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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων
γεννήθηκε κατά τη συγγραφική μου ενασχόληση με τους Επιβάτες της (Ανατολικής)
Θράκης της ύστερης οθωμανικής περιόδου και συνεχίσθηκε με την αναζήτηση
σχετικών με την ιστορία του εκπαιδευτικού συγκροτήματος πηγών. Η αναζήτηση όμως
επιβεβαίωσε την απουσία σχολικού αρχείου, από την οποία κυρίως προκύπτει το
πρόβλημα της μεγάλης αποσπασματικότητας των σχετικών με τα Αρχιγένεια πηγών,
το οποίο έγινε δυνατό να μετριαστεί χάρη στην πολύτιμη βοήθεια πολλών προσώπων.
Επίσης, κατά την ενασχόληση αυτή διαπιστώθηκε ότι η αναγνωρισιμότητα των
Αρχιγενείων ήταν πολύ περιορισμένη. Οι αναφορές στα εκπαιδευτήρια αυτά
περιορίζονται κυρίως σε συγγραφικά έργα που σχετίζονται με τη Θράκη, με ελάχιστες
σημαντικές εξαιρέσεις. Αλλά ούτε το μέγεθος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των
Αρχιγενείων, θηλέων και αρρένων, ούτε η μακρά διάρκεια λειτουργίας του, ούτε το
γεωγραφικό εύρος προέλευσης των μαθητριών ή κυρίως η εκπαιδευτική κινητικότητα
των αποφοίτων του διδασκαλείου τους, που δεν περιοριζόταν στη Θράκη,
δικαιολογούν την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα των Αρχιγενείων. Έτσι αντικείμενο
της εργασίας αυτής έγινε η ανασυγκρότηση της ιστορίας του εκπαιδευτικού
συγκροτήματος των Αρχιγενείων και των αποφοίτων του, και της λειτουργίας του στο
κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της ορθόδοξης κοινότητας του οθωμανικού χώρου
(1857-1919), όπως και της μεταβατικής περιόδου της ελληνικής πολιτικής διοίκησης
(1919-1922), χάρη στην αποδοχή της ερευνητικής αυτής πρότασης από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα μέλη της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη συνεργασία και τη βοήθεια που μου
πρόσφεραν. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Κατερίνα Δαλακούρα,
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, η οποία ανέλαβε και το κύριο βάρος της εποπτείας της εργασίας
αυτής, για την επιστημονική καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις της εργασίας, την
ενδελεχή ενασχόληση με τις γραπτές εκδοχές της, την καθοριστική συμβολή της στην
ψηφιακή αναστήλωση-αναπαράσταση των Αρχιγενείων και την ηθική της
συμπαράσταση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Ρούλα ΖιώγουΚαραστεργίου, ομότιμη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, για τη συνεχή ενθάρρυνση και τις καίριες υποδείξεις της για την
ανάδειξη των εκπαιδευτικών πτυχών της εργασίας αυτής. Και τέλος, θερμά ευχαριστώ
τον κ. Χάρη Εξερτζόγλου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την επιστημονική συνδρομή σε διάφορες φάσεις της
εργασίας αυτής αλλά και για τις καίριες μεθοδολογικές και ιδεολογικές επισημάνσεις.
Τα όποια λάθη επιβαρύνουν την γράφουσα.
Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω όσους και όσες συνέβαλαν, με οποιαδήποτε
τρόπο, στη διεξαγωγή της έρευνας αυτής:
Για τη διάθεση των πολύτιμων για την έρευνα αρχείων τους, ευχαριστώ τους:
κ. Κώστα Αρχιγένη, χημικό, κ. Φίλιππο Καργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του
Α.Π.Θ., κ. Βασίλη Βεργόπουλο, εκπαιδευτικό, κ. Άννα Ταμβακίδου-Αργυροπούλου
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και κ. Μαρία Αντωνάρα στη Θεσσαλονίκη∙ κ. Ελισάβετ ΚαραουλάνηΔημοσθενοπούλου και κ. Αναστασία Βαφείδου-Κυριαζή στην Αθήνα∙ κ. Φίλιππο
Παλάζη, τον πατέρα μου, και Ευγενία Παπαδοπούλου († 2018) στους Νέους Επιβάτες∙
κ. Joe Graziosi στις Η.Π.Α. και κ. Markos Zafiropoulos, διευθυντή του Εθνικού
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, στη Γαλλία.
Για την βοήθειά τους σε βιβλιοθήκες και αρχεία, ευχαριστώ τους: μέγα
ιεροκήρυκα π. Βησσαρίωνα Κομζιά και τους γραμματείς κ. Κωνσταντίνο Τσικάκη και
κ. Πέτρο Μπαζγκάρλο στο Αρχειοφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως
επίσης και τον βιβλιοφύλακα αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο Σίσκο στην Πατριαρχική
Βιβλιοθήκη∙ κ. Εύα Αχλάδη, ιστορικό, και κ. Γιάννη Παΐσιο στη Βιβλιοθήκη του
Σισμανόγλειου Μεγάρου στην Κωνσταντινούπολη∙ κ. Μισέλ Μπουκουβάλα-Ketterer
στη Θεσσαλονίκη∙ κ. Κυριάκο Λυκουρίνο στη διεύθυνση των ΓΑΚ Ν. Καβάλας∙ κ.
Άλκηστι Σανιδά και κ. Αγγελική Νικολάου, αρχειονόμους στα ΓΑΚ Ν. Μαγνησίας∙ κ.
Βαρβάρα Γκέκα και κ. Νατάσα Μάγκου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας∙ κ. Πασχάλη
Λυμπέρη, πρόεδρο της Θρακικής Εστίας Εορδαίας Ο Αρχιγένης.
Για την υπόδειξη πηγών και βιβλιογραφίας ή την προσφορά βιβλίων και
αρχειακού υλικού, ευχαριστώ τους: κ. Λίνο Μπενάκη και κ. Μιχάλη Βαρλά,
ιστορικούς, κ. Μιράντα Σοφιανού, συγγραφέα, κ. Σαράντη Κοριτσίδη, κ. Βασιλεία
Δρακάκη-Μόσχου και κ. Μιχάλη Μπουκουβάλα στην Αθήνα∙ κ. Γεώργιο Καλογερά,
καθηγητή στο Α.Π.Θ., κ. Χρήστο Δρίτσα και κ. Νίκο Χόρμπο, μέλη της Ιωνικής
Εστίας, και Ηρακλή Μαστρογιαννάκη († 2018) στη Θεσσαλονίκη∙ κ. Θεόδωρο
Βακαλόπουλο, συγγραφέα, κ. Ιωάννη Μίσιο και κ. Ροδιά Φουρνιάδου στην Καβάλα∙
κ. Δημήτριο Θ. Κύρου, εκδότη, στην Αρναία Χαλκιδικής∙ κ. Δημήτριο ΚωνσταντάραΣταθαρά, συγγραφέα, και κ. Βασίλη Λάππα στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ στον Βόλο∙ κ.
Άγγελο Σιδηρόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Προσφύγων Ανατολικής Θράκης
στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης∙ κ. Ελεωνόρα Μοσχοφίδου, περιφερειακή σύμβουλο
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης∙ κ. Ευαγγελία Κοσμαδάκη, διευθύντρια
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου∙ και
Δήμο Σηλυβρίας (Silivri Belediyesi) στην Τουρκία.
Για τη συνεργασία στην ψηφιακή αναστήλωση-αναπαράσταση του
εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων (υπό την εποπτεία της κ. Κατερίνας
Δαλακούρα), ευχαριστώ τον ανεξάρτητο ερευνητή κ. Serbay Koçoğlu, όπως και αυτούς
που συνέβαλαν στην συνεργασία αυτή κ. Dursun Çakmak και κ. Emirhan Köse στο
Σελίμπασα Σηλυβρίας στην Τουρκία.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους κούρασα με τις ερωτήσεις μου για τη
συμπλήρωση των «πορτρέτων» των αποφοίτων: Αρίστη Βέικου-Αραμπατζόγλου (†
2017), κ. Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα, κ. Βασίλη Βεργόπουλο, κ. Γιώργο
Τσιμπιρή και κ. Ανθή Βαλασιάδου-Ρωμιοπούλου στη Θεσσαλονίκη∙ κ. Σαπφώ
Καρατσιάδου-Χατζημιχαήλ, κ. Ειρήνη Κογιουμτζή, κ. Παναγιώτα και κ. Τέρψη
Κεραμιδοπούλου, κ. Γιώργο Σεργιάδη, κ. Αλέκα Χατζηβλασίου, κ. Ρούλα
Παρλαπανίδου, κ. Νόνη Τσακμάκη και κ. Ηλία Τσολακόπουλο, κ. Κική ΒουρσούκηΞουρή, κ. Μίλτο Παπαδόπουλο, κ. Γιώργο και κ. Τασούλα Ταραμοπούλου, κ. Γιώργο
και κ. Δήμητρα Γεώργαρου, κ. Έλλη Γεώργαρου-Κωνσταντινίδου, κ. Δημήτρη
Σπανόπουλο, κ. Νικολέττα και κ. Μαριάνθη Γεωργούλα, κ. Αγαθούλα Καδόγλου
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στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης και κ. Ιουλία Χατζηγιωβανάκη-Μπουνταλάκη
στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης∙ κ. Αναστάσιο Βούρα στην Πτολεμαΐδα∙ κ. Σταμάτη
Κανέλλο και κ. Μαρία Χρόνη στον Βόλο∙ τον κ. Μένανδρο Μ. Μαρινάκη στην
Καβάλα∙ κ. Lana Cagiannos στον Καναδά.
Μαριάνθη Φ. Παλάζη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια: εισαγωγή νέου τρόπου (αστικής) ζωής εκτός πόλης
Το υπό μελέτη διμερές εκπαιδευτικό συγκρότημα συνίδρυσαν, σε συνολική έκταση
σαράντα στρεμμάτων, ο γιατρός της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής Σαράντης
Αρχιγένης και η σύζυγός του Ελένη Φενερλή-Αρχιγένους, στη γενέτειρα του πρώτου,
τους Επιβάτες της Θράκης -Bigados ή Bogados και σπανίως Epibate[s] σε οθωμανικά
έγγραφα-,1 για τη χωριστή εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών (1857-1873). Σε
αντίθεση με την παροδική -εικοσαετή και πλέον- λειτουργία του συγκροτήματος των
αρρένων, η λειτουργία του συγκροτήματος των θηλέων υπήρξε συνεχής ως το 1922.
Το γεγονός αυτό καθιστά το εκπαιδευτήριο των θηλέων ένα από τα παλαιότερα και
μακροβιότερα της ελληνορθόδοξης κοινότητας, και το συγκρότημα, όταν
λειτουργούσε στο σύνολό του, ένα από τα μεγαλύτερα. Συγκεκριμένα, το συγκρότημα
των θηλέων διέθετε τα παρακάτω επιμέρους σχολεία και ξεχωριστά κτίρια για το
καθένα, δηλαδή Παρθεναγωγείο, Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο, το οποίο διέκοψε τη
λειτουργία του και επαναλειτούργησε ως Οικοτροφείο, Νηπιαγωγείο και Ναό, εξού και
ο περιγραφικός όρος Καθιδρύματα, ενώ το συγκρότημα των αρρένων περιλάμβανε το
κτίριο του Γυμνασίου, που λειτουργούσε ως εκπαιδευτήριο, οικοτροφείο και
ορφανοτροφείο, και την Αρχιγένειο Οικία, που λειτουργούσε ως κατοικία των
διευθυντών των Αρχιγενείων.
Το Αρχιγένειο εκπαιδευτικό συγκρότημα, στη μακρόχρονη πορεία του, κατά
την οθωμανική περίοδο, λειτούργησε υπό τη διοίκηση των ιδρυτών (για σύντομη
περίοδο και με τη συμμετοχή της κοινότητας Επιβατών) και του κληρονόμου τους τόσο
διάστημα, όσο περίπου και υπό τη διοίκηση των δύο ανώτατων πατριαρχικών σωμάτων
της ελληνορθόδοξης κοινότητας, του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου (στο εξής
Μικτού Συμβουλίου) και αργότερα και της Ιεράς Συνόδου, με τη συμμετοχή και πάλι
της κοινότητας Επιβατών, πριν υπαχθεί στην πολύ σύντομη Ελληνική Πολιτική
Διοίκηση Θράκης, κατά τη διάρκεια της οποίας μεταβιβάστηκε από το Πατριαρχείο
στις ελληνικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια των περιόδων αυτών είναι:
αρχιγένειος διοίκηση 1857-1892, πατριαρχική διοίκηση 1892-1921, και η ελληνική
διοίκηση [1919]1921-1922. Εξαρχής οι ιδρυτές είχαν φροντίσει να προσδέσουν τα
Αρχιγένεια στο Πατριαρχείο, ιδρύοντας το συγκρότημα θηλέων ως βακούφι, το οποίο
υπαγόταν στην ανώτατη θρησκευτική αρχή του, και τον Ναό ως σταυροπηγιακό. Αλλά
από το 1892 τελούν «υπό την άμεσον ανωτάτην εποπτείαν της Αυτού Θειοτάτης
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου και του εντίμου Δ. Ε. Μικτού

Η ονομασία Bigados εμφανίζεται και σε έγγραφο της περιόδου 1641-1651, στο οποίο καθορίζεται η
εδαφική δικαιοδοσία του πατριάρχη, βλ. Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το
Οικουμενικό Πατριαρχείο 17ος-αρχές 20ου αι. (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1998), 213. Για την ονομασία
Bogados, βλ. τον οθωμανικό χάρτη της περιοχής Σηλυβρίας (φωτο 1). Για την ονομασία Epibate,
BOA/İ.HR.243/14412/1-4, Aλληλογραφία για την άδεια λειτουργίας του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων
(μτφρ. Νίκος Σιγάλας).
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Συμβουλίου»,2 ανήκαν δηλαδή στα ανώτερα εθνικά καθιδρύματα.3 Και ενώ
συμπεριλαμβάνονται στα ανώτερα εθνικά εκπαιδευτήρια στις επιστολές που το
Πατριαρχείο απευθύνει στους προέδρους τους,4 δεν καταχωρούνται με συνέπεια στους
στατιστικούς πίνακες των εθνικών ιδρυμάτων που δημοσιεύει η Αρχιεπισκοπή
Κωνσταντινουπόλεως.5 Έτσι σπανίως εμφανίζονται τα Αρχιγένεια στον στατιστικό
πίνακα των γυμνασίων της Αρχιεπισκοπής, όπως σε εκείνον του σχολικού έτους
1910/11, όντας το μόνο εθνικό ίδρυμα, μαζί με την Εμπορική Σχολή Χάλκης, εκτός
Κωνσταντινούπολης.6
Παρόλα αυτά, εκπλήσσει, από την ανεύρεση σχετικών πηγών, η άγνοια περί
των Αρχιγενείων στην εποχή τους, ειδικότερα κατά την ύστερη περίοδο λειτουργίας
τους. Γιατί κατά την πρώιμη περίοδο, το βιβλίο επισκεπτών των Αρχιγενείων και άλλες
πηγές της εποχής αποδεικνύουν ότι το εκπαιδευτικό συγκρότημα ήταν ευρύτερα
γνωστό στην αρχή της λειτουργίας του. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως Ηροκλής -άλλοτε και Ηρακλής- Βασιάδης, σημείωσε
στο βιβλίο επισκεπτών των Αρχιγενείων: «Ουδεμία χώρα ηξιώθη τοιούτου
Παρθεναγωγείου, οίον εκείνο, όπερ έκτισεν ο Σαράντης Αρχιγένης το οποίον δια
τρίτην ήδη φοράν επεσκεψάμην, 7-2-67. Τα πάντα άριστα, τρισδαίμων η σπουδάζουσα
θήλυς νεολαία. 25 Δεκεμβρίου 1867. Ηρακλής Βασιάδης».7 Ανώνυμος συγγραφέας,
που ενθουσιωδώς περιέγραφε την εξάπλωση των παρθεναγωγείων στην
ελληνορθόδοξη κοινότητα, παρότρυνε τον αναγνώστη του να επισκεφθεί, προκειμένου
να πειστεί, το Φανάρι, το Σταυροδρόμι, τα Ταταύλα ή τους Επιβάτες (1867).8 Η ίδια
παρότρυνση υπήρχε και στην αγγλική, μετά την μετάφραση του βιβλίου στην γλώσσα
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων (εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1901), γ΄.
3
Μόνο στα εκπαιδευτήρια που παρείχαν ανώτερη εκπαίδευση συμμετείχαν άμεσα μέλη των ανώτατων
σωμάτων της ελληνορθόδοξης κοινότητας, βλ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος, «Στατιστικοί Πίνακες των
ορθοδόξων σχολών, διδασκάλων και μαθητών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κατά το
σχολικόν έτος 1904-1905», Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα: Ημερολόγιον 1906 (εν
Κωνσταντινουπόλει: τύποις Αριστοβούλου και Αναστασιάδου, 1905), 185.
4
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/88, 1914: 8, Πατριαρχική επιστολή προς τους 11 προέδρους των Εθνικών Ιδρυμάτων
περί υποχρεωτικής αναφοράς στο Πατριαρχείο των δωρεών που γίνονται προς αυτά, 9 Ιανουαρίου 1914∙
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/88, 1915: 416-417, Πατριαρχική επιστολή προς τους 12 προέδρους των Εθνικών
Ιδρυμάτων περί εκλογής απολύτου εμπιστοσύνης προσώπων στη διαχείριση για αποφυγή καταχρήσεων,
20 Μαΐου 1915.
5
Βλ. για παράδειγμα, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, «Εκπαιδευτική Εργασία Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως, Έτος Σχολικόν 1903-1904», Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα: Ημερολόγιον
1905 (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1904), 205∙ Παπαδόπουλος, «Στατιστικοί
Πίνακες των ορθοδόξων σχολών [1904/05]», 182-189.
6
«Μεγάλη του Γένους Σχολή εν Φαναρίω, Ελληνική Εμπορική Σχολή εν Χάλκη, Εθνικόν
Ελληνογαλλικόν Λύκειον εν Πέραν, Ζωγράφειον Γυμνάσιον Κοινότητος Πέραν, Εθνική Σχολή
Γλωσσών και Εμπορίου εν Πέραν, Εθνικόν Ζάππειον Παρθεναγωγείον εν Πέραν, Εθνικόν Ιωακείμειον
Παρθεναγωγείον εν Φαναρίω, Κεντρικόν Παρθεναγωγείον Κοινότητος Πέραν, Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια θηλέων εν Επιβάταις», βλ. «Στατιστικός Πίναξ των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολών της
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως του σχολικού έτους 1910-1911», ΕΑ 36 (1912): 55-56.
7
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης. Κείμενα για τον
Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή Η΄ (Δακτυλογραφημένα κείμενα), 29.
8
«[…] ας απέλθη εις τους Επιβάτας π. χ. μικρόν χωρίον, τρεις ώρας απέχον της Κωνσταντινουπόλεως
και θέλει εύρει εκεί άριστον Παρθεναγωγείον, 300 Χριστιανών κοράσια εκπαιδεύον, και δαπάνη ενός
μόνου πολίτου, του Ιατρού κυρίου Σαράντου, διατηρούμενα», Ανατολή και Δύσις υφ’ ενός Ανατολίτου
(εν Αθήναις: τύποις Δημ. Σηλυβριώτου, 1867), 40.
2

12

αυτή (1868).9 Άλλος συγγραφέας αποτίμησε τη σημασία των Αρχιγενείων για την
κοινότητα Επιβατών: «Δύο πόλεις εμπορικώτεραι των άλλων, πλην της βασιλευούσης,
εισίν άξιαι λόγου και επαίνου εντός της Προποντίδος η Ραιδεστός και η Πάνορμος,
λογιωτέρα δε απασών η κωμόπολις Επιβάται ως εκ των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων
[…]» (1892).10 Υπήρχαν επίσης συχνές αναφορές στον τύπο της εποχής για τη γρήγορη
πρόοδο των Αρχιγενείων (1868),11 περιγραφές γεμάτες θαυμασμό για τις τελετές των
εξετάσεων (1869, 1872),12 καταγραφές της αναγνώρισης που είχε κατακτήσει ο
Σαράντης Αρχιγένης στις συνειδήσεις εκείνων που μπορούσαν να παρακολουθούν τις
εξελίξεις στην εκπαίδευση (1868)∙13 ακόμη και παράπονο που βαθύπλουτος ομογενής
(Καζής Αγέλαστος) προτίμησε να αφιερώσει, με τη διαθήκη του, δύο χιλιάδες γρόσια
«προς διατροφήν 2 κορασίων εκπαιδευομένων εν τω των Επιβατών παρθεναγωγείω»,
και όχι στην Πατριαρχική Ακαδημία (1866).14
Αντιθέτως, στην ύστερη περίοδο λειτουργίας των Αρχιγενείων, η Αθηνά
Γαϊτάνου-Γιαννιού, μετά από επίσκεψη στο εκπαιδευτικό συγκρότημα το 1909,
δημοσιοποίησε στο περιοδικό Νέον Πνεύμα, στο οποίο εργαζόταν ως διευθύντρια και
αρχισυντάκτρια,15 ότι το έργο τους είναι «άγνωστον τελείως δια τους κατοίκους των
μεγάλων πόλεων, εν αις ως επί το πλείστον διδάσκουσι Ζαππίδες και Ιωακειμειάδες».16
Σημειώνει δε επιπλέον ότι
Αι μικραί κώμαι της αγρίας Στράντζας, τα ορεινά και πεδινά χωρία της Ροδόπης
και του Παγγαίου, αι κοιλάδες της Μακεδονίας και της Βιθυνίας, αι ακρώρειαι
του Ταύρου και αι πολίχναι των κεντρικών και των δυτικωτέρων της Μ. Ασίας
νομών, αυταί γνωρίζουσι πλησιέστερον και ημών έτι των Κωνσταντινουπολιτών
την έκτασιν του έργου του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένη και της ισοτίμου συζύγου
του. Και όμως το έργον τούτο ατυχώς ως άγνωστον εις τους Πολίτας.17

“Let her go, for instance to Epivates, a small hamlet three hours distant from Constantinople, and there
she will find an excellent female school in which 300 christian girls are educated, and which is
maintained by the liberality of one gentleman, Dr Sarantis”, The East and the West by an oriental and
former Rayah (Athens: printed at the National Printing Office, 1868), 34. Η αναφορά στο βιβλίο
οφείλεται στον ιστορικό Turtle Bunbury.
10
Ευστράτιος Ι. Δράκος, Τα Θρακικά, ήτοι διάλεξις περί των Εκκλησιαστικών Επαρχιών Σηλυβρίας,
Γάνου και Χώρας, Μετρών και Αθύρων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, Καλλιπόλεως και Μαδύτου
(Αθήνησι: χ.ε., 1892), 27.
11
Β. [μόνο], «Εσωτερικαί Ειδήσεις», Νεολόγος 319/1 Φεβρουαρίου 1868.
12
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 679/7)19 Ιουνίου 1869∙ Νικόλαος Αθηναγένης, «Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα»,
ΑΑ 988/7)19 Ιουνίου 1872.
13
«Και να γεννούν στηρίγματα της πίστης της αγίας, / Φουρτουνιάδας, Άνθιμους, Μουσούρους,
Αριστάρχας, / Πατρόκλους και Χαρίλαους, Πυλάδας, Τανταλίδας,/Δωρόθεους και Κόκκινους,
Μουσαίους, Κλεομένεις, / Στουδίτας, Αριστόβουλους, Πικούλους, Αρχιγένεις / και άλλους μύριους και
καλούς και παλαιούς και νέους», απόσπασμα από το «Ελεγείον εις την πάλαι ποτέ διαλάμψασαν σχολήν
της Ξηροκρήνης», που συνέθεσε ένας απόφοιτος της Ακαδημίας για να αντιπαραβάλει την προηγούμενη
λαμπρή εποχή της, μέσω των προσωπικοτήτων που ανέδειξε, στην παροντική οικονομική δυσπραγία και
το δυσοίωνο μέλλον της, «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 608/ 28 Σεπτεμβρίου)10 Οκτωβρίου 1868.
14
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 331/22) 3 Φεβρουαρίου 1866.
15
Για τη θέση της στο περιοδικό, Μάγια Δρόσου, «Δύο λόγια για το έργο», Το Πνευματικό Μακροχώρι
του Καιρού μου, Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού (Ισταμπούλ: Çituri Biraderler Basımevi, 1951), 7-10.
16
Αθ. Π. Γαϊτανοπούλου, «Από την ζωήν των περιχώρων. Μια επίσκεψις εις τα Αρχιγένεια», Νέον
Πνεύμα, 37 (5 Ιουλίου 1909): 165-166.
17
Στο ίδιο.
9
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Την ίδια περιορισμένη γνώση για τη λειτουργία των Αρχιγενείων αναδεικνύει και η
ενημερωτική, προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, έκθεση του επιθεωρητή των
ελληνικών σχολείων στη Μακεδονία Ευθύμιου Μπουντώνα το 1910 για την
εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών στην Oθωμανική αυτοκρατορία. Στην έκθεσή του,
στα ανώτερα παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης συμπεριλαμβάνει και τα
Αρχιγένεια, σημειώνοντας όμως προηγουμένως ότι έχει σχετικές διαβεβαιώσεις: «Εν
Θράκη επιδιώκεται η μόρφωσις παρθεναγωγών εις τρία ανώτερα παρθεναγωγεία της
Κωνσταντινουπόλεως, το Ζάππειον, το Κεντρικόν και το Ιωακείμειον, ως δε με
διεβεβαίωσαν, και εις το Αρχιγένειον των Επιβατών». 18 Επίσης, σε σειρά
τηλεγραφημάτων προς το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, επιθεωρητές της δημόσιας
εκπαίδευσης εξέφραζαν ελλιπή γνώση ή και άγνοια για το σχολείο προέλευσης, όταν
συναντούσαν απόφοιτες του διδασκαλείου των Αρχιγενείων στην ελληνική επικράτεια
(Καστοριά 1915,19 Θεσσαλονίκη 1915).20 Ελλιπή γνώση είχε και το υπουργείο
Παιδείας, ώστε να ζητά, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, διευκρινίσεις από το
Πατριαρχείο (1915).21 Ίσως γι’ αυτό, η ελληνική νομοθεσία, η οποία, από το 1914,
αφορούσε και απόφοιτους και απόφοιτες διδασκαλείων των νέων χωρών και των εκτός
των ορίων του ελληνικού κράτους περιοχών,22 αναφέρει συγκεκριμένα τα ονόματα των
σχολείων αυτών, όταν τροποποίησε τον νόμο το 1917.23
Επιπροσθέτως, ένας εξ Επιβατών καταγόμενος έκρινε ότι έπρεπε να διασώσει
την έκπληξη που προκάλεσε η άγνοια των σχολείων (και των ναών) σε επώνυμους
επισκέπτες, με επιστολή του, στη συγγραφέα Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη:
Θυμάμαι όταν το 1922 προκειμένου να γίνη εκείνο το πραξικόπημα για την
κατάληψι της Κωνσταντινουπόλεως υπό του Ελλ. Στρατού ήλθαν στο χωριό μας
τρεις στρατηγοί, οι Μομφεράτος, Βλαχόπουλος και κάποιος άλλος που τ’ όνομά
του δε το θυμάμαι, όταν επισκεφθήκανε τα Σχολεία μας και τις ωραίες Εκκλησίες
μας μείνανε έκθαμβοι και ωμολόγησαν ότι αυτό που βλέπουν ούτε το
εφαντάζοντο, ούτε και το εγνώριζαν.24

