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ρυθμίσεις, Γενικοί κανονισμοί, ’Οθωμανικό Σύνταγμα, Εκπαιδευτικές Επιτροπές, 
προνομιακό ζήτημα, Ειδικές ρυθμίσεις, προγράμματα μαθημάτων, ειδικοί κανονισμοί 
λειτουργίας τών σχολών. Μέ ένα λόγο τό βιβλίο τής κ. Σιδηρούλας Ζιώγου-Καρα- 
στεργίου αποτελεί, πλέον, τή βάση γιά την ερευνά καί μελέτη τής Ιστορίας τής νεοελη- 
νικής παιδείας, αλλά μαζί καί άδιάψευστη μάρτυρα τής προσφοράς τού πνευματικού 
ηγέτη τών υποδούλων Ρωμηών, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χρήστος Δ. Καρδαράς, Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ό ’Αλύτρωτος Ελλη
νισμός τής Μακεδονίας, Θράκης, ’Ηπείρου, έκδ. Έπικαιρότητα, ’Αθήνα 1996, σσ. 421.

Τό βιβλίο αυτό τού κ. Χρ. Δ. Καρδαρά άναφέρεται, όπως καί ό τίτλος του δηλώ
νει, στήν πολιτική πού ήσκησε τό Οικουμενικό Πατριαρχείο έναντι τού αλύτρωτου 
Ελληνισμού, ιδιαιτέρως μετά τό Συνέδριο τού Βερολίνου (1878) καί πού συνδέεται 
μέ τήν ταυτόχρονη άνοδο στόν Οικουμενικό Θρόνο τού ’Ιωακείμ Γ ', τού άπό Θεσσα
λονίκης, ό όποιος ήταν ό πλέον γνήσιος εκφραστής τής οικουμενικής Ιδεολογίας, τήν 
όποια έφήρμοσε έν μέσιρ τής θυέλλης τού έθνοφυλετισμοΰ στά Βαλκάνια, άλλά καί 
τής διαφοροποιήσεως καί άντιθέσεως τών κυβερνήσεων τής Ελλάδος έναντι τής 
ιδεολογίας αυτής. Τό βιβλίο αυτό άσχολείται Ιδιαιτέρως μέ τά δραματικά γεγονότα 
τής α' πατριαρχίας τού Ιωακείμ Γ' (1878-1884) καί τούτο διότι, παρά τίς ρυθμίσεις 
τού Συνεδρίου τού Βερολίνου, πολλοί πληθυσμοί (Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι) 
εξακολουθούσαν νά παραμένουν ύπό οθωμανική κυριαρχία. Ή εποχή αυτή, ώς έλέ- 
χθη, χαρακτηρίζεται καί άπό τήν έντονη άντιπαράθεση τών δύο εθνικών κέντρων: τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τών ’Αθηνών. Ή ’Αθήνα έπεδίωκε επέκταση τών συνόρων 
τού μικρού ελλαδικού βασιλείου ώς εκείνες τίς περιοχές πού υπερτερούσε τό ελ
ληνικό στοιχείο, άλλωστε ή ’Αθήνα ταύτιζε τό κράτος μέ τό έθνος, αντίθετα μέ τήν 
Κωνσταντινούπολη πού πίστευε ότι ό Ελληνισμός θά αφομοίωνε τόν όθωμανισμό 
δημιουργώντας ένα οθωμανικό κράτος του ελληνικού έθνους. Σαφής δηλαδή 
έκφραση τού οικουμενικού Ιδεώδους τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, πού καθιστούσε 
τό Πατριαρχείο άνεκτικό, καί πολλές φορές υποχωρητικό, έναντι τών φυλετικών τά
σεων πού προκαλούνταν άπό τίς εθνικιστικές διαμάχες. Ήταν δυσχερής ή συγκαιρία, 
πάντως, ότι σ’ αυτήν τήν κρίσιμη καμπή τών εθνικών ζητημάτων εύρέθησαν ώς ηγέτες 
τού Έθνους δύο εκρηκτικές προσωπικότητες, στό Φανάρι ό ’Ιωακείμ Γ' καί στήν 
’Αθήνα ό πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης, δυστυχώς συνεχώς διαφωνοΰντες γιά 
τόν λόγο πού άνεφέρθη παραπάνω. Ώς έκ τούτου ό συγγρ. δέν άσχολείται τόσο μέ τήν 
έκκλησιαστική πολιτική τού ’Ιωακείμ, όσο μέ τήν πολιτική Ιστορία τού άνδρός. Πο
λύτιμη, πάντως, πηγή γιά τήν έξέταση τών φαινομένων αυτών ήσαν γιά τόν συγγρ. τής 
παρούσης μελέτης τό 'Ιστορικό ’Αρχείο τού υπουργείου ’Εξωτερικών καί τά αρχεία 
τού Foreign Office συμπληρούμενα άπό τόν τύπο τής έποχής.

