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Ζ αθαδεκατθή απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο 

ζηελ Διιάδα εκπεδώλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980.
1
 Ζ ελ ιόγσ 

δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε ην εθζπγρξνληζηηθό πξόηαγκα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο (Gefou-Madianou 1993 θαη 2000, 

Panopoulos 2003, Παπαηαμηάξρεο 1999) πνπ εμειίζζεηαη 

θαζώο ε Διιάδα απνθηά πην νξγαληθέο πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ό,ηη 

ζρεκαηηθά απνθαινύκε Γύζε. Μέξνο απηώλ ησλ ζρέζεσλ 

απνηειεί θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πιενλάζκαηνο εηεξόηεηαο από 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαρείξηζε όπνπ 

θαιείηαη λα ζπκβάιεη κε ηνλ ηξόπν ηεο θαη ε αλζξσπνινγία. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ε ειιεληθή θνηλσλία βίσζε θαη 

ζην παξειζόλ αλάινγεο εκπεηξίεο.  

 

ηηο δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ
 αηώλα, ε  ελζσκάησζε 

ησλ Νέσλ Υσξώλ δεκηνύξγεζε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη 

δηιιήκαηα ζην ειιεληθό θξάηνο. Ζ πνηθηινκνξθία ησλ 

«αιινεζλώλ» πιεζπζκώλ ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο αιιά θαη 

                     

1 Δπραξηζηώ ηνπο Κ. Σζηηζειίθε, Δ. Παπαηαμηάξρε, Θ. Γξαγώλα, Ν. 

Γηακαληνύξν, Β. Νηηζηάθν, Γ. Γθέθνπ - Μαδηαλνύ, Ν. Ρνηδώθν, Γ. 

ηακαηόπνπιν, Κ. Γθνπγθνπιή, Δ. Τζάκη θαη εβαζηή Σξνπκπέηα γηα ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο ζηε ζπγγξαθή απηνύ ηνπ άξζξνπ. Σν παξόλ θείκελν 

αλαπηύζζεη πεξαηηέξσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ έζεζα ζην δεκνζηεπκέλν 

ζηα αγγιηθά άξζξν κνπ “Contested territories and the quest for 

ethnology: People and places in Izmir 1919-1922” (ζηνλ ηόκν Spatial 

Conceptions of the Nation, επηκ. N. Γηακαληνύξνπ, Θ. Γξαγώλα θαη C. 

Keyder, Λνλδίλν: Tauris, 2010).  
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ηεο πεξηνρήο ηεο Αξκνζηείαο κύξλεο ελίζρπζε πξαθηηθέο 

θαη αληηιήςεηο πνπ αθελόο ζπλδένληαη κε ηελ εζληθή 

πνιηηηθή ηνπ «εμειιεληζκνύ» θαη αθεηέξνπ παξαπέκπνπλ ζε 

απνηθηαθά πιαίζηα δηνίθεζεο. Πξνέθπςε έηζη ε αλάγθε 

επηζηεκνληθήο κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο κε ηξεηο 

αλληλοζσνδεόμενοσς ζηόρνπο: (α) ηελ πην νκαιή έληαμε ησλ 

«αιινεζλώλ» ζην ειιεληθό θξάηνο, (β) ηελ θαιύηεξε 

δηαρείξηζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ησλ Νέσλ Υσξώλ θαη 

(γ) ηελ «επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε» ηνπ δηθαηώκαηνο 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ εδαθώλ. Ζ πνιηηηθή αηδέληα θαζόξηζε 

ζε κεγάιν βαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ θαη 

αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ. 

Ηζηνξηθνί θαη γεσγξάθνη αλέιαβαλ πξνλνκηαθά ην εγρείξεκα 

επηθνπξνύκελνη από αξραηνιόγνπο, δεκνγξάθνπο, 

γισζζνιόγνπο, ιανγξάθνπο θαη εζλνιόγνπο.
2
 Μέξνο ηεο ελ 

ιόγσ δηαδηθαζίαο απνηέιεζε θαη ε πβξηδηθή πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηεο κειέηεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εηεξόηεηαο 

παξόιν πνπ νη θνηλσληθν-πνιηηηθέο εμειίμεηο δελ επλόεζαλ 

ηελ εκπέδσζή ηεο. Σν άξζξν απηό εζηηάδεη ζε κηα ζεηξά από 

ηερλνινγίεο εμνπζίαο, κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 

όξν από ηνλ Φνπθώ (2002), πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1920: ζηηο εζλνγξαθηθέο κειέηεο ησλ Ν. Μαινύρνπ θαη 

Κ. Καξαβίδα ζηε Μηθξά Αζία, ζηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο 

Αλαηνιηθήο Δζλνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην κύξλεο από ηνλ Κ. 

Καξαζενδσξή (C. Caratheodory) ην 1920 θαη ζηε κεηαθνξά 

θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ απνθηήζεθε ζηελ Μηθξά 

Αζία ζην ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο, παξάιιεια κε άιια κέηξα
3
 πνπ 

                     

2 Παξόκνηα δηιιήκαηα αληηκεηώπηζαλ θαη άιια θξάηε ηεο Βαιθαληθήο κεηά 

ηε δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ πξνζάξηεζε εδαθώλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. 
3 Βι., γηα παξάδεηγκα, ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο θαη ησλ ιαβόθσλσλ 

(Μηραειίδεο 1999), γηα ηηο κε Οξζόδνμεο Δθθιεζίεο θ.ά. Ο πνιηηηθόο 

ξεαιηζκόο απηώλ ησλ κέηξσλ είρε ελ κέξεη δνθηκαζηεί από ζπλεξγάηεο 

ηνπ Βεληδέινπ ζηα πιαίζηα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο (Σζηηζειίθεο θαη 

Υξηζηόπνπινο, 2008).  
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νξηζκέλα ζηειέρε ηνπ Κόκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ 

επηρείξεζαλ λα πξνσζήζνπλη ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, 

δειώλνπλ έλαλ ηδηόηππν πνιηηηθό ξεαιηζκό σο πξνο ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο εηεξόηεηαο (Σζηηζειίθεο θαη 

Υξηζηόπνπινο, 2008) αιιά θαη κηα δνκηθή αδπλακία 

ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα ζηειέρε ησλ Φηιειεπζέξσλ αλαθνξηθά 

κε ην ηη ζπληζηά ειιεληθόηεηα θαη πνηα ε ζρέζε 

πιεηνςεθίαο – κεηνλνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ θξάηνπο.   

 

Οη εζλνινγηθέο κειέηεο ζηε Μηθξά Αζία θαη ηε Μαθεδνλία, ε 

ίδξπζε ηεο εζλνινγηθήο ζρνιήο ζην Παλεπηζηήκην κύξλεο, ε 

ίδξπζε ηων Τμημάηων Βαλκανικών και Αναηολικών Γισζζώλ θαη 

ηεο Έδξαο Δβξαηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο παξνπζηάδνπλ, θαηά ηε γλώκε κνπ, εξεπλεηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα ηξεηο ιόγνπο: θαηαξράο δηόηη απνηεινύλ κηα 

άγλσζηε πηπρή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε 

ηζηνξηθά ε κειέηε ηεο εηεξόηεηαο, θαη άξα ζπληζηνύλ κέξνο 

ηεο «πξντζηνξίαο» ηεο αλζξσπνινγίαο ζηελ Διιάδα. 

Γεύηεξνλ, δηόηη αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

δηαδηθαζίεο εζληθήο ζπγθξόηεζεο θαη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

κηαο επηζηεκνληθήο κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο. Σέινο, νη 

εκπεηξίεο ηνπ 1920 κπνξνύλ πηζαλά λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ πνιηηηθώλ 

ηαπηόηεηαο ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Σν πιηθό ηεο παξνύζαο 

δεκνζίεπζεο πξνέθπςε από ηε κειέηε δεπηεξνγελώλ πεγώλ 

αιιά θαη αξρεηαθνύ πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γελλάδην 

Βηβιηνζήθε θαη ζην Ηζηνξηθό Αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ. 

 

Οι εθνολογικές μελέηες ζηη Μικρά Αζία 

 

Ο όξνο εζλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζηνλ πξώην ηόκν 

έθδνζεο ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ην 1882 – 

έηνο ίδξπζήο ηεο.  Ο Νηθόιανο Πνιίηεο ζηνλ Α‟ ηόκν ηνπ 
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πεξηνδηθνύ Λανγξαθία (1909) ζπδεηά γηα πξώηε θνξά ηηο 

νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο Δζλνινγίαο θαη ηεο 

Λανγξαθίαο δηαηππώλνληαο ηελ άπνςε όηη ε Δζλνινγία κειεηά 

ηνπο «δώληαο θαηά θύζηλ ιανύο», ελώ ε Λανγξαθία ηνλ ιαό 

«ηεο ηδίαο παηξίδνο θαη ηνπ ηδίνπ απηήο πνιηηηζκνύ». 

Ηεξαξρεί έηζη ηε ζρέζε εηεξόηεηαο – Δζλνινγίαο – 

Λανγξαθίαο απνδίδνληαο ζηελ Δζλνινγία έλα ζπγθξηηηθά 

κεγαιύηεξν κεξίδην πξνζέγγηζεο ηεο εηεξόηεηαο. Θεσξεί 

δειαδή όηη ε Δζλνινγία, ζε ζρέζε κε ηε Λανγξαθία, 

απνηειεί πξνλνκηαθό πεδίν κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο. Οη 

ζέζεηο απηέο ηνπ Πνιίηε επηβεβαηώζεθαλ θαη από ην έξγν 

κεηαγελέζηεξσλ Λανγξάθσλ όπσο, γηα παξάδεηγκα, ν Λνπθάηνο 

(1968: 5-6). Ζ ζπδήηεζε πεξί ηεο αλάπηπμεο ηεο Λανγξαθίαο 

ζηελ Διιάδα έρεη επαξθώο αλαιύζεη απηή ηε ζρέζε (Λνπθάηνο 

ό.π., Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο 1978, Μέγαο 1967, Μεξαθιήο 

1971, Ζerzfeld 1986, Σνπληαζάθε 2003, Νηηζηάθνο 2008).  

 

Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ε επηζηεκνινγηθή νξηνζέηεζε 

ηεο Δζλνινγίαο θαη ηεο Λανγξαθίαο ζπληζηά θνηλό ηόπν ζε 

αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο εθείλελ ηελ πεξίνδν (Vermeulen 

and Roldan 1995, Edgar et.al. 2003).  ηε Βξεηαλία, γηα 

παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε ηνπ Βαζηιηθνύ Αλζξσπνινγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ (Royal Anthropological Institute) ζπλδέζεθε 

αξρηθά κε ηε Λανγξαθηθή (Folklore Society) θαη ηε 

Βξεηαληθή Δηαηξία (British Association) (Kuper 1983). Οη 

επηζηεκνινγηθέο θαηαβνιέο ηεο κειέηεο ησλ κε δπηηθώλ 

άιισλ (δει. ηεο αλζξσπνινγίαο, ηεο εζλνινγίαο, θιπ.) 

