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ΧΑΡΗΣ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ'

Ή διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας στις ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Κι
λικίας, μπορεί να έντοπισθει χρονικά μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
τού 19ου αιώνα καί σέ συνάρτηση μέ τήν επίδραση συγκεκριμένων παρα
γόντων τούς όποιους θά εξετάσουμε παρακάτω αναλυτικά. Πριν προχωρή
σουμε ώστόσο, θά παρουσιάσουμε όρισμένες παραμέτρους τοΰ ζητήματος, 
πού πιστεύουμε ότι θά επιτρέψουν τήν καλύτερη κατανόηση τοΰ θέματος. 
Πρέπει κατ’άρχήν να αναφέρουμε ότι οί ελληνορθόδοξες κοινότητες στήν 
περιοχή τής Κιλικίας πού εξετάζουμε, έντάχθηκαν σέ μια ενιαία διοικητική 
περιφέρεια μόλις τό 1868 μετά τή δημιουργία τοΰ Νομοΰ ’Αδάνων μέ τήν 
απόσπαση άπό τό σαντζάκι τοΰ Χαλεπίου τοΰ καζά τών ’Αδάνων καί τοΰ 
καζά τής Σελεύκειας άπό τό σαντζάκι τοΰ Ίκονίου. ’Επιπλέον, οί ελληνορ
θόδοξες κοινότητες τής περιοχής άπό εκκλησιαστική άποψη ανέκαθεν υπά
γονταν στό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας καί όχι στό Πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως. Οί ελληνορθόδοξες κοινότητες τοΰ νομοΰ ’Αδάνων, σέ αντίθε
ση μέ τίς εξαιρετικά ισχνές ελληνορθόδοξες κοινότητες πού βρίσκονταν 
άνατολικότερα όπως στό Χαλέπι καί τή Θεοδοσιούπολη, συγκροτούσαν μία 
άπό τίς ισχυρότερες δημογραφικά συγκεντρώσεις ελληνορθόδοξων στήν πε
ριοχή αύτή τής Μικρός ’Ασίας. Ή στάση τών κοινοτήτων αύτών, άποτέλε- 
σε βασικό παράγοντα στή λειτουργία τοΰ εκκλησιαστικού μηχανισμού, σέ 
μιά περίοδο κατά τήν όποια ή ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη τοΰ Νομοΰ 
’Αδάνων ένίσχυε σημαντικά τή θέση τους στήν πολιτική καί οικονομική 
ζωή τής περιοχής αυτής.

Πάντως ή αναφορά στό δημογραφικό μέγεθος τών ελληνορθόδοξων κοι
νοτήτων έχει σημασία μόνο ώς προς τή σχέση τους μέ τόν ορθόδοξο πλη- 1

1. Ή μελέτη άποτελεΐ τμήμα ευρύτερης ερευνάς μέ θέμα «Ή κοινωνική καί οικονο
μική δομή τών έλληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Νοτιοανατολικής Μικρός ’Ασίας. Άδα
να, Μερσίνα, Ταρσός 1850-1922». Ή έρευνα, χρηματοδοτείται άπό τήν έπιτροπή έρευ- 
νών τοΰ Πανεπιστημίου Αίγαίου καί γίνεται σέ συνεργασία μέ τόν Ιστορικό Σπύρο Κα- 
ράβα.
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θυσμό πού ύπόκειτο στην πνευματική δικαιοδοσία τού Πατριαρχείου "Αντι
όχειας. Σέ άπόλυτα μεγέθη καί σέ σύγκριση μέ τούς μουσουλμανικούς πλη
θυσμούς στην περιοχή, το δημογραφικό μέγεθος των κοινοτήτων αύτών 
ήταν μικρό. Σέ αντίθεση μέ τή δυτική Μικρά "Ασία καί τον Πόντο, όπου 
οί ελληνορθόδοξες κοινότητες άποτέλεσαν ένα ισχυρό δημογραφικό παρά
γοντα, σέ άπόλυτα μεγέθη στήν περιοχή τής Κιλικίας οί ελληνορθόδοξες 
κοινότητες ήταν καί λίγες στον αριθμό καί σχετικά ολιγομελείς. Οί πηγές 
πού έχουμε στή διάθεσή μας δέν συμφωνούν άπόλυτα ως προς τόν άπόλυ- 
το αριθμό των έλληνορθόδοξων τής περιοχής, άλλα τό μέγεθος τό όποιο 
άναφέρουν κυμαίνεται άνάμεσα στις δέκα καί τις είκοσι χιλιάδες σέ ένα 
συνολικό πληθυσμό πού ξεπερνούσε τις τετρακόσιες χιλιάδες. Τό μεγαλύτε
ρο μέρος των έλληνορθόδοξων διέμενε στις πόλεις πού έξετάσαμε καθώς 
καί στά περίχωρά τους, ενώ σέ άλλες κώμεις καί χωριά τού Νομού "Αδά
νων ό άριθμός των έλληνορθόδοξων δέν ξεπερνούσε τις δύο χιλιάδες άτο
μα συνολικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι άπό τούς 1664 συνοικισμούς, πό
λεις, κώμεις καί χωριά τού Νομού "Αδάνων συναντούμε ελληνορθόδοξους 
μόνο στούς δέκα έπτά.2 'Η μικρή έξάλλου δημογραφική βαρύτητα τών 
έλληνορθόδοξων πληθυσμών επιβεβαιώνεται καί άπό τό άρχειακό ύλικό 
τού "Αρχείου "Ανταλλαξίμων στά Γενικά "Αρχεία τού Κράτους (Γ.Α.Κ.) καί 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.).3 Τό δεδομένο αύτό έρχε
ται να ύπογραμμίσει μία άλλη διάσταση πού θά μάς απασχολήσει: τή ση
μαντική διασπορά τών έλληνορθόδοξων κοινοτήτων στό Νομό "Αδάνων. 
Πράγματι μέ εξαίρεση τό σαντζάκι τών "Αδάνων, όπου συναντούμε τις 
τρεις "ισχυρές κοινότητες πού άναφέραμε, οί ύπόλοιπες έλληνορθόδοξες 
κοινότητες, μέ μεγαλύτερη αύτήν τής Σελεύκειας στά δυτικά, είναι εξαιρε
τικά διεσπαρμένες. "Ακόμη καί αν συμπεριλάβει κανείς στήν πληθυσμιακή 
όμάδα πού μάς ενδιαφέρει τις ύπόλοιπες κοντινές κοινότητες πού δέν ύ- 
πάγονταν διοικητικά στό Νομό "Αδάνων άλλα ύπάγονταν έκκλησιαστικά 
στό Πατριαρχείο "Αντιόχειας, όπως τό Χαλέπι καί τό Έρζερούμ (Θεοδο- 
σιούπολις), ή κατάσταση δέν μεταβάλλεται διότι καί έκεΐ οί έλληνορθόδο- 
ξοι ήταν ελάχιστοι. Ή διασπορά αύτή σέ συνδυασμό μέ τό μικρό δημογρα
φικό μέγεθος ένίσχυε τήν άπομόνωση τών περισσότερων έλληνορθόδοξων 
κοινοτήτων καί άπέτρεπε τις μεταξύ τους έπαφές.

Ούσιαστικά ό μόνος σχετικά συμπαγής πυρήνας έλληνορθόδοξων έντο-

2. Βλ. «Ό Νομός ’Αδάνων» Ήμερο λόγων ’Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας Μερσίνης, 
[Μερσίνα] 1909, σσ. 151-183.

3. Βλ. σχετικά: ΑΙκατερίνη Μπεκιάρογλου-Έξαδακτύλου, «Ταξινομήσεις-Εΰρετήρια: 
α) ’Αρχείο “τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων” (Κώδικες)», Δημόσια Άρχεία-Άρχειακές Συλ
λογές, Βιβλιοθήκη Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους 20, ’Αθήνα, ’Ιούλιος 1991, σσ. 31-33. 
’Επίσης: Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρός Ασίας, Έκθεση τοϋ έργου τοϋ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών (1930-1973). Κατάλογος, ’Αθήνα 1974, σσ. 143-146.
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πίζεται στο σαντζάκι των ’Αδάνων, δπου καί ή ισχυρότερη δημογραφικά 
υπόσταση της ελληνορθόδοξης κοινότητας καί ή αισθητά καλύτερη κατά
σταση των συγκοινωνιών,4 έπέτρεψε τήν πυκνότερη καί συστηματικότερη 
επικοινωνία καί έπέδρασε στή διαμόρφωση σταθερότερων δεσμών ανάμεσα 
στις τρεις κοινότητες. Στό σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε καί μία άλ
λη παράμετρο. Ή δημογραφική ανάπτυξη τών κοινοτήτων αυτών δέν όφεί- 
λετο τόσο στή μεγέθυνση τών γηγενών πληθυσμών όσο κυρίως στις μετοι
κεσίες από διαφορετικά μέρη τής οθωμανικής αυτοκρατορίας άλλά καί τής 
παλαιός Ελλάδας. Έτσι, ενώ ανέκαθεν υπήρχαν γηγενείς όρθόδοξες κοι
νότητες καί στα Άδανα καί στήν Ταρσό, ή δημογραφική ανάπτυξή τους 
κατά τόν 19ο αιώνα όφείλεται άποκλειστικά στή μετανάστευση από τήν 
Καππαδοκία, τήν Κύπρο, τόν Πόντο καί τα νησιά τού άνατολικοΰ Αιγαίου 
(Χίος, Σάμος καί Μυτιλήνη). ’Αντίθετα, ή κοινότητα τής Μερσίνας συγ
κροτήθηκε εξαρχής άπό μετανάστες, άφοΰ ή ίδια ή πόλη ιδρύθηκε μόλις τό 
1841. Γιά μιά άκόμη φορά οί άφετηρίες τής μετανάστευσης ήταν αυτές πού 
συναντούμε καί στις δύο άλλες κοινότητες, μέ μόνη ίσως προσθήκη τή με
τανάστευση μίας μεγάλης ομάδας ελληνορθόδοξων μέ καταγωγή άπό τό 
Buga Maden τού Πόντου.5 Ή διαφορετική γεωγραφική προέλευση ενδυνά
μωνε τις κοινότητες αύτές στό βαθμό πού ένίσχυε τή δημογραφική τους 
δυναμική, άλλά ταυτόχρονα τις άποδυνάμωνε στό βαθμό πού συντηρούσε 
τις διακριτές τοπικές ταυτότητες πού στηρίζονταν σέ αυτήν. Βέβαια δέν θά 
έπρεπε νά υπερεκτιμήσει κανείς τόν κατακερματισμό αυτό καθώς σέ καμία 
περίπτωση δέν φαίνεται πώς ήταν ικανός νά άποτρέψει επιγαμίες, κοινω
νικές συναναστροφές ή οικονομικές συνεργασίες άνάμεσα στά μέλη τών 
κοινοτήτων πού είχαν διαφορετική τοπική προέλευση. Ωστόσο ή άποτύπω- 
σή του στή μνήμη τών προσφύγων, όπως έξάλλου μαρτυρούν καί οί πολ
λές άναφορές τών πληροφορητών τού Κ.Μ.Σ. τή δεκαετία τού I960, δέν 
μπορεί νά περάσει άσχολίαστη.

Καθώς όμως μιλάμε γιά κατακερματισμούς, άς άσχοληθοΰμε λίγο μέ έ
ναν άλλο καί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα, αυτόν τής γλωσσικής δια
φοροποίησης τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Κυρίαρχη γλώσσα τών ελ
ληνορθόδοξων εμφανίζεται νά είναι ή τουρκική ενώ πολλές άναφορές συ
ναντήσαμε γιά τή χρήση τής άραβικής καί τής άρμενικής άπό τούς ελλη
νορθόδοξους. Γιά νά είμαστε πιό άκριβεις θά προσθέταμε ότι ή κυριαρχία

4. Άναφέρομαι στή σιδηροδρομική γραμμή Μερσίνας-Ταρσού-’Αδάνων, ή όποια κα
τασκευάστηκε τό 1886 καί λειτούργησε έξαιρετικά άποδοτικά μέχρι καί τή σύνδεσή της 
μέ τό σιδηρόδρομο τής Βαγδάτης. Βλ. V. Cuinet, La Turquie d’Asie, géographie ad
ministrative, τόμ. 1, Παρίσι 1892, σσ. 18-21 καί Ε. Pech, Manuel des sociétés anonymes 
fonctionnant en Turquie, Παρίσι 1906, σσ. 54-58.

5. Ή διαπίστωση αύτή προκύπτει άπό τό άρχειακό ύλικό τού Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο Προ
φορικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ (Κιλικία 1-5).
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τής τουρκικής γλώσσας συνοδευόταν άπό τήν χρήση του ελληνικού αλφα
βήτου στή γραπτή μορφή της. Άπό αυτή τήν άποψη, οί κοινότητες τής Κι
λικίας, φαίνεται να αποτελούν τό ανατολικό όριο χρήσης τής καραμανλί- 
δικης γραπτής έκφρασης. Θά μπορούσε μάλιστα να υποστηρίξει κανείς, καί 
στό σημείο αυτό θά έπανέλθουμε πιό κάτω, ότι οί γηγενείς πληθυσμοί άν 
καί ασθενέστεροι δημογραφικά κατόρθωσαν να επιβάλλουν τή γλωσσική 
τους έκφραση, τήν τουρκική γλώσσα καί τήν καραμανλίδικη γραφή, στους 
νεήλυδες μετανάστες πολλοί άπό τούς όποιους προέρχονταν άπό ελληνό
φωνες περιοχές. Στήν επιβολή αυτή σημαντικό ρόλο έπρεπε να είχε ή επιρ
ροή τοΰ ίσχυροΰ μεταναστευτικοΰ ρεύματος άπό τήν Καππαδοκία όπου 
καί εκεί ή τουρκική, καί τα καραμανλίδικα, ήταν ή κυρίαρχη στους ελλη
νορθόδοξους γλώσσα. ’Αντίθετα ή χρήση τής ελληνικής γλώσσας ήταν αι
σθητά λιγότερο διαδεδομένη καί όπως φαίνεται ένισχύθηκε μόλις προς τα 
τέλη τού 19ου αιώνα, ως αποτέλεσμα τής ανάπτυξης τοΰ ελληνικού σχολι
κού δικτύου στήν επαρχία των ’Αδάνων.

Οί επισημάνσεις σχετικά μέ τή διαφορετική γεωγραφική προέλευση τών 
ελληνορθόδοξων πού συγκρότησαν τις κοινότητες πού εξετάσαμε καθώς 
καί ή γλωσσικός τους κατακερματισμός έχουν αναλυτικό νόημα στό βαθμό 
πού θά επιθυμούσε κανείς να τούς εξετάσει ώς παράγοντες πού έπέδρασαν 
αρνητικά στή συνοχή τών κοινοτήτων αύτών. ’Απέναντι όμως σε αυτούς 
βρίσκεται ένας παράγοντας εξίσου δυναμικός πού ήταν σέ θέση νά οργα
νώσει τούς κατακερματισμούς αύτούς στή δική του λογική καί ό όποιος 
αποδείχθηκε, καί όχι μόνο στήν περίπτωση αυτή, ισχυρότερος. Πρόκειται 
για τή χριστιανική ορθοδοξία καί τόν εκκλησιαστικό μηχανισμό πού μέχρι 
καί τήν εμφάνιση τής εθνικής ιδεολογίας άποτέλεσε τόν βασικό ένοποιη- 
τικό παράγοντα στό επίπεδο τών τοπικών κοινωνιών άλλα καί εύρύτερα. 
Στήν πραγματικότητα ή σχέση τών κοινοτήτων αύτών μεταξύ τους άλλα 
καί ή συνοχή τους περνά μέσα άπό τή θρησκεία καί τούς μηχανισμούς τής 
εκκλησίας. Όπως θά δούμε, ή θρησκεία, υπό τήν έννοια τοΰ θρησκευτικού 
δόγματος άλλα καί τής εμπλοκής στις διαμάχες τής εκκλησιαστικής ιεραρ
χίας, άποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας.

I

Ή άναφορά στή διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας στήν Κιλικία υπογραμμί
ζει τή διάσταση τής διαδικασίας. Δηλαδή άναφέρεται στούς όρους, τις 
προϋποθέσεις, καί τόν τρόπο παραγωγής τής εθνικής ταυτότητας. Παράλ
ληλα ή άναφορά στή διαδικασία προϋποθέτει καί μία άλλη βασική υπόθε
ση. Τή μέχρι ενός ορισμένου χρονικού σημείου άνυπαρξία εθνικής ταυτό
τητας στις συγκεκριμένες κοινότητες. Ή διάσταση αύτή, δέν περιορίζεται 
κατά τή γνώμη μας στήν περιοχή αύτή άλλά άποτελει ένα ευρύτερο φαινό
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μενο μέ ευθεία αναφορά στις περισσότερες ελληνορθόδοξες κοινότητες της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ή εθνική ταυτότητα συνήθως εμφανίζεται εκ 
των υστέρων μέ διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετική χρονική αφετηρία, 
διαφορετικό τρόπο οργάνωσης καί οίκειοποίησης τής εθνικής διάστασης 
καί τέλος διαφορετικούς μηχανισμούς προβολής της. Σέ αντίθεση μέ τήν 
εικόνα τής έξομοίωσης ώς προς τήν άποδοχή τής εθνικής ταυτότητας πού 
δίνει ή πλέον διαδεδομένη άποψη τής ελληνικής ιστοριογραφίας, καί ή 
οποία στηρίζεται σέ μία άλλη αντίληψη τού ιστορικού χρόνου, εμείς επιμέ
νουμε στή διαφορετική καί άνιση καί άπό τήν πλευρά τής χρονικής κατα
νομής καί άπό τήν πλευρά τού πολιτισμικού νοήματος, καί άπό τήν πλευ
ρά τής πολιτικής προοπτικής, ενσωμάτωση τής εθνικής διάστασης στήν πο
λιτική, πολιτισμική καί κοινωνική ζωή τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων 
τής Μικράς ’Ασίας. Στήν περίπτωση τής εξέτασης των κοινοτήτων τής Κι
λικίας ύφίσταται καί ένα επιπλέον στοιχείο. Σέ άντίθεση μέ άλλες μικρότε
ρες ορθόδοξες κοινότητες τής Μικράς ’Ασίας, οί κοινότητες αύτές, φαίνε
ται πώς άποτελοΰν ένα είδος ιδιότυπου συνόρου: καταρχήν συνόρου γλωσ
σικού ανάμεσα σέ κοινότητες πού χρησιμοποιούν τήν τουρκική καί τα κα- 
ραμανλίδικα, καί όλιγότερο τήν ελληνική, άπό τήν μία πλευρά, καί τήν α
ραβική άπό τήν άλλη. Πράγματι πρόκειται για. τις τελευταίες συμπαγείς 
πληθυσμιακές ομάδες οί όποιες, μέσα άπό μία συγκεκριμένη πορεία θά 
διαχωρίσουν τή θέση τους άπό τούς αραβόφωνους ορθόδοξους, μέ αποτέ
λεσμα νά όρίσουν παράλληλα καί τά δρια τής «ελληνικής» ’Ανατολής. Σέ 
άντίθεση μέ άλλες μικρότερες κοινότητες νοτίως τής Κιλικίας, οί κοινότη
τες πού μάς απασχόλησαν εμφανίζονται, καί έν τέλει αποκτούν ταυτότητα, 
ώς οί τελευταίες συμπαγείς ελληνικές κοινότητες. Δέν είναι λοιπόν τυχαία 
ή διάκριση ή όποια φαίνεται γιά πρώτη φορά ανάμεσα στούς "Ελληνες καί 
τούς "Αραβες ορθοδόξους, διάκριση ή οποία επινοήθηκε, συντηρήθηκε καί 
προβλήθηκε συστηματικά κατά τήν περίοδο τής κρίσης τού Άντιοχικοΰ Ζη
τήματος.

’Αλλά άς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά. Οί ενδείξεις πού διαθέτου
με γιά τήν περίοδο πριν τό γύρισμα τού 19ου αιώνα μάς δίνουν μία εικό
να ή όποια, μέ τις τυχόν μερικές διαφοροποιήσεις της, δέν άπομακρύνεται 
άπό τον κανόνα. Οί κοινότητες τής Κιλικίας προσδιορίζονται κύρια ώς 
προς τή σχέση τους μέ τή θρησκεία: ή οικουμενική όρθοδοξία αποτελεί τήν 
κύρια πηγή συγκρότησης ταυτότητας άλλα καί οργάνωσης τής κοινωνικής 
καί πνευματικής ζωής. Οί διαμάχες πού ύφίστανται καί βιώνονται άπό τις 
τοπικές κοινωνίες άναφέρονται κυρίως στή διαπάλη τών ορθόδοξων Πα
τριαρχείων τής ’Ανατολής, τής ’Αντιόχειας καί τών Ιεροσολύμων, μέ τις 
δυτικές, καθολικές καί προτεσταντικές ιεραποστολές καί ή Ούνία. Οί «ει
δήσεις» εξάλλου πού αφορούν αύτήν τήν περιοχή έχουν κυρίως τέτοιο πε
ριεχόμενο κατά τό μεγαλύτερο διάστημα τού 19ου αιώνα. Έτσι ή έπανέ- 
λευση, τό 1860, στούς κόλπους τής Μεγάλης ’Εκκλησίας τών Συρίων μελ-
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χιτών πού είχαν αποδεχθεί τήν κυριαρχία τού Πάπα κατά τόν 18ο αιώνα 
άποτέλεσε το μοναδικό άξιο λόγου περιστατικό πού δημοσιεύθηκε άπό τόν 
Β. Δ. Καλλίφρονα στα Εκπαιδευτικά καί Εκκλησιαστικά κατά τή δεκαετία 
τού 1860, τήν ίδια στιγμή δηλαδή οπού περιγράφονται μέ λεπτομέρεια οί 
διαμάχες τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μέ τή βουλγαρική κίνη
ση.6 Επιπλέον ή περιοχή τής Κιλικίας μέχρι τουλάχιστον καί τή δεκαετία 
τού 1890 ήταν, άπό όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, μία περιοχή πού δέν συγ
κέντρωνε ενδιαφέρον. Οί εκεί ελληνορθόδοξες κοινότητες δέν είχαν κάν 
«ανακαλυφθεί» άπό τίς λόγιες κοινότητες πού απασχολούνταν μέ ιδιαίτερο 
ζήλο μέ τή «χαρτογράφηση» τής ελληνικής εθνικής κοινότητας στήν όθω- 
μανική αύτοκρατορία. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι ό Ελληνικός Φιλο
λογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως πού ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τήν 
ανάπτυξη τής έλληνορθόδοξης έκπαίδευσης στήν όθωμανική αύτοκρατορία 
δέν συμπεριέλαβε σέ καμία άπό τίς έκθέσεις του τήν περιοχή τής Κιλικίας. 
Οί εκθέσεις αύτές πού επιχειρούσαν νά παρουσιάσουν τήν ανάπτυξη τού 
σχολικού αυτού δικτύου, νά πληροφορήσουν γιά τήν έκτασή του καί νά έ- 
πισημάνουν τα προβλήματά του σταματούν στο Ικόνιο. Πληροφορίες γιά 
τήν περιοχή δέν βρίσκουμε ούτε στο Ζωγράφειο Διαγώνισμα, τό όποιο 
διοργάνωνε ô ίδιος Σύλλογος μέ στόχο τή συλλογή πληροφοριών γιά τή 
γλώσσα, τα ήθη καί τά έθιμα τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Έδώ μάλι
στα δέν υπάρχει κάν εύθύνη τού Συλλόγου καθώς οί συλλογές πού κατα
τέθηκαν προς βράβευση άποστέλλονταν άπό τούς Ιδιους τούς ντόπιους λό
γιους μετά άπό τήν πρόσκληση τού Συλλόγου. «Τίνος ένεκεν», άναρωτιό- 
ταν ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς γιά τούς λόγιους τής Κιλικίας καί 
τής Καππαδοκίας σέ μια από τίς εισηγήσεις του γιά τό Ζωγράφειο Διαγώ
νισμα, «οί εν αύταις διδάσκαλοι, λόγιοι, ιατροί, ή καί ίερεις, δέν σπεύδου- 
σιν είς τήν έκτέλεσιν τού εθνικού τούτου καθήκοντος δπερ επιβάλλεται 
παντί πεπαιδευμένα» όμογενεΐ...;».7 Τό Ζωγράφειο λοιπόν δέν κινητοποιεί 
κάν τήν προσοχή τών λογιών τής Κιλικίας. ’Απουσία επικοινωνίας; "Ισως. 
’Απουσία ’ισχυρών εγγράμματων κύκλων στήν Κιλικία; ’Ακόμη πιό πιθανό. 
Πάντως ή ούσία είναι ότι στό «πανόραμα τής έλληνικής εθνικής κοινότη
τας» πού πλάθεται μπροστά στό φιλόμουσο κοινό τής Πόλης μέσα άπό τίς 
εκπαιδευτικές εκθέσεις καί τό Ζωγράφειο Διαγώνισμα ή Κιλικία απουσιά
ζει. Ή εικόνα φαίνεται νά αλλάζει μόλις προς τά τέλη τού 19ου αιώνα 
όταν, κατά παράδοξο τρόπο, ή Κιλικία παρουσιάζεται στό πρώτο τεύχος 
τού Ξενοφάνη, τού επίσημου περιοδικού τού Συλλόγου τών Μικρασιατών 
ή «’Ανατολή», αλλά έως καί τά 1909 δέν θά υπάρξει παρά μία ακόμη δη

6. Βλ. Β. Δ. Καλλίφρων, Εκπαιδευτικά καί ’Εκκλησιαστικά, Κωνσταντινούπολη 
1867, σ. 186.

7. «Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Έκθεσις τής Φιλολογικής ’Επιτροπής», Περιοδι
κόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 16 (1881-1882), σ. 314.
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μοσίευση για τις κοινότητες αυτές, πού θά είναι μάλιστα μετάφραση άπό 
το αντίστοιχο κείμενο τής εγκυκλοπαίδειας του Cuinet γιά τήν ασιατική 
Τουρκία.8 Κατά ανάλογο τρόπο το περιοδικό Ελληνισμός θά δημοσιεύσει 
στο δεύτερο μόλις τεύχος του άρθρο τού Μιχ. Καταπότη γιά τον ελληνι
σμό τής Μερσίνας9 πού αν καί κινείται σέ μία εθνικιστική γραμμή δέν άφί- 
σταται από τήν γενικότερη είκόνα πού έχουμε γιά τήν περιοχή.

OL λίγες πληροφορίες πού προέρχονται άπό τήν Κιλικία μέχρι τουλάχι
στον καί τήν τελευταία δεκαετία τού προηγούμενου αιώνα, υπογραμμίζουν 
κατηγορηματικά τήν κυρίαρχη διάσταση τού θρησκευτικού παράγοντα στή 
σύσταση των κοινοτήτων αυτών, κάτι πού υποδηλώνεται καί άπό τό γεγο
νός ότι αυτό πού φαίνεται νά υποκινεί τό δημόσιο αίσθημα των εκεί όρθο- 
δόξων είναι ή άντιπαράθεση ορθοδοξίας καί αντίπαλων χριστιανικών δογ
μάτων στήν περιοχή. Δέν είναι τυχαίο μάλιστα πού τό μοναδικό δημοσίευ
μα στον Ξενοφάνη πού ήδη άναφέραμε, αν καί άσχολεΐται μέ τό ζήτημα 
τής εκπαίδευσης, στήν πραγματικότητα άντιμετωπίζει τό όλο θέμα υπό τό 
πρίσμα τής αποτροπής τού προσηλυτισμού μέσα άπό τή λειτουργία σχο
λών πού οργάνωσαν καί διηύθηναν οί δυτικές ιεραποστολές.

Γιά τό θέμα πού εξετάζουμε πάντως καί όσον αφορά τή δυτική επιρροή 
ή αντιπαράθεση ορθοδοξίας καί δυτικών δογμάτων δέν αποτελούσε τή μο
ναδική πηγή έξελίξεων στις περιοχές τών Πατριαρχείων τής ’Ανατολής. Ή 
σταδιακή διείσδυση τών εύρωπαϊκών δυνάμεων στήν περιοχή οδήγησε στή 
διαμόρφωση τών πολιτικών προϋποθέσεων γιά μια αμεσότερη παρέμβαση 
καθώς καί ή γαλλική καί ή γερμανική πολιτική στή Συρία καί τήν Παλαι
στίνη δέν είχε μόνο οικονομική στόχευση άλλα καί πολιτική, κυρίως μέσα 
άπό τή χρηματοδότηση τής δραστηριότητας ιεραποστολών τών αντίστοιχων 
δυτικών δογμάτων πού άποσκοποϋσε στήν ενίσχυση τής θέσης τους. Τό 
ίδιο θά μπορούσε νά ίσχυρισθεΐ κανείς καί γιά τή ρωσική πολιτική ή 
όποια ήδη άπό τή δεκαετία τού 1840 μέ τή σύσταση τής ειδικής αποστολής 
στήν Παλαιστίνη, βασικά μετά τό 1880 μέ τή δραστηριοποίηση τής αύ- 
τοκρατορικής Παλαιστινιακής Εταιρείας, επιχείρησε τήν ενίσχυση τής πο
λιτικής της παρουσίας.10 Ωστόσο ή πολιτική διπλωματικής ενίσχυσης τών 
χριστιανικών δογμάτων στήν οθωμανική αυτοκρατορία δέν έπέδρασε άμεσα 
στή διαμόρφωση έθνικής ταυτότητας. Ό παράγοντας αυτός μπορεί νά έπέ
δρασε καταλυτικά στήν οικονομική βιωσιμότητα τής ιεραποστολικής δρα

8. Βλ. Μ. Γεωργιάδης «Περί τής Κιλικίας καθόλου καί ’Αδάνων», Ξενοφάνης 1 
(1896), σσ. 273-281· «Περί τού Νομού ’Αδάνων», Ξενοφάνης 4 (1906), σσ. 496-499.

9. Μιχ. Καταπότης, «Ό Ελληνισμός έν Μερσίνη », 'Ελληνισμός, Φεβρουάριος 1899, 
σσ. 90-93.

10. Βλ. Th. G. Stavrou, Russian Interests in Palestine, 1882-1914, Θεσσαλονίκη 1963, σσ. 
129-170. D. Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843-1914: Church and 
Politics in the Near East, ’Οξφόρδη 1969, σσ. 33-45, 96-113.
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στηριότητας άλλα ή επίδρασή του στους τρόπους παραγωγής ταυτότητας 
υπήρξε μόνο έμμεση μέ τήν έννοια ότι οί εκεί χριστιανικές κοινότητες βρέ
θηκαν μπροστά στην πρόκληση του να προσδιορίσουν τή στάση τους καί 
σέ σχέση μέ αυτόν τόν παράγοντα.

Τό ζήτημα αυτό θά τό εξετάσουμε καί παρακάτω. Προς τό παρόν ας 
έπανέλθουμε στο σημείο τής θρησκευτικής διάστασης στή σύσταση τής ταυ
τότητας των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Κιλικίας. Τό στοιχείο αυτό 
τονίζεται άλλωστε καί άπό τήν απουσία προβληματισμού ή διαφοροποίη
σης μέ βάση κλασικές κατηγορίες οί όποιες Ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί 
γιά νά στηρίξουν τήν εθνική έτερότητα. Κλασικό παράδειγμα στήν περί
πτωσή μας ή γλώσσα ή μάλλον ή συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσών στό 
ίδιο σώμα τών ορθόδοξων πληθυσμών χωρίς αύτό νά δημιουργεί πρόβλη
μα στή συνοχή τής όρθόδοξης κοινότητας. Ή κυρίαρχη γλώσσα στήν Κιλι
κία, τά τουρκικά καί ή καραμανλίδικη γραφή, συνυπήρχε μέ τήν ελληνική 
καί τήν άραβική χωρίς οί χρήστες τών γλωσσών αύτών νά αισθάνονται ότι 
ή γλώσσα μπορούσε νά άποτελέσει κριτήριο διαφοροποίησης. Έως καί τις 
αρχές τού 20ου αιώνα ή οικουμενική διάσταση τής χριστιανικής όρθοδο- 
ξίας έγκολπώνει τις άτομικές καί συλλογικές ταυτότητες υποβαθμίζοντας 
τό κριτήριο τής γλώσσας. Τό ίδιο θά μπορούσε νά ίσχυρισθεί κανείς καί 
γιά άλλα στοιχεία πού θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία 
διάκρισης. Οί τοπικές τελετές ή τά διαφορετικά έθιμα στό βαθμό πού ήταν 
διαφορετικά μεταξύ τους, δέν φαίνεται νά άξιολογούνται άπό τις τοπικές 
κοινότητες ώς τίποτα περισσότερο άπό τοπικές έκδηλώσεις πού στερούνται 
«εθνικού» χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι ή εθνική διάσταση, ώς στοιχείο κυ
ρίαρχων διακρίσεων λοιπόν άπουσιάζει άπό τό πεδίο μας άκόμη καί μέχρι 
τή δεκαετία τού 1870. Ωστόσο μετά άπό λίγες δεκαετίες ή κατάσταση αύτή 
θά έχει άνατραπεί. Οί κοινότητες τών ’Αδάνων, τής Μερσίνας καί τής Ταρ
σού φαίνεται νά άκολουθοΰν ένα νέο προσανατολισμό πού ξεπερνά καί 
παράλληλα άποκόπτεται άπό τήν παράδοση τής χριστιανικής ορθοδοξίας. 
Ή ελληνική έθνική υπόσταση διαχέεται έμφανώς καί υποδηλώνεται εύθέως 
άπό τις ίδιες τις κοινότητες. Στις σελίδες πού άκολουθούν θά επιχειρήσου
με νά παρουσιάσουμε τή μεταλλαγή αύτή.