Στό πρώτο κεφάλαιο ό συγγρ. άσχολείται μέ τήν έκλογή τού ’Ιωακείμ Γ ' στόν πα- 
τριαρχικό θρόνο σέ μία δύσκολη φάση γιά τή Μακεδονία καί τή Θράκη, άλλά καί τήν 
Ήπειρο· άλλωστε ό ’Ιωακείμ διετέλεσε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1874-1878) καί 
γνώριζε πολύ καλά αύτά πού θά αντιμετώπιζε ώς Πατριάρχης άπό τήν έξαρχική, 
πανσλαβιστική καί ρουμανική προπαγάνδα. Μέ τήν παρουσία του στόν θρόνο θά 
αντιμετώπιζε τήν πολιτική τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τής Υψηλής Πύλης, άλλά καί 
τής ελληνικής κυβερνήσεως πού βίωνε τούς άναπαλμούς τής Μεγάλης ’Ιδέας καί κα-
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τηγοροΰσε από τήν πρώτη στιγμή τόν ’Ιωακείμ ότι αδιαφορούσε γιά τά εθνικά συμφέ
ροντα τού μακεδονικού καί θρακικοϋ ελληνισμού καί φυσικά δέν είχε τήν καλύτερη 
διάθεση νά ίδεΐ τόν ’Ιωακείμ στόν θρόνο. Ό κ. Καρδαράς άσχολειται, στή συνέχεια, μέ 
τίς μεταρρυθμίσεις στή Μακεδονία, Θράκη καί Ήπειρο, στό επίκεντρο των όποιων 
εΰρέθη έπανειλημμένως ό ’Ιωακείμ γιά τήν προστασία τών χριστιανικών πληθυσμών 
συνεργαζόμενος, ώστόσο, μέ τίς ελληνικές κυβερνήσεις. Παρά τίς προσπάθειες, πά
ντως, τών Μ. Δυνάμεων οί μεταρρυθμίσεις αυτές πρός όφελος τών αλύτρωτων πλη
θυσμών δέν εφαρμόσθηκαν ποτέ έξαιτίας τής έξαπατήσεως τών Μ. Δυνάμεων άπό τήν 
Υψηλή Πύλη.

