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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ABBOT ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ»

Διαβάζοντας τή «Στρατιωτική ζωή έν Έλλάδι», το δημοσιευμένο χει
ρόγραφο Έλληνα ύπαξιωματικοΰ, τού Ερρίκου Σκράδη (Ισως ψευδώνυμο), 
πού έκδόθηκε γιά πρώτη φορά στή Βραΐλα τής Ρουμανίας στο τυπογρα
φείο τού X. Δημοπούλου στα 1870 καί τελευταία στα 1977 μέ τήν επιμέλεια 
τού φίλου συναδέλφου Mario Vitti, παρασύρθηκα άθελα μου από τήν άπλό- 
τητα καί τή φυσικότητα τού ύφους τού συγγραφέα καί τόν ακολούθησα, 
αιχμάλωτος τής άφηγήσεώς του, σέ όλες του τις περιπέτειες. Πολλά θά είχε 
βέβαια νά πει ό ιστορικός γιά τήν αξία του έργου καί ώς ιστορικής πηγής 
όχι μόνο γιά τήν αλήθεια των έπιμέρους γεγονότων, άλλά πρό πάντων γιά 
τήν άναπαράσταση γενικά τής εποχής εκείνης στήν Ελλάδα. Πάντως κατά 
τήν άνάγνωση είχα στό μυαλό μου τήν παρατήρηση, πού εκαμε ό Vitti, σέ 
κείνο τό σημείο τής Εισαγωγής του, στή σ. θ', όπου εξετάζει αν υπάρχει 
σχέση ανάμεσα σ’ αύτά πού άφηγεΐται ό συγγραφέας καί ήρωας τού βιβλίου 
—εθελοντής ύπαξιωματικός τού έλληνικοΰ στρατού—καί στήν πραγμα
τικότητα, «’έστω καί αν εχει άλλάξει τά ονόματα των προσώπων, γιά τά όποια 
υπάρχει κάποια πιθανότητα ν’ αναγνωριστούν». Ύστερ’ άπ’ αύτά ό πειρα
σμός ενός απλού αναγνώστη τού θελκτικού αύτοΰ αφηγήματος, ό όποιος 
τυχαίνει νά είναι καί ιστορικός τού νέου ελληνισμού, ήταν επόμενο νά έξά- 
ψει τή φαντασία καί τήν έρευνητικότητά του. Υπάρχουν άραγε πυρήνες 
άλήθειας σέ ορισμένα σημεία μέσα στήν αφήγησή του, περιστατικά πού 
άφηγεΐται ό Κωνσταντινουπολίτης συγγραφέας, ό γαλουχημένος μέ τή Με
γάλη ’Ιδέα από τούς πατριώτες δασκάλους τού Βοσπόρου καί τής Μεγάλης 
τού Γένους Σχολής; Καί ώς πού φθάνει ή ειλικρίνεια αύτοΰ τού νέου, πού 
φλογισμένος άπό πατριωτισμό ταξιδεύει στήν ’Αθήνα, γιά νά υπηρετήσει 
στον έλληνικό στρατό;

Καί νά πού διαβάζοντας τό βιβλίο σκίρτησα άπό χαρά νομίζοντας πώς 
κάτι βρήκα, κάτι γνωστό άπό τις ιστορικές μου ενασχολήσεις. Καί συγκε
κριμένα: μέσα στήν αφήγηση τού ήρωά μας ύπάρχει ή «Ιστορία τού Μανώ
λη», ένα έπεισόδιο «παρέμβλητο», όπως σωστά τό χαρακτηρίζει ό Vitti 
(σ. μδ'), τό όποιο, μολονότι ξένο, χωρίς κανένα στενό δεσμό μέ τήν αυτο
βιογραφία του, ώστόσο αποτελεί πρόκληση προς έξιχνίαση, προς ανεύρεση 
τού ιστορικού του υποστρώματος, γιατί πραγματικά κρύβει—έστω καί μέ
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πλαστά λίγο ή πολύ ονόματα—μιά αληθινή ιστορία.
Ή ιστορία αύτή σκηνικό έχει τον μακεδονικό χώρο καί πιο συγκεκρι