Πριν προχωρήσουμε πάντως άπαιτοΰνται όρισμένες διευκρινήσεις. Μι
λώντας γενικά, ή ταυτότητα, έθνική ή κοινωνική, άποτελεΐ πάντοτε μία 
ιστορική κατηγορία ή μορφή τής όποιας μπορεί κατ’άρχήν νά γίνει κατα
νοητή ώς «σταθερά». Σέ αύτή τήν περίπτωση ή μορφή τής ταυτότητας 
έμφανίζεται ώς τόπος συλλογικής καί άτομικής άναφοράς πού άποτυπώνει 
’ιδεολογικά καί αισθητικά στοιχεία, ενώ συμπυκνώνει παράλληλα κοινές 
προσλήψεις τής παράδοσης. Κατ’άρχήν λοιπόν ή ταυτότητα άποτελεΐ ένα 
πεδίο συγκρότησης καί άναπαραγωγής παραστάσεων γιά τήν πραγματικό
τητα καί τή θέση τών όμάδων μέσα σέ αύτήν. Ή ταυτότητα πάντως δέν 
συμπυκνώνει μόνο ένα τόπο άναπαραστάσεων άλλά ενέχει καί μιά δυναμι
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κή. Ή εικόνα πού πολλές φορές άποτυπώνει ή μορφή τής ταυτότητας δέν 
είναι παρά μία φτωχή αντανάκλαση τής διαδικασίας πού τήν προσδιορίζει. 
Συνεπώς όποιαδήποτε συζήτηση για τή μορφή τής ταυτότητας δέν μπορεί 
να είναι ανεξάρτητη άπό τή διαδικασία συγκρότησης/παραγωγής τών ανα
παραστάσεων πού υποδηλώνει. Μέ άλλα λόγια οί τρόποι παραγωγής ταυ
τότητας, είτε στή θεσμική είτε στήν άτυπη μορφή τους, δέν είναι άνεξάρτη- 
τοι άπό τό ίδιο τό άποτέλεσμα, δηλαδή τή μορφή τής ταυτότητας. Οί τρό
ποι αυτοί ενσωματώνουν μέ τή σειρά τους τις ικανές έκεΐνες προϋποθέσεις 
μέσα άπό τίς όποιες ή ταυτότητα παίρνει μορφή μέ άποτέλεσμα καί ή ταυ
τότητα, καί οί τρόποι παραγωγής της νά αποτελούν μέρος μίας ενιαίας 
διαδικασίας. Συνεπώς προβάλλεται ή άνάγκη νά κατανοήσουμε όχι μόνο 
τα στοιχεία τής ταυτότητας άλλά καί τούς τρόπους παραγωγής της. Ή 
άναφορά στήν παραγωγή τής ταυτότητας ώς διαδικασίας μάς οδηγεί στήν 
εναλλαγή τών ταυτοτήτων στή συνεχή παραγωγή καί άναπαραγωγή τους 
ώς ιστορικής διαδικασίας. Ωστόσο δέν θά έπρεπε νά οδηγηθούμε στό συμ
πέρασμα δτι ή παραγωγή τής ταυτότητας άκολουθεΐ πάντα τούς ίδιους 
ρυθμούς. Συχνά οί συγκρούσεις καί οί ρωγμές πού οδηγούν σέ μεταλλαγές 
είναι είτε άνεπαρκεΐς είτε άδύναμες νά οδηγήσουν σέ ριζικές μετατροπές. 
Τότε οί ταυτότητες φαίνεται νά διέρχονται μία φάση άκινησίας, καί δίδουν 
τήν εικόνα τής σταθερότητας. Από τήν άλλη πάλι δέν θά έπρεπε νά πιστέ
ψει κανείς ότι ή παραγωγή νέων ταυτοτήτων ίσοδυναμεΐ μέ τήν πλήρη άρ
νηση τών προηγουμένων. Οί διαπλοκές τού παλιού καί τού νέου στή συγ
κρότηση τής ταυτότητας είναι εξίσου συχνές μέ τίς μεταξύ τους άσυνέχειες 
καί άντιπαραθέσεις. Ή διαμόρφωση τής εθνικής ταυτότητας άποτελεΐ ίσως 
τό χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής τής διαδικασίας. Ή περίπτωση 
τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Κιλικίας πού εξετάσαμε φαίνεται 
άπλά νά τό επιβεβαιώνει.

Πρέπει νά σημειώσουμε εδώ ότι ή υπέρβαση τής ορθοδοξίας ώς κυρίαρ
χου στοιχείου σύστασης ταυτότητας καί ή άντικατάστασή του άπό εθνικά 
κριτήρια δέν μπορεί νά γίνει κατανοητή έξω άπό ορισμένες διεργασίες καί 
κινήσεις οί όποιες στήν συνείδηση τών τοπικών κοινοτήτων έρμηνεύθηκαν 
ώς άπειλές γιά τή θρησκευτική τους υπόσταση καί ταυτότητα. Πρόκειται 
κατ’άρχήν γιά τήν καθολική καί προτεσταντική ιεραποστολική δραστηριο- 
ποίηση —πού δέν άφοροϋσε βέβαια άποκλειστικά τήν Κιλικία άλλά γενι
κότερα τή Μικρά Άσία —στήν έκπαίδευση κυρίως άλλά καί σέ άλλους το
μείς ή όποια έγινε εύρύτερα γνωστή μέ τόν όρο «προπαγάνδες». Ό όρος 
αυτός άπέκτησε ειδική θέση στή γλώσσα τής χριστιανικής ορθοδοξίας ήδη 
άπό τίς άρχές τού 19ου αιώνα άλλά άργότερα ενσωματώθηκε καί στό 
έννοιολογικό οπλοστάσιο τού ελληνικού εθνικισμού. Γενικά μέ τόν όρο 
αύτό περιγράφονται οί ιεραποστολικές δραστηριότητες τών δυτικών έκκλη- 
σιών στό χώρο τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άλλά ενώ παλαιότερα οί 
«προπαγάνδες» συνδέθηκαν κυρίως μέ τήν πολιτική δραστηριοποίηση τής
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καθολικής εκκλησίας σχήν προώθηση της Ούνίας, κατά τόν 19ο αίώνα, απέ
κτησαν διαφορετική έννοια πού αφορούσε τήν εκπαιδευτική καί φιλανθρω
πική δραστηριότητα τών καθολικών καί προτεσταντικών ιεραποστολών κυ
ρίως στο χώρο τής Μικρός ’Ασίας καί τής Συρίας-Παλαιστίνης. Ή διαμά
χη τής ορθόδοξης μέ τις δυτικές εκκλησίες προσέλαβε ιδιαίτερη ένταση 
στους 'Αγίους Τόπους κατά τό 19ο αίώνα. Μέ τή συμβολή μάλιστα τής 
Ρωσίας καί τού τσάρου ’Αλεξάνδρου Β' προσωπικά —οί προσωπικοί δι
πλωματικοί του χειρισμοί για τό ζήτημα τών 'Αγίων Τόπων συντήρησαν 
τήν ένταση πού τελικά οδήγησε στον Κριμαϊκό Πόλεμο—11 ή ορθόδοξη έκ- 
κλησία διατήρησε τήν πρωτοκαθεδρία της στούς 'Αγίους Τόπους τό 1850. 
Ή αντίθεση αυτή δέν άπέτρεψε πάντως τήν ενίσχυση τής παρουσίας τών 
'ιεραποστολών στή Μικρά ’Ασία. ’Από τή δεκαετία τού 1820 μέχρι καί τις 
παραμονές τού Μεγάλου Πολέμου τό 1914 οί ιεραποστολές συντηρούσαν 
καί διηύθυναν πολλές δεκάδες σχολεία στή δυτική, κεντρική καί νότια Μι
κρά Άσία. Μόνο στό σαντζάκι τών ’Αδάνων πού μάς ενδιαφέρει λειτουρ
γούσαν έξι σχολεία στά 1890, δύο στα ’Άδανα, δύο στή Μερσίνα καί δύο 
στήν Ταρσό.12 Τά σχολεία τών ιεραποστολών άντιμετωπίσθηκαν1 από τις 
τοπικές έλληνορθόδοξες κοινότητες μέ ένα μίγμα εχθρότητας καί αποδο
χής. Τήν εχθρότητα προκαλοΰσε ή υποψία ότι ή έκπαιδευτική δραστηριότη
τα τών σχολείων αύτών μέ τόν έντονα καθολικό ή προτεσταντικό χαρακτή
ρα τού curicullum θά αποδυνάμωνε τούς δεσμούς τών μαθητών μέ τήν ορ
θοδοξία. Ό φόβος αύτός φαίνεται νά είναι δικαιολογημένος καθώς τά 
σχολεία αυτά δέν απευθύνονταν σέ καθολικούς ή προτεστάντες αλλά κυ
ρίως σέ ορθόδοξους καί άρμενίους νεστοριανούς. Εξάλλου ό άριθμός τών 
πιστών τών δυτικών δογμάτων στήν όθωμανική αύτοκρατορία σέ καμία 
περίπτωση δέν δικαιολογούσε τόν άριθμό καί τή διασπορά τών ιεραποστο
λικών σχολείων. ’Από τήν άλλη, ή λειτουργία τους σέ περιοχές όπου ελλη
νορθόδοξα σχολεία δέν υπήρχαν ή λειτουργούσαν πλημμελώς, οδηγούσε 
πολλούς ελληνορθόδοξους στό νά στέλνουν τά παιδιά τους στά ιεραποστο
λικά σχολεία. Αλλά άκόμη καί στις περιοχές έκεινες στις όποιες τά σχο
λεία τών ορθόδοξων κοινοτήτων λειτουργούσαν ικανοποιητικά, τό συνή
θως περιορισμένο πρόγραμμά τους ώς προς τή διδασκαλία τών ξένων 
γλωσσών καί ή μεγάλη έμφαση στά κλασικά μαθήματα, είχε συχνά ώς απο
τέλεσμα οί γονείς νά προτιμούν νά εγγράφουν τά παιδιά τους στά ιεραπο
στολικά σχολεία επειδή εκεί έδιδάσκοντο εντατικά οί ξένες γλώσσες. Έτσι 
τήν εχθρότητα εξουδετέρωνε ή αποδοχή μέ συνέπεια νά αυξάνεται ό αριθ
μός τών ελληνορθόδοξων μαθητών στά σχολεία αύτά τήν ίδια στιγμή πού 
ή δυσπιστία, άκόμη καί ή ανοιχτή εχθρότητα, προς τις ιεραποστολές συν
τηρείτο. Σέ συνδυασμό μέ αύτή τή δυσπιστία οί περιορισμένες απόπειρες

11. Μ. S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923, Λονδίνο 1969, σσ. 114-118.
12. Βλ. V. Cuinet, δ.π., σσ. 11-12.
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προσηλυτισμού πού παρατηρήθηκαν στα Ιεραποστολικά σχολεία όδήγησαν 
σέ μία έντονη αντιπαράθεση στο εσωτερικό των ελληνορθόδοξων κοινοτή
των ώς προς τήν αναγκαιότητα εγγραφής ελληνορθόδοξων σέ αυτά. Άν 
καί ή διαμάχη δεν κατέληξε σέ κάποιο αποτέλεσμα, στό λόγο των έλληνορ- 
θόδοξων κοινοτήτων, τά Ιεραποστολικά σχολεία ταυτίστηκαν πλέον ανοι
κτά μέ κέντρα προσηλυτισμού καί ή έκπαιδευτική δραστηριότητα των Ιερα
ποστολών άναπαραστάθηκε ώς πηγή κινδύνου «γιά τόν ελληνισμό καί τήν 
ορθοδοξία». Ή θετική ενσωμάτωση τής άποδοχής ορθόδοξης έκκλησιαστικής 
άρχής, μετά τό βουλγαρικό σχίσμα, στή σύνθεση τής ελληνικής ταυτότητας 
στην οθωμανική αυτοκρατορία άπλά ένίσχυσε τόν προσανατολισμό αυτό.

Ή δεύτερη άπειλή πού εμφανίζεται νά κινητοποιεί τις άντιδράσεις τών 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Κιλικίας άποτέλεσε μία ιδιαιτερότητα τής 
περιοχής αυτής. Πρόκειται γιά τό Άντιοχικό Ζήτημα τό όποιο προέκυψε 
προς τά τέλη τού 19ου αιώνα καί διατηρήθηκε ώς πρόβλημα, άν καί μέ 
διαφορετική ένταση μέχρι καί τήν πρώιμη περίοδο τού Μεσοπολέμου. 
Κατά παράδοξο τρόπο τό Άντιοχικό Ζήτημα, δηλαδή ή διαμάχη γύρω άπό 
τό θρόνο τής ’Αντιόχειας συνδέεται καί μέ τό ζήτημα τής άντιμετώπισης 
τής δυτικής ιεραποστολικής δραστηριότητας. ’Άμεσα πάντως τό Άντιοχικό 
Ζήτημα προέκυψε μέ τήν παραίτηση τού πατριάρχη Αντιόχειας Σπυρίδωνα 
τό 1897 καί τήν ενθρόνιση τού άραβόφωνου Μελέτιου Dumani τό 1899. 
Τήν παραίτηση τού Σπυρίδωνα ζήτησε καί επέτυχε, ή σύνοδος τού Πα
τριαρχείου Αντιόχειας ή όποια καί έπέβαλε ώς τοποτηρητή τού θρόνου 
τόν μητροπολίτη Ταρσού καί Αδάνων Γερμανό. Στήν παραίτηση τού Σπυ
ρίδωνα είχαν άντιδράσει πέντε άραβόφωνοι συνοδικοί οί όποιοι άργότερα, 
μέ τή συμβολή τής ρωσικής πρεσβείας στή Βηρυτό, έπέβαλαν στήν όθωμα- 
νική κυβέρνηση πρώτα τόν όρισμό τού Μελέτιου ώς τοποτηρητή τού Θρό
νου Αντιόχειας καί τό 1899 τήν εκλογή του ώς Πατριάρχη Αντιόχειας. Ό 
άντικανονικός τρόπος εκλογής τού Μελέτιου δημιούργησε ισχυρές άντιδρά- 
σεις στήν ορθόδοξη Εκκλησία καί ή εκλογή του δέν έγινε άποδεκτή άπό 
κανένα Πατριαρχείο ή αυτοκέφαλη εκκλησία, μέ εξαίρεση τήν υποστήριξη 
πού παρέσχε σέ αυτόν ή ρωσική εκκλησία. Ό θάνατος τού Μελέτιου τό 
1906 καί ή εκλογή τού διαδόχου του Γρηγορίου Haddad δέν όδήγησε σέ άμε
ση όμαλοποίηση τών σχέσεων τού Πατριαρχείου Αντιόχειας μέ τά υπόλοι
πα ορθόδοξα κέντρα: οί σχέσεις άποκαταστάθηκαν μόλις τό 1909 μέ τήν 
άναγνώριση τού Γρηγορίου ώς πατριάρχη Αντιόχειας άπό τό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Τά Άντιοχικό Ζήτημα δημιούργησε μεγάλη οξύτητα 
στις ελληνορθόδοξες κοινότητες, πολλές άπό τις όποιες άρνούνταν νά απο
δεχθούν τόν Μελέτιο, καί έως καί τό 1909 καί τό Γρηγόριο, ώς τήν επίση
μη κεφαλή τής εκκλησίας τους καί μαζί τούς ιεράρχες πού ό πατριάρχης 
Αντιόχειας όριζε στις τοπικές μητροπόλεις.13 Αποτέλεσμα αύτής τής άντι-

13. Γιά τό Άντιοχικό Ζήτημα βλ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, «Ή λατινική προ-
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παράθεσης ήταν να παραμείνουν οί κοινότητες αυτές χωρίς έπίσημους Ιε
ράρχες καί να δημιουργηθεΐ μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνική καί εκ
κλησιαστική τους ζωή. ’Ανάμεσα στις κοινότητες πού άντιστάθηκαν στό 
θρόνο ’Αντιόχειας κατά τήν περίοδο αυτή, εκείνες των ’Αδάνων, τής Μερ
σίνας καί τής Ταρσού ήταν άπό τις πλέον μαχητικές. ’Αξίζει μάλιστα νά 
σημειώσουμε εδώ ότι οί κοινότητες αυτές συνέχισαν τή διαμάχη τους μέ τό 
θρόνο ’Αντιόχειας ώς προς τόν όρισμό μητροπολίτη καί μετά τήν άποκα- 
τάσταση των σχέσεων τής ’Αντιόχειας μέ τήν Κωνσταντινούπολη.

Οί πλευρές αύτής τής διαμάχης θά μάς απασχολήσουν στή συνέχεια ειδι
κότερα, άλλά σέ αύτό τό σημείο θά θέλαμε νά εξετάσουμε ορισμένα ζητήμα
τα πού θεωρούμε ότι επηρέασαν τόσο τις διαμάχες αύτές όσο καί τις στά
σεις των τοπικών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Κιλικίας. Τά ζητήματα 
αύτά συνδέονται μέ τή στάση τής ρωσικής πολιτικής απέναντι στις εκκλη
σίες τής Μέσης ’Ανατολής καί τις συνέπειές της. Είναι γνωστό ότι ή ρωσική 
πολιτική μέχρι τά μέσα τού 19ου αιώνα ακολούθησε μία πολιτική ενίσχυσης 
τής ορθοδοξίας καί τών μηχανισμών τής ορθόδοξης εκκλησίας στήν οθωμα
νική αυτοκρατορία. Οί σχέσεις της μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν γε
νικά καλές καί ή ρωσική πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη έπενέβαινε συ
χνά για λογαριασμό του στήν οθωμανική κυβέρνηση. ’Αλλαγή στή στάση τής 
Ρωσίας παρατηρειται κατά τή δεκαετία τού 1860 καί μετά σέ συνδυασμό μέ 
τήν έμφάνιση τής βουλγαρικής κίνησης καί τή διαμάχη της μέ τό Οικουμε
νικό Πατριαρχείο. Οί νέες κατευθύνσεις τής ρωσικής πολιτικής συνήθως 
ερμηνεύονται στή βιβλιογραφία ώς αποτέλεσμα τής ενίσχυσης τών πανσλα- 
βιστικών οργανώσεων, καί γενικότερα τού πανσλαβισμού στήν ίδια τήν Ρω
σία. ’Επιπλέον ή νέα στάση τής Ρωσίας έχει έρμηνευθει καί ώς αποτέλεσμα 
τής πρόθεσης ένίσχυσης τής παρουσίας της στήν οθωμανική αύτοκρατορία, 
μέ τόν ταυτόχρονο παραγκωνισμό παραδοσιακών φίλιων δυνάμεων όπως 
τό Πατριαρχείο. ’Αναμφίβολα ή ρωσική πολιτική δέν μπορεί νά θεωρηθεί 
αυτόνομα ούτε άπό τή μία ούτε άπό τήν άλλη παράμετρο, άλλα τό θέμα μας 
δέν είναι αύτό. Τό σίγουρο είναι οτι πράγματι ή ρωσική πολιτική περνά 
σταδιακά άπό μία πολιτική συμπαράστασης στό Πατριαρχείο Κωνσταντι

παγάνδα έν Συρίμ» πού συμπεριλαμβάνετε στον τόμο 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας ’Αντιό
χειας, ’Αλεξάνδρεια 1951, σσ. 1049 κ.έ. Άρχιμ. Κ. Δελικάνης, Υπόμνημα έπί τον Άντιο- 
χικοϋ ζητήματος, Κωνσταντινούπολη 1900. Άρχιμ. Γ. Καραπατάκης, Τό Άντιοχικόν Ζή
τημα, Κωνσταντινούπολη 1909. Τέλος βλ. Β. Έγγλεζάκης, «Τό Άντιοχικόν Ζήτημα κατά 
τά έτη 1897-98, Ανέκδοτον ήμερολόγιον K. I. Μυριανθόπουλου», Κυπριακαί Σπουδαί 
47 (1983), σσ. 145-186. Τό ζήτημα άπασχόλησε καί τόν έλληνικό τύπο τής έποχής Ιδίως 
τό περιοδικό Ελληνισμός: «Ό Ελληνισμός έν Συρίμ καί Παλαιστίνη», 'Ελληνισμός, ’Ια
νουάριος 1899, σσ. 26-29· «Άντιοχικόν Ζήτημα», Ελληνισμός, Απρίλιος 1899, σσ. 182- 
185· «Τό Άντιοχικόν Ζήτημα», Ελληνισμός, Μάιος 1899, σσ. 217-22Τ «Τό Άντιοχικόν 
Ζήτημα», Ελληνισμός, ’Ιούνιος 1899, σσ. 267-270· Δ. Π. Καλλίμαχος, «Τό πρόβλημα 
τού Πατριαρχείου τής Αντιόχειας», Ελληνισμός, Φεβρουάριος 1906, σσ. 145-147.
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νουπόλεως σέ μία πολιτική «Ισων αποστάσεων» τόσο στήν περίπτωση τής 
βουλγαρικής εξαρχίας πού δημιουργήθηκε τό 1870, όσο καί στις υπόλοιπες 
ένδοορθόδοξες διαμάχες πού ξέσπασαν άργότερα, άνάμεσα στις όποιες συγ
καταλέγεται καί τό Άντιοχικό Ζήτημα. Ή ρωσική παρέμβαση στα άνατολικά 
Πατριαρχεία τής ’Αντιόχειας καί των Ιεροσολύμων είναι άμεσότερη καθώς 
δέν περιορίζεται μόνο στήν ένεργότερη παρουσία τών διπλωματικών της ύ- 
πηρεσιών άλλα καί στή δραστηριοποίηση καί ύποστήριξη άλλων φορέων 
όπως οί ρωσικές εκκλησιαστικές άποστολές καί ή αύτοκρατορική Παλαιστι
νιακή Εταιρεία. ’Αναπόφευκτα ή πολιτική αύτή οδήγησε σέ παρέμβαση καί 
στά εκκλησιαστικά πράγματα τών Πατριαρχείων τής ’Ανατολής μέ άποτέλε- 
σμα τήν άνάμειξη τών ρώσων διπλωματών στις εκλογές τών άνώτατων ιε
ραρχών στή Συρία καί τήν Παλαιστίνη. Έτσι ή άνάμειξη τού Ρώσου προξέ
νου στή Δαμασκό Beliaev ύπέρ τού Μελετίου Dumani δέν άποτέλεσε πρωτο
τυπία άλλά άκολούθησε σειρά έπεμβάσεων πού είχαν προηγηθει καί στό Πα
τριαρχείο 'Ιεροσολύμων καί σέ έκεΐνο τής ’Αντιόχειας. Καί στά δύο Πατρι
αρχεία μάλιστα οί έκκλησιαστικές διαμάχες γύρω άπό τήν έκλογή άνωτέρων 
ιεραρχών όχι μόνο δέν έλλειψαν κατά τό παρελθόν άλλα θά έλεγε κανείς ότι 
άποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο τού δυναμισμού τού έκκλησιαστικοϋ μηχανι
σμού στις περιφέρειες αύτές. ’Αντίθετα ή άντίδραση τών ορθοδόξων πατρι
αρχείων καί ή έμφάνιση τού Άντιοχικού Ζητήματος οφείλεται στον άντικα- 
νονικό τρόπο έκλογής τού Μελέτιου καί στήν άντίδραση πολλών ελληνορθό
δοξων κοινοτήτων σέ αύτή. Ωστόσο ή ρωσική άνάμειξη έχει καί ένα άλλο 
στοιχείο τό όποιο μέχρι τότε δέν είχε ύπεισέλθει στις έκκλησιαστικές διαμά
χες: τήν «άνάδειξη» τών άραβόφωνων κληρικών καί τή στήριξη τού άραβό- 
φωνου χριστιανικού πληθυσμού πού αποτελούσε καί τήν πλειοψηφία τών ορ
θοδόξων στήν Παλαιστίνη καί τή Συρία. Συνάμα ή πολιτική αύτή συμβάλλει 
ένεργά, άν καί μέ άργούς ρυθμούς, στή διαμόρφωση τής άραβικής ιδέας στήν 
περιοχή. Ή διάσταση αύτή έχει τήν άφετηρία της στή δεκαετία τού 1840 όταν 
ό Ρώσος κληρικός Πορφύριος Uspenski περιόδευσε τήν Παλαιστίνη καί τή Συ
ρία καί δημιούργησε κατ’ έντολήν του Τσάρου τή ρωσική έκκλησιαστική άπο- 
στολή τών 'Αγίων Τόπων. Ό Πορφύριος καλλιέργησε τήν άποψη τού διαχωρι
σμού τού ορθόδοξου ποιμνίου σέ «έλληνες» καί «άραβες» καί πρότεινε τήν 
άπόσπαση τών δευτέρων άπό τήν έπιρροή τών πρώτων. Ή διάσταση αύτή πού 
υιοθετήθηκε καί στήν περίπτωση τού βουλγαρικού ζητήματος άπό πολλούς ρώ- 
σους κληρικούς, άποδίδεται συνήθως, πέραν τής πρόθεσης ένεργότερης έπέμ- 
βασης τής Ρωσίας στά έσωτερικά τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, στήν έπιρ
ροή τού πανσλαβισμού. Ή άποψη αύτή δέν μάς φαίνεται άπόλυτα άκριβής. 
’Αναμφίβολα ό πανσλαβισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στις ιδεολογικές καί 
πολιτικές ζυμώσεις μεγάλου μέρους τής ρωσικής έγγράμματης κοινωνίας.14

14. Για τό κίνημα τοϋ πανσλαβισμού βλ. τό κλασικό ίργο τού Μ.Β. Petrovich, The 
Emergence of Russian Panslavism, Πανεπιστήμιο τής Κολοΰμπια 1956.
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Αναμφίβολα επίσης ή ρωσική πολιτική στήν οθωμανική αυτοκρατορία, 
ενδεχομένως καί κάτω από τήν επίδραση πανσλαβιστών όπως ό πρέσβυς 
του τσάρου στήν Πόλη κόμης Ίγνάτιεφ, ακολούθησε μία πολιτική διάκρισης 
των βαλκανικών πληθυσμών καί ένίσχυσε τούς σλαβικούς εθνικιστικούς κύ
κλους μέ αποτέλεσμα νά δημιουργηθούν εντάσεις μέ τό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως τό όποιο θεωρούσε ότι ή συγκεκριμένη πολιτική υποσκά
πτει τον οικουμενικό του ρόλο. Ωστόσο θά ήταν άστοχο νά ερμηνεύσει κα
νείς τίς εξελίξεις στήν Συρία καί τήν Παλαιστίνη αποκλειστικά μέ αύτούς 
τούς όρους. Τόσο ό Uspenski καί ό B. Ρ. Mansurov πού τον διαδέχθηκε στή 
ρωσική εκκλησιαστική αποστολή, όσο καί ό Ιδρυτής τής Παλαιστινιακής 
Εταιρείας Vasilli Khitrovo επηρεάστηκαν αρνητικά άπό τήν άθλια κατάστα
ση τών χριστιανών ορθοδόξων τών περιοχών αύτών, πού ήσαν βέβαια αρα
βόφωνοι στήν πλειονότητά τους, άπό τήν άνύπαρκτη σχεδόν εκπαιδευτική 
ύποδομή καί άπό τό χαμηλό έπίπεδο καί τήν άρπακτικότητα πολλών Ορθό
δοξων κληρικών. Εξίσου τούς εντυπώσιασε ή ένδεια τών ανατολικών εκ
κλησιών, ή όποια τροφοδοτούσε καί παράλληλα ήταν απόρροια αύτής τής 
κατάστασης. Επιπλέον τούς Ιδρυτές τής Παλαιστινιακής Εταιρείας τούς 
ανησύχησε Ιδιαίτερα ή καθολική καί προτεσταντική ιεραποστολική εκπαιδευ
τική δραστηριότητα. Δέν είναι τυχαίο πού καί οί πρώτες ρωσικές αποστολές 
στήν περιοχή, άλλα καί οί ένέργειες τής Παλαιστινιακής Εταιρείας προσανα- 
τολίσθηκαν προς τή βελτίωση τής εκπαίδευσης καί τήν ενίσχυση τού προσκυ
νήματος ρώσων όρθοδόξων στούς 'Αγίους Τόπους, ως μέσων κατάλληλων νά 
ένισχύσουν τήν ορθοδοξία στήν περιοχή. Ή δημιουργία σχολικού δικτύου 
άποτέλεσε τήν πρώτη προτεραιότητα τής Εταιρείας. Στήν Παλαιστίνη ή δρα
στηριότητα τής Εταιρείας είχε ήδη ξεκινήσει στή δεκαετία τού 1880 μέ τή σύ
σταση σχολείων γιά τήν επιμόρφωση δασκάλων πού θά έδίδασκαν στα ορθό
δοξα σχολεία τής περιοχής ενώ στή Συρία ή Παλαιστινιακή Εταιρεία ενεργο
ποιήθηκε στον έκπαιδευτικό τομέα μετά τό 1895, όταν ό πατριάρχης ’Αντιό
χειας Σπυρίδων τής άνέθεσε τήν επίβλεψη καί χρηματοδότηση τών πατριαρ
χικών σχολείων. Τό 1899 ή Παλαιστινιακή Εταιρεία έφθασε νά χρηματοδοτεί 
έξήντα πέντε εκπαιδευτήρια, είκοσι τρία στην Παλαιστίνη καί σαράντα δύο 
στή Συρία, στα οποία φοιτούσαν περίπου 10.000 μαθητές.15

'Όσο καί νά πιστεύει κανείς ότι ή δραστηριότητα αύτή συνάδει μέ τήν 
εύρύτερη ρωσική πολιτική στήν περιοχή δέν είναι δυνατό νά χάσει άπό τήν

15. Th.G. Stavrou, δ.π., σσ. 163-164. Βλ. έπίσης D. Hopwood, δ.π., σσ. 136-158. Σέ 
άντίθεση μέ τήν πολιτιστική διείσδυση ή οικονομική διείσδυση τής Ρωσίας στήν περιοχή 
τής Παλαιστίνης ήταν περιορισμένη. Βλ. Μ. Milgrim, «Indemnity and Russian Commercial 
Investment Policy in the Ottoman Empire, 1878-1914», στο O. Okyar (ed.), Tiirkiye Iktisat 
tarìhi Semineri, “Άγκυρα 1975, σσ. 297-366 καί A. Bodger, «Russia and the End of the 
Ottoman Empire», στο Marian Kent (ed.), The Great Powers and the End of the Ottoman 
Empire, Λονδίνο 1984, σσ. 76-110.
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οπτική του την διάσταση τής ενίσχυσης τής ορθοδοξίας πού άκολούθησε μέ 
συνέπεια ή Παλαιστινιακή Εταιρεία. Πιστεύουμε ότι αύτή ακριβώς ή διά
σταση όδήγησε στήν αντιπαράθεση τής Ρωσικής Εταιρείας μέ τά όρθόδοξα 
Πατριαρχεία καί στά Ιεροσόλυμα καί στήν ’Αντιόχεια διότι μέ όλο καί 
επιταχυνόμενο ρυθμό, επιχείρησε να καταστήσει έαυτήν τόν κύριο έκπρό- 
σωπο τής ορθόδοξης δραστηριότητας στή Συρία καί τήν Παλαιστίνη ύπο- 
καθιστώντας καί άνταγωνιζόμενη παράλληλα τήν επίσημη ορθόδοξη ιεραρ
χία. Επιπλέον ή άσχημη κατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών χρεώθη
κε από τούς Ρώσους στήν όρθόδοξη Ιεραρχία αποκλειστικά. Τό γεγονός 
όμως ότι τό μεγαλύτερο μέρος τής ορθόδοξης Ιεραρχίας ήταν ελληνόφωνο 
—σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν ήδη διατυπωμένη άποψη τής ρωσικής 
εκκλησίας ότι τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως άποτελοΰσε μία έλλη- 
νική έκκλησία— έδωσε τή διάσταση τού «’ισχυρού ελληνικού κλήρου πού 
δέν μεριμνά γιά τό αραβόφωνο ποίμνιό του» καί επιπλέον δημιούργησε 
τήν εντύπωση ότι οί «ελληνες» δέν επιτρέπουν τήν άνοδο άράβων κλη
ρικών στήν Ιεραρχία. Μέ αύτό τόν τρόπο ή βελτίωση τών εκπαιδευτικών 
καί πολιτισμικών συνθηκών γιά τούς ορθόδοξους χριστιανούς συνδέθηκε 
σταδιακά μέ τήν άποδυνάμωση τής σχέσης τους άπό τόν «έλληνικό» κλήρο. 
Μοιραία ή σύνδεση αύτή όδήγησε τούς Ρώσους, καί τήν Παλαιστινιακή Ε
ταιρεία ειδικότερα, σέ μία πολιτική συμμαχίας καί ενίσχυσης τών άραβο- 
φώνων κληρικών σέ βάρος τής ύπάρχουσας Ιεραρχίας καί σέ συχνές δια
μάχες μέ πολλές όρθόδοξες κοινότητες τής περιοχής, όπως αύτές τής Κιλι
κίας. Πάντως οί Ρώσοι δέν ήσαν άπόλυτα έκλεκτικοί στις συνεργασίες 
τους μέ τόν τοπικό όρθόδοξο κλήρο. Χρηματοδότησαν όλα τά Πατριαρ
χεία τής ’Ανατολής καί πολλοί άπό τούς «ελληνες» κληρικούς όπως ό Νι
κόδημος τών Ιεροσολύμων, ό Σπυρίδων τής ’Αντιόχειας κ.ά. υποστήριξαν 
ενεργά τό έργο τής Παλαιστινιακής Εταιρείας καί άποδείχθηκαν ικανοί 
σύμμαχοί της. Σύμφωνα μάλιστα μέ έγκυρες απόψεις ή οικονομική καχεξία 
τών Πατριαρχείων ’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων τά όδήγησε στο νά ακο
λουθήσουν μία φίλια πολιτική προς τήν Παλαιστινιακή Εταιρεία τουλάχι
στον έως καί τό τέλος τού 19ου αιώνα. Ωστόσο οί τόποι τής αντιπαράθε
σης πού σταδιακά δημιουργήθηκε είχαν ήδη έμφανισθεΐ. Ή ρωσική παρου
σία εκτιμήθηκε αρνητικά άπό πολλούς ελληνορθόδοξους ακριβώς επειδή 
έδινε τήν εντύπωση δτι ύποκαθιστοΰσε καί ανταγωνιζόταν τήν όρθόδοξη 
ιεραρχία, ένώ έπιπλέον ή πολιτική αύτή θεωρήθηκε ότι δέν είχε καμία απο
λύτως σχέση μέ τήν όρθόδοξη παράδοση. Έδώ ή ρωσική στάση άντιπαρα- 
βάλλεται άμεσα, καί άπό τις όρθόδοξες έκκλησίες άλλα καί άπό πολλές 
ελληνορθόδοξες κοινότητες μέ τήν οικουμενική παράδοση τής ορθοδοξίας 
καί ή Παλαιστινιακή Εταιρεία θεωρήθηκε υπεύθυνη γιά τήν έμφάνιση δια
σπαστικών τάσεων στο σώμα τών όρθόδοξων χριστιανών. Χαρακτηριστική 
τής στάσης πού κράτησε ή όρθόδοξη έκκλησία άπέναντι στή ρωσική πολι
τική είναι ή έπιστολή τού οικουμενικού πατριάρχη Κωνσταντίνου Ε'πρός
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xòv Τσάρο Νικόλαο Β' το 1901, στην οποία καταγγέλλεται ή Παλαιστι
νιακή Εταιρεία «ήτις ευσεβές, φιλάνθρωπον καί χριστιανικόν τό κατ’αρ
χής έπισήμως προκηρύξασα πρόγραμμα, ούκ οΐδαμεν όπως εις έτέραν 
όδόν, πόρω τής έξ άρχής αυτή χαραχθείσης εύσεβόφρονος πορείας άπέχου- 
σαν, οΰτω δέ άντί του παράσχειν έαυτήν προς στήριξιν καί επικουρίαν τής 
άγιωτάτης Σιωνίτιδος Εκκλησίας ...είς αμηχανίαν αυτήν εμβάλλει, διασεί- 
ουσα τήν προς τάς καθεστηκυίας εκκλησιαστικός άρχάς εμπιστοσύνην των 
ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών». Στήν ίδια δέ επιστολή ό οικουμενικός 
πατριάρχης άπαντά στή βασικότερη ίσως κατηγορία, αυτήν τής συστημα
τικής άποθάρρυνσης αραβόφωνων καί σλαβόφωνων κληρικών γιά τήν ανά
δειξη στά ανώτατα κλιμάκια τής ιεραρχίας: «παντί γάρ άνυπόσταται είσίν 
αί κατά τών εκκλησιών τούτων διατυπούμεναι μομφαί καί αιτιάσεις, ών ή 
πασών σοβαρωτάτη ή άποδίδουσα ταύταις μεροληπτικήν καί άποκλειστι- 
κήν υπέρ μίας φυλής πρόνοιαν, διαψεύδεται ίστορικώς καί θετικώς υπό 
τών πραγμάτων, συνηγορούντων υπέρ τής ανέκαθεν προς πάντας ανεξαιρέ
τως τούς ορθοδόξους λαούς άποδειχθείσης ίσης καί άδιακρίτου εκκλησια
στικής μερίμνης καί μητρικής αγάπης καί περιθάλψεως».16 Ή ιστορική διά
σταση πού προβάλλει ή έπιστολή είναι κατά τή γνώμη μας ακριβής, ιδίως 
όσον αφορά τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας, όπου έως τά 1728 πατριάρχευσαν 
αραβόφωνοι πατριάρχες. ’Ανάμεσα σέ αυτούς ξεχωριστή ήταν ή μορφή τού 
Μακαρίου Γ' πού έπαιξε σημαντικό ρόλο στή δημιουργία Ρωσικού Πα
τριαρχείου καί τή νομιμοποίηση τών μεταρρυθμίσεων τού ρώσου πατριάρ
χη Νίκωνα.17 ’Αλλά καί αργότερα οί αραβόφωνοι κληρικοί δέν αποκλείον
ταν από τις συνόδους τών Πατριαρχείων τής ’Ανατολής, ιδίως δέ τού Πα
τριαρχείου ’Αντιόχειας, ή σύνοδος τού όποιου κατά τή διάρκεια τής άντιο- 
χικής κρίσεως συμπεριελάμβανε καί πέντε αραβόφωνους ιεράρχες «οΰς είχε 
τήν άμβλυωπίαν νά χειροτονήση» ό πατριάρχης ’Αντιόχειας Γεράσιμος 
πριν μεταβεΐ στά Ιεροσόλυμα.18 Ή επιμονή στήν οικουμενική φυσιογνωμία

16. Βλ. ’Επιστολή διαμαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριάρχη πρός τον Τσάρο, 
δπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελληνισμός, Σεπτέμβριος 1902, σσ. 694-700. Προ
φανώς ή έπιστολή είχε άποσταλει ένωρίτερα καθώς ό Κωνσταντίνος Ε' έπατριάρχευσε 
στο διάστημα 1897-1901. Βλ. Προκόπιος Τσιμάνης, Οί Πατριάρχαι Κωνσταντινουπό
λεως, τόμ. 2, ’Αθήνα 1984, σσ. 258-263.

