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ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αη. ζηηο πφιεηο ιηκάληα ηεο απηνθξαηνξίαο 

παξαηεξείηαη ε εκθάληζε κηαο λέαο κεζαίαο αζηηθήο ηάμεο. Απφ ηελ Θεζζαινλίθε σο ηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο ηε Βεξπηφ, κέιε δηαθφξσλ 

εζλνζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο ή σο απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο θνηλφηεηαο, απέθηεζαλ θχξνο θαη επξεία 

απνδνρή, ηφζν κεηαμχ ησλ νκνζξήζθσλ ηνπο φζν θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

Παξά ηε ζρεηηθά κέηξηα νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εκπνξηθή αζηηθή 

ηάμε θαη ηελ παιαηφηεξε γξαθεηνθξαηηθή εγεηηθή νκάδα πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Σαλδηκάη, αλέπηπμαλ ζηαδηαθά ζηξαηεγηθέο ζπκπεξηθνξάο βαζηζκέλεο ζε 

κηα ζεηξά απφ εζηθέο αμίεο θαη πξνηάγκαηα γηα ην πσο πξέπεη λα νξγαλσζεί ε θνηλσληθή δσή. 

ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ θπξηαξρνχζε ν δπηηθφο πνιηηηζκηθφο θαη ν νηθνλνκηθφο 

επεθηαηηζκφο, νη νκάδεο απηέο ελζηεξλίζηεθαλ δπηηθέο αμίεο πνιηηηζκνχ θαη δηακφξθσζαλ ηε 

βάζε κηαο λέαο εζηθφηεηαο φπσο απηνί ηελ αληηιακβάλνληαλ. Ωζηφζν, ήηαλ πάληνηε ζε ζέζε 

λα αλαλνεκαηνδνηνχλ απηέο ηηο αμίεο θαη λα παξάγνπλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ζηνρεχζεηο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε έκθαζε ζηελ ηάμε θαη ηελ 

πεηζαξρία ζην δεκφζην ρψξν εμειίρζεθε ζε κείδνλα ζπληζηψζα ηεο κεζν-αζηηθήο εζηθφηεηαο, 

πνπ θπξηαξρνχζε ζηηο αθεγήζεηο ζηηο θαηά ηφπνπο εθεκεξίδεο θαη ζηηο ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο. Βεβαίσο, νη επηθιήζεηο γηα ηάμε θαη πνιηηηζκφ νδήγεζαλ ηειηθψο ζε 

αιιειναπνθιεηφκελα πξνηάγκαηα θαη απηφ ζπλδέζεθε κε ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά θαη εζλνηηθά ππνθείκελα θηινδνμνχζαλ λα κνλνπσιήζνπλ απηέο ηηο αμίεο. Ζ 
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ηειηθή απνζχλζεζε ηεο ηδηφκνξθεο απηήο αζηηθήο θνπιηνχξαο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο πεξηφδνπ θαη ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο ζηα 1912-13, δελ ζα πξέπεη λα καο 

νδεγήζεη λα παξαβιέςνπκε ηελ ζπλαξπαζηηθή πνξεία ησλ ελλνηψλ πνπ είραλ θπξηαξρήζεη 

ζην κεηαμχ ζηνλ δεκφζην ιφγν.
2
 Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα κε βνήζεζαλ λα ζέζσ 

αληίζηνηρα εξσηήκαηα φηαλ αζρνιήζεθα κε ηνλ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο σο ζεζκνχ θαη ηνπ 

θιήξνπ ζηελ εκπέδσζε παξφκνησλ αμηψλ κεηαμχ ησλ πηζηψλ.
3
 ε έλα πην πξφζθαην άξζξν,

4
 

επηρείξεζα κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία κε ηνλ έλα ή ηνλ 

άιιν ηξφπν ρξεζηκνπνηεί νξνινγία θαη αθεγήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ κεηα-

απνηθηαθψλ ζπνπδψλ. Θέιεζα εθεί λα πξνηείλσ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν λα ζηνραζηεί θαλείο 

πάλσ ζηελ ζπλζήθε ηεο απνηθηνπνίεζεο, επηθαινχκελνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ παξάγεηαη 

απφ ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξφηεηλα ηε δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ νη ρξηζηηαλνί θαη κάιηζηα νη 

ειιελνξζφδνμνη, κέζα ζην πιαίζην απνηθηαθνχ ηχπνπ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Ζ πξφηαζε κνπ 

απηή βαζίζηεθε ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο „νζσκαληθήο εθδνρήο απνηθηνπνίεζεο‟, ε 

νπνία ζηε βηβιηνγξαθία, ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Selim Deringil ή ηνπ Ussama Makdisi, γηα 

παξάδεηγκα, γίλεηαη αληηιεπηή ζε κεγάιν βαζκφ σο ζπλάξηεζε ηεο ζξεζθείαο, εθφζνλ νη 

ζρεηηθέο κειέηεο εζηηάδνπλ ζε ζπλζήθεο φπνπ απηφο πνπ εθθέξεη απνηθηαθφ ιφγν θαη απηφο 

πνπ ηνλ πθίζηαηαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζξεζθεία, ην Ηζιάκ. Απηή ε πξνυπφζεζε είλαη 

ζεκαληηθή γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο απηή ε εθδνρή δηαθέξεη απφ ηελ εθδνρή φπνπ ε 

θπξίαξρε νκάδα απνηειείηαη απφ ρξηζηηαλνχο, ελψ ε ππάιιειε απφ κε-ρξηζηηαλνχο, φρη 

απαξαίηεηα κνπζνπικάλνπο, θπζηθά. Ωζηφζν, θαη αλ αθφκε ζπκβαηηθά αγλνήζνπκε ηελ 

ζεκαζία πνπ ε δηαθνξά ηνπ δφγκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηζιάκ είρε ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Ακπληνχι Υακίη Β‟, αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ζα ήηαλ κεζνδνινγηθά ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε 

ζην πιαίζην ηεο „νζσκαληθήο εθδνρήο απνηθηνπνίεζεο‟ πεξηπηψζεηο φπνπ νη ξφινη έρνπλ 

αληηζηξαθεί, θαη φπνπ νη θπξίαξρεο νκάδεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ κνπζνπικάλνπο ελψ νη 
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ππάιιειεο απφ κε-κνπζνπικάλνπο. Ή, έλα βήκα παξαπέξα, αλ ε αλίρλεπζε ζρέζεσλ 

εμνπζίαο κε βάζε ηε ζξεζθεία, γηα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, είλαη ζθφπηκε, δεδνκέλνπ πσο 

πνιιέο πξαθηηθέο θαη αμίεο δηαπεξλνχλ ηα φξηα ησλ εζλνζξεζθεπηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ. 

ηελ παξνπζίαζε απηή, ζα επεμεξγαζηψ θάπνηα ζηνηρεία απφ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ θιήξνπ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο ηφζν ζε ηππηθέο 

φζν θαη άηππεο κνξθέο θνηλσληθφηεηαο ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ φπσο απηφ ηεο κχξλεο 

φπνπ ζεσξείηαη πσο ζνβεί κηα θξίζε αμηψλ σο απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Θα επηρεηξήζσ, σζηφζν, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν λα ζπλδέζσ ηα ζηνηρεία 

απηά κε ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε θαη ζα ζέζσ θάπνηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

ηεο κειέηεο ζρέζεσλ εμνπζίαο, κε φξνπο απνηθηαθνχ ιφγνπ φπνπ ηφζν ν εθθέξσλ ην ιφγν, 

φζν θαη ν πθηζηάκελνο είλαη ρξηζηηαλνί. 

 

Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θιήξνπ θαη ε παξαβίαζε εζηθψλ αμηψλ 

Πνιχ ζπρλά, γηα ηηο ηνπηθέο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο, πεγή ελφριεζεο απνηεινχζαλ νη 

πεξηπηψζεηο ηεο απνπνκπήο θιεξηθψλ απφ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα, σο απνηέιεζκα 

ηεο επηβνιήο απζηεξψλ θαλφλσλ ζην ζέκα ηνπ έγγακνπ βίνπ ησλ θιεξηθψλ, αιιά θαη ιφγσ 

παξαπησκάησλ εζηθήο θχζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1905, ην Παηξηαξρείν ππνδεηθλχεη ζηνλ 

Μεηξνπνιίηε κχξλεο Βαζίιεην λα θαιέζεη ηνλ δηάθνλν Ησαθείκ Παπαγξεγνξηάδε θαη λα 

ηνλ ζπκβνπιεχζεη λα εγθαηαιείςεη ηελ απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, εηδάιισο ζα έπξεπε 

λα επηζηξέςεη ην πηπρίν ηνπ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο θαη λα θαζαηξεζεί.
5
 ε άιιε 

επηζηνιή, πιεξνθνξνχκαζηε πσο ν δηάθνλνο πνπ είρε νχησο ή άιισο απνθαζίζεη λα 

εγθαηαιείςεη ηνλ θιήξν, απέξξηςε ηελ πξφζθιεζε.
6
 Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1909, ν 

αξρηκαλδξίηεο Κπδσληψλ απεθδχζεθε επίζεο ην πνηκαληνξηθφ έλδπκα θαη ζπλέρηζε λα ζπδεί 

κε γπλαίθα κε ηελ νπνία είρε εξσηηθφ δεζκφ.
7
 Καζαηξέζεθε, επηζήκσο, ιίγεο βδνκάδεο 

αξγφηεξα.
8
 

Μεξηθνχο κήλεο κεηά, αθνχ ηνλ απνζαλφληα Μεηξνπνιίηε Βαζίιεην αληηθαηέζηεζε 

ζην αμίσκα ηνπ ηεξάξρε ηεο κχξλεο ν Υξπζφζηνκνο,  ε θαζαίξεζε ηξηψλ αθφκε θιεξηθψλ 
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ηάξαμε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ο αξρηδηάθνλνο Μειέηηνο Καξάο θαηαδηθάζηεθε επεηδή είρε 

γίλεη αηηία ζθαλδάινπ εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπ κε κηα γπλαίθα, „θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ 

απιεζηίαλ θαη ηελ πιενλεμίαλ, δηα ηελ πεξηνπζίαλ ηεο γπλαηθφο‟.
9
 ε άιιε πεξίπησζε, ν 

Αξρηκαλδξίηεο Ηεξψλπκνο εγθαηέιεηςε νηθεηνζειψο ην αμίσκά ηνπ θαη απνθάζηζε λα δήζεη 

σο ιατθφο παξά „ηαο ζπζηάζεηο θαη ηαο πξνηξνπάο πνπ ηνπ έγηλαλ απφ ηηο κεηξνπνιηηηθέο 

αξρέο‟.
10

 Μηα παξφκνηα πεξίπησζε πξνέθπςε δπν ρξφληα αξγφηεξα φηαλ ν παηέξαο Γεξκαλφο 

εγθαηέιεηςε ην ηεξαηηθφ έλδπκαεπίζεο ιφγσ ηεο παξάλνκεο ζρέζεο ηνπ κε κηα γπλαίθα.
11