αλαθέξνληαη, άιισζηε, ζην ίδην πιαίζην ηδεώλ πνπ γέλλεζε 

θαη ηε Ρνκαληηθή Λανγξαθία (Herzfeld 1987). Καη νη δύν 

θιάδνη είραλ σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

εηεξόηεηαο ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη ηε Γπηηθή 

λεσηεξηθόηεηα (Nηηζηάθνο 2008: 39). 
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Σν έλαπζκα γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο εηεξόηεηαο ζηε 

Μηθξά Αζία ηελ πεξίνδν 1919 – 1922 δίλεηαη από ηνλ Νηίλν 

Μαινύρν. Οη έξεπλεο ησλ Μαινύρνπ θαη Καξαβίδα απερνύλ ηελ 

αγσλία ηεο θαηαγξαθήο ηεο «εζλνινγηθήο ζύλζεζεο» ησλ 

πιεζπζκώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, αγσλία θνηλή ζε όια ηα 

εκπιεθόκελα εθείλε ηελ επνρή ζηξαηόπεδα (Έιιελεο 

Βεληδειηθνύο, Έιιελεο κνλαξρηθνύο, Σνύξθνπο εζληθηζηέο, 

Σνύξθνπο αληη-θεκαιηθνύο δηαθόξσλ πξνζαλαηνιηζκώλ, 

Άγγινπο, Γάιινπο θαη Ηηαινύο). Ζ θαηαγξαθή ηεο 

«εζλνινγηθήο ζύλζεζεο» ηνπ πιεζπζκνύ είρε ζεκαληηθή 

αληαιιαθηηθή αμία ηόζν ζην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο 

πνιηηηθήο όζν θαη ζην επίπεδν ησλ δηεζλώλ ζπλόδσλ πνπ 

θαινύληαλ λα ιύζνπλ ην γόξδην δεζκό ηεο δηάιπζεο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
4
 Ζ επνρή απηή, άιισζηε, 

ραξαθηεξίδεηαη από ηε δπλακηθή αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ηαπηνηήησλ ηνπ Μνπζνπικαληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Γηαθνξεηηθέο ειίη θαη νκάδεο πιεζπζκνύ πηνζεηνύζαλ 

δηαθνξεηηθέο πνξείεο άιινηε πξνο ηνλ Ηζιακηζκό, ηνλ 

Οζσκαληζκό ή πξνο ηε ζπγθξόηεζε κηαο Σνπξθηθήο εζληθήο 

ηαπηόηεηαο (Lewis 1968). Δμίζνπ δπλακηθή ήηαλ θαη ε 

αλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ειιεληθόηεηαο πνπ αλαδεηνύζε 

ζπλζέζεηο ή/θαη παξήγαγε απνθιεηζκνύο γηα ηνπο 

αιιόγισζζνπο Υξηζηηαλνύο Οξζόδνμνπο, απνκεηλάξηα ηνπ Ρνπκ 

κηιιέη θαη ησλ όπνησλ αληηιήςεσλ πεξί  Γέλνπο, πνπ 

θαινύληαλ λα βξνπλ κηα ζέζε ζην έζλνο-θξάηνο ησλ δύν 

επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζώλ.   

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Μηθξάο Αζίαο, όπσο έρεη επηζεκάλεη θαη 

ν ηακαηόπνπινο «ε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή δηαρείξηζε, αθόκε 

                     

4 Βι. Καξαβάο (2002 θαη 2003) γηα κηα θξηηηθή αλάιπζε ηεο 

αληαιιαθηηθήο αμίαο ησλ εζλνγξαθηθώλ ραξηώλ θαη ησλ εζλνγξαθηθώλ 

θαηαγξαθώλ ζηα πιαίζηα ησλ δηεζλώλ ζπλόδσλ. Γηα κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε 

ησλ πιεζπζκώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο βι. Kitromilides θαη Alexandris (1984-

85), Αλαγλσζηνπνύινπ (1997), Augustinos (1992), Shorter (1985) θαζώο 

θαη ηα παιαηόηεξα έξγα ησλ Κνληνγηάλλε (1921) θαη θαιηέξε (1922, 

1990). 
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θαη ζε πεξίπησζε ζηξαηησηηθήο λίθεο (ηεο Διιάδαο), όθεηιε 

λα απαληήζεη ζην πξόβιεκα ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο ζπκβίσζεο» 

(ηακαηόπνπινο, ππό δεκνζίεπζε).  Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

δεηήκαηνο νη εκπιεθόκελνη ρξεηάδνληαλ «εζλνινγηθνύο 

ράξηεο» θαη δεκνγξαθηθέο απνγξαθέο. Σν εγρείξεκα ηεο 

θαηαγξαθήο ήηαλ όκσο εμ‟ νξηζκνύ αηειέζθνξν ζην βαζκό πνπ 

εθείλε ηελ επνρή δελ είραλ αθόκα εκπεδσζεί νη εζληθέο 

ηαπηόηεηεο από ηνπο αγξνηηθνύο πιεζπζκνύο (Kitromilides 

θαη Alexandris 1984-85, Αλαγλσζηνπνύινπ 1997). Αλάινγεο 

άιισζηε πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ηεο εζλνινγηθήο ζύλζεζεο 

ηνπ πιεζπζκνύ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί δύν δεθαεηίεο 

λσξίηεξα ζηα λόηηα Βαιθάληα από γεσγξάθνπο θαη 

δεκνγξάθνπο θαη επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηεζλείο 

ζπλαληήζεηο θαη ζπλδηαζθέςεηο.
5
   

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη παξόκνηεο πξσηνβνπιίεο ζπγθξόηεζεο ηεο 

κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο εκθαλίζηεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηα 

πιαίζηα ησλ εζληθώλ ηνπξθηθώλ ειίη. Ζ δεκηνπξγία ηεο 

εηαηξίαο κειεηώλ Türk Derneğ Society ην Γεθέκβξην ηνπ 

1908 ζηελ Κσζηαληηλνύπνιε απνζθνπνύζε ζηε κειέηε «ηεο 

ηζηνξίαο, ησλ γισζζώλ, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο εζλνγξαθίαο 

θαη ηεο εζλνινγίαο … θαζώο θαη ηνπ παξόληνο πνιηηηζκνύ 

ησλ Σνύξθσλ» (Lewis 1968: 323 – 345).  Ο Ziya Gökalp, 

ηδξπηήο ηεο Κνηλσληνινγίαο ζηελ Σνπξθία, ζηε ιεγόκελε 

ζπζηεκηθή ζεσξία ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ ηελ νπνία 

αλέπηπμε, ηόληζε ηε ζεκαζία κειέηεο ησλ ηνπηθώλ ιατθώλ 

πνιηηηζκώλ (Parla 1980).
6
 

 

Οη πην γλσζηέο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο Διιήλσλ κειεηεηώλ 

πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ «εζλνινγηθή ζύλζεζε» ηνπ πιεζπζκνύ 

                     

5 Bι. Wilkinson (1951) θαη Καξαβάο (ν.π.) γηα κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

απηώλ ησλ πξνζπαζεηώλ ζην ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο. Bι. Μηραειίδεο 2003 γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Μαθεδνλία ηελ 

παξακνλή ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ (ζζ. 41 - 66). 
6 Βι. Kartari 1998 γηα κηα ζπλνιηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο εζληθηζκνύ θαη 

αλάπηπμεο ησλ   θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ζηελ Σνπξθία. 
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ηεο Μηθξαζίαο, πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ ηνπ 1922, 

είλαη απηέο ησλ Κνληνγηάλλε (1921) θαη θαιηέξε (1922 θαη 

1990) θαζώο θαη ε παιαηόηεξε ηνπ Κάιθνγινπο ([1899] 

2002).
7
 Καη νη ηξεηο αληινύζαλ ηα ζηνηρεία ηνπο θπξίσο από 

δεπηεξνγελείο πεγέο θαη ιηγόηεξν από εθηεηακέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή έξεπλα πεδίνπ.
8
 Οη αλαιύζεηο ηνπο άιισζηε 

ζπρλά απνζθνπνύζαλ όρη κόλν λα πξνζθέξνπλ επηρεηξήκαηα 

ππέξ ηεο ειιεληθόηεηαο ηεο Μηθξάο Αζίαο αιιά θαη λα 

ρξεζηκεύζνπλ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα γεσγξαθίαο ηόζν γηα 

ηα ζρνιεία εληόο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο όζν θαη γηα ηα 

ειιεληθά ζρνιεία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
9
 Οη 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή ηνπ 

πιηθνύ αιιά θαη ε εμ‟ αξρήο δεισκέλε πνιηηηθή ηνπο ζέζε 

είραλ σο ζπλέπεηα ηελ ύπαξμε πξνβιεκάησλ ζηα έξγα ηνπο. 

ε αληίζεζε κε ηνπο Κνληνγηάλλε, θαιηέξε θαη Κάιθνγινπο, 

νη Μαινύρνο θαη Καξαβίδαο επέιεμαλ ηελ εθηεηακέλε 

επηηόπηα έξεπλα, ζπλέιεμαλ νη ίδηνη πξνζσπηθά όια ηα 

δεδνκέλα ηνπο θαη εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηεο θαη ζηε κηθξή θιίκαθα. 

  

Ο Νηίλνο Μαινύρνο ήηαλ ζηελόο ζπλεξγάηεο θαη ζε θάπνην 

βαζκό κέληνξαο ηνπ Κσζηαληίλνπ Καξαβίδα από ηε δεθαεηία 

ηνπ 1910. Τπήξμε εθδόηεο ηνπ βξαρύβηνπ πνιηηηθνύ 

πεξηνδηθνύ «Κνηλόηεο» (1922 – 1924) ζην νπνίν 

αξζξνγξαθνύζε ν Καξαβίδαο. Τπεξέηεζε σο Σκεκαηάξρεο ηεο 

Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Ύπαηε Αξκνζηείαο κύξλεο. Ο 

                     

7 Σν έξγν ηνπ Κάιθνγινπο είλαη βέβαηα ιηγόηεξν επεξεαζκέλν από ηα 

εζληθά πξνηάγκαηα ησλ έξγσλ ησλ Κνληνγηάλλε θαη θαιηέξε. Ο 

Κάιθνγινπο αλήθεη πεξηζζόηεξν ζηελ παξάδνζε ησλ γεσγξάθσλ ηνπ 19νπ 

αηώλα. Βι. Αλεζηίδεο (2002) γηα κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

γεσγξαθηθώλ κειεηώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ην 19ν αηώλα.  
8 Πνιιά από ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ηνπο πξνήιζαλ από ην «ύιινγν πξνο 

Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ» θαη από δηάθνξνπο ζπιιόγνπο 

ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. 
9 Ο Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο ηεο Κσζηαληηλνύπνιεο πξνζέθεξε ην 
1862 βξαβεία γηα ηε ζπγγξαθή ηνπηθώλ γεσγξαθηθώλ κειεηώλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. Σν 1881 ν ίδηνο ύιινγνο πξόζθεξε βξαβείν γηα ηε ζπγγξαθή κηαο 

ζπλνιηθήο γεσγξαθίαο ηεο Μηθξάο Αζίαο (Αλεζηίδεο 2002: 15).   
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Μαινύρνο ελζάξξπλε ηνλ Καξαβίδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εζλνγξαθηθώλ κειεηώλ ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Μηθξά Αζία. 