17. Βλ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Ιστορία τής ’Εκκλησίας :Αντιόχειας, σσ. 1015- 
1023. Επίσης λήμμα «Πατριάρχαι ’Αντιόχειας», Λεξικόν Ιστορίας καί Γεωγραφίας, τόμ. 
5, Κωνσταντινούπολη 1888, σσ. 217-231.

18. Βλ. Δ. Π. Καλλίμαχος, «Τό πρόβλημα τού Πατριαρχείου τής ’Αντιόχειας», Ελ
ληνισμός, Φεβρουάριος 1906, σ. 145. ’Αξίζει έδώ νά σημειώσουμε τήν άφαίρεση κάθε 
οίκουμενικής διάστασης καί τήν έμφαση μέ τήν όποια σέ πολλούς εθνικιστικούς κύ
κλους τών ’Αθηνών ή ’Ορθόδοξη Εκκλησία ταυτιζόταν πλέον μέ μιά έθνική έκκλησία. 
«’Ιδού πού κατήντησαν τά πράγματα», σημειωνόταν σέ άρθρο, «χάρις είς τήν μεγαλο- 
φϋΐαν τών Ελλήνων έκείνων Πατριάρχων!! τής ’Αντιόχειας, οϊτινες προέβησαν είς χει-
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καί πολιτική τοΰ όρθόδοξου πατριαρχείου έχει σημασία. Ή αντίληψη αύτή, 
πού προβάλλεται συστηματικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν συν
δέεται απλά με τήν επίσημη ιεραρχία αλλά αποτελεί σημαντικό υπόβαθρο 
στις συλλογικές νοοτροπίες πού στήριζαν τήν ταυτότητα των ελληνορθόδο
ξων πληθυσμών καθώς δέν αποτελεί απλά ιδεολογία αλλά λόγο (discourse) 
ικανό να διατάσσει τις αντιλήψεις για τήν κατάσταση τών πραγμάτων, καί 
έν τελεί τήν πραγματικότητα. Δέν θέλουμε εδώ νά έπεκταθούμε περισσότε
ρο στό σημείο μέ τό όποιο εξάλλου θά ασχοληθούμε αναλυτικά πιό κάτω. 
Θέλουμε πάντως νά υπογραμμίσουμε απλά ότι, για ιστορικούς λόγους, ή 
διάσταση τής οίκουμενικότητας στήν ορθοδοξία δέν ύφίσταται άνεξάρτητα 
άπό τήν εκκλησιαστική ιεραρχία ή οποία τήν πρεσβεύει, δηλαδή τό Πα
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ή διαμάχη λοιπόν ή οποία ξέσπασε γύρω 
άπό τόν Άντιοχικό Θρόνο καί ή στάση τής ρωσικής πολιτικής ή όποια 
όδήγησε στήν ύπονόμευση τής θέσης τών ορθόδοξων Ιεραρχιών στή Συρία 
καί τήν Παλαιστίνη ερμηνεύτηκαν στό επίπεδο τών τοπικών κοινοτήτων 
κατ’άρχάς ως πράξεις απομάκρυνσης από τήν ίδια τήν παράδοση τής όρ- 
θοδοξίας. Τό σενάριο αύτό έχει ήδη έμψανισθεΐ στή βαλκανική χερσόνησο, 
απλά επαναλαμβάνεται στήν Κιλικία. Κάτω άπό τό πρίσμα αύτό ή ρωσική 
πολιτική αντιμετωπίζεται μέ τή δέουσα καχυποψία, καί ή ένεργητική δρα
στηριότητα τής Παλαιστινιακής Εταιρείας στήν εκπαίδευση συναντά πολ
λές άντιδράσεις καθώς πιστεύεται ότι όδηγεΐ στήν άποδυνάμωση τής ορθο
δοξίας καί έμμεσα ενισχύει τό έργο τών δυτικών Ιεραποστολών. Στις αντι
λήψεις πού διαμορφώνονται, δίπλα στήν «παραδοσιακή» απειλή πού συνι- 
στοΰν τά σχολεία τών δυτικών ιεραποστολών προστίθεται καί μία νέα, ή 
ρωσική εκπαιδευτική δραστηριότητα ή οποία αντί νά συνδράμει τή ορθό
δοξη ιεραρχία, τήν ύποβαθμίζει δημιουργώντας μία νέα φανταστική αρα
βική εθνότητα.

II

Μέσα άπό αυτούς τούς όρους ή ταυτότητα τών ελληνορθόδοξων τής Κιλι
κίας θά ύποστεί σημαντικές μεταλλαγές. Ή συλλογική ταυτότητα τών 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Κιλικίας θά προσδιορίζεται όλο καί πε
ρισσότερο άπό τή στάση τους άπέναντι στά δεδομένα πού οί ίδιες θεω
ρούσαν ώς απειλές γιά τή συλλογική τους υπόσταση. ’Εδώ άναφέρομαι, 
κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις αντιδράσεις τών κοινοτήτων αύτών

ροτονίας Αραβοφώνων Αρχιερέων, κινδυνεύει δέ σήμερον ν’άπολέση ό Ελληνισμός 
ένα έκ τών θρόνων του. Οί Πατριάρχαι οΰτοι ένόμιζον ίσως, δτι αί έθνικαΐ παρακα- 
ταθήκαι ... ήσαν άτομική των Ιδιοκτησία...» ('Ελληνισμός, Ιούνιος 1899, σ. 268). Βλ. 
έπίσης D. Hopwood, δ.π., σσ. 166-171
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τις σχετικές μέ τό Άντιοχικό Ζήτημα. Στις αντιδράσεις αυτές πάντως, θά 
συμβάλλει άμεσα καί τό ελληνικό υποπροξενείο τής Μερσίνας, τό όποιο 
φέρεται νά είναι υπεύθυνο γιά όρισμένες τουλάχιστον πλευρές τους. Πάν
τως ή έλληνική εθνική ιδεολογία δέν «είσάγεται», όπως θά διαπιστώσουμε, 
άποκλειστικά μέσα άπό τό ελληνικό προξενείο άλλα καί μέσα άπό άλλους 
φορείς καί άγωγούς πού θά έξετάσουμε στή συνέχεια. "Ομως ή σύνδεση μέ 
τήν εθνική ιδεολογία δέν θά γίνει χωρίς «κόστος». Ή πρωταρχική σημασία 
τοϋ Άντιοχικοΰ Ζητήματος στή σμίλευση τής συλλογικής ταυτότητας των 
κοινοτήτων "Αδάνων, Ταρσού καί Μερσίνας δίνει στή διαμάχη αυτή μία 
εκκλησιαστική διάσταση ή όποια δέν βιώνεται ως πρόσχημα. "Η μορφή τής 
διαμάχης άποκτά ιδιαίτερη σημασία έπιδρώντας καί στήν ουσία της καί 
στό τελικό άποτέλεσμα πού προκύπτει σχετικά μέ τό εθνικό πλέον φρόνη
μα των κοινοτήτων αυτών. "Αλλά άς έξετάσουμε τα πράγματα άπό τήν 
αρχή.

'Η ένθρόνιση τού Μελέτιου Dumani στό Θρόνο "Αντιόχειας τό Φεβρου
άριο τού 1899 θεωρήθηκε, όπως είπαμε, άντικανονική καί δέν άναγνωρί- 
σθηκε άπό τά ύπόλοιπα Πατριαρχεία τής "Ανατολής. Ή εκλογή τού Μελέ
τιου δημιούργησε άμηχανία στις ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Κιλικίας 
άλλα δέν προκάλεσε έντονες άντιδράσεις έως τή στιγμή πού ό νέος πα
τριάρχης άποφάσισε τήν παύση τού μητροπολίτη Ταρσού καί "Αδάνων Γερ
μανού καί τή διακοίνωση τής πρόθεσης άντικατάστασής του μέ άλλον 
άνώτατο ιερέα τής έκλογής του. Ή πράξη αυτή οδήγησε στήν εμφάνιση τού 
μητροπολιτικοΰ ζητήματος στήν επαρχία "Αδάνων πού έπρόκειτο νά άποτε- 
λέσει μία άπό τις πλέον άκανθώδεις πλευρές τού "Αντιοχικοΰ Ζητήματος, 
τό όποιο δέν λύθηκε παρά μόνο μέ τή βίαιη άπομάκρυνση τών ελληνορθό
δοξων άπό τήν περιοχή αύτή τό 1923. Οί κοινότητες τών "Αδάνων, τής 
Μερσίνας καί τής Ταρσού άρνήθηκαν νά άποδεχθοΰν τήν παύση τού Γερ
μανού καί έμμένοντας στήν άρνητική στάση τους άπέναντι στό νέο πα
τριάρχη δήλωσαν ότι δέν άναγνωρίζουν τήν επιλογή του. Σέ επιστολή της 
προς τό Πατριαρχείο "Αντιόχειας, ή δημογεροντία "Αδάνων, μέ άφορμή τήν 
όριστική παύση καί μετακίνηση τού Γερμανού ύπενθύμιζε παλαιότερη θέση 
της σύμφωνα μέ τήν οποία: «[η] κοινότης "Αδάνων άδυνατεΐ νά άναγνω- 
ρίση πατριάρχην μή άναγνωρισθένα είσέτι ύπό τής Μεγάλης ’Εκκλησίας»19 
ενώ λίγο άργότερα μέ τηλεγράφημά της επαναλαμβάνει ότι λόγω τής βίαι
ης άναχώρησης τού Γερμανού «ουδέποτε άναγνωρίσωμεν ύμάς».20 Τήν "ίδια 
περίπου περίοδο τό Άντιοχικό Ζήτημα προκαλει τις πρώτες συρράξεις

19. Βλ. Επιστολή Δημογεροντίας "Αδάνων προς τό Πατριαρχείο "Αντιόχειας μέ ημε
ρομηνία 21 Μαρτίου 1900, Κώδικας "Αδάνων 409. Οί Κώδικες "Αδάνων, Μερσίνας καί 
Ταρσού περιλαμβάνονται στό ύλικό τού "Αρχείου "Ανταλλαξίμων πού βρίσκεται στα Γε
νικά "Αρχεία τού Κράτους.

20. Βλ. Τηλεγράφημα μέ τήν ίδια ημερομηνία (δ.π.).
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στις ελληνορθόδοξες κοινότητες και π ιό συγκεκριμένα στην κοινότητα τής 
Ταρσού όπου ό μητροπολίτης Άμίδης Σιλβέστρος προσπάθησε μέ συνοδεία 
«οπλισμένων αραβόφωνων καί αλλοθρήσκων» να λειτουργήσει στον ορθό
δοξο ναό τού αγίου Παύλου μέ αποτέλεσμα να επακολουθήσουν συ
μπλοκές μέ τούς εκεί ελληνορθόδοξους πού οδήγησαν «είς τόν τραυματι
σμόν ολίγων γραικών».2' Οί έντονες αύτές αντιδράσεις άποτρέπουν τήν 
άμεση εγκατάσταση μητροπολίτη άλλά δέν αποθαρρύνουν τόν Μελέτιο. Τό 
1903 τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας αποφασίζει να χειροτονήσει μητροπολίτη 
Ταρσού καί ’Αδάνων τόν ’Αλέξανδρο Ταχχάν «δν [ό Μελέτιος] ούτε είδεν 
ούτε ... έξέλεξεν κατά τούς έπικρατούντας έκκλησιαστικούς θεσμούς».21 22 Μέ 
δεδομένη τή στάση των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων σχετικά μέ τήν άντι- 
κανονικότητα τής εκλογής τού Μελετίου ή χειροτονία τού ’Αλέξανδρου 
Ταχχάν δέν ήταν αρκετή για νά νομιμοποιήσει τήν παρουσία του στο μη- 
τροπολιτικό θρόνο των ’Αδάνων. Έκ νέου ή κοινότητα των ’Αδάνων ειδο
ποιεί τόν Μελέτιο δτι, «σύσσωμος ή ορθόδοξος κοινότης ’Αδάνων δέν 
μπορεί νά δεχθή τόν χειροτονηθέντα ιερέα πριν ή εκλογή Μελετίου γίνει 
άποδεκτή από τά υπόλοιπα Πατριαρχεία»,23 ένώ άναλόγου περιεχομένου 
τηλεγράφημα άποστέλει καί ή δημογεροντία τής Μερσίνας.24 Οί αντιδρά
σεις αύτές άποτρέπουν τόν ’Αντιόχειας Μελέτιο από τό νά επιμένει στήν 
άμεση έγκατάσταση τού ’Αλεξάνδρου στο μητροπολιτικό θρόνο ’Αδάνων άλ
λα μετά από διάστημα δύο χρόνων ή προσπάθεια θά επαναληφθει. "Εχον
τας έξαφαλίσει αύτή τή φορά τή συναίνεση τής ’Υψηλής Πύλης, ενδεχομέ
νως ύστερα άπό τις παρεμβάσεις τής ρωσικής πρεσβείας στήν Πόλη, τό 
Πατριαρχείο επανέρχεται άποστέλλοντας έκ νέου τόν Ταχχάν στήν Κιλι
κία. Αύτή τή φορά οί αντιδράσεις των κοινοτήτων είναι έντονότατες. Ή 
αποβίβαση τού νέου μητροπολίτη στό λιμάνι τής Μερσίνας τόν Δεκέμβριο 
τού 1905 έπιχειρήθηκε νά έμποδισθεΐ βίαια άπό μεγάλο πλήθος, ένώ επα
κολούθησαν επεισόδια τά όποια δέν έλαβαν όμως μεγάλες διαστάσεις. 
"Οπως μάς πληροφορεί σχετική πηγή: «αί αίματοχυσίαι μετά τής άγριωτέ- 
ρας αυτών οψεως παρουσιάζοντο ... καί τής ορθοδοξίας τό γόητρον προ 
τών ετεροδόξων καί τών αλλοεθνών οίκτρώς κατέπιπτε».25 Τά επεισόδια 
ήσαν εκτεταμένα κί άφησαν τή σφραγίδα τους στήν τοπική κοινωνία. Ό

21. Βλ. ’Επιστολή 21 ’Ιουνίου 1900 τής κοινότητας ’Αδάνων προς τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (δ.π.).

22. Βλ. ’Αρχείο του ’Υπουργείου τών ’Εξωτερικών (= Α.Υ.Ε.), Άντιοχικό Ζήτημα, 
φάκ. 35, υπόμνημα έπαρχίας Ταρσοΰ-Άδάνων προς τήν Ιερόν Σύνοδον ’Αντιόχειας, 16 
’Ιουλίου 1912.

23. Βλ. Τηλεγράφημα τής 2ας Νοεμβρίου 1903 προς τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας, 
Κώδικας ’Αδάνων 410.

24. Βλ. Τηλεγράφημα τής 3ης Δεκεμβρίου 1903 προς τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας, 
Κώδικας Μερσίνας 402.

25. Βλ. Α.Υ.Ε., Υπόμνημα έπαρχίας Ταρσοϋ-’Αδάνων (δ.π.).
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Μηνάς Χριστοφορίδης, κάτοικος Μερσίνας καί ένας από τούς συνεργά- 
τες/πληροφορητές τού Κ.Μ.Σ. άφηγεΐται σχετικά: «Στείλανε κάποτε στή 
Μερσίνα δεσπότη καί έγινε επανάσταση... τον έστειλαν οί ’Άραβες νά κά
μουν αυτοί κουμάντο αλλά τόν έδιωξαν οί Ρωμιοί. Το ίδιο εγινε καί στην 
Ταρσό...».26 Ένώ ένας άλλος αύτόπτης μάρτυρας ό Ά. Άνδρεάδης ενθυ
μείται δτι: «Έστειλε [ή ’Αντιόχεια] τη υποστηρίξει τού ρωσικού προξενεί
ου έναν ’Αραβοορθόδοξο ... ό όποιος δεν έπρόφθασε νά βγή στην άποβά- 
θρα ... διότι ό ελληνισμός τής πόλεως, οι όρθόδοξοι άντιτιθέμενοι σθε- 
ναρώς άπεδοκίμασαν τόν μητροπολίτη».27

Τή βίαιη αντίδραση τής ελληνορθόδοξης κοινότητας στή Μερσίνα επι
κρότησαν καί οί άλλες κοινότητες. Ή κοινότητα των ’Αδάνων δήλωσε με 
τηλεγράφημα πού άπέστειλε προς τή δημογεροντία τής Μερσίνας ότι «δέν 
θέλει αποδεχθεί τόν μητροπολίτην εφόσον ή εκλογή αύτοϋ άντίκειται είς 
τούς κανονισμούς τής ορθοδόξου εκκλησίας, συμμερίζεται δέ πάσαν ενέρ
γειαν όπως εμποδισθει ή άποβίβασις αύτοϋ καί συμμετάσχει πάσης εύθύ- 
νης».28 Ταυτόχρονα γνωστοποιεί στό Μελέτιο ότι «Μητρόπολις ’Αδάνων 
καταπλημμυρειται ύπό λαού αποφασισμένου διά παντοίων μέσων νά προ- 
φυλάξη πατροπαράδοτα δίκαια εκκλησίας».29 Τή στάση της αύτή ή κοινό
τητα γνωστοποιεί καί προς τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως30 ενώ σέ 
κοινή επιστολή τών επιτρόπων των κοινοτήτων ’Αδάνων, Μερσίνας καί 
Ταρσού προς τήν οθωμανική κυβέρνηση καταγγέλλεται «ή καταπάτησις πα
τροπαράδοτων κανόνων εκκλησίας», δηλώνεται ότι «αφού διά τής παρου
σίας αντικανονικού μητροπολίτου καταπατούνται αί θρησκευτικοί δοξα- 
σίαι μας θέλομεν άδιστάκτως προβή είς τό κλείσιμον καί έν ανάγκη κατε- 
δάφισιν Εκκλησιών μας» καί ζητείται άπό τόν «φιλοδίκαιον καί φιλόλαον 
Άνακτα» νά έπέμβει δραστικά.

Στήν πραγματικότητα οί αντιδράσεις τών κοινοτήτων δέν έφθασαν μέ
χρι τού σημείου νά κλείσουν τις εκκλησίες, πόσο μάλλον νά τις κατεδαφί
σουν. Ό μητροπολίτης ’Αλέξανδρος Ταχχάν αποβιβάσθηκε στή Μερσίνα 
άλλα ή παραμονή του εκεί ήταν επεισοδιακή. Άπέφευγε νά κυκλοφορεί 
στό δρόμο γιά νά αποφευχθούν εντάσεις ένώ δέν μπόρεσε νά ιερουργήσει 
ούτε στήν αραβική εκκλησία τής πόλης. ’Ακόμη καί ή μετακίνησή του στή 
μητροπολιτική έδρα ’Αδάνων κατέστη αδύνατη. "Οπως μαρτυρά ή Εύρυδί- 
κη Κυριακοπούλου, κάτοικος τότε Μερσίνας: «Ένα μήνα είχε μείνει στή 
Μερσίνα. Κρυφά τόν έβλεπαν όσοι τό ήθελαν. Δέν έβγαινε έξω. "Οσοι ήθε

26. Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ 2 (Ταρσός).
27. Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ 3 (Μερσίνα).
28. Βλ. Τηλεγράφημα μέ ήμερομηνία 10/25 Νοεμβρίου 1905, Κώδικας ’Αδάνων 409.
29. Βλ. Τηλεγράφημα πρός Πατριαρχείο ’Αντιόχειας μέ ήμερομηνία 10/25 Νοεμβρίου 

1905 (δ.π.).
30. Βλ. Τηλεγράφημα προς τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο (δ.π.)·
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λαν πήγαιναν κρυφά σπίτι του καί τοΰ φιλούσαν τό χέρι. Μέ τήν κούρσα 
του κυκλοφορούσε έξω στην πόλι. Οί γυναίκες δύο γιατρών ανέβαιναν πά
νω στήν ταράτσα καί όταν περνούσε από κάτω τού ρίχνανε κλούβια αυγά. 
Έπειτα τον έδιωξαν. ’Αμίλητος έφυγε».31

Ή παραμονή τοΰ ’Αλεξάνδρου Ταχχάν στήν Μερσίνα δεν ήταν μόνο 
ταραχώδης άλλα καί εξαιρετικά σύντομη καθώς τερματίσθηκε απότομα ένα 
μήνα μετά τήν αποβίβασή του στήν πόλη μετά τον αιφνίδιο θάνατο τοΰ 
Μελέτιου Dumani. Μέ τήν αναγγελία τοΰ θανάτου τού πατριάρχη ’Αντιό
χειας ή κοινότητα ’Αδάνων άπηύθυνε επιστολή προς τον οικουμενικό πα
τριάρχη ’Ιωακείμ Γ' στήν οποία επισημαίνει ότι αφού «έπήλθεν επιτέλους 
τό μοιραιον τέλος τοΰ έπιβήτορος τού Θρόνου ’Αντιόχειας καί διά τοΰ θα
νάτου αύτού άπαλλατόμεθα τοΰ επί εξαετίαν έπιβουλευθέντος τα νόμιμα 
τής εκκλησίας ημών» επιβάλλεται ή άμεση ανάκληση τοΰ ’Αλεξάνδρου.32 
Πράγματι ή ανάκληση τοΰ ’Αλεξάνδρου έγινε άμεσα άλλα μάλλον μετά 
από ενέργειες τής Ίεράς Συνόδου ’Αντιόχειας. Ωστόσο τό μητροπολιτικό 
ζήτημα ’Αδάνων παραμένει άλυτο. Ή εκλογή τοΰ νέου πατριάρχη ’Αντιό
χειας Γρηγορίου Damas δέν αναγνωρίζεται από τό Οικουμενικό καί τά άλ
λα Πατριαρχεία τής ’Ανατολής παρά μόλις τό 1909, οπότε καί οί κοινότη
τες τής Κιλικίας άπεκατέστησαν τις σχέσεις τους μέ τήν πνευματική τους 
αρχή. ’Αλλά ή απουσία μητροπολίτη εξακολούθησε να επιδρά αρνητικά 
στήν εκκλησιαστική καί κοινωνική ζωή τών κοινοτήτων αυτών. "Ηδη πριν 
τήν αποκατάσταση τών σχέσεων τών Πατριαρχείων η κοινότητα ’Αδάνων 
μέ έπιστολή της προς τόν Κωνσταντινουπόλεως επαναφέρει παλαιότερο 
αίτημά της γιά τήν αποστολή επισκόπου ή αρχιμανδρίτη για να κηρύξει 
«τόν λόγον τοΰ θεού» καί να επαναφέρει τό λαό «εν τή εύθείμ οδόν εξ’ ής 
άτυχώς παρεξέκκλινεν». Θά άσχοληθοΰμε αναλυτικά παρακάτω μέ αυτό τό 
αίτημα. Έδώ υπογραμμίζουμε απλώς τή συντήρηση τοΰ ζητήματος καί 
μετά τήν αποκατάσταση τών σχέσεων Κωνσταντινουπόλεως-Άντιοχείας. Ό 
νέος πατριάρχης Γρηγόριος έξακολουθει νά κωφεύει προς τις έπανειλημμέ- 
νες εκκλήσεις τών κοινοτήτων γιά άμεση εγκατάσταση μητροπολίτη τής 
εκλογής τους στα ’Άδανα. Ή πρωτοβουλία τοΰ ’Αντιόχειας σχετικά μέ τήν 
αποστολή έξάρχου στή Μερσίνα τό φθινόπωρο τοΰ 1910 έπρόκειτο νά δη
μιουργήσει ένα νέο επεισόδιο στό μητροπολιτικό ζήτημα Άδάνων-Ταρσοΰ 
χωρίς πάντως νά έπιτευχθεΐ τό παραμικρό. Ή πρόθεση αποστολής πατρι
αρχικού έξάρχου άντιμετωπίσθηκε άπό τις εκεί κοινότητες έξαρχής αρνητι
κά. Σέ σχετικό ψήφισμα πού άπέστειλαν προς «τόν θεοφρούρητο θρόνο 
’Αντιόχειας» δηλώνεται μέ έμφαση ότι τό μόνο πού θεωρείται έπιθυμητό 
είναι ή εγκατάσταση μητροπολίτη τής εκλογής τους. ’Αντίθετα ή αποστολή

31. Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ 2.
32. Βλ. Έπιστολή προς τόν οικουμενικό Πατριάρχη μέ ημερομηνία 31 ’Ιανουάριου 

1906, Κώδικας ’Αδάνων 409.
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έξάρχου επικρίνεται: «Το μόνο δπερ θά αποκόμιση ό έξαρχος είναι δτι 
θά μάθη τδ φρόνημα τής επαρχίας [’Αδάνων] όσον αφορά τό πρόσωπον 
του μέλλοντος άρχιερέως άλλά τό φρόνημα τής επαρχίας είναι ήδη γνω
στόν...».33

Κατά τήν περίοδο αυτή υπάρχει πλέον καί ένας άλλος παράγοντας πού 
δραστηριοποιείται έντονα στο Άντιοχικό Ζήτημα. Πρόκειται για τό ελλη
νικό υποπροξενείο Μερσίνας τό όποιο Ιδρύθηκε τό 1904 άλλα μέχρι καί 
τό 1909 δεν φαίνεται να έχει άμεση ανάμειξη στην υπόθεση. ’Αντίθετα, 
μετά από τήν περίοδο αύτή, τό υποπροξενείο θά καταστεί ενεργός παρά
γοντας στό ζήτημα ακολουθώντας τις όδηγίες τού Υπουργείου τών ’Εξω
τερικών προς τήν κατεύθυνση επίλυσης τού ζητήματος έπωφελώς για τά 
έλληνικά συμφέροντα στήν περιοχή. Ή συχνή άλληλογραφία τού υποπρο
ξενείου μέ τό Υπουργείο τών ’Εξωτερικών καί τήν Ελληνική Πρεσβεία 
στήν Πόλη είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τήν εξέταση όρισμένων πλευρών 
τού Άντιοχικού καί δέν άφήνει καμία άμφιβολία γιά τήν άμεση άνάμειξή 
του στό ζήτημα.

Ή άφιξη τού μητροπολίτη Τύρου-Σιδώνος Ήλία στή Μερσίνα τόν ’Ο
κτώβριο τού 1910 ώς πατριαρχικού έξάρχου δέν προκάλεσε κανένα επεισό
διο. Ή άποστολή τού μητροπολίτη άποφασίσθηκε άπό τή Σύνοδο τού Πα
τριαρχείου ’Αντιόχειας παρά τίς άντιρρήσεις πού έξέφρασαν οί τοπικές 
κοινότητες. Πάντως τόσο ή κοινότητα τής Μερσίνας δσο καί ή κοινότητα 
τών ’Αδάνων δέν όργάνωσαν καμία έπίσημη εκδήλωση ύποδοχής του, κα
ταγράφοντας μέ αύτόν τή δυσαρέσκειά τους προς τήν άπόφαση τής Συνό
δου ’Αντιόχειας. ’Αντίθετα στήν Ταρσό ό Έλληνας υποπρόξενος Ά. Πανάς 
μάς πληροφορεί δτι ό μητροπολίτης έγινε «τιμητικώς δεκτός κατά τήν άφι- 
ξιν αύτοΰ υπό τών αύτόθι ήμετέρων καί ίερούργησεν έν τή αύτόθι εκκλη
σία εις ήν παρέστησαν σχεδόν άπαντες οί αύτόθι Έλληνες παρά τάς ρητάς 
οδηγίας ας διεβίβασα εις αύτούς».34 Ή δημογεροντία Ταρσού άλλαξε άμέ- 
σως στάση άπέναντι στό μητροπολίτη μετά τήν άμεση μετάβαση τού Ά. 
Πανά στήν πόλη καί τίς επιπλήξεις τίς οποίες, δπως ισχυρίζεται ό ίδιος, 
τής άπηύθυνε. Λίγες μέρες άργότερα οί τρεις κοινότητες συνέταξαν ψήφι
σμα μέ τό όποιο κάνουν γνωστό στό μητροπολίτη δτι δέν πρόκειται νά 
άναγνωρίσουν τήν ιδιότητά του ώς έξάρχου. Ή παράδοση τού ψηφίσματος 
στον Ήλία έγινε σέ κλίμα έντασης διότι αύτός δχι μόνο άρνήθηκε νά πα- 
ραλάβει τό ψήφισμα άλλά μετά άπό μία σύντομη λογομαχία μέ τά μέλη 
τής επιτροπής πού τού παρέδωσαν τό ψήφισμα τό έσχισε.35 Στό έξής οί 
σχέσεις τών δύο πλευρών θά παραμείνουν τεταμμένες. Ό μητροπολίτης

33. Βλ. Α.Υ.Ε., Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 35, ψήφισμα μέ ήμερομηνία 25/9/1910.
34. Α.Υ.Ε., Β' Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 35, έπιστολή ύποπροξένου Ά. Πανά πρός 

τήν Ελληνική Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, 20/12/1910.
35. "Ο. π.
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'Γύρου Σιδώνος συνέχισε να διαμένει στή Μερσίνα αλλά δέν ιερουργούσε 
στο μεγάλο ναό τού 'Αγίου Γεωργίου άλλα στή μικρή αραβική εκκλησία 
τής πόλης. Τήν παρουσία του μητροπολίτη έμφανίζεται να υποστηρίζει 
ενεργά ή ρωσική πρεσβεία τής Βηρυτού καί οί πληροφορίες πού μεταδίδει 
τό ελληνικό υποπροξενείο άναφέρουν ότι με τήν παρέμβαση τής ρωσικής 
πρεσβείας στήν Πόλη ô μητροπολίτης προορίζεται να άναλάβει τό μητρο- 
πολιτικό θρόνο τών ’Αδάνων. Στο διπλωματικό επίπεδο τό αίτημα των 
ορθοδόξων κοινοτήτων περί άπομάκρυνσης τού Ήλία φαίνεται νά υποστη
ρίζει καί ή όθωμανική κυβέρνηση. Μετά τήν ενεργή παρέμβαση τού Βαλή 
των ’Αδάνων Djemal bey, τού μετέπειτα ’ισχυρού μέλους τής νεοτουρκικής 
τριανδρίας, ή όθωμανική κυβέρνηση άποφάσισε νά μήν άναγνωρίσει τόν 
Ήλία ως μητροπολίτη ’Αδάνων παρά τις έντονες παρασκηνιακές ενέργειες 
τής ρωσικής πρεσβείας στήν Πόλη «εφόσον», όπως δηλώθηκε έπισήμως «οί 
χριστιανοί δέν δέχονται αυτόν καί προτιμούν ομογενή».36 Ή στάση τής 
οθωμανικής κυβέρνησης σύμφωνα με τήν Ελληνική Πρεσβεία στήν Κων
σταντινούπολη ερμηνεύεται, καί όχι άδικα, ως άντίδραση στήν επέκταση 
τής άραβικής, καί ρωσικής επιρροής στή Συρία: «Ή όθωμανική κυβέρνησις 
μή θεωρούσα συμφέρουσαν δι’ έαυτήν τήν έπέκτασιν τής άραβικής επιρ
ροής δέν φαίνεται διατεθειμένη νά άποδεχθή αΐτησιν περί έγκαταστάσεως 
άραβος μητροπολίτου καί εν τή Έπαρχίμ ’Αδάνων».37

’Αλλά άς επιστρέφουμε στις άντιδράσεις τών κοινοτήτων. Ή άπόφαση 
τής όθωμανικής κυβέρνησης σχετικά μέ τήν προοπτική άποδοχής τού μη
τροπολίτη στο Θρόνο ’Αδάνων άνακοινώθηκε «καταλλήλως», δηλαδή μυ
στικά, στις δημογεροντίες τών κοινοτήτων καί φαίνεται πώς τις ενθουσία
σε. Ωστόσο οί κοινότητες άπό τήν πλευρά τους δέν μένουν έκεΐ. Εξακο
λουθούν νά επιζητούν τήν άνάκληση τού Ήλία καί εκφράζουν «τήν λύπη 
αυτών διά τήν τοιαύτην άκατανόητον έπιμονήν τού Πατριαρχείου ’Αντιό
χειας εν τή άδιαφορία καί τή περιφρονήσει προς άποδοχήν τών πολλών 
ήμών μέχρι τούδε παρακλήσεων καί ικεσιών καί πλήρωσιν τών νομίμων 
ήμών καί δικαίων πόθων».38 Παράλληλα εμφανίζεται μέ όλο καί μεγαλύτε
ρη έμφαση τό αίτημα τής εγκατάστασης «ομογενούς» μητροπολίτη. Μέ άλ
λα λόγια οί κοινότητες δέν περιορίζονταν στήν άνάκληση τού μητροπολίτη 
Ήλία ούτε κάν στήν ενθρόνιση μητροπολίτη τής εκλογής τους άλλά ζητούν 
τήν επιλογή «όμογενούς» στή θέση τού μητροπολίτη ’Αδάνων καί Ταρσού.