Έκθεση επιθεωρητή Ευθύμιου Μπουντώνα (Επιτροπή επί των Ευαγών Σκοπών) προς υπουργό
Εξωτερικών Δ. Καλλέργη, 5 Ιουλίου 1910, βλ. Σοφία Βούρη, Οικοτροφεία και υποτροφίες στη
Μακεδονία (1903-1913). Τεκμήρια ιστορίας (Αθήνα: Gutenberg, 2005), 346.
19
ΓΑΚ.ΚΥ, ΥΕΔΕ Δ΄ (1886-1916). Θέμα: Σχολεία Ελληνικών Κοινοτήτων. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
Θράκης. «Τηλεγράφημα Εκ Καστορίας προς Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημ. Εκπαιδεύσεως, 24
Ιανουαρίου 1915».
20
Στο ίδιο, «Τηλεγράφημα Εκ Θεσ/νίκης Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημ. Εκπαιδεύσεως, 17
Σεπτεμβρίου 1915».
21
Στο ίδιο, «Ο Υπουργός» «Προς το Υπουργείον των Εξωτερικών, Εν Αθήναις τη […] 1915».
22
ΦΕΚ.α.348 (1914), 3/Νόμος 402/1914, άρθρον 3, εδάφιον γ΄, στο ίδιο.
23
ΦΕΚ.α.268 (1917), 7/Νόμος 1067, άρθρον 1, στο ίδιο.
24
«Επιστολή Αντωνίου Καβάλλα (Επιβατινού) προς κ. Σεραμέτη» (χωρίς περισσότερα στοιχεία).
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Ανάλογη έκπληξη εκφράζει Τούρκος αξιωματούχος στον τύπο (Aka Gündüz),25 ο
οποίος επισκέφθηκε τους Επιβάτες κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου
(Φεβρουάριος 1913):
Ίσως οι περισσότεροι εξ ημών μέχρι της χθες δεν ηξεύρομεν ότι [εις] την
παραλίαν του Μαρμαρά είχομεν τας όνομα φερούσας ωραίας Επιβάτας. Βέβαια,
ενώ στέκονται η μεγάλη Κωνσταντινούπολις και η Σμύρνη, και αφού συζητούμεν
περί Παρισίων και Λονδίνου και αφού εξερχόμεθα εις πάλην… με την Αμερικήν
και εις πολιτικόν συναγωνισμόν με την Γερμανίαν εις ποίον μένει καιρός δια να
σκεφθή ότι έχομεν και τας Επιβάτας; […] Εκτός τούτου έχει κάμποσα αξιόλογα
σχολεία και ιδίως το εν είναι άξιον μιμήσεως και θαυμασμού. Ένα τέλειον και
πρότυπον εις το είδος του διδασκαλείον! … καταλαμβάνεται; διδασκαλείον…
Από την Προύσαν, Σμύρνην και από την Κωνσταντινούπολιν ακόμη και από όλα
τα μέρη στέλνονται Ελληνίδες δια να τελειοποιήσουν τας σπουδάς των και
ύστερον μοιράζονται εις όλα τα σχολεία όντες τέλειαι διδασκάλισσαι. Εις το
χωρίον Επιβάται Ελληνικόν διδασκαλείον των παρθένων… Οοχ τι ωραία! Εγώ
εκουσίως χαράσσω αυτάς τας γραμμάς τας πλήρη πικρίας, δια να σας
δηλητηριάσω να σας κάμω να κλάψετε, δια να σας πληγώσω τα γράφω. Εγώ όσον
τα βλέπω πικραίνομαι θρηνώ και πληγώνεται η καρδία μου. Από την αγοράν από
τα κουρεία και από χιλίας άλλας χάριτας των Επιβατών, από τας αμπέλους, από
τα χάριν αναψυχής μέρη της δεν θα αναφέρω. Αφού έχει τόσα σχολεία και τόσην
καθαριότητα θα είπη ότι όλα τα έχει τέλεια.26
Είναι αλήθεια ότι η πραγμάτωση οθωμανικού σχεδίου εγκατάστασης
σιδηροδρόμου, που συνόδεψε την ανάδυση της αστικής κοινωνίας του 19ου αιώνα27 και
σχεδόν συνέπεσε με την ιδρυτική περίοδο των Αρχιγενείων,28 δεν ευνόησε τους
Επιβάτες και ό,τι είχε σχέση με αυτούς. Το νέο μέσο μεταφοράς, που διερχόταν από το
μέσον της χερσονήσου της Κωνσταντινούπολης, υποβάθμισε την κεντρική παραλιακή
οδό που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τη Σηλυβρία, δια μέσου και των Επιβατών
-αποτελούσε τμήμα των δύο από τις τρεις δυτικές οδικές αρτηρίες της Οθωμανικής

Για τον δημοσιογράφο, πολιτικό και ποιητή Aka Gündüz, βλ. Sema Yıldırım and Behçet Kemal
Zeynel, TMBB Albümü 1920-2010, 1. Cilt 1920-1950 (Ankara: TBMM Basın ve Halkla Ilişkiler
Müdürlüğü Bakanlıklar, 2010), 187, 241, 308.
26
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται, Ακά Γκιουντιούζ, «Εις το στρατόπεδον
των Μετρών. Επιβάται: 16 Φεβρουαρίου 1238», Tanin 1238/11 Μαρτίου 1913. (Μεταφρασμένο στα
ελληνικά από τα οθωμανικά τουρκικά).
27
Διακριτό στοιχείο στο τρίπτυχο που ανέδειξε η νεωτερικότητα και βρίσκεται μεταξύ των άλλων δύο:
του ατόμου και του σύγχρονου κράτους, Tony Judt, “Bring back the rails!”, The New York Review of
Books 58/1 (Jan. 13, 2011), URL: < http://www.nybooks.com/articles/2011/01/13/bring-back-rails >
(πρόσβαση 10 Ιουλίου 2016), δεύτερο μέρος δοκιμίου αφιερωμένου στους σιδηροδρόμους. Το πρώτο
του ίδιου, “The glory of the rails!”, The New York Review of Books 57/20 (Dec. 23, 2010), URL: <
http://www.nybooks.com/articles/2010/12/23/glory-rails > (πρόσβαση 10 Ιουλίου 2016). Σχετικά με τον
όρο αστική κοινωνία, όταν αυτός αναφέρεται σε όλη την κοινωνία, αφορά εκείνη στην οποία η αστική
τάξη είναι κυρίαρχη, βλ. λήμμα bourgeois, Raymond Williams, Keywords: A vocabulary of culture and
society (revised edition∙ New York: Oxford University Press, 1983), 48.
28
«Εσωτερικά», ΑΑ 803/22 Αυγούστου)3 Σεπτεμβρίου 1870.
25
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αυτοκρατορίας Σολ Κολ (Sol Kol) και Όρτα Κολ (Orta Kol),29 που είχαν
αντικαταστήσει τις βασικές οδούς της Βυζαντινής αυτοκρατορίας Εγνατία και
Βασιλική οδό αντιστοίχως-30 και οδήγησε σε παρακμή τα χάνια κατά μήκος της οδού∙
χάνι υπήρχε στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος των θηλέων, νοτίως δηλαδή της
κεντρικής οδού, που είχε αγορασθεί από την Ελένη Αρχιγένους.31 Τις ανάγκες της
συγκοινωνίας και του εμπορίου των Επιβατών, που ήταν επίνειο της ενδοχώρας,
εξυπηρετούσε η θαλάσσια συγκοινωνία με την Κωνσταντινούπολη.
Αλλά γιατί περιορίστηκε η εμφάνιση των Αρχιγενείων στον τύπο της εποχής,
στην προκειμένη περίπτωση του ελληνορθόδοξου τύπου, που βρίσκεται σε συνεχή
όσμωση με τον τύπο των άλλων εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων και αποτελεί
συστατικό στοιχείο στη λειτουργία της αστικής δημόσιας σφαίρας και τη διαμόρφωση
κοινής γνώμης;32 (Η δημόσια σφαίρα, που διαμεσολαβεί μεταξύ κεντρικής εξουσίας
και ιδιωτών με τη διαμόρφωση κοινής γνώμης, στην Κωνσταντινούπολη συγκροτείται
την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων -εξετάζονται στη συνέχεια-, περίοδος
σχετικής πολιτικής φιλελευθεροποίησης, ανάδυσης των αστικών στρωμάτων και των
συναφών γνωρισμάτων τους, όπως ο τύπος, οι νέοι χώροι κοινωνικότητας, αλλά και
αύξησης της εγγραμματοσύνης).33 Και ποια σχέση μπορεί να έχει ο περιορισμός αυτός
αφενός με γεγονότα της περιπετειώδους ιστορίας των Αρχιγενείων, τον χαρακτήρα του
σχολείου και τον προορισμό των αποφοίτων και αφετέρου με τις αξίες και τα ιδεώδη
της αστικής κοινωνίας; Η παρούσα έρευνα θα επιχειρήσει να απαντήσει στο σύνθετο
ερώτημα, στο οποίο αντιστοιχεί ανάλογη απάντηση, μέρος της οποίας είναι και η
βασική υπόθεση εργασίας ότι η ίδρυση του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των
Αρχιγενείων ως πρακτική εμπνέεται από τη διαφωτιστική αντίληψη για τον ρόλο της
εκπαίδευσης ως μέσου προόδου και αστικής ανάπτυξης, αλλά και την πολιτική θεωρία
του Διαφωτισμού για το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατόμων, ανεξαιρέτως
κοινωνικής καταγωγής, στην εκπαίδευση αυτή. Έτσι η ίδρυση των Αρχιγενείων ως
Παρθεναγωγείου ανώτερης εκπαίδευσης, που έκανε δεκτά δωρεάν κορίτσια όλων των
κοινωνικών στρωμάτων, μεταξύ των οποίων και ορφανά -τα ίδια ίσχυαν για μια
περίοδο και για αγόρια, μετά την ανέγερση Γυμνασίου για αυτά-, στόχο είχε την
Hakan Yılmaz, “Osmanlı Devletinde Yol Sistemi” [To οδικό σύστημα στην Οθωμανική
αυτοκρατορία], Turkish Postal History, an International Philatelic Community, September 30, 2008.
URL: < http://www.turkishpostalhistory.com/en/articles/ottoman-empire/ottoman-postal-history/51ottoman-road-system.html > (πρόσβαση 10 Ιουλίου 2014).
30
Andreas Kuelzer, “The Byzantine road system in Eastern Thrace: some remarks”, Byzantine Thrace
Evidence and Remains, 4th International Symposium on Thracian Studies Proceedings, Komotini, 18-22
April 2007, eds C. Bakirtzis, N. Zekos and X. Moniaros (Byzantinische Forschungen Band XXX.
Amsterdam: A. M. Hakkert, 2011), 181-182.
31
Βλ. το αφιερωτήριο/βακφιέ 1864, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 57-58.
32
Ιστορικά προέκυψε από τη διάσπαση του φεουδαλικού συστήματος και υποδήλωνε τους νέους
κοινωνικούς θεσμούς, όπως ο τύπος, με τους οποίους ιδιώτες, αστοί έμποροι και επαγγελματίες
αντιπαρατάχθηκαν στην κρατική εξουσία και τους θεσμούς της, αλλά πολύ γρήγορα, λόγω της διάδοσης
του τύπου, επεκτάθηκε και πέραν των κοινωνικών ορίων της αστικής τάξης, Jürgen Habermas, “The
Public Sphere: An Encyclopedia Article”, Media and Cultural Studies. KeyWorks, eds Meenakshi Gigi
Durham and Douglas M. Kellner (revised edition∙ Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing,
2006), 73-78.
33
Βλ. Χάρης Εξερτζόγλου, «Συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Κωνσταντινούπολη του 19ου
αιώνα»,
Εγκυκλοπαίδεια
Μείζονος
Ελληνισμού
(7
Ιουλίου
2008),
URL:
<
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11027 > (πρόσβαση 7 Μαρτίου 2016).
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καλύτερη εκπαίδευσή τους, ώστε να αποτελέσουν χρήσιμα για την κοινωνία μέλη και
να συμβάλλουν στην εθνική συγκρότηση.
Βεβαίως το Αρχιγένειο εκπαιδευτικό συγκρότημα επηρέασε πρωτίστως τους
Επιβάτες. Ο τόπος ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων, οι
Επιβάτες, βρισκόταν στη βόρεια ακτή της Προποντίδας, ανάμεσα στη Σηλυβρία και το
Ξάστερο, και ήταν κτισμένος κατά μήκος της ακτής και σε βάθος που έφθανε ως τον
δημόσιο δρόμο που οδηγούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν τόπος κατοικίας
«οικογενειών, μόνον χριστιανικών, τριακοσίων σχεδόν» περί το 1860.34

1. "Bogados (Epivates)", περί το 1900 (Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης, Γραφείο
Σελίμπασα: χάρτης της περιοχής Σηλυβρίας από το Οθωμανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας)

Ήταν δηλαδή η μεγαλύτερη ελληνόφωνη κοινότητα (και από αυτή της Σηλυβρίας) και
η δεύτερη σε πληθυσμό στην πολυεθνοτική περιοχή Σηλυβρίας, μετά την ομώνυμη
πόλη,35 με άμεση υπαγωγή στην κεντρική διοίκηση.36 Δυτικά των Επιβατών ήταν η
Σηλυβρία (ελληνόφωνη, τουρκόφωνη, αρμενόφωνη, εβραιόφωνη και Ρομά), και στην
περιφέρεια της Σηλυβρίας τα χωριά Φανάρι (ελληνόφωνο), Κο[υ]ρφαλή (ελληνόφωνο
και βουλγαρόφωνο), Άβρεν (βουλγαρόφωνο), Κιουτσούκ-Σεϊμέν και Σινεκλή.
Ανατολικά των Επιβατών υπήρχαν τα ελληνόφωνα χωριά Ξάστερο, Γιαλοί/Αιγιαλοί,

Β. Δ. Καλλίφρονος, Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ανατολικού
Αστέρος, 1867). 116.
35
300 ελληνόφωνες οικογένειες στους Επιβάτες έναντι 270 στη Σηλύβρια, «Έκθεσις της Εκπαιδευτικής
Επιτροπής του Θρακικού Συλλόγου περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
εκπαιδεύσεως. Αναγνωσθείσα υπό Σ. Ι. Βουτυρά εισηγητού την 27/9 Μαΐου 1874», EΘΦΣ 2 (1873/74):
94-95.
36
Παρασκευάς Κονόρτας, «Θράκη (Διοίκηση) (νεοελληνική εποχή)», Θρακικός Ηλεκτρονικός
Θησαυρός, URL: <http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?perioxhid=N0014> (πρόσβαση 17
Απριλίου 2013).
34
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Οικονομείο. Ελληνόφωνη ήταν και η ενδοχώρα των Επιβατών, Καδήκιοϊ, Δελλιώνες,37
Αλμπασάνι, Νιχώρι (τα δύο τελευταία ανήκαν στην Τσατάλτζα/Μέτρες).

2. «Επιβάται [Μπίβαδος]», μεταξύ Σηλυβρίας και [Ε]Ξάστερου, 1905-1906 (ΙΑΥΕ:
σκαρίφημα της ευρύτερης περιοχής της Κωνσταντινούπολης)

Μια εικόνα των Επιβατών την περίοδο της ανέγερσης των Αρχιγενείων μπορεί
να δοθεί με αναφορά σε δύο μνημεία, τον Πύργο των Επιβατών, που δέσποζε στην
ακτή, και τον παρακείμενο Ναό της Οσίας Παρασκευής, οι απαρχές των οποίων
βρίσκονται στο απώτερο παρελθόν των Επιβατών. Ο Πύργος των Επιβατών ήταν
«υψηλός πύργος, τετράγωνος όμοιος τοις εν τω Επταπυργίω της
Κωνσταντινουπόλεως».38 Η κατασκευή του αποδίδεται στον μέγα δούκα (διοικητή του
στόλου) Αλέξιο Απόκαυκο, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη προγενέστερου πύργου,
τον οποίο ο Απόκαυκος ενίσχυσε, με σκοπό να τον χρησιμοποιήσει στην εμφύλια
διαμάχη του με τον Ιωάννη Καντακουζηνό (1341-1347).39 Ο Πύργος, ασφαλές
καταφύγιο προστασίας και άμυνας των κατοίκων σε περιόδους επιδρομών, ήταν
ένδειξη στρατιωτικής ισχύος και συνέδεσε την ιστορία του τόπου με τα μεγάλα
γεγονότα της ύστερης βυζαντινής περιόδου, τις εμφύλιες διαμάχες40 και την Άλωση. Η
κατάληψη του Πύργου των Επιβατών περιγράφεται από ιστορικούς της Άλωσης.41
Ακριβώς δίπλα στον Πύργο, υπήρχε ο Ναός της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής,
κτισμένος κατά την παράδοση επί του πατρικού οίκου της. (Ύπαρξη ομώνυμου ναού

«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής» [1873/74]: 94-97. Βλ. και A. Synvet, Les Grecs de l’ Empire
Ottoman etedu statistique et ethnographique (2nd edition∙ Constantinople: L’ Orient Illustre, 1878), 13.
38
Δράκος, Τα Θρακικά, 27-28.
39
Αλέξανδρος Πασπάτης, «Τα Θρακικά Προάστια του Βυζαντίου», ΕΦΣΚ 11 (1876/77): 34.
40
B.G. Niebuhrii (ed.), N. Gregoras, Corpus Scriptorum Histroriae Byzantinae (Bonn: Weberi, 1830),
602-603 και του ίδιου, I. Cantacuzenus, Corpus Scriptorum Histroriae Byzantinae (Bonn: Weberi,
1831), 70-71, 347, 357.
41
Immanuel Bekkerus (ed.), Ducae Michaelis Historia Byzantina, Corpus Scriptorum Historiae
Byzantinae (Bonn: Weberi, 1834), 244, 258 και R. R. Diether (ed.), Critobuli Imbriotae Historiae,
Corpus Fontium Historiae Byzantinae (Berlin: Gruyter, 1983), 35.
37
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μαρτυρείται και το 1677).42 Η σχέση του τόπου με την Οσία Παρασκευή ανάγει την
ύπαρξή του, η οποία δεν μαρτυρείται από αρχαίους συγγραφείς, στους μέσους
βυζαντινούς χρόνους∙ τον 12ο αι. κυκλοφορούσε Βίος της Οσίας Παρασκευής,43 ενώ
η γέννηση της Οσίας Παρασκευής προσδιορίστηκε τον 10ο αι.44 Oι βυζαντινές πόλεις
που εμφανίστηκαν στην πεδινή και παράλια Θράκη κατά τον 9ο αι., σύμφωνα με
μελετητές της βυζαντινής Θράκης, αποκαλούνταν κάστρα, γενικό φαινόμενο που είχε
σχέση με το τέλος του αρχαίου κόσμου και την εμφάνιση του μεσαιωνικού. Επιπλέον,
είχαν ιδρυθεί σε θέσεις πόλεων της αρχαιότητας και έφεραν ονόματα που δήλωναν
κάποιο γνώρισμα του τόπου.45 Μια εκδοχή της προέλευσης του τοπωνυμίου Επιβάται,
που βασίζεται στη λειτουργία του, ως τόπου δηλαδή υποδοχής όσων επιθυμούσαν να
ταξιδέψουν επί πλοιαρίων (ως Επιβάται),46 θα μπορούσε ίσως να συμβάλει στη
διερεύνηση του απώτερου παρελθόντος των Επιβατών, όπως επίσης και η μελέτη του
Πύργου των Επιβατών αν υπήρχε∙ «περίπου» ακέραιος κατεδαφίστηκε «δια
δυναμίτιδος» το 1886,47 προκειμένου το υλικό του να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση
επιβλητικότερου Ναού της Οσίας Παρασκευής, που κτίστηκε με πρότυπο τον Ναό της
Αγίας Τριάδας του Σταυροδρομίου.48

3. Άποψη των Επιβατών από τη θάλασσα σε επιστολικό δελτάριο: διακρίνεται στο κέντρο ο Ναός
της Οσίας Παρασκευής, αρχές 20ου αι. (Ιδιωτικό αρχείο Αναστασίας Βαφείδου-Κυριαζή)
Βλ. ανέκδοτο πατριαρχικό σιγίλιο, Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Αρχαιότητες και
Επιγραφαί της Θράκης», ΕΦΣΚ 17 (1882/83): 72.
43
Alexander Kazhdan, “Paraskeve of Epibatai”, The Oxford Dictionary of Byzantium τ. 3, ed. Alexander
Kazhdan (New York: Oxford University Press, 1991), 1585∙ Ευλόγιος Κουρίλας, «Άγιοι μάρτυρες της
επαρχίας Ηρακλείας και μερικώς της όλης Θράκης. Παρασκευή η νέα», Θρακικά 26 (1957): 178.
44
Kazhdan, “Paraskeve of Epibatai”, 1585∙ Κουρίλας, «Άγιοι μάρτυρες», 177-196∙ Θεόδωρος Ν. Ζήσης,
«Η Αγία Παρασκευή η Επιβατηνή και άγνωστος κανών του Μελετίου Συρίγου εις αυτήν», Κληρονομιά
11/β (1979): 317-339.
45
Χαράλαμπος Μπακιρτζής κ.ά., Θράκη (Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 2001), 1012 και του ίδιου, «Βυζαντινή Θράκη 330-1453», Θράκη (Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας & Θράκης, 1994), 157-158.
46
Δράκος, Τα Θρακικά, 27. Για τις λοιπές εκδοχές, βλ. στο ίδιο και Μητροπολίτου Κυδωνίων Κυρού
Αγαθαγγέλου, «Παλαιά και Νέα. Επιβάται», Μακεδονία [χ.α.φ.], 22 Αυγούστου 1950.
47
Δράκος, Τα Θρακικά, 27-28.
48
Στο ίδιο, 29-30 και Ζωή Κ. Σακκίδου (επιμ.), Σαράντης Αρχιγένης ο Εθνικός Ευεργέτης και Οσία
Παρασκευή Πολιούχος Επιβατών (Αθήναι: τύποις Ι. Βάρτσου, 1938), 7.
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Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των Επιβατών είχε διαμορφωθεί, ως
την ανέγερση των Αρχιγενείων, υπό την επίδραση τριών κυρίως παραγόντων. Πρώτα,
η παραχώρηση προνομιακού καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης, λόγω της
ύπαρξης σουλτανικών βακουφικών γαιών από τα χρόνια του σουλτάνου Βαγιαζήτ
1481-1512.49 Η ύπαρξη σουλτανικών βακουφικών γαιών εξασφάλιζε τη μεταβίβαση
γαιών σε χωρικούς με απαλλαγή από έκτακτους φόρους και απρόσκοπτη εργασία με
απαγόρευση παρουσίας άλλων αξιωματούχων.50 Έπειτα, η διατήρηση της θέσης των
Επιβατών επί της κεντρικής οδού, που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τη Σηλυβρία
και αποτελούσε τμήμα των δύο -από τις τρεις- δυτικών οδικών αρτηριών της
αυτοκρατορίας, εξασφάλιζε στους Επιβάτες μία θέση στο δίκτυο από χάνια που
υπήρχαν σε όλη την αυτοκρατορία ως την έλευση του σιδηροδρόμου.51 Επιπλέον, η
μακρόχρονη λειτουργία των Επιβατών ως επίνειο της ενδοχώρας έπαιζε σημαντικό
ρόλο στην αλυσίδα διακίνησης γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων
από τους Επιβάτες στην Κωνσταντινούπολη, που απείχε τρεις ώρες ακτοπλοϊκώς, και
ευνόησε την ανάπτυξη του εμπορίου και της εμπορικής ναυτιλίας. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το 1890 οι Επιβάτες διέθεταν 5 πλοία 250-375 τόνων και 60 πλοία 1050 τόνων, από τα οποία τα μισά ήταν αλιευτικά.52 Για την εξυπηρέτηση του εμπορίου,
κάτοικοι των Επιβατών διατηρούσαν εμπορικά καταστήματα στην πρωτεύουσα, όπως
ο πατέρας του Σαράντη Αρχιγένους ως το 1821.53 (Κάποια από τα καταστήματα αυτά
θα κληροδοτηθούν στο κοινοτικό σχολείο των Επιβατών).54
Από την άποψη του αστικού τρόπου ζωής, τα έξι κτίρια του συγκροτήματος
των Αρχιγενείων (Παρθεναγωγείο 1857, Ναός 1863, Γυμνάσιο Αρρένων και
Αρχιγένειος Οικία διευθυντών 1868, Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο 1872, Νηπιαγωγείο
1873) υπήρξαν τα πρώτα δημόσια πέτρινα του ξύλινου έως τότε οικισμού, μαζί με τον
Ναό του Αγίου Γεωργίου, που ανήγειρε η κοινότητα το 1857. Το δε συγκρότημα
θηλέων όρισε το σημείο από το οποίο θα εκτεινόταν προς ανατολάς η συνοικία των
«Αρχοντικών». Στη συνοικία αυτή διέμεναν κάτοικοι των οποίων οι οικονομικές
ασχολίες ήταν αστικές, γαιοκτήμονες-έμποροι με εμπορικά καταστήματα-

ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, 357-358.
Halil Inalcik, “The Ottoman Decline and its Effects upon the Reaya”, The Ottoman Empire: Conquest,
Organisation and Economy (London: Variorum Reprints, 1978), 351∙ του ίδιου, “The Ottoman State:
Economy and Society 1300-1600”, An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300-1914,
eds Halil Inalcik and Donald Quataert (Cambridge University Press, 1996), 126.
51
Βλ. κείμενα περιηγητών, Εβλιά Τσελεμπί και Τζον Κόβελ (1675), Από Κωνσταντινουπόλεως εις
Αδριανούπολιν, μτφρ. Μ. Χειλαδάκης (Αθήνα: Εκάτη, 1993), 88-89∙ ΑΑ/Αρχείο Α. Κ. Π. Σταμούλη,
Συλλογή Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάτες, S. Lusignani: Letter to Fordyce τ. 1 (London, 1788), 96-98· Α.
Α. Σταμούλης, «Ταξείδια εις την Θράκην», Θρακικά 6 (1935): 179-181· του ίδιου, Θρακικά 12 (1939):
251-253 και Θρακικά 13 (1940): 264.
52
Δράκος, Τα Θρακικά, 32.
53
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 8∙ Μιλτιάδης Σαραντής, «Μνημόσυνα. Σαράντης Αρχιγένης»,
Θρακικά 1 (1928), 483. Βλ. και Μαριάνθη Φ. Παλάζη, Ένα Όνομα, Δύο Τόποι: Επιβάτες Ανατολικής
Θράκης, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης (Αθήνα: ΙΜΕ, 2009), 57-58.
54
Βλ. Σχολική περιουσία της Κοινότητος Επιβατών εκ δωρεών, αντίγραφον πίνακος 16/9/21 της σχολ.
Επιτροπής, Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 56∙ ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99 Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, 28-29,
30-33.
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ανταποκρίσεις στην πρωτεύουσα, γιατροί και «ταξιδιάρηδες» ναυτικοί,55 ενώ η
πολιτισμική συμπεριφορά τους ήταν δυτικότροπη, δηλαδή δεν μιλούσαν το τοπικό
θρακικό ιδίωμα, αλλά την καθαρεύουσα,56 γνώριζαν ξένες γλώσσες και ακολουθούσαν
τον δυτικό τρόπο ζωής και σκέψης, από αγορά πολυτελών αγαθών 57 και ταξίδια58 έως
σπουδές και σταδιοδρομία στο εξωτερικό.59 Η οικονομική και πολιτισμική
συμπεριφορά της κοινωνικής αυτής ομάδας την εντάσσει στο ανώτερο ελληνορθόδοξο
αστικό στρώμα, παρότι η ομάδα αυτή υπολείπεται λόγω της μη αστικής εγκατάστασής
της,60 ή στο ανώτερο οθωμανικό αστικό στρώμα, αν τα όρια της αστικής τάξης
διευρυνθούν πέραν των παραδοσιακών εθνοθρησκευτικών διαχωρισμών, όπως
προτείνεται από ιστορικούς που αποδέχονται ότι πρόκειται για πραγματική αστική
τάξη,61 η οποία δηλαδή ανέπτυξε διαφοροποιημένες οικονομικές δραστηριότητες σε
σχέση με το ξένο κεφάλαιο, και όχι μεταπρατικές εξαρτώμενες από το δυτικό
κεφάλαιο.62
Το Αρχιγένειο εκπαιδευτικό συγκρότημα δεν όρισε τον χώρο μόνο με όρους
κοινωνικών αντιθέσεων αλλά και κοινωνικού φύλου και μάλιστα του γυναικείου. Το
αντίθετο άκρο της συνοικίας των Αρχοντικών, το δυτικό, είχε την ονομασία
«Οξωτέρ’κα», από τη λέξη «οξωτέρα», που σήμαινε την απαίδευτη γυναίκα και
υπαινικτικά την αντιδιέστελλε με την εγγράμματη γυναίκα της ανατολικής συνοικίας.63
Παλάζη, Ένα Όνομα, Δύο Τόποι, 54-64. Για την έντονη κοινωνική διαστρωμάτωση, που
διαφοροποιούσε τους Επιβάτες από όλες τις γειτονικές ελληνόφωνες κοινότητες, βλ. και Χαρίδημος
Γκέρτσος, Η Ανατολική Θράκη. Μερική και Σύντομος Ιστορία αυτής. Το Εξάστερον και η λαογραφία
αυτού (Αθήναι: χ.ε., 1967), 85-86.
56
«Εμείς μιλούσαμε την καθαρεύουσα», είπε στην κόρη της η Μαριάνθη Βέικου. Εκείνη της απάντησε
ότι θα «γράψει την πραγματική γλώσσα του χωριού μας, εκείνη δηλ. που μιλούσαν οι πάποι και οι
γιαγιάδες μας», βλ. Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες: Ήθη Έθιμα Γλωσσάριο (ανάτ.∙ Αθήναι:
ΑΘΛΓΘ, 1961), 17.
57
Από την Ιταλία παρήγγειλε τα μάρμαρα του σπιτιού της η οικογένεια του Πέτρου Δημοσθενόπουλου,
βλ. την προφορική μαρτυρία του, Παλάζη, Ένα Όνομα, Δύο Τόποι, 39.
58
Ιδιωτικό αρχείο Αρίστης Βέικου-Αραμπατζόγλου, Επιστολικά δελτάρια του γιατρού Γεώργιου
Ιωαννίδη προς την αδελφή του Μαριάνθη Ιωαννίδου στους Επιβάτες το 1907 (Στάλθηκαν από Ισπανία
1, Νάπολι 1, Κέιπ-Τάουν 1, Μεξικό 6, Μασσαλία 3, Παρίσι 1).
59
Όπως τα παιδιά της Μαριωρίτσας [Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου, απόφοιτης και διευθύντριας των
Αρχιγενείων: ο Μιχαήλ σπούδασε στην Αθήνα και σταδιοδρόμησε στην Τεχεράνη και το Παρίσι, ο
Δημήτρης σπούδασε και έμεινε στην Νέα Υόρκη, ο Σαράντης έγινε χρηματιστής στην Αθήνα και
σταδιοδρόμησε στην Τεχεράνη και ο Νέστωρ έζησε στη Νέα Ζηλανδία, Παλάζη, Ένα Όνομα, Δύο Τόποι,
57.
60
Αναγνωρίζεται ως πρόβλημα στο λήμμα bourgeois, Williams, Keywords, 48.
61
Με βάση και την οικονομική και την πολιτισμική συμπεριφορά σε ένα άρθρο-οδηγό για περαιτέρω
εμβάθυνση στο θέμα, Edhem Eldem, “(A quest for) the bourgeoisie of Istanbul: Identities, roles and
conflicts”, Urban Governance Under the Ottomans: between cosmopolitism and conflict, eds Ulrike
Freitag and Nora Lafi (London and New York: Routledge, 2014), 159-186.
62
Haris Exertzoglou, “The Development of a Greek Ottoman Bourgeoisie: Investment Patterns in the
Ottoman Empire, 1850-1914”, Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, eds Dimitri Gondicas and
Charles Issawi (Princeton: The Darwin Press, 1999), 98 κ.ε. Βλ. επίσης την κριτική της πρώτης άποψης,
κυρίως ως προς την απουσία «πολιτισμικής αυθεντικότητας» στα αστικά στρώματα, Χάρης
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως; Εξελληνισμός και Οριενταλισμός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
(μέσα 19ου-αρχές 20ου αιώνα), (Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2015), 51κ.ε.
63
Βλ. λήμμα «οξωτέρα (η)=γυναίκα της εξωτερικής πλευράς (στα δυτικά) του χωριού, όπου
κατοικούσαν οι γεωργοί και σημαίνει αμόρφωτη, απαίδευτη, πίσω από τον κόσμο» και λήμμα
«οξωτέρ’κα (τα)=το δυτικό άκρο του χωριού», Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες, 124. Για το δυτικό άκρο,
στο οποίο κατοικούσαν οι λιγότερο προνομιούχοι και οι νεήλυδες χωρίς ιδιοκτησία, βλ. Παλάζη, Ένα
Όνομα, Δύο Τόποι, 47-54.
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Και το πιο παράδοξο, στο όνομα του τόπου υπερίσχυσε το κοινωνικό φύλο που
υπερτερούσε σε εγγραμματοσύνη, το γυναικείο: στο εγγράμματο γυναικείο φύλο
αποδόθηκε η αντικατάσταση του σωστού αρσενικού άρθρου από το λανθασμένο
θηλυκό, που χρησιμοποιούσαν όλοι οι ευπαίδευτοι: αι Επιβάται.64
Αλλά το Αρχιγένειο εκπαιδευτικό συγκρότημα δεν ήταν υπόθεση μόνο των
Επιβατών. Ως κτιριακό συγκρότημα-δωρεά μέλους της ανώτατης οθωμανικής
υπαλληλίας και της συζύγου του, εκπορευόταν από την κοσμοπολίτικη συνοικία του
Πέραν της Κωνσταντινούπολης όπου κατοικούσαν. Αποτελούσε γι’ αυτό προέκταση
του κτιριακού εκσυγχρονισμού, που μεταμόρφωνε ραγδαία την Κωνσταντινούπολη,
αναμειγνύοντας στοιχεία από τις αρχιτεκτονικές παραδόσεις της αυτοκρατορίας με
στοιχεία του δυτικού μοντερνισμού, τόσο ώστε να χαρακτηρισθεί η
Κωνσταντινούπολη αρένα πειραματισμού.65

4. Η πρόσοψη του Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου, απεικόνιση σε πτυχίο

Στοιχεία πειραματισμού φέρει το ιδιότυπο κτίριο του Παρθεναγωγείου, έργο του
Νικολάκη Τζελέπη66 (ή Τζελεπόπουλου), του Νικολάκη Κάλφα ή Εφέντη των
οθωμανικών πηγών, που έγινε γνωστός ως «κάλφας του Γιλδίζ», ως αρχιτέκτονας
δηλαδή του Γιλδίζ Χαμιντιγιέ Τζαμί (Yıldız Hamidiye Camii), που αγαπούσε να
πειραματίζεται αρχιτεκτονικά.67 Το Παρθεναγωγείο αποτελείται από δύο κτίρια, που
«‘ΑΙ ΕΠΙΒΑΤΑΙ’. Δεν μοι εξήγησε βέβαια ουδείς διατί προτιμάται το θηλυκόν γένος, αλλ’ εικάζω ότι
τούτο προήλθεν μάλλον εκ του λίαν μορφωμένου γυναικείου φύλου του χωρίου κατ’ αντίθεσιν προς
τους σχετικούς ολιγώτερον μορφωμένους άρρενας κατοίκους του χωρίου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,
ο αμόρφωτος λαός καλεί το χωρίον Πληβάται, Πληβάτες, στις Πληβάτες, απ’ τις Πληβάτες. Οι δε
Τούρκοι ‘Μποότος’ και ‘Πηγκότος’», Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος
Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού
εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 3∙ και του ίδιου, «Ιστορία των
Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων», Θρακικά 2 (1929): 374. Βλ. και τη διόρθωση του
Μητροπολίτου Κυδωνίων Κυρού Αγαθαγγέλου, «Επιβάται. Παλαιά και Νέα», Μακεδονία [χ.α.φ.], 22
Ιουλίου 1950: «το χωρίον ωνομάσθη Επιβάται (όχι Αι αλλά Οι)».
65
Zeynep Çelik, The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in Nineteenth Century (Berkeley
– Los Angeles – London: University of California Press, 1993), 33. Το 1855 ψηφίστηκε η
αναδιοργάνωση της αστικής διαχείρισης: νομιμοποίηση, διακόσμηση, διαπλάτυνση και φωτισμός οδών,
όπως επίσης και βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, στο ίδιο, 44.
66
Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία Θράκης 1857», επιμ. Ζωής Μελανδινού, Από
την Ανατολική Θράκη-Η Σηλύβρια με τα γύρω της χωριά, Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή (Αθήναι: χ. ε.,
1956), 362.
67
Η τάση αυτή σημειώνεται από σύγχρονους Τούρκους μελετητές για το έργο που κεντρίζει το
ενδιαφέρον τους, το Χαμιντιγιέ Τζαμί, Ahmet Ersoy, “Aykırı Binanın Saklı Kalfası: Hamidiye Camii ve
Nikolaos Tzelepis”/«Ο Κρυφός Κάλφας του Ασύμβατου Κτιρίου: το Χαμιντιέ Τζαμί και ο Νικόλαος
Τζελέπης», Batılılaşan İstanbul’un Rum Mimarları / Οι Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο
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έχουν διαφορετικές και τις τρεις χωρικές διαστάσεις τους: ένα υψηλό λιτό
(41,2x11,6x8,45Y μ.) και ένα χαμηλό ιδιαίτερο κτίριο (26,3x9x6,85Y μ.) με προεξοχή
στο κέντρο, τον «πύργο του ωρολογίου», που στηρίζεται σε δύο κίονες, φέρει ρολόι
στην πρόσοψη και απολήγει σε σιδερένιο σταυρό και καμπάνα. 68 Μαζί με τους
κατασκευαστικούς νεωτερισμούς, εισάγει τη δυτική ώρα, ενώ παράλληλα
χρησιμοποιείται και η τουρκική στον οικισμό,69 και την πλήρη εξωστρέφεια για
σχολείο θηλέων, καθώς όλη η πρόσοψή του αντικρίζει τον δημόσιο δρόμο και τη
θάλασσα.
Επιπροσθέτως,
το
εκπαιδευτικό συγκρότημα των
Αρχιγενείων
ως
μόνιμη
κατασκευή
αποτελούσε
προϋπόθεση
για
τη
συστηματική διάχυση της
γνώσης για πρώτη φορά στα
κορίτσια, χάρη των οποίων
ξεκίνησε η ανέγερση του
συγκροτήματος, αλλά και στα
αγόρια που ήδη φοιτούσαν στο
5. Η πρόσοψη του Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου
σχολείο
των
(Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 85) κοινοτικό
Επιβατών
ή
άλλων
κοινοτήτων, για να μην υστερεί η εκπαίδευσή τους από εκείνη των κοριτσιών. Η
συστηματική διάχυση της γνώσης βρέθηκε στο επίκεντρο της διάσωσης της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που επιχειρήθηκε μέσω πολιτικού εκσυγχρονισμού, για
να ενισχύσει την άμυνά της έναντι ισχυρών δυτικών δυνάμεων στο εξωτερικό και
αποσχιστικών εθνικών κινημάτων στο εσωτερικό της.70 Με δύο συμπληρωματικά
διατάγματα (1839, 1856) και ένα εκπαιδευτικό διάταγμα (1869), προώθησε την
πολιτική ισότητα όλων των -όπως και οπουδήποτε αλλού- αρρένων υπηκόων,
μουσουλμάνων και μη,71 και το ιδεώδες του οθωμανού πολίτη (οθωμανισμός), και
κάλεσε τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με αυτή

του εκδυτικισμού, Yayima Hazirlayanlar / Επιμέλεια Hasan Kuruyazici, Eva Sarlak (Istanbul: Zografyon
Lisesi Mezunları Derneği, 2010), [Δίγλωσση έκδοση], 104-117.
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Βλ. Υπομνήματα, Ψηφιακή Αναστήλωση-Αναπαράσταση των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων,
http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1079/archigeneia_triglosso_ypomnima_teliko.pdf
69
Για τη μέτρηση του χρόνου στην περιοχή Σηλυβρίας, Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή, Από την Ανατολική
Θράκη-Η Σηλύβρια με τα γύρω της χωριά Α΄ (Αθήναι: χ. ε., 1956), 178-179. Για τον τουρκικό ή αραβικό
τρόπο μέτρησης του χρόνου, Bernard Lewis, What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern
Response (London: Phoenix, 2002), 135-147.
70
Είχε προηγηθεί ο στρατιωτικός και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός της αυτοκρατορίας: Donald
Quataert, “The Age of Reforms 1812-1914”, An Economic and Social History of the Ottoman Empire
1300-1914, eds Halil Inalcik and Donald Quataert (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 759764.
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Cevdet Küçük, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Tanzimat" [Οι Μεταρρυθμίσεις και το
Σύστημα των Μιλλέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία], Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı
İmparatorluğu [Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των Μεταρρυθμιστικών Αλλαγών],
Editörler H. İnalcık ve M. Seyitdanlıoğlu (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008), 541-555.
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της αυτοκρατορίας θεσμοθετώντας τη συμμετοχή των λαϊκών στη διοίκησή τους.72 Σε
αυτό το πλαίσιο και υπό συνθήκες εκσυγχρονισμού και εθνικισμού, άρχισε να αποκτά
ιδιαίτερη σημασία για όλες τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες και η εκπαίδευση των
κοριτσιών και, να εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα της κάθε μιας από αυτές,
συνυφασμένο με την εκπαίδευση, το αποκαλούμενο ζήτημα των γυναικών.
Τέλος, το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων, όπως και κάθε ίδρυμα
συστηματικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένα παράδειγμα συμβολής στις διαμορφωτικές
διαδικασίες μετάβασης από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία (που βρίσκεται
σε διαδικασία αλλαγής). Η διαμόρφωση σύγχρονων κοινωνιών ή οι διαμορφώσεις
σύγχρονων κοινωνιών, γιατί οι σύγχρονες κοινωνίες δεν προέκυψαν από ένα μόνο
μοντέλο διαμορφωτικής διαδικασίας, όπως επισημαίνουν οι Stuart Hall και Bram
Geiben, αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο, με διαφορετικές χρονικές απαρχές και
αποτέλεσμα που προήλθε από αλληλένδετες διαδικασίες στην πολιτική, οικονομική,
κοινωνική και πολιτισμική σφαίρα. Καθοριστικά γνωρίσματα των σύγχρονων
κοινωνιών ήταν: οι εκκοσμικευμένες μορφές πολιτικής εξουσίας, η νομισματική
οικονομία που βασίζεται στην μεγάλης κλίμακας παραγωγή και κατανάλωση αγαθών,
ο σχηματισμός νέων κοινωνικών τάξεων και οι διακριτές πατριαρχικές σχέσεις μεταξύ
ανδρών και γυναικών, η μετατόπιση από τη θρησκευτική στην εκκοσμικευμένη
αντίληψη του κόσμου, και μαζί με αυτήν, η ανάδειξη ενός νέου διανοητικού και ηθικού
κόσμου, όπως και η κατασκευή πολιτισμικών ταυτοτήτων, που ορίζονται από την
αντίληψη του ανήκειν σε μια φαντασιακή κοινότητα.73 Έτσι λοιπόν η συστηματική
εκπαίδευση που παρείχαν τα Αρχιγένεια, είτε ως ανατροπή στην περίπτωση των
κοριτσιών είτε ως αναβάθμιση στην περίπτωση της εκπαίδευσης των αγοριών,
αποτελεί μια διαμορφωτική διαδικασία για τη μετάδοση της ελληνικής παιδείας και
γλώσσας και την παραγωγή αποφοίτων για να διδάξουν τις νέες γνώσεις και αξίες.

Τα Αρχιγένεια στην έως τώρα ιστοριογραφία
Ο περιορισμός της κοινωνικής προβολής των Αρχιγενείων κατά την ύστερη περίοδο
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συγκροτήματος μπορεί μερικώς να ερμηνεύσει γιατί η
διεύρυνση του ερευνητικού ενδιαφέροντος, από την ιστορία του νεοελληνικού κράτους
σε εκείνη του μείζονος ελληνισμού, δεν συμπεριέλαβε, μαζί με άλλα εκπαιδευτήρια,
και τα Αρχιγένεια. Τα Αρχιγένεια αναφέρονται σε μελέτες που αφορούν στη Θράκη,
αλλά απουσιάζουν από αφιερώματα στο σύνολο του ελληνικού κόσμου,74 και έχουν
περιορισμένη εμφάνιση στις μελέτες της νέας ιστοριογραφίας.75 Συγκεκριμένα,
μελετώνται σε τρεις διδακτορικές διατριβές, που διερευνούν πτυχές της ιστορίας τους.
Δημήτρης Σταματόπουλος, «Η Εκκλησία ως Πολιτεία. Αναπαραστάσεις του ορθόδοξου μιλλέτ και το
μοντέλο της συνταγματικής μοναρχίας (δεύτερο μισό του 19 ου αι.), Μνήμων 23 (2001): 183-185.
73
Stuart Hall and Bram Gieben, “Introduction”, Formations of Modernity. Understanding Modern
Societies: An Introduction, eds Stuart Hall and Bram Gieben, 1-16 (reprinted∙ Cambridge: Polity Press
in association with Blackwell Publishers Ltd and the Open University, 1995), 1-16.
74
Για παράδειγμα, Πέγκυ Κουνενάκη (επιμ.), «Ελληνικά Παρθεναγωγεία», Η Καθημερινή-Επτά Ημέρες,
27 Ιανουαρίου 2002∙ Πόλη και Παιδεία. Διήμερο Συμπόσιο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, Μάρτιος
1997 (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997).
75
Για τη διάκριση παραδοσιακής και νέας ιστοριογραφίας βλ. πιο κάτω: Η προσέγγιση.
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Η πρώτη διατριβή, της Κατερίνας Δαλακούρα, μελετά τον ρόλο του εθνικισμού και της
πατριαρχίας στη διαμόρφωση των γυναικείων ταυτοτήτων μέσα από την εκπαίδευση
στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της οθωμανικής επικράτειας και συμπεριλαμβάνει τα
Αρχιγένεια στην τυπολογία των εκπαιδευτηρίων των κοριτσιών.76 Η δεύτερη διατριβή,
της Αθηνάς Καγιαδάκη, μελετά το νηπιακό σύστημα στον ελληνικό κόσμο και την
ξεχωριστή θέση του Αρχιγένειου Νηπιαγωγείου μέσα σε αυτόν.77 Η τρίτη τέλος
διατριβή, της Γλυκερίας Κανδήρου, μελετά την εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμοσε
στα σχολεία που διηύθυνε ο Θεόδωρος Κάστανος, μεταξύ των οποίων ήταν και τα
Αρχιγένεια (σχολικό έτος 1921/22).78 Υπάρχει επίσης η εργασία της Φωτεινής
Θεοδώρου για τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ανατολική Θράκη και τους στόχους
τους, στην οποία προσπάθησε να δείξει τις αλλαγές και στη δομή των Αρχιγενείων στα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους79 ως το σχολικό έτος που ολοκληρώνεται η εργασία
του Γεώργιου Χασιώτη για την εκπαίδευση (1878/79).80
Η έλλειψη αρχειακών πηγών είναι ένας ακόμη λόγος για την περιορισμένη
εμφάνιση των Αρχιγενείων στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Η έλλειψη αρχειακού υλικού
δεν είναι παρά ένας υπαινιγμός των δυσκολιών κατά την έρευνα στο επιστημονικό
πεδίο της εκπαίδευσης του μείζονος ελληνισμού, που κατέρρευσε και διασκορπίστηκε
από τις εστίες του. Είναι επίσης υπενθύμιση της αδυναμίας να καταρτιστούν κατάλογοι
που να υποδεικνύουν θέσεις αρχειακού υλικού, καθώς αυτό, εκτός από επίσημα αρχεία,
βρίσκεται διασκορπισμένο σε πολιτιστικούς συλλόγους, λαογραφικές συλλογές και
ιδιωτικά αρχεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία. Στην περίπτωση των
Αρχιγενείων, η κατάρρευση του ελληνικού κόσμου το 1922 προκάλεσε και τη
μεταφορά του αρχείου τους. Το αρχείο των Αρχιγενείων, με πρωτοβουλία του
τελευταίου διευθυντή τους Θεόδωρου Κάστανου, μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη
(μετά από παραμονή ενός έτους στο Κάραγατς/Παλαιά Ορεστιάδα), όπου ο Θεόδωρος
Κάστανος ίδρυσε, κυρίως με καθηγητές και μαθήτριες των Αρχιγενείων, το