 

Απφ ηελ παηξηαξρηθή αιιεινγξαθία καζαίλνπκε, ηέινο, πσο ζηε κχξλε, κηα νκάδα 

θιεξηθψλ δεκηνχξγεζε έλα ζχιινγν πξνθεηκέλνπ λα αγσληζηεί ελαληίνλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηνλ έγγακν βίν ηνπ θιήξνπ. Σν Παηξηαξρείν, κε πξνθαλή αγσλία, δεηά πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο.
12

 Ζ απάληεζε ζηελ αγσλία απηή είλαη νπσζδήπνηε απνθαιππηηθή γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θιήξνπ ζηελ πφιε απηή. χκθσλα κε ηνλ Μεηξνπνιίηε Υξπζφζηνκν, κηα 

παξφκνηα πξφθιεζε ζρεηηθά κε κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθθιεζία είρε ππάξμεη θαη ζην 

παξειζφλ, φηαλ έλαο θιεξηθφο νλφκαηη Γξεγφξηνο είρε εκθαληζηεί κπξνζηά ζηελ Ηεξά χλνδν 

ηεο νπνίαο ηα κέιε εμεπιάγεζαλ εμαηηίαο «ηεο παηδηθήο αθειείαο θαη ηεο αζσφηεηνο ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο θιεξηθνχ ζηε κχξλε. Οπδείο ιφγνο αλεζπρίαο ππάξρεη. Ο θιήξνο ζηε 

κχξλε δελ δηαθξίλεηαη ππφ πλεχκαηνο κεηαξξπζκίζεσο, δηφηη είλαη θαηά βάζε απαίδεπηνο, 

πξνέξρεηαη απφ ηαο ρακεινηέξαο βαζκίδαο ηεο θνηλσλίαο θαη νπδέλ άιινλ ηνλ απαζρνιεί ε 

κε ην πξνο ην δεηλ. Οπδέλ πςειφηεξνλ ηδαληθφλ δχλαληαη λα έρσζη».
13

 Σν πξφβιεκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Μεηξνπνιίηε, είλαη, πσο πνιχ άγακνη λένη ρεηξνηνλνχληαη ηεξείο, επεηδή ε 

ρεηξνηνλία απνηειεί πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο επηζθφπνπο. Δπνκέλσο, ζα ρεηξνηνλνχζαλ 

νπνηνλδήπνηε πιεξψζεη: «πλεπψο, ε κχξλε δηαζέηεη πιείζηνπο θαη αγάκνπο ηεξείο πεξί ησλ 

νπνίσλ δελ γλσξίδσ ηίλα θξνληίδα λα ιάβσ, δηφηη είλαη δπζηπρείο…θαη αη νδνί ηεο ακαξηίαο 

είλαη πνιινί ελ κύξλε».
14

 Οη πεξηπηψζεηο φπνπ θιεξηθνί εγθαηέιεηςαλ ην νξζφδνμν δφγκα 

γηα θάπνην άιιν είλαη επίζεο ελδηαθέξνπζεο. Απηή είλαη ε ηζηνξία ηνπ κνλαρνχ ηέθαλνπ 
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Οηθνλνκίδε, πξψελ εγνπκέλνπ ηεο κνλήο χιβνπ θαη Γίβξεσο πνπ αλαθνίλσζε ηελ 

πξνζρψξεζή ηνπ ζηελ επαγγειηθή πξνηεζηαληηθή εθθιεζία.
15

 

Σν εζηθφ επίπεδν ηνπ θιήξνπ απαζρνινχζε θαη ηνπο δχν Μεηξνπνιίηεο  κχξλεο ζε 

φιε απηή ηελ πεξίνδν. ηα 1906, ν Βαζίιεηνο ζπλέζηεζε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο 

αξρηκαλδξίηεο Γακαζθελφ εξγηάδε θαη Κχξηιιν Βαθεηαδάθε θαη ηνλ επίζθνπν Ηάθσβν, 

αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηεο θεληξηθήο εθθιεζηαζηηθήο επηηξνπήο ζην Παηξηαξρείν.
16

 Πήξε 

επίζεο ζεηξά κέηξσλ πνπ είραλ ζηφρν ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θιήξνπ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, απαγφξεπζε ζε θιεξηθνχο λα ηεινχλ ιεηηνπξγίεο έμσ απφ ηα 

φξηα ηεο ελνξίαο ηνπο. Δπίζεο, εηζήγε ηελ γηνξηή ηνπ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ, ηνπηθνχ αγίνπ 

πξνζηάηε ηεο κχξλεο σο εκέξα αξγίαο γηα ηα ειιελνξζφδνμα ζρνιεία.
17

 Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί εδψ πσο ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο ζεηείαο ηνπ, ν Βαζίιεηνο είρε θαηεγνξεζεί 

πσο δηήγε εμαηξεηηθά αζθεηηθφ βίν θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θνηλσληθά ελεξγνχ θαη απαηηεηηθνχ πνηκλίνπ ηνπ. Ο βηνγξάθνο ηνπ Βαζηιείνπ 

Γηακαληφπνπινο, ππεξαζπηδφκελνο ηνλ ηεξάξρε, παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

κπξλαίηθεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ, φπσο ηνλίδεη, ν Βαζίιεηνο ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα 

κάρεηαη ζε κηα δπλακηθή θνηλσλία «κεηαμχ ησλ αθξαίσο ζπληεξεηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο 

εθπλένληνο πξνζθάηνπ παξειζφληνο θαη ηεο πξσηνπφξνπ αιιά εγσθεληξηθήο θαη άπεηξεο 

λέαο γεληάο ησλ θνηλνηηθψλ παξαγφλησλ, εηο ην κέζνλ κηαο δσεξάο αιιά ακνξθψηνπ ιατθήο 

επζεβείαο, εκί-κνξθσκέλνπ θαη απείζαξρνπ θιήξνπ θαη μέλνπ ζξεζθεπηηθνχ 

πξνζειπηηζκνχ».
18

 Αιινχ ζεκεηψλεη πσο «ε χπαξμε ζηε κχξλε θνηλνηήησλ δηαθφξσλ 

δνγκάησλ κε ηνλ θιήξν ηνπο, κνλαζηηθά ηάγκαηα κε ηα ζρνιεία θαη ηα λνζνθνκεία ησλ, ηα 

νπνία ζηφρν είρνλ ηνλ πξνζειπηηζκφλ, κέζσ καζεκάησλ, κηθηψλ γάκσλ, θεξχγκαηνο θαη 

νηθνλνκηθήο αξσγήο απαζρνινχζαλ ηδηαηηέξσο ηνλ Μεηξνπνιίηε».
19

 

Ο δηάδνρνο ηνπ Βαζηιείνπ Υξπζφζηνκνο απνδείρζεθε πην ηθαλφο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ πνηκλίνπ. Όζνλ αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο, ν λένο 

Μεηξνπνιίηεο είρε ηδέεο θαηλνηφκεο πνπ ζχληνκα, σζηφζν, ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα 
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κε ην Παηξηαξρείν. Ήδε ζηα 1896, φηαλ ήηαλ αξρηδηάθνλνο Δθέζνπ, είρε δεκνζηεχζεη, ζηελ 

Αζήλα, κηα κειέηε κε ηνλ ηίηιν Πεξί Δθθιεζίαο φπνπ παξνπζίαδε ηηο ηδέεο ηνπ. ηφρν είρε 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ θαη αζθνχζε θξηηηθή ζηνλ εθ πεξηηξνπήο δηνξηζκφ ζηε Ηεξά 

χλνδν, φπνπ φινη νη Μεηξνπνιίηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ γηα δχν ρξφληα, θαη 

ν νπνίνο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, παξαβίαδε ηελ απηνλνκία ησλ αξρηεπηζθφπσλ ζηηο επαξρίεο. 

Αλη‟ απηνχ, ππνζηήξηδε ηελ ιεγφκελε ύλνδν ηεο Ιεξαξρίαο, φπνπ φινη νη αλψηαηνη ηεξάξρεο 

ζα είραλ ιφγν ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Πξφηεηλε επίζεο νη ιεηηνπξγίεο λα είλαη πην ζχληνκεο, 

λα ππάξρνπλ θαζίζκαηα γηα φινπο θαζψο θαη βηβιία κε εμεγήζεηο γηα ηνπο ςαικνχο. Σα 

καθξηά καιιηά θαη ηα άκθηα ησλ ηεξέσλ ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Σέινο, πξνζπάζεζε λα 

πξνσζήζεη ηελ παηδεία ηνπ θιήξνπ. Όηαλ ν Υξπζφζηνκνο αλέιαβε σο Μεηξνπνιίηεο 

κχξλεο νξγάλσζε ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ θιεξηθψλ ηεο επαξρίαο, έηζη ψζηε λα δηαζέηεη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα έρεη ηαθηηθή επαθή καδί ηνπο. Αλαζηήισζε ηηο 

παιηφηεξεο εθθιεζίεο ηεο κχξλεο θαη ζε θάζε κηα παξείρε θαηάιπκα γηα έλαλ θιεξηθφ. 

ηνπο ηεξείο ζπλέζηεζε ε ιαηξεπηηθή ηνπο πξάμε λα είλαη «νξζνινγηθή, πλεπκαηηθή, αιεζήο, 

ιαηξεία ηνπ λνπ θαη ηεο ςπρήο».
20

 Αο ζεκεησζεί πσο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ζηηο 

πξνηξνπέο απηέο ηελ επίδξαζε ηεο δξάζεο πξνηεζηαληψλ ηεξαπνζηφισλ πνπ ζηελ κχξλε 

είραλ πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ειιελνξζνδφμσλ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1830 

φηαλ είραλ ηδξχζεη εθεί ηνλ πξψην ηνπο ζηαζκφ ζηε Μηθξά Αζία. 