36. Α.Υ.Ε., Β' Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 35, ’Επιστολή Ά. Πανά προς τό Υπουργείο 
τών Εξωτερικών, 18 ’Ιανουάριου 1911.

37. Α.Υ.Ε., Β' Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 5, ’Επιστολή Ελληνικής Πρεσβείας Κων
σταντινουπόλεως πρός τόν Υπουργό ’Εξωτερικών Ί. Γρυπάρη, 8 Αύγουστου 1911.

38. Βλ. Ψήφισμα τών τριών κοινοτήτων πού έπισυνάπτεται στήν έπιστολή τής 8ης 
’Οκτωβρίου 1910 τού Ά. Πανά πρός τήν πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως (Α.Υ.Ε., Β' 
Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 35).



204 ΧΑΡΗΣ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Το αίτημα αυτό εμφανίζεται να στηρίζεται στή λεγομένη «άρχή τής πλειο- 
ψηφίας», στο γεγονός δηλαδή ότι οί "Ελληνες όρθόδοξοι τής Κιλικίας 
υπερτερούν συντριπτικά έναντι των ’Αράβων ορθοδόξων καί συνεπώς έ
χουν τό δικαίωμα να υποδείξουν όχι μόνο τό πρόσωπο άλλα καί τήν ε
θνική ιδιότητα του μέλλοντος μητροπολίτη. Όπως αναφέρει σχετική πηγή: 
«Έν τή έπαρχίμ ημών ύπάρχουσι 16.000 ορθόδοξοι, 20 εκκλησίες καί 22 
ιερείς. Έκ των 16 χιλιάδων λαοϋ αί 15 χιλιάδες καί οί 21 ιερείς οί λει- 
τουργοΰντες εις 19 εκκλησίες εύρίσκονται έν πλήρη συμφωνίμ ως προς τό 
ζήτημα τής εκλογής μητροπολίτου... Μία δε μόνο όμάς έν Μερσίνη έκ 
1.000 ώς έγγιστα άποτελουμένη μεθ’ένός ίερέως έν μίμ έκκλησίμ έκκλησια- 
ζομένη άνθίσταται τφ όγκψ τής πλειοψηφίας...».39

’Αποτέλεσμα τής κλιμακούμενης έντασης είναι ή περαιτέρω όξυνση των 
σχέσεων ανάμεσα στις ελληνορθόδοξες κοινότητες καί τό Πατριαρχείο ’Αν
τιόχειας. Στά μέσα Ίανουαρίου 1911 ό υποπρόξενος Ά. Πανάς γνωστο
ποιεί στό Υπουργείο Εξωτερικών ότι οί ορθόδοξοι τής Μερσίνας «προ η
μερών άπεφάσισαν να άποκηρύξωσι τόν πατριάρχην ’Αντιόχειας αλλά τή 
έπεμβάσει μου άνεβλήθη ή άποκήρυξις».40 Παρά τή στάση τού Ελληνικού 
Προξενείου πάντως, ή κοινότητα τής Μερσίνας, μέ νέο ψήφισμα ειδοποιεί 
τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας ότι μετά άπό έκτακτη γενική συνέλευση τών 
ορθοδόξων κατοίκων άποφασίστηκε ή διακοπή τών σχέσεων μέ αυτό, ή 
όποια θά τεθεί άμεσα σέ έφαρμογή στήν περίπτωση πού δέν άνακληθει ό 
μητροπολίτης Ήλίας.41 Ή διατήρηση παρά ταύτα τού Ήλία στή Μερσίνα 
όξύνει περαιτέρω τις σχέσεις τών δύο πλευρών. Οί κοινότητες ζητούν τήν 
απόσπασή τους άπό τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας καί τήν προσκόλλησή 
τους στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Τό αίτημα είχε τεθεί καί στό 
παρελθόν άπό τήν κοινότητα ’Αδάνων άλλα δέν υπήρξε άλλη κίνηση προς 
αυτή τήν κατεύθυνση.42 Ό’Αντιόχειας Γρηγόριος ανακαλεί έν τέλει τόν μη
τροπολίτη Ήλία τόν ’Ιούλιο τού 1911 άλλα φαίνεται πώς είναι ήδη αργά. 
Ή κοινότητα τών ’Αδάνων αποφασίζει «παμψηφεί» να διακόψει «πάσαν 
σχέσιν μέ τό Πατριαρχειον ’Αντιόχειας» καί ζητά άπό τούς έφημέριους τού 
'Αγίου Νικολάου, τής ορθόδοξης έκκλησίας τής πόλεως τών ’Αδάνων, νά 
παύσουν νά μνημονεύουν τό όνομα τής ’Αντιόχειας καί άντ’ αύτού νά μνη
μονεύουν τό όνομα τού Κωνσταντινουπόλεως.43 Πλέον βρισκόμαστε σέ μία 
νέα διακοπή τών σχέσεων τών δύο πλευρών ή όποια δέν πρόκειται νά

39. 'Υπόμνημα Επαρχίας Άδάνων-Ταρσοϋ είς τήν Σύνοδον ’Αντιόχειας (Α.Υ.Ε., 16 
’Ιουλίου 1912).

40. Βλ. ’Επιστολή τής 18ης Ίανουαρίου 1911 (δ.π.).
41. Βλ. Ψήφισμα κοινότητας Μερσίνας μέ ήμερομηνία 23 Φεβρουάριου 1911.
42. Βλ. ’Επιστολή κοινότητος ’Αδάνων προς τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 

12 Αύγουστου 1908, Κώδικας ’Αδάνων 410.
43. Συνεδρία Δημογεροντίας Αδάνων τής 9ης ’Ιουλίου 1911, Κώδικας ’Αδάνων 410.
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άποκατασταθεΐ καί ô μητροπολιτικός θρόνος των ’Αδάνων θά εξακολουθή
σει νά χηρεύει.

Ή συγκεκριμένη στάση των κοινοτήτων δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς 
αυτή ούτε έχει άποφασισθεΐ ούτε φαίνεται νά άκολουθεΐ τήν ελληνική πο
λιτική στήν περιοχή. Ένώ το αίτημα τής εγκατάστασης "Ελληνα, δηλαδή μή 
αραβόφωνου, μητροπολίτη όχι μόνο επικροτείται άπό τις ελληνικές διπλω
ματικές υπηρεσίες αλλά καί προβάλλεται υπέρ τό δέον, τό αίτημα τής από
σπασης τής μητροπόλεως ’Αδάνων φαίνεται νά δημιουργεί μεγάλες ανησυ
χίες. Ή ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τό μητροπολιτικό ζήτημα στα 
πλαίσια τής διαμόρφωσης μιας γενικότερης στρατηγικής πού άποσκοπει 
στήν ευνοϊκή προς τά ελληνικά συμφέροντα λύση τού Άντιοχικού άλλα 
καί στή συστηματικότερη παρουσία τής χώρας στή Συρία καί τήν Παλαι
στίνη. ’Αφετηρία τής ελληνικής πολιτικής, πέραν των γενικών προθέσεων 
τού ελληνικού υπουργείου τών εξωτερικών, είναι ή έκθεση τήν όποια συνέ
ταξε ô κυπριακής καταγωγής αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Καραπατάκης στή 
Βηρυτό σχετικά μέ τό Άντιοχικό Ζήτημα.44 Ό αρχιμανδρίτης Γαβριήλ ανή
κε στο κλίμα τού πρώην ’Αντιόχειας Σπυρίδωνος,45 καί ήταν γνώστης τού 
Άντιοχικού Ζητήματος, για τό όποιο είχε άμεση άποψη, όπως δείχνει καί 
ή σχετική μέ τό θέμα μελέτη του πού δημοσιεύτηκε στήν Κωνσταντινούπο
λη τό 1909. Στήν έκθεση αυτή ό Καραπατάκης ύποδεικνύει τόν κατά τή 
γνώμη του ασφαλέστερο τρόπο προκειμένου νά έπανέλθει ό Άντιοχικός 
Θρόνος «εις τάς χεΐρας έλλήνων». Κατά τήν έκθεση θεωρείται απαραίτητη 
ή ενθρόνιση Έλλήνων τό γένος μητροπολιτών στις τρεις μητροπολιτικές 
έδρες τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας πού τότε έχήρευαν, δηλαδή τού θρό
νου Άδάνων-Ταρσού, τού θρόνου Θεοδοσιουπόλεως (Έρζερούμ) καί τού 
θρόνου Χαλεπίου. Σύμφωνα μέ τήν έκθεση ή ενθρόνιση Έλλήνων μητρο
πολιτών σέ συνδυασμό μέ τις κατάλληλες διπλωματικές κινήσεις καί μέ 
επαρκή χρηματοδότηση θά μπορούσαν νά επαναφέρουν τό Πατριαρχείο 
’Αντιόχειας «εις τάς χεΐρας έλλήνων». Πάντως ό αντικειμενικός σκοπός 
τής κίνησης δέν ήταν τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας. Ό Ιδιος ό αρχιμανδρί
της Καραπατάκης είναι ένήμερος τού περιορισμένου δημοσιογραφικού καί 
πολιτικού βάρους τών Έλλήνων τό φρόνημα ορθοδόξων στή Συρία. Φρον
τίζει μάλιστα ό ίδιος νά απαντήσει στό υποθετικό ερώτημα: «... ίσως τις 
υποβάλλει ένστασιν. Τίς ή ώφέλεια εκ τής άνακτήσεως τού θρόνου τούτου; 
Άπαντώμεν. Ή έλευθέρα Ελλάς πράγματι έπί τού παρόντος ούδεμίαν έχει 
ωφέλειαν άλλά τίς οίδε άν εις άπώτερον μέλλον δέν αίσθανθή τήν ανάγκην 
νά έχη υπηκόους προς έξάσκησιν τών δικαιωμάτων της, διατί νά έκλειψη ή 
ιδέα τού λαού ότι είναι ελληνικός λαός καί ότι εις μαρτύριον διατηρείται

44. Βλ. "Εκθεση Γ. Καραπατάκη πρός τό γενικό πρόξενο τής Ελλάδας στή Βηρυτό 
μέ ημερομηνία 12 Αύγουστου 1911, (Α.Υ.Ε., Β' Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 35).

45. Βλ. Β. Έγγλεζάκης, δ.π., σσ. 120-121.
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ή 'Ιεραρχία;... Άλλα το κυριώτερον όλων είναι ή διαφύλαξις τοϋ θρόνου 
'Ιεροσολύμων είς τάς χειρας έλλήνων».46 Τό Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων 
προβάλλει λοιπόν ώς έπαθλο στο σχέδιο Καραπατάκη, τό Πατριαρχείο τό 
όποιο υπήρχε φόβος να ακολουθήσει την ίδια πορεία μέ εκείνη τού Αντιό
χειας.

Ωστόσο έστω καί έμμεσα ή έκθεση Καραπατάκη έμπλέκει καί τις κοι
νότητες τής επαρχίας Αδάνων. ’Αξίζει να σημειωθεί ότι ή σύνταξη τής 
έκθεσης συνέπεσε περίπου χρονικά μέ την ανάδειξη τού αιτήματος των 
κοινοτήτων τής επαρχίας ’Αδάνων για απόσπαση άπό τό Πατριαρχείο ’Αν
τιόχειας καί προσκόλληση στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Τό αί
τημα αυτό, γίνεται εύκολα κατανοητό, τορπίλιζε στήν πράξη τήν όποια 
προοπτική επιτυχίας τού σχεδίου Καραπατάκη διότι τυχόν απόσπαση τής 
επαρχίας ’Αδάνων ίσοδυναμοΰσε μέ απόσχιση τής σημαντικότερης πληθυ- 
σμικά μερίδας των Έλλήνων ορθοδόξων πού ύπόκειντο στό Πατριαρχείο 
’Αντιόχειας καί τήν καθαρή πλέον υπερίσχυση των ’Αράβων ορθοδόξων.

Πάντως τό σχέδιο τού Καραπατάκη απασχόλησε σοβαρά τήν Ελληνική 
Πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη καί τό Ελληνικό Υπουργείο των Εξω
τερικών. Στις συσκέψεις πού έγιναν στήν Πόλη συμμετείχαν, πέραν τού 
ίδιου τού Καραπατάκη, δ πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ' ό όποιος ήταν εξαιρε
τικά διατακτικός να συγκατανεύσει στό αίτημα των όρθοδόξων τής Κιλι
κίας, ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Κελαδίων καί, κυρίως, ό πρώην ’Αντιό
χειας Σπυρίδων. Ή πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως συστήνει τήν αποδοχή 
τού σχεδίου χωρίς επιφυλάξεις: «Θά ύπάρξη βεβαίως αντιμέτωπος ή ρωσ- 
σική επιρροή καί ίδίμ τό δαπανώμενον ρωσσικόν χρήμα, ενώ τουναντίον 
είναι πιθανό ότι θά έχωμεν επίκουρον τήν τουρκικήν κυβέρνησιν διαβλέ- 
πουσαν κινδύνους εν τή έπεκτάσει τής ρωσσικής επιρροής κατά τήν χώραν 
εκείνην [τή Συρία]».47 Συστήνει έπιπλέον στό Υπουργείο τήν αποστολή ιε
ράρχη επιφορτισμένου μέ τήν ειδική αυτή αποστολή. Τό Ελληνικό Υπουρ
γείο τών Εξωτερικών συμφωνεί έντέλει μέ τις υποδείξεις τής πρεσβείας 
για τήν άποστολή ιεράρχη, ό όποιος «θά προκαλέση τά διαβήματα τών κα
τοίκων προς έπίτευξιν βαθμηδόν τής έν ταίς έπαρχίαις Θεοδοσιουπόλεως, 
Χαλεπίου, Άδάνων-Ταρσοΰ έγκαθιδρύσεως έλλήνων τό γένος Ιεραρχών καί 
προς επιδίωξιν κατ’ όλίγων καί τών λοιπών μέσων προς παγίωσιν τού 
φρονήματος τών όρθοδόξων πληθυσμών».48 Καθόλου τυχαία τό πρόσω
πο πού επιλέγεται τελικά ήταν ό ίδιος ό Καραπατάκης. Τά έξοδα τής α
ποστολής του, μετά τήν εύσχημη άρνηση τού ’Ιωακείμ Γ νά τά άναλάβει

46. Υπόμνημα Καραπατάκη, δ.π.
47. Βλ. Επιστολή πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως προς τον 'Υπουργό τών Εξωτε

ρικών Ί. Γρυπάρη (22 Νοεμβρίου 1911).
48. Βλ. Επιστολή Ί. Γρυπάρη πρός τήν πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως (17 ’Ιανουά

ριου 1912).
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το πατριαρχικό ταμείο, θά έκάλυπτε το 'Υπουργείο των Εξωτερικών.49
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ή ελληνική πολιτική διαχωρίζει τή θέση της από 

τή διακηρυγμένη πρόθεση τών κοινοτήτων τής επαρχίας ’Αδάνων νά άπο- 
σχισθοΰν από τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας καί νά προσκολληθοϋν στό Οι
κουμενικό. Επιπλέον ή έλληνική πολιτική φαίνεται αρνητικά διακείμενη σέ 
κάθε ενέργεια πού θά επικαλείται τήν αρχή τής πλειοψηφίας, όπως συνέβη 
πράγματι στήν Κιλικία. Σύμφωνα μέ τήν Έλληνική Πρεσβεία στήν Κων
σταντινούπολη ή άρχή αυτή θά άποτελέσει «αρχήν κινδύνων είς τήν καθιέ- 
ρωσιν φυλετικών διαιρέσεων καί επιβλαβή επομένως εν άλλοις σημείοις 
δι’ήμάς».50 Δέν γνωρίζουμεν ποιες ακριβώς ήσαν οί ενέργειες τού υποπρο
ξενείου Μερσίνας για νά πεισθοΰν οί εκεί έλληνορθόδοξοι νά αποδεχθούν 
τήν έλληνική πολιτική. 'Όποιες καί αν ήταν πάντως δέν φαίνεται πώς 
ήσαν πολύ αποτελεσματικές. Τόν ’Απρίλιο τού 1912, τήν Ιδια εποχή πού 
άποφασίσθηκε ή αποστολή Καραπατάκη, ò υποπρόξενος Μπενετάτος ενη
μέρωνε τό 'Υπουργείο τών Εξωτερικών ότι: «οί πλειστοι τών ήμετέρων 
εξακολουθούν νά έμμένωσι εν τή ληφθείσμ ύπ’ αύτών άποφάσει περί άπο- 
σπάσεως τής επαρχίας ... ακόμη καί όσοι πειθόμενοι είς τάς συστάσεις 
όπως παύσωσι ζητώντες τήν άπόσπασιν καί αποτεινόμενοι προς τό Πα- 
τριαρχεΐον ’Αντιόχειας άπαιτοΰσιν έντόνως τήν χειροτονίαν Άρχιερέως 
έλληνος τό γένος έκφράζουσιν εύλογους φόβους, ..., καθ’ όσον αν παραδε
χθούμε τήν όλως άπίθανον περίπτωσιν ότι ό πατριάρχης ... θά άποστείλη 
έλληνα μητροπολίτην, ούδεμία παρέχεται έγγύησις ότι ό μητροπολίτης 
ούτος θά παραμείνει επί πολύν χρόνον...».51 Ή άφιξη τού Γαβριήλ Καρα
πατάκη στή Μερσίνα είχε προφανώς σκοπό νά αλλάξει τή στάση αύτή. Δέν 
γνωρίζουμε ποιες ακριβώς ενέργειες έκαμε αλλά τόν ’Ιούλιο τού 1912 ό 
ίδιος συνέταξε «Υπόμνημα τής επαρχίας ’Αδάνων καί Ταρσού προς τήν 
Τέραν Σύνοδον ’Αντιόχειας» μέ τό όποιο ούσιαστικά μεθοδεύεται ή εκλογή 
Έλληνα μητροπολίτη στήν επαρχία αύτή. Τό υπόμνημα αύτό, στό όποιο 
δέν άναφέρεται λέξη περί άποσχίσεως τής έπαρχίας, συνοδεύει ένα «πρό
γραμμα δράσεως» πού σκιαγραφεί τις απαραίτητες ένέργειες πού θά έπρε
πε νά γίνουν προκειμένου νά αποφασίσει ή ίδια ή κοινότητα μέ εκλογές 
για τό πρόσωπο τού νέου μητροπολίτη καί αφού προηγουμένως είχε έξα- 
σφαλισθεΐ ή σύμφωνη γνώμη τής όθωμανικής κυβέρνησης. Ενδεικτικά αξί
ζει νά άναφερθει ότι σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα αύτό ακόμη καί άν μετά 
τήν εκλογή μητροπολίτη τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας «δέν θελήση νά είσα-

49. Βλ. ’Επιστολή πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως πρός τό Υπουργείο τών ’Εξωτε
ρικών (27 ’Απριλίου 1912).

50. Βλ. ’Επιστολή πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως πρός τό 'Υπουργείο τών ’Εξωτε
ρικών (22 Νοεμβρίου 1911).

51. Βλ. ’Επιστολή ΰποπροξένου Μερσίνας πρός τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών (24 
’Απριλίου 1912).
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κούση χήν κυβέρνησιν τότε πρέπει νά ζητήσωμεν άδειαν παρ’ αυτής τής κυ- 
βερνήσεως νά προκαλέσωμεν τήν έπέμβασιν τής ρωσικής πρεσβείας ινα 
έπιβληθή τφ πατριάρχη ’Αντιόχειας. Ή δέ πορεία των πραγμάτων θά μάς 
όδηγήση καί εις τά περαιτέρω».52 ’Άραγε έπεισε ό αρχιμανδρίτης τις κοινό
τητες τής Κιλικίας για τήν αναγκαιότητα νά παραμείνουν υπό τό Πατριαρ
χείο ’Αντιόχειας καί νά μήν επιμείνουν στήν απόφαση για απόσπαση; Τούς 
εξήγησε ότι ή στάση τους δέν συνάδει «μέ τά συμφέροντα του ελληνισμού» 
στήν περιοχή; Τούς άνέφερε ότι ή στάση τους τορπιλίζει τό σχέδιό του για 
τό όποιο οί ίδιοι δέν φαίνεται νά γνώριζαν τίποτα; Δέν μπορούμε νά δώ
σουμε απαντήσεις στά ερωτήματα αυτά. Ωστόσο ή τελευταία φράση τού 
υπομνήματος «ή δέ πορεία των πραγμάτων θά μάς όδηγήση καί εις τά πε
ραιτέρω» μάς κάνει νά υποθέσουμε ότι ακόμη καί άν πείσθηκαν οί κοινό
τητες νά ακολουθήσουν τήν ελληνική πολιτική τό έκαμαν μέ επιφυλάξεις, 
ίσως μάλιστα νά έθεσαν καί κάποια προθεσμία. Πάντως οί ενέργειες πού 
προέβλεπε τό πρόγραμμα, πού ήσαν έτσι καί αλλιώς εξαιρετικά χρονοβό- 
ρες, δέν μπόρεσαν νά τεθούν σέ εφαρμογή. Ή έκρηξη τού Πρώτου Βαλκα
νικού Πολέμου έθεσε τέρμα σέ κάθε σχετική απόπειρα χωρίς τό μητροπο- 
λιτικό ζήτημα των ’Αδάνων νά βρει τή λύση του.

Οί πολιτικές εξελίξεις πού ακολούθησαν, οί Βαλκανικοί Πόλεμοι καί 
αμέσως μετά ή ένταξη τής οθωμανικής αύτοκρατορίας στό πλευρό των 
κεντρικών δυνάμεων στό μεγάλο εύρωπαϊκό πόλεμο ανέβαλαν κάθε σκέψη 
για λύση τού ζητήματος. Στά χρόνια αύτά τό μητροπολιτικό ζήτημα των 
’Αδάνων παρέμεινε άλυτο καί οί κοινότητες τής ’Αντιόχειας δέν αποσυνδέ
θηκαν από τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας. Οί νέοι συσχετισμοί πού προέκυ- 
ψαν μετά τήν παράδοση τής οθωμανικής αύτοκρατορίας καί ή εγκατάστα
ση τού ελληνικού στρατού καί ενός γαλλικού έκστρατευτικοΰ σώματος στή 
δυτική Μικρά ’Ασία καί στή Μερσίνα αντίστοιχα, έθεσαν εκ νέου τό πρό
βλημα επί τάπητος. Τον Μάρτιο τού 1920 ή ελληνική κοινότητα ’Αδάνων 
δείχνει διατεθειμένη νά αποδεχθεί τή χειροτονία μητροπολίτη άπό τό Πα
τριαρχείο ’Αντιόχειας «ύπό τόν ορο νά διορισθή ό υποδεικνυόμενος άπό 
τήν επαρχίαν».53 Συστήνεται μάλιστα επιτροπή άπό τόν Άχιλλέα Συμεώνο- 
γλου καί τόν άραβόφωνο ’Αλέξανδρο Βαρπούρ για τις συνεννοήσεις μέ τό 
Πατριαρχείο ’Αντιόχειας. Ή απόφαση αύτή στήν πραγματικότητα μάς πλη
ροφορεί για τις νέες διεργασίες πού υπήρχαν γιά τή διευθέτηση τού μητρο- 
πολιτικού ζητήματος. Ό πατριάρχης ’Αντιόχειας Γρηγόριος εμφανίζεται 
πλέον διατεθειμένος νά έξετάσει μία τέτοια λύση, ώστόσο οί διαπραγμα
τεύσεις διαρκούν γιά περισσότερο άπό ένα χρόνο, πριν νά γίνει γνωστό τό

52. 'Υπόμνημα έπαρχίας ’Αδάνων περί τού μητροπολιτικοϋ ζητήματος (Α.Υ.Ε., Β' 
Άντιοχικό Ζήτημα, φάκ. 35, 16 Ιουλίου 1912).

53. Βλ. ’Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Κοινότητας ’Αδάνων μέ ημερομηνία 3/16 
Μαρτίου 1920, Κώδικας ’Αδάνων 410.
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όνομα αποδεκτού υποψηφίου για τό θρόνο των ’Αδάνων. Πρόκειται για 
τόν αρχιμανδρίτη Άρχοντάκη ό όποιος προτάθηκε από τόν μητροπολίτη 
Σμύρνης Χρυσόστομο. Στα "Αδανα ή επιλογή τού κ. Άρχοντάκη γίνεται 
δεκτή μέ ενθουσιασμό ώς ή μόνη λύση: «ο λαός απειλεί έν έναντίμ περι- 
πτώσει να άποταθή απ’ ευθείας καί άνευ ούδεμίας διατυπώσεως εις τό Πα
τριαρχείο ’Αντιόχειας ζητών άμεσον άποστολήν Μητροπολίτου τής εκλογής 
του χωρίς καν νά λάβη ύπ’ όψιν τάς μέχρι τοΰδε θυσίας επαρχίας προς 
περιφρούρησιν τού εθνικού καθεστώτος τής επαρχίας».54 Για λόγους πού 
δέν γνωρίζουμε ακριβώς ή κοινότητα τής Μερσίνας εμφανίζεται διαστα- 
κτική προς αυτή τήν προοπτική. Οί επιστολές τής κοινότητας τών ’Αδάνων 
προς αυτήν τής Μερσίνας είναι έπικριτικές τήν ίδια στιγμή πού τήν προ
τρέπει νά συντονίσουν τις ενέργειες τους: «εις τήν περίπτωσιν κατά τήν 
όποιαν ό πατριάρχης δεχθή τήν ήμετέραν άποψιν οί απερχόμενοι εις Δα
μασκόν [οί εκπρόσωποι τών κοινοτήτων] ύποδείξωσι αμέσως ώς υποψή
φιον τής επαρχίας τόν ’Αρχιμανδρίτην Άρχοντάκη όπως μή άπωλεσθή επί 
ματαίςο ό πολύτιμος χρόνος».55 Ωστόσο ό χρόνος είναι πολύτιμος γιά ένα 
λόγο πού κανείς (;) δέν φαντάζεται: τήν εκδίωξη τού ελληνικού στρατού 
από τή Μικρά Άσία καί τήν καταστροφή τής Σμύρνης. Οί κοινότητες τής 
Κιλικίας θά άκολουθήσουν τή μοίρα τών ελληνορθόδοξων πληθυσμών ένα 
χρόνο αργότερα. Ή αδιανόητη έως τότε προοπτική τής εγκατάλειψης τών 
εδαφών αυτών, μαζί μέ τή μοίρα τής προσφυγιάς πού τή συνοδέυσε γίνε
ται γρήγορα πραγματικότητα. Μπροστά στό μέγεθος τής τραγωδίας αυτής 
ή λύση τού μητροπολιτικού ζητήματος στήν Κιλικία, πού έτσι καί αλλιώς 
δέν επιτεύχθηκε, χάνει τό νόημά της καθώς δέν υπάρχουν πλέον οί πληθυ
σμοί τούς οποίους αύτή θά εξυπηρετούσε.

III

Ή παρουσίαση τού Άντιοχικοΰ Ζητήματος καθώς καί τών αντιδράσεων 
καί τής πολιτικής τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στήν Κιλικία επιτρέ
πουν νά προσεγγίσουμε εύκολότερα τό ζήτημα τής διάχυσης τής εθνικής 
ιδεολογίας στήν περιοχή. Οί κοινότητες αυτές, πέραν τής αρνητικής στάσης 
καί τών όξυμένων σχέσεων πού διατήρησαν απέναντι στό Πατριαρχείο 
Αντιόχειας, εμφάνισαν καί συγκεκριμένα αιτήματα. Ωστόσο δέν θά έπρεπε 
κανείς νά θεωρήσει τα αιτήματα αύτά φυσικά ούτε νά πιστέψει ότι ή δια
μόρφωσή τους ήταν άβίαστη. Κατ’ άρχάς δέν πρόκειται μόνο γιά τά αίτή-

54. Επιστολή προς τό Δ.Σ. της κοινότητας Μερσίνας (5 ’Απριλίου 1921), Κώδικας 
’Αδάνων 410.

55. ’Επιστολή προς τό Δ.Σ. κοινότητας Μερσίνας (5 Αύγούστου 1921), Κώδικας 
’Αδάνων 410.
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ματα καθεαυτά αλλά και τό λόγο πού τα συνοδεύει. Επιπλέον δύσκολα 
μπορεί να περάσει απαρατήρητο τό γεγονός ότι ή στάση των κοινοτήτων 
απέναντι στό Άντιοχικό Ζήτημα χαρακτηρίζεται άπό ασυνέχειες ώς προς 
τήν πρόσληψη τού ζητήματος κατά την περίοδο 1900-1922, ασυνέχειες πού 
δεν περιορίζονται στή μορψή άλλα καί στήν ούσία τής προβληματικής πού 
οδήγησε στήν άρθρωσή τους. Τέλος τα ϊδια τά αιτήματα δύσκολα μπορούν 
να θεωρηθούν απλά ώς συνέχεια τό ένα τού άλλου. Θεωρούμε πώς ή ανά
λυση των αιτημάτων αύτών έπαρκεΐ γιά τήν κατανόηση τής διάχυσης τής 
εθνικής ιδεολογίας, καί τή συνακόλουθη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας 
στό χώρο τής Κιλικίας. Υποστηρίζουμε τέλος ότι ή άρθρωση των αιτημά
των αύτών δέν είχε εθνικό νόημα άπό τήν αρχή αλλά τό άπέκτησε άργό- 
τερα.

"Οταν ό Μελέτιος Dimani έζήτησε, καί τελικά επέτυχε, τήν απομάκρυν
ση τού μητροπολίτη Ταρσού καί ’Αδάνων Γερμανού, ή κοινότητα των 
’Αδάνων άπέστειλε επιστολή με τήν οποία κατακρίνεται ό ’Αντιόχειας ότι: 
«...αντί να ίδωμεν αύτόν όρμώμενον άπό τής αρχής τού Ηγέτου τής ήμε- 
τέρας Εκκλησίας “αγαπάτε άλλήλους” νά προσπαθή να διδάσκη προς 
όλους τήν άγάπην προς τόν πλησίον έσκέφθη ότι ώφειλε καταστήση γνω
στόν τό κύρος τής εαυτού εκλογής καί νά έπιβάλη εαυτόν διά μέσων άτινα 
ήδύναντο νά γεννήσωσι ταραχάς μεταξύ μέχρι τοϋδε εν αγάπη καί ειρήνη 
συμβιωσάντων άδελφών ορθοδόξων [Σ.Γ.]...» καί τού συστήνεται «όπως ... 
μετριοπαθέστερον καί χριστιανικώτερον δρών νά φροντίση νά διευθύνη 
όλας αύτού τάς ένεργείας προς έτερον σημεΐον προσπαθών όπως άναγνω- 
ρισθή ή εκλογή αύτού παρά τφ οίκουμενικφ Πατριαρχείςο...».56 Ή σύγκρου
ση λοιπόν τής κοινότητας με τόν ’Αντιόχειας εμφανίζεται νά έχει αποκλει
στικά εκκλησιαστικό περιεχόμενο καί περιγράφεται άπό τήν ’ίδια τήν κοι
νότητα ώς σύγκρουση τού συνόλου τών όρθοδόξων με μία αντικανονική 
εκλογή χωρίς νά αποδίδεται κανένα εθνικό νόημα ούτε στις πράξεις τού 
πατριάρχη ούτε στις πράξεις τής κοινότητας. Μετά μάλιστα τήν άπομά- 
κρυνση τού Γερμανού ό πατριάρχης Μελέτιος καταγγέλεται γιά «άντιχρι- 
στιανικές πράξεις καί τά σατανικά διαβήματα προς διατάραξιν τής χρι
στιανικής ειρήνης».57 Μέ αυτή τήν αφετηρία τό πρώτο αίτημα πού διαμορ
φώνει ή κοινότητα ’Αδάνων αφορά στήν αποστολή αρχιερέα άπό τό Πα
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. "Οπως άναφέρεται σχετικά στήν αίτηση 
προς τό Πατριαρχείο ό αρχιερέας αύτός πρέπει νά είναι «ρέκτης τής τουρ
κικής» καί έν πάση περιπτώσει νά είναι ικανός νά επαναφέρει τήν τάξη 
στήν κοινότητα. Οί λόγοι τού αιτήματος άναφέρονται μέ σαφήνεια. "Οπως 
δηλώνεται στήν ίδια επιστολή λόγω τής απουσίας μητροπολίτη άπό τήν

56. Επιστολή Κοινότητας ’Αδάνων προς τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας (21 Μαρτίου 
1900), Κώδικας ’Αδάνων 409.