Κατερίνα Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής
αυτοκρατορίας 19ος αι.-1922. Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισμού
(Θεσσαλονίκη, Διδακτορική Διατριβή: ΑΠΘ, 2004).
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Turcs jusqu’u nos jours avec statistique et quatre cartes figuratives pour l' année scolaire 1878-1879
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Διδασκαλείο Θράκης το 1924∙81 καταστράφηκε εκεί κατά την περίοδο της Κατοχής της
περιοχής από τις βουλγαρικές δυνάμεις στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 82
Η έλλειψη αρχειακών πηγών για τα Αρχιγένεια δεν συνδέεται μόνο με την τύχη
του μείζονος ελληνισμού αλλά και την περιπετειώδη ιστορία του ίδιου του
εκπαιδευτικού συγκροτήματος. Το αρχείο των Αρχιγενείων ήταν ελλιπές πριν την
ολική του καταστροφή. Την μερικότητα του αρχείου διαπίστωσε ο πρώτος (και
τελευταίος) μελετητής του Αδαμάντιος Ταμβακίδης,83 πρώτος διευθυντής των
Αρχιγενείων επί Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης (1920/21),84 και επιβεβαίωσε η
παρούσα έρευνα· τεκμήρια και κανονισμοί των Αρχιγενείων (μαζί με τα λογιστικά
βιβλία του ιδρυτή) βρέθηκαν στο επίκεντρο της δίκης, που έλαβε χώρα στο Μικτό
Συμβούλιο, όταν η κοινότητα Επιβατών ενήγε τον κληρονόμο των ιδρυτών (18871892/1894/1896) και, σε μεγάλο βαθμό, υπήρξαν θύματά της. Η περιπέτεια της δίκης
μπορεί να εξηγήσει ίσως την σπανιότητα των κανονισμών που σώζονται πλήρεις για
μια περίοδο λειτουργίας 65 χρόνων, δύο δηλαδή μόνον κανονισμοί: ένας κανονισμός
παρθεναγωγείου (1901)85 και ένας κανονισμός οικοτροφείου για την περίοδο της
επαναλειτουργίας του (1913).86 Από τους απολεσθέντες κανονισμούς, τουλάχιστον
ένας είχε ιδιοχείρως συνταχθεί από τον Σαράντη Αρχιγένη87 και δύο από την Ελένη
Αρχιγένους.88 Ακόμη ένας κανονισμός έπρεπε να συνταχθεί από ειδική επιτροπή
(«Αρχιγένειος Επιτροπή» 1874), με ευθύνη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Νικόλαος Ράπτης, Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως.
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Λ.Τσολάκη (φωτοτυπική επανέκδοση∙ Θεσσαλονίκη: Κώδικας, 1995), ΙΙΙ, Χ. Για το Διδασκαλείο
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Τμήματος
Δημοτικής
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URL:
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Κωνσταντινουπόλεως, τη συνδρομή του οποίου είχε ζητήσει η Ελένη Αρχιγένους, μετά
τον θάνατο του συζύγου της,89 αλλά παραμένει ανεπιβεβαίωτη η σύνταξη κανονισμού
από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κανονισμός δεν βρέθηκε
ούτε στο σημαντικό αρχείο του σηλυβριανού, με καταγωγή από την πλευρά της
μητέρας του από τους Επιβάτες, συλλέκτη Αναστάσιου Κ. Π. Σταμούλη, ο οποίος είχε
σημαντική συμβολή στη λειτουργία των Αρχιγενείων και επιμελώς ζητούσε αρχειακό
υλικό από τους πρόκριτους των Επιβατών∙90 ούτε στο αρχείο του γιου του
(μητροπολίτη Ελευθερούπολης) Σωφρόνιου Σταμούλη, που συμμετείχε στη διοίκηση
των Αρχιγενείων και επίσης διέσωσε αρχειακό υλικό.91 Στο δε Αρχειοφυλάκιο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου θα μπορούσαν να ανευρεθούν όσοι κανονισμοί ή
λοιπά στοιχεία κατατέθηκαν στο Μικτό Συμβούλιο από την κοινότητα Επιβατών κατά
τη διάρκεια της δίκης, δεν επιτρέπεται έως σήμερα η πρόσβαση, παρά μόνο στην
εξερχόμενη αλληλογραφία.
Εκτός από την έλλειψη αρχειακών πηγών, ένα ακόμη εμπόδιο στην ενασχόληση
με τα Αρχιγένεια αποτελεί η επικρατούσα άποψη περί υποβαθμισμένης λειτουργίας
των Αρχιγενείων μετά τον θάνατο του ιδρυτή Σαράντη Αρχιγένους (1873), που
παρέδωσαν δύο βασικές πηγές για τα Αρχιγένεια. Συγκεκριμένα, ο Αδαμάντιος
Ταμβακίδης και η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, οι οποίοι βίωσαν πτυχές της ζωής των
Αρχιγενείων κατά την ύστερη περίοδο λειτουργίας τους, κληροδότησαν το
συμπέρασμα για υποδεέστερη, σε σύγκριση με την περίοδο του ιδρυτή, λειτουργία των
Αρχιγενείων. Mε εξαίρεση την άποψη του Βασίλειου Θ. Σταυρίδη, που θεωρούσε τα
Αρχιγένεια εφάμιλλο και αδελφή σχολή με το Ζάππειο της Κωνσταντινούπολης και
υποστήριξε, στην ιστορία του Πατριαρχείου που έγραψε, ως περίοδο ακμής των
Αρχιγενείων την τριετία κατά την οποία διευθυντής ήταν ο (μετέπειτα μητροπολίτης)
Σωκράτης Σταυρίδης (1893-1896),92 η θέση περί υποβαθμισμένης λειτουργίας των
Αρχιγενείων αναπαράγεται με ευκολία, επειδή ταυτόχρονα δικαιολογεί την
προσπέραση μιας μακρόχρονης και αδιερεύνητης περιόδου. Αλλά τα ίδια τα κείμενα
των δύο συγγραφέων αναιρούν το αρνητικό συμπέρασμά τους:
Καταρχάς, ο Αδαμάντιος Ταμβακίδης, εκτός από διευθυντής των Αρχιγενείων,
υπήρξε καθηγητής στο Διδασκαλείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (1923-1930),93
όπου είχε μεταφερθεί το αρχείο των Αρχιγενείων και είχε την ευκαιρία να το μελετήσει
και να διασώσει στοιχεία από αυτό, που αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας
τους. Συγκεκριμένα, συνέταξε έκθεση 56 σελίδων, για να συνοδέψει επιστολή
διαμαρτυρίας προς τον βουλευτή Έβρου Φίλιππο Μανουηλίδη ενάντια σε ενδεχόμενη
υποβάθμιση των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων από το υπουργείο

Βλ. Λόγος προεδρικός Ηροκλέους Βασιάδου, ήτοι Έκθεσις των έργων των εν Κωνσταντινουπόλει
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου κατά το συλλογικόν έτος 1873-1874, Αναγνωσθείσα τη 5 Μαΐου 1874,
Επετείω του Συλλόγου ημέρα (εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1874), 33.
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Παιδείας, με βάση την ανυπόστατη θέση ότι είχαν λάβει μόνο εννεαετή εκπαίδευση, το
οποίο θεώρησε «τερατώδες».94 Από την έκθεση δημοσιεύτηκε μικρό μόνο τμήμα στο
περιοδικό Θρακικά (1929), στο οποίο ο Αδαμάντιος Ταμβακίδης υποστήριξε ως άξια
λόγου σχολικά έτη εκείνα κατά τα οποία ήταν εν ζωή ο Σαράντης Αρχιγένης (18571873)95 και, προκειμένου να τονίσει τη δική του συνεισφορά σε αυτά, το έτος
ανάληψης της διεύθυνσης των Αρχιγενείων από τον ίδιο (1920/21).96 Για την
ενδιάμεση περίοδο δεν υπάρχει αναφορά στο εν λόγω δημοσίευμα, εκτός από τη δίκη,
όπως εξάλλου και στην ολοκληρωμένη μορφή της έκθεσης.97 Ωστόσο, μια λιγότερο
γνωστή άποψη του Αδαμάντιου Ταμβακίδη, η οποία αφορά στην ολοκληρωμένη
κατάρτιση των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, όπως είχε την ευκαιρία
να διαπιστώσει ο ίδιος σε θερινό σεμινάριο που διοργανώθηκε στους Επιβάτες το 1922,
υποδηλώνει ότι η κατάρτιση αυτή είχε επιτευχθεί κατά την ενδιάμεση περίοδο («[…]
αι απόφοιτοι των Αρχιγενείων ήσαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αι μάλλον συγγενώς
διακείμεναι προς το έργον του διδασκάλου»). 98 Αξιολογώντας όμως αρνητικά όλα τα
ενδιάμεσα έτη, ο Αδαμάντιος Ταμβακίδης αντιφάσκει στην προσπάθειά του να πείσει
ότι οι απόφοιτες των Αρχιγενείων είχαν ικανά προσόντα, αφού δεν μπορεί κανείς παρά
να διερωτηθεί πώς αποκτήθηκαν αυτά.
Σχεδόν παρόμοια αξιολόγηση και αντίφαση παρουσιάζουν τα γραπτά της
Αθηνάς Γαϊτάνου-Γιαννιού, συγκεκριμένα τα δύο πιο γνωστά για τα Αρχιγένεια άρθρα
της, ίσως γιατί γράφτηκαν προς το τέλος της ζωής της (λόγω του θανάτου της, τα
επιμελήθηκε η Ζωή Μελανδινού, διευθύντρια των Αρχιγενείων). Στα άρθρα αυτά, η
συγγραφέας καλύπτει συνοπτικά σχεδόν όλη την περίοδο λειτουργίας των
Αρχιγενείων. Στο πρώτο άρθρο, απηχώντας την άποψη του Αδαμάντιου Ταμβακίδη,
του οποίου γνωρίζει την ολοκληρωμένη έκθεση,99 γράφει ότι «[ό]λη η σοβαρή κι’
αξιόλογη παραγωγή και απόδοση των Αρχιγενείων σημειώνεται στην πρώτη περίοδο
της Σχολής 1857-1873».100 Στο δεύτερο άρθρο της υποστηρίζει ότι μετά το «1873 και
κυρίως το 1884 είχαν παύσει πια να επιζητούνται ως διδάσκαλοι οι πιο διαλεχτοί της
Κωνσταντινούπολης» για να διδάξουν στα Αρχιγένεια.101 Η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού
(ή Γαϊτανοπούλου) γεννήθηκε στο Μακροχώρι της Κωνσταντινούπολης, όπου
υπηρέτησε ως δασκάλα την πρώτη δεκαετία του 20ου αι., την ίδια δηλαδή περίοδο που
διορίστηκε προϊστάμενος στην ενορία της ο αρχιμανδρίτης Σωκράτης Σταυρίδης
(μετέπειτα μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, 1911), υπό την
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Επιστολή Αδαμάντιου Ταμβακίδη προς Φίλιππο
Μανουηλίδη, Αλεξανδρούπολις, 24 Απριλίου 1930.
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καθοδήγηση του οποίου αναπτύχθηκε σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα με τη
συμμετοχή της ίδιας και άλλων νέων. Μεταξύ των νέων ήταν και κάποιοι καταγόμενοι
από τους Επιβάτες, που παράλληλα ανέπτυξαν δραστηριότητα και υπέρ των
Αρχιγενείων, μέσω της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Ο Αρχιγένης, για τη δράση
των οποίων κύρια πηγή είναι η ίδια η συγγραφέας. Επομένως, γνώρισε από κοντά τον
Σωκράτη Σταυρίδη, τον άνθρωπο που ως νέο διδάκτορα φιλοσοφίας γερμανικού
πανεπιστημίου το Πατριαρχείο έστειλε στα Αρχιγένεια, μετά την πρώτη απόφαση της
δίκης, για να συμβάλει στην αναδιοργάνωσή τους (1893-1896), και είναι σημαντική
πηγή και για τα χρόνια εκείνα των Αρχιγενείων. Ενώ λοιπόν την περίοδο δράσης του
Σωκράτη Σταυρίδη στο Μακροχώρι η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού την χαρακτήρισε
χρυσή εποχή της κοινότητας και τον ίδιο πνευματικό πατέρα της στο έργο που του
αφιέρωσε,102 η παρουσία του στα Αρχιγένεια υποβαθμίζεται κάτω από την αρνητική
γενίκευση ότι έπαυσαν να αναζητούνται ικανοί δάσκαλοι μετά τον θάνατο του Σαράντη
Αρχιγένους.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Μανουήλ Ι. Γεδεών, ο οποίος σε ένα από τα
έργα του αναφέρει: «Το εν Επιβάταις της Θράκης Αρχιγένειον, προς εκπαίδευσιν
ελληνίδων, οικοδομηθέν τω 1857 υπό του επιβατηνού ιατρού Σαράντη Αρχιγένους, και
το Ελένειον, αναγερθέν υπό της συζύγου αυτού τω 1868, συνετέλεσαν μέχρι του 1887
εις διάδοσιν της χριστιανικής ελληνοπρεπούς εκπαιδεύσεως των ελληνίδων, αλλά και
των αρρένων, δι’ ους ωκοδομήθη το Ελένειον». 103 Και λίγο πιο κάτω: «ει και μετά το
1860 αι κατά την Θράκην ελληνικαί μικραί κοινότητες εζήτουν τελειοδιδάκτους των
εν Επιβάταις (Θράκης) Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων»).104 Και τίποτε περισσότερο.
Όποιος διαβάσει τα αποσπάσματα αυτά, θα θεωρήσει ότι ουσιαστικά η λειτουργία των
Αρχιγενείων διήρκησε ως το 1887 (έτος έναρξης της δίκης) και εξυπηρετούσαν ίσως
μερικά χωριά της περιφέρειάς τους. Όμως τα Αρχιγένεια συνέχισαν τη λειτουργία τους
υπό τη διοίκηση του Μικτού Συμβουλίου (από το 1892) και λίγο αργότερα και της
Ιεράς Συνόδου. Εξάλλου υπήρχαν συχνές αναφορές για τα Αρχιγένεια στο πατριαρχικό
έντυπο Εκκλησιαστική Αλήθεια, στο οποίο ο Μανουήλ Ι. Γεδεών δεν δημοσίευσε μόνο
το μεγαλύτερο μέρος του πολυσχιδούς έργου του αλλά ήταν «συντάκτης και επίτιμος
διευθυντής» και, το σημαντικότερο παράδοξο, σύμβουλος του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄
(1901-1912),105 όταν δηλαδή σημειώθηκε η δυναμικότερη παρέμβαση για την επίλυση
ζητημάτων που απασχολούσαν τα Αρχιγένεια, κατά την περίοδο όξυνσης των εθνικών
και θρησκευτικών ανταγωνισμών. Επιπλέον, κάποιο ρόλο στην παρέμβαση, ως
σύμβουλος του πατριάρχη, πρέπει να έπαιξε και ο ίδιος ο Μανουήλ Ι. Γεδεών, ο οποίος,
σε όλο το συγγραφικό του έργο, επιφυλάσσει εξέχουσα θέση στην προσωπικότητα του
Σαράντη Αρχιγένους, από την άποψη της εργατικότητας 106 και της ισχύος,107 όπως
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επίσης στο επιστημονικό του έργο, με το οποίο εκκινεί το επιστημονικό έργο της
ελληνορθόδοξης κοινότητας του 19ου αι.,108 και το φιλανθρωπικό,109 για το οποίο του
αποδίδει την «πρωτίστην θέσιν»,110 έχοντας ιδίαν γνώση και ξένα ακούσματα.111 Δεν
παρέλειψε να αφιερώσει στον Σαράντη Αρχιγένη και νεκρολογία,112 την μοναδική
γνωστή που δεν προέρχεται από τον ιατρικό κύκλο, η οποία όμως παρά τις προσπάθειες
παραμένει ανεύρετη. Αναφορικά με την εκπαίδευση, δεν διαφεύγουν την προσοχή και
στοιχεία ταύτισης των δύο ανδρών, όπως η αποδοχή νεωτερικών ιδεών με παράλληλη
καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος και η αποδοκιμασία της άκρατης
κοσμικότητας που περιόριζε την οικονομική ενίσχυση ναών και σχολείων.113 Ο
αποσπασματικός τρόπος γραφής και η έλλειψη επιστημονικής μεθοδολογίας, που
διακρίνουν τα πολύτιμα κείμενα του Μανουήλ Γεδεών και έχουν σχέση με τις
αντιφάσεις της κοσμοθεωρίας του,114 δεν μπορούν παρά μερικώς μόνο να εξηγήσουν
το παράδοξο, να απουσιάζει δηλαδή αναφορά στη συνέχεια της λειτουργίας των
Αρχιγενείων.
Ένα ακόμη πρόβλημα που κληροδότησαν βασικές πηγές των Αρχιγενείων
είναι οι παρανοήσεις. Η μακρά λειτουργία του συγκροτήματος των θηλέων, η παροδική
λειτουργία του συγκροτήματος των αρρένων, που ως δευτεροβάθμια εκπαιδευτική
βαθμίδα προστέθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που παρείχε το κοινοτικό σχολείο
αρρένων των Επιβατών, η διαφορετική χρονική έναρξη και παύση τμημάτων των
Αρχιγενείων και η επαναλειτουργία κάποιων είναι επαρκείς λόγοι για τη δημιουργία
τέτοιων παρανοήσεων, οι οποίες εμφανίζονται με διαφορετικές εκδοχές. Οι
σημαντικότερες από αυτές είναι η λανθασμένη αντίληψη των Αρχιγενείων ως
εκπαιδευτικού συγκροτήματος που διαδέχθηκε το κοινοτικό σχολείο των Επιβατών∙115
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η λανθασμένη αντίληψη για τη διάρκεια λειτουργίας του συγκροτήματος των αρρένων,
το οποίο θεωρήθηκε ότι λειτούργησε όσο το συγκρότημα των θηλέων∙116 και η
λανθασμένη αντίληψη για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής, η έναρξη της
οποίας προβλήθηκε στις απαρχές της ίδρυσης των Αρχιγενείων ως εάν να διδάχθηκε
παράλληλα με την εκκλησιαστική μουσική, αντιπροσωπευτικό μάθημα των
Αρχιγενείων.117
Τέλος, όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούν μια νεφελώδη ιδέα για τα
Αρχιγένεια, που αποθαρρύνει καλούς ιστορικούς να αναφέρονται σε αυτά, όταν τα
συναντούν σε σημαντικές πηγές, προτιμώντας να εστιάσουν την προσοχή τους σε
αναγνωρισμένα εκπαιδευτήρια της ελληνορθόδοξης κοινότητας.118

Η προσέγγιση
Η διαθεσιμότητα πηγών για την ιστορική συγγραφή είναι εξαρχής προβληματική,
καθώς συμφυές γνώρισμα των πηγών είναι η αποσπασματικότητα.119 Στην περίπτωση
των Αρχιγενείων όμως η απουσία αρχείου επιτείνει την αποσπασματικότητα των
διαθέσιμων πηγών προσθέτοντας το στοιχείο της ελλειπτικότητας. Επιτείνει επίσης και
την ερευνητική ανησυχία. Για την άρση των δισταγμών και τη συστηματική
συγκέντρωση σχετικού με τα Αρχιγένεια υλικού, ενθαρρυντική υπήρξε η αντίληψη του
Gregory Nagy περί (ελληνικού) πολιτισμού ως σύνολο θραυσμάτων, για την ανάγνωση
του οποίου, αφού το ασύλληπτο όλον διαφεύγει, πρέπει να μάθουμε να συνδέουμε τα
θραύσματα μεταξύ τους.120 Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει για μια υποκατηγορία του
πολιτισμού, όπως είναι το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων.
Τα θραύσματα των Αρχιγενείων προέρχονται από όλο το φάσμα του
τεκμηριωτικού υλικού που ανέδειξε το πέρασμα από την παραδοσιακή στη νέα
ιστοριογραφία: 121 γραπτές και μη γραπτές ή παραστατικές πηγές (οπτικές, ακουστικές,
αναβάθμιση του κοινοτικού σχολείου προσφέροντας μεγάλο ποσό, αλλά το σχολείο αυτό είναι
ανεξάρτητο από το αρχιγένειο εκπαιδευτικό συγκρότημα.
116
Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, Υπόμνημα περί των δικαιωμάτων και παθημάτων των εστιών του
πολιτισμού Μικράς Ασίας και Θράκης (εν Αθήναις: χ.ε., 1918), 48-49.
117
Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες, 12∙ Θανάσης Τρικούπης, «Εισαγωγή: Η μουσική στα ελληνικά
εκπαιδευτήρια και στους ελληνικούς συλλόγους της Θράκης», Μουσουργοί της Θράκης, επιμ. Γ.
Κωνστάντζος, Θ. Ταμβάκος και Α. Τρικούπης (Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης), 23.
118
Τα Αρχιγένεια, παρόλο που αναφέρονται στα αξιόλογα παρθεναγωγεία της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας σε συγκεκριμένη πηγή, την έκθεση του Ευθύμιου Μπουντώνα, δεν συμπεριλαμβάνονται
σε αυτά στο κυρίως κείμενο, Βούρη, Οικοτροφεία και Υποτροφίες στη Μακεδονία, πρβλ. 114 και 346.
119
Ανίατη την ονομάζει η Έλλη Σκοπετέα, «Ο Ρήγας και το οθωμανικό πλαίσιο του ελληνικού
διαφωτισμού», Τα Ιστορικά 37 (2002): 277.
120
Η φράση προέρχεται από αναφορά στον Κωνσταντίνο Καβάφη, ο οποίος, κατά τη γνώμη του
καθηγητή κλασικής ελληνικής φιλολογίας στο Harvard Gregory Nagy, είναι ο μόνος που εσωτερίκευσε
όλο το φάσμα του ελληνικού πολιτισμού, και με το ποίημά του «Εν τω Μηνί Αθύρ», προσφέρει ένα
μοντέλο ανάγνωσής του ως ένα σύνολο θραυσμάτων. Βλ. τη συνέντευξη στη Νέλλη Αμπραβανέλ,
«Γκρέγκορι Νάζ: Ο αρχαίος κόσμος έκανε τόσα λάθη όσα και ο σύγχρονος», Τέχνες και Γράμματα, Η
Καθημερινή, 3 Απριλίου 2011.
121
Η διάκρισή της από την παραδοσιακή βασίζεται συνοπτικά στη διεύρυνση: του αντικειμένου, ώστε
να συμπεριλάβει κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα από όλα τα κοινωνικά στρώματα, είτε
εκδηλώνεται σε συλλογικό ή σε ατομικό επίπεδο∙ των πηγών, ώστε να συμπεριλάβουν ποικιλία
τεκμηρίων∙ και της συγγραφής, ώστε κατά την ανάλυση, να εκφράσει διαφορετικές και αντικρουόμενες
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κατάλοιπα υλικού πολιτισμού), όπου ακόμη και η απουσία πηγών θεωρείται ένα είδος
ψευδούς πηγής (“pseudo source”) για τα ερωτήματα που υποβάλλει.122 Οι γραπτές
πηγές συμπεριλαμβάνουν επίσημα έγγραφα: οθωμανικά φιρμάνια και έγγραφα, νόμους
του ελληνικού κράτους, πατριαρχικά σιγίλια και έγγραφα, αφιερωτήρια και
κοινοτικούς κώδικες, διαθήκες και πρακτικά δικών, εκθέσεις και επιστολές
επιθεωρητών, υποπροξένων και σχολικών διευθυντών και διευθυντριών, σχολικούς
κανονισμούς, ελέγχους, ενδεικτικά και πτυχία αποφοίτων, λογοδοσίες και πρακτικά
συλλόγων∙ ανεπίσημα ιδιωτικά έγγραφα: λόγους, επιστολές, ημερολόγια, λευκώματα
και σχολικά τετράδια∙ γραπτές μνημονικές πηγές δοκιμιακού ή μυθιστορηματικού
χαρακτήρα∙ εφήμερες πηγές: εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια της εποχής∙ και
φυσικά ιστοριογραφικά κείμενα και κείμενα άλλων επιστημών. Οι μη γραπτές ή
παραστατικές πηγές συμπεριλαμβάνουν κυρίως φωτογραφίες και ηχοχραφημένες
προφορικές μαρτυρίες, που υπάρχουν σε επίσημα ή προσωπικά αρχεία,123 καθώς
επίσης και κατάλοιπα υλικού πολιτισμού: από μουσικά όργανα μαθητριών των
Αρχιγενείων και θρησκευτικές εικόνες που κυκλοφόρησαν για την οικονομική
ενίσχυση του εκπαιδευτικού συγκροτήματος έως τις επιγραφές και τα κτίρια των
Αρχιγενείων.
Η συνύπαρξη παραδοσιακού και μνημονικού χαρακτήρα πηγών υπενθυμίζει
την περίπλοκη σχέση ιστορίας και μνήμης, δύο διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας
και αναπαράστασης του παρελθόντος, η διάκριση των οποίων «δεν αμφισβητήθηκε
ποτέ, και παραμένει, στις κοινωνικές επιστήμες, ουσιαστικό μεθοδολογικό κέρδος»,
σύμφωνα με τον Enzo Traverso∙ και κατέληξε να ορίσει τη σύγχρονη ιστοριογραφία
ως αδιάκοπη παλινδρόμηση μεταξύ των δύο, ιστορίας και μνήμης, η οποία παράγει
γνώση, αλλά αναγνωρίζει ως σπουδαιότερο το ότι μπορεί να καθρεφτίσει και τα κενά
μνήμης και τις σιωπές των κοινωνιών. Ως προς τη διάκρισή τους, η μνήμη είναι το
σύνολο της υποκειμενικής μνήμης (βιωμένης εμπειρίας), που υπόκειται στις αλλαγές
που επιφέρει το πέρασμα του χρόνου και η συσσώρευση εμπειριών, και της συλλογικής
μνήμης (μεταβιβασμένης εμπειρίας), στην οποία επιδρούν ισχυρές δυνάμεις, όπως
αναπαραστάσεις του παρελθόντος που κατασκευάζονται από την πολιτιστική
βιομηχανία, μνημονικές πολιτικές που προωθούνται από τα κράτη ή από κινήματα και
ενώσεις αλλά και το δίκαιο μέσα από μνημονικούς νόμους. Η ιστορία είναι ένας
κριτικός λόγος για το παρελθόν, που προϋποθέτει, εκτός από τη διαθεσιμότητα πηγών,
ένα είδος απόστασης από το αντικείμενο της μελέτης και την ανταπόκριση σε
κοινωνικό αίτημα για γνώση, με στόχο την εξέτασή του σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο.
Αν και αναγνωρίζεται ο γενεσιουργός ρόλος της μνήμης στη γένεση της ιστορίας, η