μένα τη Θεσσαλονίκη. Ό Μανόλης είναι ένας τύπος φτωχού νέου, πού, αν 
καί άμόρφωτος, κατορθώνει να πιαστεί άπό κάπου καί φιλοδοξεί έπειτα 
μέ κάποια απάτη νά ανεβεί στά ψηλότερα οικονομικά καί κοινωνικά στρώ
ματα τής μακεδονικής πρωτεύουσας. ’Αλλά, γιά νά προχωρήσουμε στήν έ
ρευνα, άπαραίτητο είναι νά επαναλάβουμε μέ λίγα λόγια τήν ιστορία του, 
διερευνώντας ταυτόχρονα καί τις σχέσεις των διαφόρων περιστατικών της 
μέ τήν πραγματικότητα.

Ό συγγραφέας τής «Στρατιωτικής ζωής», συνυπηρετούσε μέ ένα συ
νάδελφό του, καί αυτόν άπό τήν άλύτρωτη Ελλάδα, τόν Μανόλη άπό τή 
Θεσσαλονίκη, μέ τόν όποιο δέν είχε ποτέ τύχει ώς τότε ν’ αποκτήσει στενώ- 
τερες σχέσεις. 'Ο Μανόλης έκτελοΰσε τά καθήκοντά του μέ ακρίβεια, χωρίς 
δυσφορία καί χωρίς μεμψιμοιρία, άλλά ήταν μελαγχολικός, άπέφευγε τή 
συναναστροφή μέ τούς συναδέλφους του καί γενικά παρουσίαζε ένα αλλό
κοτο χαρακτήρα, σά νά έκρυβε κάτι, ένα μυστικό. Αυτός λοιπόν ό άνθρω
πος, ό τόσο παράξενος καί σιωπηλός, έλυσε ώστόσο κάποια μέρα τή γλώσ
σα του, όταν σέ μιά μετακίνηση τής μονάδας του στήν ’Αταλάντη ετυχε νά 
μοιραστεί μέ τόν συγγραφέα τό ίδιο κατάλυμμα καί τό ίδιο γεύμα. Τό καλό 
κρασί τόν έκανε ν’ ανοίξει τήν καρδιά του στον συνάδελφό του. Τού είπε 
λοιπόν πώς ό πατέρας τους, ό κύρ Γιώργης, ήταν Καρπενησιώτης πού είχε 
εγκατασταθεί στή Θεσσαλονίκη, πληροφορία πού πρέπει νά είναι άληθι- 
νή, γιατί τό γεγονός τής εγκαταστάσεως Καρπενησιωτών καί ’Αγραφιωτών 
στήν πόλη τού Θερμαϊκού καί στά περίχωρά της δέν ήταν ξένο προς τήν 
πραγματικότητα, άφοΰ στήν περιοχή τών Άγράφων ή ληστεία αποτελούσε 
επί αιώνες ενδημική άρρώστια καί ανάγκαζε πολλούς κατοίκους της ν’ απο
δημούν σέ άλλα μέρη τής οθωμανικής αύτοκρατορίας1 2. 'Ο κύρ Γιώργης 
δέν φρόντισε νά μάθει γράμματα στά παιδιά του, 3 αγόρια καί 2 κορίτσια, 
άλλ’ αυτά μόνα τους τά έμαθαν, όπως μπόρεσαν. Έτσι ό Μανόλης, πού στά 
δεκαπέντε του χρόνια έγινε τσιμπουκτσής τού δεσπότη, τά διδάχτηκε άπό 
τόν καφετζή του. Ύστερα όμως άπό δύο χρόνια, όταν ήλθε νέος δεσπότης 
άπό τή Σμίτη (ασφαλώς ό συγγραφέας εννοεί τή Νικομήδεια, τουρκ. Ismit), 
έφερε απ’ εκεί όλους τούς δικούς του ανθρώπους κι έτσι ό Μανόλης βρέθη
κε χωρίς δουλειά. Τότε έκαμε τή γνωριμία ενός "Αγγλου πού «πέσας τίς 
ήξεύρει πώς εις τήν Θεσσαλονίκην» συνεργαζόταν μέ τούς Εβραίους, έκα