57. Τηλεγράφημα προς τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας (21 Μαρτίου 1900).
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έπαρχία είχε έπέλθει: «χαλάρωσις των δεσμών τής άγάπης καί έμάρανεν ό 
ζήλος πολλών ... [ενώ] ψυχρότης καί αδιαφορία όσημέραι παρατηρεΐται 
πρός τε τήν εκκλησίαν καί τα κοινά ημών πράγματα, πολλαί διαφοραί με
ταξύ συζύγων ή καί άλλων προσώπων μένουσιν εκκρεμείς, αλλαι δε δια- 
φυγοΰσαι τήν δικαιοδοσίαν τής δημογεροντίας έλύθησαν κακώς καί εναν
τίον τών κανόνων τής Εκκλησίας τή προτροπή ετεροδόξων. Ένιοι δέ ήρ- 
ξαντο τείνοντες ούς καί είς ξένας διδασκαλίας καί κίνδυνος εντεύθεν μέ- 
γας άν εξακολούθηση οΰτος ου μόνον εις τήν εκκλησίαν αλλά καί είς τα 
εκπαιδευτήρια ημών».58 Ό λόγος τής κοινότητας ’Αδάνων δίνει έμφαση 
στήν εκκλησιαστική διάσταση τής ύπόθεσης καί στήν αναστάτωση πού είχε 
επιφέρει ή απουσία ανώτατου ιερέα για τόσο μεγάλο διάστημα. Επιπλέον 
ή επιστολή επαναφέρει στό προσκήνιο τήν βαθύτατη δυσπιστία τής όρθό- 
δοξης κοινότητας πρός τις δυτικές ιεραποστολές καί τις πιθανές έπιδρά- 
σεις τους στή συνοχή τής κοινότητας ή οποία, όπως προκύπτει, έξακολου- 
θει να στηρίζεται σέ θρησκευτικά κριτήρια. Στήν επιστολή ή δημογεροντία 
τής κοινότητας αποδίδει καί τόν τρόπο μέ τον όποιο ή ίδια προσλαμβάνει 
τήν κοινότητα ’Αδάνων: «[ή κοινότητα ’Αδάνων] καίπερ άποτελουμένη έκ 
μελών διαφόρων μέν τήν πατρίδαν καί γλώσσαν στερρώς όμως έχομεν τών 
πατρίων, μετά χριστιανικού πνεύματος καί όμονοίας διατελεΐ... Έκ τής 
τοιαύτης αυτής χριστιανικής πολιτείας άνταπεξέρχετο έρρωμένως εν μέσφ 
αλλοδαπών συνοίκων καί άλλων ποικίλων προσηλυτιστικών εταιριών... 
λύουσα ύπέρ αυτής ... παν τό κατ’αυτής απρόοπτον». ’Εδώ ή αναγνώριση 
στοιχείων έτερότητας (εκ μελών διαφόρων τήν πατρίδα καί γλώσσαν) ύπό- 
κειται στήν καταλυτική κυριαρχία τής χριστιανικής όρθοδοξίας ως παρά
γοντα συνοχής τής κοινότητας (μετά χριστιανικού πνεύματος καί όμονοίας 
διατελεΐ). Δέν πιστεύουμε ότι πρόκειται γιά λεκτικό σχήμα άλλα για τήν 
αποτύπωση τής κυρίαρχης πρόσληψης σχετικά μέ τή φυσιογνωμία τής συλ
λογικής ταυτότητας. Δέν είναι μάλιστα τυχαίο τό γεγονός ότι λίγο νωρί
τερα οί ορθόδοξοι τής Κιλικίας άποκαλοΰνται Γραικοί, ένας όρος ό ό
ποιος κατά τήν περίοδο αύτή σηματοδοτεί τήν έκκλησιαστική/θρησκευτική 
σύσταση τής ελληνορθόδοξης κοινότητας γενικά. Ξανά λοιπόν παρουσιάζε
ται ή απουσία εθνικού νοήματος όχι μόνο στις πράξεις καί τά αιτήματα 
τής κοινότητας άλλά καί στήν αντίληψη πού ή ίδια πρόβαλε γιά τήν φυ
σιογνωμία της.

Τό ίδιο θά μπορούσαμε νά ίσχυρισθούμε καί γιά τις αντιδράσεις πού 
ξέσπασαν στή Μερσίνα καί τά "Αδανα κατά τήν εγκατάσταση τού μητρο
πολίτη ’Αλεξάνδρου Ταχχάν. "Οπως έχουμε ήδη έπισημάνει τά εκτεταμένα 
επεισόδια τής Μερσίνας φαίνεται πώς οφείλονται στό γεγονός ότι ή εγκα
τάσταση τού νέου μητροπολίτη θεωρήθηκε ως παραβίαση τών κανόνων τής

58. Βλ. Επιστολή κοινότητας ’Αδάνων πρός τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
(12 Αύγουστου 1901), Κώδικας ’Αδάνων 410.
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εκκλησίας για τήν υπεράσπιση τών όποιων οί ορθόδοξοι τής περιοχής 
εμφανίζονταν διατεθειμένοι να φθάσουν άκόμη καί στα άκρα. Στό λόγο 
πού περιγράφει καί τό σκεπτικό καί τις πράξεις των κοινοτήτων δέν βρί
σκουμε καμία νύξη πού νά τούς αποδίδει κάποιο εθνικό νόημα. Πρόκειται 
γιά πράξεις ορθοδόξων μέ κυρίαρχη θρησκευτική συνείδηση πού αντιδρούν 
στην καταπάτηση των όσων οί ίδιοι θεωρούν ως δίκαια τής εκκλησίας καί 
μέ τα όποια αισθάνονται πώς ταυτίζονται άμεσα. Οί κοινότητες εξακολου
θούν νά συμπεριφέρονται συλλογικά ώς προασπίζουσες τή χριστιανική ο
μόνοια τήν όποια απειλεί μέ τις πράξεις του ό πατριάρχης ’Αντιόχειας. Τό 
εκκλησιαστικό αίτημα τής άποστολής ιεράρχη αλλά καί ή κυρίαρχη θρη
σκευτική διάσταση τής υπόθεσης, σέ καμία περίπτωση δέν αποτελούν έπί- 
φαση πού υποκρύπτει μία έθνική διάσταση, άλλά έχουν αξία από μόνα 
τους καί δέν χρειάζονται τήν επίκληση τής τελευταίας γιά νά αποκτήσουν 
νόημα.

Θά μπορούσε βέβαια νά ίσχυρισθει κανείς ότι ή άπουσία εκφοράς ανά
λογων αιτημάτων θά μπορούσε νά οφείλεται σέ παράγοντες όπως ό φόβος 
των τουρκικών αρχών. ’Αλλά κάτι τέτοιο όχι μόνο δέν είναι σωστό, καθώς 
βρίθουν τα κείμενα περί «εθνικών δικαίων» τήν εποχή εκείνη, άλλά δια- 
ψεύδεται καί από τήν στάση τής ίδιας τής κοινότητας ’Αδάνων λίγα χρό
νια αργότερα. Όταν τό 1908 ή κοινότητα επαναφέρει τό αίτημά της προς 
τό Οικουμενικό Πατριαρχείο γιά αποστολή ανώτατου ιεράρχη στήν επαρ
χία, ή βάση τού επιχειρήματος έχει μετατοπισθει: «Μένουσα ή επαρχία 
άνευ πνευματικού αρχηγού [...] βλάπτεται θρησκευτικώς καί έθνικώς [Σ.Γ.|. 
Ό θρησκευτικός ζήλος ήρξατο νά μαραίνεται καί τό εθνικόν φρόνημα νά 
καταπίπτει διότι ψυχρότης καί αδιαφορία όσημέραι παρατηρείται πρός τε 
τήν εκκλησίαν καί τά κοινά ημών πράγματα [...] οί ενταύθα παντοΐοι τής 
όρθοδοξίας καί τού ελληνισμού [Σ.Γ.] εχθροί επωφελούμενοι ήρξαντο συ- 
στηματικώς πρός έξόντωσιν τών εν τή έπαρχία ελληνικών κοινοτήτων 
εργαζόμενοι...».59 60 Έτσι δίπλα στό θρησκευτικό λόγο προστίθεται εύθαρσώς 
καί ή έθνική άναφορά. Τό θρησκευτικό παύει νά μονοπωλεί τήν υπόσταση 
τής κοινότητας μετά τήν παράλληλη εμφάνιση αναφοράς στό εθνικό. Ή 
κοινότητα πλέον εμφανίζεται όχι μόνο ώς ορθόδοξη άλλά καί ώς ελληνική. 
Είναι μάλιστα αύτή ή δεύτερη ιδιότητα ή όποια φαίνεται πώς όργανώνει 
πλέον τις άντιλήψεις γιά τή φύση τής κοινότητας, τή συνοχή της καί τις 
απειλές πού δέχεται. ’Έτσι ή απαίτηση γιά ενθρόνιση «όμογενοΰς»,“ δη
λαδή "Ελληνα τό γένος μητροπολίτη στήν έπαρχία ’Αδάνων, αποκτά νόημα 
ώς έθνικό αίτημα. Ή άπαίτηση αύτή πάντως, ή οποία ρητά άναφέρεται σέ 
έγγραφα τής κοινότητας μόλις τό 1911, δέν έχει σχέση μέ προηγούμενες

59. Βλ. Επιστολή κοινότητας ’Αδάνων πρός τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 
(22 ’Οκτωβρίου 1908), Κώδικας ’Αδάνων 410.

60. Βλ. Ψήφισμα Δημογεροντίας ’Αδάνων, 9 ’Ιουλίου 1911, Κώδικας ’Αδάνων 1911.
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εκκλήσεις προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για εγκατάσταση αρ
χιερέα. Τότε οί κοινότητες ζητούσαν Ιερέα πού να μπορεί να επαναφέρει 
τούς ορθοδόξους στο «δρόμο τού Θεού» καί να άποκαταστήσει τήν τρω- 
θεισα εκκλησιαστική ζωή τής επαρχίας προτάσσοντας καί τήν ανάγκη νά 
γνωρίζει τήν τουρκική, ιδιότητα ή όποια, είναι αλήθεια, παραμένει ώς ζη
τούμενο καί στήν αίτηση τού 1908. Έν τέλει ή ενθρόνιση όμογενοΰς μη
τροπολίτη συνδυάστηκε μέ τήν άπόφαση τής απόσχισης από τόν Θρόνο 
’Αντιόχειας καί τήν σύνδεση μέ τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 
μετά τά όσα προηγήθηκαν κατά τήν απόπειρα τού Πατριαρχείου ’Αντιό
χειας νά επιβάλλει στή μητρόπολη των ’Αδάνων τόν μητροπολίτη Τύρου- 
Σιδώνος Ήλία. "Εχουμε ήδη άναφερθεί στις πολιτικές καί διπλωματικές 
πλευρές αύτής τής στάσης καί δέν χρειάζεται νά έπανέλθουμε εδώ. ’Αρκεί 
μόνο νά σημειώσουμε ότι ή τελική υπαναχώρηση από τήν πρόθεση απόσχι
σης άπό τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας μπορεί νά οφείλεται στό γεγονός ότι 
ό αρχιμανδρίτης Καραπατάκης καί τό ελληνικό ύποπροξενεΐο Μερσίνας 
έπεισαν πράγματι τις ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Κιλικίας ότι αύτή 
δέν συνάδει μέ τά ευρύτερα «έθνικά συμφέροντα» όπως τά διατύπωνε τό 
Ελληνικό Υπουργείο τών ’Εξωτερικών. 'Απλά, στά 1912, τό ακροατήριο 
ήταν πιθανόν περισσότερο πρόθυμο νά υιοθετήσει μία τέτοια προβλημα
τική καθώς ή κυρίαρχη μέχρι τότε ταυτότητα τής θρησκευτικής κοινότητας 
είχε αισθητά μετατοπισθεΐ προς τήν πλευρά τού εθνικού. Στό σημείο αύτό 
θά έπρεπε νά διερωτηθοΰμε καί κατά πόσον ή προβολή τού αιτήματος για 
έγκατάσταση 'Έλληνα μητροπολίτη στά "Αδανα ήταν ανεξάρτητη τής δρά
σης τού ελληνικού υποπροξενείου στή Μερσίνα. 'Όπως έχουμε ήδη έπιση- 
μάνει, ό 'Έλληνας υποπρόξενος Ά. Πανάς, είχε τακτική επαφή μέ μέλη τής 
κοινότητας Μερσίνας άλλά καί τών άλλων δύο κοινοτήτων, για τήν υλο
ποίηση τής πολιτικής πού έπρεπε νά ακολουθηθεί, όπως συχνά μαρτυρεί 
καί ό ίδιος. Βέβαια θά ήταν υπερβολή νά αποδώσουμε τό αίτημα αυτό 
αποκλειστικά στον Έλληνα ύποπρόξενο. Κάτι τέτοιο θά ήταν αδύνατο νά 
συμβεΐ άν δέν υπήρχε τό κατάλληλο έδαφος. Εξάλλου ό ίδιος δ Ά. Πανάς 
αναφέρει ότι ή απαίτηση γιά ενθρόνιση ομογενούς στό μητροπολιτικό θρό
νο ’Αδάνων προήλθε άπό τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες έστω καί άν ό 
'Έλληνας υποπρόξενος δέν σχολιάζει καθόλου τήν ύστερη έμφάνισή του 
καί τό εμφανίζει ώς ανέκαθεν έκφραζόμενο. "Αποψή μας πάντως είναι ότι 
τό αίτημα τής αποστολής Έλληνα μητροπολίτη δέν εκφράστηκε ρητά παρά 
αργότερα. Οί ελληνορθόδοξες κοινότητες ζητούσαν, βέβαια, τήν αποστολή 
ιεράρχη ό όποιος νά διαθέτει τά κατάλληλα προσόντα άλλα δέν έθεταν, 
αρχικά τουλάχιστον, τό θέμα μέ αύτόν τόν τρόπο.61 Ή ούσία πάντως είναι

61. ’Ενδεικτική ίσως είναι ή ειρηνική έπιστολή πού άπέστειλε ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ 
Γ στον ’Αντιόχειας Γρηγόριο γιά τήν άποκατάσταση τών σχέσεων τών δύο εκκλησιών 
τό 1909. ’Εκεί άναφέρεται καί τό ζήτημα τού μητροπολιτικοϋ θρόνου ’Αδάνων καί τού
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ότι στή διαμάχη μέ τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας αποδίδεται πλέον όλο και 
περισσότερο εθνικό νόημα παρ’ότι διατήρησε τήν εκκλησιαστική της μορφή.

Ωστόσο αν ή μεταλλαγή αυτή στήν αντιμετώπιση τοΰ μητροπολιτικοΰ 
ζητήματος τών ’Αδάνων εγγράφει τή στάση των κοινοτήτων τής Κιλικίας 
στήν «εθνική υπόθεση» ή αποτύπωση τοϋ εθνικού φρονήματος στή συλλο
γική ταυτότητα απαιτεί παράλληλα τή διατύπωση καί αποδοχή συγκεκριμέ
νων αναλυτικών τόπων πού δέν αποτελούν απλά προσαρτήματα άλλα συμ
μετέχουν ένεργά στήν αποτύπωση αυτή. Οί τόποι αύτοί δέν όρίζονται ανε
ξάρτητα άπό τό Άντιοχικό Ζήτημα άλλα επικοινωνούν συνεχώς μέ τό 
σκηνικό πού ή εξέλιξή του δημιούργησε. Ό πρώτος τόπος πού θά μάς 
άπασχολήσει άφορά τήν, εμφανή πλέον στά 1910, διάκριση Ελλήνων καί 
’Αράβων ορθοδόξων στήν Κιλικία μία διάκριση πού άν καί είχε θρησκευ
τική άφετηρία επενδύθηκε καί μέ τά εθνικά χρώματα. Στά 1911 ή κοινότη
τα τών άραβοφώνων τής Μερσίνας πού άκολουθεΐ τό Πατριαρχείο ’Αντιό
χειας στις έπιλογές του καί εμφανίζεται νά άντιτίθεται στούς 'Έλληνες 
ορθοδόξους άναφέρεται ώς άραβική καί καταμετράται επιπλέον μέ άκρί- 
βεια: 1.000 περίπου άτομα μέ ενα ιερέα καί μία εκκλησία.62 Συναντούμε δη
λαδή ξανά στήν περίπτωση τής Κιλικίας τήν άποδοχή τής διαίρεσης τών 
όρθοδόξων μέ βάση τά λεγάμενα εθνολογικά κριτήρια καί συγκεκριμένα τή 
γλώσσα. Θά μπορούσε βέβαια κανείς νά διερωτηθει σέ ποιο βαθμό τά κρι
τήρια αύτά ήσαν ήδη δεδομένα καί άποδεκτά. Κατά πόσο μέ άλλα λόγια οί 
ύπάρχουσες άναπαραστάσεις τής ορθόδοξης κοινότητας άποδίδουν στήν 
όμάδα τών άραβοφώνων εθνική ύπόσταση ή ή έθνοτική ετερότητα τών ά- 
ραβόφωνων όρθοδόξων επινοείται εκ τών ύστέρων μέ βάση τή στάση τους 
άπέναντι στό μητροπολιτικό ζήτημα τών ’Αδάνων καί τό Πατριαρχείο ’Αν
τιόχειας. Προσωπικά πιστεύουμε ότι ή χρήση εθνολογικών κριτηρίων, 
ιδίως δέ ή άνάδειξή τους σέ κυρίαρχους παράγοντες άνάγνωσης τής καθη
μερινής πραγματικότητας, είναι νεότερη καί δύσκολα μπορεί νά συγκαλύ- 
ψει τις άσυνέχειες καί τις ποικίλες διαιρέσεις σέ αύτό πού καλούμε συλ
λογική ταυτότητα τής κοινότητας. Τό πρώτο φυσικά ερώτημα τό όποιο 
προκύπτει άφορά στις άντιλήψεις σχετικά μέ τή σύνθεση τής κοινότητας

αιτήματος τώ κατοίκων οί όποιοι τοϋ έξέφρασαν «τον πόθον ΐνα έχωσιν άρχιερέαν άρε- 
στόν». (Βλ. Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, τόμ. 33 (1909), σ. 290). Δύσκολα βέβαια θά έθεταν 
θέμα "Ελληνα μητροπολίτη στον Πατριάρχη άλλα αύτό δέν σημαίνει ότι καί τό αίτημα 
αύτό είχε τότε διατυπωθεί. ’Αντίθετα τά δσα γνωρίζουμε μάς κάνουν νά πιστεύουμε δτι 
ή διατύπωση τοΰ σχετικού αίτήματος έμφανίσθηκε ρητά άργότερα.

62. Υπόμνημα ’Επαρχίας Άδάνων-Ταρσοϋ προς τήν 'Ιερόν Σύνοδον ’Αντιόχειας, 
(δ.π.). Ό Γ. Κ. Σκαλιέρης έπιχειρώντας νά προσεγγίσει τήν έθνολογική σύσταση τοϋ μι
κρασιατικού πληθυσμού υίοθετει τόν άριθμό αύτό τόν όποιο συνδέει άμεσα μέ τούς 
άραβόφωνους όρθόδοξους πού «άπέβαλον τήν έθνικήν αυτών Ελληνικήν συνείδησιν ύπό 
τάς πιέσεις καί τάς έξαγοράς τών 'Ρώσων» (Γ. Κ. Σκαλιέρης, Λαοί καί Φυλαί τής Μι
κρός ’Ασίας, ’Αθήνα 1922, β' έκδοση 1990, σ. 207).
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καί τή θέση των αραβόφωνων σέ αυτή· ή για να διατυπώσουμε το ζήτημα 
κάπως διαφορετικά, μέ ποιο τρόπο έγινε κατανοητή ή γλωσσική ιδιαιτερό
τητα των άραβοφώνων μέσα σέ ένα πληθυσμό ορθοδόξων πού σέ καμία 
περίπτωση δέν χρησιμοποιούσε μία ενιαία γλώσσα. Μέ ποιο τρόπο δηλαδή 
άναδείχθηκε ή σημασία τής άραβικής γλώσσας ώς κριτήριο εθνικής ετερό
τητας σέ μιά κοινότητα πού Ιστορικά είχε οργανωθεί ώς πολύγλωσση.

«Ύπάρχουσιν όμως εν αύτή καί μέρη εν οΐς ούτε εκκλησία ούτε τέμε
νος οθωμανικόν ύφίσταται μόνον δέ διακριτικόν τής έθνότητος είναι ότι 
οί μή μουσουλμάνοι καλούνται άπλώς χριστιανοί (χριστιανλάρ) άδιάφορον 
αν οί χριστιανοί ούτοι είναι Εύρωπαΐοι, άν είναι τού δυτικού ή ανατολι
κού δόγματος, άν είναι 'Έλληνες ή ’Αρμένιοι. Ότε π.χ. έν Κιρίκ χάν, άση- 
μοτάτςο χωριδίφ μόλις υπό τριάκοντα οικογενειών Τούρκων καί ’Αρμενίων 
γεωργών καί ξενοδόχων οίκουμένφ» [...] ήρώτησα τόν ξενοδόχον περί τών 
κατοίκων, άπάντησέ μοι ότι ήσαν μωαμεθανοί καί χριστιανοί, ήγνόει δέ 
ότι οί χριστιανοί ούτοι ήσαν ’Αρμένιοι».63 Αύτά αναφέρει ό B. Α. Μυστα- 
κίδης, έφορος αρχαιοτήτων στό οθωμανικό μουσείο τής Πόλης, ό όποιος 
περιηγήθηκε στήν περιοχή τής Συρίας στά τέλη τού 19ου αιώνα. Οί παρα
τηρήσεις του, βέβαια, θά έλεγε κανείς ότι αφορούν ένα μικρό καί άπομα- 
κρυσμένο μέρος τής Συρίας. Αύτό δέν σημαίνει όμως ότι στερούνται καί 
αξίας διότι άφ’ ενός καταγράφουν τήν άναπαράσταση τής κυρίαρχης πα- 
λαιότερα διάκρισης, χριστιανοί/μουσουλμάνοι, καί άφ’ έτέρου πιστοποιούν 
τή συντήρηση τής διάκρισης αύτής, ώς κυρίαρχης αναπαράστασης, έστω 
καί σέ ένα απομακρυσμένο σημείο τής αύτοκρατορίας. Μέ άλλα λόγια οί 
παρατηρήσεις τού Μυστακίδη επισημαίνουν μία άσυνέχεια στήν εικόνα πού 
μεταβιβάζεται άπό τή βιβλιογραφία τής εποχής, καί τις μεταγενέστερες ερ
μηνείες της. Πρόκειται πάντως για μία ασυνέχεια μέ σημασία καθώς ύπο- 
δεικνύει τήν κυρίαρχη θέση τής θρησκείας στις συλλογικές ταυτότητες, κά
τι πού αφορά όχι μόνο τούς μουσουλμάνους αλλά καί τούς μή μουσουλ
μάνους. ’Εδώ ακριβώς συναντούμε τήν περίπτωση τών άραβοφώνων ορθο
δόξων τής Κιλικίας οί οποίοι κατ’ αρχήν συμμετέχουν σέ μία θρησκευτική 
κοινότητα, αύτή τής χριστιανικής ορθοδοξίας, χωρίς απαραίτητα να διαχω
ρίζονται άπό τούς ύπολοίπους όρθοδόξους μέ βάση άλλα κριτήρια. Αύτό 
ακριβώς είναι τό δεύτερο σημείο τό όποιο θά θέλαμε να έπισημάνουμε. 
Στά τέλη τού 19ου αίώνα οί άραβόφωνοι προσδιορίζονται κυρίαρχα, άν 
καί όχι αποκλειστικά, μέ βάση τή θρησκευτική τους ταυτότητα καί ή κατη- 
γοριοποίησή τους μέ «εθνολογικά» π.χ. κριτήρια δέν φαίνεται νά έχει νόη
μα. Ό Μυστακίδης, ό όποιος ύποθέτουμε ότι έγνώριζε τήν έννοια τής 
εθνότητας, επιχείρησε νά καταγράψει τήν εθνολογική κατάσταση τής Συ
ρίας μέ ένα εξαιρετικά παράδοξο αποτέλεσμα. Στον «Κατάλογο τών κατοί

63. B. Α. Μυστακίδης, «Αί έτερόδοξοι κοινότητες έν Συρώ καί τά έν αύταΐς σχο
λεία», Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, τόμ. 21 (1897-1898), σ. 126.
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κων της Συρίας κατά φυλάς καί θρησκείας» ο όποιος επισυνάπτεται στό 
πόνημα πού άναφέραμε καί, σύμφωνα μέ τον συντάκτη του, «δίδει εννοιάν 
τινα των έν τη εύρείμ ταύτη έπαρχίμ πραγμάτων»,64 συμπεριλαμβάνονται 
μαζί μέ τίς θεωρούμενες «έθνικές» κοινότητες καί οί άραβόφωνοι στούς 
οποίους όμως αποδίδεται μία τελείως διάφορη κατηγοριοποίηση. Έτσι πέ
ραν των Τούρκων, των Ελλήνων καί των ’Αρμενίων, οί αραβόφωνοι χω
ρίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ σέ δεκαπέντε κατηγορίες μέ κυρίαρχη άνα- 
φορά ώς προς τό θρήσκευμα, ανάμεσα στις όποιες καταγράφονται οί 
ορθόδοξοι καί καθολικοί άραβες, οί όρθόδοξοι καί καθολικοί σύροι, οί 
μαρωνίτες, οί λατίνοι, οί βεδουίνοι, οί μελχίτες, οί δροΰσοι, οί ισμαηλίτες 
κ.ά. Ό κατάλογος αύτός άναπαριστά εύγλωττα τίς κυρίαρχες άντιλήψεις 
για τούς αραβόφωνους, καί συνεπώς καί γιά τούς άραβορθόδοξους τής Κι
λικίας πού αποτελούσαν, μικρό βέβαια, μέρος αυτής τής πληθυσμιακής 
όμάδας,

Ό προσδιορισμός τής ταυτότητας των αραβόφωνων σέ σχέση μέ τό θρή
σκευμα ή τή θρησκευτική αίρεση, μάς επιτρέπει νά ερμηνεύσουμε ανάλογα 
τή θέση των άραβορθόδοξων τής Κιλικίας ώς μέρος τής ορθόδοξης κοινό
τητας τής Κιλικίας, θέση τήν όποια αποδέχονταν καί τά υπόλοιπα μέρη 
τής κοινότητας αυτής. "Ας μήν ξεχνούμε ότι ό διαχωρισμός Ελλήνων καί 
’Αράβων δέν ύφίσταται όταν ξεσπά ή άντιοχική κρίση καί στις πράξεις 
τού Μελετίου Dimani, ό οποίος κατηγορήθηκε γιά ενέργειες πού θά οδη
γούσαν στή «διατάραξη τής χριστιανικής ειρήνης», έμφανίζεται νά άντιστέ- 
κεται τό σύνολο τής ορθόδοξης κοινότητας ή όποια «καίπερ άποτελουμένη 
εκ μελών διαφόρων μέν τήν πατρίδαν καί γλώσσαν στερρώς όμως έχουσας 
των πατρίων μετά χριστιανικού πνεύματος καί όμονοίας διετέλεσε...». Οί 
αραβόφωνοι συνεπώς, δέν φαίνεται νά διαχωρίζονται άπό τήν ύπόλοιπη 
ορθόδοξη κοινότητα, κάτι τό όποιο άποτυπώνεται καί στό γεγονός ότι 
εκκλησιάζονταν άπό κοινού μέ τούς ύπόλοιπους ορθοδόξους. Έτσι γιά 
παράδειγμα στήν Ταρσό οί τριακόσιες περίπου οικογένειες τών Σύρων όρ- 
θόδοξων τής πόλης εκκλησιάζονταν άπό κοινού μέ τούς υπολοίπους Ελ
ληνορθόδοξους στό ναό τού ’Αγίου Παύλου. Γιά νά άντιμετωπισθοΰν μά
λιστα οί άνάγκες τής λειτουργίας σέ δύο γλώσσες, τά ελληνικά καί τά 
αραβικά, υπήρχαν δύο ιερείς πού διάβαζαν τό Ευαγγέλιο ό ένας στά ελλη
νικά καί ό άλλος στά άραβικά.65 ’Αλλά καί στά ’Άδανα ή μικρή αραβόφω
νη κοινότητα, οί πληροφορίες μας όμιλούν γιά δέκα οικογένειες άραβορθό-

64. B. Α. Μυστακίδης, δ.π., σσ. 133-134.
65. Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ 4 (Ταρσός), άφήγηση Κ. Ρα- 

φοΰλη. 'Ένας άλλος άφηγητής, ό Π. Σαχπέλογλους, Ισχυρίζεται δτι «μέχρι τό 1911 ή 
λειτουργία έκτελεΐτο εις τήν έλληνικήν. Κατόπιν παραπόνων τών άραβοφώνων προσε- 
λήφθη άραβόφων Ιερεύς πρός ίκανοποίησίν των. Οίίτω άναγιγνώσκετο τό Εύαγγέλιον 
καί είς τήν άραβικήν» (δ.π.)·
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δόξων και διακόσιες οικογένειες Σύρων ορθόδοξων, εκκλησιάζονταν άπό 
κοινού μέ τούς υπολοίπους στο ναό τού 'Αγίου Νικολάου. Μόνο στή Μερ
σίνα οί άραβορθόδοξοι είχαν τή δική τους εκκλησία, τον 'Άγιο Γεώργιο, 
τήν όποια ωστόσο χρησιμοποιούσαν καί οί υπόλοιποι ορθόδοξοι πριν κτι
στεί ό μεγάλος ναός τού Αγίου Γεωργίου τό 1885.66 Άλλα καί τις κοινω
νικές καί οικονομικές επαφές, όπως καί τίς επιγαμίες ανάμεσα στους ορ
θοδόξους τής Κιλικίας, συμπεριλαμβανομένων καί των άραβορθόδοξων σέ 
καμία περίπτωση δέν περιόριζε ή διαφορετική γλώσσα.67

Στό σημείο αυτό πρέπει να έπισημάνουμε καί τήν πολιτική διάσταση 
τής υπόθεσης. Οί εκθέσεις τού ελληνικού προξενείου τής Μερσίνας μετα
φέρουν καί αυτές ένα κλίμα ρευστότητας ακόμη καί για θέματα στά όποια 
υποτίθεται ότι ή στάση τών ορθοδόξων μέ ελληνικό φρόνημα ήταν άραγής. 
Άναφερόμαστε κυρίως στά προβλήματα πού δημιούργησε στήν ελληνική 
πολιτική ή διάθεση πολλών ελληνορθόδοξων να αποδεχθούν 'ιερείς πού 
αποστέλλει τό Πατριαρχείο Αντιόχειας μετά τήν άποκατάσταση τών σχέσε
ων τού Πατριαρχείου Αντιόχειας μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ή στά
ση αύτή πού εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στήν περίπτωση τής αποδοχής ή 
όχι τού μητροπολίτη Ήλία μπορεί νά έρμηνευθεί μόνο στό βαθμό πού μία 
μερίδα τής ελληνορθόδοξης κοινότητας έξακολουθοΰσε νά αποδίδει στή 
διαμάχη αποκλειστικά εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Έδώ θά μπορούσαμε νά 
έντάξουμε περιστατικά όπως τήν τιμητική ύποδοχή τού μητροπολίτη Ήλία 
κατά τήν πρώτη του επίσκεψη στήν Ταρσό. Οί εξηγήσεις πού δόθηκαν 
άργότερα στον υποπρόξενο Ά. Πανά άπό τόν προεστό τής Ταρσού Γ. Σι- 
δερικούδη, ότι «εξ άβρότητος έδέχθημεν τόν Ήλία»,68 δύσκολα μπορούν νά 
ερμηνεύσουν αύτή τήν πάνδημη ύποδοχή άν δέν συνέτρεχε καί μία διάστα
ση αποδοχής τού ιεράρχη στό επίπεδο τής εκεί κοινότητας. Δέν είναι πι
στεύουμε τυχαίο τό γεγονός ότι ό ίδιος ό Ά. Πανάς έπανέφερε τό ζήτημα 
στή «σωστή του βάση» άπευθυνόμενος στά πατριωτικά αισθήματα τών έκεΐ 
ορθοδόξων έτσι ώστε αύτοί στό εξής νά ακολουθούν πιστά τίς οδηγίες του.

Κάτι ανάλογο παρατηρεΐται καί στήν κοινότητα τών Αδάνων. Έκεΐ ό 
'Έλληνας υποπρόξενος συνεργάστηκε στενά μέ τόν Δημήτριο Σάτηρ, παρά
γοντα τής κοινότητας καί γνωστό για τίς εθνικές του θέσεις, προκειμένου 
ό τελευταίος νά πείσει «τούς άντιφρονοΰντες (εν Άδάνοις οί ορθόδοξοι

66. Βλ. Άχ. Συμεώνογλους: «Ό έλληνισμός τής Κιλικίας», Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο Προφο
ρικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ 3 (Μερσίνα) καί Ήμερολόγιον ’Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας 
Μερσίνης, σ. 179.