απόψεις (ετερογλωσσία), με τη συνδρομή και άλλων επιστημών, Peter Burke, “Overtune: the new history,
its past and its future”, New Perspectives on Historical Writing, ed. Peter Burke (University Park:
Pennsylvania State University Press, 1992), 1-23.
122
Nevin Power, "A Discussion of Historical Sources....", University College Cork, Ireland, URL:
<http://nevinpower.weebly.com/uploads/6/0/5/3/6053998/a_discussion_of_historical_sources_and_the
_problems_posed_by_them.pdf> (πρόσβαση 28 Μαρτίου 2016).
123
Οι προφορικές μαρτυρίες του προσωπικού μου αρχείου καταγράφηκαν, αφού λήφθηκαν υπόψη τα
ερωτηματολόγια του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού
Ελληνισμού, όπως επίσης και η τεχνική της συνέντευξης, Elizabeth Tonkin, Narrating our past. The
social construction of oral history (Cambridge University Press, 1992), 61-63.
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ιστορία χειραφετήθηκε από αυτήν, άλλοτε απορρίπτοντάς της ως εμπόδιο και άλλοτε
αποδίδοντάς της θέση πηγής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την αυστηρότητα που
χαρακτηρίζει την επιστημονική εργασία.124
Για τη μνήμη σε περιπτώσεις ξεριζωμού, εξορίας ή απομάκρυνσης από την
κοινότητα, αναφορικά με πηγές που παρήχθησαν μετά το 1922,125 έχει επισημανθεί
ότι τα συλλογικά πλαίσια της μνήμης, που καθορίζουν τα συμφραζόμενα των ατομικών
συναισθηματικών αναμνήσεων, επανακτώνται με ευκρίνεια στο πένθος, γι’ αυτό και η
επιστροφή της μελέτης της συλλογικής μνήμης στη σύγχρονη κριτική σκέψη.126
Μάλιστα η συγγραφέας Svetlana Boym, βασιζόμενη στη φροϋδική διάκριση πένθους
και μελαγχολίας, προκειμένου να ορίσει την αναστοχαστική και αποκαταστατική
νοσταλγία αντιστοίχως, υποστήριξε ότι στη θεραπευτική διεργασία του πένθους
βρίσκεται η απαρχή του σεβασμού της πραγματικότητας, το οποίο όμως δεν συμβαίνει
σε συνθήκες μελαγχολίας, δηλαδή ανολοκλήρωτου πένθους.127 Σε αυτή την περίπτωση
εμφανίζεται η παθογένεια της μνήμης που μειώνει την κριτική ικανότητα, σύμφωνα με
τον Tzvetan Todorov, ο οποίος επεξεργαζόμενος τις χρήσεις της μνήμης, διέκρινε την
κυριολεκτική χρήση της μνήμης από την παραδειγματική. Στην πρώτη το οδυνηρό
γεγονός διαφυλάεται κυριολεκτικά ως έχει υποτάσσοντας το παρόν στο παρελθόν, ενώ
στη δεύτερη το οδυνηρό γεγονός μετατρέπεται σε παράδειγμα, και το παρελθόν
αντιμετωπίζεται κριτικά για να αποφευχθούν παρόμοια οδυνηρά γεγονότα στο παρόν
ή αδικίες από τον εαυτό στον άλλο.128
Όσο για τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού ή «ενσώματες» πηγές, αυτές
διαθέτουν κοινή ιδιότητα με τον άνθρωπο, η οποία θεωρείται ότι προσδιορίζει την
ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με τα πράγματα, και αποτελούν πλούσια πηγή για την
ανάδειξη συναισθηματικών, επικοινωνιακών, εκφραστικών και συμβολικών πτυχών
της ανθρώπινης ζωής, εφόσον λειτουργούν συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες πηγές.129
Εξάλλου, την πολυσθενή αισθητηριακή εμπειρία ατόμων και συλλογικοτήτων που
συνδέεται με τις ενσώματες πηγές, κτίρια και τέχνεργα, ανέδειξε η αρχαιολογία της
εποχής μας, απομακρυνόμενη από τη νεωτερική, που υποβάθμιζε την αισθητηριακή
εμπειρία και ιεραρχούσε τις αισθήσεις σε ανώτερη (όραση) και κατώτερες (λοιπές),
διεκδικώντας αλλαγή.130 Υλικά κατάλοιπα του αρχιγένειου διμερούς συγκροτήματος
αποτελούν δύο (από τα τέσσερα) κτίρια του συγκροτήματος των θηλέων, το κτίριο του
Enzo Traverso, Η Ιστορία ως Πεδίο Μάχης. Ερμηνεύοντας τις βιαιότητες του 20ου αιώνα, μτφρ. Νίκος
Κούρκουλος (Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Αιώνα, 2016), 297-304.
125
Για την προσφυγική μνήμη και την κουλτούρα της και πώς αυτή συνδέεται με τη συλλογική δράση
αποφοίτων των Αρχιγενείων γίνεται αναφορά στο υποκεφάλαιο Β2.2.
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Svetlana Boym, The Future of Nostalgia (New York: Basic Books, 2001), 54.
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Στο ίδιο, 54-55.
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Τσβετάν Τοντόροφ, «Οι καταχρήσεις της μνήμης», Εβραϊκή ιστορία και μνήμη, επιμ. Ο. ΒαρώνΒασάρ, μτφρ. Κ. Καψάμπελη, (Αθήνα: Πόλις, 1998), 169-172.
129
Η συμπερίληψη των πηγών αυτών στις ιστορικές μελέτες συστήνεται για τρεις κυρίως λόγους: δίνουν
διαφορετικές πληροφορίες από τα κείμενα, γιατί είναι ενεργοί παράγοντες της ιστορίας∙ δεν
αντανακλούν μόνο τις αλλαγές που σημειώνονται σε διαφορετικούς τομείς, αλλά μπορούν να αλλάξουν
τον κόσμο∙ και είναι βασική πηγή ιστορικής γνώσης συμπληρωματική του λόγου, σε περιπτώσεις που οι
άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν τη γραπτή γλώσσα, Leora Auslander, “Beyond Words,” American
Historical Review 110/4 (October 2005): 1015–1045.
130
Yannis Hamilakis, “Archaeologies of the Senses”, The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual
and Religion, ed. Timothy Insoll (Oxford, New York: Oxford University Press, 2011), 208-225.
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Παρθεναγωγείου και του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου, και η κτητορική επιγραφή
του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, ενώ από τα δύο κτίρια του συγκροτήματος των αρρένων
διασώζεται μόνο η νοτιοδυτική γωνία του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων. Η διάσωση
και αναστήλωση των δύο κτιρίων του συγκροτήματος των θηλέων υπήρξε πρόταγμα
του Τουρκικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών
(International Council on Monuments and Sites/ICOMOS) στις συναντήσεις του με το
αντίστοιχο Ελληνικό Τμήμα (1997, 1998, 2000), τεχνικών συμβούλων της UNESCO
σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.131 Τελικά τα δύο κτίρια
αναστηλώθηκαν από τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στο
Σελίμπασα/Selimpaşa (μετονομασία των Επιβατών) του Δήμου Σηλυβρίας (20042005).132 Αλλά η αποκατάσταση των δύο κτιρίων δεν ακολούθησε το αρχικό
αρχιτεκτονικό σχέδιο, προκειμένου να εξυπηρετήσει σύγχρονες χρήσεις. Στη δυσκολία
αυτή πρέπει να προστεθεί και η ελλιπής γνώση του συγκροτήματος των αρρένων, τόσο
των δύο κτιρίων του, όσο και της ακριβούς θέσης και της απόστασής του από το
συγκρότημα των θηλέων (σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για διακόσια, πεντακόσια
και χίλια μέτρα, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα σημεία μέτρησης). Αυτά τα
προβλήματα σε μεγάλο βαθμό λύθηκαν χάρη στην ψηφιακή εξωτερική αναστήλωσηαναπαράσταση όλων των κτιρίων του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων,
που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας, σε
συνεργασία με τον ανεξάρτητο επιστημονικό ερευνητή Serbay Koçoğlu, υπό την
εποπτεία της κ. Κατερίνας Δαλακούρα. Το εγχείρημα συνοδεύεται από αναλυτικό
τρίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά) υπόμνημα τεκμηρίωσης.133 (Τυχόν
επανέκδοση θα αφορά σε δευτερεύουσας σημασίας διορθώσεις και προσθήκη
εικόνων).
Η σύνδεση των διαφορετικών πηγών μπορεί να γίνει μόνο εντός του ιστορικού
τους πλαισίου, το οποίο, στην περίπτωση των Αρχιγενείων, είναι η ελληνορθόδοξη
κοινότητα της ύστερης περιόδου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το κύριο
ιστοριογραφικό ρεύμα για τη συγκεκριμένη περίοδο εστιάζει στην ελληνικότητα,
υποβαθμίζοντας το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο.134 Υπάρχει
όμως και ένα ιστοριογραφικό ρεύμα που απομακρύνεται από την εθνική ή την
ελεγειακή ιστορία, όπως ο Charles King χαρακτήρισε τις ιστορικές μελέτες που δεν
δείχνουν συμπάθεια για τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων οι πρώτες και εξιδανικεύουν το
παρελθόν οι δεύτερες,135 και καθιστά την ιστορική μελέτη αυτό που πρέπει να είναι,

Το Ελληνικό Τμήμα ICOMOS ιδρύθηκε το 1972 ως Επιστημονική Επιτροπή του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας
και από το 1992 δρα ως ανεξάρτητο σωματείο, URL:
<https://www.icomoshellenic.gr/> (πρόσβαση 11 Ιουλίου 2017).
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Θράκη (19ος – αρχές 20ου αιώνα)», Θράκη: Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, επιμ. Ελένη
Γραμματικοπούλου (Αθήνα: ΕΙΕ, 2000), 171-173.
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W. Norton & Company, 2014), 374.
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μια μέθοδο δηλαδή, έναν κριτικό τρόπο σκέψης για την κατανόηση της ζωής.136 Το
πόσο σημαντικό είναι αυτό αρκεί να σημειωθεί ότι «αυτό που μας κάνει ελεύθερους
[από κάθε είδους περιορισμούς και φανατισμούς της σκέψης] είναι η κατανόηση, όχι η
βούληση».137
Η σύνδεση των πηγών μεταξύ τους γίνεται με την αφήγηση, ο τρόπος της
οποίας μπορεί να ποικίλει αλλά παραμένει ερμηνευτικός.138 Στη συγκεκριμένη
εργασία, η αφήγηση σκοπό έχει να ερμηνεύσει τη σημασία των πράξεων των ιστορικών
υποκειμένων, όπου οι ανθρώπινες πράξεις εννοούνται ως σκόπιμες ενέργειες με
συμβολική έκφραση,139 με την εφαρμογή της αρχής της τεκμηρίωσης ή της
διαψευσιμότητας140 και τη συνδρομή συμπερασμάτων και θεωριών και από άλλες
επιστήμες, πέραν της κοινωνικής και της πολιτισμικής ιστορίας: της ιστορίας της
επικοινωνίας, της νομικής επιστήμης για τη δημόσια εικόνα (οι οποίες έχουν
ενσωματώσει συμπεράσματα της πολιτισμικής ιστορίας), της πολιτικής θεωρίας για τα
γλωσσικά δικαιώματα και της φεμινιστικής φιλοσοφίας για τον εαυτό/εαυτούς. Η
διεπιστημονική προσέγγιση συνιστάται, προκειμένου να διευκολυνθεί, μεταξύ άλλων,
η αμφισβήτηση των τρόπων με τους οποίους παραδίδεται το παρελθόν. Η κριτική
μελέτη της ιστορίας, που αντιμετωπίζει το παρελθόν σοβαρά, δεν διστάζει να
αμφισβητήσει τους τρόπους με τους οποίους αυτό παραδίδεται και έτσι να
καλλιεργήσει μια ιστορική συνείδηση που είναι προετοιμασμένη για το απροσδόκητο
παρελθόν παρά για το αδιαμφισβήτητο.141
Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, κύριος στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και
ανασύσταση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων μέσα
από την εξέταση διαφορετικών εκφάνσεών της και η προσέγγιση της δημόσιας
παρουσίας των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, καθόλη τη διάρκεια
λειτουργίας των Αρχιγενείων και πέραν αυτής έως το 1949, έτος ίδρυσης του τρίτου
κατά σειρά συλλόγου που ίδρυσαν απόφοιτες των Αρχιγενείων. Ως επιμέρους στόχοι
τέθηκαν:
α) Η παρουσίαση των διαφορετικών διοικητικών σχημάτων κάτω από τα οποία
λειτούργησαν τα Αρχιγένεια και των μεταβολών που επέφερε κάθε διοικητικό σχήμα
στον τρόπο λειτουργίας των Αρχιγενείων.
Charles King, “The making and remaking of cities in comparative perspective”, Θεσσαλονίκη: μια
πόλη σε μετάβαση, 1912-2012 (Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη: 18-21 Οκτωβρίου 2012). Η διάλεξη δεν
συμπεριλήφθηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015), αλλά βρίσκεται στο,
URL: < https://vimeo.com/57023766 > (πρόσβαση 22 Μαρτίου 2016).
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β) Η εξέταση αδιερεύνητων πλευρών της μακρόχρονης διαδρομής των
Αρχιγενείων, όπως ήταν η δίκη, που επισκίασε το έργο των Αρχιγενείων, έβλαψε τη
δημόσια εικόνα τους και περιόρισε τη φήμη τους στη σύγχρονή τους ιστοριογραφία
αλλά και τη νεότερη.
γ) Η μελέτη του χαρακτήρα των Αρχιγενείων, από την άποψη του
προσανατολισμού των σπουδών και της κοινωνικο-οικονομικής καταγωγής των
μαθητριών (και μαθητών), και οι επιπτώσεις που είχε ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης
και της φιλοσοφίας του ιδρύματος στη διαμόρφωση του ήθους/habitus των αποφοίτων
του διδασκαλείου.
δ) Η προσέγγιση της δημόσιας παρουσίας των αποφοίτων του διδασκαλείου
των Αρχιγενείων, η οποία εστιάζει στη γεωγραφική κινητικότητα και το εκπαιδευτικό
δίκτυο των αποφοίτων, όπως επίσης και στην κοινωνικότητα, εξετάζοντας τους
τρόπους οικοδόμησης αυτοεκτίμησης, προϋπόθεση αυτόνομης ύπαρξης, και τους
τρόπους αντιμετώπισης των περιορισμών που έθεταν ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι,
προκειμένου
να
παραμείνουν
στο
επάγγελμα
(ανεξαρτήτως
της
προσωπικής/οικογενειακής κατάστασης).

Το ζήτημα των λέξεων
Η χρήση ορισμένων λέξεων/όρων στην ανάπτυξη των θεμάτων της εργασίας απαιτεί
κάποιες διευκρινίσεις. Καταρχάς, για τη χρήση όρων σχετικών με τα Αρχιγένεια και
τις απόφοιτές του, διευκρινίζεται ότι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των
Αρχιγενείων χρησιμοποιήθηκαν εναλλάξ οι όροι Αρχιγένεια Καθιδρύματα και
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια. Άλλοτε πάλι Αρχιγένεια Διδασκαλεία ή απλώς Αρχιγένεια
και άλλοτε το κάθε τμήμα του συγκροτήματος με τον αντίστοιχο προσδιορισμό
Αρχιγένειο ή Ελένειο: Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο, Νηπιαγωγείο, Οικοτροφείο και
αντίστοιχα Ελένειο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, Αρρεναγωγείο ή Εκπαιδευτήριο. Η
πληθώρα όρων προκαλούσε δικαιολογημένη σύγχυση και κάποιες φορές λανθασμένη
καταγραφή, όπως για παράδειγμα ο τίτλος «Ελένειον Παρθεναγωγείον» που υπάρχει
στο πατριαρχικό έντυπο Εκκλησιαστική Αλήθεια. Στην ανάπτυξη του θέματος
προτιμήθηκε ο μονολεκτικός όρος Αρχιγένεια για λόγους απλότητας αλλά και
περιγραφής της κτιριακής πραγματικότητας που δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα κτίριο
μετά την ιδρυτική περίοδο. Αλλά για τον τίτλο προτιμήθηκε η προσθήκη του όρου
Εκπαιδευτήρια για να είναι σαφές ότι πρόκειται για ίδρυμα παροχής εκπαίδευσης, και
όχι ο όρος Καθιδρύματα, επειδή ο συγκεκριμένος όρος σήμερα χρησιμοποιείται για
εκκλησιαστικά εκπαιδευτήρια και επιστημονικά ιδρύματα.142 Για τις απόφοιτες των
Αρχιγενείων ήταν σε παράλληλη χρήση δύο όροι: αρχιγενίδες και αρχιγενειάδες. Για
λόγους συνέπειας έπρεπε να επιλεγεί ένας, και, για λόγους ευφωνίας, επιλέχθηκε ο
πρώτος.
Για τη χρήση των όρων ορθόδοξη κοινότητα και ελληνορθόδοξη κοινότητα,
διευκρινίζεται ότι ο πρώτος όρος χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλωθεί το σύνολο
Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών 3 (Ζ-Λ), σύνταξη-επιμ.
Χριστόφορος Γ. Χαραλαμπάκης (Αθήνα: ΔΟΛ, 2016), 199.
142
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των ορθοδόξων χριστιανών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Οθωμανική
αυτοκρατορία, ενώ ο δεύτερος υποδηλώνει ένα μέρος του συνόλου αυτού, στο οποίο
κυρίως θα περιοριστεί η ορθόδοξη κοινότητα λόγω εθνικισμών.
Επίσης, χρησιμοποιείται ο όρος οθωμανικός για τα τεκταινόμενα στην
αυτοκρατορία πριν το 1922, παρότι, σε επίπεδο καθημερινότητας, ήταν σε χρήση ο
όρος τουρκικός, ώστε να μην γίνεται σύγχυση με την μετά το 1923 περίοδο της
τουρκικής δημοκρατίας.
Οι τόποι όπου δίδαξαν απόφοιτες και απόφοιτοι των Αρχιγενείων αναφέρονται
και με την οθωμανική τουρκική λέξη, σε μεταγραφή στην ελληνική, και με την
αντίστοιχη ελληνική λέξη, όταν αυτές χρησιμοποιούνται εναλλάξ από τις απόφοιτες
και τους απόφοιτους των Αρχιγενείων. Για τη χρήση και των δύο όρων αξιοποιήθηκε,
για τη Μικρά Ασία, το έργο του Παντελή Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία της Μικράς
Ασίας (1924),143 και, για τη Θράκη, η μηχανή αναζήτησης Θρακικός Ηλεκτρονικός
Θησαυρός, αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημονικών ιδρυμάτων.144
Το ζήτημα των λέξεων περιπλέκεται αν στραφούμε σε όρους που
κατασκευάστηκαν από ιστορικούς για να περιγράψουν φαινόμενα του παρελθόντος,
αλλά προβάλλονται και σε παλαιότερες εποχές από εκείνη για την οποία
δημιουργήθηκαν145 (εθνική συνείδηση)∙ ή όταν δεν υπάρχει συμφωνία για τη χρήση
όρων, όπως για παράδειγμα αστική τάξη, όταν αναφερόμαστε στην ελληνορθόδοξη
κοινότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η χρήση όρων που εκφράζουν σαφείς
ιδέες,146 όπως και η επισήμανση διαφορετικών απόψεων στη χρήση όρων, ήταν
ζητούμενα στην εργασία αυτή για την κατανόηση των φαινομένων, αλλά δεν είναι
γνωστό σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν.

Δομή της εργασίας: συνοπτική παρουσίαση
Η δομή της κυρίως εργασίας είναι διμερής: το πρώτο μέρος αφιερώνεται στα
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια από την ίδρυσή τους ως το 1922 και το δεύτερο μέρος, το
οποίο επεκτείνεται χρονικά έως το 1949 (έτος ίδρυσης του τελευταίου συλλόγου που
ίδρυσαν απόφοιτες των Αρχιγενείων), στις απόφοιτες του διδασκαλείου και του
γυμνασίου των Αρχιγενείων, με αναφορές και στους απόφοιτους δασκάλους, ιερείς
και γιατρούς του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων.
Το πρώτο μέρος (Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια: Ανασυγκρότηση της ιστορίας
τους) αποτελείται από τρία κεφάλαια, που αντιστοιχούν στις διαφορετικές διοικήσεις
Παντελής Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας (1924∙ ανατ.∙ Αθήναι: Σύλλογος προς
Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2000).
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κάτω από τις οποίες λειτούργησαν τα Αρχιγένεια: την αρχιγένειο διοίκηση, την
πατριαρχική διοίκηση και εκείνη στο πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης
Θράκης. Τα δύο πρώτα κεφάλαια, επειδή καλύπτουν τη μακρά περίοδο κατά την οποία
τα Αρχιγένεια λειτούργησαν εντός του οθωμανικού πολιτικού πλαισίου, είναι
εκτενέστερα σε σχέση με το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο καλύπτει τη σύντομη περίοδο
κατά την οποία τα Αρχιγένεια εντάχθηκαν στην Ελληνική Πολιτική Διοίκηση Θράκης.
Στο πρώτο κεφάλαιο του Α΄ μέρους (αρχιγένειος διοίκηση) εξετάζεται
α) η ιδρυτική περίοδος των Αρχιγενείων, η οποία αρχίζει με την ίδρυση του
Παρθεναγωγείου το 1857 και λήγει με την ίδρυση του Νηπιαγωγείου το 1873, έτος
θανάτου του ιδρυτή, και σκοπό έχει να διερευνήσει τη σημασία της ίδρυσης του
εκπαιδευτικού συγκροτήματος και του τρόπου διοίκησής του. Πιο συγκεκριμένα,
διερευνάται η σχέση των ιδρυτών με το εκσυγχρονιστικό ρεύμα στην αυτοκρατορία, η
ίδρυση του Παρθεναγωγείου και οι στόχοι της λειτουργίας του, η διττή παρέμβαση των
ιδρυτών αφενός στα εκπαιδευτικά κοινοτικά πράγματα με την κτιριακή και
παιδαγωγική αναβάθμιση του κοινοτικού σχολείου και αφετέρου στο αρχιγένειο
συγκρότημα με την προσθήκη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αγόρια ώστε να
επιτευχθεί η εναρμόνιση της λειτουργίας των δύο σχολείων, η ανανοηματοδότηση της
έννοιας του σχολείου με οικοτροφείο με την ένταξη σε αυτό ορφανών κοριτσιών και
αγοριών στο Παρθεναγωγείο και το Γυμνάσιο Αρρένων αντιστοίχως, και ο ανοιχτός
προς την κοινότητα Επιβατών τρόπος διοίκησης των Αρχιγενείων.
β) Η περίοδος της διεύθυνσης των Αρχιγενείων από τον θετό γιο και κληρονόμο
των ιδρυτών Φώτιο Αρχιγένη, ο οποίος, νωρίτερα από την ανάληψη της διεύθυνσης,
είχε αναλάβει τη διδασκαλία επιστημονικών μαθημάτων και εκκλησιαστικής
μουσικής∙ η τελευταία υπήρξε υποχρεωτικό μάθημα με πρακτική εφαρμογή -μαθήτριες
(και μαθητές) αποτελούσαν τους εκκλησιαστικούς χορούς του ναού των Αρχιγενείωνκαι ένα από τα επονομαζόμενα μαθήματα «ελληνικότητας», εκείνο που καθόρισε την
προβολή του σχολείου προς τα έξω, επισκιάζοντας την εξαιρετική μέριμνα για τα
επιστημονικά μαθήματα μέχρι τουλάχιστον την περίοδο εμφάνισης οικονομικών
προβλημάτων. Εξετάζονται επίσης οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των
Αρχιγενείων, όπου θίγεται και η αλλαγή στάσης του Φωτίου Αρχιγένους προς την
κοινότητα Επιβατών (θέμα που εξετάζεται πληρέστερα στο πλαίσιο της δίκης).
γ) Η πρωτοποριακή, για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, εργασία της
Ελένης Αρχιγένους στην εκπαίδευση νηπίων και νηπιαγωγών, η οποία είχε επιπτώσεις
και στις επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων, να επιλέγουν δηλαδή να αποκτούν,
εκτός από πτυχίο δασκάλας, και πτυχίο νηπιαγωγού σε μεγάλο βαθμό, στάση που
συνδέεται με τον κύριο επαγγελματικό προορισμό τους, να καλύπτουν δηλαδή θέσεις
στην περιφέρεια, και υποδηλώνει τη διάθεσή τους να παραμείνουν στο επάγγελμα σε
πρώιμο χρόνο σε σχέση με απόφοιτες αντίστοιχων εκπαιδευτηρίων θηλέων.
δ) Η δίκη (1887-1892/1894/1896), που προκάλεσε η κοινότητα Επιβατών
εναντίον των κληρονόμων των ιδρυτών, με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα των
Αρχιγενείων, για τον αποκλεισμό της από τη διοίκηση των Αρχιγενείων.
Συγκεκριμένα, εξετάζονται η εκδίκαση της υπόθεσης, όπως επίσης και οι συνέπειες
που είχε η δίκη στη διοίκηση, τη δομή, τη δημόσια εικόνα και τη φήμη των
Αρχιγενείων.
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Το δεύτερο κεφάλαιο του Α΄ μέρους αφιερώνεται στη λειτουργία των
Αρχιγενείων ως εθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, η οποία διακρίνεται σε τρεις
υποπεριόδους. Στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό εξετάζονται
α) Η πρώτη υποπερίοδος (μεταβατική, 1892-1901) και μαζί, κάπως
ανορθόδοξα, η τρίτη υποπερίοδος (καταληκτική, 1912-1919 [1921]). Η πρώτη για να
διερευνηθούν οι εκπαιδευτικοί νεωτερισμοί που εισάγονται στα Αρχιγένεια και η
αναστολή τους, που, όταν συμβαίνει, εξυπηρετεί εθνικούς και θρησκευτικούς
ανταγωνισμούς∙ και η δεύτερη για να παρουσιαστεί η συντονισμένη προσπάθεια για τη
λειτουργία των Αρχιγενείων υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, που προκάλεσαν ο Α΄
Βαλκανικός και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
β) Η ενδιάμεση υποπερίοδος (1901-1912), κατά την οποία παρατηρούνται
εντατικές διεργασίες στο διοικητικό, δομικό και οικονομικό επίπεδο των Αρχιγενείων
ως αποτέλεσμα πλήθους ενεργειών: του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και των εμπλεκόμενων
στη διοίκηση των Αρχιγενείων σωμάτων, Μικτού Συμβουλίου, Ιεράς Συνόδου,
κοινότητας Επιβατών, αλλά και του νεοεμφανιζόμενου στη Θράκη ελληνικού κράτους
και της (μυστικής) Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως, με σκοπό να καταδειχθεί η
ανάγκη αποφοίτων του διδασκαλείου και κατ’ επέκταση η εθνική αναγκαιότητα των
Αρχιγενείων. Επειδή η ανάγκη αποφοίτων του διδασκαλείου συνδέεται με τον
επαγγελματικό προορισμό τους, εξετάζεται επίσης το ιδιαίτερο ήθος/habitus των
αποφοίτων των Αρχιγενείων και αντιδιαστέλλεται με εκείνο των αποφοίτων του
Ζαππείου, να διδάσκουν δηλαδή οι πρώτες και σε απομακρυσμένες πόλεις, κωμοπόλεις
και χωριά, ήθος που μπορούσε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο θρησκευτικών και εθνικών
ανταγωνισμών.
Στο τρίτο κεφάλαιο του Α΄ μέρους εξετάζεται η έναντι των Αρχιγενείων
εκπαιδευτική πολιτική της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης, η οποία επιδίωξε
και πέτυχε αλλαγή κυριότητας και οργάνωσης των Αρχιγενείων. Η μεταρρύθμιση στην
οργάνωση του ιδρύματος άρχισε πριν περάσουν τα Αρχιγένεια στη δικαιοδοσία της
Πολιτικής Διοίκησης, σε συμφωνία με το Πατριαρχείο, και έγινε κατά το σύστημα του
Αρσακείου αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετήσει την πολιτική της γλωσσικής
αφομοίωσης των σλαβοφώνων, που εφάρμοσε η Πολιτική Διοίκηση στην περιοχή,
καθώς οι απόφοιτες επρόκειτο να διδάξουν σε σλαβόφωνα χωριά και συνοικίες κατά
την περίοδο αυτή.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας (Γυναικεία διδασκαλική κινητικότητα και
κοινωνικότητα) που αναφέρεται κυρίως στις απόφοιτες «αρχιγενίδες» αλλά και στους
απόφοιτους «ελενειούς», όταν η δράση των τελευταίων διαφωτίζει τη δράση των
πρώτων, αποτελείται από δύο κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο του Β΄ μέρους παρουσιάζονται
α) οι λόγοι που έκαναν επιτακτική την ανάγκη για τη διάδοση της
ελληνοφωνίας, μέσω της οποίας επιχειρήθηκε η ένταξη στον ελληνισμό, και
κινητοποίησαν την οικονομική και κοινωνική ελίτ στην οθωμανική και ελληνική
επικράτεια για την επίτευξή της∙ επίσης, η συστράτευση των ιδρυτών των Αρχιγενείων
στη διάδοση της ελληνοφωνίας και οι επιπτώσεις της στον εκπαιδευτικό
προσανατολισμό των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους. Το υποκεφάλαιο
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ολοκληρώνεται με την παρακαταθήκη των ιδρυτών προς τις μαθήτριες των
Αρχιγενείων.
β) Η γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων ως ένα δίκτυο ανταλλαγής
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το οποίο ήταν εξαιρετικά εκτεταμένο, αλλά η εξέταση
περιορίζεται στις περιοχές Θράκης και Μικράς Ασίας (βόρειας και κεντρικής), λόγω
της πυκνότητας των δεδομένων. Η εξέταση αναδεικνύει τις εμπλεκόμενες αρχές και
τους τρόπους επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, την αυτόνομη δράση για
επαγγελματική αποκατάσταση και το αντικείμενο της διαπραγματευτικής διαδικασίας,
τον μισθό, την καταγωγή των αποφοίτων, στην οποία βασίζεται κυρίως η αντίληψη του
δικτύου ως ένα κεντρικό δίκτυο ανταλλαγής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και τις
ιδιαιτερότητες του θρακικού και μικρασιατικού τμήματος του δικτύου: την προσθήκη
μυστικών οδών αποστολής αποφοίτων προς βουλγαρόφωνα χωριά της Θράκης κατά τη
διάρκεια του αντιβουλγαρικού αγώνα και τη διπλή λειτουργία του δικτύου στις
τουρκόφωνες περιοχές της Μικράς Ασίας, επαγγελματική δηλαδή ή/και γαμήλια
αποκατάσταση αποφοίτων με (πλούσιους) τουρκόφωνους ομογενείς.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Β΄ μέρους εξετάζεται η κοινωνικότητα των
αποφοίτων σε δύο αλληλένδετα υποκεφάλαια, την αυτοεκτίμηση και την
αυτοπραγμάτωση, τα οποία συνδέονται με τη δημιουργία του εαυτού. Συγκεκριμένα,
εξετάζεται
α) ο ρόλος της συλλογικότητας των «αρχιγενίδων» αλλά και των προτύπων της
συλλογικότητας, που ήταν οι ιδρυτές Σαράντης και Ελένη Αρχιγένους, στην
οικοδόμηση αυτοεκτίμησης, προϋπόθεση για αυτόνομη ύπαρξη, και
β) οι τρόποι με τους οποίους οι απόφοιτες πορεύθηκαν στα μονοπάτια του
εκπαιδευτικού δικτύου και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς
ιδιωτικών-δημόσιων χώρων∙ οι δημόσιοι ρόλοι που ανέλαβαν, ατομικά και συλλογικά,
οι οποίοι μπορούσαν να παύουν για χάρη ιδιωτικών ρόλων ή να εναλλάσσονται ή να
συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας πολύμορφες προσαρμογές.
Τέλος, μετά τη συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας των Αρχιγενείων μέσα
από τομές και ρήξεις, συνέχειες και ανανεώσεις των εκπαιδευτικών γνωρισμάτων τους
ως εισαγωγής για την παρουσίαση των συμπερασμάτων, ακολουθεί η συναγωγή των
τελευταίων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την περίληψη στην ελληνική και την
αγγλική, τις πηγές και τη βιβλιογραφία, τον κατάλογο χαρτών και εικόνων, τον
κατάλογο πινάκων και το παράρτημα, στο οποίο παρατίθενται πίνακες με το διδακτικό
προσωπικό των Αρχιγενείων κατά διοικητικές περιόδους και την αριθμητική δύναμη
μαθητριών και αποφοίτων-διδακτικού προσωπικού, όπως επίσης και αρχειακό υλικό
(πτυχία διαφορετικών περιόδων).
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ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 1857-1892