Ο Υξπζφζηνκνο, επηπιένλ, θαηέζηξσζε ράξηε γηα ηηο δεθαηέζζεξηο ελνξίεο ηεο 

πφιεο.
21

 Σνλ ράξηε απηφ αθνινχζεζε εγθχθιηνο πνπ ζηφρν είρε λα βάιεη ηέινο ζηελ 

„αλψκαιε‟ θαηάζηαζε πνπ επέηξεπε ζε θάζε ηεξέα λα δηεμάγεη ιεηηνπξγία ζε θάζε ελνξία θαη 

θάζε πηζηφ λα παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ζε φπνηα εθθιεζία επηζπκνχζε. Οη θιεξηθνί πνπ 

δελ ζα ζπκκνξθψλνληαλ ζα ηηκσξνχληαλ. Γπν εμαηξέζεηο ζα γίλνληαλ κφλν. Ζ κηα αθνξνχζε 

ην  κεηξνπνιηηηθφ λαφ ηεο Αγίαο Φσηεηλήο θαη ε δεχηεξε ηνλ λαφ ηνπ λεθξνηαθείνπ. Σν πην 

ελδηαθέξνλ ζεκείν, σζηφζν, αθνξά ηελ απφθαζε λα δηαηξεζεί θάζε ελνξία ζε ηνκείο 

ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ εθεί θαη «θάζε ηεξεχο λα θέξεη επζχλελ 

γηα ηίλεο εθ ηνχησλ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε ζα γλσξίδεη κε ην φλνκά ησλ σο πξαγκαηηθφο 
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πνηκήλ».
22

 Δίλαη πξνθαλήο ε πξνζπάζεηά ηνπ Υξπζνζηφκνπ εθηφο απφ ην λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

δηαθζνξά ησλ θιεξηθψλ, λα νξγαλψζεη ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία ζαλ πξαγκαηηθή 

θνηλνηηθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ φπνπ φινη νη ηεξείο ζα ήηαλ ππεχζπλνη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ πηζηψλ θαη ζα αλέθεξαλ ηειηθψο ζηνλ ίδην ηνλ Μεηξνπνιίηε. ηα 1911, ν 

Υξπζφζηνκνο έιαβε άδεηα απφ ην Παηξηαξρείν λα δεκνζηεχζεη έλα ζξεζθεπηηθφ πεξηνδηθφ 

κε ηνλ ηίηιν Ιεξόο Πνιύθαξπνο, απφ ην φλνκα ηνπ πξψηνπ επηζθφπνπ θαη κάξηπξα-

πνιηνχρνπ, ην νπνίν έγηλε ην επίζεκν φξγαλν ηεο Αδειθφηεηαο Δπζέβεηα. Σν πεξηνδηθφ, 

εθηφο απφ πλεπκαηηθφ θχξνο, επξφθεηην λα απνηειέζεη κηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηελ 

Αδειθφηεηα.
23

 

Σελ Αδειθφηεηα απηή είρε ηδξχζεη ζηα 1885 ν Βαζίιεηνο κε ηελ επσλπκία Οξζνδνμία. 

Έλα ρξφλν κεηά κεηνλνκάζηεθε ζε Δπζέβεηα. ηα 1905, ν Βαζίιεηνο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο 

Αδειθφηεηαο λα ιχζεη ην δήηεκα ησλ πιεξσκψλ ησλ ηεξέσλ. Σνλ Φεβξνπάξην ίδηνπ ρξφλνπ,  

κε εγθχθιην, αλαθνίλσζε πσο ε Δπζέβεηα αλαιάκβαλε ηνπο κηζζνχο ησλ ηεξέσλ πνπ δελ ζα 

εηζέπξαηηαλ πιένλ ηα „ηπρεξά‟ (γηα βαπηίζεηο, γάκνπο, θεδείεο) ηα νπνία ζα ζπγθέληξσλε 

αλη‟ απηψλ ε Αδειθφηεηα. πλνιηθά, ε Δπζέβεηα θαηφξζσζε λα ζηξαηνινγήζεη 2.000 κέιε 

θαη δφζεθε ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηελ ελίζρπζε λεαξψλ ηεξέσλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα 

ζπλερίζνπλ ηηο αλψηεξεο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ή ζην Κίεβν, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ζηηο ελνξίεο ηνπο φηαλ επηζηξέςνπλ. Δπίζεο θαζηέξσζε 

θαηερεηηθά καζήκαηα ζε πνιιέο γεηηνληέο. Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ ηνλ 

Υξπζφζηνκν, ην θήξπγκα έγηλε ππνρξεσηηθφ ζε φιεο ηηο εθθιεζίεο θαη πνιινί γηαηξνί 

αλέιαβαλ κε ηελ παξέκβαζε ηεο Δθθιεζίαο λα επηζθέπηνληαη δσξεάλ θάζε αζζελή πνπ ζα 

ππνδείθλπε ε αδειθφηεηα. Έηζη, ε Δπζέβεηα αλέπηπμε ζεκαληηθή πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή 

δξάζε. Ωζηφζν, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ κπνξνχζαλ φινη λα παξαζηνχλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Απηφο ήηαλ θαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ εθδφζεθε ην πεξηνδηθφ Ιεξόο 

Πνιύθαξπνο, ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο σο εμήο: 

«…εθφζνλ ν πξνθνξηθφο ιφγνο δελ δχλαηαη επθφισο λα δηεηζδχζεη εμίζνπ ζε φζνπο 

βξίζθνληαη εγγχο θαη ζε φζνπο βξίζθνληαη καθξάλ, ζε κέγαξα θαη ζε παξαπήγκαηα, εηο ηα 

αζηηθά θέληξα θαη ζε φιαο ηαο απνκαθξπζκέλαο γσλίαο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ν γξαπηφο ιφγνο 
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ζπεχδεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξνθνξηθφλ».
24

 Σν πεξηνδηθφ θαίλεηαη πσο είρε κεγάιε 

απήρεζε σο ην 1914, νπφηε ν Υξπζφζηνκνο εμνξίζηεθε απφ ηε κχξλε απφ ηνλ Οζσκαλφ 

λνκάξρε Rahmi Bey. Ο δξαζηήξηνο Μεηξνπνιίηεο πνηέ δελ έπαςε λα ελζαξξχλεη ηνπο 

κπξλαίνπο λα γίλνπλ κέιε ηεο Δπζέβεηαο: «Εεηνχκε απφ φινπο ηνπο δπλακέλνπο λα 

επσκηζηνχλ ηηο αδπλακίεο ησλ αζζελψλ, λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ Δπζέβεηα κε ηνπο ιφγνπο 

ηνπο θαη ηα έξγα ηνπο», ζεκείσλε ζε θείκελν ηνπ ζε ηεχρνο ηνπ 1911.
25

 

Δπηπιένλ, ν Υξπζφζηνκνο εγθαζίδξπζε έλα ζχζηεκα θαηήρεζεο πνπ βαζηδφηαλ ζηε 

ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ θαη εθθιεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην Ννέκβξην ηνπ 1910, 

κε κηα ζρεηηθή εγθχθιην, ππνρξέσλε φινπο ηνπο δαζθάινπο λα πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζηελ 

εθθιεζία θάζε Κπξηαθή θαη ζε ζεκαληηθέο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, ελψ φινη νη καζεηέο θαη 

νηκαζήηξηεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα θνηλσλήζνπλ δχν θνξέο ην ρξφλν
26

. Καηλνηνκίεο πνπ 

ζσξνχληαλ αληίζεηεο πξνο ην „πξννδεπηηθφ πλεχκα‟ ηνπ Μεηξνπνιίηε ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ 

θνξηηζηψλ ζην ζξήλν γηα ηνλ Δπηηάθην φπσο επίζεο θαη ε ζπλνδεία κνπζηθήο κπάληαο, θάηη 

πνπ ν ίδηνο ζεσξνχζε μέλν πξνο ηελ νξζφδνμε παξάδνζε. Ζ πην ελδηαθέξνπζα παξέκβαζε, 

σζηφζν, αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ ρξήζε φπισλ πνπ πξνζπάζεζε λα επηβάιεη θαηά ηνλ 

ενξηαζκφ ηνπ Πάζρα. Ζ πξαθηηθή απηή απαγνξεπφηαλ απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο, αθνχ, 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ αλαθήξπμε ηνπ ζπληάγκαηνο, ζηνπο κε-κνπζνπικάλνπο επηζήκσο δελ 

επηηξεπφηαλ λα θέξνπλ φπια. Ζ απαγφξεπζε απηή ζεσξνχληαλ γεληθά κέζν θαηαπίεζεο 

ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ. χκθσλα κε ηνλ Υξπζφζηνκν, σζηφζν, επξφθεηην γηα έλα 

„βάξβαξν έζηκν‟, πνπ ζπλεζηδφηαλ ζε ηνπξθηθνχο γάκνπο θαη κπαυξάκηα θαη δελ έρεη ζέζε 

κεηαμχ ρξηζηηαληθψλ ηειεηψλ θαη ενξηαζκψλ. Παξά ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Μεηξνπνιίηε, νη 

κπξλαίνη, ζπλέρηζαλ απηή ηελ πξαθηηθή. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηνδίθε Υξήζην νισκνλίδε, 

«γηα ηνπο αιχηξσηνπο Έιιελεο ηεο κχξλεο απηφ ήην έλα μέζπαζκα ραξάο θαζψο θαη κηα 

έθθξαζηο δηακαξηπξίαο ελάληηα ζηνλ ηχξαλλν. Γηα ηνλ ιφγνλ απηφ, φιεο νη ελνξίεο ηεο 

κχξλεο εζείνλην απφ δηαθφξσλ εηδψλ φπια».
27

  Θα ήηαλ ππεξβνιή λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη 

φια απηά ζπλέβαηλαλ ελάληηα ζηε βνχιεζε ηεο επίζεκεο Δθθιεζίαο, θαζψο νη ελνξηαθνί 

ηεξείο κπνξεί λα είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ηνλ πνηκελάξρε ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, 
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είλαη κηα έλδεημε πσο νη κπξλαίνη δελ έπαηξλαλ πνιχ ζηα ζνβαξά ηα πξνζηάγκαηα ηεο 

Δθθιεζίαο. Σα θείκελα πνπ ζα ζρνιηάζσ ζηε ζπλέρεηα εληζρχνπλ ηελ εληχπσζε απηή. 

 

Ο Μεηξνπνιίηεο Βαζίιεηνο θαη ηα φξηα ηεο θνηλσληθφηεηαο 

Όπσο έρνπλ επηζεκάλεη ε ία Αλαγλσζηνπνχινπ
28

 θαη ν Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο
29

, 

νη αμησκαηνχρνη ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ Σαλδηκάη, ελψ επηρείξεζαλ λα εθθνζκηθεχζνπλ ηηο 

δνκέο εθπξνζψπεζεο ησλ θνηλνηήησλ, νπζηαζηηθά βαζίζηεθαλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία 

απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν σο ηηο ηνπηθέο Μεηξνπφιεηο θαη ηηο ελνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εκπεδψζνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο κεηαξξπζκηζκέλεο απηνθξαηνξίαο. Απηή ε ζρέζε 

έδσζε ζηελ Δθθιεζία ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζεη ην ξφιν ηεο σο επίζεκνπ θξαηηθνχ 

ζεζκνχ κε ηξφπν πνπ δελ είρε πξνεγνχκελν. Οη εθπξφζσπνη ηεο ζε δηάθνξα επίπεδα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ζέζε θαη επηξξνή ηνπο γηα λα κεηαθέξνπλ ζηελ αλψηεξε ηεξαξρία ηα 

αηηήκαηα ησλ θνηλνηήησλ ηνπο αιιά επίζεο γηα λα δηαρχζνπλ θαη λα εκπεδψζνπλ ηδέεο θαη 

πξαθηηθέο πνπ δελ ζπλδένληαλ κφλν κε ηελ πίζηε ή ηελ εθθιεζηαζηηθή ηάμε. Με βάζε κηα 

ζεηξά δεκνζηεχζεσλ ηνπ Μεηξνπνιίηε ηεο κχξλεο Βαζηιείνπ, ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ 

πσο ε ζπλάληεζε ηεο Δθθιεζίαο κε ζχγρξνλεο θνζκηθέο αμίεο νδήγεζε ζε εληάζεηο ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Δθθιεζίαο σο ζεζκνχ θαη ησλ πηζηψλ ηεο, πνπ άπηνληαλ δεηεκάησλ 

εζηθφηεηαο θαη νξίσλ ηεο θνηλσληθφηεηαο. ηελ ζπλέρεηα, ζα πξνζπαζήζσ λα ηεθκεξηψζσ 

ηελ άπνςε πσο νη ζπκκαρίεο ή νη αληηπαιφηεηεο πνπ δηακνξθψλνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

κεηαμχ ηεξαξρψλ θαη αλαδπφκελσλ θνηλνηηθψλ εγεζηψλ πνπ δηαπλένληαλ απφ κεζναζηηθέο 

αμίεο ηάμεο θαη πνιηηηζκνχ βαζίδνληαλ ζε πξνζσπηθά ή γεσγξαθηθά δίθηπα, φρη απαξαίηεηα 

σζηφζν ζε δηάζηαζε απφςεσλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο εζηθφηεηαοθαη ησλ νξίσλ ηεο 

θνηλσληθφηεηαο.  

