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στις ένοπλες δυνάμεις. Όπως παρατηρείται στο βιβλίο, το πραξικόπημα ήταν ανε
ξήγητο γιατί δεν ακολουθούσε τις τάσεις που επικρατούσαν στη Δυτική Ευρώπη. 
Προσθέτω ότι τα διακυβεύματα, αν και σοβαρά, δεν ήταν τέτοια που να δικαιολο
γήσουν αυτή την πόλωση: όλες οι διαφωνίες εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής 
ήταν διαχειρίσιμες. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν η υποκειμενική δυνατότητα χειρι
σμού τους. Γεγονός είναι ότι η δικτατορία δεν χαρακτήρισε τελικά την πολιτική ε
ξέλιξη της Ελλάδας. Το νέο δημοκρατικό καθεστώς ήταν το πιο γνήσιο που γνώρι
σε η Ελλάδα και σε γενικές γραμμές, συντελούσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
σκληρός πυρήνας των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστατεύεται, με κρίσιμη εξαίρε
ση τη διοκητική λειτουργία. 

Τι θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει αυτό το σύστημα; Στη σ. 548 του βιβλί
ου υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση. Αν και το ιδανικό της φιλελεύθερης πο
λιτείας του Θεοτοκά δεν αμφισβητείται στη σημερινή εποχή υπερισχύει ο homo 
economicus και όχι ο homo politicus. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Αν η λογική της α
γοράς, του ιδιωτικού κέρδους, διαπεράσει όλες τις σφαίρες κοινωνικής δραστηριό
τητας σημαίνει ότι ο κοινός χώρος, ο χώρος της πολιτικής στενεύει ή και εξαφανίζε
ται. Σημαίνει ότι καταχρηστικές διοικητικές πρακτικές παραμένουν ανεξέλεγκτες, ό
τι η κοινωνική πολιτική αποκτά όλο και λιγότερο ενδιαφέρον, ότι δεν πιστεύουμε εν 
τέλει ότι μπορεί να επηρεάσουμε θετικά ως πολίτες μιας συντεταγμένης πολιτείας το 
μέλλον μας. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ πιθανό ότι κάποια στιγμή η λεγόμενη 
οικονομία της αγοράς δεν θα προσφέρει απλόχερα σε όλους τις απολαβές που αυτοί 
φαντάζονται ότι θα έχουν. Οι προοπτικές της ανοδικής κινητικότητας, προϊούσης 
της γήρανσης που διαπερνά όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, δεν είναι τό
σο λαμπρές σε οικονομίες κορεσμένες όπως οι ευρωπαϊκές ή ελεγχόμενες από γιγα
ντιαίες οικονομικές δυνάμεις όπως η αμερικανική. Με άλλα λόγια τα υπάρχοντα μο
ντέλα δεν αποτελούν λύσεις εύχρηστες, πραγματοποιήσιμες ή και επιθυμητές. Εάν 
συνεπώς ο δημόσιος χώρος, ο χώρος των κοινών στον οποίο θα προσέρχονται πολί
τες εφοδιασμένοι με το προαπαιτούμενο του κλασικού φιλελευθερισμού, τον ορθό 
λόγο, δεν ενδυναμωθεί, οι πιθανότητες να βρίσκουν αυξανόμενη απήχηση κινήσεις 
και αντιλήψεις ανορθολογικής βάσης και αυταρχικού πολιτικού προσανατολισμού 
είναι αυξημένες. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν με 
μεγαλύτερη οξύτητα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, ανάμεσα σ' αυτές και η ελληνική και 
με αυτά στο νου μας είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε λύσεις ευρηματικές 
και πρωτότυπες. 

Ερευνητικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ 

Σοφία Ήλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο πέρα από την Ιστορία και τη μνήμη 
(1845-1903). 'Όψεις από την οίκονομία, την εκπαίδευση καί την κοινωνία τον Κρον-
σόβον, ώς την εξέγερση τον "Ίλιντεν. Μέσα από το ανέκδοτο αρχείο τον Γ. Νίτσίώ-
τα, Θεσσαλονίκη, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2004, σελ. 190. 

