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Κωνστ. Σβολοπούλου, Κωνσταντινούπολη 1856-1908. Η ακμή του Ελληνισμού, 
Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 2003, γ' έκδ., σσ. 118.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να παρουσιάζω από τις σελίδες των «Μακεδονικών» 
το καταξιωμένο, -όπως αποδεικνύεται και από την τρίτη μέσα σε εννέα χρόνια έκδοσή 
του-, βιβλίο του καθηγητή κ. Κωνστ. Σβολοπούλου. Και λέγω ευχάριστο, διότι το 
έργο αυτό, παρά το ευσύνοπτο μέγεθος του, αποκαλύπτει και αξιολογεί όλες τις επι- 
μέρους πτυχές του βίου και της δραστηριότητας του Ελληνισμού της Κωνσταντινου
πόλεως κατά την περίοδο εκείνη μεταξύ του Χάττ-ι-Χουμαγιούν (1856) και της Επα
νάστασης των Νεοτούρκων (1908).

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε εισαγωγή, επτά κεφάλαια, επίλογο. Ακολουθούν οι βι
βλιογραφικές παραπομπές και τα ευρετήρια προσώπων και τοπωνυμίων.

Στο πρώτο κεφάλαιο («Οι Έλληνες της Πόλης ως αυτοδύναμη εθνική ομάδα»), ο 
συγγρ. επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινότητας στην οθωμανική 
πρωτεύουσα συναρτώνται τόσο με τις δικές της εθνικές και πολιτιστικές καταβολές, 
όσο και με το ειδικό προνομιακό καθεστώς, που της είχε απονεμηθεί μετά την Αλωση 
και από τότε είχε περαιτέρω ενισχυθεί. Τα προνόμια του Πατριαρχείου ήταν θρη
σκευτικά και πολιτικά. Έτσι, οι Έλληνες ορθόδοξοι μπόρεσαν να συνυπάρχουν με την 
κυρίαρχη κοινωνική ομάδα των μουσουλμάνων, αν και αποκλεισμένοι, -ως έναν βαθ
μό τουλάχιστον-, από τον δημόσιο τομέα. Η πρακτική διαχωρισμού, που ασκούσαν οι 
οθωμανικές αρχές, ενίσχυε την συνείδηση των μη μουσουλμάνων ως προς την διαφο
ρετική θρησκευτική και εθνική προέλευσή τους σε σχέση προς το κυρίαρχο στοιχείο. 
Αυτό, άλλωστε,'δεν ήταν σε θέση να αφομοιώσει πολιτιστικά τους χριστιανούς και 
εβραίους της αυτοκρατορίας αλλά ούτε επιθυμούσε να τους αφομοιώσει. Πάντως οι 
Έλληνες τελούσαν υπό την επήρεια δύο ασυμβιβάστων μεταξύ τους επιδιώξεων: με
τείχαν στην ζωή και την επιβίωση της αυτοκρατορίας, ενώ συγχρόνως ονειρεύονταν να 
ιδρύσουν ένα δικό τους κράτος. Την ιδέα κατάλυσης της αυτοκρατορίας των Οσμανι- 
δών, οι Έλληνες της Πόλης θα την υιοθετήσουν, με παράλληλη ένταξή των σε δικό 
τους εθνικό κράτος, μόνον όταν οριστικά ναυάγησαν οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 
στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ακολουθεί το κεφάλαιο περί του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, του Τανζι- 
μάτ, το οποίο απέβλεπε κατ’ αρχήν στην ισότητα όλων των τμημάτων της οθωμανικής 
κοινωνίας. Η πλειονότητα των Ελλήνων της Πόλης αντέδρασε θετικά στην εξαγγελία 
των μεταρρυθμίσεων. Από αυτές, άλλωστε, θα αντλούσαν την εξασφάλιση των ατομι
κών ελευθεριών και την εξίσωσή τους με το κυρίαρχο μουσουλμανικό στοιχείο ως 
προς τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν υποβοήθησαν, όσο 
τους ήταν δυνατό, την προώθηση των σχετικών προσπαθειών, όπως έγινε με τον σουλ
τάνο Μουράτ Ε '. Ο σουλτάνος αυτός ήταν εκφαστής του μεταρρυθμιστικού ρεύμα
τος στην ολιγόμηνη βασιλεία του το 1876. Είχε μυηθεί στις φιλελεύθερες ιδέες από 
τον ελευθεροτέκτονα Κλεάνθη Σκαλιέρη, τελικώς δε ο ίδιος κατέστη μέλος του 
ελευθεροτεκτονισμού. Μετά την βίαιη εκθρόνισή του, οι Έλληνες ήταν εκείνοι που 
τον βοήθησαν. Παράλληλα, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέβλεπε κατ’ αρχήν 
θετικά προς τις μεταρρυθμίσεις, αλλά με περίσκεψη αντιμετώπιζε τόσο την μείωση 
των προνομίων του όσο και την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας ως προς τα φιλογενή 
και κοινωνικά καταστήματα των Ελληνορθόδοξων. Στην πράξη η εφαρμογή των με
ταρρυθμίσεων περιορίστηκε στην εσωτερική λειτουργία της κάθε μιας εθνότητας. 
Ήδη στα 1897, μία έκθεση των πρέσβεων των Μ. Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη
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διαπίστωνε την μειονεκτική θέση των χριστιανών, οι οποίοι όμως, -και κατ’ εξοχήν οι 
Έλληνες της Πόλης- πραγματοποιούσαν συγχρόνως αξιοθαύμαστη οικονομική πρόο
δο, πολύ ανώτερη από εκείνη των μουσουλμάνων.

