δημιουργών, βαθιά ιστο-
ρικό και πολιτικό προτείνει μια διαφορετική ηθική καλλιεργώντας 

                                                 
116. E. Wind, Τέχνη και Αναρχία, μετ. Γ. Μυράτ, Αθήνα 1986. 
117. Θ. Γιαλκέτσης, «Η επανάσταση της ποίησης»: Ελευθεροτυπία, 24/1/ 

1999, 23. 
118. Ε. Γραμματικάκης, «Το νόημα της Τέχνης»: Ελευθεροτυπία 17/1/, 

1999, 76-77. 
119. Ε. Αρανίτσης, « Παράδοξα»: Ελευθεροτυπία, 27/5/ 2001, 25. 
120. M. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, μετ. ∆. Κούρτοβικ, 

Π. Χριστοδουλίδης, Αθήνα 1989, 369. 
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τη φαντασία χωρίς να την προκατασκευάζει όπως συμβαίνει με την 
ηλεκτρονική εικόνα, διότι τα έργα είναι βεβαρημένα από την ιστο-
ρία, τη μνήμη και την παράδοση των υπαρξιακών ερωτημάτων. Τα 
παραδοσιακά υλικά ενέχουν μια κάποια τρυφερότητα, προερχόμε-
νη από τον κόπο που χρειάζεται να καταβάλει κανείς για να τα 
χειριστεί. Η φωτογραφική μηχανή, ο υπολογιστής, τα τυχαία αντι-
κείμενα, η εννοιοκρατία στην τέχνη είναι πιο εύκολα στο χειρισμό, 
διότι από τη φύση τους είναι φωνακλάδικα και θεαματικά, πράγ-
ματα που δεν έχουν εντυπωμένη στη ψυχή τους της αίσθηση του μέ-
τρου121. Ο πλούτος στην εκπαίδευση εξαρτάται από την ανάπτυξη 
της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης του ανθρώπου, ώστε 
να επιτευχθεί η κατάκτηση του αλληλοσεβασμού, ο περιορισμός 
του εγωισμού και της αδιαφορίας για τους άλλους. Η λειτουργία 
των ποιητικών μέσων αναδεικνύει την πολυσημία και τη σημασιο-
λογική μουσικότητα της εικόνας και ο ρόλος του σύγχρονου δημι-
ουργού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου ως νοηματοποιού 
και εικονοποιού του πραγματικού είναι η αναζήτηση της κοινωνι-
κής και ψυχικής προέλευσης για το μίσος, την επιθετικότητα, για τις 
μορφές του πολέμου, την περιφρόνηση, το σοβινισμό122.  

Από την πλευρά των Επιστημών της Αγωγής για τη σχέση δα-
σκάλων-μαθητών απαιτείται παράλληλη επένδυση στο γνωστικό 
αντικείμενο, το οποίο διδάσκεται καθώς και στη διαδικασία της 
διδακτικής. Στα μαθήματα πολιτισμού οι διδασκόμενοι μαθαίνουν 
επενδύοντας στα πρόσωπα, στους καλλιτέχνες και στο έργο τους, 
στις σχέσεις των ανθρώπων με τα δημιουργήματά τους, ώστε να δι-
αμορφώνεται μια αγωγή προς την ελευθερία και την ειρήνη: «η α-
γωγή ελευθερίας θα παραμείνει η ομορφότερη και αποτελεσματι-
κότερη διακονία στον άνθρωπο»123. Η δυτική κουλτούρα που επι-

                                                 
121. Α. Ζενάκος, «Homo occidentalis»: Βήμα 22/7 2001, 18-19. 
122. C. Castoriadis, Figures du pensable, Paris: Seuil, 2001. 
123. K. ∆εληκωσταντής, Η παιδαγωγική του Καντ, Θεσσαλονίκη 1990, 