Ο ίδηνο ν Μαινύρνο πξαγκαηνπνίεζε ην θζηλόπσξν θαη ηνλ 

ρεηκώλα ηνπ 1922 «εζλνγξαθηθή απνζηνιή» ζην εζσηεξηθό ηεο 

Μηθξάο Αζίαο θαη θαηέζεζε ππόκλεκα πξνο ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ κε ηίηιν «Πεξί ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ 

κσακεζαληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ ησλ πνηθίισλ ζηνηρείσλ».  Γελ έρσ 

εληνπίζεη ην πξσηόηππν ηνπ εμαζέιηδνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

Μαινύρνπ πνπ πξέπεη λα θαηαηέζεθε θάπνηα ζηηγκή κέζα ζην 

Μάξηην ή Απξίιην ηνπ 1922. Απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ 

παξαζέηεη ν Μαινύρνο ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Καξαβίδα 

ηελ νπνία απηόο ελζσκάησζε ζε ππόκλεκά ηνπ πξνο ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ζηηο 16/5/1922. Ο Μαινύρνο 

πεξηγξάθεη «ακηγή κνπζνπικαληθά ρσξηά ζε απόζηαζε 10 σξώλ 

πξηλ από ηελ Άγθπξα», γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη λα 

ζπκπεξάλνπκε όηη είρε αθνινπζήζεη ην Γ‟ ώκα ηξαηνύ ηνλ 

Ηνύιην – Αύγνπζην ηνπ 1921 ζηελ πξνέιαζή ηνπ πξνο ηελ 

Άγθπξα. Αλαθέξεηαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηηο νκηινύζεο 

γιώζζεο, ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο, ζηηο γπλαίθεο, ζηα ήζε θαη 

ηα έζηκα, ζηελ αίζζεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. Γηαθξίλεη 

ηνπο πιεζπζκνύο ζε Κηξθάζηνπο, Κνύξδνπο, Σάηαξνπο θαη 

Μαύξνπο. Καηαιήγνληαο ν Μαινύρνο ζπκβνπιεύεη ηνλ 

Καξαβίδα:  «λνκίδσ όηη έλα ζέκα πνπ ζα ελδηέθεξε πνιύ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ζα ήην ε εζλνινγηθή κειέηε ησλ κε 

Σνύξθσλ κσακεζαλώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε κειέηε ησλ 

ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ απηώλ θαη ησλ Σνύξθσλ».    

 

Ο Καξαβίδαο πείζεηαη από ηνλ Μαινύρν θαη ζηηο αξρέο Μαίνπ 

ηνπ 1922 θαηαζέηεη αίηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ γηα 

λα ηνπ παξάζρεη ηα κέζα κεηάβαζεο ζηε Μηθξά Αζία «πξνο 

κειέηελ ηνπ εμήο δεηήκαηνο „Πνηαη είλαη νη πξνο ην 

θαζαξώο Σνπξθηθόλ ζηνηρείνλ νηθνλνκηθαί ζρέζεηο ησλ 

ινηπώλ Μσακεζαληθώλ κελ ηνηνύησλ, πιελ δηαηηειινκέλσλ απ‟ 
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απηνύ εηο ζξεζθεπηηθήο αηξέζεσο, εζώλ θαη εζίκσλ ή άιιεο 

ηδίαο παξαδόζεσο, ήηηο θαζηζηά αλνκνηνγέλεηαλ κεηαμύ 

απηώλ‟». Γηα λα πείζεη ν Καξαβίδαο ηνλ ΤΠΔΞ γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο κειέηεο ηνπ επηζεκαίλεη όηη «είλαη 

πηζαλόλ, όηη νη κηθξνδηαθνξαί αύηαη, θαιώο εμαθξηβνύκελαη 

θαη αλαπηπζζόκελαη, ζα δώζνπλ πνιιαρνύ βάζηλ πξνο 

θαιιηέξγεηαλ ηδίαο Δζληθήο ζπλεηδήζεσο θαη δελ είλαη 

αδύλαηνλ λα ζηεξηρζεί επ‟ απηόλ εηδηθή πνιηηηθή ελέξγεηα 

ηνπ θξάηνπο ελ Μηθξά Αζία απνζθνπνύζα ηελ εμαζζέληζηλ θαη 

απνζύλζεζηλ ηεο δπλάκεσο ησλ Σνύξθσλ». Λίγεο εκέξεο 

αξγόηεξα, ζηηο 9/5/1922, ν Καξαβίδαο θαηαζέηεη, 

ππνζηεξηρηηθά πξνο ηελ αίηεζή ηνπ, έλα «εκείσκα πεξί ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελ Μηθξά Αζία Μσακεζαληθώλ 

ζηνηρείσλ». Σν ηεηξαζέιηδν απηό δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν 

έρεη πξνθαλώο πξνθύςεη κέζα από ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε 

ηνλ Μαινύρν ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν. Ο Καξαβίδαο 

δηαηππώλεη ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ επηζπκνύζε λα δηεμάγεη ζηε Μηθξά 

Αζία. Γηαπηζηώλεη «αλνκνηνγέλεηα ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ 

κσακεζαληθνύ ζηνηρείνπ», αλαιύεη ηηο ζρέζεηο 

«δνπινπαξνηθίαο» ησλ Σνύξθσλ ηδηνθηεηώλ κε ηνπο 

ππόινηπνπο κνπζνπικάλνπο θαη θαηαιήγεη: «είλαη δη έηη 

πεξαηηέξσ θαη ην εμήο εμεηαζηένλ: επήιζνλ επηγακίαη 

κεηαμύ ησλ ρσξηώλ ηνύησλ ή είκελελ ακηγέο έθαζηνλ, 

θαησθεκέλνλ από κηα κόλε ξάηζα».  Γηα λα εληζρύζεη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ην αίηεκά ηνπ γηα κεηάβαζε ζηε Μηθξά Αζία 

επηζεκαίλεη θαη πάιη όηη «δύλαηαη λα εμειηρζεί ε λέα απηή 

ζπλείδεζηο, ήηηο πξαθηηθώο θαη ακέζσο ζα δηέζηειιε ηα 

ρσξηά ησλ από βίαο κσακεζαλώλ ησλ ρσξηώλ ησλ αξρηθώο 

Σνύξθσλ».    

 

Ζ έκθαζε ζηε δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηαπηνηήησλ ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ζηελ πηζαλόηεηα 

δεκηνπξγίαο «λέσλ ζπλεηδήζεσλ» κε ηνπξθηθώλ θαηαβνιώλ 
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αθελόο αλαθέξεηαη ζε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη 

αθεηέξνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνπο επζεβνύο πόζνπο ηνπ 

ειιεληθνύ επηηειείνπ ηεο επνρήο (Αλαγλσζηνπνύινπ 1997). 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ν κνπζνπικαληθόο πιεζπζκόο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο κπνξνύζε λα δηαθξηζεί ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

θαη θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή, ηηο νκηινύκελεο 

γιώζζεο, ηηο εθδνρέο ηνπ Ηζιάκ πνπ θαηά πεξίπησζε 

πηνζεηνύληαλ θαη ηνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύο όξνπο 

αλαπαξαγσγήο ηνπο.
10
 Αξθεηέο από ηηο ελ ιόγσ δηαηξέζεηο 

είραλ βέβαηα πνιηηηθνπνηεζεί κέζα ζε έλα εζληθό πιαίζην, 

γεγνλόο πνπ άιισζηε εμεγεί θαη ηε ζπκκαρία θάπνησλ 

Κηξθάζησλ νπιαξρεγώλ κε ηνλ ειιεληθό ζηξαηό ελάληηα ζηνπο 

εζληθηζηέο ηνπ Κεκάι.  Ο θαιηέξεο (1922) βαζίδεηαη ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο δηαθνξέο γηα λα ακθηζβεηήζεη ηελ ύπαξμε 

εληαίαο ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηόηεηαο αλάκεζα ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ζ εξεπλεηηθή πξόηαζε ησλ 

Καξαβίδα θαη Μαινύρνπ αμηνπνηνύζε όιν απηόλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό θαη πξόηεηλε κηα πξσηνπνξηαθή κεζνδνινγηθά 

πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

 

ηηο 27/5/1922 ν Καξαβίδαο πήξε άδεηα κεηάβαζεο ζηε 

κύξλε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Έθζαζε ζηελ 

πόιε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ιίγεο εκέξεο 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή, ηαμίδεςε ζην εζσηεξηθό ηεο Μηθξάο 

Αζίαο, έζηεηιε ιίγεο αληαπνθξίζεηο ζε αζελατθέο 

εθεκεξίδεο θαη βαζηθά αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή ηεο 

κειέηεο ηνπ. Σν Παλεπηζηήκην κύξλεο δελ δηέθπγε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ θαη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Παπαλαζηαζίνπ 

ηεο 1/7/1922 ζεκεηώλεη: «αλάγθε όζελ λα θηλεζή ην 

Παλεπηζηήκηνλ θαη δεη κε θαζεγεηάο δπλάκελνπο λα ηνπο 

                     

10 Ζ ίδηα βέβαηα παξαηήξεζε ηζρύεη θαη γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο Οξζόδνμνπο 

ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ επίζεο δηαηξνύληαλ ζε δηαθξηηέο νκάδεο θαη 

θαηεγνξίεο.  
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(ζηξέςνπλ ηνπο θνηηεηάο) ηνλ λνπλ πξνο ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο Αλαηνιήο».  

 

ηα πιαίζηα ηεο επηηόπηαο έξεπλάο ηνπ ν Καξαβίδαο, ηνλ 

Ηνύιην ηνπ 1922, απνγξάθεη ηα ρσξηά ηεο επαξρίαο Πεξγάκνπ 

πνπ αλήθαλ ζην αληδάθη ηνπ αξνπράλ ηνπ βηιαεηίνπ 

κύξλεο (ή Ατδηλίνπ). Παξάιιεια, ζπλνκηιεί κε παξάγνληεο 

ηεο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δηνίθεζεο γηα λα πινπηίζεη 

ηηο γλώζεηο ηνπ γηα ηελ πεξηνρή. Ζ επαξρία Πεξγάκνπ ήηαλ 

βέβαηα κηα αζθαιήο επηινγή ζην βαζκό πνπ βξηζθόηαλ θνληά 

ζηε κύξλε, θαηνηθνύληαλ από ζπκπαγήο ειιελόθσλνπο 

Υξηζηηαλνύο Οξζόδνμνπο πιεζπζκνύο θαη ειέγρνληαλ– 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο – πην ζπζηεκαηηθά από ηνλ 

ειιεληθό ζηξαηό. ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Μαινύρν 

(28/7/1922) δηαθξίλεη ηνπο πιεζπζκνύο ηεο πεξηνρήο ζε 

Έιιελεο, Αξκέληνπο, Ηζξαειίηεο θαη Μνπζνπικάλνπο. 