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την αριθμητική παρουσία των Ελλήνων στην 
I Ιόλη. Συνεχώς αυξάνονταν, όπως άλλωστε και ο συνολικός πληθυσμός της. Κατά τις 
πλέον αξιόπιστες πηγές, το 1877 οι Έλληνες ανέρχονται σε 250.000 άτομα, ενώ στις 
αρχές του 20ού αι. στο βιλαέτι της Κωνσταντινουπόλεως κατοικούσαν 358.000 Έλ
ληνες. Περαιτέρω, η εσωτερική μετανάστευση ενίσχυσε δημογραφικά το ελληνικό 
στοιχείο της Πόλης, το οποίο αριθμητικά υπελείπετο μόνο σε σχέση με τους μου
σουλμάνους και υπερτερούσε έναντι των άλλων χριστιανών και των Ισραηλιτών.

Το επόμενο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται λεπτομερώς στην οικιστική κατανομή 
και την κοινωνική κινητικότητα των Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών. Στους πρώτους 
αιώνες μετά την Άλωση, κατοικούσαν στην περιοχή όπου ήδρευε το Πατριαρχείο από 
το 1601 στην νότια ακτή του Κερατίου, όπου το Φανάρι. Αργότερα άρχισαν να εγκα
θίστανται στις ανατολικές ακτές του Κερατίου και στα παράλια της παλαιάς Πόλης, 
στην θάλασσα του Μαρμαρά. Στην δεύτερη πεντηκονταετία του 19ου αι., τους βρί
σκουμε κυρίως στο Πέραν, στις ακτές του Βοσπόρου, στα Ταταύλα και στα νησιά. Η 
παρουσία τους εκεί, πάντως, δεν ήταν αποκλειστική· συνυπήρχαν με Μουσουλμάνους, 
Αρμενίους και Εβραίους.

Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο για την καλλιέργεια των Γραμμάτων. Οι μεταρ
ρυθμίσεις, -όσο κολοβές και αν ήταν στην εφαρμογή τους-, επέτρεψαν την σύσταση 
εκπαιδευτηρίων. Περί το 1900, μόνο στην αρχιεπισκοπική επαρχία της Κωνσταντι
νουπόλεως, -χωρίς δηλαδή τα προάστια-, λειτουργούσαν 68 σχολεία με 294 διδά
σκοντες και 10.800 μαθητές, και μάλιστα χωρίς ποσοτική διαφορά μεταξύ θηλέων και 
αρρένων. Τα σχολεία διακρίνονταν σε «εθνικά» (διοικούνταν από συμβούλια), «ενο- 
ριακά» (η διοίκησή τους ανήκε σε όργανα της τοπικής ενορίας) και ιδιωτικά. Όλα 
τους υπήγοντο στην εποπτεία του Πατριαρχείου. Η οθωμανική διοίκηση εξαντλούσε 
την παρέμβασή της στην υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Ο Ελ
ληνισμός της Πόλης ανέδειξε λογίους, που το έργο τους σημάδεψε την πνευματική 
πορεία και την επιστημονική έρευνα μεταξύ όλων των Ελλήνων κατά τον 20ό αιώνα. 
Υπήρχε, επίσης, έντονη θεατρική και καλλιτεχνική κίνηση, καθώς και μεγάλος αριθ
μός εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εκδόσεων, που διαχέονταν τόσο στην οθω
μανική αυτοκρατορία όσο και στις γειτονικές Ρωσία και Ρουμανία.

Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά στις επιδόσεις και τις κατακτήσεις των Ελλήνων 
της Πόλης στο επαγγελματικό πεδίο. Κύρια απασχόληση ήταν ο τριτογενής τομέας, με 
δικτύωση και διασπορά των εμπορικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός της αυτο
κρατορίας. Η δομή των εμπορικών οίκων ήταν αρχικά θεμελιωμένη στην πατρογονική 
ιεραρχία και σε δεύτερη φάση στην συνεργασία των μελών της οικογένειας. Οι κύριες 
ενασχολήσεις ήταν οι τραπεζικές, μεσιτικές και χρηματιστηριακές εργασίες. Σημαντι
κός αριθμός τραπεζών ιδρύθηκε από Έλληνες. Διατακτικοί αρχικά ήταν οι τραπεζίτες 
έναντι των βιομηχανικών επενδύσεων. Αργότερα όμως εστράφησαν προς την χρηματο
δότηση δημιοσίων μεταλλείων και σιδηροδρόμων. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων ήταν 
επαγγελματίες. Στον δημόσιο τομέα, ύστερα από μία σχετική υποχώρηση στα αμέσως 
μετά την Επανάσταση του 1821 χρόνια, οι Έλληνες της Πόλης περισσότερο από κάθε 
άλλο εθνικό και θρησκευτικό στοιχείο (εκτός βέβαια από τους μουσουλμάνους) επα
νήλθαν στην δημόσια υπηρεσία, ιδίως στο διπλωματικό σώμα της οθωμανικής αυτο
κρατορίας.
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Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο, το σχετικό με τις συλλογικές μορφές της εθνικής 
αλληλεγγύης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως κεντρική συσσωμάτωση του Γένους, 
και οι μερικότερες εκδηλώσεις της, όπως ήταν τα εσνάφια (συντεχνίες), τα αδελφάτα 
(«κλειστοί» σύλλογοι), οι σύλλογοι για την προαγωγή των γραμμάτων, των τεχνών και 
των επιστημών, -είναι χαρακτηριστικό ότι στην δεκαετία του 1880 λειτουργούσαν 
στη μεν Πόλη είκοσι τέτοιοι σύλλογοι, στην δε Αθήνα μόλις επτά-, τα παραρτήματα 
ευρύτερων διεθνών οργανώσεων, και τα φιλογενή καταστήματα, όπως νοσοκομεία, 
γηροκομεία, ορφανοτροφεία, και τα οποία έφθασαν με την πάροδο του χρόνου να 
αποτελούν το σημαντικότερο συγκρότημα νοσηλείας καί περίθαλψης στα Βαλκάνια, 
όπως παρατηρεί ο συγγρ.

