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Η Θπάκη ηος μέηπος και ηος ζεβαζμού. 
 

Μια διαθοπεηική θεώπηζη για ηοςρ Θπάκερ ηος ΙΘ΄ αιώνα 
 

 
Γπάθει ο Πανηελήρ Σηεθ. Αθαναζιάδηρ 

 

 
 
 

   Η Θξάθε είλαη ε πεξηνρή εθείλε ηεο Διιάδαο, πνπ άλζηζε ν 
Διιεληζκόο, ελώ παξάιιεια επηβίσλαλ θαη άιιεο εζλόηεηεο θαη 
δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί, γηα πεξηζζόηεξα από 1.700 ρξόληα, 
ινγαξηάδνληαο ηα πεξίπνπ 1100 ρξόληα ηεο Βπδαληηλήο 
απηνθξαηνξίαο θαη ηα 600 ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Τπήξμε κε 
άιια ιόγηα ρσλεπηήξη πνιηηηζκώλ, όρη όκσο θαη ιαώλ, αθνύ νη 
ιανί πνπ έδεζαλ εθεί, δελ ζπκπηέζζεθαλ, δελ εμνληώζεθαλ, δελ 
εμαθαλίζζεθαλ. 
Έιιελεο, Σνύξθνη, Αξκέληνη, Δβξαίνη, ιάβνη αιιά θαη άιινη ιανί 
έδεζαλ ζηα εδάθε ηεο, ιαηξεύνληαο ηηο ζξεζθείεο ηνπο θαη 
πξνάγνληαο ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 
έθαζηνο.   
   Σαπηόρξνλα ε Θξάθε, ππήξμε ρώξνο, πνπ δνθίκαζε πνιέκνπο, 
ζθαγέο, εζλνθαζάξζεηο θαη γελνθηνλία. 
   ’ απηό ην ηζηνξηθό πιαίζην, δειαδή αλάκεζα ζηηο πκπιεγάδεο 
ηνπ Οζσκαληθνύ δεζπνηηζκνύ θαη ηνπ βνπιγαξηθνύ επεθηαηηζκνύ, 
επηβίσλε ν ππόδνπινο Διιεληζκόο ηεο Θξάθεο. 
   Θέισ ινηπόλ ηηκώληαο ηε Θξάθε, λα θάλσ κεξηθέο αλαθνξέο, γηα 
ην ήζνο θαη ηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ πνπ δηέθξηλαλ ηνπο Θξάθεο 
θαηνίθνπο ηεο, αθόκα θαη ζε δύζθνιεο επνρέο. 
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Σν ξωζηθό ππξνβνιηθό ζην πόιεκν ηνπ 1877-78 
 

   Θέισ λα αλαρζώ, ζηνλ πόιεκν ηνπ 1877-78 όηαλ ε Ρσζία 
λίθεζε ηελ Σνπξθία θαηέιαβε απηά ηα κέξε θαη νη δπλάκεηο ηεο 
ζηξαηνπέδεπζαλ έμσ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ζην 
πξνάζηηό ηεο ηνλ Άγην ηέθαλν, επέβαιαλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1878 
ηελ αλαθσρή κε ηνπο δηθνύο ηνπο όξνπο, πνπ δεκηνπξγνύζαλ ηε 
Μεγάιε Βνπιγαξία. 
   Καη ηόηε όζν θαηέβαηλαλ ηα ξσζηθά ζηξαηεύκαηα, θαξαβάληα 
Οζσκαλώλ πξνζθύγσλ, έθεπγαλ πξνο ηελ Αδξηαλνύπνιε θαη ηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε. Ραθέλδπηνη πξόζθπγεο έθηαλαλ από ηε 
Φηιηππνύπνιε ζηελ Αδξηαλνύπνιε κέζα ζε αλνηρηά βαγόληα αθνύ 
ηαμίδεπαλ κέζα ζε ςύρνο 10 βαζκώλ θάησ από ην κεδέλ, επί 26 
ώξεο. 
   Οη πξνζδνθίεο ηνπ Διιεληζκνύ γηα πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε από 
ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δελ είραλ αίζην ηέινο. Οη πξνθεηείεο 
ηνπ ηεξνκόλαρνπ Αγαζάγγεινπ Πνιπείδε κε θαηαγσγή από ηελ 
Αδξηαλνύπνιε γηα ην «μαλζό γέλνο», πνπ ζα έζσδε ηνπο Έιιελεο 
από ηνπο Σνύξθνπο, δελ επαιεζεύζεθαλ αλ θαη ζέξκαηλαλ ηηο 
θαξδηέο ησλ Διιήλσλ θαηά ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Η 
ξσζηθή θαηνρή ζηε Θξάθε ζπλνδεύζεθε κε ηε δξάζε ησλ 
Βνπιγάξσλ νη νπνίνη πξνζπαζνύζαλ λα ππεξηζρύζνπλ ησλ 
Διιήλσλ κε ηηο πιάηεο ησλ Ρώζσλ. 
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 Η ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Δεύηεξνο από δεμηά ν 
Ρώζνο δηπιωκάηεο Ιγλάηηεθ, εκπλεπζηήο ηνπ Παλζιαβηζκνύ 