Στό υποκεφάλαιο «Ξένοι παράγοντες καί προπαγάνδες», ό συγγρ. εξετάζει τήν 
άνάπτυξη τής ρουμανικής προπαγάνδας στή Μακεδονία καί τήν ’Ήπειρο ταυτιζόμενος 
ό ’Ιωακείμ, έν προκειμένω, γιά τήν αντιμετώπισή της μέ τίς ελληνικές κυβερνήσεις, έφ’ 
όσον ό Πατριάρχης ήταν πολύ αρνητικός στις επιδιώξεις τών ρουμανιζόντων γιά 
αποσκίρτηση άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο· πίστευε, εξάλλου, ό ’Ιωακείμ ότι ή 
ρουμανική προπαγάνδα είχε προστάτη της τόν Πανσλαβισμό, γι’ αύτό καί ζητούσε 
άπό τούς μητροπολίτες του στή Μακεδονία καί τήν Ήπειρο νά άντισταθοΰν μέ κάθε 
μέσο έναντι τών ρουμανιζόντων. Ζητούσε, ωσαύτως, κυρίως άπό τούς εκπροσώπους 
τού ελληνικού κράτους, νά επιδεικνύουν μετριοπάθεια καί σύνεση καί νά αποφεύ
γουν τίς ακρότητες· κατά συνέπειαν προέτεινε στήν ’Αθήνα αναθεώρηση τής πολιτι
κής της στό ζήτημα αύτό προβάλλοντας μία σειρά θέσεών του καί άπό τήν άλλη μέ 
συνεχή τακρίριά του πρός τήν 'Υψηλή Πύλη διαμαρτυρόταν γιά τήν άνάπτυξη τής 
ρουμανικής προπαγάνδας μέ τήν άνοχή επιτόπιων οθωμανικών αρχών. 'Ωστόσο σέ 
ορισμένες περιπτώσεις, οφείλουμε νά σημειώσουμε ότι ό ’Ιωακείμ έδειξε ανοχή στήν 
ίδρυση ρουμανικών εκκλησιών καί σχολείων στή Μακεδονία, έπισημαίνοντας παραλ
λήλους τήν ανάγκη ίδρύσεως ελληνικών σχολείων. Τήν ίδια περίοδο ό ’Ιωακείμ 
άντιμετώπισε καί τόν κίνδυνο της βουλγαρικής Εξαρχίας κατά τήν περίοδο 1878- 
1884 προσπαθώντας, εξάπαντος, νά εΰρει σημεία επικοινωνίας μέ τήν Εξαρχία, προ- 
κειμένου νά άποκαταστήσει τήν αξιοπιστία καί τό κύρος τού Θρόνου στίς βαλκανικές 
χώρες- γι’ αύτό καί έπεδίωξε τήν ύποστήριξη τών Μ. Δυνάμεων καί τής 'Υψηλής Πύ
λης γιά νά πεισθεΐ ό βούλγαρος έξαρχος νά παραμείνει στή βουλγαρική ηγεμονία καί 
όχι στήν Κωνσταντινούπολη παραχωρώντας, όμως, αύτονομία στή βουλγαρική Εκ
κλησία καί άρση τού σχίσματος. Οί θέσεις αύτές δέν εϋρισκαν, ώστόσο, σύμφωνη τήν 
’Αθήνα καί τόν πρωθυπουργό Τρικούπη. ’Ακολούθησε μία σειρά ενεργειών τού ’Ιω
ακείμ καί τής ’Αθήνας τόσο πρός τή Ρωσία όσο καί πρός τήν 'Υψηλή Πύλη καί τίς Μ. 
Δυνάμεις γιά τήν άρση τού αδιεξόδου. Τό κεφάλαιο αύτό είναι άπό τά καλύτερα τού 
βιβλίου τού κ. Καρδαρά, δοθέντος ότι παρακολουθεί καταλεπτώς καί επί τή βάσει 
εγγράφων όλες τίς προσπάθειες τών ένδιαφερομένων μερών· κυριολεκτικώς πρόκει
ται περί λαβυρίνθου άπόψεων, ενεργειών καί σκοπιμοτήτων, πολύτιμων, όμως, γιά τή 
γνώση αύτής τής ταραγμένης εποχής. Μέ τήν ίδια συνάφεια συνδέεται καί τό κεφά
λαιο περί διεισδύσεως τών Ρώσων στό "Αγιον "Ορος, όπου ό συγγρ. άναλύει τίς 
άπόψεις τού ’Ιωακείμ γιά τήν κατάσταση στόν Άθωνα καί τίς επιδιώξεις τών Ρώσων 
μοναχών, καί όχι μόνον, νά τόν εκρωσίσουν.