Μία ωραία μονογραφία γιά το Κρούσοβο και την οικονομική ανάπτυξη του ελλη
νικοί) αύτου κέντρου της Πελαγονίας μας προσέφερε ή κ. Σοφία Ήλιάδου-Τάχου. 

Τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ερευνάς της είναι ότι πολλά ιστορικά στοιχεία γιά 
τήν ελληνοβλάχικη κοινότητα του Κρουσόβου στά χρόνια 1845-1903 τά φέρνει στο 
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φως μέσα από τα αρχεία της οικογενείας Νιτσιώτα, της οποίας ή συμβολή στην οικο
νομική ανάπτυξη του τόπου μέσα από τις εμπορικές σχέσεις με τήν Αυστρία ήταν ση
μαντική. 

Παράλληλα με το ιδιωτικό αρχείο ή συγγρ. συμβουλεύθηκε και τά Προξενικά 
Αρχεία (Αρχείο Ευ. Κωφοΰ, Αρχεία Ξένων Υπουργείων Εξωτερικών) τά όποια 
είναι συγκεντρωμένα στο Μουσείο Μακεδόνικοι) Αγώνα, στην Θεσσαλονίκη, και 
αποτέλεσαν πολύτιμη πηγή γιά τήν όλη έρευνα. Σημαντικές εξειδικευμένες εργασίες 
γιά τήν περιοχή είχαν ήδη δει το φώς της δημοσιότητος, όπως οι έρευνες του Από
στολου Βακαλόπουλου, Χαράλαμπου Παπαστάθη, Νικολάου Μπάλα, Θ. Νάτσινα, 
της Δέσποινας Τσούρκα-Παπαστάθη, του Γεωργίου Τσότσου. 

Οι τέσσερις μεγάλες ενότητες του βιβλίου αφιερώνονται στους σημαντικούς το
μείς της οικονομίας, της εκπαιδεύσεως, της Εκκλησίας, και τέλος, της ιστορικής κα
ταστροφής του Κρουσόβου και του αφανισμού του ελληνισμού. 

Ά ς θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις προξενικές αρχές στο Κρούσοβο ζούσαν χί
λιες τετρακόσιες οικογένειες από τις όποιες οι χίλιες ήταν έλληνοβλαχικές, εκατόν 
πενήντα ελληνοαλβανικές και οι υπόλοιπες βουλγαρικές. 

Ή κοινότητα είχε δεκατρείς ενορίες άπό όπου εκλέγονταν οι είκοσι τέσσερις 
αντιπρόσωποι τής Κοινότητας. Τήν Δημογεροντία τήν αποτελούσαν έξι μέλη από 
τους αντιπροσώπους. Βασική προϋπόθεση γιά τήν εκλογή τών αντιπροσώπων ήταν 
μεταξύ άλλων ή ελληνική παιδεία - κατάρτιση στα ελληνικά γράμματα - και ή κα
ταβολή εισφορών γιά τά σχολεία τά όποια τελούσαν υπό τήν επίβλεψη μιας Ε φ ο 
ρείας ή οποία ενέκρινε τό πρόγραμμα σπουδών και τά εγχειρίδια με βάση τις απο
φάσεις τής Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής. 

Θα σταθώ λίγο στην εκπαίδευση γιατί ή συγγρ. αναδεικνύει ακριβώς τήν φιλο
πατρία τών κατοίκων τού Κρουσόβου οι όποιοι συντηρούσαν με δικούς τους πόρους 
τόσο τά γραμματοδιδασκαλεΐα, πού ήταν ενοριακά, όσο και τά οίκοδιδασκαλεΐα. Τό 
1847 σέ οικόπεδο, κληροδότημα Μιχαήλ Νικολάου, κτίζεται σχολείο πού θά συντη
ρείται εφεξής με συνδρομές και δωρεές. Ό Μ. Νικολάου είναι σύζυγος τής Μαρίας 
Νιτσιώτα πού υπήρξε εύεργέτις και τής σχολής και τής εκκλησίας τής κοινότητας. 
Στην αρχή λειτουργούσε αστικό σχολείο μέ έξι τάξεις δημοτικού και αργότερα και μέ 
τρεις τάξεις ελληνικού. Τό 1872 ιδρύθηκε και εξατάξιο Παρθεναγωγείο. Από έγγρα
φα τού 1885 γνωρίζουμε ότι υπήρχαν τότε δύο Δημοτικά Σχολεία (115 και 438 μα
θητές αντίστοιχα), δύο Παρθεναγωγεία (52 και 80 μαθήτριες αντίστοιχα), Ελληνικό 
Σχολείο μέ 39 μαθητές και Νηπιαγωγείο μέ 192 μαθητές. Γιά τήν σχέση τής Κοινότη
τας μέ τους εκάστοτε "Ελληνες Προξένους ο αναγνώστης θά βρει ενδιαφέροντα 
στοιχεία στην έρευνα. 