Γηαθξίλεη επίζεο ηνπο Μνπζνπικάλνπο ζε Σνύξθνπο, 

Κηξθάζηνπο, Σαρηαηδήδεο, Βνζληαθήο θαηαγσγήο θαη 

Σνπξθνθξεηηθνύο. Ο Καξαβίδαο εθπνλεί ηειηθά κηα κειέηε 63 

δαθηπινγξαθεκέλσλ ζειίδσλ, κεγέζνπο πεξίπνπ Α5, κε 

εκεξνκελία ζην εμώθπιιν «κύξλε Ηνύιηνο 1922» θαη ηίηιν 

Παξαηεξήζεηο πεξί ηεο θύζεσο θαη ηεο κειινληηθήο 

ρξεζηκόηεηνο ησλ ηζηνξηθώλ θνηλνηηθώλ νξγαληζκώλ σο θαη 

πεξί ηεο πξνζεθνύζεο πνιηηηθήο ρεηξαγσγήζεσο ησλ επί ηεο 

Ησλίαο νκνγελώλ θνηλνηήησλ. Ζ κειέηε πεξηέρεη ρεηξόγξαθν 

εζλνγξαθηθό ράξηε πνπ ζρεδίαζε ν Καξαβίδαο θαη ζηνλ νπνίν 

απεηθνλίδνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηνπ 

δπηηθνύ θαη θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Σν ύθνο, 

ην πεξηερόκελν θαη νη απόςεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζε απηήλ 

ηε κειέηε πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο 

κειέηεο ηνπ γηα ηε Μαθεδνλνζιαβηθή αγξνηηθή θνηλόηεηα θαη 

ηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα ζηελ πεξηθέξεηα Μνλαζηεξίνπ 
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πνπ δεκνζηεύηεθε ηέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα.
11
 Οη ζεσξεηηθέο 

θαη κεζνδνινγηθέο αξεηέο αιιά θαη νη ζπλαθείο αλεπάξθεηεο 

ηεο ζθέςεο ηνπ Καξαβίδα
12
 εληνπίδνληαη θαη ζε απηό ην 

πξώηκν θείκελν. Μεγάιν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμεο ηνπ θνηλνηηζκνύ δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ύζηεξε Βπδαληηλή θαη ζηελ Οζσκαληθή 

πεξίνδν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ Καξαβίδα: «ε κνξθή ηνπ ζεκεξηλνύ 

πνιηηηζκνύ, όζηηο εμειίζζεηαη νινέλα γνξγόηεξα πξνο ηα 

ηδαληθά ηνπ δεκνθξαηηθνύ αλζξσπηζκνύ δελ είλαη δπλαηόλ 

παξά λα επηβιεζεί ηειηθώο επί ησλ ιαώλ ηεο δπηηθήο 

Μηθξαζίαο, ηνύην δε αθξηβώο είλαη όηη θαζηζηά πνιιαπιώο 

ζεκαληηθνηέξαλ ηελ εδώ παξνπζίαλ ησλ ειιήλσλ θαη 

βαξπηέξαο ηαο επζύλαο ησλ θαη έλαληη εαπηώλ θαη έλαληη 

όιεο ηεο ρώξαο, αμίαο θαιπηέξαο όλησο ηύρεο» (1922: 36). 

Tα ζπκπεξάζκαηα απηά βέβαηα πηνζεηνύλ ην «νπκαληζηηθό 

πξνζσπείν πνπ ζπλεζίδεη λα θνξά, ζην δεύηεξν κηζό ηνπ ηζ‟ 

αηώλα, ν ειιεληθόο εζληθηζκόο» (ηγάιαο 2001: 48).    

 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη ν Καξαβίδαο απέηπρε λα 

επηβηβαζηεί ζε θάπνην από ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

                     

11 Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ Καξαβίδα δελ είλαη ε κνλαδηθή πεξίπησζε 

ελαζρόιεζήο ηνπ κε ηηο εθηόο Διιάδαο πεξηνρέο. Σν 1921 – 1922 έγξαςε 

κηα νιηγνζέιηδε αδεκνζίεπηε κειέηε γηα ηνπο «όξνπο αλάπηπμεο ηνπ 

απηνλνκηζηηθνύ Μαθεδνληζκνύ ζηε Μαθεδνλία ηνπ Πηξίλ». Σν 1929, σο 

Σκεκαηάξρεο ηνπ ΤΠΔΞ, ζπλέηαμε δύν νιηγνζέιηδεο κειέηεο  γηα ην 

«δήηεκα ζπζρεηηζκνύ ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

κε ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσζηαληηλνύπνιεο» θαη ην «δήηεκα 

ειεπζέξαο θηλήζεσο κεηαμύ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο θαη Διιάδνο θαη 

Βνπιγαξίαο δηα ηα λνκαδηθά πνίκληα (ζθελίηαη, ζαξαθαηζάλνη θαη δηα ηα 

ε[κη]λνκαδηθά)». Σν 1934 ζπκκεηείρε ζηελ ηόηε ζρεδηαδόκελε από ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο γεσξγν-νηθνλνκηθή έξεπλα. Αλέιαβε λα κειεηήζεη θαη 

λα αμηνπνηήζεη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο πνπ 

είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Βνπιγαξία (βι. Αξρείν Κ. Καξαβίδα). Σα 

ζηνηρεία απηά καο νδεγνύλ ζην λα δηαπηζηώζνπκε όηη ην έξγν ηνπ 

Καξαβίδα δελ είλαη ηόζν ειιαδνθεληξηθό, όπσο ζπρλά ππνζηεξίδεηαη.  
12 Βι. Κνκλελνύ 1990 θαη Μαπξνγνξδάηνο 1990. Βι. Mouzelis 1976 γηα ηελ 
πιαηζίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Καξαβίδα κε ηα αγξνηηθά θηλήκαηα ζηελ Διιάδα 

θαη ηε Βνπιγαξία. Βι. Κσζηήο 1990 γηα ηε ζρέζε ηνπ Καξαβίδα κε 

θείκελα αγξνηηθώλ θαη αγξνηηζηώλ νηθνλνκνιόγσλ θαη θνηλσληνιόγσλ ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Βι. Petmezas 2007 γηα κηα ζπλνιηθή αλαζθόπεζε ησλ 

ζεσξεηηθώλ ηνπ θνηλνηηζκνύ ζηελ Διιάδα.  
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ζηελ εθθέλσζε ηεο κύξλεο. Παξέκεηλε ζηελ πόιε ηηο πξώηεο 

εκέξεο ηεο θαηαζηξνθήο θαη αλαρώξεζε γύξσ ζηηο 29 – 30 

Απγνύζηνπ. Έθηνηε δελ αζρνιήζεθε μαλά εξεπλεηηθά θαη 

ζπγγξαθηθά κε ηνπο πιεζπζκνύο ηεο Μηθξάο Αζίαο.
13
   

 

Η Στολή Εθνολογίας ηων Λαών ηης Αναηολής ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Σμύρνης 

 

Σν έξγν ησλ Καξαβίδα θαη Μαινύρνπ απνηειεί κηα απηή θαη 

ππαξθηή πξνζπάζεηα ζπγθξόηεζεο ελόο επηζηεκνληθνύ ιόγνπ 

γηα ηελ εηεξόηεηα. Ζ πην ζεκαληηθή, από άπνςε ζρεδηαζκνύ, 

πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ζεζκώλ γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε 

ηεο εηεξόηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

κύξλεο. Ζ ίδξπζή ηνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 1920 απνηέιεζε 

ηδέα ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο καζεκαηηθνύ Κσλζηαληίλνπ 

Καξαζενδσξή. Ο Καξαζενδσξή, ζηελόο θίινο ηνπ Aτζηάηλ, 

ήηαλ γόλνο θαλαξηώηηθεο νηθνγέλεηαο, πνιπηαμηδεκέλνο θαη 

ηθαλόο λα επηθνηλσλήζεη ζε επηά γιώζζεο. Δίρε ιακπξή 

αθαδεκατθή θαξηέξα ζε ζεκαληηθά Γεξκαληθά παλεπηζηήκηα, 

ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ζην Μεηζόβην Πνιπηερλείν. 

Αλαιύνληαο ηε βηνγξαθία ηνπ Καξαζενδσξή ν Ππξγησηάθεο 

(2001) δείρλεη αξθεηά πεηζηηθά όηη απνηεινύζε έλα 

θνζκνπνιίηηθν πξντόλ ηεο ζπλάληεζεο ηεο ηόηε Γύζεο κε ηελ 

ηόηε Αλαηνιή.   

 

Ο Βεληδέινο πείζζεθε από ην Καξαζενδσξή γηα ηελ 

πξνηεξαηόηεηα ίδξπζεο ηνπ «δεύηεξνπ» Παλεπηζηεκίνπ ζηε 

κύξλε αληί ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ έδσζε πιήξε 

απηνλνκία θαη ππνζηήξημε ζην ζρεδηαζκό ησλ ρνιώλ, ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

                     

13 Γύν κήλεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή δεκνζηεύεη ζην βξαρύβην πνιηηηθό 

πεξηνδηθό Κνηλόηεο θάπνηα ηδηαίηεξα θξηηηθά ζρόιηα γηα ηελ πνιηηηθή 

ηόζν ησλ Βεληδειηθώλ όζν θαη ησλ «παιαηνθνκκαηηθώλ» ζην δήηεκα ηεο 

Μηθξάο Αζίαο ρσξίο όκσο λα αλαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο ζηε 

κύξλε. Απνθεύγεη επίζεο λα εθζέζεη ηηο γλώζεηο ηνπ γηα ηελ 

πιεζπζκηαθή ζύλζεζε ηεο πεξηνρήο (Καξαβίδαο 1922). 
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ηδξύκαηνο.
14
 Δπηζεκαίλνπκε όηη εθείλε ηελ επνρή ήηαλ 

δηάρπην ηo εξώηεκα αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε ελόο 

παλεπηζηεκίνπ εθηόο Αζήλαο, δήηεκα πνπ εζηίαδε ηόζν ζηελ 

έδξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ όζν θαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

πνπ ζα ζεξάπεπε ην λέν ίδξπκα.   