Ό ’Ιωακείμ ανέπτυξε έπ’ αύτοΰ μακρά αλληλογραφία, ιδίως κατά τά έτη 1882- 
1883, οπότε πράγματι οί Ρώσοι μοναχοί πού έμόναζαν στό "Ορος ανέρχονταν στίς 
2.000 ψυχές· ό ’Ιωακείμ άνέλυε τούς λόγους μέ τούς οποίους κατόρθωσαν νά διεισδύ- 
σουν στό Όρος (εύσέβεια, πλούτος, κρατική στήριξη, αλλά καί πολλές άδυναμίες 
Ελλήνων μοναχών) φθάνοντας στό σημείο επειδή έπεδείκνυε τόν θαυμασμό του πρός
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τόν ρωσικό μοναχισμό, νά θεωρηθεί από την ’Αθήνα ώς ρωσόφιλος καί νά έρθει σέ ρή
ξη μαζί της. Γιά τήν άντιμετώπιση τού ρωσικού κινδύνου ό ’Ιωακείμ προέτεινε τή λή
ψη σειράς μέτρων πού οδήγησαν στή βελτίωση, κατά τήν άποψή μας, τού ελληνορθό
δοξου μοναχισμού καί στήν ταυτόχρονη μείωση τής ρωσικής διεισδύσεως. Στό υπο
κεφάλαιο «Οί εξελίξεις κατά τήν περίοδο 1880-1884» περιγράφονται οί δραματικές 
εξελίξεις πού οδήγησαν σέ πλήρη, σχεδόν, άσυμφωνία τά δύο εθνικά κέντρα, τήν 
’Αθήνα καί τό Φανάρι, παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλλε ό πρέσβης τής Ελλάδος 
στήν Κωνσταντινούπολη Α. Κουντουριώτης γιά τή γεφύρωση τού χάσματος- ήταν, άπό 
τήν άλλη, καί ή έντονη κριτική, πού έφθανε τά όρια τού φανατισμού, πού ασκούνταν 
άπό φορείς καί συλλόγους των ’Αθηνών κατά τού ’Ιωακείμ καί πού έφθαναν ώς τήν 
Κωνσταντινούπολη μέ άφορμή τή ρωσική διείσδυση στό "Αγιον "Ορος καί τή γενικό
τερη πολιτική τού Πατριάρχου στά εθνικά θέματα. Στό ίδιο πλαίσιο, άλλά μέ ειδικό
τερα πλέον αντικείμενα, άναφέρεται τό επόμενο κεφάλαιο τού βιβλίου τού κ. Καρδα- 
ρά, πού φέρει τόν τίτλο «Ή διαφορά άπόψεων τού ’Ιωακείμ Γ ' καί τής ’Αθήνας» γιά 
τά μέσα στήριξης τού αλύτρωτου Ελληνισμού τής Μακεδονίας, Θράκης καί ’Ηπεί
ρου, όπου μία σειρά προτάσεων τού Πατριάρχου όπως: ή επιλογή καταλλήλων προ
ξενικών υπαλλήλων καί διδασκάλων προοριζομένων γιά τή Μακεδονία καί τή Θράκη, 
ή προσέγγιση τού εντοπίου σλαβικού καί μουσουλμανικού στοιχείου, ή καλή συνερ
γασία προξένων καί προκρίτων, ή πολιτική κατήχηση, ή αύξηση καί ενίσχυση τού 
εμπορίου, ή ίδρυση σχολείων, ή αξιοποίηση τού Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, ή 
ενίσχυση τής μεσαίας ζώνης τής Μακεδονίας, όπου θά κρινόταν, όπως καί κρίθηκε, ή 
τύχη τής Μακεδονίας καί κυρίως ό καθορισμός τών συγκεκριμένων βορείων ορίων 
τού Ελληνισμού στή γραμμή, κατ’ αυτόν, Δυρράχιον, Περλεπές, Στρώμνιτσα, Μελέ- 