 

   Ο Ρσζνηνπξθηθόο πόιεκνο ηνπ 1878 έζαςε όιεο ηηο ειπίδεο, 
πνπ κπνξνύζαλ λα έρνπλ νη Έιιελεο γηα απειεπζέξσζε από ηνπο 
Ρώζνπο. Αληίζεηα ε θαηάζηαζε εθηξαρύλζεθε όηαλ νη Ρώζνη 
θαηέιαβαλ ηε Θξάθε θαη άξρηζαλ λα ζηεξίδνπλ ηε βνπιγαξηθή 
θπξηαξρία κε θάζε κέζνλ ζεκηηό θαη αζέκηην. 
   Έλαο Φηιηππνππνιίηεο αλώλπκνο γηα επλόεηνπο ιόγνπο έγξαςε 
κηα καθξνζθειή επηζηνιή πξνο ηελ «Ώξα» ησλ Αζελώλ, ηελ νπνία 
αλαδεκνζίεπζε ε «Παιηγγελεζία» αλαθέξνληαο κεηαμύ άιισλ κε 
αγαλάθηεζε: 
   «Ο Σνύξθνο ελείρεην ηελ ύπαξμηλ Έιιελνο ήξθεη κόλνλ λα 
εμαγνξάδε νύηνο επί έλ έηνο ηελ ύπαξμίλ ηνπ αληί ηξηάθνληα 
γξνζίσλ. Αιι’ ν Ρώζνο θαη ν εξεηδόκελνο επί ηαο ιόγραο απηνύ 
Βνύιγαξνο, δελ αλέρνληαη ηα παξάπαλ ηελ ύπαξμηλ ηνπ Έιιελνο. 
Απαηηνύζηλ ίλα παύζσκελ ππάξρνληεο σο Έιιελεο, ίλ’ 
απαξλεζώκελ παηξίδα, θαηαγσγήλ θαη όλνκα». 
   Αθνινύζεζε ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, ην νπνίν ηνλ Ινύλην ηνπ 
1878 αλέηξεςε ηε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Νέα θύκαηα 
πξνζθύγσλ από ηελ αλάπνδε. Οη Βνύιγαξνη θάηνηθνη, έθεπγαλ κε 
ηνπο Ρώζνπο θνβνύκελνη ηελ αληεθδίθεζε ησλ Σνύξθσλ. Αθόκα 
θαη κεηνηθεζίεο νιόθιεξσλ ρσξηώλ αλαθέξζεθαλ. Νέα πεξίπησζε 
εζλνθάζαξζεο, ζπλέπεηαο δειαδή ελόο πνιέκνπ. Αθξόηεηεο 
ζεκεηώζεθαλ πνιιέο. 
   Πξηλ ζπγθιεζεί ην πλέδξην, είραλ θηλεζεί νη Θξαθηώηεο θαη 
δεηνύζαλ κε ππνκλήκαηά ηνπο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, 
πνιηηηθή ειεπζεξία. Έρεη ζεκαζία ε θξαζενινγία ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνίεζαλ, κεηά ηα όζα δξακαηηθά ζπλέβεζαλ ζηε Θξάθε, 
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γηαηί απνηειεί γηα πνιινύο πνπ έραζαλ ηελ αξεηή ηνπ κέηξνπ, 
ππόδεηγκα. 
 

 

Σν νζωκαληθό ηέκελνο ηνπ νπθιίνπ (Από ηα ηνπξθηθά θξαηηθά αξρεία) 
 

   ε έλα ηέηνην αλέθδνην έγγξαθν, πνπ έζηεηιαλ νη θάηνηθνη ηνπ 
νπθιίνπ, ηεο Κνξλνθσιηάο, ηεο Γαδηάο θαη ηνπ Κηνππιή ζηηο 5 
Ινπλίνπ 1878 ζηνλ Έιιελα πξόμελν ηεο Αδξηαλνύπνιεο Νηθόιαν  
Γελλάδε έγξαθαλ: 
   «Δάλ νη αδειθνί εκώλ Βνύιγαξνη, δηόηη είλαη Βνύιγαξνη 
πξόθεηηαη λα δηνηθεζώζηλ ππό εγεκόλνο Βνπιγάξνπ θαη νη 
ζπγθάηνηθνη Οζσκαλνί ππό εγεκόλνο Οζσκαλνύ θ.η.ι. θαη ηνύην νη 
πάληεο επηδνθηκάδνπλ θαη ην ζεσξνύζη δίθαηνλ, δηαηί εκείο κόλνη νη 
Έιιελεο δηόηη είκεζα Έιιελεο λα ζηεξώκεζα ηνπ θνηλνύ ηνύηνπ 
δηθαίνπ θαη λα κε δηθαηώκεζα λα δηνηθεζώκελ θαη εκείο ππό 
Έιιελνο εγεκόλνο αιιά λα ώκελ θαηαδεδηθαζκέλνη, παξά πάληα 
ιόγνλ, εηο πάζαλ άιιελ λα ππνθείκεζα δηνίθεζηλ ή ηελ νκνγελή, 
νκόγισζζνλ θαη νκόζξεζθνλ Διιεληθήλ δηνίθεζηλ;». 
   Σν έγγξαθν δελ πξννξίδνληαλ γηα δεκόζηα ρξήζε, άξα 
κπνξνύζε ε θξαζενινγία ηνπ λα ήηαλ ζθιεξόηεξε. Γελ ήηαλ 
όκσο! Καη παξά ηα δεηλνπαζήκαηα ησλ Διιήλσλ, πνπ δελ είλαη 
ώξα λα ηα αλαιύζνπκε, είδαηε ηη έγξαθαλ: «Οη αδειθνί εκώλ 
Βνύιγαξνη…» θαη «νη ζπγθάηνηθνη Οζσκαλνί». Η αξεηή ηνπ κέηξνπ 
είρε πξπηαλεύζεη. 
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 Δεδέαγαηο (Αιεμαλδξνύπνιε). Σν θηίξην ηνπ ιεγόκελνπ Γαιιηθνύ 
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ, ην νπνίν ζώδεηαη έωο ζήκεξα 

