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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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τούς Ευρωπαίους διπλωμάτες, όπως τόν Η. Drummond Wolff, τόν Ρώσο Λαβάνωφ, τόν 
καθηγητή Κ. Παπαρρηγόπουλο, αρχιερείς, την Κοινότητα τοϋ 'Αγίου Όρους. Τήν 
έκδοση συμπληρώνουν επτά επιστολές τοϋ Παπαρρηγοπούλου, τοϋ Άνδρέα Κου- 
ντουριώτη, τοϋ υπαλλήλου τής έλληνικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη Χαρί- 
δημου Άποστολίδη, μία τοϋ μητροπολίτη Καστοριάς Κυρίλλου καί ένα άπόσπασμα 
ομιλίας στή Βουλή τοϋ 'Υπουργού τών Εξωτερικών Άλεξ. Κοντόσταυλου γιά τό 
προνομιακό ζήτημα.

Ό συγγρ. στήν Εισαγωγή του (σσ. 13-36) καθορίζει τό Ιστορικό πλαίσιο αυτής 
τής εποχής, τόν τύπο τών εγγράφων, τή θεματολογία τους (πού είναι ή τύχη τοϋ άλύ- 
τρωτου Ελληνισμού μέ τή δράση τής Εξαρχίας καί τής ρουμανικής προπαγάνδας, ή 
ρωσική διείσδυση στό "Αγιον Όρος, ή σκέψη τής έλληνικής κυβερνήσεως γιά τή με
τακίνηση τών ελληνικών πληθυσμών άπό τόν Πόντο καί τή Βάρνα στή Μακεδονία, τό 
ζήτημα τής χειραφετήσεως από τό Πατριαρχείο τών επισκοπών τών νέων επαρχιών τής 
Θεσσαλίας καί τής Ηπείρου πού προσαρτήθηκαν στήν Ελλάδα τό 1881, ή οικονο
μική ενίσχυση τοϋ Πατριαρχείου από τίς ελληνικές κυβερνήσεις, τό προνομιακό 
ζήτημα, ή διένεξη τών προξένων τοϋ ελληνικού κράτους μέ τούς μητροπολίτες τοϋ 
Θρόνου στή Μακεδονία, τήν "Ηπειρο καί τή Θράκη, τό μητροπολιτικό ζήτημα καί οί 
έριδες στήν έλληνική κοινότητα τής Θεσσαλονίκης). Στην ενότητα πού ακολουθεί ό 
συγγρ. άσχολειται μέ τή σκιαγράφηση τοϋ Ιωακείμ καί τοϋ Τρικούπη καί τών αντι
θέσεων τών δύο άνδρών.