Ο Βαζίιεηνο κχξλεο (θαηά θφζκνλ Βαζίιεηνο Κνζκάο) 1834-1910, γελλήζεθε ζηε 

Εαγνξηηζάλε ηεο Καζηνξηάο, πνπ ην 1928 αξγφηεξα κεηνλνκάζζεθε Βαζηιεηάδα πξνο ηηκήλ 

ηνπ. Παξαθνινχζεζε εγθχθιηεο ζπνπδέο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαη ζηάιζεθε ζε ειηθία 

δεθαηξηψλ εηψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θνληά ζηνλ παππνχ θαη ηνλ ζείν ηνπ, επίζεο 
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ηεξέσλ. πνχδαζε ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή, ζηε Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο θαη 

αξγφηεξα ζην παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο. Ο Βαζίιεηνο απέθηεζε βαζεηά θιαζηθή παηδεία θαη 

γλψξηδε γαιιηθά, γεξκαληθά θαη θπξίσο νζσκαληθά, ελψ επέδεημε δηνηθεηηθέοηθαλφηεηεο ζηηο 

κεηξνπφιεηο πνπ ππεξέηεζε. ηα 1860 δηνξίζηεθε δηάθνλνο, θαη ε εμέιημε ηνπ ήηαλ ξαγδαία. 

ηα 1865, αληηθαηέζηεζε ηνλ αζζελή νθξψλην σο κεηξνπνιίηεο Αγρηάινπ, θαη κε 

δηαιείκκαηα κεηαμχ 1870-71 θαη 1873-76, φηαλ ππεξέηεζε σο δηεπζπληήο ηεο Θενινγηθήο 

ρνιήο ηεο Υάιθεο, θαη 1878-81, σο αξρηεξαηηθφο πξντζηάκελνο ζηελ θνηλφηεηα 

ηαπξνδξνκίνπ, έκεηλε ζηελ Αγρίαιν σο ην 1884, νπφηε θαη απνκαθξχλζεθε, θαηφπηλ 

βνπιγαξηθψλ πηέζεσλ, γηα λα απνδερζεί ην αμίσκα ηνπ Μεηξνπνιίηε κχξλεο. 

Δμέδσζε πάλσ απφ 40 πξαγκαηείεο θαη ζξεζθεπηηθέο κειέηεο. Ήδε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο δηακνλήο ηνπ ζηελ Κίν ηεο Βηζπλίαο, σο αξρηδηάθνλνο ηνπ κεηξνπνιίηε Νηθαίαο 

Ησαλληθίνπ, ζπλέγξαςε δχν ιφγνπο: α) «Πεξί λεζηείαο θαη πξνζεπρήο» (1861) θαη β) «Πεξί 

πξνζεπρήο» (1863). Οη ιφγνη απηνί φπσο θαη άιινη κεηαγελέζηεξνη πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζχγγξακκά ηνπ Δγθόιπηνλ καζεηώλ θαη ηξνθίκωλ ηεο ελ Υάιθεο Θενινγηθήο ρνιήο. 

Δθδίδνηαη παηξηαξρηθή θαη ζπλνδηθή εγθξίζεη πξνο ρξήζηλ ηωλ καζεηώλ ηεο ρνιήο 

(Κσλζηαληηλνχπνιε 1902). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε κεηξφπνιε κχξλεο, 

κεηαμχ άιισλ, εμέδσζε εθ λένπ θαη πξνιφγηζε ηνλ Ιεξό Νπκθαγωγό, έξγν πνπ, φπσο 

αλαθέξεη ν Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο, είρε κεηαθξαζηεί ζηελ πξψηε ηνπ έθδνζε απφ ηα 

ξσζηθά απφ ηνλ αξρηκαλδξίηε ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο ηεο Βνπδαπέζηεο Γξεγφξην 

Γψγν. Σα έζνδα απφ ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ απηνχ, φπσο θαη ηεο έθδνζεο ηνπ έξγνπ 

Τπόκλεκα πεξί αθνξηζκνύ θαηά ηνπο ηεξνύο θαλόλαο πνπ εθδφζεθε ην 1897, ν Βαζίιεηνο ηα 

πξνζέθεξε ζην Φηιαλζξσπηθφ ή Σακείν ησλ Πησρψλ ηεο πφιεο.
30

  

Σν πξψην απφ ηα θείκελα πνπ ζα εμεηάζσ εδψ έρεη ηνλ ηίηιν Δπίθιεζηο ηεο Δπζεβείαο 

ηνπ νξζνδόμνπ πιεξώκαηνο κύξλεο θαη εθδφζεθε ζηα 1886, ιίγν αθφηνπ αλέιαβε δειαδή ηα 

θαζήθνληά ηνπ ν Βαζίιεηνο εθεί. Απεπζχλεηαη ζηνπο πηζηνχο ηεο πφιεο παξνηξχλνληαο ηνπο 

λα εληζρχζνπλ κε δσξεέο ηελ λεντδξπζείζα Δπζέβεηα. Δθηφο απφ ηνλ ζπλήζε δηδαθηηζκφ πνπ 

δελ εθπιήζζεη ζηνλ ιφγν ελφο θιεξηθνχ, ν Βαζίιεηνο αθηεξψλεη κεξηθέο ζειίδεο γηα λα 
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εμεγήζεη πσο ν θαζείο ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη έλα αζεκέλην γξφζη (108 γξφζηα = 1 

νζσκαληθή ιίξα = 30 γαιιηθά θξάγθα), πνπ είλαη ε θαλνληθή εηζθνξά ζηνλ ζχιινγν,  

«Έλ γξφζηνλ αξγπξνχλ, ήηνη ηέζζαξα κεηαιιίθηα, θαη ν πιένλ πησρφο νηθνγελεηάξρεο 

θαη απηφο ν επαίηεο θαη νη έζραηνη καζεηαί (ηα ηδεξάθηα, ηνπξ. çırak) ησλ εξγνζηαζηαξρψλ 

θαη νη ππεξέηαη δχλαληαη επθφισο θαη πξνζχκσο λα πξνζθέξσζη θαζ΄εβδνκάδα 

απνθφπηνληεο εθ ηνπ ηδίνπ ζηφκαηνο ράξηλ ηνηνχηνπ πςεινχ ζθνπνχ απνβιέπνληνο ην 

πλεπκαηηθφλ θαη αηψληνλ ζπκθέξνλ ηεο ςπρήο».
31

 

Ηδηαίηεξνο ιφγνο γίλεηαη γηα ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο «νπδέλ ήηηνλ ζενθηιείο νχζαη ζα 

θηινηηκεζψζηλ ελ ηε επζεβεία απηψλ λα πεξηθφςσζη ράξηλ ηνπ ζεαξέζηνπ ηνχηνπ έξγνπ 

πνιιά πεξηηηά θαη κάηαηα θνζκήκαηα θαη ηεο πνιπηειείαο, αξθνχκελαη εηο ηα εζσηεξηθά ηεο 

θαξδίαο θνζκήκαηα ηα εθ ηεο εκθχηνπ απηαίο επζεβείαο απνξξένληα».
32

 Γηα ηελ 

θηιαλζξσπηθή απηή δξαζηεξηφηεηα, επξφθεηην λα θηλεηνπνηεζεί έλαο ζεζκφο πνπ βξηζθφηαλ 

πιένλ ζε παξαθκή, ήηαλ σζηφζν, έληνλα ζπλπθαζκέλνο κε κηα παξάδνζε θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, νη ζπληερλίεο. Όιεο νη δσξεέο ησλ κειψλ ηεο θαη φζσλ άιισλ ζα ήζειαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζα ζπγθεληξψλνληαλ θαη ζα παξαδίδνληαλ ζηηο κεηξνπνιηηηθέο αξρέο. 

Γηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα φξηα ηεο θνηλσληθφηεηαο ηίζεληαη απφ ηνλ 

Βαζίιεην ζε έλαλ ηφκν φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη νκηιίεο θαη ηα θεξχγκαηα ηνπ Μεηξνπνιίηε 

θαη ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ζηα 1887, κε ηνλ ηίηιν Βαζηιείνπ Αξρηεπηζθόπνπ κύξλεο, πξώελ 

Αγρηάινπ Α’ Λόγνη Δθθιεζηαζηηθνί, Β’ Γηάθνξα. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θήξπγκα πνπ αθνξά 

ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απφθξεσ θαη ηελ Καζαξά Γεπηέξα, πνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

σο ε ηειεπηαία επθαηξία γηα μεθάλησκα, πξηλ απφ ηελ αξαθνζηή, θαηεγνξεί φινπο απηνχο 

πνπ «πάιηλ ινηπφλ νη θνηιηφδνπινη δνπιεχνπζη ηε θνηιία ηξψγνληεο θαη πίλνληεο 

αζπλαηζζήησο, πάιηλ νη κέζπζνη πεξηθέξνληαη εηο ηαο νδνχο θξαηπαιψληεο θαη βεβεινχληεο 

ηελ θαζαξφηεηα ηεο λεζηείαο, πάιηλ νη θεξδνζθφπνη θάπεινη ελεσγκέλα έρνληεο ηα 

εξγαζηήξηα ηεο απσιείαο πξνζθαινχζη ηνπο ελ ζθψηεη θαη ζθηά ζαλάηνπ θαζεκέλνπο 

αδειθνχο, σζνχληεο νχησ θαη ηνχηνπο εηο ηα βάξαζξα ηεο απσιείαο θαη εαπηνχο, φηη κέζπζνη 

θαη πιενλέθηαη νπ θιεξνλνκήζνπζη βαζηιείαλ Θενχ, πάιηλ νη λανί ηνπ πςίζηνπ Θενχ θελνί 
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απφ ρξηζηηαλψλ κέλνπζη θαη αχξην θαη θαζ΄ φιε ηελ θαζαξά εβδνκάδαλ, θαη θαζ‟ φιε ηελ 

κεγάιε θαη Αγίαλ ηεζζαξαθνζηή»
33

. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη γηα λα εληζρχζεη ην θχξνο ησλ επηθξίζεσλ ηνπ, ν ηεξάξρεο 

ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα πνπ πάλε πέξα απφ ηηο πλεπκαηηθέο πνηφηεηεο ηεο λεζηείαο θαη 

ηεο εγθξάηεηαο: «Νεζηεία νίθσλ αχμεζηο, πγείαο κήηεξ, λεφηεηνο παηδαγσγφο, θφζκνο 

πξεζβχηαηο, αγαζή ζπλνδνηπφξνο εκπφξνηο, αζθαιήο νκφζθελνο ζπλνίθνηο».
34

 Μηα ηδηαίηεξε 

δηάζηαζε είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα, ή κάιινλ θαιχηεξα ηηο έγγακεο ζρέζεηο. 