1.1 Σαράντης και Ελένη Αρχιγένους: το εκπαιδευτικό συγκρότημα και η σημασία
του
Η ιδρυτική περίοδος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων, που αρχίζει
με τη μέριμνα για την εκπαίδευση των κοριτσιών και ολοκληρώνεται σε μια
δεκαεξαετία, συμπεριλαμβάνοντας αντίστοιχη μέριμνα για την εκπαίδευση των
αγοριών (1857-1873), σχεδόν συμπίπτει με την ύστερη οθωμανική μεταρρυθμιστική
περίοδο (Τανζιμάτ), η οποία στο σύνολό της θεωρείται επίλογος στη βαλκανική
παράδοση του Διαφωτισμού.1 Συνέπεια αυτής της παράδοσης ήταν και η ένδειξη
ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Όμως το αίτημα για ισότιμη
εκπαίδευση (και δικαιώματα) κοριτσιών και αγοριών, που υποστήριζαν οι εκπρόσωποι
του ριζοσπαστικού Διαφωτισμού, βρισκόταν στο περιθώριο αυτής της παράδοσης
(Ρήγας Φεραίος, Ιωάννης Καρατζάς),2 όπως και στις παραδόσεις άλλων περιοχών.
Κυρίαρχη ήταν η μετριοπαθής διαφωτιστική άποψη ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών
έπρεπε να προσιδιάζει στον γυναικείο νου και τη γυναικεία ψυχοσύνθεση, δηλαδή στις
αδύναμες διανοητικές ικανότητες και τις ηθικές ποιότητες, που θεμελιώθηκαν στο
καρτεσιανό αγεφύρωτο χάσμα σώματος και νου, παρόλο που στη μεταφυσική του ο
René Descartes υποστήριξε την άποψη ότι ο ανθρώπινος νους δεν έχει φύλο. Ακόμη
και για τους υπερασπιστές της ισότιμης εκπαίδευσης των δύο φύλων, η αρετή ήταν
έμφυλη, διαφορετική στους άνδρες και τις γυναίκες. H γυναίκα δηλαδή ήταν πιο
κατάλληλη από τον άνδρα για γάμο, στη διαχείριση του οίκου και τη συγκράτηση των
παθών. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρίαρχη μετριοπαθή διαφωτιστική άποψη, τα
κορίτσια έπρεπε να εκπαιδεύονται για να εκπληρώσουν τον μελλοντικό τους ρόλο ως
σύζυγοι και μητέρες.3 Με αυτό τον στόχο, η συστηματική εκπαίδευση των κοριτσιών
έκανε σποραδικά την εμφάνισή της στην οθωμανική επικράτεια από την πρώιμη
μεταρρυθμιστική περίοδο και εξής, όταν η ευθύνη άρχισε να μετατοπίζεται από την
οικογένεια σε εκπαιδευτικούς παράγοντες,4 ιεραποστόλους, ιδιώτες, πολιτιστικούς
συλλόγους, κοινότητες, θρησκευτικές αρχές και το κράτος.
Παρά την προβολή της ανάγκης για την εκπαίδευση και των κοριτσιών οριοθετημένης στον προαναφερόμενο στόχο-, οι θρησκευτικές και κοινοτικές αρχές
των Επιβατών δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ίδρυση σχολείου για κορίτσια, παρόλο
Paschalis M. Kitromilides, “The Enlightenment in Southeast Europe: Introductory considerations”,
Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945). Text and Commentaries,
vol. I, Late Enlightenment-Emergence of the Modern ‘National Idea’, eds Balázs Trencsényi and Michal
Kopěcek (Budapest, New York: Central European University Press, 2006), 52.
2
Για τις θέσεις των διανοητών του νεοελληνικού Διαφωτισμού στο γυναικείο ζήτημα και τις αποκλίσεις
τους από τις αντίστοιχες θέσεις ευρωπαίων διαφωτιστών, βλ. Δαλακούρα και Σιδηρούλα ΖιώγουΚαραστεργίου. Η εκπαίδευση των γυναικών. Οι γυναίκες στην εκπαίδευση. Κοινωνικοί, ιδεολογικοί,
εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και η γυναικεία εκπαίδευση (18 ος-20ος αι.) (ηλεκτρ. βιβλ.∙ Αθήνα:
Σύνδεσμος
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών,
2015),
18-26,
URL:
< http://hdl.handle.net/11419/2585> (πρόσβαση Οκτώβριος 2016).
3
Jonathan I. Israel, Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man
1670-1752 (Oxford, New York: Oxford University Press, 2006), 572-577.
4
Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 18.
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που επιτυχημένα συντηρούσαν από νωρίς σχολείο για αγόρια, όπως αποδεικνύει η
μέριμνα για τη διατήρησή του, καθώς αλλεπάλληλες ήταν οι καταστροφές του από
πυρκαγιές, που ξεσπούσαν συχνά στον ξύλινο, λόγω σεισμών, οικισμό. Συγκεκριμένα,
το 1796, η κοινότητα, σε συνεργασία με τον μητροπολίτη Σηλυβρίας Καλλίνικο,
προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία κοινής σχολής «των ελληνικών μαθημάτων
τη συνδρομή και βοηθεία των εκεί εγχωρίων χριστιανών», οι οποίοι χρηματοδότησαν
τη σχολή που ίδιοι έκτισαν και φρόντισαν για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων με
σιγίλιο του πατριάρχη Γερασίμου. Τα χρήματα θα έπρεπε να τα διαχειρίζεται
εκλεγμένη επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να επανεκλεγεί μόνο αν η οικονομική
διαχείρισή της γινόταν «αρεστή τοις πάσιν».5 Επρόκειτο για σχολή δύο βαθμίδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,6 ενώ ο τρόπος σύστασης και
λειτουργίας της «εχρησίμευσεν ως καταστατικός χάρτης» για τη σύσταση άλλων στην
ευρύτερη περιοχή.7 (Η σχολή Σηλυβρίας εγκαινιάστηκε τρία χρόνια αργότερα και της
Ραιδεστού το 1790,8 αλλά έκλεισε και επαναλειτούργησε το 1817).9 Μετά την
«ολεθριωτάτη πυρκαϊά» του 1815, που είχε σχεδόν ολοσχερώς καταστρέψει τον
οικισμό, οι αρχές των Επιβατών, πέτυχαν να εκδοθεί πατριαρχικό γράμμα για την
οικονομική ενίσχυση και της κοινοτικής σχολής10 αλλά και να αποσπάσουν ετήσια
χορηγία από τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Αλέξανδρο Καλλιμάχη για τη σχολή 11 και
τον ναό της Οσίας, Παρασκευής,12 ο οποίος θέλησε έτσι να τιμήσει τον γενέθλιο τόπο
της θαμμένης στο Ιάσιο Οσίας Παρασκευής. (Οι χορηγίες καταργήθηκαν από τον
ηγεμόνα Αλέξανδρο Ιωάννη Κούζα).13 Επίσης, κάλεσαν να διδάξει στη σχολή
σημαντική προσωπικότητα, τον μαθητή του Σέργιου Μακραίου Ματθαίο από την Αίνο,
τον μετέπειτα μητροπολίτη Κυζίκου,14 και δεν υπήρξαν φειδωλές στην αμοιβή των
δασκάλων.15
Η μέριμνα των θρησκευτικών και κοινοτικών αρχών των Επιβατών για την
εκπαίδευση των αγοριών εκφράζει τη συνειδητοποίηση ότι η επένδυση στην
Βλ. πατριαρχικό σιγίλιο Γερασίμου, Ματθαίος Παρανίκας, «Εκπαιδευτικά. Σχολή εν Επιβάταις, τω
1796», ΕΦΣΚ 11 (1876/77): 76-77.
6
Σχετικά με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της περιόδου αυτής, βλ. Βασίλειος Κ. Μπακούρος, Οι
φιλολογικές-διδακτικές μέθοδοι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οι θέσεις των αριστοτελικών
λογίων και οι ενστάσεις των Διαφωτισμών (Αθήνα: Πρόσωπον, 2008), 24.
7
Μιλτιάδης Σαραντής, «Το Δέλτα του Βυζαντίου», Θρακικά 20 (1944): 162.
8
Ματθαίος Παρανίκας, «Εκπαιδευτικά», ΕΦΣΚ 11 (1876/77): 74.
9
Γεώργιος Ι. Γιαννακάκης, Ο Ελληνισμός της Θράκης κατά την εποχήν της Τουρκοκρατίας (Αθήναι:
Θρακικά, 1958), 118.
10
«Ο Κώδηξ του Παϊσίου», ΕΑ 9 (1889): 13, 19-20.
11
«Χρυσόβουλλον. Ηγεμονική χορηγία υπέρ της σχολής Επιβατών εν Θράκη, 18 Ιουνίου 1818», βλ.
Ευστράτιος Ι. Δράκος, Εκκλησιαστικαί σελίδες: ήτοι Σμύρνης ιεράρχαι από της αποστολικής εποχής μέχρι
σήμερον, επτά μοναστήρια Μοσχονησίων και επίσημα έγγραφα εν οις σιγίλλια, υπομνήματα και
χρυσόβουλλα (Αθήνησι: χ.ε., 1891), 75-76.
12
«Χρυσόβουλλον. Ηγεμονική χορηγία υπέρ του Ναού Επιβατών εν Θράκη», 16 Ιουνίου 1815, στο ίδιο,
73-75.
13
Δράκος, Τα Θρακικά, 31.
14
Μανουήλ Ι. Γεδεών, Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Ιστορικαί ειδήσεις περί της Μεγάλης του
Γένους Σχολής 1454-1830 (εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1883), 205206.
15
Σύμφωνα με τον κώδικα του Ναού της Οσίας Παρασκευής, που διάβασε ο Σαραντής («Το Δέλτα του
Βυζαντίου», 167), και τη μνημόνευση του αγώνα των εφόρων από τον Σαράντη Αρχιγένη, προκειμένου
να διατηρηθεί το κοινοτικό σχολείο, στην οποία γίνεται αναφορά στη συνέχεια.
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εκπαίδευσή τους έχει βέβαιη απόδοση.16 Οι διδακτικοί στόχοι της εκπαίδευσης των
αγοριών, και αυτή την περίοδο, αποσκοπούσαν στην εκμάθηση της γλώσσας, αλλά,
όσον αφορά στην ηθική, υπό την επίδραση του νεοελληνικού Διαφωτισμού,
διευρύνονται και στοχεύουν σε μια ηθική που, εκτός από κοινωνική (διδασκαλία
τρόπων συμπεριφοράς), είναι και πολιτική, στοχεύει δηλαδή στην προετοιμασία των
αυριανών πολιτών με την καλλιέργεια της φιλοπατρίας.17 Τα κορίτσια όμως δεν
μετέχουν ούτε σε εκπαίδευση με περιορισμένους διδακτικούς στόχους (συζύγου και
μητέρας), όπως προαναφέρθηκε. Την ολιγωρία της κοινότητας επεσήμανε σε δημόσιο
λόγο του ο καταγόμενος από τους Επιβάτες Σαράντης Αρχιγένης, ο οποίος, όπως
δήλωσε, δεν έπαψε να παρακολουθεί την εκπαιδευτική κατάσταση στην πατρίδα κατά
τη διάρκεια των σπουδών του «εν αλλοδαπή» και «[μ]ετά την από της αλλοδαπής
επανόδου» του, γιατί φρονούσε ότι «η παιδεία είναι και έσεται η βάσις και η κρηπίς
παντός εν τη κοινωνία αγαθού». Αφού λοιπόν μνημόνευσε τα ονόματα όσων
εργάστηκαν για την κοινοτική σχολή Επιβατών, γιατί «πάσαις δυνάμεσι ως εκ του
υστερήματος εφρόντιζον προ πάντος άλλου περί της διατηρήσεως των σχολείων
[αλληλοδιδακτικού και ελληνικού] θεωρούντες αυτά ως το πολυτιμότερον κειμήλιον
της πατρίδος», διαπίστωσε ότι για τα κορίτσια «ουδεμία είχε ληφθή μέχρι τότε
φροντίς».18 Την φροντίδα αυτή αποφάσισε να την αναλάβει ο ίδιος ο Σαράντης
Αρχιγένης, μαζί με τη σύζυγό του Ελένη.

6. Σαράντης και Ελένη Αρχιγένους (Σοφιανού, Ο
παππούς μου ο Φάχρη, 82)
Άλκης Αγγέλου, «Η εκπαίδευση», ΙΕΕ 11 (Αθήναι: Εκδοτική Αθηνών, 1975), 307-309.
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, «‘Προς διακόσμησιν ηθών των νέων’: Η εξέλιξη των διδακτικών
στόχων από τα παραινετικά κείμενα του 15 ου αιώνα στη ‘Χρηστοήθεια’ του Αν. Βυζάντιου (1700) και
στη ‘Χειραγωγία’ του Δημ. Δάρβαρη (1891)», Εγνατία 15 (2011): 57-72.
18
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
16
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Οι ιδρυτές και το εκσυγχρονιστικό ρεύμα στην αυτοκρατορία
Ο Σαράντης Αρχιγένης ήταν καθηγητής ιατρικής στην Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή19
και πρόσφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες προς το κράτος και μακριά από την
πρωτεύουσα, για τις οποίες τιμήθηκε με πολλά κρατικά μετάλλια.20 Παράλληλα,
συμμετείχε σε συλλογικές φιλανθρωπικές δράσεις προς όφελος της ορθόδοξης
κοινότητας ως μέλος των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων (Νοσοκομείο
Μπαλουκλί, 1847-1855)21 και συν-συγγραφέας του πρώτου επίσημου κανονισμού της
Πατριαρχικής Ακαδημίας (1847).22 Παντρεύτηκε την Ελένη με καταγωγή από τις νεοΦαναριώτικες οικογένειες Φενερλή και Φάχρη,23 που υπηρετούσαν το οθωμανικό
κράτος, ο πατέρας της Κωστής Φενερλής ως γιατρός του παλατιού και ο παππούς της
Χατζή-Χάννα Φάχρης ως τραπεζίτης,24 ο δεύτερος υπήρξε επίσης ο πρώτος μέγας
ευεργέτης των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων και μέλος της Εφορείας τους
(1828-1848).25 Ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένους κατοικούσαν στο Πέρα της
Κωνσταντινούπολης.
Το ζεύγος Αρχιγένους διέθετε πολιτισμικό υπόβαθρο και προοπτική που του
επέτρεπε να συνειδητοποιήσει κοινωνικές ανάγκες και να αναπτύξει καινοφανή
ενδιαφέροντα, όπως ήταν και η εκπαίδευση των κοριτσιών τότε. Η άρτιας26 ή σπάνιας
μόρφωσης27 Ελένη Αρχιγένους, σύμφωνα με συγγραφείς της εποχής, είχε εκπαιδευθεί
κατ’ οίκον,28 όπως συνέβαινε στα κορίτσια της τάξης της, στο πλαίσιο μιας οικογένειας
που διατηρούσε δεσμούς με την Ευρώπη, μέσω σπουδών29 ή γάμων.30 Η πορεία όμως
του Σαράντη Αρχιγένους συναρτήθηκε, από την περίοδο των πανεπιστημιακών του
Constantinos Trompoukis and John Laskaratos, “Greek professors of the Medical School of
Constantinople during a period of reformation (1839-76)”, Journal of Medical Biography 11 (2003):
228.
20
Τριάντα τέσσερα σύμφωνα με τον Ahmet Güner Sayar, “İlk iktisat muallimi Serendi Arşizen” [Ο
πρώτος δάσκαλος πολιτικής οικονομίας Σαράντης Αρχιγένης], Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 29
(Ekim 2003): 119. Πολυάριθμα μετάλλια για την εργασία του στην Ιατρική Σχολή και τη σκληρή
εργασία του κατά τα έτη 1855, 1856, 1857 και 1867 αναφέρουν οι Mustafa Erdem Özgür and Hamdi
Genç, “Sarantis Archigenes (Serandi Arşizen), Pellegrino Rossi and the spread of the classical approach
in the Ottoman Empire”, The European Journal of the History of Economic Thought,
DOI:10.1080/09672567.2012.683024 (πρόσβαση 16 November 2012): 8.
21
Νοσοκομεία Βαλουκλή, Ιστορικαί Σημειώσεις της ιδρύσεως αυτών (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις
Φαζιλέτ Τάσσου Βακαλοπούλου, 1926), 36-37.
22
Άνθιμος Μαζαράκης, «Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή», Εθνικά Φιλανθρωπικά
Καταστήματα: Ημερολόγιον 1906 (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Αριστοβούλου και Αναστασιάδου,
1905), 120-122.
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Γεδεών, Μνεία των προ εμού, 404-405.
24
Μιράντα Σοφιανού, Ο παππούς μου ο Φάχρη (Αθήνα: Μίλητος, 2012), 75-79.
25
Φωκίων Σιδηρόπουλος, Τα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη (Αθήνα:
ΙΜΕ, 1999), 134. Βλ. και τη σχετική επιγραφή με το όνομά του, Σοφιανού, Ο παππούς μου ο Φάχρη, 64.
26
Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 105.
27
Ζωή Μελανδινού, «Ελένη Σαράντη Αρχιγένους», Ελληνίς 8 (1928): 202.
28
Σοφιανού, Ο παππούς μου ο Φάχρη, 76.
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Ο αδελφός της Παυλάκης, καθηγητής της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής, είχε σπουδάσει στο
Παρίσι, Trompoukis and Laskaratos, “Greek professors of the Medical School of Constantinople’, 230.
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Η αδελφή της Αγαθονίκη παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον επιχειρηματία και μαικήνα των τεχνών
Κωνσταντίνο Αλέξανδρο Ιονίδη, ο οποίος κληροδότησε τη συλλογή του στο Victoria & Albert Museum,
όπου και τα πορτρέτα τους, ‘Constantine Ionides Bequest study guide’, URL:
<http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/study-guide-constantine-ionides-bequest/> (Πρόσβαση 2
Μαρτίου 2013)∙ ο αδελφός της Πέτρος παντρεύτηκε Ρουμάνα γερμανικής καταγωγής, Σοφιανού, Ο
παππούς μου ο Φάχρη, 109.
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σπουδών στο Παρίσι, με τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του οθωμανικού
εκσυγχρονισμού. Οι ιατρικές σπουδές του Σαράντη Αρχιγένους στο Πανεπιστήμιο της
Γαλλίας στο Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές ακαδημίες και νοσοκομεία στο Λονδίνο,
τις Βρυξέλες, τη Χάγη, τη Βιέννη, την Πίζα και τη Φλωρεντία έγιναν χάρη στον
οθωμανό πρέσβη στη γαλλική πρωτεύουσα Mustafa Reşit Paşa (1800-1857), ο οποίος
χρηματοδότησε το σύνολο σχεδόν των σπουδών του.31 Η γνωριμία των δύο ανδρών
συνέβη όταν, λόγω της εξωστρεφούς οθωμανικής πολιτικής, άρχισε η άμεση έκθεση
πολιτικών και διανοουμένων στην ευρωπαϊκή επίδραση,32 με συνέπεια οι πρεσβείες
της αυτοκρατορίας και το διδακτικό προσωπικό που σπούδαζε στη Γαλλία κυρίως να
αποτελέσουν σημαντικές οδούς εισροής εκσυγχρονιστικών ιδεών στην οθωμανική
επικράτεια.33 Ας σημειωθεί ότι ο Σαράντης Αρχιγένης βρέθηκε στο Παρίσι με δική του
πρωτοβουλία για να σπουδάσει ιατρική (έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως δάσκαλος
για τη συγκέντρωση χρημάτων
που όμως δεν επαρκούσαν),34
καθώς για την εθνοθρησκευτική
κοινότητα στην οποία ανήκε, η
επικοινωνία με την Ευρώπη δεν
είχε διακοπεί ποτέ, παρά τις
αμφίσημες
στάσεις
των
ορθοδόξων απέναντι στη Δύση
στα χρόνια πριν και κατά τη
διάρκεια του Διαφωτισμού.35
Η
σύνδεση
σπουδών και
7. Έντυπη αφιέρωση του Σαράντη Αρχιγένυυς στον ευρωπαϊκών
Mustafa Reşit Paşa και χειρόγραφη στον καθηγητή οθωμανικών πρεσβειών της
Velpeau στο βιβλίο του Στοιχεία Παθολογίας Ιατρικής Ευρώπης με τον εκσυγχρονισμό
(Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας)
της
αυτοκρατορίας
αποδεικνύεται και από το έργο των δύο ανδρών. Ο Σαράντης Αρχιγένης, ως την
επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, είχε συγγράψει τα κυρίως ιατρικά του έργα
στα γαλλικά ή/και στα ελληνικά. Στους τίτλους δύο έργων του δηλώνεται ότι
αφορούσαν στους κατοίκους της αυτοκρατορίας το ένα (Hygionomie, ou Règles pour