67. Ενδεικτικά άναφέρουμε δτι ή μητέρα του γνωστού βιομηχάνου καί εΰεργέτη τής 
κοινότητας τής Μερσίνας Ά. Μαυρομμάτη ήταν άραβορθόδοξη. Βλ. Κ.Μ.Σ., ’Αρχείο 
Προφορικής Παράδοσης, Φάκ. ΚΛ 3 (Μερσίνα).

68. Α.Υ.Ε., Β' Άντιοχικό Ζήτημα, ’Επιστολή Ά. Πανά προς τήν πρεσβεία Κων
σταντινουπόλεως (20 Δεκεμβρίου 1910).
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ήσαν διαιρεμένοι) ότι έπ’ούδενί λόγςο συμφέρει τό ήμέτερον γένος ή παρα
μονή του 'Αγίου»,69 όπως καί πράγματι συνέβη. Θά λέγαμε λοιπόν ότι ή 
διάθεση συμφιλίωσης μέ τις επιλογές του Πατριαρχείου ’Αντιόχειας δέν 
μπορεί να περιορισθεΐ στους αραβόφωνους άποκλειστικά αλλά έπεκτείνε- 
ται καί σέ μέρος τών υπολοίπων ελληνορθόδοξων. Βέβαια ή δυναμική τής 
στάσης αυτής δέν φαίνεται νά πήρε άλλες διαστάσεις πράγμα πού άποτυ- 
πώθηκε καί στό γεγονός ότι δέν αποκρυσταλλώθηκε σέ κάποια πολιτική 
κίνηση πού νά διασπά τό μέτωπο τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων απέ
ναντι στό ζήτημα. Ωστόσο ύφίστατο ως ένεργή παράμετρος, έστω καί μέ 
φθίνουσα δυναμική, καί έπιτρέπει τήν καταγραφή μιας εικόνας ρευστότη
τας ή όποια άπό τή μία προσδιορίζεται άπό τήν κατηγορηματική στάση 
τών τριών κοινοτήτων νά ακολουθήσουν τις προτροπές τού ελληνικού 
υποπροξενείου καί νά μήν άποδεχθοΰν τήν παραμονή τού μητροπολίτη 
Ήλία καί άπό τήν άλλη άπό μία υπόγεια, αν καί περιορισμένη, διάθεση 
αποδοχής τής έκκλησιαστικής άρχής ’Αντιόχειας καί τών έπιλογών της, 
στό βαθμό πού ή τελευταία είχε άποκαταστήσει τις σχέσεις της μέ τήν 
Κωνσταντινούπολη.

Οί έπισημάνσεις αύτές γίνονται προκειμένου νά φωτισθεΐ καλύτερα ή 
διάσταση τής έθνικής ετερότητας μέσα άπό τήν οποία «διαβάζονται» οί 
έξελίξεις γύρω άπό τό μητροπολιτικό ζήτημα τών ’Αδάνων καθώς στις 
άρχές τής δεύτερης δεκαετίας τού 20ού αιώνα ή στάση τών ελληνορθόδο
ξων κοινοτήτων έτεινε νά προσδιορίζεται μέ έθνικά κριτήρια καί νά άντι- 
παραβάλλεται στή μικρή αραβόφωνη κοινότητα τής Μερσίνας πού αποδε
χόταν τις έπιλογές τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας. ’Αλλά ή αναφορά στή 
ρευστότητα αύτή δέν φαίνεται νά ακυρώνει τή βασική κατεύθυνση πού τε
λικά πήρε ή ερμηνεία τού ζητήματος σέ τοπικό έπίπεδο καί τήν κατανόησή 
του μέ όρους έθνικής αντιπαλότητας. Μέ άλλα λόγια, άν καί στή διαμάχη 
μέ τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας έξακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα 
νά αποδίδεται καθαρά εκκλησιαστικός χαρακτήρας, τήν ίδια στιγμή αύτή 
έπενδυόταν καί μέ έθνικό μανδύα. Οί δύο κινήσεις ήσαν παράλληλες άλλα 
μέ άντιστρόφως άνάλογη δυναμική. Δέν γνωρίζουμε σέ ποιο βαθμό ή έκ- 
κλησιαστική υπόσταση τής διαμάχης έξακολούθησε νά ύφίσταται σέ μέρος 
τού συλλογικού υποσυνείδητου καθώς αυτό πού τελικώς έπικράτησε ήταν 
ή αντίληψη για τήν εθνική διάσταση τής διαμάχης. Τό σίγουρο είναι ότι 
άπό ένα όρισμένο χρονικό σημείο καί μετά οί αναπαραστάσεις τής έθνικής 
ετερότητας (εμείς καί οί άλλοι) οργανώθηκαν μέ βάση τή στάση προς τό 
Πατριαρχείο ’Αντιόχειας καί κατ’ έπέκταση τα έθνικά συμφέροντα καί τήν 
ελληνική πολιτική στήν περιοχή.70

69. Α.Υ.Ε, Β' Άντιοχικό Ζήτημα, Επιστολή Ά. Πανά πρός τό Υπουργείο τών 
Εξωτερικών (1 ’Οκτωβρίου 1910).

70. «’Από δεκαετίας καί πλέον [οί κοινότητες τής Κιλικίας] άγωνίζονται τον άγώνα
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Μέσα σέ αυτό το πλαίσιο κάθε πράγμα πήρε τή θέση του, καί οί όποι
ες άντιθέσεις στο εσωτερικό των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων μετρήθηκαν 
καί έκτιμήθηκαν μέ βάση τή στάση αυτή. Συνεπώς ή εθνική ετερότητα με 
τήν έννοια τής αντιπαράθεσης Ελλήνων καί ’Αράβων φαίνεται νά παίρνει 
τήν οριστική της μορφή καί νά νομιμοποιείται μέσα από μία εκκλησια
στική αντιπαράθεση. Ή εικόνα των αραβόφωνων ώς ετέρων προκύπτει κυ
ρίαρχα από τή στάση τους απέναντι στό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας καί μό
νον τότε επενδύεται μέ εθνικό μανδύα. Στην περίπτωση αυτή ή διατύπωση 
τής εθνικής ετερότητας προκύπτει μέσα από τήν ανάδειξη μιας συγκεκριμέ
νης αντιπαράθεσης έξω άπό τήν όποια δέν έχει νόημα. Οί ομάδες πού 
ορίζονται πλέον μέσα άπό τήν οπτική της ετερότητας (δηλαδή οί αραβό
φωνοι ορθόδοξοι καί οί υπόλοιποι ορθόδοξοι) προσλαμβάνονται όντολο
γικά ώς εθνικές ομάδες ακριβώς μέσα άπό αυτή τήν αντιπαλότητα. Μόνο 
τότε στοιχεία όπως ή χρήση τής γλώσσας (αραβόφωνοι) πού μέχρι τότε 
ήσαν ούδέτερα αποκτούν νόημα ώς κριτήρια εθνικής ταυτότητας καί συ
νεπώς ώς κριτήρια διάκρισης.

Ή ένταση τού μητροπολιτικού ζητήματος τών ’Αδάνων έπέδρασε κατα
λυτικά λοιπόν στή διάπλαση τής εικόνας τής εθνικής ετερότητας. ’Αλλά ή 
αντιπαλότητα αυτή είχε ώς άποτέλεσμα τό σμίλευμα τής εικόνας τών Ελ
λήνων καί τών ’Αράβων, άφορούσε δηλαδή τήν όρθόδοξη κοινότητα. Είναι 
λοιπόν ενδιαφέρον νά εξετάσουμε τή θέση τής ελληνορθόδοξης κοινότητας 
απέναντι στις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες στήν Κιλικία, κυρίως δέ 
απέναντι στούς μουσουλμάνους. Ή πρώτη δεκαετία τού 20οΰ αίώνα στήν 
οθωμανική αύτοκρατορία σημαδεύτηκε άπό τήν Νεοτουρκική ’Επανάσταση 
καί τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις πού τήν ακολούθησαν. Τό νεοτουρκικό 
καθεστώς επανέφερε τό ανενεργό Σύνταγμα τού 1876, έπανεγκαθίδρυσε τόν 
κοινοβουλευτισμό καί τις γενικές εκλογές καί είσήγαγε σειρά νομοθετημά- 
των τα όποια, κινούμενα προς τήν κατεύθυνση τής ενίσχυσης τής κεν
τρικής εξουσίας καί τής ενοποίησης τού νομικού καί πολιτικού πλαισίου, 
περιόριζαν αισθητά τό ύπάρχον πλαίσιο λειτουργίας τών έθνοθρησκευ- 
τικών μειονοτήτων.71 Στό πλαίσιο αυτό οί νεότουρκοι ήρθαν σέ άντιπαρά-

τής διασώσεως τής έθνικής αυτών αυθυπαρξίας υπονομευόμενης ύπό τών άράβων τής 
Συρίας. Δίς κατά τό χρονικό διάστημα τό Πατριαρχεΐον τής ’Αντιόχειας άπεπειράθη νά 
έγκαθιδρύση άραβα άρχιερέα έν τή έλληνικοτάτη ταύτη έπαρχίμ άλλ’άπεκροΰσθη ύφ’ 
υμών». Τό άπόσπασμα αυτό άπό έπιστολή τής δημογεροντίας τών ’Αδάνων προς τό 
Σύλλογο τών Μικρασιατών «Ή ’Ανατολή» συμπυκνώνει Ικανοποιητικά καί τις γενικεύ
σεις καί τις νέες διατυπώσεις τής (έθνικής) άνάγνωσης τής πραγματικότητας στήν Κιλι
κία σέ μία κρίσιμη περίοδο. Βλ. ’Αρχείο Συλλόγου «Ή ’Ανατολή» (= Α.Σ.Α.), Β', ’Αντι
όχεια, έπιστολή μέ ήμερομηνία 20 ’Ιουλίου 1911.

71. Β. Lewis, The Emergence of Modem Turkey, Λονδίνο 21968. F. Ahmad, The Young 
Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914, ’Οξφόρδη 1969. 
Του Ιδιου, «Unionist Relations with the Greek, Armenian and Jewish Communities of the
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θέση όχι μόνο μέ τις ηγεσίες των μειονοτήτων άλλα καί μέ τα περισσότε
ρα γειτονικά βαλκανικά κράτη, καί όχι μόνο, τα όποια θεώρησαν κατάλλη
λη τήν περίοδο γιά νά θέσουν έκ νέου επί τάπητος τις διεκδικήσεις τους 
στην οθωμανική αυτοκρατορία. Έτσι ή βουλγαρική ηγεμονία κήρυξε μονο- 
μερώς τήν άνεξαρτησία της, ή Αυστρία προσάρτησε παράνομα τή Βοσνία- 
Έρζεγοβίνη καί ή Κρήτη ζήτησε ξανά τήν ένωσή της μέ τήν Ελλάδα. Επι
πλέον τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως άντέδρασε έντονα σέ σειρά 
νομοθετημάτων όπως τό νομοσχέδιο περί εκκλησιών καί τό νόμο περί γε
νικής στρατολογίας. Μέσα σέ αυτόν τόν άναβρασμό άνέκυψαν νέα πολι
τικά δεδομένα καί οί διάφορες πολιτικές καί εθνικές κινήσεις στήν οθωμα
νική αυτοκρατορία αναγκάστηκαν νά προσδιορίσουν τή στάση τους στή 
νέα συγκυρία.

Πώς όμως άποτυπώθηκε ή άναστάτωση αυτή στήν Κιλικία καί πώς τήν 
είσέπραξαν οί έκει ελληνορθόδοξες κοινότητες; Ή αίσθηση πού άποκομί- 
ζουμε είναι ότι οί πολιτικές αυτές εξελίξεις φαίνεται νά μήν άγγίζουν τήν 
Κιλικία, τουλάχιστον στήν έκταση πού συναντούμε άλλου. Κατ’άρχήν ή 
εγκαθίδρυση τού νεοτουρκικού συντάγματος εορτάσθηκε στήν Κιλικία, 
όπως καί άλλοΰ, μέσα σέ ένα κλίμα συναδέλφωσης. Ή κοινότητα τής Μερ
σίνας γιά παράδειγμα, οργάνωσε συγκέντρωση στό ναό τού 'Αγίου Νικο
λάου πού διακοσμήθηκε μέ τουρκικές καί ελληνικές σημαίες. Στή συγκέν
τρωση αύτή σημ,αίνοντες παράγοντες τής κοινότητας έβγαλαν πανηγυρι
κούς στα τουρκικά, τα ελληνικά καί τά γαλλικά.72 'Όμως οί πληροφορίες 
πού διαθέτουμε γιά τή συνέχεια, σέ μιά περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώ
σεων, δίνουν τήν εικόνα μιας μάλλον περιορισμένης πολιτικής κινητικότη
τας. "Αν εξαιρέσουμε ένα τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τήν οθωμανική 
κυβέρνηση, στό όποιο καταγράφεται ή άντίθεση τής κοινότητας τών ’Αδά
νων στό «νομοσχέδιο περί εκκλησιών»,73 καμία άλλη επίσημη ενέργεια τών 
κοινοτήτων δέν φαίνεται νά έχει καταγράφει.74 Ενδεχομένως θά έπρεπε νά 
προσθέσουμε μία όδηγία τήν όποια άπέστειλε τό Ελληνικό 'Υπουργείο

Ottoman Empire», στό Β. Braude-B. Lewis (eds), Christians and Jews in the Ottoman Empire, 
τόμ. 1, Νέα Ύόρκη 1982, σσ. 401-434. K. Karpat, «Millets and Nationality: the Roots of In- 
cogruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era», στό B. Braude-B. Lewis (eds), δ.π., 
σσ. 141-170.

72. Levant Herald/Weekly Budget 22/8/1908.
73. Ψήφισμα κοινότητας ’Αδάνων, Κώδικας ’Αδάνων 410.
74. Οί πληροφορίες πού διαθέτουμε γιά τή στάση τών τριών κοινοτήτων είναι καί 

άνεπαρκεΐς καί συγκεχυμένες. Θεωρούμε πάντως δτι οί Ελληνορθόδοξες Κοινότητες 
μάλλον δέν πρωτοστάτησαν στις άντιπολιτευτικές κινήσεις πού όργανώθηκαν στήν πε
ριοχή κυρίως άπό ’Αρμενίους. ’Ενδεικτικό είναι τό γεγονός δτι τις διαμαρτυρίες γιά τήν 
έπικείμενη ψήφιση νόμου περί Τύπου άπό τή νεοτουρκική κυβέρνηση όργάνωσαν τά 
κόμματα τών ’Αρμενίων στήν περιοχή άν καί δπως φαίνεται υπήρξε κάποια εύρύτερη 
συμμετοχή σέ αυτές (Levant Herald/Weekly Budget, 2 Φεβρουάριου 1910).
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των Εξωτερικών σέ όλα τα υποπροξενεία στην οθωμανική αυτοκρατορία, 
προκειμένου οί ελληνορθόδοξες κοινότητες να υποβάλλουν ψηφίσματα 
στην όθωμανική κυβέρνηση, μέ τα όποια να ζητούν τήν αποδοχή των αιτη
μάτων των Ελλήνων βουλευτών καί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως.75 Δέν γνωρίζουμε άν τό ψήφισμα όντως υπεβλήθη αν καί δεν τό απο
κλείουμε. Τό βέβαιο είναι πάντως ότι ή πολιτική δραστηριοποίηση τών 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων μοιάζει να είναι υποτονική. "Ισως ή στάση 
αυτή να ερμηνεύεται μερικώς από τό γεγονός ότι οί ελληνορθόδοξες κοι
νότητες τής Κιλικίας λόγω του μικρού δημογραφικού τους μεγέθους δέν 
αντιπροσωπεύτηκαν στό οθωμανικό κοινοβούλιο στήν κρίσιμη περίοδο 
1908-1914.76 ’Αλλά αυτό δέν αλλάζει τό γεγονός ότι τήν πολιτική δραστη
ριότητα τών κοινοτήτων τής Κιλικίας φαίνεται νά απορροφά, σχεδόν όλο- 
κληρωτικά, τό μητροπολιτικό ζήτημα τών Αδάνων καί ή τύχη του. Τό βά
ρος τού ζητήματος αυτού στήν πολιτική κινητοποίηση τών κοινοτήτων είχε 
ειδική σημασία. Σέ αντίθεση μέ τή δημιουργία έντονων πολιτικών αντιπα
ραθέσεων, κυρίως μετά τό 1910, ανάμεσα σέ 'Έλληνες καί ’Οθωμανούς μέ 
τό Κρητικό Ζήτημα νά έκκρεμεί καί τό boycot τών ελληνικών προϊόντων 
νά βρίσκεται στήν ήμερήσια διάταξη, στήν Κιλικία απλά δέν εμφανίζονται, 
έκδηλα τουλάχιστον, άντιοθωμανικά αισθήματα. Άς υπενθυμίσουμε εδώ τή 
συνεργασία πού διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια τού Άντιοχικού Ζητήμα
τος καί τής γενικότερης σύμπτωσης απόψεων τών δύο πλευρών στήν Κιλι
κία. ’Αναμφίβολα ή σύμπτωση αυτή είχε κυρίως πολιτικά κίνητρα (π.χ. τήν 
αντιμετώπιση τής ρωσικής διείσδυσης) άλλα δέν μπορεί παρά νά επηρέασε 
γενικότερα τις εκατέρωθεν σχέσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι ή διατύπωση τής 
κατηγορίας τής έθνικής ετερότητας στις συλλογικές αναπαραστάσεις τών 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων πού εξετάζουμε, όργανώθηκε σχεδόν αποκλει
στικά μέ βάση τήν αντιπαράθεση «έλλήνων καί άράβων», όπως αυτή προέ- 
κυψε μέσα από τήν εξέλιξη τού Άντιοχικού Ζητήματος. Αυτό δέν σημαίνει 
βέβαια ότι ή ετερότητα αυτή δέν είχε αναφορές καί σέ σχέση μέ τις υπό
λοιπες έθνοθρησκευτικές ομάδες τής περιοχής άλλα ότι ή δυναμική στή 
διατύπωση τής κατηγορίας αυτής οφείλεται κυρίως στήν αντιπαράθεση πού 
άναφέραμε.

Ή εθνική ετερότητα καί οί τρόποι μέ τούς οποίους αυτή ήρθε νά όργα- 
νώσει τις αναπαραστάσεις περί κοινότητας καί ταυτότητας, άποτελεΐ τόν 
πρώτο τόπο πού επιχειρήσαμε νά περιγράφουμε. Ή δεύτερη ενότητα πού 
θά μάς απασχολήσει, άφορά τις άντιλήψεις πού εμφανίστηκαν στό εσωτε
ρικό τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Κιλικίας σχετικά μέ τήν ιστορία

75. Α.Υ.Ε., Υποπροξενείο Μερσίνας, ΙΕ' όδηγία μέ ημερομηνία 9 Αύγουστου 1911.
76. Κατερίνα Μπούρα, «Οί βουλευτικές έκλογές στήν όθωμανική αυτοκρατορία: οί 

Έλληνες βουλευτές 1908-1918», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (1983), σσ. 
84-85.
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καί τήν γεωγραφία τής περιοχής καί κατ’επέκταση τής δικής τους θέσης σέ 
αυτήν. Τα επίπεδα αυτά συγκροτούν τον δεύτερο τόπο πάνω στον όποιο 
πλάθεται ή εθνική ταυτότητα καί συνδέονται βέβαια άμεσα μέ τή διάπλαση 
τής εικόνας τής εθνικής έτερότητας πού ήδη εξετάσαμε. Στην πραγματικό
τητα ή έθνική ετερότητα αποτελεί έτεροπροσδιορισμό μέ τήν έννοια ότι 
ορίζει τή μορφή τής κοινότητας στήν αντιπαράθεσή της μέ άλλες. Γιά νά 
άποτελέσει ή ετερότητα αυτή μιά θετική κατηγορία πρέπει νά συνυπολογί
σει κανείς καί τήν αντιμετώπιση των παραμέτρων πού μόλις άναφέραμε. 
’Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα μέ τή σειρά τους.

«Διότι καί ή ήμετέρα επαρχία είναι επαρχία τής Μικρός ’Ασίας».77 Μέ 
αυτό τον τρόπο ή κοινότητα των ’Αδάνων προβάλλει τό αίτημά της προς 
τόν Σύλλογο Μικρασιατών «Ή ’Ανατολή» προκειμένου αύτός νά συγκατα
νεύσει στήν αποστολή τού αρχιμανδρίτη Παπαδόπουλου γιά νά άναλάβει 
τή διεύθυνση τών κοινοτικών σχολείων. Σέ ανάλογο μήκος κύματος κι
νείται καί ή έπικρότηση τής απόφασης τής οθωμανικής κυβέρνησης νά δη
μιουργήσει τό Νομό ’Αδάνων καί νά άποσπάσει τήν Κιλικία άπό τή Συρία. 
Ή σχετική πηγή μάλιστα συνδέει άμεσα τήν ανάπτυξη τής περιοχής μέ τήν 
εγκατάσταση τών ελληνορθόδοξων οί όποιοι «διά τής άκαταβλήτου αυτών 
φιλοπονίας καί μεγαλοπράγμονος ευφυΐας κατορθώσαντες νά έκμεταλλευ- 
θώσι τόν πλούτον τής χώρας καί ... έν γένει τάς παραγωγικός δυνάμεις 
τού τόπου».78 Τό επιχείρημα πού προβάλλεται καί στις δύο περιπτώσεις 
έχει σημασία ως δηλωτικό μιας συγκεκριμένης άντίληψης γιά τό χώρο 
καθώς εμφανίζει τις κοινότητες τής Κιλικίας νά άντλοΰν τα δικαιώματά 
τους άπό τή θέση καί τή σχέση τους μέ μιά περιοχή γνωστή γιά τήν «έλλη- 
νικότητά» της στις αναπαραστάσεις τής ελληνικής κοινότητας στήν οθωμα
νική αύτοκρατορία. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι τό έπιχείρημα σχετικά μέ τή 
θέση τής Κιλικίας δέν θεωρείται αύτονόητο. Ή περιοχή79 ιστορικά είχε 
συνδεθεί περισσότερο μέ τή Συρία καί τις εκεί εξελίξεις παρά μέ τή Μικρά 
’Ασία έστω καί άν άπό γεωγραφική άποψη άποτέλεσε ένα ’ιδιότυπο σύνορο 
ανάμεσα στις δύο αυτές ευρύτερες περιοχές. Είναι ίσως ενδεικτικό τής 
οριακής αυτής θέσης τό γεγονός ότι άπό διοικητική άποψη ή γεωγραφική 
ζώνη τής Κιλικίας διαιρούνταν μέχρι καί τό 1868 σέ δύο περιοχές ή μία 
εκ τών όποιων, ή Σελεύκεια, άνήκε στό μικρασιατικό βιλαέτι τού Ίκονίου 
καί ή δεύτερη, τά ’Άδανα, στό συριακό βιλαέτι τού Χαλεπίου. Άς ύπενθυ-

77. Α.Σ.Α., Επιστολή Δημογεροντίας ’Αδάνων, 20 ’Ιουλίου 1911.
78. «Ό Νομός ’Αδάνων», Ήμερολόγιον ’Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας Μερσίνης, σ. 172.
79. Άπό γεωγραφική άποψη ή Κιλικία έθεωρειτο πάντως μέρος τής Μικρός ’Ασίας: 

βλ. λήμμα «Κιλικία» στό Λεξικόν Ιστορίας καί Γεωγραφίας, τόμ. 3, Κωνσταντινούπολη 
1881, σ. 519. Ό Άρ. Σταυρίδης, (Έγχειρίδιον πολιτικής φυσικής καί έμπορικής γεωγρα
φίας τοϋ όθωμανικοϋ κράτους, Κυδωνιές 1876, σσ. 109-111), όρίζει τήν Κιλικία ώς 
άπαρτίζουσα τή μεσημβρινή (ταυρική) παραλία τής Μικρός ’Ασίας.
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μισούμε ότι άπό εκκλησιαστική άποψη ή περιοχή άνήκε στο Πατριαρχείο 
τής ’Αντιόχειας ή δικαιοδοσία τού όποιου προς τα δυτικά οριζόταν ακρι
βώς άπό αυτή τή ζώνη. Συνεπώς καί άπό έκκλησιαστική-ίστορική καί άπό 
διοικητική άποψη ή Κιλικία ήταν δύσκολο να διαχωριστεί άπό τό χώρο 
τής Συρίας. Θά υποθέταμε επιπλέον ότι ή σύνδεση μέ τό χώρο τής Μικρός 
’Ασίας δέν είχε νόημα για τίς ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Κιλικίας στό 
βαθμό πού αύτές είχαν συνείδηση τής ένταξής τους σέ μια ευρύτερη ορθό
δοξη κοινότητα πού δέν γνώριζε, ή τουλάχιστον δέν προσδιόριζε τή φυσιο
γνωμία της, μέ στενά γεωγραφικούς όρους. Ωστόσο, στις άρχές τού 20ού 
αιώνα, ή εικόνα τής θέσης τών κοινοτήτων αύτών στον εύρύτερο γεωγρα
φικό χώρο φαίνεται πώς κινείται σέ μία νέα κατεύθυνση καθώς ή Κιλικία, 
καί συνεπώς καί οί έκει ελληνορθόδοξες κοινότητες, ορίζεται ώς μέρος τής 
Μικράς ’Ασίας καί όχι τής Συρίας. Θά πρόσθετα εδώ ότι δέν άντιμετωπί- 
ζουμε τόσο μία νέα επινόηση τής γεωγραφικής θέσης τής Κιλικίας όσο τήν 
έμφαση γιά τόν συνυπολογισμό τής περιοχής αύτής στό χώρο τής Μικράς 
’Ασίας. Ή πρόταξη τής άντίληψης αύτής έχει τή σημασία της. Ή έμφαση 
στή Μικρά Άσία μπορεί νά έρμηνευθεΐ κατ’αρχήν ώς άποδέσμευση άπό 
ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αύτόν τής Συρίας, στον όποιο ή θέση 
τών ελληνορθόδοξων προσλαμβάνεται ώς αυτή τής μειονότητας. Ή εξέλιξη 
τού μητροπολιτικού ζητήματος τών ’Αδάνων καί ή χρήση εθνολογικών δια
κρίσεων στό εσωτερικό τής ελληνορθόδοξης κοινότητας άπλά ένίσχυσε τήν 
άντίληψη τών Ελλήνων τό φρόνημα ορθοδόξων γιά τήν περιθωριακή θέση 
τού Ελληνισμού στον εύρύτερο χώρο τής Συρίας.80

Σέ ένα δεύτερο επίπεδο ή πρόταξη τής άντίληψης τού χώρου σύμφωνα 
μέ τήν όποια ή Κιλικία άνήκε στή Μικρά ’Ασία ύποδηλώνει τή διάθεση συμ
μετοχής στις τύχες μιας ελληνικής (ελληνορθόδοξης) κοινότητας μέ πολύ 
ισχυρότερη θέση καί δημογραφική ύπόσταση. Στήν προοπτική αύτή, οί ελλη
νορθόδοξες κοινότητες τής Κιλικίας παύουν νά αποτελούν άπλά ισχυρές 
όρθόδοξες κοινότητες στό συριακό ορθόδοξο χώρο καί αύτοαναβαθμίζονται, 
θά έλεγε κανείς, μέ τή συμμετοχή τους στή φαντασιακή κοινότητα τού Ελλη
νισμού τής Μικράς ’Ασίας. Έδώ ή άντίληψη τού χώρου χάνει τή στενά το
πική ή τήν ευρύτερη οικουμενική της διάσταση καί προσανατολίζεται προς 
τήν έθνική, όρίζοντας τό χώρο μέ βάση τίς σχέσεις τους μέ εθνικές ομάδες.

80. «Δυστυχώς έν Συρίμ έλληνισμός δέν υπάρχει». Αύτά σημείωνε σέ έπιστολή του 
προς τό Σύλλογο Μικρασιατών «Ή ’Ανατολή» ό γιατρός Ά. Μπέλιας, κάτοικος Άλε- 
ξανδρέττας. Καί συνέχιζε: «Ενταύθα μόλις καί μετά βίας ήδυνήθημεν προ ΙΟετίας νά 
συστήσωμεν μικρόν τι έλληνικό σχολειον δν καί διατηροΰμεν δι’ έράνων τών ξένων... δι
δάσκονται άνω τών 60 έλληνοπαίδων ... τίνες είναι καί πόθεν προέρχονται όπως μή καί 
οΰτοι έκριζωθώσιν ώς τόσοι άλλοι ,οϊτινες έλλείψει σχολής ... έχασαν τήν γλώσσαν 
αυτών καί μετ’αύτής παν αίσθημα προς τό έθνος είς δ άνήκουσιν» (Α.Σ.Α., Β', ’Αντιό
χεια, Έπιστολή άπό Άλεξανδρέττα, 4 Σεπτεμβρίου 1900).
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Πρέπει να σημειώσουμε ότι ή συγκεκριμένη αναπαράσταση του χώρου 
άναφέρεται σέ μιά Μικρά ’Ασία της όποιας ή σχέση μέ τον Ελληνισμό 
έχει ήδη κατοχυρωθεί. Σέ αντίθεση μέ τήν περιοχή τής Συρίας όπου ή θέση 
του Ελληνισμού βιώνεται μειονεκτικά, ή Μικρά ’Ασία, είναι ή περιοχή 
όπου ή ισχυρή θέση τοΰ τελευταίου είχε «κατοχυρωθεί» ποικιλοτρόπως. Ή 
Ισχυρή δημογραφική παρουσία τών ελληνορθόδοξων στή δυτική Μικρά ’Α
σία καί τον Πόντο, ή καταλυτικής σημασίας δραστηριότητα τοΰ όμογενεια- 
κοϋ κεφαλαίου στήν περιοχή καί ή πολιτική καί έκπαιδευτική δραστηριο- 
ποίηση τών συλλόγων καί άλλων συναφών φορέων, έδινε τήν εντύπωση 
ότι ή σχέση τοΰ Έλληνισμοΰ μέ τό χώρο αυτό ήσαν δεδομένες καί ισχυρές. 
Σημαντική συμβολή στή διαμόρφωση αυτής τής σχέσης είναι καί ή έντονη 
εκδοτική δραστηριότητα (βιβλία καί περιοδικές εκδόσεις) στον ευρύτερο 
ελληνόφωνο χώρο. 'Η διάσταση αυτή τής «ελληνικής υπεροχής» σέ μία πε
ρίοδο μάλιστα παγίωσης τής έθνικής ιδεολογίας είχε τήν επίδρασή της καί 
στήν Κιλικία, ή όποια προσλαμβάνεται πλέον ώς τμήμα μιας περιοχής μέ 
έντονη ελληνική παρουσία, ενώ οί εκεί κοινότητες εμφανίζονται να συμμε
τέχουν έξίσου στήν προοπτική τοΰ χώρου αύτοΰ ώς κομμάτι τής μείζονος 
ελληνικής κοινότητας στήν οθωμανική αυτοκρατορία.

Ή πρόταξη τής συγκεκριμένης γεωγραφικής αναπαράστασης σχετικά μέ 
τήν Κιλικία έχει ώστόσο ενδιαφέρον καί για ένα άλλο λόγο. Ή έμφαση στή 
συγκεκριμένη γεωγραφική θέση τής Κιλικίας συνεπάγεται καί τήν αποστα
σιοποίηση τών Ελλήνων στό φρόνημα ορθόδοξων από τούς υπόλοιπους 
(αραβόφωνους στήν πλειοψηφία τους) ελληνορθόδοξους. Συνεπώς ή «άπο- 
σύνδεση» άπό τή Συρία ενεργεί καί προς τήν κατεύθυνση τής «φαντασια- 
κής» αποστασιοποίησης άπό τις άραβορθόδοξες κοινότητες αυτές, κάτι πού 
δέν μπορεί νά έκτιμηθεΐ παρά ώς απόρροια μιας πολιτικής επιλογής διά
κρισης Ελλήνων καί ’Αράβων. Έτσι ή αναπαράσταση τής Κιλικίας ώς τό 
εθνολογικό όριο Ελλήνων καί ’Αράβων, όσον αφορά τουλάχιστον τούς 
ορθόδοξους πληθυσμούς, αποκτά νόημα μόνο μέσα άπό τήν υπέρβαση τής 
θρησκευτικής συγκρότησης κοινότητας καί ταυτότητας καί τή συγκρότηση 
έθνοτικών κριτηρίων για τις κατηγορίες αυτές. 'Η αναπαράσταση τοΰ χώ
ρου οργανώνεται πλέον μέσα άπό μία έθνική όπτική, ή οποία ακολουθεί 
καί συνδιαμορφώνει τή διάχυση τής έθνικής ταυτότητας στήν Κιλικία, ξε- 
περνώντας ταυτόχρονα τις ευρύτερες παραδοσιακές αντιλήψεις τοΰ χώρου 
τις όποιες οργάνωνε ό λόγος τής χριστιανικής οικουμενικής ορθοδοξίας. 
Ή διάκριση Ελλήνων καί ’Αράβων πού προέκυψε μέ τόν τρόπο πού περι- 
γράψαμε φαίνεται νά άποκτά καί μία γεωγραφική διάσταση ή όποια ακο
λουθεί καί ταυτόχρονα ένισχύει τή διαφοροποίηση αυτή καθώς συμβάλλει 
ενεργότερα στήν προβολή της ώς πειστικής αναπαράστασης τών εθνολο
γικών διακρίσεων σέ εκείνη τήν απομακρυσμένη περιοχή τής οθωμανικής 
αύτοκρατορίας.