1. Βλ. ’Ανωνύμου, 'Ιστορικά σημειώματα, ΔΙΕΕ 2 (1885-1886) 111-112. Βλ. καί 
Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τού Νέου 'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1976, τ.
2, έκδ. Β', σ. 426, τ. 4, σ. 205. Τού αύτοΰ, "Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσ
σαλονίκη 1969, σ. 143.
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νε μια μικρή περιουσία καί πήρε γυναίκα μιά Ναουσαία, μέ τήν όποία άπέ- 
κτησε δύο άγόρια, τον Τζάρλ καί τον Τζάκ. Καί όταν ό πατέρας του πέθανε, 
τούς άφησε τή φιλία των Εβραίων, 6 ασημένια κουτάλια καί μιά σκλάβα 
Μεσολογγίτισσα, πού τήν είχε αγοράσει στό παζάρι τής Θεσσαλονίκης 
τον καιρό τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Μέσα άπό τις πληροφορίες 
αυτές τις τρομερά αλλοιωμένες, δέν δυσκολεύεται ό ιστορικός τής Μακε-

ΕΙκ. 1. Ό Barthélémy Edward "Αββοτ

δονίας καί γενικά του νεώτερου έλληνισμου νά διακρίνει τή γνωστή οι
κογένεια τής Θεσσαλονίκης Abbot, μέ αρχηγό τον Barthélémy Edward 
Abbot (βλ. είκ. 1), ό όποιος είχε έλθει στή Θεσσαλονίκη στά 1771 προερχό
μενος άπό τήν Κωνσταντινούπολη1 2. Έκεΐ, όπως μάς λέγει ό "Αγγλος περιη
γητής Daniel Edward Clarke πού πέρασε άπό τή Θεσσαλονίκη στά 1805 ή 
18062, διατηρούσε, ό μεγαλύτερος ίσως άδελφός του, έμπορικό οίκο, τον 
όποιον είχε γνωρίσει καί πολλές φορές είχε έπισκεφθεΐ. Ό Barthélémy,

1. Βλ. ’Αγγελικής Β. ΜεταλλινοΟ (Τ σι ώμου), Παλαιά Θεσσαλονίκη. 
Εικονογραφημένη Θεσσαλονίκη, ά.ε., 1, σ. 170.

2. Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa, London 1816, Part the Se
cond, Section the Third, σ. 346.
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πρίν ελθει στήν Κωνσταντινούπολη καί άπ’ εκεί στή Θεσσαλονίκη, είχε 
κάνει 13 χρόνια στή βόρεια Μ. ’Ασία, πιθανόν σε μια άπό τις έλληνικές 
πόλεις τής περιοχής, ίσως ώς άντιπρόσωπος του εμπορικού οίκου του άδελ- 
φοϋ του, καί έκει είχε παντρευθεΐ Μικρασιάτισσα γυναίκα1. Έχοντας λοι
πόν υπόψη μας τά άκριβή αυτά ιστορικά στοιχεία βλέπουμε ότι ό ’'Αγγλος 
έμπορος Barthélémy Edward Abbot δέν ήταν «κάποιος» πού απέκτησε κά
ποια «μικράν κατάστασιν» ούτε καί παντρεύθηκε Ναουσαία, αλλά Μικρα- 
σιάτισσα. Ό Clarke τόν παρουσιάζει στά 1805-1806 επιφανή Ευρωπαίο, 
«Gentleman», πού τόν όνόμαζαν πατέρα τής Levant Company στή Θεσσα
λονίκη, τής παγκόσμια γνωστής άγγλικής αποικιακής έταιρείας πού έδρα 
είχε τό Λονδίνο. Επομένως τά άναφερόμενα ότι απέκτησε «μικράν κατά- 
στασιν» εκμεταλλευόμενος τήν έργασία των Εβραίων φορτωτών καί εκφορ
τωτών, δηλαδή των αχθοφόρων τής εποχής εκείνης, δέν φαίνεται νά είναι 
απόλυτα σωστά. Πιθανόν όμως συνεργαζόμενος μέ τόν αδελφό του καί άντι- 
προσωπεύοντας τήν Levant Company νά κέρδιζε χρήματα χρησιμοποιώντας 
τούς Εβραίους γιά τό φόρτωμα ή ξεφόρτωμα των καραβιών.