Μέ βάση τό Αρχείο τού Μουσείου Μακεδόνικου Αγώνα ή συγγρ. περιγράφει 
μέ ακρίβεια τήν διοίκηση τής Εκκλησίας και δίδει συνοπτικά τήν εικόνα τής ζωής 
τής ελληνορθόδοξου Μητροπόλεως Πρεσπών και Αχριδών. Τυπικά έδρα τής Μη
τροπόλεως ήταν ή Αχρίδα, άλλα από τό 1872 ό Μητροπολίτης Μελέτιος τήν είχε με
ταφέρει στο Κρούσοβο όπου προείχε τό ελληνόφωνο σχολείο. Από τους Μητροπο
λίτες πού διαδέχθηκαν τον Μελέτιο ξεχώρισε ο τελευταίος Μητροπολίτης, ο Ανθι
μος ό όποιος έζησε και τήν καταστροφή τού Κρουσόβου στά γεγονότα τού "Ιλιντεν 
(1903). 

Ή τ α ν περίλαμπρη ή μεγάλη ελληνική εκκλησία τού Αγίου Νικολάου ή οποία 
κτίσθηκε τό 1832 και κόστισε 400 οθωμανικές λίρες. Έλληνες τεχνίτες εργάστηκαν, 
ό Πέτρος από τό χωριό Κίρτσοβο έκανε τό ξυλόγλυπτο τέμπλο, ενώ ό Μιχαήλ άπό 
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την Σαμαρίνα έζωγράφισε τις εικόνες. Ή εκκλησία κάηκε το 1903. Ή δεύτερη εκκλη
σία, αύτη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κτίσθηκε τό 1868 από την ελληνική κοινότη
τα, άλλα τό 1870 βίαια τήν κατέλαβαν οι έξαρχικοί. Μεγάλο βέβαια πολιτικό θέμα 
δημιουργήθηκε με τά εγκαίνια της τρίτης εκκλησίας του Κρουσόβου, της λεγομένης 
«βλάχικης», τήν οποία ανήγειραν οι ρουμανίζοντες. 'Αξίζει νά σημειώσουμε ότι ό 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Πρόεδρος του «Συλλόγου προς Διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραμμάτων», είχε επισημάνει τότε τήν μεγάλη σημασία της ελληνικής 
γλώσσας. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον νά παρακολουθήσουμε από τήν έρευνα της συγγρ. 
τις επιτυχείς προσπάθειες των Κρουσοβιτών γιά τήν αναγνώριση της ελληνικής τους 
καταγωγής, όταν στά 1881 αρχίζει ή προπαγάνδα των ρουμανιζόντων οι όποιοι επι
χειρούν νά αλλοιώσουν τήν ταυτότητα των κατοίκων τού Κρουσόβου. Τό 1885 
ιδρύεται ή αδελφότητα «Πρόοδος» με καταστατικό σκοπό τήν συσπείρωση των 
μελών τής ελληνικής κοινότητας και τήν προαγωγή τών ελληνικών γραμμάτων σέ 
καιρούς χαλεπούς. 