 

Ο Καξαζενδσξή θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ  δηαθξίζεθαλ γηα ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο λα αληηιακβάλνληαη ηηο πξαγκαηηθέο 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη 

ε ζηειέρσζε ηεο ρνιήο Αλαηνιηθήο Δζλνινγίαο απαζρόιεζε 

θαη ηνλ Νηθόιαν Πνιίηε. Απηόο ζύζηεζε ζηνλ Καξαζενδσξή 

ηνλ Δπγέλην σκαξίδε, θηιόινγν Νέσλ Διιεληθώλ ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο, σο ππνςήθην θαζεγεηή γηα ηε 

ρνιή (Georgiadou 2004: 161).  Γηα ιόγνπο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηα δηαζέζηκα αξρεία ή ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ν Καξαζενδσξή δελ αθνινύζεζε ηε ζπκβνπιή ηνπ 

ζεκειησηή ηεο ειιεληθήο Λανγξαθίαο. Αληηζέησο έθιηλε πξνο 

ηελ επηινγή ηνπ Ησάλλε Kαιηηζνπλάθε, νξηεληαιηζηή 

θηιόινγνπ κε γλώζεηο θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, ηόηε θαζεγεηή 

ζην ζεκηλάξην Αλαηνιηθώλ Γισζζώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Βεξνιίλνπ. Ο Καιηηζνπλάθεο δελ πξόιαβε λα δηνξηζηεί ζην 

Παλεπηζηήκην αιιά αξρηθά αλέιαβε ηελ επνπηεία παξαγγειίαο 

βηβιίσλ γηα ηε ρνιή.  

 

ην πιαίζην ηεο ηδξπηηθήο πξόηαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

πξνβιέπνληαλ 4 ρνιέο: ρνιή Μεραληθώλ, Γεσξγηθή ρνιή, 

ρνιή Δκπνξηθώλ πνπδώλ θαη ρνιή Δζλνινγίαο ησλ ιαώλ ηεο 

Αλαηνιήο. ε απηέο αξγόηεξα πξνζηέζεθε θαη έλα Ηλζηηηνύην 

Τγηεηλήο, κηα ρνιή Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαζώο θαη ην 

                     

14 Βι. «Projet d‟ une nouvelle Université en Grèce», εθδόζεθε ζηα 

ειιεληθά ζην Βνβνιίλεο 1962. 



 1

5 

Αλώηεξν Μνπζνπικαληθό Ηεξνδηδαζθαιείν.
15
 Οξηζκέλεο από ηηο 

ρνιέο, εηδηθά ε ρνιή Μεραληθώλ γηα ηελ νπνία ν 

Καξαζενδσξή έδεημε ηδηαίηεξε πξόλνηα, είραλ απνθηήζεη ηελ 

άλνημε ηνπ 1922 αθόκα θαη εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπ Καξαζενδσξή κε ηνλ Ύπαην Αξκνζηή κύξλεο 

Αξηζηείδε ηεξγηάδε ήηαλ ππνδεηγκαηηθή - όπσο θαίλεηαη 

θαη από ηηο πξνζσπηθέο επηζηνιέο ηνπ Καξαζενδσξή
16
 αιιά 

θαη από ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

(Georgiadou 2004: 151). 

 

Από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο επηινγήο ηεο κύξλεο σο 

έδξαο ηνπ λένπ Παλεπηζηεκίνπ ήηαλ γηα ηνλ Καξαζενδσξή ε 

ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε αλάγθε 

«ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ κεηνλνηήησλ ζηε δεκόζηα δσή θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο», όπσο ν ίδηνο επηζήκαλε ζην 

ππόκλεκά ηνπ πξνο ην Βεληδέιν. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν 

όηη επέιεμε σο ξεηό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ην «EX ORIENTE LUX» 

(Φσο εμ Αλαηνιώλ). Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζηε κύξλε 

ιεηηνπξγνύζαλ από ην 19
ν
 αηώλα ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνύ (Έιιελεο, Αξκέληνπο, Δβξαίνπο 

θιπ.)
17
 θαη άιια απνηεινύζαλ απόξξνηα ηεο πξνλνκηαθήο 

ζρέζεο ηεο πόιεο κε ηηο Γπηηθέο Γπλάκεηο (πιινγηθό 2001, 

Augustinos 1992, Goffman 1999, Naum 1997, νινκσλίδεο 

1961). Παξόιν πνπ νξηζκέλα από απηά ηα ηδξύκαηα 

πξνζέθεξαλ πινύζηα κόξθσζε θαλέλα δελ παξείρε ζπνπδέο 

παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ.  

 

                     

15 Οη λνκηθέο πξνβιέςεηο ίδξπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κύξλεο 

εληνπίδνληαη ζηνπο λ. 2493/1919 Φ.Δ.Κ. 1919 ηεύρνο Α 206, αξηζκόο 3 

θαη λ. 2251/14-7-1920 Φ.Δ.Κ. 1920 ηεύρνο Α ΗΗ, (ζει. 1347). 

Αθνινύζεζε ε έθδνζε δηαηάγκαηνο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο κύξλεο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1920. 
16 Βι. δέθαηε επηζηνιή Κ. Καξαζενδσξή πξνο ηνλ F. Klein (11/3/1921), 
ηδεξά-Λύηξα θ.ά. 2004: 84. 
17 Σα αγόξηα ησλ κεγαιναζηηθώλ νηθνγελεηώλ ησλ Υξηζηηαλώλ Οξζόδνμσλ 
ζπλήζσο θνηηνύζαλ ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή κύξλεο (Κερξηώηεο 2006). 
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Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν Καξαζενδσξή ζην δήηεκα 

ησλ κε ειιεληθώλ πιεζπζκώλ ηεο «Διιάδαο ησλ Πέληε 

Θαιαζζώλ» θαίλεηαη θαη από ηελ άπνςή γηα ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ηεο ρνιή Αλαηνιηθήο Δζλνινγίαο. ύκθσλα κε 

ηνλ Καξαζενδσξή, κηα ηέηνηα ρνιή «πξέπεη πξν παληόο 

άιινπ, λα εμππεξεηή πξαθηηθόλ ζθνπόλ». Ο πξαθηηθόο ζθνπόο 

ηεο ρνιήο Αλαηνιηθήο Δζλνινγίαο όπσο επίζεο θαη ηνπ 

Αλώηεξνπ Μνπζνπικαληθνύ Ηεξνδηδαζθαιείνπ δελ ζρεηίδνληαλ 

κε εζληθηζηηθέο θηλδπλνινγίεο. Δμππεξεηνύζε έλα 

ξεαιηζηηθό πξόγξακκα θνηλσληθνύ εθζπγρξνληζκνύ θαη ηελ 

αλάγθε γηα νπζηαζηηθή εκπέδσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε 

ηηο όκνξεο ρώξεο. Ο Καξαζενδσξή είλαη ηδηαίηεξα 

θαηαηνπηζηηθόο ζην ππόκλεκά ηνπ: «ε αιεζήο θηλεηήξηνο 

δύλακηο ηεο πξνζεγγίζεσο ησλ ιαώλ έγθεηηαη εηο ηελ 

θνηλόηεηα ησλ ζπκθεξόλησλ θαη όηη ηα θώηα ηεο 

εθπαηδεύζεσο δύλαληαη, σο εθ ηνπ πεξηζζνύ,  λα 

δηαδξακαηίζνπλ ην κέξνο ηνπ θαηαιύηνπ εηο ηαο ρεκηθάο 

ελώζεηο». ην πιαίζην απηό, ε αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

κύξλεο πξνζαλαηνιίζηεθε «ζηε δεκηνπξγία θέληξσλ ζπνπδώλ 

θαη παηδείαο, θαηαιιήισλ λα αλαπηύμνπλ ηαο θπζηθάο 

ζρέζεηο, ηαο νπνίαο ζα θιεζή λα απνθαηαζηήζε ε Διιάο κε 

άπαληαο ηνπο γείηνλάο ηεο».  

 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο ρνιήο Δζλνινγίαο αξρηθά εζηίαδε 

ζηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο, ηνπ εζλνγξαθηθνύ παξόληνο, ησλ 

γισζζώλ, «ησλ εζώλ, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

ελ ιόγσ ιαώλ». Οξηζκέλα καζήκαηα είραλ νξηζηεί ζην 

ππόκλεκα ηνπ Καξαζενδσξή: ζπγθξηηηθή γισζζνινγία 

ζεκηηηθώλ γισζζώλ, ζιαβηθώλ γισζζώλ, ηνπξθηθήο, πεξζηθήο, 

αξκεληθήο,  ηζηνξία ηέρλεο θαη αξραηνινγία, Μνπζνπικαληθό 

Γίθαην. Τπήξραλ θαη άιια καζήκαηα πνπ δελ νλνκαηίδνληαλ 

αιιά ππήξρε πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ ζην νπνίν 

εληάζζνληαλ. Σα καζήκαηα απηά αλαθέξνληαλ θπξίσο ζε 

δεηήκαηα ηνπ εζλνγξαθηθνύ παξόληνο παξά ζε ζέκαηα 
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ηζηνξίαο ή γισζζνκάζεηαο. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη ην 

πξνηεηλόκελν πξόγξακκα ζπνπδώλ δελ πεξηείρε καζήκαηα 

ειιεληθήο γιώζζαο θαη θηινινγίαο. Ζ ζπλύπαξμε ζιαβηθώλ 

θαη αλαηνιηθώλ γισζζώλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε δεδνκέλν όηη εθείλε ηελ 

επνρή ζηελ Διιάδα ε έλλνηα ηεο «Αλαηνιήο» αλαθεξόηαλ ηόζν 

ζηα Βαιθάληα όζν θαη ζε ό,ηη ζήκεξα νλνκάδνπκε Μέζε 

Αλαηνιή (Γνύλαξεο 2007). 

 

Ζ γλώζε ηνπ εζλνγξαθηθνύ παξόληνο εζεσξείην ζεκαληηθή 

δηόηη «παξαπιεύξσο ηεο επηζηεκνληθήο δηδαζθαιίαο ησλ 

γισζζώλ, ζα πξέπεη λα νξγαλσζνύλ, ηδίσο, καζήκαηα, 

απνζθνπνύληα εηο ην λα δώζνπλ εηο ηνλ ζπνπδαζηήλ δώζαλ 

εηθόλα ηνπ ζιαβηθνύ θαη ηνπ κνπζνπικαληθνύ θόζκνπ, όρη 

κόλνλ εθ ηεο ηζηνξηθήο απόςεσο, αιι‟ επίζεο ιακβαλνκέλεο 

πξν νθζαικώλ θαη ηεο ελεζηώζαο θαηαζηάζεσο». Ζ ηειηθή 

πξόβιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ήηαλ ειαθξά 

δηαθνξνπνηεκέλε από ηελ αξρηθή πξόηαζε ηνπ Καξαζενδσξή 

αθνύ δόζεθε πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζώλ.  

 

Σα καζήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κύξλεο είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα μεθηλήζνπλ ην επηέκβξην ηνπ 1922 αιιά 

ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πόιεο θάεθε ζηα ηέιε Απγνύζηνπ. Ο 

ίδηνο ν Καξαζενδσξή πξνέβιεςε ηε δηαθαηλόκελε θαηαζηξνθή 

θαη θξόληηζε ώζηε λα θνξησζνύλ ζε πινία ηα βαζηθόηεξα 

όξγαλα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη κέξνο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν όξακα ηνπ Καξαζενδσξή δελ είρε 

ζπλέρεηα, αθνινύζεζαλ νη αληαιιαγέο πιεζπζκώλ θαη ε 

πεξηραξάθσζε ηεο Διιάδαο. Ο Καξαζενδσξή ζώζεθε 

θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή από ηε κύξλε.
18
 Σα 

                     

18 Γηα ηελ αλαρώξεζε ηεο νηθνγέλεηαο Καξαζενδσξή από ηε κύξλε δύν 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαζηξνθή βι. δσδέθαηε επηζηνιή πξνο D. Hilbert 

25/12/1922, ηδεξά-Λύηξα θ.ά. 2004: 116-117, Καξαζενδσξή-Ρνδνπνύινπ 
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θηήξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη αθόκα 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρνιέο Θειέσλ. 