’Ακόμη πιό ανακριβή είναι τά στοιχεία πού δίνει ό Μανόλης γιά τούς 
γιούς τού Barthélémy, τόν Τζάρλ καί τόν Τζάκ. Ή παλιά Σαλονικιά ’Αγγε
λική Μεταλλινοΰ-Τσιώμου, πού δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες τών 
μελών τής οικογένειας Abbot καί μας εδωσε ισχνές ειδήσεις γιά τά μέλη 
της, γράφει ότι ό γενάρχης τού κλάδου τής Θεσσαλονίκης είχε ενα μόνο 
γιό, τόν Φρειδερίκο καί αυτός πάλι 9 αγόρια καί κορίτσια, άπό τά όποια 
πρώτος ήταν ό Ροβέρτος (Μπάμπης) καί δεύτερος ό Τζών (Τζέκης, βλ. είκ. 
2), πού τό όνομά του μοιάζει κάπως μέ τό Τζάκ τής «ιστορίας του Μανόλη». 
Σ’ αυτό έδώ τό σημείο ακριβείς καί πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν οικο
γένεια Abbot μάς δίνει τό τελευταία δημοσιευμένο άπό τόν Κωνσταντίνο 
Βακαλόπουλο γαλλικό χειρόγραφο τού Frère Rodriguez πού άπό τό 1888- 
1942 δίδασκε γαλλικά στή Σχολή τών Frères de la Congrégation de Saint 
Français De La Salle. Ό συγγραφέας τού χειρογράφου δέν μιλεί καθόλου 
γιά τόν Barthélémy ούτε καί γιά τόν γιό του Φρειδερίκο, άλλ’ αρχίζει τήν 
ιστορία τών Abbot άπό τό 1825, όταν ό Τζέκης—καί όχι ό Τζάρλ —είχε τήν 
ιδέα νά κάνει τό εμπόριο τών βδελλών2, όπως γράφει καί ό Σκράδης. Αυτός 
ό Τζέκης ή Τζάρλ πήρε στήν υπηρεσία του τόν άνεργο Μανόλη, πού υστερ’ 
άπό λίγο ερωτεύεται τή μοναχοκόρη του προστάτη του, κλέβει τά διαμαντικά

1. Βλ. Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, 
etc., during the Years 1812 and 1813, London 1815, σ. 312. Βλ. καί Constantin A. 
Vacalopoulos, Contribution à l’histoire de la colonie européenne de Thessalonique 
vers la fin du XVIIIe siècle, «Μακεδονικά» 12 (1972) 190-191.

2. Βλ. C o n s t a n t i n A. V a c a 1 ο p o u 1 o s, 6,ά., 12 (1972) 183 κ.έ.
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της καί προσπαθεί νά τήν πείσει νά τόν άκολουθήσει, άλλ’ αύτή δέν έρχε
ται προς συνάντησή του καί έτσι ό Μανόλης φεύγει στην Καβάλα καί άπ’ 
εκεί ύστερ’ από πολλές περιπέτειες καταλήγει στή Λαμία καί κατατάσσεται 
στον έλληνικό στρατό, στον ίδιο λόχο, όπου υπηρετούσε καί ό συγγραφέας. 
Αυτή είναι ή «ιστορία του Μανόλη» πού πλέκεται παρενθετικά μέσα στό 
έργο του ώς τό ένατο κεφάλαιο, τό τελευταίο του πρώτου τόμου (σ. 100-108).