Σνλίδεη ινηπφλ ν Βαζίιεηνο πσο «νπρ ππνπηεχεη γάκσλ επηβνπιή ν αλήξ, λεζηείαηο νξψλ ηελ 

γπλαίθα ζπδψζαλ, νπ ηήθεηαη δεινηππίαο γπλή, ηνλ άλδξα βιέπνπζα λεζηείαλ 

θαηαδερφκελνλ».
35

 Δπηπιένλ, έκθαζε δίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο 

ηέηνησλ πξαθηηθψλ: «λεζηεία δαλείνπ θχζηλ νπθ νίδελ, νπθ φδεη ηφθσλ ηξάπεδα ηνπ 

λεζηεχνληνο, νπθ άγρνπζηλ νξθαλφλ λεζηεπηνχ παίδα ηφθνη παηξψνη, ψζπεξ φθεηο 

πεξηπιεθφκελνη».
36

 Όζνη λεζηεχνπλ απνιακβάλνπλ δηπιή επηπρία, πλεπκαηηθή θαη πιηθή,
37

 

«νη δε δψληεο ελ ηε αξεηή θαη θαηά Θεφλ, νχηνη ζάιινπζη ζσκαηηθψο επεθηνχληεο, 

επεκεξνχζηλ πιηθψο αξθνχκελνη ηνηο απνιχησο αλαγθαίνηο, πγηαίλνπζη πλεπκαηηθψο, λνπλ 

πγηή ελ ζψκαηη έρνληεο πγηεί».
38

 

ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα, κηα ζεηξά απφ θνηλφηππεο δηαηππψζεηο δηαλζίδνληαη απφ 

επηθιήζεηο αξρψλ, πνπ δελ απνηεινχλ ηνλ θαλφλα ζε παξφκνηεο λνπζεζίεο. Θα είρε 

ελδηαθέξνπλ λα αλαηξέμεη θαλείο ζηα παηξηαξρηθά  θείκελα κε ηα φπνηα ήηαλ εμνηθεησκέλνη 

νη κεγαιφβαζκνη θιεξηθνί ηεο επνρήο, απφθνηηνη ηεο ρνιήο ηεο Υάιθεο, λα αληρλεχζεη ζηελ 

παηδεία πνπ ηνπο παξερφηαλ αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, θνηλσληθέο αιιά θαη πλεπκαηηθέο αμίεο. 

Σαπηφρξνλα, σζηφζν, ζα πξέπεη λα αθήζεη θαλείο έλα δίαπιν αλνηρηφ γηα παξάιιεινπο 

ιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαλ ζε επαθή νη Μεηξνπνιίηεο ζηα πεξηβάιινληα φπνπ 

θαινχληαλ λα πνηκάλνπλ. Δγθξάηεηα πξνο ράξε πιηθήο επεκεξίαο απνηειεί κέξνο ηνπ 

ξεπεξηνξίνπ κηαο πξνηεζηαληηθήο εζηθήο, θεξχγκαηα ηεο νπνίαο δελ ήηαλ άγλσζηα ζε κηα 

θνηλσλία πνπ ήηαλ εμνηθεησκέλε κε ηελ δξάζε ησλ κηζηνλάξησλ ελψ ε λεζηεία σο κέζνλ γηα 
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λα απνθεπρζεί ε κνηρεία, καο επηηξέπεη λα θαληαζηνχκε θάπνηεο δχζθνιεο πηπρέο ησλ 

έκθπισλ ζρέζεσλ ζηα αζηηθά θέληξα ζαλ ηε κχξλε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

ε άιιν ηνπ ιφγν ν Βαζίιεηνο επηπιήηηεη ην πνίκλην, κε ηα παξαθάησ ιφγηα: «π δε 

αδηαθνξείο, θαη δηαλπθηεξεχεο εηο ρνξνχο θαη δηαζθεδάζεηο θαη δηεκεξεχεηο ελ θξαηπάιε θαη 

κέζε θαζ‟αο εκέξαο ρξεσζηείο λα ζρνιάδεο απφ ησλ βησηηθψλ θξνληίδσλ θαη απνιαχζεσλ 

[…] θαη ν κελ λαφο ηνπ Τςίζηνπ, ν νίθνο νχηνο ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο θνηλήο ιαηξείαο, κέλε 

ζπλήζσο θελφο Υξηζηηαλψλ, ηα δε θαηαγψγηα ηεο αξγνινγίαο θαη ηεο κέζεο, ηα θαθελεία θαη 

ηα θαπειεηά, θαη ηα εξγαζηήξηα ηεο θεξδνζθνπίαο πιήξε αλζξψπσλ ιεγνκέλσλ Υξηζηηαλψλ, 

απφ πξσίαο κέρξη βαζείαο λπθηφο αξγνινγνχλησλ, κεζπφλησλ, αζρεκνλνχλησλ, πσινχλησλ 

θαη αγνξαδφλησλ καηαηφηεηα, παηδφλησλ θαη παηδνκέλσλ».
39

 Γηαθξίλεη θαλείο ζε απηή θαη ζε 

πνιιέο άιιεο απνζηξνθέο ηνπ ιφγνπ ηελ βαζηά ελφριεζε ηνπ πνηκελάξρε, πνπ θαίλεηαη λα 

κελ κπνξεί λα αζθήζεη ηνλ έιεγρν πνπ ζα επηζπκνχζε ζην πνίκληφ ηνπ. Δπηθαιείηαη ινηπφλ 

κεηαμχ ησλ κνξθψλ θνηλσληθφηεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κηα θαλνληζηηθή δηάθξηζε κεηαμχ 

φζσλ είλαη επηηξεπηέο θη εθείλσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρξηζηηαλνχ. Θεσξψ 

σζηφζν, πσο ε λεζηεία, ε απνρή απφ ηα εγθφζκηα, ηδσκέλα κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

ζξεζθεπηηθφηεηαο, γίλνληαη αθνξκή γηα λα μεδηπισζεί κηα θξηηηθή πνπ αθνξά επξχηεξεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηα φξηα ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν Βαζίιεηνο ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο πνπ 

πνηθίινπλ απφ ην παξαδνζηαθφ ξεπεξηφξην πνπ αληιεί απφ ηεξά θείκελα κέρξη έλλνηεο θαη 

θαηεγνξίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ απήρεζε ζε έλα πην ιατθφ αθξναηήξην. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαίλεηαη πσο επηδηψθεη νη επηπιήμεηο ηνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε αμίεο πνπ απνιάκβαλαλ ηεο 

επξχηεξεο απνδνρήο κεηαμχ ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ ηεο θνηλφηεηαο, αλζξψπσλ πνπ φπσο έρσ 

ππνζηεξίμεη αιινχ, κέζα απφ έληππα φπσο ε Πξόνδνο θαη ε Ακάιζεηα πξνσζνχζαλ 

παξφκνηεο αμίεο κεηαμχ ησλ νκνζξήζθσλ ηνπο. 

Γηα λα εκπεδσζνχλ νη αμίεο απηέο, είλαη απαξαίηεην λα αλαιάβνπλ ηελ θαηάιιειε 

παηδεία φζνη δελ δηαζέηνπλ ηελ γλψζε θαη ηελ πεηζαξρία. ην Τπόκλεκα πεξί Δθθιεζηαζηηθνύ 

Αθνξηζκνύ, θαηά ηνπο ζείνπο θαη ηεξνύο θαλόλεο θαη ηελ δηδαζθαιία ηωλ ζεεγόξωλ παηέξωλ 

ηεο νξζνδόμνπ θαζνιηθήο ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζίαο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ζηα 1897, καδί κε δηάθνξα απνζπάζκαηα απφ ζεκαληηθά θείκελα ηεο εθθιεζηαζηηθήο 
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παξάδνζεο απφ ηνλ Απφζηνιν Παχιν, σο ηνλ Ησάλλε Υξπζφζηνκν,ν Βαζίιεηνο παξνπζηάδεη 

ηελ δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ ζεκαζία ηεο παηδείαο.  

«Σν δε παηδεχεηλ, σο επίζεο θαη ε εμ απηνχ παηδεία, εθ ηεο αξρηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

θξνληίδεηλ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δηδαζθάινπο πεξί ηεο εζηθήο κνξθψζεσο ησλ παίδσλ 

πξνζέιαβε θπζηθψ ησ ιφγσ θαη ηελ έλλνηαλ ηνπ ηηκσξείλ θαη θνιάδεηλ, επεηδή νη ηε γνλείο 

θαη‟ νίθνλ θαη νη παηδεπηαί δηδάζθαινη ελ ηνηο ζρνιείνηο αλαγθάδνληαη πνιιάθηο ίλα 

επηβάιισζηλ εηο ηνπο αηαθηνχληαο θαη ησλ πεηζαξρηθψλ λφκσλ παξεθηξεπνκέλνπο παίδαο θαη 

ζσκαηηθάο πνηλάο αλαιφγνπο πξνο δηφξζσζηλ, αίηηλεο άιινηε ήζαλ ηθαλψο βαξείαη, σο 

γλσζηφλ ηνηο γεξαηηέξνηο».
40

 Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο, ιίγα ρξφληα λσξίηεξα, απεπζπλφκελνο 

ζηνπο καζεηέο ηεο ζενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

σο δηεπζπληήο, πεξηέγξαθε ηνλ ίδην φξν „παηδεχεηλ‟ κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα ππνζηήξημε φηη «ην παηδεχεηλ θαηά ηελ απηνχ εηπκνινγίαλ βνχιεηαη ζεκαίλεηλ 

πνηείλ ηηλα παίδα, ηνπηέζηη ηνλ ελ ειηθία ηηλί ηεινχληα αλσηέξα ηεο παηδηθήο απνθαζηζηάλ ελ 

ηε αζσφηεηη ησλ παίδσλ»
41

. 