Το εδώ παρουσιαζόμενο έργο του κ. Κωνστ. Σβολοπούλου συνιστά την πληρέ
στερη σύνθεση για την εποποιία του Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως κατά την 
περίοδο της μεγάλης του ακμής. Η πραγμάτευση όλων των πτυχών αυτής της επο
ποιίας έχει διεξαχθεί με τρόπο μεθοδικό, ενδελεχή πληρότητα, μόνιμη θεμελίωσή της 
στις πηγές και με αντικειμενικότητα άξια κάθε επαίνου. Νομίζω ότι ο κ. Κωνστ. Σβο- 
λόπουλος θα αδικήσει το λαμπρό αυτό έργο του, αν δεν προχωρήσει στην έκδοση με
τάφρασής του σε μια διεθνή γλώσσα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Νικόλαος Δημ. Σιώκης, Ή ιστορία καί τά κειμήλια τών ιερών ναών 'Αγίου Νικο
λάου καί Αγίου Δημητρίου Κλεισούρας Καστοριάς, έκδ. Συλλόγου 'Απανταχού 
Κλεισουριέων «Ό "Αγιος Μάρκος», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 
112. Πρόλογος Σεβασμ. Μητροπολίτου Καστοριάς κ. Σεραφείμ.

Ή τοπική ιστορία καί ô πολιτισμός τής Μακεδονίας, ιδιαιτέρως κατά τούς χρό
νους τής Τουρκοκρατίας, είναι από τά θέματα πού ελκύουν τούς ερευνητές, δπως 
στήν προκειμένη περίπτωση κατά τήν οποία ό νέος ερευνητής κ. Ν. Δ. Σιώκης πού 
ασχολήθηκε μέ τήν Ιστορία καί τόν πολιτισμό μιας κωμοπόλεως τής Δυτ. Μακεδο
νίας, τής Κλεισούρας δηλονότι πού έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τόν 18ο καί 19ο αί. 
όχι μόνον σ’ ό,τι αφορά στόν στενό τοπικό χώρο, αλλά καί τόν ευρύτερο βαλκανικό. 
Ό κ. Ν.Δ.Σ. μάλιστα είσαγωγικώς δίδει μία συνοπτική ιστορία τής Κλεισούρας πού 
φέρεται οίκισθείσα κατά τόν 15ο αί. γιά νά φθάσει στό απόγειό της τήν περίοδο 1750- 
1880, οπότε καί κτίζονται τά άρχοντικά της, ιδρύονται τράπεζες καί σχολεία, φιλαν
θρωπικοί σύλλογοι καί σωματεία. Είναι ή εποχή πού οί Κλεισουριώτες ιδρύουν στήν 
Κ. Ευρώπη καί τήν Β. Βαλκανική τίς κοινότητές τους καί οί απόδημοι φροντίζουν 
πολλαπλώς γιά τήν πρόοδο τής γενέτειράς τους, ή όποια θά άναδειχθεΐ έξέχον κέντρο 
τού Μακεδονικού Άγώνος μετέχοντας, λόγω τής γεωγραφικής θέσεώς της καί στούς 
λοιπούς αγώνες τού Γένους. Μεταξύ τών πολιτισμικών μνημείων τής Κλεισούρας οί 
ναοί τών Αγίων Νικολάου καί 'Αγίου Δημητρίου, μέ τούς όποιους άσχολεΐται είδικώς 
ό κ. Ν.Δ.Σ. Καί κατ’ αρχήν δ ναός τού 'Αγίου Νικολάου πού ανοικοδομήθηκε τό 1839, 
έπομένως είναι παλαιότερος, άλλά καί πού πυρπολήθηκε στις 2.11.1912 από τούς 
Τούρκους γιά νά άνοικοδομηθεΐ έκ νέου τό 1920-1922. Καί είναι εύλογο κατά τήν 
πυρπόλησή του νά καταστράφηκαν πολλά στοιχεία τού ναού, όπως τό περίφημο ξυ
λόγλυπτο τέμπλο του. Ό κ. Δ.Ν.Σ. δίδει σύντομη περιγραφή τών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων τού ναού, ό οποίος, σημειωτέον, δέχθηκε νέο πλήγμα τόν ’Απρίλιο τού 1941 
από βομβαρδισμό τών Γερμανών.
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