νικον, Νευροκόπιον, Άδριανούπολις καί Σωζόπολις, όπου ζοΰσαν συμπαγείς ελλη
νικοί πληθυσμοί. Δυστυχώς στις προτάσεις τού ’Ιωακείμ ή ’Αθήνα καί ό Τρικούπης, 
μολονότι συμφωνούσαν, ώστόσο εξέφραζαν πολλές αντιρρήσεις προβάλλοντας συχνά 
τήν οικονομική ανεπάρκεια τού κράτους καί ρίπτοντας τό βάρος τής ύλοποιήσεως 
τών προτάσεων στό Πατριαρχείο. Στήν ίδια γραμμή τής διαφωνίας Φαναριού καί 
’Αθήνας κινήθηκαν, δυστυχώς, καί οί εκπρόσωποί τους στή Μακεδονία καί τή Θράκη, 
ήτοι οί μητροπολίτες καί οί πρόξενοι. Τή σύγκρουσή τους μελετά ό συγγρ. στό Γ ' κε
φάλαιο, πού τιτλοφορείται ’Ιωακείμ Γ' καί Ελληνικό Κράτος, παραθέτει τίς απόψεις 
τού Πατριάρχου γιά τά αίτια τής διαμάχης πού ήταν, κατ’ αυτόν, ή υπεροψία καί ή 
άνευθυνότητα τών προξένων καί ή αντίληψή τους ότι αυτοί πρέπει νά έχουν τόν πρώτο 
λόγο, ό κομματισμός τών τοπικών κοινωνιών πού παρέσυρε στή δίνη τους καί τούς 
αρχιερείς, μερικούς μάλιστα, εκ τών όποιων άντικατέστησε ό ’Ιωακείμ, επειδή τούς 
θεώρησε άνίκανους. Ό ’Ιωακείμ άκολουθώντας ζηλοτύπως τό πνεύμα τής Οίκουμενι- 
κότητος τού Πατριαρχείου πίστευε ότι ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία έπρεπε νά περιλάβει 
στούς κόλπους της δχι μόνον τούς καθαρούς "Ελληνες άλλά πάντας τούς εις τήν 
'Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν ύποτασσομένους, οΐτινες πάντες δικαιούνται νά τύχωσιν τής 
πατρτκής αυτής προστασίας. Ή ’Αθήνα, άντιθέτως, υποστήριζε, μέ τούς εκπροσώπους 
της στή Μακεδονία, ότι οί άρχιερεις τού θρόνου άφαιροΰσαν, μέ τή συμπεριφορά 
τους, τή δύναμη τού εκεί Ελληνισμού. Χαρακτηριστική είναι επί τού προκειμένου, ή 
Ικεσία τού Προξένου Σερρών Ν. Μπέτσου πρός τόν ’Ιωακείμ (30.11.1883): Ή Μακε
δονία ικετεύει τόν Πατριάρχη ... καί έπιζητεΐ άρχιερεις "Ελληνας, άρχιερεις μάρτυρας, 
διότι ανευ τοιοντων δέν σώζεται... Ό συγγρ. νομίζω ότι έχει δίκαιο γράφοντας ότι οί 
μόνοι πού άβασάνιστα έπέρριπταν όλες τίς εύθϋνες στούς άρχιερεις ήσαν οί πρόξενοι 
(σ. 220).
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Πάντως καλώς πράττει ό συγγρ. καί παραθέτει συγκεκριμένες περιπτώσεις σύγ
κρουσης καί συνεργασίας μητροπολιτών καί προξένων, όπως: τού προξένου Άδρια- 
νουπόλεως Ν. Γεννάδη πού άναμείχθηκε στά κοινοτικά τόσο πού ό ’Ιωακείμ ζήτησε 
από την ελληνική κυβέρνηση τήν αντικατάστασή του, τή συνεργασία τού προξένου Π. 