Άν ή γεωγραφική αναπαράσταση τοΰ χώρου τείνει νά άποτυπώνει έμ-
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μέσα τις σχέσεις τών κοινοτήτων τής Κιλικίας μέ τον Ελληνισμό τής Μι
κρός ’Ασίας, οί ιστορικές αναπαραστάσεις πού διατυπώνονται τήν ίδια πε
ρίοδο προβάλλουν άμεσότερα τή σχέση αυτή. Βέβαια το υλικό πού έχουμε 
στή διάθεσή μας γιά το θέμα αύτό είναι σχετικά περιορισμένο άλλά επι
τρέπει πιστεύουμε τή διατύπωση ενδεικτικών προτάσεων. Υπενθυμίζουμε 
ότι στις κοινότητες τής Κιλικίας, λόγω τής μικρής τους ηλικίας, δέν είχαν 
έμφανισθεΐ λόγιοι κύκλοι πού θά μπορούσαν νά άναλάβουν άπό μόνοι 
τους τή διατύπωση άπόψεων γιά τήν Ιστορία τής περιοχής. Τό εγχείρημα 
αύτό άνέλαβε ό καππαδοκικής καταγωγής Παύλος Καρολίδης καταξιω
μένος ιστορικός τής περιόδου καί καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τής ’Αθή
νας.81 Σέ μικρό πόνημά του82 επιχειρειται ή καταγραφή τής Ιστορικής πο
ρείας τής Κιλικίας μέσα άπό τή γνωστή ερμηνευτική προσέγγιση, σύμφωνα 
μέ τήν όποια ή ιστορική καταγραφή δέν ήταν άνεξάρτητη άπό τήν κατά
δειξη τής ελληνικότητάς της. Ή ιστορική άφήγηση όργανώνεται γύρω άπό 
τή συνεχή καί άναλλοίωτη παρουσία τού Ελληνισμού στήν Κιλικία στό 
πέρασμα τών αιώνων. Γιά τήν κατάδειξη τής παρουσίας αύτής, σύμφωνα 
μέ τόν Καρολίδη ό Ελληνισμός εμφανίζεται τόν 7ο ή τόν 8ο π.Χ. αιώνα, 
επιλέγονται συγκεκριμένες περίοδοι οί όποιες υπογραμμίζουν τόν έξελλη- 
νισμό τής Κιλικίας κατά τήν προελληνιστική περίοδο όπου: «[...] τά πράγ
ματα εΐχον προοδοποιήσει τήν όριστικήν έπικράτησιν τού Ελληνισμού 
[όπως] μαρτυρεί ή εκπληκτική ταχύτης μεθ’ής επί αύτοΰ τού ’Αλεξάνδρου 
καί εν τοις μετά ’Αλέξανδρον χρόνοις βλέπομεν έπιτελούμενον τόν εντελή 
έξελληνισμόν τής χώρας».83 Τήν όλοκλήρωση τού έξελληνισμού τής Κιλι
κίας, σύμφωνα μέ τόν Καρολίδη, άκολούθησε ή διείσδυση καί έπικράτηση

81. Ό Π. Καρολίδης υπήρξε ό 'ιστορικός πού ασχολήθηκε συστηματικά μέ τή διε- 
ρεΰνηση τής Ιστορίας τών περιοχών αύτών. Πέραν τής Κιλικίας άσχολήθηκε καί μέ τήν 
περιοχή τής Καππαδοκίας καί μέ τήν ιστορία τής Συρίας κάτω βέβαια άπό τό πρίσμα 
τής ελληνικότητας τών περιοχών αύτών (Π. Καρολίδης, Περί της έθνικής καταγωγής 
τών όρθοδόξων χριστιανών τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης, ’Αθήνα 1909). Είναι πι
θανόν πάντως ό Καρολίδης νά άνέπτυξε άπλώς μία ήδη αποδεκτή άποψη σχετικά μέ 
τήν ελληνικότητα τών Συρίων καί τήν απώλεια τής έθνικής τους συνείδησης. Γιά παρά
δειγμα σέ άρθρο στό όποιο έξετάζεται ή στάση τών άραβοφώνων χριστιανών στό Άντι- 
οχικό Ζήτημα τονίζεται δτι: «Οί αραβόφωνοι Σϋροι ε’ις τάς φλέβας τών όποιων ρέει 
άρκετή δόσις έλληνικού αίματος, άπολέσαντες όμως, δυστυχώς, σύν τή γλώσση καί παν 
αίσθημα έλληνικόν...». («Ό Ελληνισμός έν Συρίμ καί Παλαιστίνη», Ελληνισμός, ’Ιανου
άριος 1899, σ. 27). Σέ άνάλογο κλίμα εξάλλου κινείται καί ό Γ. Κ. Σκαλιέρης πού άπο- 
δίδει έλληνική φυλετική καταγωγή στό σύνολο τών άραβοφώνων τής Συρίας (Γ. Κ. Σκα
λιέρης, δ.π., σσ. 207-209). Γιά τήν ιστοριογραφική δραστηριότητα τού II. Καρολίδη γιά 
τήν Καππαδοκία βλ. Ήλίας Άναγνωστάκης-Εύαγγελία Μπαλτά, Ή Καππαδοκία τών 
«Ζώντων Μνημείων», ’Αθήνα 1990, σσ. 28-48.

82. Π. Καρολίδης, «Ή Κιλικία κατά τούς έλληνομακεδονικούς καί ρωμαϊκούς χρό
νους», Ήμερολόγιον ’Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας Μερσίνης, σσ. 223-243.

83. "Ο.π., σ. 234.
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του χριστιανισμού μέ τον απόστολο Παύλο πού είχε ώς γενέτειρα τήν 
Ταρσό.84 ’Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή τής Ιστορίας τής περιοχής 
κατά τούς πρώιμους χριστιανικούς αίώνες καί τήν ένταξή της στό Πατρι
αρχείο ’Αντιόχειας καί ή αφήγηση κλείνει απότομα μέ τήν αναφορά στις 
διαδοχικές καταλήψεις τής Κιλικίας άπό τούς "Αραβες, τούς Μαμελούκους 
καί αργότερα, τό 1516, άπό τούς ’Οθωμανούς. Στό πόνημα αυτό συναν
τούμε όλους τούς τόπους πού είχε άναπτύξει ή έλληνική ιστοριογραφία 
τής περιόδου: τήν τρισχιλιετή συνεχή ιστορία τού Ελληνικού "Εθνους, τήν 
ενσωμάτωση στό σχήμα αυτό τής Μακεδονικής Περιόδου καί τού Βυζαν
τίου, τή σύνδεση Ελληνισμού καί Χριστιανισμού. Αυτό πάντως πού έχει 
ενδιαφέρον είναι ότι ή πρόταξη τής θέσης τού έξελληνισμού τής περιοχής 
κατά τήν ελληνιστική περίοδο καί τής σχέσης ελληνισμού μέ τόν χριστιανι
σμό εμφανίζεται σάν νά κατοχυρώνει τή θέση τών ελληνορθόδοξων κοινο
τήτων στήν Κιλικία στις άρχές τού 20οΰ αιώνα. Επιπλέον ή κατάδειξη τής 
ιστορικής παρουσίας τού Ελληνισμού στήν περιοχή εξυπηρετεί ευχερέστε
ρα τή σύνδεση τών συγκεκριμένων κοινοτήτων μέ τό εύρύτερο σώμα τού 
Ελληνισμού. Τό πρότυπο αύτό τής σύνδεσης συγκεκριμένων κοινοτήτων 
μέ ένα «φαντασιακά» προσλαμβανόμενο Ελληνισμό βασίζεται στή διατύ
πωση τών άναγκαίων ιστορικών νημάτων τα οποία άντλούν άπό ένα κοινό 
άν καί άπώτατο ελληνικό παρελθόν. Ή σχέση αυτή μάλιστα φαίνεται νά 
άποδίδει στις συγκεκριμένες κοινότητες καί τόν έλληνικό τους χαρακτήρα. 
Τό πρότυπο αύτό, πού δέν άποτελει βέβαια καινοτομία, φαίνεται νά έπιβε- 
βαιώνεται καί στήν Κιλικία όπου ή συγκεκριμένη ιστορική άναπαράσταση 
έρχεται νά ένισχύσει τήν εικόνα τής ελληνικότητας τής περιοχής καί τών 
εκεί όρθόδοξων πληθυσμών άμεσότερα άπ’δ,τι οί άναπαραστάσεις τού χώ
ρου. "Ομως υπάρχουν καί όρισμένα όρια στήν άπόπειρα αύτή. Ή ισχνή δη- 
μογραφική υπόσταση τών κοινοτήτων αυτών καί ή συμβίωση τών ελλη
νικών στό φρόνημα κοινοτήτων μέ άλλες πού άναγνωρίζονται ώς άλλοε- 
θνεις, άν καί όρθόδοξες, δίνει μία διάσταση όριακότητας πού δέν μπορεί 
νά ξεπερασθεΐ εύκολα. Αύτό μάλιστα οδηγεί καί τόν ίδιο τόν Καρολίδη 
στήν άπότομη διακοπή τής σύντομης άφήγησής του. Διαπιστώνεται δηλαδή 
μιά άδυναμία νά συνεχίσει τήν καταγραφή τής ιστορίας τής Κιλικίας καί 
μετά τήν κατάκτησή της άπό μουσουλμανικά κράτη. Έδώ τό νήμα μπορεί 
νά ξετυλιχθει μόνο άπό μία άλλη σκοπιά, αύτή τής έκκλησιαστικής Ιστο
ρίας καί πιό συγκεκριμένα τής ιστορίας τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας, τής 
άνώτατης πνευματικής άρχής τών όρθόδοξων πλέον πληθυσμών στήν πε
ριοχή αύτή.

Οί άναφορές πού έχουμε γιά τις ιστορικές άναπαραστάσεις τής μεταβυ
ζαντινής περιόδου είναι περιορισμένες. Κυρίως όμως δύσκολα μπορούν νά 
άποδεσμευθούν άπό μία καθαρά έκκλησιαστική διάσταση καί νά τούς άπο-

84. "Ο.π., σ. 241.
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δοθεί εθνικό νόημα. ’Αντίθετα, μοιραία προκύπτουν διαμάχες πού άπασχό- 
λησαν πράγματι τό Πατριαρχείο ’Αντιόχειας όπως το ζήτημα τής άντιμε- 
τώπισης τής παπικής επιρροής. Στο Λεξικό Ιστορίας καί Γεωγραφίας, πα
ρουσιάζεται αναλυτικά ή ιστορία των Πατριάρχων ’Αντιόχειας καί εμφανί
ζεται αποκλειστικά αυτή ή διάσταση χωρίς καμία άναφορά με εθνικό νόη
μα. ’Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στήν περίπτωση τού πατριάρχη Σιλβέστρου 
(1728-1766) οί χειρισμοί τού όποιου, μέ άφορμή τήν άρνητική στάση του 
σέ ίσχύουσες πρακτικές νηστείας στό Χαλέπι, άναστάτωσαν τήν ορθόδοξη 
κοινότητα καί ένα μέρος των ορθοδόξων «έκηρύχθησαν ήβηδόν παπισταί 
άποσπασθέντες άθλίως τής μητρός αύτών ’Ανατολικής Εκκλησίας μέχρι 
τής σήμερον».85 Αυτό πού δέν έπισημαίνεται στό λεξικό είναι τό ότι μέ τή 
χειροτόνηση τού Σιλβέστρου στό Θρόνο ’Αντιόχειας εγκαθίσταται γιά πρώ
τη φορά μή άραβόφωνος πατριάρχης ’Αντιόχειας. Τό γεγονός αύτό, όπως 
καί τό δτι καί οί υπόλοιποι πατριάρχες ’Αντιόχειας ήσαν ελληνόφωνοι, 
δέν άπέκτησε εθνικό νόημα παρά πολύ άργότερα, δηλαδή κατά τή διάρκεια 
τής κρίσης τού Άντιοχικοΰ Ζητήματος, όταν ή άναφορά σέ ελληνόφωνους 
ή άραβόφωνους πατριάρχες στό παρελθόν, έγγράφεται άπό ένα λόγο κοινό 
άπευθείας στήν άντιπαράθεση Ελλήνων καί ’Αράβων. Τότε ή διάσταση τής 
άφοσίωσης στήν όρθοδοξία ύποβαθμίσθηκε καί συνδέθηκε άμεσα μέ τή δια
μάχη Ελλήνων καί ’Αράβων όπως άκριβώς τή μόρφωσε ή εξέλιξη τού 
Άντιοχικοΰ Ζητήματος.86 Μέ άλλα λόγια ή πρόσληψη τής εκκλησιαστικής

85. Λεξικόν Ιστορίας καί Γεωγραφίας, τόμ. 5, Κωνσταντινούπολη 1888, σσ. 224-231.
86. Χαρακτηριστική είναι ή έπιστολή πού άπέστειλε (τό 1912;) "Ελληνας φοιτητής 

στον πατριάρχη Γρηγόριο καί άντίγραφο τής έπιστολής στό Ελληνικό Προξενείο τής 
Βηρυτού. Ό άνώνυμος φοιτητής επιχειρεί να άντιδράσει στις παρακλήσεις τού Γρηγορί- 
ου Damas προς τό Ρώσο Πατριάρχη ’Αρσένιο να ένισχύσει τήν παρουσία Ρώσων στήν 
περιοχή. Μέ γράμμα πού δημοσιεύτηκε σέ ρωσικό περιοδικό —ήταν άραγε ό άνώνυμος 
φοιτητής άπόφοιτος κάποιου άπό τα ρωσικά σχολεία τής Παλαιστίνης ή τής Συρίας;— 
ό Γρηγόριος ίσχυρίσθηκε δτι δέν είναι δυνατόν σέ διάστημα δώδεκα έτών να διανύσει ό 
Θρόνος ’Αντιόχειας μία απόσταση 350 έτών στό διάστημα τής οποίας αύτός όπισθοχώ- 
ρησε ένώ οί λοιποί λαοί «προοδεύσασιν γιγαντιαίοις βήμασι». Οί χρονικές άναφορές 
είναι σαφείς. Τά δώδεκα έτη σηματοδοτούν τήν περίοδο άπό τήν άνοδο στό θρόνο τού 
Μελετίου Dimani ένώ τά τριακόσια πενήντα τήν άνοδο στό θρόνο τού Σιλβέστρου καί 
των υπόλοιπων έλληνόφωνων πατριαρχών. Ή άπάντηση τού Έλληνα φοιτητή είναι έξί- 
σου ένδιαφέρουσα: «’Αγνοείτε μακαριώτατε δτι άπό τού 1624 ένθα είσήλθον αί προπα- 
γάνδαι έν Συρίμ μέχρι τού 1729 ένθα έπαρουσιάσθη ό Σιλβέστρος παρέσυρον αύταί 
προς τό μέρος αύτών τά τρία τέταρτα... [δτι] είς τό διάστημα τούτο έπατριάρχευσαν 
άραβόφωνοι. [Σ.Γ.]... [δτι] έπατριάρχευσαν συγχρόνως δύο πατριάρχαι άραβόφωνοι καί 
πρός ύποστήριξιν τών είς τον θρόνον έπικαλεΐτο έκάτερος τήν βοήθειαν τών λατινικών 
προπαγανδών δίδων είς άντάλλαγμα τον λαόν του ... είς έκκατολίκευσιν [δτι] έξέλιπεν 
πάσα όρθόδοξος πίστις καί ή μεγάλη έκκλησία ήναγκάσθη νά συντάξη όμόλογον πίστε- 
ως καί νά άποστείλη είς τον Άντιοχικόν θρόνον ϊνα ύπογράψη τίς είναι όρθόδοξος καί 
τίς κατώλυκος. ’Αγνοείτε δτι πριν άποσταλεΐ ό Σιλβέστρος συνέβησαν δλα αυτά...
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διαμάχης στην ’Αντιόχεια μέ εθνικούς ορούς οδήγησε καί στην αναδιάταξη 
τού Ιστορικού παρελθόντος μέ τούς ίδιους όρους.

Οί αναπαραστάσεις τής γεωγραφικής θέσης καί τής ιστορικής υπόστα
σης τής Κιλικίας καί των έκει ελληνορθόδοξων κοινοτήτων άποτέλεσαν 
μία λόγια ένασχόληση. ’Αναμφίβολα τά στοιχεία πού διαθέτουμε για τα θέ
ματα αύτά είναι περιορισμένα. Επιτρέπουν όμως να κατανοήσουμε τις δυ
νατότητες πού τά δυό αντικείμενα δίνουν στον τρόπο μέ τόν όποιο προ
σλαμβάνεται ή ελληνική εθνική κοινότητα στήν Κιλικία καθώς καί στήν 
παραγωγή τής εθνικής τους ταυτότητας. Μέ βάση τις συγκεκριμένες προτά
σεις καί μέ τούς περιορισμούς πού δημιουργούσε αντικειμενικά ή οριακή 
θέση τής περιοχής, ό Ελληνισμός τής Κιλικίας προσλαμβάνεται θετικά ως 
μία κοινότητα ή όποια είχε Ιστορικές σχέσεις μέ τήν περιοχή, τά δικαιώ
ματα καί ή φυσιογνωμία τής όποιας δέν μπορούσαν να άπεμποληθούν α
κριβώς λόγω αύτής τής σχέσης. Για μια ακόμη φορά ή εικόνα τού έθνους 
καί ό έθνικός λόγος οργανώνουν καί ορίζουν τις σχέσεις τής εθνικής κοι
νότητας καί μέ τό χώρο καί μέ τό χρόνο, ένισχύοντας τήν εικόνα τής μο- 
ναδικότητάς της μέσα από αύτές τις μεταφορές καί συμβάλλοντας ουσια
στικά στήν ίδια τή σύσταση τής πραγματικότητας.

Συνεπώς, στήν περίπτωση τών άναπαραστάσεων τής ιστορίας καί τής 
γεωγραφίας, ό έθνικός λόγος είναι δηλωτικός. 'Υπάρχουν ωστόσο περι
πτώσεις πού άποκαλύπτουν τούς τρόπους μέ τούς όποιους ό έθνικός λό
γος οργανώνει τις σιωπές του, προσπαθώντας νά άποφύγει άνεπιθύμητες 
πλευρές τής καθημερινής πραγματικότητας. Τό πλέον χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα είναι αυτό τής γλωσσικής φυσιογνωμίας τών έλληνορθόδοξων 
κοινοτήτων τής περιοχής πού έξετάζουμε. ’Έχουμε ήδη άναφερθεί στό γε
γονός τής έκτεταμένης χρήσης τής τουρκικής, ή γιά νά είμαστε πιό άκρι- 
βεϊς τήν περιορισμένη χρήση τής ελληνικής γλώσσας. Άς ύπενθυμίσουμε 
έπιπλέον ότι ή καραμανλίδικη γραφή άποτέλεσε μία άπό τις τρεις γραφές 
πού χρησιμοποιούν στά έπίσημα πρακτικά τους οί ελληνορθόδοξες κοινό
τητες τών ’Αδάνων, τής Ταρσού καί τής Μερσίνας. Άπό τή σύσταση τών 
κοινοτήτων αυτών στη δεκαετία τού 1870, τά καραμανλίδικα, άποτελούν

’Αγνοείτε άκόμη τούς άγώνες τούς διαρκέσαντες μεταξύ τών διαδόχων τού Σιλβέστρου 
καί τών ρωμαιοκαθολικών μέχρι τού έτους 1850 ένθα κατόρθωσαν οί Έλληνες [Σ.Γ.] 
πατριάρχαι νά άλλάξωσι καί τό είδος τού καλλυμαυχίου τών ρωμαιοκαθολικών;» 
(Α.Υ.Ε., Β' Άντιοχικό Ζήτημα, χωρίς χρονολογία). Ή έπιστολή αύτή είναι εξαιρετικά 
ένδιαφέρουσα για τόν τρόπο πού συλλαμβάνει τήν Ιστορία τού Άντιοχικοϋ Θρόνου. Δη
λαδή ώς μία Ιστορία πού μπορεί νά χωρισθέϊ σέ δύο περιόδους μέ σημείο τομής τήν 
έγκαθίδρυση τού Σιλβέστρου στό θρόνο. Στό έξης ή άντιμετώπιση τού καθολικισμού θά 
άποτελέσει τό σκοπό τών Ελλήνων Πατριαρχών πού θά έπιτύχουν έκει όπου άπέτυχαν 
οί άραβόφωνοι. Ή σχέση μάλιστα τών τελευταίων μέ τήν όρθοδοξία θεωρείται άδύναμη 
καί ή στάση τους άπέναντι στον κύριο έχθρό τής όρθοδοξίας, τόν καθολικισμό, ώς ύπο- 
κειμένη στήν έξυπηρέτηση τών προσωπικών τους συμφερόντων.
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την πλέον συχνή γραφή των πρακτικών και μόλις προς τό τέλος τοΰ 19ου 
αιώνα ένισχύεται κάπως ή χρήση τής έλληνικής. Ανεξάρτητα άπό τήν επί
σημη γραφή στά πρακτικά τών δημογεροντιών, ή κυριαρχία τής τουρκικής 
γλώσσας στήν καθημερινή επικοινωνία τών έλληνορθόδοξων μαρτυρειται 
συχνά. Τό φαινόμενο αυτό μάλιστα δημιουργούσε ισχυρές αντιδράσεις σέ 
έλλαδίτες δασκάλους πού έρχονταν νά διδάξουν στά σχολεία τής Κιλικίας 
καί αντιμετώπιζαν ένα αρνητικό γλωσσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ό 
δάσκαλος Δ. Γαλλέτης πού διορίστηκε στό σχολείο τών ’Αδάνων τό 1902, 
περιγράφοντας τίς εντυπώσεις του στον πρόεδρο τοΰ Συλλόγου Μικρα- 
σιατών «’Ανατολή» πού τον έστειλε εκεί, άνέφερε: «Τό δέ χείριστον πά
ντων [είναι ότι] καί ή ίδική μας σχολή είναι 95% τουρκόφωνος. Διδάσκα
λον δ’ έχει ένα παιδάριον εκ Χίου άμέθοδον, καί ένα διευθυντή εκ Καισα
ρείας τουρκόφωνον καί άμέθοδον, αλλοίμονο λοιπόν εις εμέ τί έχω νά 
τραβήξω».87 Ένας άλλος δάσκαλος ό Δ. Λαζαρίδης περιέγραψε μέ ανάλογο 
τρόπο τήν κατάσταση τών έλληνορθόδοξων στήν ακόμη πιό άπομακρυσμέ- 
νη περιοχή τής Θεοδοσιούπολης (Έρζερούμ) τήν όποια έπισκέφθηκε λίγα 
χρόνια αργότερα: «Παραδειγματική αμάθεια επικρατεί είς αυτά [τά χωριά], 
Ή κακοδαιμονία των δέν έχει όρια, ομιλούν δέ τήν άρμενικήν καί τήν 
τουρκικήν καί τήν άκανόητον καταστάσα ελληνικήν... Ώμίλησα είς αυτούς 
[τούς όρθόδοξους χριστιανούς κατοίκους] είς τήν Τουρκικήν γλώσσαν».88

Ή ισχυρή θέση τής τουρκικής γλώσσας δημιουργούσε αντικειμενικά προ
βλήματα στό νά παγιωθεΐ ή ταυτότητα μιας κοινότητας πού όλο καί περισ
σότερο αναγνώριζε τόν εαυτό της ώς ελληνική. Μέ δεδομένη μάλιστα τή 
σημασία τοΰ γλωσσικού κριτηρίου στή διαμόρφωση τής εικόνας τοΰ ελλη
νικού έθνους γενικότερα, ή άρνητική σημασία τοΰ στοιχείου τονίζεται πε
ρισσότερο. Βέβαια, σέ μία περίοδο ενίσχυσης τής εθνικής ταυτότητας ή 
πραγματικότητα αυτή δέν ήταν επιθυμητή, κάτι πού ύπογραμμίζεται καί 
άπό τό γεγονός τής ίδρυσης ελληνικών σχολείων, τά όποια ανεξάρτητα 
άπό τήν άποτελεσματικότητά τους λειτούργησαν συστηματικά άπό τό τέλος 
τοΰ 19ου αιώνα καί μετά. ’Αλλά ή συστηματική χρήση τής τουρκικής ώς 
μητρικής γλώσσας, καί ή συνεπαγόμενη άγνοια τής έλληνικής, έπρεπε άν 
όχι νά έξηγηθοΰν, τουλάχιστον νά άντιμετωπισθοΰν.89 Ό μόνος τρόπος γιά

87. Α.Σ.Α., ύποφάκελος Β' ’Αντιόχεια, επιστολή τής 8/21ης ’Ιουλίου 1902.
88. Α.Σ.Α., δ.π., έπιστολή τής 16ης Σεπτεμβρίου 1909.
89. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή πρόταξη τοΰ γλωσσικού κριτηρίου στή διάπλαση τών 

αντιλήψεων γιά τό «τουρκικό έθνος» καί ή ενσωμάτωσή του σέ αυτό τών τουρκόφωνων 
όρθοδόξων τής Μικρός ’Ασίας. Ό Semseddin Sami, ένας άπό τούς πρώτους έκφραστές 
τής τουρκικής Ιδέας, έπέμεινε στή διατύπωση τής έννοιας τού «άνατολίτη», τού κατοί
κου δηλαδή τής Άνατόλιας (Μικράς ’Ασίας) ώς τοΰ κυρίου πληθυσμιακού υποστρώμα
τος τοΰ τουρκικού έθνους καί ύποστήριξε τή φυλετική συνέχεια τών κατοίκων τής Άνα
τόλιας, όπως αύτή έκφράστηκε μέσα άπό τή χρήση τής τουρκικής γλώσσας: «όπως κάθε 
μουσουλμάνος δέν είναι Τούρκος, έτσι καί κάθε όρθόδοξος δέν είναι "Ελληνας. Ή Θρη
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να ξεπεραστεΐ το πρόβλημα ατό επίπεδο τής εγγράμματης συλλογικής συ
νείδησης ήταν ή ύποβάθμισή του.

«Γλώσσα κυριαρχούσα έν τφ νομφ τούτιη είναι ένεκα τού μεγίστου μέ
ρους τού πληθυσμού ώς είκός [Γ.Σ.] ή τουρκική, μετ’αυτής έρχεται ή αρα
βική έν τοΐς άνατολικοϊς ίδίμ όρίοις τού νομού ένεκα τής γειτνιάσεως 
αυτού προς την Συρίαν καί τήν Μεσοποταμίαν έν αίς, ώς γνωστόν κυρι
αρχεί ή άραβική». Αυτός είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο παρουσιάζεται ή 
γλωσσική κατάσταση στήν Κιλικία στις σελίδες τού Ημερολογίου τής κοι
νότητας Μερσίνας. Ειδικότερα για τούς ελληνορθόδοξους ή γλωσσική τους 
ταυτότητα έπιχειρειται να εξηγηθεί μέ βάση τή διαφορετική προέλευσή 
τους. Αυτός ό τρόπος ερμηνείας στήν πραγματικότητα υποβαθμίζει τή χρή
ση τού γλωσσικού οργάνου πού σέ άλλες περιπτώσεις θά μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ώς αδιάσειστο κριτήριο έθνικότητας: «Τούτου ένεκα βλέ
πεις έν ταΐς κοινότησι ταύταις έκτος τής ’Αραβικής όμιλουμένης υπό τών 
τελευταίων [όσων προέρχονταν από τήν Τρίπολη καί τή Λαοδικεία τής Συ
ρίας] τήν ύπάρχουσαν διγλωσσίαν μάλιστα δέ τή τών ’Αδάνων, ένθα έκ 
τών τετρακισχιλίων Ελλήνων όρθοδόξων τα δύο μέν τρίτα όμιλοΰσι τήν 
Τουρκικήν τά δέ λοιπά τήν Ελληνικήν. ... Τήν διαφοράν ταύτην σύν τφ 
χρόνμ) έξαλείφει ή όσημέραι ... έμπεδουμένη Ελληνική παιδεία... Πολλοί 
μάλιστα καί αυτών τών είς τήν άνδρικήν ηλικίαν είσελθόντων καί έκ τών 
Τουρκοφώνων μερών τής Μεσογαίας Μικρός ’Ασίας καταγομένων έν τφ 
νομφ ’Αδάνων έξέμαθον ήδη τήν Ελληνικήν γλώσσαν...».90

Ή αναφορά στή γλωσσική κατάσταση τών ελληνορθόδοξων τής Κιλι
κίας δέν γίνεται γιά νά αποδείξουμε κάτι πού είναι ευρύτερα γνωστό, δη
λαδή τό γλωσσικό τους κατακερματισμό, τή «διγλωσσία» τών κατοίκων ό
πως άναφέρεται στήν πηγή μας, άλλά γιά νά έπισημάνουμε ότι ή χρήση 
τής τουρκικής ή καί τής ελληνικής γιά τόν ίδιο λόγο, δέν συνιστά πρόβλη
μα στό πλαίσιο μιας θρησκευτικής κοινότητας στήν όποια ή γλώσσα αυτή 
καθεαυτή δέν αποτελούσε κριτήριο, κυρίαρχων τουλάχιστον, διακρίσεων.91 
Ή γλωσσική αύτή πραγματικότητα αρχίζει νά αποτελεί πρόβλημα στό βαθ
μό πού τό γλωσσικό κριτήριο, μαζί μέ άλλα, χρησιμοποιείται γιά τήν άνα- 
διάταξη καί τό χωρισμό μιας ενιαίας θρησκευτικής κοινότητας μέ έθνικούς 
όρους. Ωστόσο, στήν περίπτωση τής Κιλικίας, τό κριτήριο τής γλώσσας 
στήν «έθνοποιημένη» του μορφή προτάσσεται μέ μιά καθυστέρηση, μετά 
δηλαδή τήν αναγωγή καί τήν άναπαράσταση τών έλληνορθόδοξων τής Κι

σκεία στηρίζεται στήν πίστη άλλα ή έθνικότητα στή χρήση τής γλώσσας». Βλ. D. 
Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Λονδίνο 1977, σσ. 52-53.

90. Ήμερολόγιον ’'Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας Μερσίνης, σσ. 171-172.
91. Γιά τό ζήτημα αυτό βλ. τήν προβληματική του Ε. Hobsbawm, Nations and 

Nationalism since 1789, Κέμπριτζ 1990, σσ. 52-67 σέ άντιπαραβολή μέ έκείνη τοϋ A. Smith, 
National Identity, Λονδίνο 1991, σσ. 21-29.
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λικίας ώς ελληνικής κοινότητας. Στο διάστημα αυτό, ή περιορισμένη χρήση 
τής ελληνικής γλώσσας, απλά υποβαθμίζεται καί έν πάση περιπτώσει δέν 
συνεκτιμάται αυτόνομα. Μέ άλλα λόγια ή «έθνοποίηση» του κριτηρίου αυ
τού στην περίπτωση τής Κιλικίας στηρίζεται στήν ήδη διατυπωμένη θέση 
τής ελληνικότητας τών πληθυσμών αυτών. Ή αναφορά στήν «εμπέδωση τής 
ελληνικής παιδείας» εκ τών υστέρων ενισχύει τις εθνικές αναφορές άλλα 
έπιπλέον υπενθυμίζει τήν άργοπορημένη αρωγή τής έκπαίδευσης στήν έπι- 
σφράγιση μιας δεδομένης ταυτότητας. Έδώ ουσιαστικά έρχόμαστε στους 
μηχανισμούς πού ένισχύουν τη διάχυση τής έθνικής ταυτότητας στήν Κιλι
κία. Παράγοντες όπως τό έλληνικό υποπροξενείο τής Μερσίνας, τη δρα
στηριότητα τού όποιου έχουμε ήδη έπισημάνει, έπέδρασαν βέβαια προς 
αύτή τήν κατεύθυνση άλλά ή σημασία τους ήταν περισσότερο «τεχνική» 
υπό τήν έννοια ότι άποτέλεσαν μέρος ενός κρατικού μηχανισμού άλλης 
χώρας ή επιρροή τού όποιου δέν θά είχε ιδιαίτερη βαρύτητα χωρίς τις 
άπαιτούμενες «πρώτες ύλες». Θά μάς άπασχολήσει ειδικότερα ή έπέκταση 
τού σχολικού δικτύου στήν περιοχή τής Κιλικίας καί ή σύνδεσή της μέ τό 
σμίλευμα τής έθνικής ταυτότητας.

Ή άνάπτυξη τού έλληνορθόδοξου σχολικού δικτύου έκδηλώθηκε άργά 
τόν 19ο αιώνα καί άφορούσε σχεδόν άποκλειστικά τις τρεις κοινότητες τής 
Κιλικίας. Τό πρώτο σχολείο στά "Αδανα ιδρύθηκε τό 1875 σχεδόν ταυτό
χρονα μέ τή σύσταση τής ορθόδοξης κοινότητας καί λειτούργησε μέ πολλά 
προβλήματα μέχρι τις άρχές τής δεκαετίας τού 1890. Τό 1891 ή έκπαίδευ- 
ση στά "Αδανα άπέκτησε τυπικότερο χαρακτήρα μέ τήν άναδιοργάνωση 
τών έκπαιδευτηρίων καί τή δημιουργία παρθεναγωγείου. Στά 1904 ό αριθ
μός τών μαθητών τών δύο σχολείων έφθανε τούς 23592 93 ένώ στά 1909 τά 
σχολεία τής πόλης λειτουργούσαν μέ περισσότερους άπό 350 μαθητές καί 
μαθήτριες. Τό 1910 ή κοινότητα άπέκτησε καί νηπιαγωγείο γιά τή δαπάνη 
άνέγερσης καί τή χρηματοδότηση τού οποίου μερίμνησε ή χήρα τού Ά. Συ- 
μεώνογλου, Ειρήνη.''3 Στή Μερσίνα παρατηρούμε μιά άνάλογη έξέλιξη. Τό 
πρώτο σχολείο άρρένων ιδρύθηκε τό 1894 καί τό 1901 ιδρύθηκε τό έπτα- 
τάξιο παρθεναγωγείο τής κοινότητας πού στεγάστηκε σέ πολυτελές νεόδμη
το κτίριο τό όποιο άνηγέρθη μέ δαπάνες τού ’ισχυρού τοπικού παράγοντα 
καί γνωστού βιομηχάνου Ά. Μαυρομμάτη. Στά 1909 ό μαθητικός πληθυ

92. «Στατιστική θρησκευτικών καί έκπαιδευτικών δυνάμεων του έλληνισμοϋ έν τή 
Μικρμ Άσίμ διενεργηθεΐσα υπό του προέδρου του Συλλόγου, «’Ανατολή» Κ. Λαμέρα 
1903-1904» (Α.Σ.Α.. Φάκ. Μ.Στ.).