 

Από ηη Σμύρνη ζηη Θεζζαλονίκη 

 

Ζ κηθξαζηαηηθή πεξηπέηεηα επαλαηνπνζέηεζε ζπλνιηθά ην 

δήηεκα ησλ πνιηηηθώλ ηαπηόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο. Σαπηόρξνλα, παξείρε θαη κηα ζεκαληηθή 

ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ «κεηνλνηηθώλ 

δεηεκάησλ». Από ην επηέκβξην ηνπ 1922 θαη κεηά ην 

επίθεληξν απηώλ ησλ δεηεκάησλ είρε πιένλ κεηαθηλεζεί ζηηο 

βόξεηεο Νέεο Υώξεο. Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αθόκα θαη κεηά 

ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ θαηνηθνύζαλ αιιόγισζζνη 

(ζιαβόθσλνη, Βιαρόθσλνη, αξβαλίηεο) αιιά θαη αιιόζξεζθνη 

(Δβξαίνη). Ζ ίδηα ε αληαιιαγή πιεζπζκώλ άιισζηε είρε σο 

ζπλέπεηα λα εγθαηαζηαζνύλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο νκάδεο 

πνπ έθεξαλ καδί ηνπο ηε δηθή ηνπο δηάιεθην (π.ρ. 

πνληηαθά) ή αθόκα θαη ηε δηθή ηνπο γιώζζα (π.ρ. ηνπξθηθά, 

αξκεληθά). 

  

ηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ ζηξαηνύ πνπ είραλ 

εκπιαθεί ζηε δηακόξθσζε κεηνλνηηθώλ πνιηηηθώλ ζηε Μηθξά 

Αζία δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζην ρώξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. Παξάιιεια, αλαπηύζζνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη 

ραξάζζνληαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ζην ξόιν ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

εηεξόηεηαο. Οη πνιηηηθέο απηέο νκνηάδνπλ κε ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο 

Αλαηνιηθήο Δζλνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην κύξλεο αιιά θαη 

παξνπζηάδνπλ παξόκνηεο ζπγθξνύζεηο εληόο ηνπ ρώξνπ ησλ 

Φηιειεπζέξσλ αλαθνξηθά κε ηελ  εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

(Βαξνπράθε θαη Βαηζάθε 2007).    

                                                           

θαη Καξαζηεξγίνπ-Βαζβαηέθε 2001. Γηα ηελ αλαρώξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Καξαζενδσξή βι. Αγγεινκάηεο 1971: 208. 
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Ζ αθύξσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ δεύηεξνπ ειιεληθνύ 

παλεπηζηεκίνπ ζηε κύξλε, ε θπξηαξρία ησλ 

«παιαηνθνκκαηηθώλ» ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη νη 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ βόξεησλ Νέσλ Υσξώλ νδήγεζαλ ηνλ 

ζνζηαιηζηή Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ, βξαρύβην πξσζππνπξγό, 

ζε πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ίδξπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ην 1924. ην αξρηθό λνκνζρέδην ίδξπζεο (Ννκ. 

3341/1925) πξνβιέπνληαλ ε εθπαίδεπζε ξαβίλσλ ζηε 

Θενινγηθή ρνιή, ε ίδξπζε Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ Γισζζώλ θαη 

Σκήκαηνο Αλαηνιηθώλ Γισζζώλ θαη Φηινινγηώλ ζηε Φηινζνθηθή 

ρνιή «πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

βαιθαληθνύο ιανύο» (Μπνπδάθεο 2006: 80). Όπσο αλαιπηηθά 

εμεγεί ν Μαξθέηνο (2007), ε ύπαξμε ηνπ πηπρίνπ 

Δβξαηνινγίαο είρε «σο ζηόρν ηελ αθνκνίσζε ηεο αλζεξήο 

αθόκα εβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο ζύκθσλα κε ηα 

θσηηζκέλα επξσπατθά παξαδείγκαηα ηεο επνρήο» (ν.π.: 5). Ζ 

πξόβιεςε όκσο Έδξαο Δβξαηνινγίαο μεζήθσζε ζύειια 

αληηδξάζεσλ ζην θνηλνβνύιην θαη ζηελ πξάμε αθπξώζεθε.
19
 

Μεηά από αιιεπάιιειεο αλαηξνπέο ε ηειηθή κνξθή πνπ έιαβε 

ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε ην ηδξπηηθό δηάηαγκα πνπ 

θπξώζεθε ην 1929, δελ άθελε θαλέλα πεξηζώξην γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο νύηε κέζσ ησλ 

ζπνπδώλ πεξηνρώλ (Βαιθαληθέο θαη Αλαηνιηθέο Γιώζζεο) αιιά 

νύηε θαη κέζσ ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο ξαβίλσλ.    

 

Οη πξνβιεκαηηζκνί πεξί πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο θαη 

αλάπηπμεο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο δηαρένληαη όκσο θαη ζε 

παξεκβάζεηο ησλ Καξαζενδσξή θαη Καξαβίδα ηεο πεξηόδνπ 

1925-1930. Ο Καξαζενδσξή επηζηξέθεη δπλακηθά ζηε ράξαμε 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ην 1930 

επί θπβεξλήζεσο Φηιειεπζέξσλ. Γηνξίδεηαη κέινο ηεο 

                     

19 Βι. Μαξθέηνο 2007 γηα κηα αλαιπηηθή αλαζθόπεζε ηνπ δεηήκαηνο. 
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δηκεινύο επηηξνπήο ζύληαμεο λένπ νξγαληζκνύ γηα ην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1931 

Κπβεξλεηηθόο Δπίηξνπνο ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελώλ θαη 

Θεζζαινλίθεο, ζέζε πνπ δηαηεξεί κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1932 

νπόηε θαη ςεθίδεηαη ν λένο λόκνο 5343 γηα ηελ Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε. ηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεύεη ν Καξαζενδσξή ην 

1930 πξνηείλεη κηα ζεηξά από ξηδνζπαζηηθέο  πξνηάζεηο γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
20
 Ζ έθζεζε 

Καξαζενδσξή δηαπλέεηαη από έλαλ δηάρπην θνζκνπνιηηηζκό, 

κε ζπλερείο ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο ζηα δεδνκέλα άιισλ ρσξώλ 

(Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Αγγιίαο, Ηηαιίαο, Σνπξθίαο), 

θνζκνπνιηηηζκό αλάινγν κε απηόλ πνπ ελ κέξεη ελέπλεπζε 

θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κύξλεο (Καξαζενδσξή 

1930). 

  

Γπλακηθή παξέκβαζε ζηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

επηρεηξεί θαη ν Καξαβίδαο αξζξνγξαθώληαο ζηνλ ηνπηθό Σύπν 

ηνλ Μάην ηνπ 1925 θαη ζηέιλνληαο επηζηνιή πξνο ηελ Γεληθή 

Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ.
21
 Σόζν ε 

αξζξνγξαθία ηνπ όζν θαη ε επηζηνιή ηνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα ραξάμεη ην λέν παλεπηζηήκην γηα 

ηνπο «μελόθσλνπο πιεζπζκνύο» ηεο Μαθεδνλίαο. Ο Καξαβίδαο 

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο «ζιαβόγισζζσλ θαη 

βιαρόγισζζσλ» λέσλ γηα ηελ «πεξί ηα λνκηθά θαη πνιηηηθά 

ζπνπδή» δηόηη απηή ηνπο «ζπλδέεη ζηεξεώηεξνλ πξνο ηαο 

Δζληθάο παξαδόζεηο, ελώ έλαο πξαθηηθόο γεσπόλνο ή ρεκηθόο 

δύλαηαη επθνιώηεξα λα δηαηεξήζεη αιινίαο Δζληθάο ηάζεηο».         

                     

20 Όπσο επηζεκαίλνπλ ε Βξπρέα θαη ν Γαβξόγινπ (1982: 33) ε θπβέξλεζε 

ησλ Φηιειεπζέξσλ «πηνζεηεί ηελ βαζηθή ινγηθή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 

Καξαζενδσξή κόλν γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαη 

γηα ηελ ύπαξμε εύθακπησλ δηνηθεηηθώλ κεραληζκώλ θηι. ηηο δηαηάμεηο, 

όκσο, πνπ αθνξνύλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ εδξώλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο δελ εθθξάδεηαη ε απαηηνύκελε ηόικε».    
21 Δπηζηνιή Κ. Καξαβίδα ηεο 23 Μαίνπ 1925 πξνο ηελ Γεληθήλ Γηνίθεζηλ 

Θεζζαινλίθεο θαη πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ κε ηίηιν «Αη Αληηιήςεηο 

ησλ Ξελνθώλσλ Πιεζπζκώλ πεξί ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο», Φάθεινο 

19 (αξίζκεζε 2007). 
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Ζ πην όκσο ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Καξαβίδα ζηε κειέηε ηεο 

εηεξόηεηαο ζηηο βόξεηεο Νέεο Υώξεο ζπλίζηαηαη ζηηο πνιιέο 

κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην δηάζηεκα 1924 – 1929. 

Αληηθείκελν ησλ εξεπλώλ ηνπ απνηέιεζε ε δνκή ησλ 

«ιαβνκαθεδνληθώλ αγξνηηθώλ θνηλνηήησλ» θαη ε εθηεηακέλε 

παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα (δάληξνπγθα) ησλ 

«ιαβνκαθεδόλσλ»
23
, νη δηακάρεο «εληόπησλ» θαη «πξνζθύγσλ» 

(δει. Μηθξαζηαηώλ) κεηά ην 1922, ε ζρέζε αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο θαη πνιηηηθώλ ηαπηόηεηαο, νη Μνπζνπικάλνη ηεο 

Θξάθεο, νη δηαζπλνξηαθέο κεηακινήζεις Ελλάδας - Τοσρκίας 

- Βοσλγαρίας. Το ζσγκεκριμένο έργο θέρει βέβαια 

πολιηικούς προζαναηολιζμούς εν μέρει διαθορεηικούς από 

ασηούς ηων ερεσνών ηοσ ζηη Μικρά Αζία. Είναι πιθανό όηι η 

καηαζηρνθή ηνπ 1922 ηνλ ώζεζε ζε ακθηζβήηεζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ ζεσξνύζε όηη ζα έπξεπε 

λα αληηθαηαζηαζεί από γεγελή κνληέια θνηλνηηζηηθήο 

πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο. 