Στή συνέχεια ό συγγρ. παραθέτει τόν ’Αναλυτικό Κατάλογο Εγγράφων - Άριθ. 
έγγρ. Ημερομηνία, ’Αποστολέας - Παραλήπτης, Περιεχόμενο - φυσικά κατά έτη, ήτοι 
άπό 9 Δεκ. 1878 ως 6 ’Απριλίου 1884. ’Από τή θεματολογία τών εγγράφων τοϋ ’Ιωα
κείμ σταχυολογοϋμε τά εξής: ή διαμαρτυρία του πρός τόν πρέσβη Λαβάνωφ γιά τίς 
πιέσεις τών Θρακών άπό Βουλγάρους καί Ρώσους (9.12.1878), ή παράκλησή του γιά 
βοήθεια, πρός τόν αγγλικό παράγοντα (16.5.1879 καί 2.6.1879), ή έκκλησή του πρός 
τόν μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας νά σταματήσουν οί δραστηριότητες τοϋ Μακεδο- 
νορουμανικοϋ Συλλόγου στή Μακεδονία (3.11.1879) παρομοίου περιεχομένου επι
στολή στόν Κουντουριώτη (13.12.1879), ή ενημέρωση τής 'Υψηλής Πύλης καί ή πα
ράκληση γιά λήψη μέτρων κατά τής Εξαρχίας (12.1.1880), ό χαρακτήρας τών οθωμα
νικών μεταρρυθμίσεων (14.1.1880, 26.1.1880), ό ύπερβάλλων ζήλος τοϋ προξένου 
Γεννάδη στήν Άδριανούπολη (15.4.1880), οί παρακλήσεις του πρός τίς ελληνικές κυ
βερνήσεις γιά οικονομική ενίσχυση τοϋ Θρόνου (28.4.1880, 18.11.1880, 6.7.1880), οί 
άπόψεις τοϋ ’Ιωακείμ γιά τήν άντιμετώπιση τών προπαγανδών στή Μακεδονία (11.7. 
1881 καί 20.5.1882), οί εκκλήσεις του γιά οικονομική ενίσχυση (11.9.1881 κ.ά.), καί 
πάλιν γιά τό ζήτημα τής χειραφετήσεως τών νέων επισκοπών μέ τίς απόψεις τοϋ Κ. 
Παπαρρηγοπούλου (27.4, 7.5. καί 14.5.1881), οί θέσεις τοϋ ’Ιωακείμ γιά τή ρωσική δι
είσδυση στό Άγιον Όρος (28.6.1882 καί 27.7.1882), ή αντίδρασή του γιά τήν απευ
θείας ενίσχυση τών αρχιερέων τοϋ Θρόνου καί όχι μέσω τοϋ Πατριαρχείου (15.12. 
1882), ή διακοίνωσή του γιά τίς βουλγαρικές αγριότητες στή Βάρνα (15.1.1883 καί 
4.2.1883), ή απάντηση στίς κατηγορίες γιά κακοδιαχείρηση καί σπατάλη τής οικο
νομικής συνδρομής τής Έλληνικής κυβερνήσεως (10.3.1883), ή διαμαρτυρία του γιά 
δράση Βουλγαρικής ’Εξαρχίας στή Μακεδονία (19.3.1883), ή διαφωνία του γιά κήρυ
ξη ώς σχισματικής τής ρωσικής Εκκλησίας καί οί θέσεις του γιά τό βουλγαρικό σχί
σμα (23.5.1883), ή συμφωνία του μέ τίς ένέργειες τοϋ μητροπολίτου Άγχιάλου ώς έκ- 
φραστοΰ τοϋ οικουμενικού ιδεώδους (17.6.1883), ή χλιαρή κάλυψη τοϋ μητροπολί
του Μελενίκου κατηγορηθέντος ώς σλαβόφιλου (16.6.1883), οί θέσεις του γιά τήν
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παιδεία, τό εμπόριο καί την πολιτική κατήχηση ώς ένισχυτικοϋ μέσου του Ελληνι
σμού τής Μακεδονίας (8.8.1883 καί 1.4.1883), οί φόβοι του γιά τή ρωσική διείσδυση 
στό "Αγιον Όρος (28.6.1883, 30.7.1883, 8, 20, 27 καί 30.4.1883), οί άνησυχίες του γιά 
τήν κοινοτική διένεξη στή Θεσσαλονίκη (20.9, 13.10, 24.10.1883), ή παράκλησή του 
γιά μυστικότητα ενεργειών έκ μέρους των Ελλήνων στή Μακεδονία (24.10.1883), οί 
ένέργειές του γιά τό προνομιακό ζήτημα (7.11.1883, 10.11.1883, 12.11.1883, 17.11. 
1883 κ.λπ., σχεδόν όλες οί εκδιδόμενες τελευταίες έπιστολές, οί ύπ’ άριθμ. 94-107 
στό βιβλίο τού κ. Χρ. Καρδαρά άναφέρονται στό προνομιακό ζήτημα, πλήν τριών). Οί 
επιστολές-έγγραφα πού άναφέρθηκαν παραπάνω είναι ενδεικτικές, κατά τήν άποψή 
μας, τού πλουσίου, άλλά καί δραματικού θεματολογίου πού περιέχουν· εμείς άναφέ- 
ραμε τις κυριότερες έξ αυτών.

’Ακολουθεί ή έκδοση in extenso όλων τών επιστολών πού συνοδεύονται, όταν 
υπάρχει λόγος, μέ μικρά επεξηγηματικά σχόλια.