ΕΙκ. 2. 'Ο Τζό>ν (Τζέκης) ’Άββοτ

Ότι οι ταυτισμοί πού έκανα παραπάνω είναι ακριβείς καί άνταποκρί- 
νονται σέ πραγματικά γεγονότα, παρά τις άλλοιώσεις πού έγιναν είτε από 
αυθαίρετες διαστρεβλώσεις καί συγκαλύψεις του Μανόλη είτε καί άπό μυ
θοπλαστική διάθεση ή καί άπό άδυναμία τής μνήμης του συγγραφέα νά συγ- 
κρατήσει τις λεπτομέρειες άσήμαντων γι’ αυτόν γεγονότων, επαληθεύονται 
καί άπό μιά άλλη χαρακτηριστική μαρτυρία τού έργου, όπου γράφονται τά 
έξης. «Δέκα έτη μετά ταδτα (άφότου δηλαδή ό Τζάρλ πήρε τό φιρμάνι γιά 
τήν άδεια τής έκμεταλλεύσεως των βδελλών στήν περιοχή τής Θεσσαλονί
κης) έκτιζε μέγαρον μαρμάρινον εις τήν πόλιν (Θεσσαλονίκην), σταύλους 
εις τήν έξοχήν διά έξήντα ίππους καί έδάνειζεν εις τήν τουρκικήν κυβέρνη- 
σιν δέκα έκατομμύρια γρόσια» (σ. 102). "Ωστε, άν οί πληροφορίες τοϋ Μα
νόλη έχουν κάποια άληθοφάνεια, πρέπει νά αναζητήσουμε τήν αρχή τής
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ιστορίας, τήν ύπαρξη του μεγάρου στή Θεσσαλονίκη καί τήν εξοχική του κα
τοικία με τούς στάβλους σέ μιά από τις εξοχές της. Πότε όμως έγιναν αυτά; 
"Αν λάβουμε υπόψη τήν πληροφορία του γαλλικού χειρογράφου ότι ό Τζέκης 
"Αμποτ άρχισε τό εμπόριο των βδελλων στά 1825, τότε τό καλλιμάρμαρο μέ
γαρό του πρέπει νά κτίστηκε γύρω στά 1835 καί σύγχρονα ή ίσως λίγο άρ- 
γότερα ν’ άποκτήθηκε ή άγροικία του μέ τούς στάβλους της γιά 60 άλογα. 
Καί άν όλα αυτά έχουν ενα πυρήνα άληθείας, πρέπει νά έχουν άφήσει ίχνη 
στήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης. Πραγματικά ή ανάμνηση των παλιών αύ- 
των μεγαλείων τής οικογένειας Abbot έχει διασωθεί ζωηρή στήν προφορική 
καί γραπτή παράδοση των Θεσσαλονικέων κατοίκων. Συγκεκριμένα οί "Αγ
γλοι περιηγητές Henry Holland καί Daniel Edward Clarke, άλλα καί ό Γάλ
λος πρόξενος στήν πόλη τού Θερμαϊκού πρίν καί μετά τό 1800 Ε. Μ. Cou- 
sinéry καί τέλος τό γαλλικό χειρόγραφο τού Père Rodriguez μαζί καί ή νεώ- 
τερη εργασία τής ’Αγγελικής Β. Μεταλλινοΰ (Τσιώμου), Παλαιά Θεσσα
λονίκη, Θεσσαλονίκη ά.ε. passim, μάς δίνουν πλήθος άπό πληροφορίες, πού 
μπορεί νά τίς βρει κανείς άναλυτικά δημοσιευμένες καί κριτικά εξελεγμέ
νες στήν παραπάνω μελέτη τού Κωνσταντίνου Βακαλοπούλου. Άπό τίς 
ειδήσεις αύτές μαθαίνουμε ότι ή περίφημη άλλοτε άγροικία των Abbot 
σώζεται ως σήμερα στή θέση Ρετζίκι, θαυμαστό θέρετρο τής παλιάς φραγκο- 
λεβαντίνικης παροικίας τής Θεσσαλονίκης, καί είναι τώρα κτήμα των Frè
res de la Congrégation de Saint Français De La Salle, όπου εχει μεταφερθεΐ 
καί εγκατασταθεί πιά μόνιμα τό ομώνυμο σχολείο· άκόμη ότι τό «μαρμάρι- 
νον μέγαρον» τής Θεσσαλονίκης έπίσης διατηρείται στήν οδό Φράγκων 
(πού αλλού;) καί στέγαζε ως τά τελευταία χρόνια τά Γραφεία τού ΙΚΑ (βλ. 
είκ. 3).