Σταύρος Ι. Βουτυράς, κ. ά., Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας διαλαμβάνον περίληψιν της ιστορίας,
φυσικήν και πολιτικήν χωρογραφίαν, τους βίους των μεγάλων ανδρών, τους μύθους και τας παραδόσεις
πάντων των εθνών από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του νυν, τ. 1 (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ι. Α.
Βρεττού, 1869), 713.
32
Lewis, What Went Wrong?, 47-49.
33
William R. Polk and Richard L. Chambers, “Introduction”, Beginnings of Modernization in the Middle
East, eds William R. Polk and Richard L. Chambers (Chicago and London: The University of Chicago
Press, 1968), 11· Kemal H. Karpat, “The Transformation of the Ottoman State, 1789-1908”,
International Journal of Middle East Studies 3/3 (1972): 252.
34
Βουτυράς, κ. ά., Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, 713.
35
Ioannis K. Hassiotis, “From the ‘Refledging’ to the ‘Illumination of the Nation’: Aspects of Political
Ideology in the Greek Church under Ottoman Domination”, Balkan Studies 46/1 (1999): 50-52 και
Paschalis M. Kitromilides, Enlightenment and Revolution: The making of Modern Greece (Cambridge
Mass. & London: Harvard University Press, 2013), 298.
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se conserver en bonne santé, à l'usage des habitants de l' Empire ottoman)36 και στη
νεολαία το άλλο (Dissertation sur la gymnastique, à l'usage de la jeunesse de l' Empire
ottoman).37 Το πρώτο μάλιστα, κατ’ εντολή του σουλτάνου, μετά από εισήγηση του
πρέσβη, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφραστεί στα οθωμανικά τουρκικά πριν την
επιστροφή του. Έτσι ο Σαράντης Αρχιγένης εισηγήθηκε τον εκσυγχρονισμό της
αυτοκρατορίας στον τομέα της υγιεινής ή, όπως έγραψε ο ίδιος στην επιστολή που
συνόδευε εκείνη του πρέσβη προς τον σουλτάνο, έναν υγιή τρόπο ζωής στο οθωμανικό
κοινό, ειδικά στους στρατιώτες,38 και, με το δεύτερο έργο του, το οποίο αφιέρωσε στον
γιο του Reşit Paşa Ali-Ghalib Bey-Efendi,39 την άσκηση στη νεολαία. Επίσης, ο
Σαράντης Αρχιγένης εισηγήθηκε σε περιορισμένο κοινό, το επιστημονικό, την
ανανέωση της ιατρικής επιστήμης, αναφορικά με τους κλάδους της, στη διατριβή του
(Questions sur les diverses branches des sciences médicales), την οποία αφιέρωσε στον
πρέσβη Reşit Paşa,40 (όπως και το έργο του Στοιχεία Παθολογίας Ιατρικής),41 την εποχή
που ο τελευταίος είχε αναδειχθεί σε κορυφαία προσωπικότητα της οθωμανικής
μεταρρυθμιστικής πολιτικής∙ παρά τις αντιδράσεις,42 εισηγήθηκε τον πολιτικό
εκσυγχρονισμό της αυτοκρατορίας με την απόδοση ισονομίας σε μουσουλμανικούς και
μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς (1839), που χαρακτηρίζεται από άλλους με
παραχώρηση συντάγματος που έπρεπε να οριστεί43 και από άλλους «de facto»
σύνταγμα.44 Αμέσως μετά την επιστροφή του και τον διορισμό του στην
Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή, ο Σαράντης Αρχιγένης, έχοντας αποκτήσει και γνώσεις
πολιτικής οικονομίας κατά τη διάρκεια των σπουδών του,45 δίδαξε και την επιστήμη
αυτή για πρώτη φορά, στο πλαίσιο φιλοσοφικών μαθημάτων που ενέταξε στο
πρόγραμμα μαθημάτων η Ιατρική Σχολή, με βάση εγχειρίδιο πολιτικής οικονομίας που
έγραψε ο ίδιος στα γαλλικά (περί το 1848). Το εγχειρίδιο του Σαράντη Αρχιγένους
αναγνωρίζεται από σύγχρονους Τούρκους επιστήμονες, που επιδιώκουν να
παρουσιάσουν σημεία σύγκλισης ανάμεσα στην οθωμανική και τις ευρωπαϊκές
BNF/ T. Th. Sarantis Archigénès, Hygionomie, ou Règles pour se conserver en bonne santé, à l'usage
des habitants de l' Empire ottoman (Paris: chez l’auteur, à l’Ambassade Ottomane, 1841) και Σ.
Αρχιγένης, Υγιονομία, ήτοι Κανόνες προς διατήρησιν της υγίας (εν Παρισίοις: παρά τω συγγραφεί, εν τη
Πρεσβεία της Υψηλής Πόρτας, 1841).
37
BNF/T. Th. Sarantis Archigénès, Dissertation sur la gymnastique, à l'usage de la jeunesse de l' Empire
ottoman (Paris: chez l’auteur, à l’Ambassade Ottomane, 1843).
38
Mehmet Erdem Özgür and Hamdi Genç, “An Ottoman Classical Political Economist: Sarantis
Archigenes and His Tasarrufat-ı Mülkiye”, Middle Eastern Studies 47 /2 (2011): 330-331.
39
BNF/ T. Th. Sarantis Archigénès, Dissertation sur la gymnastique, à l'usage de la jeunesse de l' Empire
ottoman (Paris: chez l’auteur, à l’Ambassade Ottomane, 1843).
40
BIU Santé/ T. Th. Sarantis Archigénès, Questions sur les diverses branches des sciences médicales
(Thèse pour le Doctorat en Medicine, Faculté de Médecine de Paris, Paris: Rignoux, 1842).
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BNF/Στοιχεία παθολογίας ιατρικής υπό του ιατρού Σ. Αρχιγένους, (εν Παρισίοις: παρά τω συγγραφεί
εν τη Πρεσβεία της Υψηλής Πόρτας∙ εκ του τυπογραφείου των αδελφών Φιρμίνων Διδότων, 1843).
42
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Θρησκευτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, Stanford J. Shaw και Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman
Empire and Modern Turkey. Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975,
vol. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 69∙ και του λαού, την οποία περιέγραψε ο
Theofilos Gautier, Κωνσταντινούπολη, μτφρ. Ε. Μπομπολέση (Αθήνα: Καστανιώτης, 1997), 251.
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Küçük, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Tanzimat", 548.
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οικονομικές πολιτικές, ως το πρώτο που έλαβε υπόψη του τις οθωμανικές οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες∙ θεωρείται δε ατυχές γεγονός ότι τελικά δεν εκδόθηκε, παρά
την προετοιμασία, τη μετάφρασή του δηλαδή από τα γαλλικά στα οθωμανικά
τουρκικά,46 ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό στην εποχή του.47 Έτσι ο Σαράντης
Αρχιγένης εξοικείωσε μόνο το ανώτατο τμήμα της οθωμανικής σπουδάζουσας
νεολαίας με έναν επιστημονικό τομέα στον οποίο θεωρείται ότι απέκλινε η οθωμανική
κοινωνία από τις ευρωπαϊκές.48
Έχει τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο στενός κοινωνικός κύκλος του Σαράντη
Αρχιγένους συμπεριλάμβανε τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄ και τον
Αναστάσιο Χατζηκώ[ν]στα, γόνο της διαπρεπούς εμπορικής οικογένειας της Ηπείρου,
που ήταν εγκατεστημένη στην Κωνσταντινούπολη και τη Μόσχα∙49 δεν ήταν μόνο οι
συνήθεις συνοδοί του Σαράντη Αρχιγένους στις εκδηλώσεις των Αρχιγενείων, τα
εγκαίνια -τελέσθηκαν από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων-50 και τις εξετάσεις,51 αλλά
ήταν οι ίδιοι ιδρυτές ή συνιδρυτές σχολείων στην Κωνσταντινούπολη, την Παλαιστίνη
και την Αθήνα. Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων, ιδρυτής του μεγαλύτερου αριθμού
σχολείων που είχαν ιδρυθεί την περίοδο εκείνη στην Ιερουσαλήμ, Τζάφα και
Ναζαρέτ,52 ίδρυσε και το (Αγιοταφικό) παρθεναγωγείο στη Σχολή του Παναγίου
Τάφου στο Φανάρι53 (1852;).54 Ο Αναστάσιος Γ. Χατζηκώ[ν]στας ως συνεκτελεστής
της διαθήκης του πατέρα του συνίδρυσε το «Ορφανοτροφείον Γεωργίου και
Αικατερίνης Χατζηκώνστα» για αγόρια στην Αθήνα (1853),55 το οποίο εξελίχθηκε σε
ένα από τα ελάχιστα τεχνικά σχολεία του 19ου αι. στην Ελλάδα.56 Επιπλέον, η επιλογή
Sayar, "İlk iktisat muallimi Serendi Arşizen", 122 και Özgür and Genç, “An Ottoman Classical
Political Economist”, 331-332, 341.
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“İlk iktisat muallimi Serendi Arşizen”, 115-127∙ Deniz Tokgöz, “Tasarrufât-ı Mülkiye and the ‘Birth of
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Ottoman
Empire”,
URL:
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Hamdi Genç ve Mehmet Erdem Özgür, Serandi Arşizen, Osmanlı' Da Bir Politik İktisat Kitabı
Tasarrufat-I Mülkiye [Σαράντης Αρχιγένης: Ένα βιβλίο Πολιτικής Οικονομίας στην Οθωμανική
αυτοκρατορία, Tasarrufat-I Mülkiye] (İstanbul: Kitabevi, 2011).
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αποφοίτων του Αρσάκειου Παρθεναγωγείου Αθηνών ως πρώτων γυναικών δασκάλων
στο Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο57 σημαίνει ότι ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένους
γνώριζαν το έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που ίδρυσε το σχολείο.58 Παρά τις
επιβεβαιωμένες διασυνδέσεις με τους εκπαιδευτικούς παράγοντες που
προαναφέρθηκαν, το ζεύγος Αρχιγένους, που συνεχώς αναδιαμόρφωνε τις
εκπαιδευτικές του απόψεις,59 ενήργησε στον εκπαιδευτικό τομέα χωρίς απαραιτήτως
να αντιγράψει τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων αυτών, όπως θα φανεί στη
συνέχεια.
Ο Σαράντης Αρχιγένης, έχοντας αποκτήσει τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια,
διαδραμάτιζε διακεκριμένο ρόλο στην εκσυγχρονιστική διαδικασία του οθωμανικού
κράτους. Με την ανάπτυξη ιδιωτικής φιλανθρωπικής δράσης υπέρ της ελληνορθόδοξης
κοινότητας, στην οποία είχε ισότιμο ρόλο και η σύζυγός του Ελένη, επιδίωξε να
διαδραματίσει ανάλογο ρόλο και στην εκσυγχρονιστική διαδικασία της
ελληνορθόδοξης κοινότητας. Στην ουσία επρόκειτο για διττή παρέμβαση,60 συμβολή
στη διάδοση της εκπαίδευσης των κοριτσιών αλλά και προσωπική εμπλοκή στα
πολιτικά πράγματα της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Η ιδιωτική δράση του Σαράντη
Αρχιγένους σηματοδότησε την είσοδό του στην πολιτική ηγεσία της κοινότητας∙ με
την ανέγερση του Παρθεναγωγείου διορίστηκε μέλος του δωδεκαμελούς Λαϊκού
Συμβουλίου,61 που έπρεπε να φέρει σε πέρας τη συμμετοχή των λαϊκών στη διοίκηση,
με την ψήφιση σχετικών κανονισμών.62

Παρθεναγωγείον, Εκπαιδευτήριον προς εκμάθησιν κεντημάτων και ραπτικής ή
Γυναικείον Μοναστήριον
Η απόφαση του Σαράντη και της Ελένης Αρχιγένους να επενδύσουν στην εκπαίδευση
των κοριτσιών υπήρξε αποτέλεσμα της διαπίστωσής τους ότι δεν είχε ληφθεί καμία
μέριμνα για την εκπαίδευσή τους στη γενέτειρα του πρώτου, σε αντίθεση με εκείνη για
την εκπαίδευση των αγοριών. Τα αγόρια απολάμβαναν «τα της παιδείας νάματα», χάρη
στα οποία μπορούσαν να είναι «ωφέλιμα εις το έθνος». Για την ωφέλεια του έθνους,
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Διδασκαλεία», 363· Κούλα Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία και
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το ίδιο επιδίωξαν ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένους και για τα κορίτσια, αλλά όχι
μόνον των Επιβατών. Οι ιδρυτές ως «χριστιανοί» θεωρούσαν «πατρίδα» όχι μόνο τη
γενέτειρα «αλλά και πάσαν πόλιν και χώραν», όπου ζούσαν «ομογενείς και
ομόθρησκοι» αδελφοί, «δια τούτο» ήταν «ευπρόσδεκτα» για να σπουδάσουν «ου
μόνον τα κοράσια της Κωμοπόλεως Επιβατών αλλά και πάντα τα των ομογενών
κοράσια οπόθεν άλλοθεν ήθελον προσέλθει».63
Η απόφαση του ζεύγους Αρχιγένους να επενδύσουν στην εκπαίδευση των
κοριτσιών υπήρξε αποτέλεσμα μακράς περίσκεψης64 και εμφορείται από τον δυνητικό
ρόλο των κοριτσιών «εις το να γίνωσιν μία ημέραν οικοδέσποιναι και επομένως
μητέρες» και να διδάξουν «τα πρώτα σπέρματα της ηθικής, της θρησκείας και εν γένει
της καλής ανατροφής» στα παιδιά τους. Αν «αύται αι βάσεις της ανατροφής δοθώσιν
από πεφωτισμένας μητέρας, […] τα τοιαύτα τέκνα θέλουν προκόπτει εκ παιδικής
ηλικίας εις την αρετήν και επομένως εις την παιδείαν, θέλουσι γίνει καλοί πολίται,
καλοί Χριστιανοί και καλοί άνθρωποι». 65 Η άποψη των ιδρυτών απηχεί την ιδέα της
μητέρας-παιδαγωγού,66 η οποία αποκορυφώθηκε στα κείμενα της Σάρα Έλις (Sarah
Ellis), που έθεταν τη μητέρα στο επίκεντρο ενός κύκλου ηθικής επιρροής συνεχώς
διευρυνόμενου για να συμπεριλάβει και άλλους κύκλους, αυτούς με τους οποίους τα
παιδιά της αποκτούν κοινωνικές σχέσεις.67 Υπό την επίδραση του ρομαντισμού και του
προτεσταντισμού, η ιδέα της μητέρας-παιδαγωγού εξυψώθηκε σε εκπολιτιστική αρχή
του έθνους, ενώ συνέχισαν να μην υπάρχουν ως αυτόνομες υπάρξεις.68
Για την ωφέλεια επίσης του έθνους, η μέριμνα των ιδρυτών από την αρχή δεν
περιορίστηκε στον διδακτικό στόχο της εκπαίδευσης συζύγων και μητέρων, αλλά
συμπεριέλαβε και εκείνον της εκπαίδευσης δασκάλων. Και για τους δύο στόχους, οι
ιδρυτές είχαν αναπτύξει διευρυμένη αντίληψη, όπως συνάγεται από τη δημόσια
παρακαταθήκη τους προς τις μαθήτριες των Αρχιγενείων το 1869: «μη φανήτε
ριψάσπιδες, μη οπισθοδρομήσητε προ ουδενός, όταν πρόκειται περί της του ιερού υμών
καθήκοντος εκπληρώσεως ή ως μητέρες ή ως διδάσκαλοι∙ διότι εξ αμφοτέρων
εξαρτάται η ευημερία της κοινωνίας και σύμπαντος του έθνους ημών». 69 Η ηθική
εντολή προς τις μαθήτριες των Αρχιγενείων για τον μελλοντικό τους ρόλο «ως μητέρες
ή ως διδάσκαλοι», που έγινε στο ιδεολογικό πλαίσιο της αναγωγής των κοινωνικών
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ρόλων τους σε εθνικούς υπό την επήρεια εθνικών και θρησκευτικών ανταγωνισμών,70
δόθηκε με τέτοια εμφατική διατύπωση, ώστε να ηχεί ως προσκλητήριο για αγώνα χωρίς
παραίτηση. Ενώ δηλαδή η ηθική εντολή αναπαράγει το ασυμβίβαστο των κοινωνικών
ρόλων -το διδακτικό έργο συνήθως έληγε με τον γάμο γιατί εθεωρείτο απειλή για την
οικογενειακή ζωή-,71 η προτροπή για αγώνα χωρίς παραίτηση ενέχει την ανατροπή του
ασυμβίβαστου των κοινωνικών ρόλων. Επίσης, ο Σαράντης Αρχιγένης, συνεχίζοντας,
τονίζει, με νέα εμφατική διατύπωση, ότι ο ανένδοτος αυτός αγώνας στοχεύει στη
διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, μέσω της διδακτέας αρετής. «Είθε να αποβήτε αι
στυλοβάται της αρετής της νέας γενεάς».72 Αλλά η διδακτέα αρετή, με την έννοια των
αρετών ή των καθηκόντων που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι, έχει σχέση με μια νέα
πολιτική κοινωνία, σύμφωνα με κείμενα του νεοελληνικού Διαφωτισμού, που
εστιάζουν στις αρετές/καθήκοντα που πρέπει να έχουν οι πολίτες μιας υποδειγματικής
πολιτικής κοινωνίας (θεοσέβεια, ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, φρόνηση,
ευποιία).73 Σε αυτή την περίπτωση, ο αγώνας για μια νέα πολιτική κοινωνία επαφίεται
από τον Σαράντη Αρχιγένη στις απόφοιτες των Αρχιγενείων, που ως γυναίκες δεν
έχουν ακόμη κανένα πολιτικό δικαίωμα. Η διευρυμένη αντίληψη των διδακτικών
στόχων απορρέει από ανάλογη αντίληψη για το γυναικείο φύλο και τους ρόλους που
θα μπορούσε να αναλάβει. Σύμφωνα με αποφθεγματικές ρήσεις του Σαράντη
Αρχιγένους, η εκπαίδευση ήταν η «λαμπροτέρα ακτίς η φωτίζουσα την γυναίκα» και
«πολυτιμοτέρα προιξ», που καθιστούσε τη γυναίκα ικανή να πορεύεται στη ζωή
«παραλλήλως προς τον άνδρα». 74 Το παράδειγμα της συζύγου του Ελένης Αρχιχένους,
η οποία πορεύθηκε στη ζωή μαζί του αναπτύσσοντας κοινές ή παράλληλες δράσεις
στον δημόσιο χώρο, το επιβεβαιώνει.
Η ιδιαίτερη σημασία που απέδωσε το ζεύγος Αρχιγένους στην εκπαίδευση των
κοριτσιών ανιχνεύεται επίσης στην εφαρμογή της βακουφικής νομοθεσίας, ώστε να
εξασφαλισθεί ότι το αγορασμένο και από τους δύο οικόπεδο θα είναι αφιερωμένο στην
εκπαίδευση των θηλέων στο διηνεκές75 ως οικογενειακό βακούφι.76 Η επίσημη κρατική
πράξη υπήγαγε ταυτοχρόνως το συγκρότημα των θηλέων στη δικαιοδοσία του
Πατριαρχείου (τα μη μουσουλμανικά ιδρύματα υπόκειντο στη θρησκευτική τους
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αρχή),77 και, μετά την ψήφιση των Γενικών Κανονισμών, σε εκείνη του Μικτού
Συμβουλίου.78 Επιπλέον σύνδεση με στο Πατριαρχείο αποτελούσε η εντός του
συγκροτήματος ανέγερση σταυροπηγιακού Ναού, «ίν’ απολαμβάνη τα προνόμια των
Σταυροπηγιακών μοναστηρίων»,79 δηλαδή αποσύνδεση από τη διοικητική εποπτεία
του επιχώριου μητροπολίτη και υπαγωγή στην άμεση δικαιοδοσία του Πατριαρχείου,
υπαγωγή που εξασφάλιζε αυτονομία.80
Το Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο αναφέρεται με διαφορετικούς όρους -άλλοτε
εκτενώς περιγραφικούς- σε διαφορετικά ιδρυτικά τεκμήρια: ως «Παρθεναγωγείον» για
παράδειγμα στην κτητορική επιγραφή του 1857,81 με ένα γενικό δηλαδή όρο που
σταδιακά κατέληξε να δηλώνει την κατώτερη αλλά και μέση εκπαίδευση των
κοριτσιών·82 περιγραφικά ως «εκπαιδευτήριον προς εκμάθησιν κεντημάτων και
ραπτικής για τεσσαράκοντα άπορα ανήλικα και ορφανά τέκνα ορθοδόξων χριστιανών»
στο αφιερωτήριο του 1864·83 και ως «Γυναικείον Μοναστήριον» σε πατριαρχικό
έγγραφο του 1863.84 Κάθε μία από τις «ονομασίες» αυτές εστιάζει σε διαφορετική
πτυχή ενδιαφέροντος ανάλογα με τον τύπο του τεκμηρίου· καταδεικύει όμως στοιχεία
που το ίδρυμα συνδύαζε στην οργάνωση και τη λειτουργία του.
Στόχος του Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου ήταν «η χριστιανική εκπαίδευσις και
ευαγγελική ανατροφή των κορασίων». 85 Η παιδεία εκπορεύεται από τον Θεό, «τον
ουράνιον πατέρα των φώτων», και οδηγεί στην αληθινή λατρεία του, και, μέσω της
χριστιανικής ηθικής, στην ατομική και εθνική ευτυχία, υποστήριζε ο Σαράντης
Αρχιγένης:
αν είναι δώρον δι’ ου εβράβευσεν ο Θεός την ανθρωπότητα, ιδίως είναι η παιδεία.
[…]· Η παιδεία παύει τας δεισιδαιμονίας και εισάγει την εν πνεύματι και αληθεία
λατρείαν του Θεού, κρατύνει την πίστιν και αποκρούει την πλάνην. Δια της
παιδείας μόνης μανθάνομεν ορθώς και βασίμως τα προς τους γονείς, τα προς
ημάς αυτούς και τα προς τον πλησίον χρέη και ενί λόγω την ηθική, εφ’ ης
στηρίζεται η ευδαιμονία των ανθρώπων, η αληθής ευτυχία των εθνών∙86
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Μυρτίλος Αποστολίδης, «Κώδιξ Σηλυβρίας», Θρακικά 14 (1940): 248-249.
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ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την
περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
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κοινότητος Επιβατών [1866].
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και εμπιστεύθηκε τη μοίρα του σχολείου στον Θεό χαράσσοντας στην κτητορική
επιγραφή τη βιβλική ρήση «Συ Κύριε φυλάξαις ημάς και διατηρήσαις ημάς», 87 όντας
ο ίδιος «εις άκρον φιλόθρησκος».88 Το διαφωτιστικό ιδεώδες της προόδου, που
πραγματώνεται με τη διάδοση της γνώσης, όχι μόνο συναρτάται με τη θεία βούληση
αλλά προέρχεται από αυτήν στην παράδοξη μετριοπαθή διαφωτιστική άποψη του
Σαράντη Αρχιγένους, προσδίδοντας θρησκευτικό χαρακτήρα στην κοσμική
εκπαίδευση των Αρχιγενείων. Αλλά ο θρησκευτικός χαρακτήρας της κοσμικής
εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στα Αρχιγένεια. Αποτελεί έκφανση της νέας (εθνικής)
ταυτότητας, που εκδηλώνεται μέσα από την προσήλωση στην (προεθνική) ορθοδοξία,
μαζί με την καλλιέργεια της εκκοσμικευμένης ιστορικής συνείδησης, της καταγωγής
δηλαδή από την κλασική Ελλάδα -συνιστώσες της έννοιας του εγχώριου ελληνισμού.89
Η δεύτερη διάσταση της εθνικής ταυτότητας επίσης τονίζεται στους λόγους του
Σαράντη Αρχιγένους, όταν, για παράδειγμα, καλεί τις μαθήτριες των Αρχιγενείων να
αποδείξουν εμπράκτως ότι έχουν αφομοιώσει τα διδάγματα «των προγόνων». 90
Ποια όμως μορφή πήρε η βασισμένη στη θρησκεία ηθική εκπαίδευση και
πρακτική στο Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο; Τα κορίτσια καθοδηγούνταν από ηθικές
παραινέσεις, που υπήρχαν στους διαδρόμους του σχολείου και είχαν γραφεί από τον
ίδιο τον Σαράντη Αρχιγένη,91 ενώ όλες οι δραστηριότητές τους και «αγρύπνως» το
ήθος ήταν υπό την επίβλεψη της Ελένης Αρχιγένους.92 Αν προεκταθεί και στην εποχή
αυτή η βεβαιωμένη για τις αρχές του 20ου αιώνα μετακίνηση όλων των μαθητριών από
το σχολείο με συνοδεία γυναικών δασκάλων, οι μαθήτριες ήταν υπό συνεχή σχολική
επιτήρηση και απαγόρευση ελεύθερης (χωρίς συνοδεία) στο δημόσιο χώρο
εμφάνισης.93 Απηχώντας θρησκευτική διδασκαλία ή/και την προετοιμασία των
κοριτσιών για συνετή οικογενειακή ζωή, η ηθική εκπαίδευση των κοριτσιών απέκλειε

Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμοί Δαυίδ 11/8, βλ. Μυριόβιβλος, Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της
Ελλάδος, URL: <http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=24&page=11 > (πρόσβαση 11
Ιουλίου 2017).
88
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 15.
89
Βλ. το υποκεφάλαιο Β1.1.
90
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την
περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
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«Οι εσωτερικοί τοίχοι της σχολής ήσαν πλήρεις ηθικών παραγγελμάτων ιδιοχείρως δε γεγραμμέναι
συμβουλαί του Αρχιγένους περισώθηκαν και μέχρι της εποχής μου», Ιδιωτικό αρχείο Άννας
Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν
Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο
κείμενο), 25.
92
Μελανδινού, «Ελένη Σαράντη Αρχιγένους», 202.
93
«Τα παιδιά που θα να τα σχολάσ’νε το βράδυ δε τ’ απολούσανε ετσ’. Θε να βγάλ’νε ενορία να πάει
μια δασκάλ’σσα από ’δω, μια δασκάλ’σσα από ’κει. Από που ήτανε το σπίτ’, θα να αφήκ’ το εν’ παιδί
από ’δω, θα να αφήκ’ το άλλο το παιδί από ’κει, θα να τα πάγαινανε δηλαδή στις πόρτες τ’ς τα μικρά.
Ύστερα έβγαινανε οι πιο μεγάλες τάξεις κι ύστερα έβγαινανε τα κορίτσια τα μεγάλα. Τα κορίτσια τα
μεγάλα δεν επιτρέπουντανε το βράδ’ να βγούνε έξω. Έβγαζανε τρεις κοπέλες, τέσσερις κοπέλες και
γύριζανε το βράδ’ να μη τυχόν και διούναι κανένα κορίτσ’ όξω και κάν’ περίπατο. Δεν επιτρέπουντανε».
ΙΑΠΕ/ Μαρτυρίες, Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Μαριωρή Κοντίνη. Ηχογραφημένη συνέντευξη στη
Μαριωρή Γρηγορίου, Νέοι Επιβάτες 11 Σεπτεμβρίου 1996.
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την πολυτέλεια από τη σχολική ζωή.94 «Οι μαθήτριες φορούσαν ομοιόμορφες στολές
από ‘μπασμά’ [φτηνό ύφασμα] και οι δασκάλες απαγορεύονταν να φοράνε κατά την
ώρα της διδασκαλίας κοσμήματα και αρώματα». 95 Όταν ο Σαράντης Αρχιγένης
έκπληκτος, την ημέρα των εγκαινίων του Παρθεναγωγείου, πληροφορήθηκε ότι τα
κορίτσια δεν εκκλησιάζονται (εξηγείται στη συνέχεια), ίδρυσε, με δαπάνη και της
Ελένης Αρχιγένους, το δεύτερο κτίριο στον χώρου του εκπαιδευτηρίου, τον Ναό των
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων μαζί με παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
το 1863.96 Συνεπώς οι κληρικοί ως δάσκαλοι και εφημέριοι του ναού είχαν φυσική
παρουσία σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (στην υπό εξέταση ο εφημέριος
Παύλος ή Σταύρος Συμεωνίδης, 1860-1864,97 και ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος
Γιασε[ι]μίδης, 1864-1891,98 ακόμη και μια μοναχή Λεμονιά από τη Χίο προσλήφθηκε
για την επίβλεψη του ναού).99 Όσον αφορά στο πρόγραμμα, υπήρχαν συνολικά
δεκατρία μαθήματα: ιερά κατήχηση, εκκλησιαστική ιστορία, ηθική, ελληνικά,
αριθμητική, γενική ιστορία, γεωγραφία, φυσική, μυθολογία, ψυχολογία, γαλλικά, και,
αντί για την προτιμώμενη δυτική μουσική, εκκλησιαστική μουσική ως υποχρεωτικό
μάθημα100 με πρακτική εφαρμογή∙ κορίτσια σχημάτιζαν τους χορούς του ναού και
επιτελούσαν το άναμμα των κεριών και των πολυελαίων101 (και αγόρια μετά την
ανέγερση συγκροτήματος γι’ αυτά).
Ο ηθικός στόχος του Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου συνυπήρχε με κοινωνικό
στόχο, αφού τα κορίτσια έπρεπε να εκπαιδευτούν για να γίνουν μητέρες και δασκάλες
ή νηπιαγωγοί. Η φοίτηση οδηγούσε στην απόκτηση διδασκαλικού πτυχίου μετά από
οκταετή διάρκεια σπουδών, σύμφωνα με το έτος αποφοίτησης των πρώτων δασκάλων