Καί τό βιβλίο αυτό τού κ. Χρ. Δ. Καρδαρά είναι πολλαπλώς χρήσιμο γιά τόν 
ερευνητή τής εποχής, έφ’ όσον άναδεικνύονται μέσα άπό τά ίδια τά κείμενα τά πρό
σωπα, τά προβλήματα, ή άγωνία τών καιρών, οί διαφοροποιήσεις τών εθνικών κέ
ντρων, ό ρόλος τών πρωταγωνιστών, τού ’Ιωακείμ καί τού Τρικούπη εν προκειμένω, 
άλλά καί τών συνεργατών τους, ώς ό Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό Άνδρ. Κουντουριώτης, 
ή 'Ιερά Σύνοδος τού Πατριαρχείου. Ό άναγνώστης μπορεί, τοιουτοτρόπως, νά άνι- 
χνεύσει τή συλλογιστική τους, καί κυρίως αυτήν τού ’Ιωακείμ, νά πληροφορηθεΐ λε- 
πτομερειακώς τά ζητήματα πού άπασχολοΰσαν τόν άλύτρωτο έλληνισμό καί ιδιαι
τέρως τής Μακεδονίας, τή στάση τών Μ. Δυνάμεων, ιδιαιτέρως τής Ρωσίας, καί τής 
'Υψηλής Πύλης. "Ας προσέξει, επίσης, ό άναγνώστης τήν εκκλησιαστική γλώσσα τών 
Πατριαρχείων καί τήν εκλεπτυσμένη καθαρεύουσα τού Κ. Παπαρρηγοπούλου.

Τό βιβλίο, κατά ταΰτα τού κ. Χρ. Δ. Καρδαρά, είναι πολύτιμο μέσο έργασίας γιά 
όλους μας πού άσχολούμαστε μέ τήν εκκλησιαστική, πολιτική, διπλωματική ιστορία 
τής ταραγμένης περιόδου τών δύο τελευταίων δεκαετιών τού 19ου αί., όπου γιά τόν 
ελληνισμό καί τό οικουμενικό ιδεώδες τού Πατριαρχείου, οί άπόψεις τών δύο εθνι
κών κέντρων, ήσαν, δυστυχώς, διαφορετικές. Στή λογική, πάντως, ερώτηση, γιατί ό 
συγγρ. περιορίζεται μόνον στήν α' πατριαρχία τού ’Ιωακείμ (1878-1884), ή άπάντηση 
είναι, εξίσου, τραγική γιά όλο τό ιστορικό γίγνεσθαι τής Ελλάδος καί τού Πατριαρ
χείου, άφού στό επικίνδυνο τών καιρών ό ’Ιωακείμ κατά τή β' πατριαρχία του (1901- 
1912) άκολούθησε τήν εθνικιστική πολιτική τών ’Αθηνών παραμερίζοντας τό οικου
μενικό ιδεώδες. Δέν μπορούσε, άλλωστε, νά πράξει καί διαφορετικά, άφού οί κίνδυ
νοι ήσαν πλέον ορατοί καί αυτή ή Ιδια υπόσταση τού Θρόνου κλονιζομένη είχε τήν 
άνάγκη τής 'Ελλάδος. ’Από τότε επέρχεται ή ρήξη τού οικουμενικού ιδεώδους πού 
ολοκληρώνεται τό 1922, οπότε τό Πατριαρχείο αιχμάλωτο καί άπογυμνωμένο πλέον 
άπό τά έκατομμύρια τών πιστών του, αρχίζει νά επιστρέφει στό οικουμενικό ιδεώδες. 
Όρθώς λοιπόν σημειώνει προλογίζοντας τό παρόν βιβλίο τού κ. Καρδαρά ό καθηγη
τής (τότε) τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, ότι ή μελέτη τών χρό
νων αύτών άφήνει μιά στυφή γεύση καί προκαλεϊ όπως άλλωστε κάβε εξεταζόμενη 
ιστορική περίοδος, διαλογισμούς καί συγκριτικές διασυνδέσεις μέ τό παρόν. Ή επα
ναλαμβανόμενη θέση, ότι ή ιστορική γνώση βοηθά τούς κρατούντας νά μή διαπράτ- 
τουν σοβαρά τουλάχιστον λάθη, φοβάμαι ότι δέν είναι καί τόσον ισχυρή. Φτάνει νά 
σκεφτεΐ κανείς ότι καί σήμερα δέν λείπουν οί άντιπαραθέσεις άνάμεσα στήν ’Αθήνα 
καί τό Φανάρι.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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