’Αλλά καί κάποιο άλλο σημείο τής «ιστορίας τού Μανόλη» άναφέρεται 
σέ πραγματικό γεγονός τής ζωής τού Τζέκη "Αμποτ: ότι ό "Αγγλος έμπορος 
συντηρούσε σέ 5 διάφορες συνοικίες τής Θεσσαλονίκης ισάριθμες ερωμέ
νες, σέ χωριστά σπίτια μέ έπιπλα καί ύπηρέτριες, καί πήγαινε πότε στή μιά 
καί πότε στήν άλλη (σ. 402). Αύτά τά ίδια, κάπως παραλλαγμένα καί άναφερό- 
μενα στον πατέρα του, μνημονεύει ό Γερμανός περιηγητής Karl Braun: 
ότι είχε δωδεκάδες άπό εμπορικά καταστήματα καί τσιφλίκια· «καί, όπως 
λένε οί κακές γλώσσες στή Θεσσαλονίκη, σέ κάθε τσιφλίκι είχε κι ένα 
χαρέμι»1.

Επομένως άπό τή μικρή μας αύτή έρευνα, πού τήν ξεκίνησε ή περιέρ- 
γειά μου γιά τήν άνεύρεση τού ιστορικού πυρήνα τής «ιστορίας τού Μανό

1. Βλ. Π. Κ. Έ V ε π ε κ ί δ η, Ή Θεσσαλονίκη στά χρόνια 1875-1912, Θεσσαλονίκη 
1981, σ. 61.
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λη», πού περιέχεται στή «Στρατιωτική ζωή έν Έλλάδι», διαπιστώνω οτι πρά
γματι ό συγγραφέας της πρέπει να γνώρισε κάποιον Θεσσαλονικέα Μανόλη 
ή αλλιώς πως όνομαζόμενο καί δτι άπ’ αυτόν, τυχοδιωκτικό τύπο πού κατα
τάχθηκε στον έλληνικό στρατό, έμαθε τήν ιστορία του ή καλύτερα, ένα μέ-

ΕΙκ. 3. 7ο σπίτι τον Τζέκη ’Άββοτ

ρος τής «ιστορίας» του πού τήν έπλεξε έπειτα κατά τρόπο μυθοπλαστικό 
στό βιβλίο του «Ή στρατιωτική ζωή έν Έλλάδι» πού δημοσίευσε αργότερα 
στά 1870 στή Βραΐλα. Υπάρχουν βέβαια μέσα στήν ιστορία του Μανόλη 
καί πολλές άλλες λεπτομέρειες πού άφορούν τούς Abbot, άλλ’ αύτές αποτε
λούν άλλα ερωτηματικά γιά τόν ιστορικό πού θ’ άσχοληθεΐ μέ τή δράση 
τής οικογένειας αυτής, τής οποίας τά μέλη ανέπτυξαν σπουδαία δράση ώς 
πράκτορες τής Levant Company στή Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΪΛΟΣ



RÉSUMÉ

Apostolos Vacalopoulos, Quelques données historiques 
sur la famille Abbot de Thessalonique dans l’œuvre anonyme «La vie mili
taire en Grèce».

Dans cette article je m’efforce de dévoiler les vrais noms de quelques per
sonnes, originaires de Thessalonique, qui se cachent sous d’autres noms dans 
un chapitre d’une autobiographie anonyme qui a paru pour la première fois 
le siècle passé, en 1870, sous le titre «La vie militaire en Grèce» et dernière
ment en 1977 dans une édition critique de mon collègue Mario Vitti. En con
frontant les détails donnés das le chapitre mentionné avec des renseignements 
historiques contemporains, je démontre que les allusions faites dans cet œu
vre se rapportent aux membres de la famille Abbot, établie à Thessalonique, 
d’origine anglaise et de rite orthodoxe.
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