93. Γιά τά σχολεία τών ’Αδάνων βλ. Μ. Χριστόπουλος, «Αί έν τφ νομφ ’Αδάνων 
έλληνορθόδοξαι κοινότητες» καί Άχ. Συμεώνογλους, «Ό Ελληνισμός τής Κιλικίας», 
φάκελος Κιλικία 3, Κ.Μ.Σ. Βλ. έπίσης τις πληροφορίες πού παρέχει τό Ημερολόγιο 

’Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας Μερσίνης, σσ. 173-175. Έπίσης X. Σολδάτος, Ή έκπαιδευ- 
τική καί πνευματική κίνηση του έλληνισμοϋ τής Μ. ’Ασίας (1800-1922), τόμ. 1, ’Αθήνα 
1989, σσ. 174-176.
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σμός τού άρρεναγωγείου έφθανε τούς 120 καί του παρθεναγωγείου στους 
200 μαθητές καί μαθήτριες αντίστοιχα. Ή κοινότητα τής Ταρσού είχε καί 
αυτή ιδρύσει δύο σχολεία, ένα άρρεναγωγειο καί ένα παρθεναγωγείο. Δέν 
γνωρίζουμε πότε ακριβώς εγκαινιάστηκαν τα σχολεία αυτά αλλά δέν θά 
πρέπει να εμφανίσθηκαν έξω από τό χρονικό πλαίσιο πού συναντήσαμε 
ήδη. Τα σχολεία τής Ταρσού πάντως φαίνεται πώς λειτούργησαν μέ πολύ 
περισσότερα προβλήματα σέ σχέση μέ τά εκπαιδευτήρια τών άλλων δύο 
κοινοτήτων λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, ενώ καί ό μαθητικός 
πληθυσμός υπολειπόταν αισθητά σέ αριθμό. Γνωρίζουμε συγκεκριμένα ότι 
τό 1909 τό άρρεναγωγειο είχε 35 μαθητές καί τό παρθεναγωγείο μόλις 25 
μαθήτριες.94

Τά ελληνορθόδοξα σχολεία τής Κιλικίας λειτουργούσαν σέ γενικές γραμ
μές Ικανοποιητικά αν καί αντιμετώπιζαν υψηλό κόστος χρηματοδότησης τό 
όποιο πολλές φορές, ιδίως για τήν κοινότητα τής Ταρσού, ήταν δύσκολο 
να καλυφθεί. Πέραν όμως αύτών ή έδραίωση εκπαιδευτικού συστήματος 
στήν Κιλικία ήταν γεγονός καί ή επιβίωσή του επιτρέπει τή διερεύνηση 
δύο σημείων. Τό πρώτο αφορά τήν επίδραση πού είχε ή εκπαίδευση καί ή 
μέριμνά της στήν οργάνωση καί αναπαραγωγή τής κοινοτικής εξουσίας, ζή
τημα πού αντιμετωπίζουμε σέ άλλο μέρος τής έρευνας. Τό δεύτερο σημείο, 
μέ τό όποιο θά ασχοληθούμε έδώ, αφορά στή διαπλοκή τών σχέσεων ανά
μεσα σέ ελληνικές έθνικές κινήσεις καί τις κοινότητες τής Κιλικίας πού 
όργανώθηκε γύρω από τήν λειτουργία τών εκπαιδευτηρίων καί ή όποια 
άποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στή διάχυση τής εθνικής ταυτότητας στήν 
Μικρά ’Ασία γενικότερα.

Ή ανάπτυξη τής εκπαίδευσης στήν Κιλικία αντιμετώπισε εξαρχής προ
βλήματα ώς προς τήν ποιότητα καί τή διαθεσιμότητα έκπαιδευτικών πού 
επιθυμούσαν να έργαστούν σέ αυτή τήν απομονωμένη γωνιά τής όθωμα- 
νικής έπικράτειας. Οί πληροφορίες πού ύπάρχουν γιά τήν πρώιμη περίοδο 
τής λειτουργίας τών εκπαιδευτηρίων είναι έλάχιστες καί δέν επιτρέπουν 
παρά τή διατύπωση όρισμένων υποθέσεων γιά τήν προέλευση τών δασκά
λων. Τό πιό πιθανό είναι ότι οί πρώτοι δάσκαλοι τών εκπαιδευτηρίων 
προέρχονταν άπό τό Ιεροδιδασκαλείο τής Καισάρειας ίσως δέ, όρισμένοι, 
καί άπό τήν Πόλη. ’Αντίθετα οί πληροφορίες πού έχουμε γιά τήν περίοδο 
μετά τό 1890 μάς δίνουν μία καλύτερη εικόνα. Στήν περίοδο αύτή οί δά
σκαλοι προέρχονται κυρίως άπό τις Παιδαγωγικές Άκαδημίες τού Ελληνι
κού Βασιλείου άλλά καί όρισμένοι άπό Παιδαγωγικές Άκαδημίες πού 
ίδρυσαν εύποροι όμογενεις στήν όθωμανική αύτοκρατορία όπως τά Ζαρί- 
φεια Εκπαιδευτήρια τής Φιλιππούπολης. Ωστόσο ή μετακίνηση τών δα
σκάλων προς τήν Κιλικία, δέν προέκυψε τυχαία άλλά άπό τή μεσολάβηση 
συγκεκριμένων έθνικών φορέων στους όποιους άπευθύνονταν οί εφορίες

94. Βλ. Ήμερολόγιον, δ.π., σσ. 175-176.
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τών σχολείων γιά τό σκοπό αυτό. Ή εφορία της κοινότητας τών ’Αδάνων 
είχε απευθυνθεί στον «Σύλλογο προς Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμά
των» γιά νά μεριμνήσει γιά την εξεύρεση διευθύντριας τού παρθεναγωγεί
ου.95 ’Αργότερα ή εφορία ’Αδάνων απευθύνεται συστηματικά προς τό Σύλ
λογο τών «εν Άθήναις Μικρασιατών “Ή ’Ανατολή”» γιά τή στελέχωση τών 
εκπαιδευτηρίων της. "Ετσι τόν Αύγουστο τού 1900 μετά άπό σχετικό αίτη
μα ò Σύλλογος αποστέλλει ώς διευθυντή τών σχολών ’Αδάνων τόν ’Αντώ
νιο Παπανικητόπουλο. Ένα χρόνο αργότερα ή εφορία ζητά εκ νέου τήν 
αποστολή διευθύντριας τού παρθεναγωγείου ’Αδάνων ενώ στα επόμενα 
χρόνια ό Σύλλογος θά μεριμνήσει γιά τήν αποστολή δασκάλων, νηπια
γωγών καί διευθυντών τών σχολών μετά άπό τα σχετικά διαβήματα πού 
δέχεται.96 ’Ακόμη καί στις αρχές τής επόμενης δεκαετίας ή εφορία τών 
’Αδάνων θά εξακολουθήσει νά ζητά ανώτερο εκπαιδευτικό προσωπικό, 
όπως έγινε μέ τήν περίπτωση τού Ά. Παπαδόπουλου σημαίνοντος εκπαι
δευτικού στό Ιεροδιδασκαλείο τής Σάμου97 πού είχε Ιδρύσει ό Σύλλογος σέ 
συνεργασία μέ τόν πρόεδρο τής Σαμιακής Συνελεύσεως Θ. Σοφούλη.98 ’Αλ
λά καί ή κοινότητα τής Ταρσού απευθύνθηκε προς τό Σύλλογο ή «’Ανα
τολή» γιά τήν εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών της. Συγκεκριμένα ή 
εφορία τών εκεί σχολείων απευθύνθηκε προς τό Σύλλογο γιά νά μεριμνή- 
σει ό τελευταίος έτσι ώστε απόφοιτος τού παρθεναγωγείου τής Ταρσού νά 
γίνει δεκτή στό ’Αρσάκειο γιά νά μπορέσει νά διδάξει μετά στή γενέτειρά 
της'·99 ενώ λίγα χρόνια άργότερα ή ίδια εφορία έζήτησε τή χρηματική αρωγή 
τού ίδιου φορέα γιά τήν άποκατάσταση τών ζημιών πού προκάλεσαν οί 
συγκρούσεις κατά τή δίωξη τών ’Αρμενίων τό καλοκαίρι τού 1909.100

95. Δέν γνωρίζουμε τόν άκριβή χρόνο αυτής τής διαμεσολάβησης ύποθέτουμε όμως 
ότι τό αίτημα διατυπώθηκε κατά τή δεκαετία τού 1890, πιθανότατα δέ μετά τήν άνα- 
διοργάνωση τών σχολών τό 1894. Τήν πληροφορίας παρέχει νεότερη έπιστολή τής Εφο
ρίας προς τό Σύλλογο ή «’Ανατολή» (Α.Σ.Α., ’Αντιόχεια Β', ’Επιστολή τής 22ας ’Ιου
λίου 1900).

96. Α.Σ.Α., δ.π., ’Επιστολές 22ας ’Ιουλίου 1901, 7ης ’Ιουλίου 1902, 22ας ’Ιουλίου 
1903, 10ης Ίανουαρίου 1904 καί 19ης Νοεμβρίου 1909.

97. Α.Σ.Α., δ.π., Έπιστολή τής ’Εφορίας ’Αδάνων τής 20ής ’Ιουλίου 1911. Βλ. έπίσης 
Κώδικας ’Αδάνων 410, Πρακτικό Δημογεροντίας τής 9ης ’Ιουλίου 1911 γιά τήν άπόφα- 
ση τής ’Εφορίας νά εγκρίνει τό υψηλότατο κονδύλιο τών 120 ΤΛ τό χρόνο πρός τόν 
’Αν. Παπαδόπουλο γιά νά αποδεχθεί ό τελευταίος τή θέση. Είναι χαρακτηριστικό δτι 
γιά τό ζήτημα τής πρόσληψης τού συγκεκριμένου διδασκάλου ή ’Εφορία ’Αδάνων προ- 
σέτρεξε άκόμη καί στό Ελληνικό 'Υποπροξενείο τής Μερσίνας.

98. Τό Ιεροδιδασκαλείο αυτό δημιουργήθηκε τό 1906 μετά άπό τή μεταφορά στή Σά
μο τού Ιεροδιδασκαλείου τής Άποκαλύψεως τής Πάτμου πού έπίσης είχε ιδρύσει ή 
«’Ανατολή». Ή σχετική σύμβαση ύπεγράφη άπό τόν Θεμιστοκλή Σοφούλη καί τόν πρόε
δρο τού Συλλόγου Μικρασιατών ή «’Ανατολή» Μαργαρίτη Εύαγγελίδη (Α.Σ.Α, φάκ. Ιε
ροδιδασκαλείου Σάμου, Σύμβαση μέ ήμερομηνία 9 Αύγούστου 1906).

99. Α.Σ.Α., Φάκ. ’Αντιόχειας, Έπιστολή μέ ήμερομηνία 30 ’Απριλίου 1906.
100. "Ο.π., ’Επιστολή μέ ήμερομηνία 12 ’Οκτωβρίου 1909.
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Καταλήγουμε σχήν άποψη ότι μέσα άπό τήν ανάπτυξη καί λειτουργία 
τής εκπαίδευσης οί κοινότητες τής Κιλικίας άποκατέστησαν μιά συχνή ε
παφή μέ ένα δραστήριο φορέα τής ελληνικής έθνικής Ιδέας, επαφή ή όποια, 
βέβαια, δέν περιοριζόταν σέ τεχνικά ζητήματα άλλα έπέδρασε στή διάχυση 
τής έθνικής ταυτότητας. Κατ’ άρχάς ή διατύπωση των αίτημάτα)ν των εφο
ριών προς τό συγκεκριμένο Σύλλογο ένισχύει τή μικρασιατική τους φυσιο
γνωμία, μέ τόν τρόπο πού έχουμε ήδη άναπτύξει πιό πάνω, καθώς τα αι
τήματα τών κοινοτήτων στρέφονται προς ένα φορέα ό όποιος διατεινόταν 
ότι έξυπηρετοϋσε τήν καθολική έθνική προσπάθεια τού Ελληνισμού στή 
Μικρά "Ασία.101

’Αλλά τό ζήτημα δέν περιορίζεται έκεΐ. Μέσα άπό τή διαπλοκή αυτών 
τών σχέσεων καί τήν άντίστοιχη έκφορά τών αιτημάτων άπό τήν Κιλικία ή 
έκπαιδευτική διαδικασία προσλαμβάνει έθνικό νόημα καθώς τό έπίκεντρό 
της άπετέλεσε ή εκμάθηση τής ελληνικής γλώσσας.102 Ή εκμάθηση τής ελλη
νικής άποκτά στή συγκεκριμένη περίπτωση σημασία ώς ή γλωσσική έκείνη 
έπέμβαση πού θά έπιτρέψει τήν έπιβίωση μιας μερίδας τού έθνους σέ αύτή 
τή γωνιά τής Μικρός ’Ασίας, ή έθνική ύπόσταση τής όποιας έμφανίζεται

101. Είναι σωστή ή άποψη τού Νίκου Μηλιώρη σύμφωνα μέ τήν όποια «στήν άντί- 
ληψη τών Ιδρυτών τής “’Ανατολής” ή έννοια τής Μικρός ’Ασίας καί τοϋ Πόντου ήταν 
ένιαία» (Ν. Μηλιώρης. «Ό Σύλλογος τών Μικρασιατών ή “’Ανατολή”, Μικρασιατικά 
Χρονικά 12 (1965), σ. 340). Για τή φυσιογνωμία τού Συλλόγου χρήσιμη είναι ή έξέταση 
τοϋ καταστατικοΰ του (Καταστατικόν τον Συλλόγου τών έν Άθήναις Μικρασιατών ή 
«’Ανατολή», ’Αθήνα 1891).

102. Μέ τό να έπισημαίνουμε τή βασική θέση πού είχε ή έκπαίδευση στήν ένίσχυση 
τής εθνικότητας δέν ύποβαθμίζουμε τις άλλες διαστάσεις της. Σέ μία περιοχή όπως ή 
Κιλικία, πού γνώρισε ταχύτατη οικονομική άνάπτυξη, στήν όργάνωση μάλιστα τής όποι
ας συμμετείχαν σέ μεγάλο βαθμό έλληνορθόδοξοι κεφαλαιούχοι, δέν μπορεί παρά ή 
έκπαίδευση να είχε καί άλλες διαστάσεις. Οί έμπορικές συναλλαγές, ή άνάπτυξη έμπο- 
ρευματικών καλλιεργειών, ή σύσταση βιομηχανικού τομέα, άναμφίβολα δημιούργησαν 
άνάγκες πού δέν μπορούσαν να καλύψουν οί ίδιες οί επιχειρήσεις άλλα θά έπρεπε νά 
καλύψει τό έκπαιδευτικό σύστημα, όπως καί πράγματι έγινε έν μέρει. Για παράδειγμα 
άναγκαία ήταν, τόσο ή καλή γνώση τής τουρκικής όσο καί ή γνώση τής γαλλικής, οί 
όποιες διδάσκονταν καί στά έλληνικά σχολεία. ’Αντίθετα άπουσίαζε ή διδασκαλία ει
δικών έμπορικών μαθημάτων, έλλειψη πού χαρακτήριζε γενικότερα τό έλληνορθόδοξο 
σχολικό δίκτυο τής όθωμανικής αυτοκρατορίας, μέ έξαίρεση λίγα δευτοροβάθμια έκπαι- 
δευτήρια όπως ή Εμπορική Σχολή τής Χάλκης καί ή Σχολή Γλωσσών καί Εμπορίου 
τής Πόλης. Οί λειτουργίες τής έκπαίδευσης βέβαια δέν περιορίζονται έδώ. Θά έπρεπε 
κανείς νά συνεκτιμήσει καί τή σημαντική θέση πού άπέδιδε ή συμμετοχή στήν έκπαίδευ
ση ώς προϋπόθεση κοινωνικής άνέλιξης γιά τούς άνδρες ή ώς προϋπόθεση εύρεσης συ
ζύγου γιά τις γυναίκες. Πάντως οί διαστάσεις αύτές, άν καί σημαντικές άφεαυτές δέν 
φαίνεται νά κυριαρχούν στις περί έκπαιδεύσεως άντιλήψεις τών κοινοτήτων πού έξακο- 
λούθησαν νά συνδέουν τήν έκπαίδευση κυρίως μέ τήν άντιμετώπιση τών άπειλών γιά 
τήν υπόστασή τους. Αύτό έξάλλου υπογραμμίζει ό κλασικός χαρακτήρας τής έλληνικής 
έκπαίδευσης γενικότερα στήν όθωμανική αυτοκρατορία.
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να απειλείται από τή γλωσσική αφομοίωση πού είχε προηγηθει. Ή γλώσσα 
πλέον προβάλλεται ως κριτήριο εθνικότητας καί ή εκπαίδευση θεωρείται 
ότι θά οργανώσει αποτελεσματικά τήν «έπανάκτηση» τού γλωσσικού οργά
νου. Αυτό άκριβώς είναι το επιχείρημα τής κοινότητας ’Αδάνων γιά τήν 
ανάγκη σύστασης σχολείων στήν περιοχή: «’Από τινών ετών προσπα- 
θοΰντες να έκμηδενίσωμεν τον σκοπόν των περικυκλούντων ήμάς τόσων 
άλλοεθνών σχολών τών διά προσηλυτισμού προσπαθούντων τά εθνικά καί 
θρησκευτικά ήμών φρονήματα να καταπνίξωσι ήναγκάσθημεν, αν καί ή 
κοινότης μας είναι μικρά καί άπορος, να συντηρήσωμεν τέλειας άστικάς 
σχολάς άρρένων καί θηλέων».103 ’Ανάλογη αντίληψη προκύπτει καί από 
επιστολή τής κοινότητας Ταρσού προς τό Σύλλογο ή «’Ανατολή»' όταν 
εκτιμά δτι υπάρχει κίνδυνος «απορρόφησης» τών ελληνορθόδοξων από τις 
άλλες πληθυσμιακές όμάδες «εάν δεν στηριχθει ή πάτρια γλώσσα καί παι
δεία [των] τής ’Ανατολής [ελληνορθόδοξων].104 Τώρα τό γλωσσικό περιβάλ
λον έκτιμάται πλέον αρνητικά καί αύτό, υποστηρίζεται, δεν μπορεί να 
διορθωθεί χωρίς διδασκάλους καί βιώσιμα εκπαιδευτήρια. Στό σημείο αυτό 
προκύπτει ή σχέση μέ τις εθνικές κινήσεις όπως ή «’Ανατολή» πού θά δια
μεσολαβούσαν γιά τήν ικανοποίηση αυτών τών αιτημάτων.

Ή διαπλοκή αυτή πάλι δέν περιορίζεται στις σχέσεις τών κοινοτήτων 
μέ τόν Σύλλογο τών Μικρασιατών άλλα έχει καί ευρύτερες συνέπειες. 
Κατ’αρχήν μέσα από αύτήν ένισχύεται ή εικόνα τής ’Αθήνας ώς έκπαιδευ- 
τικοΰ κέντρου, τό όποιο διέθετε τή δυνατότητα να ικανοποιήσει τις έκπαι- 
δευτικές ανάγκες όσων μή έλληνόφωνων πληθυσμών έπιθυμούσαν τήν 
έγκατάσταση σχολείων στήν περιοχή τους.105 ’Αλλά έδώ είναι δύσκολο να 
απομονώσουμε τήν έκπαιδευτική διάσταση τών σχέσεων αύτών χωρίς να 
συνεκτιμήσουμε ταυτόχρονα δτι ή ελληνική πρωτεύουσα αποτελούσε καί

103. Α.Σ.Α, δ.π., ’Επιστολή προς τόν πρόεδρο τής «’Ανατολής» μέ ημερομηνία 30 
’Ιουνίου 1900.

104. "Ο,π., ’Επιστολή Δημογεροντίας Ταρσού μέ ημερομηνία 30 ’Απριλίου 1906.
105. Ή συγκεκριμένη άντίληψη γιά τήν ’Αθήνα καί τις δυνατότητες πού προσέφερε 

ήταν διαδομένη στή Μικρά ’Ασία. Ή άποφοίτηση άπό τις Παιδαγωγικές Άκαδημίες τών 
’Αθηνών προσλαμβανόταν ώς συνώνυμο τών «φώτων», τά όποια θά μετέδιδε ό άπόφοι- 
τος στή γενέτειρά του. Χαρακτηριστική είναι ή περιγραφή άπό πηγή τής έποχής: «Μία 
τών κοινοτήτων τής Πισιδίας... έξοικονομήσασα τούς πόρους άπέστειλεν ένα μαθητήν 
γυμνασίου είς τό έν Άθήναις Διδασκαλειον. Ούτος μετά τριετή φοίτησιν φέρων τό πο
λύτιμον πτυχίον έπανέκαμψεν είς τό γενέθλιον έδαφος. Τότε συνέβη τι παράδοξον καί 
χαρακτηριστικόν. Ή κοινότης άπεφάσισε νά ύποδεχθή έπισήμως τόν πρώτο άληθή διδά
σκαλον. Ή έκκλησιαστική άρχή, ή δημογεροντία, οί πρόκριτοι, αυτός ό καϊμακάμης συ- 
ναρπασθείς υπό τού γενικού ένθουσιασμοΰ, έξήλθον έφιπποι είς ύπάντησίν του. Πλήθος 
κόσμου παρηκολούθει. Είς δίωρον άπόστασιν συνήντησεν ή πομπή τήν μορφωτήν τής 
μελλούσης γενεάς. Τόν έχαιρέτισεν μέ λόγους, μέ πυροβολισμούς καί ό νεαρός διδάσκα
λος είσήλθεν ώς θριαμβευτής είς τήν γενέτειραν» (Άριστ. Κουρτίδης, «Μικρασιατών 
γλώσσα καί φιλομάθεια», Ήμερολόγιον, σσ. 208-209).
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ένα έθνι,κό κέντρο μέ συγκεκριμένες πολιτικές προθέσεις πού εξυπηρε
τούσαν έν μέρει καί οΐ εκπαιδευτικές συναλλαγές πού άναφέραμε. Έδώ δέ, 
δέν άναφέρομαι αποκλειστικά στο ελληνικό κράτος, η μάλλον τήν κρατική 
πολιτική, άλλα στο εύρύτερο κλίμα τής ’Αθήνας των αρχών τού 20ού αιώ
να στο όποιο αναπτύσσονταν έντονες άλυτρωτικές διαθέσεις. Τό να προ
στρέχει κανείς στήν ’Αθήνα106 δέν αποτελούσε μια ούδέτερη πράξη άλλά 
συνέβαλε καί στή διαμόρφωση σχέσεων μέ ένα κέντρο μέ συγκεκριμένες 
προθέσεις, όπως ή ελληνική πρωτεύουσα. Ή διπλή αυτή διάσταση τής άνά- 
πτυξης τής έκπαίδευσης στήν Κιλικία, δηλαδή ή εκμάθηση τής ελληνικής 
γλώσσας καί ή διαμόρφωση στενών σχέσεων μέ έθνικές κινήσεις, άνέδειξε 
τήν εκπαίδευση σέ σημαντικό παράγοντα διάχυσης εθνικής συνείδησης καί 
ένίσχυσε τον εθνικό προσανατολισμό τών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων τής 
περιοχής. Ή συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα δέν περιοριζόταν στήν 
παιδευτική της διάσταση άλλά ίσοδυναμοΰσε μέ δήλωση εθνικού φρονή
ματος.

’Αξίζει πάντως νά έπισημανθεΐ ότι καί ή έκπαίδευση δέν είχε άπό τήν 
άρχή εθνικό νόημα άλλά τό άπέκτησε άργότερα. Έξ’όσων γνωρίζουμε ή 
έκπαίδευση στήν Κιλικία έγινε άρχικά άντιληπτή καί οργανώθηκε ώς μηχα
νισμός πού θά συνέβαλε στήν άποτροπή τής ιεραποστολικής προσηλυτι
στικής δραστηριότητας. Ή δημιουργία τών ελληνορθόδοξων σχολείων άκο- 
λούθησε τήν ίδρυση τών σχολείων τών δυτικών ιεραποστολών ώς μία άμε
ση άπάντηση σέ αύτά. Ό Μ. Γεωργιάδης, σέ μία άπό τις ελάχιστες δημοσι
εύσεις πού διαθέτουμε για τήν περιοχή τών ’Αδάνων, διαμαρτύρεται γιά τή 
συνήθεια πολλών ελληνορθόδοξων νά άποστέλλουν τά παιδιά τους σέ σχο
λεία ιεραποστολών τά όποια: «...διά νά προσελκύσωσι πλείστους μαθητάς 
εκ τών ορθοδόξων, είσάγουσιν εις τό πρόγραμμα αυτών καί τήν διδασκα
λίαν τής Ελληνικής γλώσσης ώς τά πολλά διορίζοντες άπλοΰν γραμμα
τοδιδάσκαλον άμφιβόλων θρησκευτικών άρχών... Προς διδασκαλίαν τής 
Τουρκικής διορίζουσιν εξωμότην τινά ’Αρμένιον άμέθοδον καί πάντη 
άστοιχείωτον... καί ούτω μετά τετραετή ή πενταετή φοίτησιν εξέρχονται μή

106. Ή άνάδειξη τής ’Αθήνας σέ εκπαιδευτικό κέντρο του Ελληνισμού είχε συντελε- 
στεί παλαιότερα. Οί Παιδαγωγικές Άκαδημίες τών ’Αθηνών, οί κρατικοί προϋπολογι
σμοί άλλά καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία είχαν ήδη άπό τή δεκαετία τοϋ 1870 συμβάλλει 
ενεργά στήν υποστήριξη τών έλληνορθόδοξων σχολείων τής όθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Ή παρέμβαση αύτή πήρε Ιδιαίτερες διαστάσεις σέ περιπτώσεις διεκδικοΰμενων πε
ριοχών όπως ή Μακεδονία, ή Κρήτη καί ή Ήπειρος. Γιά τήν περίπτωση τής Μακεδο
νίας βλ. τήν πρόσφατη μελέτη τής Σοφίας Βούρη, ’Εκπαίδευση καί ’Εθνικισμός στα 
Βαλκάνια: ή περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, ’Αθήνα 1992. Γιά 
τή σχέση έλλαδικοΰ κράτους καί έλληνορθόδοξων κοινοτήτων τής Μικράς ’Ασίας βλ. 
τήν προβληματική τοϋ Π. Κιτρομηλίδη, «“Imagined Communities” and the Origins of the 
National Question in the Balkans», στο M. Blinkhorn-Th. Veremis (eds), Modem Greece: 
Nationalism and Nationality,’ Αθήνα 1992. σσ. 42-51.
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γνωρίζοντες προσηκόντως μήτε τήν Τουρκικήν μήτε άλλην τινά των Ευρω
παϊκών γλωσσών, τήν ό’απέναντι τής θρησκείας στάσιν αυτών χαρακτη
ρίζει κλίσις προς παπισμόν ή μίαν τών πολλών τοΰ προτεσταντισμού αιρέ
σεων ή καθόλου θρησκευτική αδιαφορία».107

Κατά συνέπεια ή ανάγκη εκπαιδευτηρίων απαντούσε πρώτα σέ προβλή
ματα πού έθετε ή θρησκευτική σύσταση τής κοινότητας. Ή ερμηνεία τής ιε
ραποστολικής δραστηριότητας ως θρησκευτικής απειλής δέν χρειαζόταν 
καμία εθνική αναφορά γιά νά αποκτήσει νόημα καθώς, ιστορικά, ή αντιπα
λότητα τών χριστιανικών δογμάτων στήν περιοχή ήταν ισχυρότατη. Συ
νεπώς, ή έμφαση πού δίνεται στή θρησκευτική διάσταση τής εκπαίδευσης, 
δέν είναι καθόλου τυχαία. Τα ιεραποστολικά σχολεία πολύ πριν απειλή
σουν τον εθνισμό τών όρθοδόξων μαθητών εμφανίζονται νά άπειλοΰν τή 
θρησκευτική τους συνείδηση. Έδώ ή εκπαίδευση προσλαμβάνεται με θρη
σκευτικό τρόπο πού άντιστοιχεί καί στις κυρίαρχες άντιλήψεις γιά τή φύ
ση τής κοινότητας καί στίς άντίστοιχες άντιλήψεις γιά τό τί συνιστά ά- 
πειλή τής κοινοτικής συνοχής. Ωστόσο άπό ένα χρονικό σημείο καί μετά 
οί άπειλές πού προκύπτουν άπό τήν εκπαιδευτική δραστηριότητα τών ιε
ραποστολών άποκτοΰν καί εθνικό νόημα. Δέν πρόκειται άπλά γιά χρονική 
υστέρηση άλλά γιά νέα άνάγνωση τής πραγματικότητας μέσα άπό τήν ε
θνική Ιδεολογία. Άπό τή στιγμή κατά τήν όποια τό θρησκευτικό επίπεδο 
ενσωματώθηκε στό εθνικό, κυρίως μέσα άπό τό Άντιοχικό Ζήτημα, ή με
τατόπιση τοΰ νοήματος τής εκπαίδευσης έγινε εύκολα. "Ετσι, ένώ ή άρχική 
πρόσληψη γιά τή λειτουργία τής εκπαίδευσης δέν χάθηκε, ό προσηλυτισμός 
εξακολούθησε νά έμφανίζεται ώς άπειλή, τό νόημα τής εκπαίδευσης μετα
τοπίσθηκε προς τό εθνικό καί ή έκπαίδευση συνδέθηκε μέ τήν ενίσχυση καί 
παγίωση τής εθνικής ταυτότητας.

Συνοψίζοντας τό μέρος αύτό τής έρευνας θά έπισημαίναμε τα εξής 
στοιχεία. Ή διάχυση τής ελληνικής εθνικής ταυτότητας στήν Κιλικία έγινε 
μέ γρήγορους ρυθμούς άλλά προέκυψε σέ μιά μεταγενέστερη περίοδο. Ή 
εθνική ταυτότητα ώς συλλογική ταυτότητα στήν περιοχή δέν έμφανίστηκε 
σέ κενό άλλά συστάθηκε σέ βάρος τής κυρίαρχης μέχρι τότε θρησκευτικής 
φυσιογνωμίας τής κοινότητας. Πάντως ή φυσιογνωμία αύτή δέν εξαφανί
στηκε καθώς πολλά στοιχεία της ενσωματώθηκαν στήν εθνική ταυτότητα.

107. Μ. Γεωργιάδης, «Περί της Κιλικίας καθόλου καί ’Αδάνων», Ξενοφάνης 1 (1896), 
σ. 278. Νά σημειώσουμε δτι τή διάσταση αυτή υπογραμμίζει καί τό δημοσίευμα τοΰ 
Μιχ. Καταπότη, «Ό Ελληνισμός έν Μερσίνη», ’Ελληνισμός, Φεβρουάριος 1899, σσ. 90- 
93). Έκεΐ (σ. 91) καταγγέλλεται ή ιεραποστολική έκπαιδευτική δραστηριότητα στή Μερ
σίνα, άκριβώς διότι «διδάσκει τήν άπάρνησιν τών έθνικών αισθημάτων, των έθνικών πε
ποιθήσεων». Άν καί ή όπτική έδώ είναι διαφορετική άπό αυτήν τοΰ Μ. Γεωργιάδη, συμ
πίπτει ωστόσο στήν πρόσληψη τής δυτικής ιεραποστολικής δραστηριότητας ώς τοΰ ισχυ
ρότερου κινδύνου γιά τήν έλληνορθόδοξη κοινότητα.
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Ή διαδικασία αυτή δέν προέκυψε οΰτε άβίαστα οΰτε φυσικά άλλά όργα- 
νώθηκε μέσα από συγκεκριμένους ορούς καί πολιτικές διαμάχες πού έπέ- 
δρασαν καί στή μορφή καί στους τρόπους παραγωγής τής έθνικής ταυτό
τητας. Ή ανάλυση τής διαδικασίας αυτής επιτρέπει να κατανοήσουμε τις 
μετατοπίσεις των προσλήψεων καί των νοημάτων σέ συλλογικό επίπεδο, 
τήν επικράτηση τής έθνικής ταυτότητας άλλά καί τις άντιστάσεις πού έστω 
καί μέ μιά εξαντλούμενη δυναμική συντηρούν στοιχεία τής παραδοσιακής 
θρησκευτικής φυσιογνωμίας. Επιπλέον ή έρευνα έπισήμανε καί τήν ανάδει
ξη των ειδικών εκείνων τόπων πού άναπαριστοΰν τή σχέση των κοινοτή
των αυτών μέ τήν εθνικότητα, τήν Ιστορία καί τή γεωγραφία τής περιοχής, 
τόπων πού ή διαμόρφωσή τους έπαιξε σημαντικό ρόλο στή «φαντασιακή» 
σύνδεσή τους μέ τήν ελληνική έθνική κοινότητα τής οθωμανικής αυτοκρα
τορίας. Ή ανάδειξη τών τόπων αυτών δέν κατέγραψε απλώς τήν έκφραση 
τής έθνικής ταυτότητας άλλά συνέβαλε ενεργά στή διατύπωσή της. Στό ση
μείο αύτό προκύπτει άμεσα ή σχέση τής ανάπτυξης τής έθνικής ταυτότητας 
μέ τήν εκφορά ένός εθνικού λόγου έξω από τόν όποΧο ή ίδια δέν έχει νόη
μα. Μέσα από τό λόγο αύτό, τόν όποιο συνιστοΰν καί οί τόποι πού άνα- 
φέραμε καί ή διατύπωση τών πολιτικών αιτημάτων τών κοινοτήτων, ή 
πραγματικότητα άναδιατάσσεται καί τό νόημα παραδοσιακών κατηγοριών 
όπως ή θρησκεία, ή χρήση τής γλώσσας καί ή φύση τής κοινότητας, άλλά- 
ζουν καί μετατοπίζονται προς τό εθνικό επίπεδο. Σέ τελευταία ανάλυση οί 
τρόποι παραγωγής ταυτότητας άναφέρονται στή μετατόπιση τού νοήματος 
τήν όποια επιφέρει ό εθνικός λόγος για όλες αύτές τις κατηγορίες καί τή 
νομιμοποίηση πού ό ίδιος εισπράττει μέσα άπό τή διαδικασία αύτή.
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