Αλαξσηηέηαη θαλείο γηα ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είραλ ηέηνηνη ιφγνη ζην πνίκλην. Παξά 

ηελ εμνπζία πνπ ζπλνδεχεη ηα ιφγηα ελφο Μεηξνπνιίηε, είλαη δχζθνιν λα αληρλεχζεη θαλείο 

ηελ απήρεζε πνπ είραλ. Φαίλεηαη, σζηφζν, πσο ν θαλνληζηηθφο ιφγνο ζηνλ νπνίν 

εληάζζνληαη ηα αθεγήκαηα απηά, επηρεηξεί λα ζθελνζεηήζεη ηελ πξφζιεςή ηνπ. ε έλα 

εγθψκην πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ ίδηα ζπιινγή κε ηνπο ιφγνπο ηνπ Μεηξνπνιίηε, θαη πνπ 

ππνηίζεηαη πσο απαγγέιιεηαη απφ έλαλ καζεηή, ζπλαληά θαλείο δηαηππψζεηο παλνκνηφηππεο 

κε εθείλεο ηνπ Βαζηιείνπ. Σνλίδεη ινηπφλ ν καζεηήο πσο νη Υξηζηηαλνί ζήκεξα, «πεξηκέλνπζη 

ηαο αγίαο εκέξαο ησλ Κπξηαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ενξηψλ νπρί δηα λα ζρνιάδσζηλ απφ ησλ 

έξγσλ ηεο θεξδνζθνπίαο θαη ησλ καηαίσλ ζσκαηηθψλ θξνληίδσλ, θαη λα δνμάδσζηλ ηνλ 

πιάζηελ θαη ζσηήξα Θεφλ ελ πξνζεπραίο θαη δνμνινγίαο θαη ελ κειέηε ηνπ λφκνπ απηνχ, 

αιιά δηα λα δηαζθεδάδσζηλ ζσκαηηθψο θαη λα επηδίδσληαη έηη πεξηζζφηεξνλ εηο ηα έξγα ηεο 

πνλεξίαο κεζχνληεο θαη ηξαγσδψληεο αζέκλσο, πεξηθεξφκελνη ελ ηνηο νδνίο κεηά ρνξψλ θαη 

ηπκπάλσλ, θαη δηάθνξα άιια πνηνχληεο, άηνπα θαη φισο αλάξκνζηα εηο αλζξψπνπο 

Υξηζηηαλνχο, θαη θάθηζηνλ παξάδεηγκα δίδνληεο εηο εκάο ηνπο αγλνχο θαη αζψνπο λένπο. 
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Οίηηλεο άιια καλζάλνκελ εηο ην ζρνιείνλ εθ ησλ βηβιίσλ, θαη άιια βιέπνκελ ηεινχκελα ελ 

ηε θνηλσλία ππφ ησλ ειηθησκέλσλ. Σν δε θάθηζηνλ ηνχησλ παξάδεηγκα δειεηεξηάδεη ηαο 

αζψαο εκψλ ςπράο θαη θαηαζηξέθεη ελ εκίλ φζα θαιά θαη επζεβή καλζάλνκελ εηο ην 

ζρνιείνλ»
42

. 

 

Πξνζσπηθά δίθηπα θαη κεζναζηηθέο αμίεο 

Σν γχξηζκα ηνπ 20νχ αη. ήηαλ κηα πεξίνδνο ξαγδαίσλ αιιαγψλ γηα ηελ νζσκαληθή 

θνηλσλία. ην πιαίζην απηφ νη ειιελνξζφδνμνη ηεο κχξλεο, φπσο θαη άιινη αζηηθνί 

πιεζπζκνί έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο θαη λα νξγαλψζνπλ ηε δσή ηνπο 

αληίζηνηρα. Αιινχ έρσ παξνπζηάζεη δηεμνδηθά πσο πνιιά κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα 

γπλαίθεο αμηνπνηνχζαλ ηελ αλψηεξε εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία γηα λα ηαθηνπνηήζνπλ ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, φπσο δηαδχγηα θαη θιεξνλνκηέο.
43

 Σν αξρείν ηνπ 

Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο είλαη πνιχηηκε πεγή απφ απηή ηελ άπνςε. Ζ ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία απνδεηθλχεη ηηο αλεπάξθεηεο ηεο ηνπηθήο εθθιεζηαζηηθήο δηνίθεζεο, ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη κπξλαίνη θαηέθεπγαλ ζην „Δζληθφ Κέληξν‟ γηα βνήζεηα θαη 

ηειηθψο ηνλ πξνθαλή αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλνηηθήο 

δηνίθεζεο ζε κηα απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πφιεηο θαη επξχηεξα πεξηνρέο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Ζ θαηαδίθε θαηλνκέλσλ παξαβίαζεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζπλάθεηαο πέξα απφ ηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο φπσο θαη ηελ θπξηαξρία 

κηαο αζηηθήο θνπιηνχξαο αλσλπκίαο πνπ πξνζειθχεη θαζέλαλ πνπ ζα είρε ιφγν λα μεθχγεη 

απφ ηελ επηηήξεζε θάπνηαο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηα πεξίρσξα ηεο κχξλεο. Ο ξφινο ηνπ 

θιήξνπ δελ πεξηνξίδεηαη, σζηφζν, ζηνλ αληαγσληζκφ ζρεηηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο. 

Ο ζεζκφο ηεο Δθθιεζίαο πεξλά απφ κηα θάζε κεηαζρεκαηηζκνχ σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο 

εθζπγρξνληζκνχ, πνπ ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κεηαθξάδεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ 

αλάγθε λα επηβιέςεη ην εθθιεζίαζκα θαη λα ελζηεξληζηεί κηα λέα εζηθφηεηα, ζα κπνξνχζε 

λα πεη θαλείο κηα λέα αζηηθή εζηθφηεηα, έλλνηα πνπ πεξηγξάθεη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ζηα αζηηθά θέληξα.  Απηή ε εζηθφηεηα θαιχπηεη έλα επξχ πεδίν, πνιχ πέξα 

απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, ζπλεπάγεηαη πξαθηηθφ πλεχκα, θηιαλζξσπία, ηελ ηθαλφηεηα 
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 Vangelis Kechriotis, “Family, clergy, conviviality and morality”, φ.π. 



 

 

λα δηακνξθψζεη ζπλζήθεο ελφο modus vivendi γηα πιεζπζκνχο ησλ νπνίσλ ε θνηλσληθή 

ζηαζεξφηεηα θαη εζλνηηθή ηαπηφηεηα ηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ξαγδαίεο αιιαγέο. Με ηελ 

έλλνηα απηή, ε πξνζηαζία ησλ αξρψλ ηεο νηθνγέλεηαο σο ηνπ θπηηάξνπ θνηλσληθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο φηαλ είλαη απαξαίηεην απφ ζεζκνχο φπσο ην 

Οξθαλνηξνθείν, γίλνληαη κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλφηεηαο. Οη εζλνηηθνί θαη 

θνηλσληθνί αληαγσληζκνί, θαη νη κεραληζκνί απηνπξνζηαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη πνπ ζπλδένληαη κε κηα γνξγά εμειηζζφκελε αζηηθή 

θνηλσλία, δηακνξθψλνπλ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο κνξθέο θνηλσληθφηεηαο πνπ ζπρλά 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλνπο ζε έλα έζλνο θξάηνο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή θαζηζηά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλζήθεο απηέο 

δηαθνξεηηθά, θαη θπξίσο, ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, παξά ηνλ αληαγσληζκφ λα κνηξάδεηαη 

αμίεοθαη πξαθηηθέο πνιχ πέξα απφ ηα φξηα ηεο νπνηαζδήπνηε εζλνηηθήο ζπιινγηθφηεηαο. 

Έρσ ήδε ζεκεηψζεη πσο ν Βαζίιεηνο ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δηαθνλίαο ηνπ, είρε 

θαηεγνξεζεί απφ πνιινχο γηα αζθεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπλήδε κε ηνλ εμσζηξεθή 

ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο. Ο επηθήδεηνο, πνπ δεκνζίεπζε ε Ακάιζεηα, πνπ επί πνιιά ρξφληα, 

ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο ηνπ εθδφηε ηεο σθξάηε νινκσλίδε καδί ηνπ, ηνπ 

αζθνχζε κνλίκσο θξηηηθή, ηφληδε κφλν „ηηο ρξηζηηαληθέο ηνπ αξεηέο‟ θαη ηνλ πεξηέγξαθε «σο 

ηνλ ηχπνλ ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Υξηζηηαλνχ ηεξάξρνπ σο νκνινγείηαη παξά θίισλ θαη 

αληηπάισλ». Με ηελ ςπρξή απηή πεξηγξαθή, ε Ακάιζεηα αδηθνχζε ηνλ πνηκελάξρε, γηαηί, 

φπσο ηζρπξίδνκαη, πνιιέο απφ ηηο αξρέο πνπ πξνσζνχζε εθείλνο ζηα θείκελά ηνπ δελ ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ δηαπεξλνχζαλ ηηο ζηήιεο ηήο θαηά ηα άιια ηδηαίηεξα 

εθδεισηηθήο Ακάιζεηαο.
44

 

Μαδί κε ηηο πξνζσπηθέο ηδηνηξνπίεο, έρεη ζεκαζία λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο 

πνιηηηζκηθέο ζπγγέλεηεο πνπ ζπλέδεαλ απηνχο ηνπο ηεξάξρεο κε εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο 

κεηαμχ ησλ ιατθψλ. Έλα βήκα παξαπέξα, ζην πνιηηηθφ επίπεδν, είλαη ρξήζηκν λα 

δηαθξίλνπκε ζπκκαρίεο πνπ βαζίδνληαλ ζε πξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Παηξηάξρεο Κσλζηαληίλνο Δ‟, θαηά θφζκνλ Κσλζηαληίλνο Βαιηάδεο (1833-1914) πνπ 

θαηέιαβε ηνλ ζξφλν απφ ην 1897 σο ην 1901, ήηαλ θαλαηηθφο ππεξαζπηζηήο ησλ „Γεληθψλ 

Καλνληζκψλ‟ θαη ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ απέλαληη ζηελ 
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πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Γηα απηνχο θαη άιινπο ιφγνπο είρε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

σθξάηε νισκνλίδε θαη Δκκαλνπήι Δκκαλνπειίδε, ησλ δχν πην θεληξηθψλ θπζηνγλσκηψλ 

κεηαμχ ησλ θίιν-Οζσκαληθψλ θαη αξγφηεξα ησλ θίιν-λενηνπξθηθψλ θχθισλ ηεο κχξλεο. Ο 

κεηέπεηηα κχξλεο Υξπζφζηνκνο ήηαλ πξνζηαηεπφκελνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο είρε 

αλαιάβεη ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε ρνιή ηεο Υάιθεο φηαλ ήηαλ 

Μεηξνπνιίηεο Μπηηιήλεο. Ωο Μεηξνπνιίηεο ν Κσλζηαληίλνο είρε ρεηξνηνλήζεη ηνλ 

Υξπζφζηνκν δηάθνλν θαη ηνλ είρε πξνζιάβεη σο αξρηδηάθνλν ζηε Μεηξφπνιε Μπηηιήλεο θαη 