123.  
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βάλλεται σήμερα είναι «επονείδιστη, οχληρή, κατακτητική»124, διό-
τι προβάλλει «την εμμονή στην εθνοτοπική παιδικότητα ή τη βαθ-
μιαία γενίκευση μιας άοπλης, άοσμης ευρωπαικότητας»125. Στα μα-
θήματα τέχνης και πολιτισμού δεν αναιρείται η συναισθηματική 
έξαρση που προκαλούν οι λέξεις έθνος, Βαλκάνια, Άραβες στην ι-
στορία της γλώσσας, αλλά τονίζεται το σχεδόν ανθρωπολογικό και 
εξοργιστικό ενδιαφέρον της ∆ύσης για την ανατολική Ευρώπη, 
τους άλλους και δεν αποσιωπιούνται οι προβληματισμοί για τις 
συλλογικές ταυτότητες. Η εικόνα λειτουργεί διαπολιτισμικά χωρίς 
το γλωσσικό κώδικα και δεν ταυτίζεται με μία εθνοτοπική ταυτό-
τητα. Η εικαστική επικοινωνία είναι διεθνής και συνιστά μια πρό-
ταση διαφωνίας στο όχημα της επιθετικής εθνικιστικής ιδεολογίας 
ώστε να αναδεικνύεται η αληθινή σχέση ανάμεσα στην πολιτική 
και στην καλλιτεχνική πρωτοπορία126. Οι καλλιτεχνικές πρωτοπο-
ρίες του 20ού αιώνα διαμόρφωσαν μοντέλα τέχνης και ζωής με α-
ντιστασιακό χαρακτήρα και τη διάσταση ενός κοινωνικού επεμβα-
τικά οράματος.  

Στην 49η μπιενάλε της Βενετίας, «δημοκρατική, πολύχρωμη αλ-
λά και φλύαρη», ένας Βόσνιος στο βίντεο φτιάχνει τσάντες από αν-
θρώπινο δέρμα και με σακαταμένο χέρι κάνει το σήμα της νίκης127. 
Η Τέχνη μιλά για την αφόρητη ανθρώπινη κατάσταση, όχι μ’ όσα 
γνωρίζει, αλλά μ’ όσα ψυχανεμίζεται για τη μετα-ανθρώπινη συν-
θήκη, για ένα μέλλον που περνά ήδη το κατώφλι μας, αλλά δε το 
βλέπουμε: « η ζωγραφική αποτελεί για μένα ένα σχόλιο πάνω σ’ 
αυτό που είμαι και σ’ αυτό που βλέπω. ∆εν έχει να κάνει με τους 
εφιάλτες μου. ∆εν ονειρεύομαι ποτέ», σχολιάζει ο Βαλκάνιος ζω-

                                                 
124. Κ. Βρύζας, Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Αθήνα 

1997. 
125. Π. Θεοδωρίδης, «Ισότιμες κουλτούρες και άγρια θηρία»: Μακεδονία 

19/8/ 2001, 2. 

126. Π. Ματβέγιβιτς, Μεσογειακή Σύνοψη, Αθήνα 1999. 
127. Ν. Ξυδάκης, «Όσα ψυχανεμίζεται η τέχνη»: Καθημερινή 17/6/2001, 52. 
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γράφος Βελίτσκοβιτς128. 
Στην ιστορική έρευνα το εικαστικό έργο ως πρωτογενής ή/και 

δευτερογενής ιστορική μαρτυρία, η οποία έχει υποβληθεί σε εξωτε-
ρική και εσωτερική κριτική129 συνιστά ένα ποιοτικό και συμβολικό 
υλικό, το οποίο μετά τη συνομιλία με τους δημιουργούς αποκαλύ-
πτει τις σχέσεις της τέχνης με την τεχνική στη διπλή κλίμακα –
κάθετα και οριζόντια, ως έμπνευση και ως δεξιότητα. Στα έργα που 
καταγράψαμε για τους Θρακιώτες (σε συγκριτική προυσίαση με 
αυτά για τους Μακεδόνες και τους Γιουγκοσλάβους) είναι εμφανής 
ο διάλογος των καλλιτεχνών με την ιστορία, το δέκτη, με τη δημό-
σια τέχνη και με τον ιστορικό τόπο.  