 

Παξόιν πνπ ν Καξαβίδαο δελ είρε εθπαηδεπηεί ζηελ επηηόπηα 

εζλνγξαθηθή έξεπλα δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθόηεηα 

ησλ εζλνγξαθηθώλ ηνπ ζεκεηώζεσλ θαη γηα ηνπο κεζόδνπο 

δηαζηαύξσζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ.  

Πξαγκαηνπνίεζε ηελ έξεπλα ηνπ ζηε Βόξεηα Διιάδα ζε 

ηέζζεξηο πεξηόδνπο. Σν 1921 – 1922 έγξαςε κηα νιηγνζέιηδε 

αδεκνζίεπηε κειέηε γηα ηνπο «όξνπο αλάπηπμεο ηνπ 

απηνλνκηζηηθνύ Μαθεδνληζκνύ ζηε Μαθεδνλία ηνπ Πηξίλ». Από 

ην Ννέκβξην ηνπ 1924 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1925 

πεξηόδεπζε ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία σο 

εληεηαικέλνο ηνπ ΤΠΔΞ ζε «έθηαθηε απνζηνιή δηα ηαο 

κεηνλόηεηαο». πλέηαμε 7 αλαθνξέο, αληάιιαζε απόςεηο κε 

                     

23 Υξεζηκνπνηνύκε ηελ νλνκαηνινγία πιεζπζκώλ θαη ηα ηνπσλύκηα ηνπ 

Καξαβίδα. Ο Καξαβίδαο ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθά ηνπο όξνπο «εληόπηνη», 

«ιαβνκαθεδόλεο», «ζιαπηθή κεηνλόηεηα». 
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ηνλ Φίιηππν Γξαγνύκε θαη ηνλ Γεκήηξην Πάδε θαη επέβιεςε 

ηε κεηαλάζηεπζε ιαβνκαθεδόλσλ από ηε Γνπκέληζζα. Σνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1925 θαηέζεζε ζην ΤΠΔΞ ην ππόκλεκά ηνπ κε 

ηίηιν «Πεξί ηεο κεζόδνπ ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ δεηήκαηνο 

ησλ ζιαπηθώλ κεηνλνηήησλ ελ Διιάδη, σο θαη πεξί ηεο 

αθξηβνύο ζεκαζίαο ήλ έρεη  ε παξνπζία επνίθσλ ελ 

Μαθεδνλία» θαη πξνζπάζεζε λα ζπληάμεη κηα δεύηεξε κειέηε 

γηα «ηελ καθξά ηζηνξία ησλ Μαθεδόλσλ Μνπζνπικάλσλ».  

 

Ζ δεύηεξε πεξίνδνο επηηόπηαο έξεπλαο ηνπ Καξαβίδα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην – Ηνύιην/Αύγνπζην ηνπ 1926 

απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Φιώξηλαο ηε νπνία κειέηεζε 

ηππεύνληαο από ρσξηό ζε ρσξηό. πλέηαμε δύν εθζέζεηο γηα 

ηηο ζπγθξνύζεηο «εληόπησλ» θαη «πξνζθύγσλ» ζηε Νεβόιηαλε 

(θνπηά), θαηέγξαςε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 155 

«εληόπησλ» κεηαλαζηώλ ζην εμσηεξηθό θαη άξρηζε λα κειεηά 

ηε ζρέζε δνκώλ ζπγγέλεηαο θαη αγξνηηθήο θνηλσλίαο. ηηο 

21/1/1927 σο δηνξηζκέλνο Σκεκαηάξρεο Β‟ ζην ΤΠΔΞ, 

ζπλέηαμε ππόκλεκα «πεξί ηνπ θαζεζηώηνο ηεο γαηνθηεζίαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο ησλ ζιαπηθώλ κεηνλνηήησλ ελ ηε 

πεξηνρή Φισξίλεο» θαη άξρηζε λα γξάθεη ην β‟ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ γηα ηε «Μαθεδνλνζιαπηθή αγξνηηθή θνηλόηεηα» 

αθνύ ην α‟ κέξνο είρε ήδε εθδνζεί.  

 

Ο Καξαβίδαο επέζηξεςε ζηε Φιώξηλα ην Γεθέκβξην ηνπ 1928 

θαη παξέκεηλε εθεί θαηά δηαζηήκαηα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

θαινθαηξηνύ. Απηή ήηαλ ε πην παξαγσγηθή πεξίνδνο ηεο 

έξεπλαο ηνπ. Δζηίαζε ζηε κειέηε ηεο δάληξνπγθαο, ηελ 

νπνία νλόκαδε «επηρείξεζε», ζεζκό πνπ ηαπηόρξνλα ζαύκαδε 

αιιά θαη θνβόηαλ. Μειέηεζε 11 αγξνηηθνύο νηθηζκνύο γηα 

ηνπο νπνίνπο δεκηνύξγεζε έλα εζλνινγηθό ράξηε 

(«Μπξέζληηζα, Μπέζθηλα, Εαγξαδέηζη, Κξνπζνξάηη, 

Εακπέξδαλε, Χαζάλνβν, Παπαδηάλε, Βίξκπηαλε, Νεβόιηαλε, 

Αξκελνρώξη, Νίβηηζα»). Αλέζεζε ζηνλ Γηνγέλε Ξαλάιαην ηε 
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ζπκπιήξσζε 7 εξσηεκαηνινγίσλ γηα αληίζηνηρεο δάληξνπγθεο, 

πιηθό πνπ αξγόηεξα δεκνζηεύηεθε ζηε κειέηε ηνπ «Αγξνηηθά» 

ην 1931. Οη αλαιύζεηο ηνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο δάληξνπγθαο. 

 

Ζ ηειεπηαία  πεξίνδνο ζπζηεκαηηθήο επηηόπηαο εζλνγξαθηθήο 

έξεπλαο ηνπ Καξαβίδα ζηε Βόξεηα Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην ρεηκώλα ηνπ 1929. Σαμίδεςε ζηε Θξάθε γηα λα κειεηήζεη 

«ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε ηνπ κνπζνπικαληθνύ 

ζηνηρείνπ ζηελ πεξηνρή» θαζώο θαη «ηαο αληαιιαγάο ηεο 

πξνο ηα γεηηνληθά κέξε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο» 

(θηλήζεηο πιεζπζκώλ θαη θεθαιαίσλ). Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

έξεπλαο είλαη δύν νιηγνζέιηδεο κειέηεο γηα ην «δήηεκα 

ζπζρεηηζκνύ ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο κε ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσζηαληηλνύπνιεο» 

θαη ην «δήηεκα ειεπζέξαο θηλήζεσο κεηαμύ Διιάδνο θαη 

Σνπξθίαο θαη Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο δηα ηα λνκαδηθά 

πνίκληα (ζθελίηαη, ζαξαθαηζάλνη θαη δηα ηα 

ε[κη]λνκαδηθά)».  

 

Οη ζέζεηο ηνπ Καξαβίδα γηα ηνπο «εληόπηνπο» ηεο 

Μαθεδνλίαο ήηαλ ζαθέζηαηεο. Πίζηεπε όηη απνηεινύζαλ 

πξόθιεζε γηα ηελ εζληθή νκνηνγέλεηα, ήηαλ όκσο αληίζεηνο 

ζε ζηξαηεγηθέο θαηαπίεζεο θαη πξόηεηλε κέηξα ελζσκάησζεο 

ηνπο κέζσ ηεο δηάιπζεο ηεο δάληξνπγθαο. Οξηζκέλα από απηά 

ηα κέηξα αλαιύνληαη ζηα «Αγξνηηθά», όπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ην ρέδην Νόκνπ ηνπ 1929 γηα ηηο αγξνηηθέο ηδηνθηεζίεο. Ζ 

κειέηε ησλ αξρείσλ ηνπ Καξαβίδα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη 

πνιιά από ηα κέηξα πνπ πξόηεηλε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αγξνηηθνύ ρώξνπ δελ ζηόρεπαλ κόλν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελνύο ηνκέα αιιά θαη ζηελ εζληθή νκνγελνπνίεζε ηεο 

Βόξεηαο Διιάδαο.  
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Από ηο έθνος ζηην εθνολογία 

 

Ζ θαηαλόεζε ηεο δξάζεο ησλ Μαινύρνπ, Καξαβίδα, 

Καξαζενδσξή θαζώο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ Έδξα 

Δβξαηνινγίαο θαη ηα Σκήκαηα Βαιθαληθώλ θαη Αλαηνιηθώλ 

Γισζζώλ ζην Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης κπνξνύλ λα εληαρζνύλ 

κέζα ζην πιαίζην δηακόξθσζεο εζληθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ 

εηεξόηεηα πνπ πξνσζνύζαλ νξηζκέλνη Βεληδειηθνί ζηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1910 – 1920 (Kitromilides θαη Alexandris 

1984-85, Αλαγλσζηνπνύινπ 1997, Augustinos 1992, Βαξνπράθε 

θαη Βαηζάθε 2007, Μαξθέηνο 2007). Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη 

ελ ιόγσ πνιηηηθέο θέξνπλ ην άρζνο θαη ην άγνο ησλ 

αληηιήςεσλ πεξί «Διιεληζκνύ» θαη «εμειιεληζκνύ». Δπίζεο 

όκσο, κέζσ ηεο επίθιεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο αλσηεξόηεηαο 

ηεο «Γύζεο» θαη ηνπ εθπνιηηηζηηθνύ ηεο ξόινπ, παξαπέκπνπλ 

θαη ζηα επξύηεξα ηδενινγηθά ζρήκαηα ηνπ Οξηεληαιηζκνύ πνπ 

εθπνξεύνληαη από (θαη λνκηκνπνηνύλ) ηηο απνηθηνθξαηηθέο 

δνκέο εμνπζίαο. Όπσο επηζεκαίλεη ν ηγάιαο, «ζην πιαίζην 

ηεο ελλνηνινγηθήο ζύιιεςεο ηνπ „Διιεληζκνύ‟ ε αθνκνίσζε 

απνηειεί ηελ άιιε όςε ηεο επέθηαζεο» (ηγάιαο 2001: 17 – 

22, Παπαηαμηάξρεο 2006: 423).  