 

   Αλάινγε θίλεζε είρε ζεκεησζεί θαη ζην Γεδέαγαηο, ηε ζεκεξηλή 
Αιεμαλδξνύπνιε. Ο ππνπξόμελνο Γεώξγηνο  Καξαγηαλλό- 
πνπινο κόιηο πήξε ηελ αλαθνξά ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ κε 
εκεξνκελία 2 Μαΐνπ 1878 απεπζπλόκελε «Πξνο ην 
πγθξνηεζεζόκελνλ Δπξσπατθόλ πλέδξηνλ» ηελ έζηεηιε ζην 
Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. 
   Γξάθνπλ γηα ηνλ Διιεληζκό ηεο πόιεο νη θάηνηθνη ηνπ Γεδέαγαηο 
όηη: «Διαμαπηύπεηαι δε και διαμαπηςπηθήζεηαι δι’ όλων ηων 
μέζων καηά πάζηρ πολιηικήρ μεηαβολήρ, η οποία ήθελεν 
εθαπμοζθή επ’ αςηού ππιν η διεθνήρ ελεγκηική επιηποπή 
εξεπεςνήζει ηον εθνικό σαπακηήπα ηων ηηρ Εςπωπαϊκήρ 
Τοςπκίαρ λαών και ηην θέληζιν αςηών». 
 

 

Οη έξξεο ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο 
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   Αιιά θαη αξγόηεξα, παξά ηα όζα δπζάξεζηα ζπλέβεζαλ ελ ησ 
κεηαμύ, πνιίηεο ησλ εξξώλ - γηα λα πεξηνξηδόκαζηε κόλν ζηελ 
Θξάθε- έζηεηιαλ ζηηο 27 επηεκβξίνπ 1878 επηζηνιή ζηνλ Έιιελα 
ππνπξόμελν Ισάλλε Παπαθσζηόπνπιν, ζηελ νπνία αλέθεξαλ 
κεηαμύ άιισλ- θαη εδώ καο ελδηαθέξεη ε θξαζενινγία: 
   «Οη ζπκπνιίηαη καο Βνύιγαξνη, καίλνληαη θαζ’ εκώλ σο δήζελ 
εγξάςακελ πξνο ηαο Γπλάκεηο λα κελ επηηξέςσζηλ εηο ηελ Ρσζίαλ 
λα θαηαιάβε ηα κέξε ηαύηα». Οη «ζπκπνιίηαη καο 
Βνύιγαξνη» έγξαθαλ νη εξξαίνη, κε απόιπην ζεβαζκό ζην 
ζύλνηθν ζηνηρείν. 
   Δίλαη εληππσζηαθό, πσο ζηα επίζεκα έγγξαθα ηεο επνρήο 
εθείλεο πνπ άιισζηε ήηαλ κόλν πξνο ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο 
θπβέξλεζεο, έιεηπε θάζε έλλνηα κηζαιινδνμίαο θαη ξαηζηζκνύ. 
Αξγόηεξα βέβαηα, όηαλ ζπλέβεζαλ θαη πνιιά άιια γεγνλόηα θαη ε 
επέκβαζε ησλ μέλσλ έγηλε εληνλόηεξε, πνιιά άιιαμαλ θαη πνιιά 
πιεξώζακε ζηε Θξάθε θαη σο ιαόο θαη σο ρώξα γεληθόηεξα θαη 
γηα πάξα πνιιά ρξόληα κάιηζηα. 
   Γη’ απηό επηγξακκαηηθά επαλέξρνκαη ζηηο αξρηθέο κνπ ζθέςεηο: 
Να κε ράζνπκε πνηέ ηελ αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη ηνπ ζεβαζκνύ. 

 

Πανηελήρ Σηεθ. Αθαναζιάδηρ 

Σάββαηο, 9 Νοεμβπίος 2013 

 