Η τέχνη κάθε εποχής τείνει να εξυπηρετεί τα ιδεολογικά συμφέ-
ροντα της ηγεμονικής τάξης και κουλτούρας130 και κατ’ ακολουθία 
οι τρόποι όρασης του κόσμου καθορίζονται από τη στάση απέναντι 
στην ιδιοκτησία και στην ανταλλαγή131. Οι ζωγράφοι μορφοποιούν 
σημεία, αλλά η κυριαρχία του αισθητικού κώδικα και η έμφαση 
που δίνεται στο κυριολεκτικό, στο μορφολογικό κώδικα εκφρά-
ζουν τη χρήση και τη λειτουργία του αναπαριστάμενου. Πρόκειται 
για την αισθητική σημείωση, η οποία ορίζεται «ως τάση για από-
κλιση από το κοινωνικό σημείο αναφοράς είτε ως τάση για σύ-
γκλιση προς αυτό»132 και εντοπίζεται σήμερα στον πολιτισμό της 
εικόνας στο δίπολο κουλτούρα/ τεχνικός πολιτισμός133. Το αίτημα 

                                                 
128. Κ. Αρφάρα, « Βελίτσκοβιτς»: Βήμα, 25/2/2001, 7. 
129. L. Cohen, L. Manion (2000). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Μετ. Χ. Μητσοπούλου, Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 85-87. 
130. Φ. Κ. Βώρος. (1993). Η διδασκαλία της ιστορίας με αξιοποίηση της 

εικόνας. Αθήνα: Παπαδήμας. 
131. J. Berger, (1972). Ways of seeing. Penguin books, 90. 
132. Χ. Καμπουρίδης. (1986). «Αισθητικός κώδικας και Ιστορία», 473-485 

στο: Λαγόπουλος Α.Φ., Μαρτινίδης Π., Μπόκλουντ Κ. Η ∆υναμική Των Ση-
μείων. Αθήνα: Παρατηρητής. 

133. F. Braudel (2002). Η Γραμματική των Πολιτισμών . Μετ. Αρ. Αλεξά-
κης. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 51-60. 
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για τη διάσωση της τέχνης στις συνθήκες της πολιτιστικής βιομηχα-
νίας και του πολιτιστικού ιμπερεαλισμού134 διατυπώνεται ως αίτη-
μα για να διαφυλαχθεί η εσωτερική σχέση ανάμεσα στην πράξη 
αποτίμησης και την οντολογική συνθήκη γένεσης του έργου τέχνης.  

Για τους λόγους αυτούς στο χώρο της εκπαίδευσης οφείλουμε να 
διασώσουμε και να ανασυγκροτήσουμε την ικανότητα του υποκει-
μένου να αναπτύξει την αισθητική σχέση προς τα πράγματα. Όταν 
οι φορείς του τεχνοκρατικού πολιτισμού αναρωτιούνται για τη 
χρησιμότητα της τέχνης, οι καλλιτέχνες και οι δάσκαλοι της τέχνης 
απαντούν ότι αυτή συμβάλλει στην εξασφάλιση της αυτονομίας της 
τέχνης, στη διάσωση της αισθητικής μορφής και στην εξασφάλιση 
της κοινωνίας να συγκρούεται με το εργαλειακό κομμάτι του εαυ-
τού της και να συντηρεί την ελπίδα για ένα καθολικό αισθητικό με-
τασχηματισμό. Στην κοινωνία που οραματίστηκε ο Κοντ, η τέχνη 
αποτελούσε βάση της παιδείας135, ενώ για την τέχνη μέσα στην 
πόλη, τη δημόσια μορφή της τέχνης, ο Μόρις από το 1881 αναζη-
τούσε το καλό γούστο στην καθημερινότητα, ώστε «να διαφυλα-
χθεί η ομορφιά της γης»136.  

Το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον του σύγχρονου ιστορικού ε-
στιάζεται στην κριτική της νεοελληνικής κοινωνίας και της πολιτι-
κής ζωής, με στόχο την εθνική αυτογνωσία και την πολιτική αγωγή. 
Οι εικαστικές μαρτυρίες ως πρωτογενής ιστορική πηγή συμβάλλουν 
στην αναζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους ορίζεται το «έ-
θνος σε συνάρθρωση και σε αντιδιαστολή με άλλα υπαλλακτικά 
συλλογικά προτάγματα, όπως εκείνο που απορρέει από τον οικου-
μενιστικό διεθνισμό από τη μία και από τις μειονότητες από την 
άλλη μεριά»137. Σ' αυτή τη διάστασή του το πλούσιο ιστορικό υλικό 

                                                 
134. Γ. Ανδρεάδης, Π. Ροδάκης, ∆. Σταμούλης, Μ. Χαραλαμπίδης (1987). 