θαηφπηλ ζηε Μεηξφπνιε Δθέζνπ, φπνπ κεηαηέζεθε ην 1893. Θπκίδσ πσο ε Μεηξφπνιε 

Δθέζνπ είρε ηελ έδξα ηεο ζηε κχξλε, φπνπ πξνθαλψο ηφζν ν Κσλζηαληίλνο, φζν θαη ν 

λεαξφο Υξπζφζηνκνο ζα είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηνλ Βαζίιεην θαη ηνπο εγέηεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ δχν Μεηξνπνιηηψλ πνπ θαη‟ νηθνλνκίαλ ζπλππάξρνπλ 

ζηελ ίδηα πφιε, ήηαλ αλαγθαζηηθά αληαγσληζηηθή. πλππήξμαλ γηα ηέζζεξα ρξφληα, κέρξη 

ηελ ελζξφληζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ σο Παηξηάξρε, ν νπνίνο πήξε θαη ηνλ Υξπζφζηνκν θνληά 

ηνπ θαη ηνλ έρξηζε πξσηνζχγθειν. Ο Βαζίιεηνο ήηαλ πξνζσπηθφο θίινο θαη ππνζηεξηθηήο 

ηνπ Ησαθείκ Γ‟, απφ ηελ επνρή πνπ γηα ηξία ρξφληα 1878-1881, είρε δηαηειέζεη αξρηεξαηηθφο 

πξντζηάκελνο ζηελ θνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ, φηαλ ν Ησαθείκ ήηαλ Παηξηάξρεο, θαηά ηελ 

πξψηε ηνπ ζεηεία. Ωο απνηέιεζκα, ππνζηήξημε ηνλ Ησαθείκ φηαλ ην 1901 κεηά απφ 17 

ρξφληα, κε παξέκβαζε ηεο ε Οζσκαληθή θπβέξλεζε έπαπζε ηνλ Κσλζηαληίλν θαη επαλέθεξε 

απφ ην Άγην Όξνο ηνλ Ησαθείκ. Ζ αληηπαιφηεηα ηνπ Βαζηιείνπ πξνο ηνλ Κσλζηαληίλν δελ 

κπνξεί λα είλαη άζρεηε πξνο ηελ απμαλφκελε αληηπαιφηεηα ηνπ κε ληφπηνπο, ηζρπξνχο 

θνηλνηηθνχο εγέηεο φπσο νη νισκνλίδεο θαη Δκκαλνπιίδεο. Απφ ηελ άιιε, ε ππνζηήξημε 

πνπ πξφζθεξε ν Υξπζφζηνκνο ζηνπο ίδηνπο απηνχο εγέηεο ηα πξψηα ρξφληα πνπ ήξζε ζηε 

κχξλε, φπσο έρσ ππνζηεξίμεη ζηε δηαηξηβή κνπ
45

, θαη παξά ηελ εζληθηζηηθή ηνπ δξάζε σο 

Μεηξνπνιίηεο Γξάκαο 1902-1910, δελ κπνξεί λα είλαη άζρεηε πξνο ηνπο παξαπάλσ 

ζπζρεηηζκνχο. Ηδηαίηεξα, αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ν Υξπζφζηνκνο ήηαλ απφ ηελ Σξίγιηα ηεο 

Βηζπλίαο, ν Κσλζηαληίλνο απφ ηε Υίν, ελψ νη θηιφ-νζσκαλνί εγέηεο, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί 

θαλείο λα πξνζζέζεη ηνλ Αξηζηείδε παζά Γεσξγαηδφγινπ θαη ηνλ Παχιν Καξνιίδε, ήηαλ 

φινη Καππαδφθεο. Ο Βαζίιεηνο θπζηθά ήηαλ απφ ηε Μαθεδνλία, απφ έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ 
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εζλνηηθά πεξηβάιινλ. Άξα, νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο έπαηδαλ θη απηέο ην ξφιν ηνπο ζε πνιηηηθέο 

ζπκκαρίεο πνπ δηακνξθψλνληαλ ζε ζπλζήθεο ζθιεξψλ αληηπαξαζέζεσλ εμνπζίαο, ηφζν ζην 

Παηξηαξρείν φζν θαη ζηηο ζεκαληηθέο κεηξνπφιεηο.  

Παξ‟ φια απηά είλαη ελδηαθέξνλ πσο αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηηο αμίεο ηηο νπνίεο πξνσζεί ε 

Ακάιζεηα ηνπ νινκσλίδε, ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθα δηεμνδηθά ζην ζρεηηθφ άξζξν κνπ,
46

 κε 

ηηο επηπιήμεηο ηνπ Βαζηιείνπ, νη νκνηφηεηεο είλαη εληππσζηαθέο. Γχν δεθαεηίεο αξγφηεξα, 

ραξαθηεξηζκνί αληίζηνηρνη κε ηνπο „θξαηπαιψληεο θαη βεβεινχληεο‟, είλαη ζπρλνί ζηηο 

ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο. Ο ραξαθηεξηζκφο „μππφιεηνη αιεηήξηνη‟ επηζηξαηεχεηαη ηφζν γηα ηηο 

νκάδεο θξνχζεο ησλ κνπζνπικάλσλ, ζπλήζσο Σνπξθνθξεηηθψλ, πνπ επηβάιινπλ ηνλ 

εκπνξηθφ απνθιεηζκφ ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην 1909 θαη 

κεηά,  φζν θαη γηα φζνπο κεηαμχ ησλ ειιελνξζφδνμσλ δηαηάξαζζαλ ηελ ηάμε θαη ηελ εζπρία 

ζηελ δηάξθεηα ηνπ θαξλαβαιηνχ. Όπσο ε δεκνηηθή αξρή έρεη θαζήθνλ λα απαιιάμεη ηνπο 

δξφκνπο απφ ηηο βξσκηέο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θαζαξηφηεηα, έηζη θαη ε αζηπλνκία έρεη 

θαζήθνλ λα απαιιάμεη ηνπο δξφκνπο απφ απηά ηα «ειεεηλά πιάζκαηα» πνπ, ηψξα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θαξλαβαιηνχ, θπθινθνξνχλ μππφιεηνη θαη ξαθέλδπηνη.
47

 

Σφηε ν Βαζίιεηνο ήηαλ πηα πνιχ βαξηά άξξσζηνο θαη επξφθεηην λα πεζάλεη ιίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα. Οη αξρέο πνπ ππνζηήξηδε, σζηφζν, θαηλφηαλ λα έρνπλ πηάζεη ξίδεο, κεηαμχ 

νξηζκέλσλ κεζναζηηθψλ πιεζπζκψλ ηεο πφιεο.  Αλ ππνζέζνπκε πσο ε Ακάιζεηα απνηεινχζε 

εθθξαζηή εγεηηθψλ νκάδσλ ησλ νπνίσλ ε πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ, ην 

εζλνηηθφ ζηνηρείν πάληα πθέξπεη πίζσ απφ δηαθεξχμεηο πεξί „ηάμεσο‟ θαη „πνιηηηζκνχ‟. Με 

άιια ιφγηα, νη Σνπξθφθσλνη Καππαδφθεο έπξεπε λα απνδείμνπλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο κε 

φξνπο πνιηηηζκηθνχο. Ωζηφζν, φπσο ήδε ζεκείσζα, αλ θαη ν Βαζίιεηνο αθνινπζεί πνιχ 

δηαθνξεηηθφ δξνκνιφγην, πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθή γεσγξαθία, θαη ζπγθξνχζηεθε κε ηνπο 

Καππαδφθεο, θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη πνιιά ζηνηρεία θαη θαλνληζηηθά ζρήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηα επηηξεπηά φξηα ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ αζηηθψλ πιεζπζκψλ. Οη 

εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο ζηα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνηηθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο 

εγεηηθέο νκάδεο κνπ επηηξέπεη λα ππνζέζσ πσο πνιινί εθθιεζηαζηηθνί εγέηεο ζπλεηδεηά 
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αλαιάκβαλαλ ηνλ ξφιν λα ζψζνπλ ην πνίκληφ ηνπο φρη κφλν ζηελ κεηαζαλάηηα δσή αιιά θαη 

ζηελ παξνχζα, πξνζθέξνληαο ζηηο κεζναζηηθέο νκάδεο έλαλ ηδαληθφ ζχκκαρν ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα αζθήζνπλ θνηλσληθφ έιεγρν θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα εγεκνλία 

βαζηζκέλε ζε πνιηηηζκηθά θξηηήξηα.    

 

Απνηθηνθξάηεο ρσξίο απνηθία 

Ο Υάξεο Δμεξηδφγινπ ζην βηβιίν ηνπ, Οη «ρακέλεο παηξίδεο» πέξα από ηε λνζηαιγία: 

Μηα θνηλωληθή-πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηωλ Ρωκηώλ ηεο Οζωκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (κέζα 19νπ-

αξρέο 20νπ αη.), αμηνπνηψληαο κηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ιφγνπο (discourses) 

θαη ηελ γισζζηθή δηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο καξηπξίαο, καο αλνίγεη έλα πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ 

πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο δηαιφγνπ ζε πνιιά επίπεδα. Ο ζπγγξαθέαο αζρνιείηαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νη ειιελνξζφδνμνη βίσζαλ ηηο αιιαγέο γχξσ ηνπο θαη επηιέγεη ηξεηο επξείεο 

ζεκαηηθέο: ηε θηψρεηα θαη ηνπο θησρνχο, ηελ πνιπηέιεηα θαη θαηαλάισζε, θαη ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ. Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ηδηαίηεξα ζηελ εθηελή αλαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα ζην 

δίιεκκα «εμεπξσπατζκφο ή παξάδνζε» ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο ειιελνξζφδνμνπο, φπνπ ε 

Γχζε αληηκεησπίδεηαη ηφζν σο πξφηππν φζν θαη σο απεηιή, φζν θαη γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο, 

φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη αθφκε πην πνιχπινθα.
48

 Με αθνξκή ηελ δηρνηνκία απηή, ν 

Δμεξηδφγινπ δείρλεη πσο ην πνιηηηζκηθά απνηθηνθξαηνχκελν ππνθείκελν, αθφκε θαη αλ 

πνιηηηθά δελ θπξηαξρείηαη, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ Οζσκαλψλ, κπνξεί λα 

δαλείδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ν απνηθηαθφο δπηηθφο ιφγνο ην 

πεξηγξάθεη, έρεη φκσο πάληνηε ζπλείδεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηελ νπνία ηειηθψο 

πξνζπαζεί λα αληηζηξέςεη πξνο φθεινο ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή απηή ε δηεχξπλζε ηνπ 

πεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ πνιπδηάζηαηε εκπεηξία ηνπ απνηθηνθξαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ. ε κηα βηβιηνθξηηηθή πνπ είρα δεκνζηεχζεη ηφηε, είρα ηζρπξηζηεί, πσο ζα 

κπνξνχζε ν Δμεξηδφγινπ λα πεηξακαηηζηεί κε ην ελδερφκελν ν ηξφπνο πνπ νη εγεηηθέο 

εγγξάκκαηεο νκάδεο πνπ νκηινχλ κέζα απφ ηηο εθεκεξίδεο, ηα θπιιάδηα θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη πνπ ινγνζεηνχλ, λα ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ηνπ απνηθηαθνχ ιφγνπ πνπ ήδε 