Λογοθέτη (ενός, όμολογουμένως έκ τών καλυτέρων διπλωματών τής περιόδου αυτής) 
μέ τόν μητροπολίτη Πελαγονίας Ματθαίο, τή δράση τού Άγχιάλου Βασιλείου (γνη
σίου εκφραστή τής οικουμενικής πολιτικής τού Θρόνου) κ.ά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ώσαύτως, τό υποκεφάλαιο «Οικονομικά», όπου ό 
συγγρ. μελετά τήν κατάσταση τού Πατριαρχείου τό 1878, πού δέν ήταν καθόλου 
καλή, λόγω τής απώλειας εσόδων άπό τίς νεοϊδρυθεισες αύτοκέφαλες εκκλησίες τής 
Ελλάδος (1850), Βουλγαρίας (1870), Βοσνίας - Ερζεγοβίνης (1878), τής δημεύσεως 
τών μοναστηριακών κτημάτων του στίς παραδουνάβιες ήγεμονίες, τίς σπατάλες, τήν 
έλλειψη όργανώσεως· μέ τήν άνοδό του στόν θρόνο ό ’Ιωακείμ έλαβε σειρά συντόνων 
μέτρων (περικοπές δαπανών, σύναψη επωφελών, συνδρομές ομογενών, σύνταξη προϋ
πολογισμού) επιτυγχάνοντας βελτίωση τής δυσάρεστης ως τότε (1878) καταστάσεως. 
Δυστυχώς ή κυβέρνηση Τρικούπη, αποδεχόμενη σχετική πρόταση τού εθνικού μας 
ιστοριογράφου Κ. Παπαρρηγοπούλου, δέν βοήθησε τόν ’Ιωακείμ καί στόν τομέα 
αυτόν, αφού κυβέρνηση καί Παπαρρηγόπουλος είχαν τή γνώμη ότι οί κρατικές οικο
νομικές ενισχύσεις έπρεπε νά άποστέλλωνται κατ’ ευθείαν στούς μητροπολίτες τής 
Μακεδονίας καί Θράκης καί όχι μέσω τού Πατριαρχείου. Ή κατάσταση αύτή ένέτεινε 
τή διαμάχη Τρικούπη - ’Ιωακείμ, τόν όποιο αθηναϊκοί κύκλοι ούτε λίγο ούτε πολύ 
κατηγορούσαν ώς καταχραστή τού δημοσίου χρήματος καί όπως ήταν φυσικό οδή
γησε σέ νέα επιδείνωση τών οικονομικών τού Θρόνου.

Ή χειραφέτηση επισκοπών νέων επαρχιών τή διετία 1881-1882 άπετέλεσε άλλο 
σημείο τριβής τών δύο κέντρων έκ τού λόγου ότι ό ’Ιωακείμ ζήτησε άπό τήν κυβέρ
νηση Κουμουνδούρου (Αΰγ. 1881) τήν ικανοποίηση διοικητικών καί οικονομικών 
αιτημάτων, έφ’ όσον πολλές επισκοπές καί πατριαρχικές μονές υπάγονταν πλέον στήν 
Εκκλησία τής Ελλάδος μετά τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας στό ελληνικό κράτος 
τό 1881, πού σήμαινε νέα απώλεια εσόδων γιά τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ή 
ελληνική κυβέρνηση άπέρριψε σχεδόν όλα τά αιτήματα τού ’Ιωακείμ προβάλλοντας τή 
θέση τού ελληνικού κράτους ότι τά εκκλησιαστικά πράγματα συμμεταβάλλονται μέ 
τά πολιτικά, ότι θά σχηματιζόταν κράτος έν κράτει άν εκκλησιαστικά Ιδρύματα τού 
Θρόνου παρέμεναν ύπό τήν έξουσία του μετά τό 1881 μέ απροσδιόριστες συνέπειες 