Ο Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός. Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος. 
135. Beardsley, ό.π., 287. 
136. Beardsley, ό.π., 293. 
137. Κ. Τσουκαλάς (1999). Η εξουσία ως λαός και ως έθνος. Αθήνα, 15.  
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που εντοπίζουμε μπορεί να αξιοποιηθεί από τη σύγχρονη έρευνα 
και από τη διδακτική της ιστορίας συνταιριάζοντας το παραδοσι-
ακό εθνικό παρελθόν με το σύγχρονο αίτημα για «καθαρότερη επί-
γνωση του χαρακτήρα και των συντελεστών του ιστορικού γίγνε-
σθαι, πέρα από μυθοπλασίες και αυταπάτες»138.  

Την αντίσταση των ακριτών, Βαλκάνιων Θρακών και Μακεδό-
νων προς την πολιτισμική και πολιτειακή επιβολή του αθηνοκε-
ντρικού κράτους και της δυτικότροπης κουλτούρας, νοηματοδο-
τούμε σήμερα διαφορετικά, διότι το «έθνος, όσο παλιό κι αν είναι 
ως έννοια και ως οντότητα, μετασχηματίζεται σήμερα, σε μια και-
νοφανή συλλογική οντότητα, η οποία αναιρεί τα πολιτειακά και 
κοινωνικά θέσφατα του φιλελευθερισμού και της νεωτερικής εκδο-
χής του»139.  

Στο πεδίο αυτό αυτό έχουν ανακύψει τα ερωτήματα για την ειδί-
κευση ή/και τον προσδιορισμό του αυτοδύναμου δασκάλου. Για το 
ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εκπαίδευση θεωρούμε ανα-
γκαία τη συνάρτηση του παιδαγωγού με τον ιστορικό και τον ερευ-
νητή. Για το λόγο αυτό απαιτείται θεωρητική κατάρτιση του εκπαι-
δευτικού ως ιστορικού και παιδαγωγού, η επιμόρφωσή του σε θέμα-
τα φιλοσοφίας της ιστορίας, και διδακτικής της ιστορίας. Σε κάθε 
μάθημα ιστορίας θεωρείται αναγκαία η αναγωγή στην «ιστορία της 
ιστορίας», στο πρόβλημα της αιτιότητας, του χώρου και του χρόνου, 
στη διεπιστημονική διαθεματική προσέγγιση, στη συνεργασία με την 
οικονομική και κοινωνιολογική επιστήμη στο πεδίο της σύγχρονης 
έρευνας, αλλά και του ιδίου του σχολικού μαθήματος.  

Οι διδακτικές μέθοδοι που έχουμε στην ευχέρεια οι διδάσκοντες 
της ιστορίας λειτουργούν κατά περίπτωση συμπληρωματικά ή και 
εναλλακτικά έτσι ώστε η «πρωτογενής προσπέλαση των πηγών να 

                                                 
138. Π. Κιτρομηλίδης (2000). Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιανατο-

λική Ευρώπη. Αθήνα. 
139. Α. Κυρίδης (2001). Όταν το Έθνος αντικαθιστά το λαό και όταν η 

εξουσία αναδομείται σε νέες βάσεις: Μακεδνόν /8, 309-319. 



ΘΡΑΚΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ 

 321

μεταμορφώνει το παρελθόν σε ζώσα ύλη»140, εφόσον ταξινομήσου-
με τις κατηγορίες των πηγών και κατευθύνουμε τους διδασκόμενους 
προς μια κριτική αξιολόγηση του διαμεσολαβημένου ιστορικού λό-
γου και της ιστορικής εικόνας.  

 

                                                 
140. Γ. Κόκκινος (1998), ό.π, 323-329.  



 

 
 
 

SUMMARY 

The participation of Thracians to Greek revolution of 1821 as it 
is established in traditional historic documents and as it is coding in 
historic painting reveal the role of north Greeks as well as the role of 
the Balkans in the revolution of 1821. Historic painting and generally 
optical art represent the national history in specific ways that bring 
a great scientific and didactic interest. The results of this historic re-
search bring to light the role of all the Thracians in the revolution of 
1821 and, more specifically, in the areas where they lived. 
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