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο ησλ «αιινεζλώλ Οξζόδνμσλ 

πιεζπζκώλ» ησλ Νέσλ Υσξώλ ζηόρεπε ζηελ ελζσκάησζή ηνπο, 

δειαδή ζηνλ «εμειιεληζκό» ηνπο. ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ 

κε Οξζόδνμσλ πιεζπζκώλ ηεο Μηθξαζίαο, όπσο θαίλεηαη από 

ηηο κειέηεο ησλ Καξαβίδα θαη Μαινύρνπ αιιά θαη από ηε 

ζθνπηκόηεηα ίδξπζεο ηεο ρνιήο Αλαηνιηθήο Δζλνινγίαο, ν 

«εθπνιηηηζκόο» ηνπο είρε λα θάλεη κε ηελ θαηαξρήλ 

απνκάθξπλζή ηνπο από ηνλ «εθηνπξθηζκό». Γελ ππνζηεξίδσ 

όηη ππήξρε κηα δηαδηθαζία «εθηνπξθηζκνύ» αλάινγε κε 

εθείλε ηνπ «εμειιεληζκνύ» όπσο ηελ αληηιακβάλνληαλ 

θάπνηνη Έιιελεο δηαλννύκελνη ησλ αξρώλ ηνπ 20
νπ
 αηώλα. Ζ 

ηνπξθηθή πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ πην ζύλζεηε αιιά βέβαηα 
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πθίζηαην κηα πνιηηηθή εθηνπξθηζκνύ από ην θίλεκα ησλ 

Νενηνύξθσλ. Τπνζηεξίδσ όηη νξηζκέλνη νξγαληθνί 

δηαλννύκελνη ηνπ Βεληδειηζκνύ όπσο νη Καξαβίδαο, 

Μαινύρνο, Καξαζενδσξή
26
 ζεσξνύζαλ όηη απηή ε πξνζπάζεηα 

«εθηνπξθηζκνύ» κπνξνύζε ελ κέξεη λα απνηξαπεί κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ 

πνιηηηθώλ (Kitromilides θαη Alexandris ν.π., 

Αλαγλσζηνπνύινπ ν.π., Augustinos ν.π.). ε πνην βαζκό νη 

πεπνηζήζεηο απηέο αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη 

ζε πνην βαζκό απνηεινύζαλ επζεβείο πόζνπο ησλ Διιήλσλ 

δηαλννπκέλσλ, πνιηηηθώλ θαη επηηειώλ δελ ζα ην κάζνπκε.  

 

Δίλαη ζίγνπξν όηη νη απόςεηο πνπ εμεηάδνπκε δελ ήηαλ 

θαζνιηθά απνδεθηέο ζην ζηξαηόπεδν ησλ ππνζηεξηρηώλ ηεο 

κνλαξρίαο, πνπ αληηκεηώπηδαλ πεξηζζόηεξν επηθπιαθηηθά 

ηνπο «αιινγελείο πιεζπζκνύο» θαη ηελ πξνζπάζεηα κειέηεο 

θαη θαηαλόεζεο ηεο εηεξόηεηάο ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθό όηη θύθινη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

αληηκεηώπηδαλ ππνηηκεηηθά ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

κύξλεο. ε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε ύγθιεην ηνπ Παλ. 

Αζελώλ ζηηο 4/6/1922 κε αθνξκή ηηο αλαγλσξίζεηο μέλσλ 

ζρνιείσλ, ν Κνζκήηνξαο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο Ν. 

Υαηδηδάθεο απνθάιεζε ην Παλεπηζηήκην κύξλεο σο «ην ελ 

κύξλε ππό ηελ επνπηείαλ ηνπ Κ. Καξαζενδσξή πξαθηηθόλ 

παλεπηζηήκηνλ» θαη ην θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ ίδηα νκάδα κε 

ηηο δηάθνξεο μέλεο απνζηνιέο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Δμίζνπ ερζξηθέο ήηαλ θαη νη 

παξεκβάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηηο λεσηεξηθέο 

πξνβιέςεηο πεξί Έδξαο Δβξαηνινγίαο θαη Σκεκάησλ ζπνπδώλ 

                     

26 Ο Καξαβίδαο θνηλσληθνπνηείηαη πνιηηηθά σο θνηηεηήο κέζα από ηνλ 

θύθιν ηεο «θνηηεηηθήο ζπληξνθηάο» ηνπ Γεικνύδνπ (1911) θαη παξακέλεη 

ζην ζηελό θύθιν ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ Βεληδέινπ κέρξη ηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή νπόηε θαη παίξλεη ηηο απνζηάζεηο ηνπ από ηνλ Βεληδειηζκό. 

Ο Μαινύρνο θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα αληίζηνηρε πνξεία κε εληνλόηεξε 

ηάζε εζληθηζηηθώλ επηξξνώλ. Ζ πνξεία ηνπ όκσο είλαη δύζθνιν λα 

απνηηκεζεί δηόηη πεζαίλεη ζρεηηθά λένο αηθλίδηα ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920.  
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πεξηνρώλ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Αλαζηαζηάδεο 

2003, Μαξθέηνο 2007). 

 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

κύξλεο, όηαλ είρε γίλεη πιένλ θαλεξό όηη δελ ήηαλ 

εθηθηόο ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο, νη Βεληδειηθνί 

απεγλσζκέλα επηρείξεζαλ λα πείζνπλ αθελόο γηα ηελ αλάγθε 

δηαηήξεζεο ηεο παξνπζίαο ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηε 

Μηθξαζία θαη αθεηέξνπ γηα ην εθηθηό ηεο απνηξνπήο ηεο 

ηόηε επεξρόκελεο θαηαζηξνθήο. ην πιαίζην απηό άιισζηε 

εληάζζνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ Βεληδειηθώλ 

αμησκαηηθώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ κέζσ ηεο 

«Μηθξαζηαηηθήο Άκπλαο» ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηε 

κύξλε (ηακαηόπνπινο ππό δεκνζίεπζε, Αλαγλσζηνπνύινπ 

ν.π, Augustinos ν.π.). Σν δηαζέζηκν πιηθό ηνπ αξρείνπ 

Καξαβίδα δελ πεξηέρεη θακία αλαθνξά ή θάπνην ζηνηρείν 

έζησ πνπ λα ζεκειηώλεη ηελ όπνηα επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο 

Βεληδειηθνύο ηεο «Μηθξαζηαηηθήο Άκπλαο». Παξάιιεια δελ 

ππάξρεη θάπνην ζηνηρείν πνπ λα ζηεξίδεη ηελ όπνηα 

ζπκκεηνρή ηνπ Καξαβίδα, ηνπ Μαινύρνπ αιιά θαη ηνπ 

Καξαζενδσξή ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

«κηθξαζηαηηθνύ θξάηνπο», πξόηαζε πνπ δηαηππώζεθε από ηνλ 

Ύπαην Αξκνζηή Κ. ηεξγηάδε ειάρηζηνπο κήλεο πξηλ από ηελ 

ηειηθή ππνρώξεζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Οη εζλνινγηθέο 

έξεπλεο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ησλ Μαινύρνπ θαη Καξαβίδα 

αιιά θαη ην πξναλαθεξζέλ θαηαιεθηηθό απόζπαζκα ηεο 

κειέηεο ηνπ Καξαβίδα πξέπεη βέβαηα λα εξκελεπηνύλ κε βάζε 

ηε γεληθή αγσλία ησλ Βεληδειηθώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ειιεληθήο παξνπζίαο ζηε Μηθξά Αζία. Ζ ηζηνξία όκσο 

αθνινύζεζε άιιε θαηεύζπλζε.  

 

Ζ κεηέπεηηα εξεπλεηηθή δξάζε ηνπ Καξαβίδα ζηε Μαθεδνλία 

θαη ζηε Θξάθε θαζώο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηα Σκήκαηα 

Βαιθαληθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Γισζζώλ θαη ηελ Έδξα 
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Δβξαηνινγίαο δείρλνπλ όηη έλα κέξνο ηεο Βεληδειηθήο 

παξάηαμεο πξνζπάζεζε λα αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθά ηελ 

εκπεηξία ηεο Μηθξάο Αζίαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο εηεξόηεηαο ζην ειιεληθό θξάηνο. Ζ 

πξαγκαηηθόηεηα βέβαηα απέδεημε όηη ε πιεηνςεθία ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ζπλεπηθνπξνύκελε από ηνπο «παιαηνθνκκαηηθνύο» 

επέβαιαλ κηα πην πεξηνξηζηηθή αληίιεςε πεξί ειιεληθόηεηαο 

θαη ηεο ζέζεο ησλ «κεηνλνηήησλ» ζην έζλνο – θξάηνο. ηηο 

επόκελεο ηξεηο δεθαεηίεο (1930 – 1950) θπξηάξρεζε κηα 

νινέλα θαη πην αζθπθηηθή αληίιεςε πεξί Διιεληζκνύ, ε 

νπνία ζηαδηαθά θαηαζθεύαδε όιν θαη πεξηζζόηεξνπο «άιινπο» 

(«Βνύιγαξνπο», «Κνκκνπληζηνζπκκνξίηεο», θ.ά.). 

 

ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζπγθξόηεζε κηαο επηζηεκνληθήο κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 καξηπξνύλ γηα ηελ ηδενινγία 

ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο-θξάηνπο αιιά θαη γηα έλα 

απνηθηνθξαηηθό πιαίζην αλάινγν κε εθείλν πνπ ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζξσπνινγίαο ζηηο ηόηε απνηθηνθξαηηθέο 

ρώξεο.
28
 Σν κάηαην όκσο ηεο πξνζπάζεηαο ην είρε πξνβιέςεη 

- έζησ κεξνιεπηηθά - ν Άγγινο ηζηνξηθόο Toynbee πνπ 

επηζήκαλε όηη «ην λέν ειιεληθό παλεπηζηήκην [ηεο κύξλεο] 

ήηαλ έλα θάζηξν ρηηζκέλν ζηελ άκκν
29
, ρσξίο ξίδεο ζηνλ 

ηόπν» (1970: 177). Δμίζνπ κάηαηεο απνδείρζεθαλ νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπνπδώλ πεξηνρώλ θαη 

Δβξαηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

εμίζνπ θξνύδεο νη επηζεκάλζεηο Καξαβίδα γηα κηα πνιηηηθή 

ελζσκάησζεο ηεο «μελόθσλεο» ειίη κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο 

θνίηεζεο ηεο ζηε Ννκηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο. Οη θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηα ρξόληα ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, ηνπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ 

                     

28 ην ζπκπέξαζκα απηό θαηαιήγεη θαη ε Γεσξγηάδνπ πνπ εθηηκά όηη ε 

όιε πξνζπάζεηα ίδξπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κύξλεο είρε έλαλ 

απνηθηνθξαηηθό ραξαθηήξα (2004: 165). 
29 H αθξηβήο έθθξαζε ηνπ Toynbee είλαη «a castle in the air». 
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Δκθπιίνπ ζηέξεζαλ ηελ όπνηα αμία ρξήζεο ηεο κειέηεο ηεο 

εηεξόηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο κεκνλσκέλσλ δηαλννύκελσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο - όπσο αξρίδεη 

λα απνθαιείηαη από ην 1943 ν θιάδνο ζηα ειιεληθά 

(Πηληάηνγινπ 1943) - ζηις δεθαεηίες ηνπ 1940 και 1950 δελ 

ζπλνκηινύζαλ κε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

πξαγκαηηθόηεηεο θαη δελ επνδώζεθαλ (Agelopoulos 2011). Ζ 

αθαδεκατθή απνθαηάζηαζε ηεο κειέηεο ηεο εηεξόηεηαο ζηελ 

Διιάδα μεθηλά κε ηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ 

Δξεπλώλ Αζελώλ (1959) θαη εκπεδώλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, πάλσ από 

κηζόλ αηώλα κεηά από ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κύξλεο 

θαη ηηο πξώηεο εζλνγξαθηθέο έξεπλεο ζηε Μηθξά Αζία. 
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