όπως, π.χ., ή εγκατάσταση αλλοφύλων σέ μονές τού Θρόνου εντός τής έλληνικής 
επικράτειας. Τελικώς, καί παρά τή σθεναρή αντίδραση τού ’Ιωακείμ, στίς θέσεις τής 
έλληνικής κυβερνήσεως πού γιά μία ακόμη φορά εκπροσωπούσε στή Βασιλεύουσα ό 
Κ. Παπαρρηγόπουλος, έπετεύχθη ή χειραφέτηση άπό τόν Θρόνο τών έπισκοπών τών 
επαρχιών ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας. Χαρακτηριστική επί τού προκειμένου είναι ή 
στάση τής Ί. Συνόδου τών Πατριαρχείων πού δέν ακολούθησε στή συντριπτική πλειο- 
ψηφία της τόν ’Ιωακείμ, ταχθεΐσα υπέρ τών ’Αθηνών (Μάιος 1882). Δυστυχώς καί 
πάλιν τά πράγματα άνέδειξαν μία άλλη διάσταση τών δύο εθνικών κέντρων, όπου αύτή 
τή φορά πρωταγωνιστής ήταν ό ’Ιωακείμ καί ό Κ. Παπαρρηγόπουλος πού θεωρούσε 
ότι ό πρώτος συνεδύαζε νοημοσύνην, κυβερνητικήν δεξιότητα καί ελληνικήν φιλοτι
μίαν ού συνήθεις μετά πολλής κενοδοξίας, επιδείξεως καί μικροραδιουργίας.

’Από τά πλέον άκανθώδη ζητήματα πού αντιμετώπισε ό ’Ιωακείμ κατά τήν πρώτη 
πατριαρχεία του ήταν τό Προνομιακόν Ζήτημα, τό όποιο διαπραγματεύεται στό Δ ' 
Κεφάλαιο τού βιβλίου του ό κ. Καρδαρδς. Έδώ ό συγγρ. άσχολεϊται μέ τήν επίσημη
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άλληλογραφία Πύλης - Πατριαρχείου γιά τά σχολικά ζητήματα μέ αφορμή άπαγό- 
ρευση βιβλίων πού διδάσκονταν ατά ελληνικά σχολεία τής ’Αρχιεπισκοπής Κωνστα
ντινουπόλεως, τά όποια, κατά τήν 'Υψηλή Πύλη, περιείχαν έπιλήψεις φράσεις κατά 
τής ίσλαμικής θρησκείας. Ούσιαστικώς ή Ύ. Πύλη επιθυμούσε νά θέσει ύπό τόν έλεγ
χό της τά γραικικά σχολεία καί κατά συνέπειαν περιορισμό των περιφήμων προνομίων 
τού Πατριαρχείου. Ό ’Ιωακείμ άκολούθησε, καί στήν περίπτωση αυτήν, μετριοπαθή 
στάση έχοντας σταθερή τήν υποστήριξη τού πρέσβη στήν Κωνσταντινούπολη Α. Κου- 
ντουριώτη, αλλά προκαλώντας καί τήν μήνιν συναδέλφων του, όπως τού προξένου 
Σερρών Ν. Μπέτσου. Ή Πύλη φοβούνταν, εξάλλου, ότι τά ελληνικά σχολεία (καί όχι 
μόνον στή Μακεδονία) ήσαν επαναστατικές εστίες γιά τήν άποτίναξη τού οθωμανικού 
ζυγού, υποψία πού συνδαύλιζε καί ή βουλγαρική ’Εξαρχία μέ καταγγελίες στίς 
οθωμανικές άρχές. Πάντως ό ’Ιωακείμ άγωνίσθηκε μέ κάθε μέσο γιά τή διατήρηση των 
προνομίων έχοντας καί τή στήριξη τής έλληνικής κυβερνήσεως, πού προκαλοΰσε τίς 
άρνητικές άντιδράσεις τής Πύλης, ή όποια θεωρούσε ότι τό προνομιακό ζήτημα ήταν 