ζην ηξίην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αη βξίζθεηαη ζηελ αθκή ηνπ θαη έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ ίδηα 
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ηελ νζσκαληθή γξαθεηνθξαηία, ε νπνία κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπαζεί λα ηα ελζσκαηψζεη, 

πξνσζψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ πξφηππν, ηε δηαθνξά. Σν θξίζηκν εξψηεκα, πνπ 

ήδε ν ζπγγξαθέαο έρεη ππνδείμεη αιιά δελ ηνπ δίλεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνθηήζεη, είλαη αλ νη εγεηηθέο νκάδεο βιέπνπλ ηελ δηαθνξά, ηελ αλέρνληαη, θαη είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα ηελ ελζσκαηψζνπλ, ή πξνηηκνχλ λα ηελ απαιείςνπλ.
49

 

Ξαλαγπξλψληαο ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθείλσλ πνπ εθθέξνπλ θαη 

εθείλσλ πνπ πθίζηαληαη ηνλ απνηθηαθφ ιφγν, ζα ζέζσ ην εξψηεκα γηα ην πφζν ρξήζηκε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ κε απαζρνινχλ. Θα κπνξνχζε, 

δειαδή, λα ζεσξήζεη θαλείο πσο θαη νη εθπξφζσπνη ηεο Δθθιεζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 

ίζνπο φξνπο ζηε λνκή πξαγκαηηθήο θαη ζπκβνιηθήο εμνπζίαο, ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηνπ 

απνηθηαθνχ ιφγνπ, δηαρεηξίδνληαη ηελ δηαθνξά, ηελ αλάγνπλ ζε κεραληζκφ ράξαμεο ησλ 

νξίσλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία πνπ αθνξά ην 19
ν
 αη. θαη ηα 

δεηήκαηα ηνπ εζληθηζκνχ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ αιιά θαη 

ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε ζπδήηεζε έρεη ήδε μεθηλήζεη. Δλψ 

κέρξη πξφζθαηα ππήξρε κάιινλ επηθχιαμε, θαίλεηαη πσο ε νξνινγία απηή βξίζθεη έδαθνο. 

Γελ είλαη κφλν ν Δμεξηδφγινπ, ν νπνίνο εηνηκάδεηαη λα εθδψζεη δεχηεξν βηβιίν, κε ηίηιν 

Δμειιεληζκόο θαη νξηεληαιηζκόο ζηελ νζωκαληθή απηνθξαηνξία (κέζα 19νπ αξρέο 200π αηώλ.), 

φπνπ πηα αλαδεηθλχεη ηηο θαηεγνξίεο απηέο ζε θεληξηθέο, εθθηλψληαο απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

ιίγν πνιχ πνπ θη εγψ ζπδεηψ ζην ζρεηηθφ άξζξν κνπ.
50

 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ν 

ραξαθηεξηζκφο „απνηθηνθξαηηθή θαληαζίσζε‟ γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο εγεηηθέο νκάδεο απέλαληη ζηνπο Βνχιγαξνπο ρξηζηηαλνχο αγξφηεο ηεο 

Μαθεδνλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αλδξέα Λπκπεξάηνο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ην βηβιίν ηνπ 

πχξνπ Καξάβα.
51

 Ζ ία Αλαγλσζηνπνχινπ, ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν «H Γχζε θαη ε 

Aλαηνιή ηεο Eιιάδαο», αλαθεξφκελε ζηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ δχν εθδνρψλ ηνπ έζλνπο 

ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα, ζεκεηψλεη πσο «ε πνιηηηθή εμνπζία πξνέβαηλε, κε „θξπθφ‟ φπιν 
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πάληα ηελ εζληθνθξνζχλε θαη θαλεξφ έλαλ „απνηθηνθξαηηθνχ‟ ραξαθηήξα εθζπγρξνληζκφ, 

ζηνλ „εθπνιηηηζκφ ηεο Aλαηνιήο‟, δειαδή ζηνλ εθ ησλ άλσ εθζπγρξνληζκφ».
52

 

Έρσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ππνζηεξίμεη πσο, αληίζεηα απφ ηελ θνηλή πεπνίζεζε σο 

πξφζθαηα, θαίλεηαη πσο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θάπνηεο 

εγεηηθέο νκάδεο κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ, Διιελνξζφδνμσλ, Αξκέλησλ, Αζζπξίσλ, πνπ 

αλήθαλ ζηα κεζαία ζηξψκαηα, δελ εκπλένληαλ απαξαηηήησο απφ εζληθηζηηθά πάζε θαη 

απνζρηζηηθέο δηαζέζεηο. Αλη‟ απηνχ, είραλ αλαπηχμεη ηελ δηθή ηνπο εθδνρή κηαο mission 

civilisatrice, ε νπνία, ζηελ αληίιεςή ηνπο, λνκηκνπνηνχληαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζκηθή ππεξνρή απέλαληη ζην κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ, αθφκε θαη ηηο κνπζνπικαληθέο 

εγεηηθέο νκάδεο. Σέηνηεο αληηιήςεηο ζπλέβαιαλ ζηελ έληαζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

εζλνηηθά δηαθνξεηηθψλ εγεηηθψλ νκάδσλ, πνπ εληέιεη εγθαηέιεηςαλ ηε δπλαηφηεηα κηαο 

ζπλεθηηθήο νζσκαληθήο κεζαίαο ηάμεο πνπ ζα εγνχληαλ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, θαη αλέιαβαλ 

θάζε κηα ρσξηζηά, λα λνκηκνπνηήζνπλ ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Σν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πφζν γφληκν ζα ήηαλ λα επεθηείλνπκε ηελ ακθηιεγφκελε απηή 

ζπδήηεζε γηα ηηο απνηθηαθέο θνξψλεο ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ ζηελ πεξίνδν θαη ακέζσο κεηά 

ην Σαλδηκάη, ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεδίν, απηφ ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αη. θαη ηεο δεχηεξεο 

ζπληαγκαηηθήο πεξηφδνπ, πνπ θπξηαξρνχληαλ πνιηηηθά απφ έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ 

γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ, ζηελ πεξίπησζε καο εδψ, θαη εθθιεζηαζηηθφ πξνζσπηθφ, 

πνπ επηζπκνχζε ην ίδην λα πάξεη απνζηάζεηο απφ απηφ πνπ ζεσξνχζε σο απνηπρεκέλεο 

πνιηηηθέο ηνπ Σαλδηκάη. 

Ωζηφζν, απηή είλαη ε επνρή πνπ έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν κεηαμχ ησλ 

Μνπζνπικάλσλ, φζν θαη ησλ κε-Μνπζνπικάλσλ, κπνξνχζε, γηα πξψηε θνξά λα ειπίδεη ζε 

έλα θαιχηεξν κέιινλ, γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σηο „κεζναζηηθέο‟ αμίεο 

ελζηεξλίζηεθαλ πνιινί, νη νπνίνη ειπίδνληαο ζε πξνζσπηθή θνηλσληθή άλνδν, ηελ ίδηα ψξα 

θηινδνμνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ,  δηεθδηθψληαο ην είηε 

απφ ην θξάηνο είηε απφ ηηο επξσζηφηεξεο νηθνλνκηθά νκάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαλ ζπρλά κε 

απηφ, θη έηζη λα δηακνξθψζνπλ ζπλζήθεο κηαο εγεκνλίαο ζηελ νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ν 
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ραξαθηήξαο κηαο „εζσηεξηθήο απνηθηνπνίεζεο‟ (internal colonialism).
53

 Αλάκεζα ζηηο 

εγεηηθέο απηέο νκάδεο, ζεσξψ πσο κπνξεί λα εληάμεη θαλείο θαη ηελ Δθθιεζία, είηε σο ζεζκφ 

κε ηηο απξφζσπεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ησλ 

κεηξνπφιεσλ, είηε ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηφζν ζπκκαρίεο φζν θαη 

αληηπαιφηεηεο. Φπζηθά, ζην πιαίζην ηνπ εζλνηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο, νη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί απνθηνχλ δηαθνξεηηθή δηάζηαζε. Έλλνηεο φπσο 

«ηάμε», «εγθξάηεηα», «παηδεία» αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαία δηαθφξσλ κεζαίσλ ηάμεσλ κε 

δηαθνξεηηθέο αμηψζεηο νζσκαληθφηεηαο θαη ηνλ θφβν βεβαίσο πσο κηα αληίπαιε αμίσζε ζα 

επηθξαηήζεη, πάλσ απφ φια εθείλε πνπ πξνσζνχληαλ απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο.
54

 Καηά 

ζπλέπεηα, νη ζρεηηθνί ιφγνη γίλνληαλ φιν θαη πην νμείο, πην επηζεηηθνί, θαη ελίνηε πηνζεηνχζαλ 

απνηθηνθξαηηθή ινγηθή. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα καο θάλεη εληχπσζε. Δθηφο ηνπ φηη ηα 

απνηθηνθξαηηθά κνληέια ήηαλ επξχηεξα γλσζηά ηφηε απφ φ,ηη ζηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη, νη 

Νεφηνπξθνη, παξά ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαθνξέο, φπσο έρεη δείμεη ν Şükru Hanioğlu,
55

 

εκπλένληαλ απφ αμίεο ζεηηθηζκνχ θαη θνηλσληθήο ρεηξαγψγεζεο πεξηζζφηεξν απφ ν,ηηδήπνηε 

άιιν. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα εληάμεη θαη ηελ Δθθιεζία ζην πιαίζην απηφ, κπνξεί θαλείο 

λα θξαηήζεη απφ απηή ηε ζπδήηεζε, πξψηνλ ηε δπλαηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ιφγσλ λα 

ππαγνξεχζνπλ ηα φξηα ηεο δηαθνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα ζέηνπλ ηνπο φξνπο ηεο θνηλσληθφηεηαο, 

θαη δεχηεξνλ ην γεγνλφο πσο νη ιφγνη είλαη απνηέιεζκα ηεο αίζζεζεο απεηιήο πνπ 

κνηξάδνληαη νη Οζσκαληθέο αξρέο κε ηηο αξρέο ηεο θνηλνηηθήο δηνίθεζεο. Οη Οζσκαληθέο 

αξρέο αληηδξνχζαλ απέλαληη ζηηο απνηθηνθξαηηθέο πξαθηηθέο άιισλ αιιά ηηο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πξνζαξκφδνληαο ηηο ζηα εγρψξηα δεδνκέλα, κε πξνθαλή ζηφρν ηελ 

επηβίσζε ηεο απηνθξαηνξίαο. Σν ίδην κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηχζζεη ηφζν ε κεζαία ηάμε φζν θαη ε Δθθιεζία, φπνπ ην αληίπαιν δένο κπνξεί λα είλαη, 

εθηφο απφ ην ξαγδαίν θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηφζν ε μέλε ηεξαπνζηνιηθή πξνπαγάλδα, 

φζν αξγφηεξα θαη ην ίδην ην νζσκαληθφ θαλνληζηηθφ αθήγεκα.  
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