Ώ ς προς τήν ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με κέντρα τής Κεντρικής Ευρώπης 
και κυρίως μέ τήν Αυστρία διαφωτιστικά είναι τά στοιχεία από τό αρχείο Νιτσιώτα, 
όπου βρίσκουμε και τά εταιρικά έγγραφα μέσα άπό τά όποια φαίνεται ή οικονομική 
δύναμη και ή πολιτική επιρροή στην Πελαγονία τής οικογένειας Νιτσιώτα ή οποία 
είχε δημιουργήσει σημαντική ακίνητη περιουσία στο Κρούσοβο. Εμπορευόταν υφά
σματα άπό Αμερική, Ευρώπη, ελληνικά προϊόντα, όπως λάδι, σιτάρι και βρώμη. Τά 
καραβάνια φόρτωναν εμπορεύματα στο λιμάνι τής Θεσσαλονίκης και από εκεί μέσω 
Βιτωλίων στο Βελιγράδι, πόλη εισόδου προς τήν Αυστρία, στην Πέστη και τήν Βιέν
νη. Ή ποταμοπλοία στον Δούναβη ήταν συνήθως ή πιο ασφαλής οδός γιά τό διαμε
τακομιστικό εμπόριο, στο όποιο οι "Ελληνες είχαν πρωτεύοντα ρόλο, παρόλο πού ό 
ανταγωνισμός τών ελληνικών συμφερόντων μέ τά Προξενεία τών Μεγάλων Δυνάμε
ων στον Κάτω Δούναβη ήταν σκληρός. 

Οι σελίδες τις όποιες ή συγγρ. αφιερώνει στην καταστροφή τού Κρουσόβου τον 
Αύγουστο τού 1903 είναι συγκινητικές. Τά γεγονότα βέβαια τού "Ιλιντεν είναι γνω
στά. Περιγράφονται μέ τρόπο λιτό και μέ ευθύ λόγο έτσι ώστε ή εντύπωση πού αφή
νουν νά αγγίζει τό θυμικό τού αναγνώστη. 

Στίφη άτακτων Τουρκαλβανών τής Δίβρας άπό τις αρχές ήδη τού 1878 είχαν 
βάλει στο μάτι τήν ευημερούσα έλληνοβλάχικη κοινότητα. Πληροφορίες γιά αγορά 
και κρύψιμο όπλων έφθαναν στά αυτιά τών ελληνικών προξενικών άρχων από τά 
1896 και μετά. 

Τό Κρούσοβο ήταν στόχος τών Βουλγάρων οι όποιοι συγχρόνως εκμεταλλεύο
νταν τήν δράση τών Τουρκαλβανών, οι όποιοι επιδίδονταν σέ απαγωγές πλουσίων 
Κρουσοβιτών και τά λύτρα τά έδιναν στο βουλγαρικό κομιτατο, «κάτω από τήν μύ
τη τής διεφθαρμένης τουρκικής διοικήσεως». Οι απαγωγές και οι εκβιασμοί - ήταν 
γνωστά τά ονόματα τών εκβιαστών! - είχαν δημιουργήσει ένα γενικό κλίμα ανα
σφάλειας. Οι αναφορές τών ξένων Προξένων τής Αγγλίας και τής Γαλλίας (μέ πρώ
τη τήν φίλο βουλγαρική αναφορά τού Άγγλου Προξένου μέ τηλεγραφήματα τής 7ης 
και 10ης Αυγούστου) και ή αναφορά τού Ελληνικού Προξενείου τού Μοναστηρίου 
αποτυπώνουν τήν εικόνα τής καταστροφής. Συμμορίες Βουλγάρων κατέλαβαν τό 
Κρούσοβο λεηλατώντας τά ελληνικά σπίτια. Ό τουρκικός στρατός στάλθηκε γιά τήν 
καταστολή τής εξεγέρσεως. Οι Τούρκοι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στην ελληνική συ
νοικία γιά νά μήν φανούν οι λεηλασίες τών Βουλγάρων (366 οικίες και 203 μικτά κα-
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ταστήματα λεηλατήθηκαν). Ή Μητρόπολη, ή εκκλησία του Άγιου Νικολάου και το 
σχολείο πυρπολήθηκαν, ενώ ανέπαφη είχε παραμείνει ή βουλγαρική συνοικία και 
κανένας Βούλγαρος δεν σκοτώθηκε. 

Σήμερα οι πολύ καλές, φιλικές και ειρηνικές σχέσεις μας με τήν Βουλγαρία και 
τους άλλους γειτονικούς λαούς μας κάνουν νά ξεχνούμε τά τραγικά αυτά γεγονότα. 
Χρειάζεται όμως νά τά συγκρατούμε στην μνήμη μας. Μόνο τότε εκτιμούμε τό πο
λύτιμο αγαθό της ειρήνης, όταν γνωρίζουμε τί στοίχησε ή κατάκτηση του. 