πλέον «ελληνικόν» καί όχι θρησκευτικό. Ό κ. Καρδαράς έχει εδώ τήν ευκαιρία νά 
παραθέσει καί τίς απόψεις τών Μ. Δυνάμεων έναντι τού προνομιακού ζητήματος έν 
μέσω κυκεώνος άλληλοσυγκρουομένων θέσεων καί συμφερόντων, πολιτικών, οικονο
μικών, εκκλησιαστικών. Τό προνομιακό ζήτημα, οί εσωτερικές έριδες, οί παρεμβάσεις 
τών ’Αθηνών στά εσωτερικά τού Πατριαρχείου, ή άδιαφορία τών Μ. Δυνάμεων στήν 
έπιχειρούμενη άφαίρεση τών προνομίων καί άλλοι λόγοι οδήγησαν τελικώς τόν ’Ιωα
κείμ σέ παραίτηση (30 Μαρτίου 1884), άφού προηγουμένως δέχθηκε καί τήν άρνη- 
τική κριτική κύκλων τής όμογένειας πού εξέφραζαν οί εφημερίδες «Νεολόγος» καί 
«’Ανατολικός Άστήρ».

Σήμερα, πάντως, καί έν όψει όλων αυτών ό μελετητής τής εποχής μπορεί νά συν
δυάσει τήν έρευνα τού κ. Καρδαρά μέ τό βιβλίο τής κ. Σιδηρ. Ζιώγου-Καραστεργίου, 
Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, ή ’Οθωμανική Διοίκηση καί ή εκπαίδευση τοϋ Γένους, 
Κείμενα - Πηγές 1830-1914, έκδ. Κυριακίδη, όπου κεφάλαιο ειδικό γιά τό Προνο
μιακό ζήτημα.

Περιττό, τέλος, νά εξαρθεί ή γενναία αυτή συμβολή τού νέου έρευνητοΰ κ. Χρ. Δ. 
Καρδαρά πού μάς έδωσε τόν πολιτικό άνδρα ’Ιωακείμ τόν Γ ' άντιπαλαίοντα έν μέσω 
δυσκολιών τήν περίοδο 1878-1884. Ένα βιβλίο χρήσιμο, πρωτότυπο, στηριζόμενο σέ 
αρχειακές πηγές, γραμμένο μέ άντικειμενικότητα καί σαφήνεια.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χρήστος Δ. Καρδαράς, ’Ιωακείμ Γ ' - Χαρ. Τρικούπης, Ή άντιπαράθεση. ’Από τήν 
ανέκδοτη άλληλογραφία τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη (1878-1884), έκδ. Τροχαλία, 
’Αθήνα 1998, σσ. 308.

Ό κ. Χρ. Δ. Καρδαράς, μετά τήν έξοχη μελέτη του Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο 
καί ό ’Αλύτρωτος Ελληνισμός, έκδ. Έπικαιρότητα, ’Αθήνα 1996, τήν όποια παρου
σιάσαμε παραπάνω, συνέχισε στήν ίδια γραμμή τά επόμενα έτη μέ τή δημοσίευση 
εκατόν επτά έγγράφων-έπιστολών, από τίς όποιες τίς ένενήντα δύο είχε συντάξει ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ' καί άπηύθυνε στόν "Ελληνα πρέσβη στήν Κων
σταντινούπολη Άνδρέα Κουντουριώτη, πού μεσολαβούσε μεταξύ τού ’Ιωακείμ καί 
τών ελληνικών κυβερνήσεων. "Αλλες έπιστολές του έχουν αποδέκτη τόν πρωθυ
πουργό Χαρίλαο Τρικούπη, τόν σουλτάνο Άβδούλ Χαμίτ Β ', τόν βεζίρη Σαΐτ πασά,
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