Δεν εδραιώνεται ή ειρήνη στην εξασθένηση της ιστορικής μνήμης άλλα στην 
διατήρηση της. Είναι αγαθό πού δεν δωρίζεται άλλα κατακτάται. 

Ή συγκροτημένη μονογραφία της κ. Ήλιάδου-Τάχου γιά τό Κρούσοβο, με τήν 
χρήση κρατικοί) άλλα και ιδιωτικοί) αρχείου συμβάλλει στην γνώση της ιστορίας του 
ελληνισμού του Βορρά, και επιτρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ότι ή ιστορία δέν είναι 
χώρος υποκειμενικών ερμηνειών και επιλεκτικής αντιμετωπίσεως. 

Οι ιδέες μας μπορεί νά ακολουθούν τις τάσεις του συρμοί). Τά όσα όμως συνέ
βησαν εΐναι γεγονότα στην κυριολεξία. 'Άς μήν μας εγκαταλείπει αυτή ή σκέψη 
στους καιρούς πού ζούμε. 

Γενική Γραμματεύς της ΕΜΣ ΤΕΡΕΖΑ ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ 

(έως 30.09.2007) 

Παντελής Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίον τον Θεσσαλονικέως - 'Αλλη
λογραφία (1880-1912), Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών [Έπιστημονικαί Πραγμα-
τεΐαι, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, άρ. 19], Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 364. 

Ό Πέτρος Παπαγεωργίου (1859-18.1.1914) υπήρξε μία εκπληκτική μορφή τών 
ελληνικών γραμμάτων και τό ζητούμενο, όπως γράφει προλογικά ό συγγρ., είναι ή 
σύνθεση μιας μονογραφίας γιά τον βίο και τό έργο του, άλλα και ή επανέκδοση του 
συνολικού έργου του, με τή δυσκολία ότι πολλές μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε 
δυσπρόσιτα, σήμερα, περιοδικά και εφημερίδες πού αναφέρονται σε ποικιλία θεμά
των: αρχαιολογία, ιστορία της εκπαιδεύσεως, κλασική και βυζαντινή φιλολογία, το
πική ιστορία. Προς τό ζητούμενο της συνθέσεως αυτής της μονογραφίας συμβάλλει 
και ή δημοσίευση της αλληλογραφίας του, ή οποία, αναμφιβόλως, αποτελεί πολύτι
μη πηγή τόσο γιά τή σύνθεση της μονογραφίας, όσο και γιά τήν προώθηση τών γνώ
σεων μας σε πολλά, επί μέρους, θέματα πού αναδεικνύουν ακόμη και ζητήματα εθνι
κού ενδιαφέροντος σέ μία περίοδο πού πολλά προβλήματα απασχολούσαν τό μικρό 
ελλαδικό κράτος. Ή αλληλογραφία του Π. Παπαγεωργίου πρέπει νά είναι πολύ 
πλούσια και είναι κρίμα πού τό αρχείο του πού φυλασσόταν στο Χαρίσειο Γηροκο
μείο κάηκε κατά τή μεγάλη πυρκαγιά του 1917, άλλα χάρη στή μελέτη του συγγρ. 
έχουμε τώρα έκδεδομένες 152 επιστολές πού έστειλε και έλαβε ό Θεσσαλονικεύς λό
γιος κατά τήν περίοδο 1880-1912. Πρόκειται γιά επιστολές, επιστολικά δελτάρια, 
υπομνήματα του Π. Παπαγεωργίου και τών παραληπτών τών επιστολών του χωρίς, 
φυσικά, νά μπορεί νά πει κανείς ότι ή αλληλογραφία πού εκδίδεται εδώ είναι πλή
ρης, αφού τά αρχεία τών παραληπτών τών επιστολών του εϊτε έχουν καταστραφεί 
εϊτε λανθάνουν σέ ιδιωτικά αρχεία. 

Ή πρώτη επιστολή της αλληλογραφίας του Π. Παπαγεωργίου απευθύνεται 
προς τήν ιστορική εφημερίδα της Τεργέστης Κλειώ, σταλμένη άπό τήν Ίένα τήν 4/16 
Ιουνίου 1880 και ή τελευταία προς τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Νικολαΐδη, ήγού-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