Για το ζήτημα της πολυτέλειας που απασχόλησε την ελληνορθόδοξη κοινότητα, Χάρης Εξερτζόγλου,
Οι «χαμένες πατρίδες» πέρα από τη νοσταλγία. Μια κοινωνική-πολιτισμική ιστορία των Ρωμιών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέσα 19ου – αρχές 20ου αιώνα (Αθήνα: Νεφέλη, 2010), 126-168.
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Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 81.
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Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 15. Για τη σύμπραξη του ζεύγους των ιδρυτών, βλ. και την κτητορική
επιγραφή, που διασώζεται μόνο ως γραπτό κείμενο, Δράκος, Θρακικά, 35.
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Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
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Δράκος, Θρακικά, 132-133.
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Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
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Σύμφωνα με το πτυχίο της Φανής Χατζόγλου-Μαύρου, το οποίο έλαβε υπόψη της η ΓαϊτάνουΓιαννιού, «Συμπληρωματικές πληροφορίες», 373. Βλ. και Π. Α. «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια», ΑA
1092/13)25 Ιουνίου 1873.
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Νικόλαος Ι. Αθηναγένης, «Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα», ΑΑ 988/7)19 Ιουνίου 1872∙ Π. Α. «Τα εν
Επιβάταις Αρχιγένεια», ΑA 1092/13)25 Ιουνίου 1873∙ και αντιγραμμένη αφιέρωση από το βιβλίο
Επισκεπτών των Αρχιγενείων, 2 Ιουνίου 1873, Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου,
Αδαμάντιος Ταμβακίδης. Κείμενα για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή Η΄
(Δακτυλογραφημένα κείμενα).
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(1865).102 Επειδή οι πρώτες επίσημες σχολικές εξετάσεις έγιναν το 1860,103 οι
οκταετείς σπουδές ήταν δύο επιπέδων: κατώτερου επιπέδου τριών ετών για την παροχή
βασικών γνώσεων με την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας (αλληλοδιδακτικό)
και ανώτερου επιπέδου για την παροχή επιστημονικών γνώσεων, με τη συνδιδακτική
μέθοδο διδασκαλίας (ελληνικό).104 Και στα δύο επίπεδα, οι μαθήτριες διδάσκονται
εργόχειρα, ραπτική και κηπουρική105 με εφαρμογή σε θερμοκήπιο, το οποίο
αναπαρίσταται στα πτυχία των Αρχιγενείων. Και όπως αλλού, η δομή της γυναικείας
εκπαίδευσης ήταν συνεχώς εξελισσόμενη.106 Το 1866 προστέθηκε τμήμα νηπιαγωγείου
και λίγο πριν την ολοκλήρωση του κτιρίου του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου (1872),
του οποίου ο θεμέλιος λίθος τέθηκε το 1869,107 «το τέως ορφανοτροφείον [το εντός
του Παρθεναγωγείου από το 1860 διαμορφώθηκε] εις διδασκαλείον» (1870/71)108 και
η δομή του σχολείου μεταβλήθηκε αναλόγως: νηπιαγωγείο, αλληλοδιδακτικό
πρωτοβάθμιο σχολείο, ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο109 και διδασκαλείο. Το
διδασκαλείο των Αρχιγενείων δεν αναφέρεται από τον συντάκτη της έκθεσης για την
εκπαίδευση στη Θράκη Αλέξανδρο Ζωηρό, ο οποίος όμως προειδοποιεί ότι μερικές
πληροφορίες «αρχαιότεροι ούσαι ου ποιούνται μνείαν βελτιώσεων επενεχθεισών εις
τινα των σχολείων» και μάλιστα διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη αφορούσε στα «εν
Επιβάταις σχολεία».110 Με την προσθήκη του νηπιαγωγείου και του διδασκαλείου, η
διάρκεια σπουδών επιμηκύνθηκε από οκτώ σε δέκα χρόνια, στα οποία πρέπει να
προστεθεί ακόμη ένα έτος, το έτος της υποχρεωτικής διδασκαλίας όλων των αποφοίτων
στα Αρχιγένεια, στο οποίο γίνεται αναφορά και στη συνέχεια, στις υποχρεώσεις των
Για το έτος αποφοίτησης λαμβάνω υπόψη το αυτόγραφο της Φανής Χατζόγλου (Ιδιωτικό αρχείο
Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου, Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της ιδίας δια χειρός της
κόρης της Ζωής, χ.μ., 3 Μαρτίου 1935), η οποία ανήκε στην ομάδα των 9 πρώτων αποφοίτων και, μετά
την αποφοίτησή της, δίδαξε 9 χρόνια (ως το 1874), όπως ακριβώς αναφέρει και η Γαϊτάνου-Γιαννιού για
τη διάρκεια του διδακτικού της έργου, αλλά τοποθετεί στο 1866 την αποφοίτηση των πρώτων δασκάλων
(«Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 364-365). Στην Γαϊτάνου-Γιαννιού βασίζεται και ο Νικήτας
Κρητικόπουλος, γιατί αναφέρει το ίδιο έτος με εκείνη και ότι το αντέγραψε, «Αντεγράφη υπό Νικήτα
Κρητικοπούλου εις μνημόσυνον της εν ταις ανωτέραις συμπεριλαμβανομένης μητρός μου Φανής
Νικήτα», Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου (Χειρόγραφο σημείωμα Νικήτα Κρητικόπουλου
προς τον Σύλλογο Κυριών Νέων Επιβατών).
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Εκκλησιαστικά, 116.
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Macmillan, 2010), 3.
107
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
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Οκτωβρίου 1892.
109
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
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αποφοίτων. Εξαιτίας αυτών των προσθηκών, τα Αρχιγένεια εξελίσσονται από ατελές
σε ολοκληρωμένο ανώτερο παρθεναγωγείο με διακριτό διδασκαλείο.111 (Βλ. Πίνακα
1α). Η ύπαρξη διακριτού διδασκαλείου υποδηλώνει τη σημασία που δόθηκε στη
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποτελεί τομή για τη γυναικεία
εκπαίδευση στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, καθώς τα ανώτερα παρθεναγωγεία
που χορηγούν διδασκαλικά πτυχία ως τουλάχιστον το 1875 δεν έχουν ιδιαίτερο τμήμα
διδασκαλείου (Παναγίου Τάφου, Παλλάς, Ζάππειο).112 Μετά την αναβάθμιση του
διδασκαλικού πτυχίου, ακολούθησε η κτιριακή και παιδαγωγική αναβάθμιση της
εκπαίδευσης νηπίων και νηπιαγωγών∙ το νηπιαγωγείο στεγάστηκε σε ιδιαίτερο κτίριο
(1873) και αναβαθμίστηκε παιδαγωγικά, με την αποστολή απόφοιτης δασκάλας των
Αρχιγενείων στο Αρσάκειο για τη μετεκπαίδευσή της στη νηπιακή μέθοδο Carpantier
το 1872. (Τα σχετικά στοιχεία εξετάζονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο).
Έναν ακόμη κοινωνικό ρόλο αναλάμβανε το Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο∙ να
προικοδοτήσει και να αποκαταστήσει με γάμο ορφανά ή άπορα κορίτσια κατά την
ενηλικίωσή τους,113 ακολουθώντας τη βυζαντινή παράδοση της προικοδότησης
«απόρων κορασίων».114 Η λειτουργία των Αρχιγενείων ως προικοδοτικό ίδρυμα, που
προβλεπόταν από το αφιερωτήριο έγγραφο του 1864, επιβεβαιώνεται από
μεταγενέστερες πηγές. Συγκεκριμένα, κατά την παύση λειτουργίας του
Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου περί το 1878, η Ελένη Αρχιγένους ανέλαβε, μεταξύ
άλλων, να αποκαταστήσει με γάμο ορφανά ή άπορα κορίτσια που φοιτούσαν στα
Αρχιγένεια και ήταν σε ηλικία γάμου.115 Αυτή η διάσταση της λειτουργίας των
Αρχιγενείων, η μέριμνα για αποκατάσταση με γάμο, θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία
αν συνδεθεί με την ανάγκη ελληνόφωνων δασκάλων ή νηπιαγωγών, σε τουρκόφωνες
ορθόδοξες περιοχές της Μικράς Ασίας, στις οποίες θα διδάξουν απόφοιτες των
Αρχιγενείων από την ιδρυτική περίοδο. Η γαμήλια αποκατάσταση αποφοίτων των
Αρχιγενείων στις περιοχές αυτές αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή της λειτουργίας τους, η
οποία γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί κατά την εξέταση του δικτύου των
αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων.
Όμως θα πρέπει να επισημανθεί μια αλλαγή στην πολιτική του ζεύγους των
ιδρυτών προς τα ορφανά και άπορα κορίτσια από το 1869. Η αλλαγή αφορά στην
επιλογή ορφανών ή άπορων κοριτσιών από κοινότητες που αναλάμβαναν την
υποχρέωση να ιδρύσουν παρθεναγωγείο μετά την επιστροφή των πτυχιούχων
κοριτσιών στον τόπο τους. Δηλαδή «αντί να λαμβάνωνται εκ των δρόμων παντόρφανα
και αγνώστου προελεύσεως κοράσια», οι ιδρυτές
ήρξαντο να λαμβάνωσι πτωχά έστω και ορφανά κοράσια εκ διαφόρων
κοινοτήτων τη συστάσει του κατά τόπου αρχιερέως και αντί να τρέφωσι μόνον
Για την ορολογία, βλ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 25.
Στο ίδιο, 32, 93, 106.
113
Βλ. αφιερωτήριο/βακφιέ, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 59.
114
Έφη Κάννερ, «Φιλανθρωπικός λόγος, ορφανά και αποκρυστάλλωση κοινωνικών ταυτοτήτων στην
Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1861-1912)». Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συμποσίου,
Οι χρόνοι της Ιστορίας. Για μια Ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 17-19 Απριλίου
1997 (Αθήνα: ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, 1998), 201.
115
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
111
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το σώμα, να τρέφωσι και την ψυχήν δια καταλλήλου διδασκαλίας υπό τον όρον
ίνα μετά την αποπεράτωσιν των σπουδών αυτών εν τω Αρχιγενείω διδασκαλείω
διδάσκωσιν επί τέσσαρα έτη εις τας πατρίδας των όπου οι κάτοικοι υπεχρεούντο
να συνιστώσι Νηπιαγωγείον και Παρθεναγωγείον όπως ούτω διαδίδωνται
ταχύτερον τα γράμματα εις το ημέτερον γένος.116
Η νέα αυτή πολιτική του ζεύγους των ιδρυτών απομακρύνεται από την παραδοσιακή
φιλανθρωπία και τη χριστιανική παράδοση της προικοδότησης ορφανών, και εκφράζει
την αστική φιλανθρωπία, που δίνει έμφαση στη εκπαίδευση των ορφανών.117 Έτσι, η
πολιτική αυτή συνδέεται με την εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής προσπάθειας που
προκάλεσαν τα ζητήματα που απασχολούσαν την ελληνορθόδοξη κοινότητα, το
βουλγαρικό ζήτημα, και εφόσον μαρτυρείται η παρουσία ορφανών και άπορων
κοριτσιών από τουρκόφωνες ορθόδοξες περιοχές,118 και το ζήτημα της τουρκοφωνίας
ορθόδοξων πληθυσμών.119 Το ζήτημα αυτό κατέστη πολιτικό υπό την επιρροή του
βουλγαρικού εθνικισμού, που επικαλείτο την ταυτότητα γλώσσας και εθνικότητας, και
προκαλούσε φόβο στην ελληνορθόδοξη κοινότητα μήπως η γλωσσική ανομοιογένεια
γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από δυτικές εκκλησιαστικές προπαγάνδες.120 (Τις
δυνατότητες κοινωνικής ανόδου που πρόσφερε ο πολιτιστικός εξελληνισμός, με την
εξασφάλιση «προστατευόμενης πρόσβασης στα πλεονεκτήματα του σύγχρονου τομέα
της οικονομίας», μπορούσε να τις ανταγωνιστεί μόνο η προσχώρηση στον
προτεσταντισμό).121
Οι ιδρυτές είχαν άμεση γνώση των ζητημάτων αυτών. Ο Σαράντης Αρχιγένης
είχε αναμειχθεί στην πολιτική της ελληνορθόδοξης κοινότητας χωρίς διακοπή από το
1867∙ υπήρξε μέλος της συνέλευσης για την εκλογή πατριάρχη (1867),122 μέλος του
Μικτού Συμβουλίου (1869-1870),123 αντιπρόσωπος της επαρχίας Σηλυβρίας στις
Στο ίδιο. Πρβλ. «άπερ αφ’ ου εκπαιδευθώσιν ενταύθα ν’ απέρχωνται έπειτα εν καιρώ τω δέοντι, όπως
μεταδώσωσι τα φώτα της παιδείας ταις εαυτών πατρίσι», ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957.
ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς
παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της
αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869]. Βλ. και Π. Α. «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια», ΑΑ 1092/13)25
Ιουνίου 1873.
117
Έφη Κάννερ, «Φιλανθρωπικοί σύλλογοι και αποκρυστάλλωση κοινωνικών ταυτοτήτων στην
ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1861-1922)», Η καθ’ ημάς Ανατολή 3 (1996): 189.
118
Βλ. την εξέταση του δικτύου των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων (Β1.2).
119
Για την ανακάλυψή τους από τους διανοουμένους της εποχής αυτή την περίοδο, Evangelia Balta,
“Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz. The adventure of an identity in the triptych: vatan,
religion and language, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 8 (2003): 25-44.
120
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Συνασός. Ιστορία ενός Τόπου χωρίς Ιστορία (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2005), 336341.
121
Στο ίδιο, 355.
122
Β. Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά ή Εκκλησιαστικόν Δελτίον, περιέχον την από της παραιτήσεως του
πρώην Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου κ. Σωφρονίου και εφεξής ιστορίαν του Πατριαρχικού
Οικουμενικού της Κωνσταντινουπόλεως θρόνου, τ. 1 (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ανατολικού
Αστέρος, 1868), 8 και «Εκκλησιαστικά», ΑΑ 438/4)6 Φεβρουαρίου 1866.
123
«Εκκλησιαστικά», ΑΑ 657/19)31 Μαρτίου 1869 και 756/11)23 Μαρτίου 1870. Μαζί με τους Μιχαήλ
εφέντη, Κ. Καραπάνο, Κ. Ανθόπουλο, Α. Ψυχάρη, Δ. Αριστάρχη και Κ. Καλλιάδη για να πλαισιώσουν
τα παλαιότερα μέλη Κ. Καραθεοδωρή, Χ. Γ. Κωνσταντινίδη, Π. Φενερλή και Ι. Κανέλλο, βλ. Γεώργιος
Ι. Παπαδόπουλος, Η σύγχρονος ιεραρχία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, τ. 1 (εν Αθήναις:
τυπογραφείον Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1895), 388.
116

58

μεγάλες εθνοσυνελεύσεις για το βουλγαρικό ζήτημα (1870124 και 1872),125 μέλος της
Οικονομικής Πατριαρχικής Επιτροπής (1872)126 και -μετά την παραίτηση του για
λόγους υγείας127 και την επιστροφή του- πρόεδρός της.128 Επιπλέον, ως πρόεδρος του
Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος μαζί με τη
σύζυγό του, ο Σαράντης Αρχιγένης υπογράφει Εγκύκλιο προς απανταχού Θράκας, με
την οποία ζητά τη συμβολή τους για τη διάδοση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
την ίδρυση παρθεναγωγείων.129 Η Ελένη Αρχιγένους ήταν τακτικό μέλος του
Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων από την ίδρυσή του το 1869130
και επιπλέον συμμετείχε σε υποεπιτροπή του Συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη το
1872.131 Η εξήγηση της συμμετοχής της Ελένης Αρχιγένους σε Σύλλογο του ελληνικού
κράτους, που χρηματοδοτείται από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών,132 ενώ η ίδια
είναι σύζυγος μέλους της ανώτατης οθωμανικής υπαλληλίας, βρίσκεται στον
μετασχηματισμό της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο,
στην αποδοχή δηλαδή του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και την εντατικοποίηση της προσπάθειας για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας
και παιδείας στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.133

«Εκκλησιαστικά. Επιστέλλουσιν ημίν εκ Σηλυβρίας τα εξής», ΑΑ 762/28 Μαρτίου)9 Απριλίου 1870.
«Εκκλησιαστικά», ΑΑ 1094/20 Ιουνίου)2 Ιουλίου 1873.
126
Μαζί με τους Ζ. Στεφάνοβικ, Δ. Βαλλιάνο, Ν. Ζαρίφη, Ν. Βαλσαμάκη, Δ. Ταμβάκο, Α. Βλαστό, Α.
Νικολαΐδη, Κ. Καραπάνο, Α. Ψυχάρη, Σ. Σκουλούδη και Ι. Δ. Αριστοκλή, «Εσωτερικά»,
Κωνσταντινούπολις, 1194/29 Μαρτίου 1872.
127
«Εσωτερικά», Κωνσταντινούπολις 1209/10 Μαΐου 1872.
128
«Εκκλησιαστικά», ΑΑ 1055/3)15 Φεβρουαρίου 1873 και 1058/10)22 Φεβρουαρίου 1873∙
«Εκκλησιαστικά», ΑΑ 1284/26 Απριλίου)8 Μαΐου 1875.
129
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. ΕΘΦΣ 1 (1872/73): [Εγκύκλιος προς τους απανταχού Θράκας]
(υπογεγραμμένη από τον Σαράντη Αρχιγένη ως πρόεδρο του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και
τον Ι. Ζωγραφίδη ως ειδικό γραμματέα, αντί του γενικού, 30 Ιουνίου 1873). (Μονόφυλλη εγκύκλιος στο
εσωτερικό της).
130
ΑΣΔΕΓ, Β3.88, Βιβλίον Α΄. Πρακτικά (χειρόγραφα), 17 Απριλίου 1869-21 Ιανουαρίου 1871,
Συνεδρίασις ΙΕ΄, Αύγουστος 1869: 29-45 και 36-37 και Έκθεσις πεπραγμένων από της συστάσεως αυτού
μέχρι τούδε 17 Απριλίου 1869-31 Δεκεμβρίου 1871, Ο εν Αθήναις προς Διάδοσιν των Ελληνικών
Γραμμάτων Σύλλογος (εν Αθήναις: τύποις Ανδρέου Κορομηλά, 1872), 20, 5.
131
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 31.
132
ΑΣΔΕΓ, Α2.30 Κανονισμοί και Πεπραγμένα Συλλόγου 1869-1897: 15-18 και Έλλη Σκοπετέα, Το
«Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (Αθήνα:
Πολύτυπο, 1988), 153-154.
133
Βλ. Νίκος Σιγάλας, «Ελληνισμός και εξελληνισμός: Ο σχηματισμός της νεοελληνικής έννοιας
ελληνισμός», Τα Ιστορικά 34 (2001): 41-47. Περισσότερα στο υποκεφάλαιο Β1.1.
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Αρχιγένειος

περίοδος

(1857- 1873)

Πίνακας 1α. Παρουσίαση της δομής των Αρχιγενείων (Συγκρότημα Θηλέων) κατά την
ιδρυτική περίοδο, 1857-1873
Διοίκηση
Δομή Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
Χαρακτηριστικά
Διοικητικά
Σχολεία/Τμήματα
Έτος
Έτη
Σώματα
Σπουδών
1857-1865
Ανέγερση
1857
Δωρεάν διδασκαλία
Ελένη
Παρθεναγωγείου
1860: οι πρώτες
Αρχιγένους
8 έτη
δημόσιες εξετάσεις
3ετές αλληλοδιδακτικό 1857/58
&
σπουδών
1865: οι πρώτες
5ετές (συνδιδακτικό)
1860/61
Κοσμήτριες
απόφοιτες
δευτεροβάθμιο σχολ.
δασκάλες*
Στεγάζει
1860
1860/61: αρχίζει η
ορφανοτροφείο
λειτουργία του ως
προικοδοτικό ίδρυμα
1865-1873
Νηπιαγωγείο
1866
1866-1873:
νηπιαγωγείο εντός
3ετές αλληλοδιδακτικό 1857/58
1867: Ελένη
11
έτη
Παρθεναγωγείου
5ετές (συνδιδακτικό)
1860/61
Αρχιγένους
σπουδών
1872: μετεκπαίδευση
δευτεροβάθμιο σχολ.
& Εφορεία
απόφοιτης στη
1ετές διδασκαλείο
1870/71
μέθοδο Carpantier,
1 έτος πρακτική
1870/71
Αρσάκειο
άσκηση (διδασκαλία)
1873: ανέγερση
Νηπιαγωγείου
Ανέγερση
1872
Δίδακτρα πληρώνουν
Ορφανοτροφείουμόνο τα κορίτσια
Οικοτροφείου
εύπορων οικογενειών
* Δύο προσλήφθηκαν στα Αρχιγένεια και μία στο Παρθεναγωγείο Σηλυβρίας ως διευθύντρια,
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια
Αρχιγένεια (της ίδιας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935)∙ «Εσωτερικαί ειδήσεις»,
Νεολόγος 319/1 Φεβρουαρίου 1868.
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Διττή παρέμβαση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των αγοριών
Το ζεύγος των ιδρυτών έστρεψε την προσοχή του στην εκπαίδευση των αγοριών, όταν
διαπίστωσε την έλλειψη αρμονίας134 ανάμεσα στην εκπαίδευση που απολάμβαναν τα
κορίτσια στα Αρχιγένεια και σε εκείνη που προσφερόταν στα αγόρια των Επιβατών. Η
φοίτηση των αγοριών δεν γινόταν σε κατάλληλο σχολικό κτίριο μετά τη μεγάλη
πυρκαγιά του 1861, που κατέστρεψε το κοινοτικό σχολείο.135 Είχε δηλαδή ανατραπεί
η κατάσταση που είχε στρέψει το ενδιαφέρον των ιδρυτών στην εκπαίδευση των
κοριτσιών, επειδή στα αγόρια παρείχε ικανοποιητική εκπαίδευση το κοινοτικό
σχολείο.136 Επίσης, μετά την αποφοίτηση των πρώτων δασκάλων το 1865, έγινε
εμφανής μια ακόμη διαφορά, η απουσία από το κοινοτικό σχολείο της εκπαιδευτικής
βαθμίδας που οδηγούσε σε απόκτηση διδασκαλικού πτυχίου. Γιατί οι ιδρυτές
παρενέβησαν και στο τομέα αυτό. Επρόκειτο δηλαδή για διττή παρέμβαση,
αναβάθμιση του κοινοτικού σχολείου αφενός και επέκταση των Αρχιγενείων με νέο
συγκρότημα και γυμνάσιο για τα αγόρια αφετέρου. Η δεύτερη παρέμβασή τους
συνέβαλε σε μια νέα ρήξη, που σημειώνεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, την
είσοδο των αρρένων των λαϊκών στρωμάτων στην ανώτερη εκπαίδευση.137
Το ζεύγος των ιδρυτών πρωτοστάτησε στη δομική και κτιριακή αναβάθμιση
του κοινοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, σε κοινοτική συνέλευση το Πάσχα του
1866,138 ο Σαράντης Αρχιγένης πρότεινε για το κοινοτικό σχολείο, που περιλάμβανε
δύο επίπεδα σπουδών, πρωτοβάθμιο και κατώτερο δευτεροβάθμιο (αλληλοδιδακτικό
και ελληνικό), τη «μετά ζήλου» επαγρύπνηση της εφορίας με στόχο να βελτιωθούν οι
μαθησιακές δυνατότητες των μαθητών και την υιοθέτηση τόσων εξετάσεων όσων
υφίσταντο οι μαθήτριες στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα. Επίσης, υποσχέθηκε,
μαζί με τη σύζυγό του, να προσφέρει ίδιο ποσό με εκείνο που επρόκειτο να
συγκεντρωθεί με έρανο την ίδια μέρα για την ανέγερση λιθόκτιστου κοινοτικού
σχολείου («επεξηγούμαι, όσα ηθέλατε δώσει άπαντες υμείς άλλα τόσα θέλω δώσει

ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
135
«[Τ]ην 24 Μαΐου 1861 καθ’ ην επυρπολήθη το ήμισυ μέρος της κωμοπόλεως, μετά της ελληνικής
σχολής», Δράκος, Τα Θρακικά, 29.
136
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33, Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
137
Έφη Κάννερ, Πτυχές της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Ελληνορθοδόξων στην
Κωνσταντινούπολη κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, Σειρά σεμιναριακών μαθημάτων για την
ιστορία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης (1453-1922),
Κέντρο
Μικρασιατικών
Σπουδών,
29
Μαρτίου
2016,
URL:
<http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=2693> (πρόσβαση 14 Απριλίου 2016).
138
Αναφορά στη συνέλευση γίνεται και στη μακροσκελή κτητορική επιγραφή του νέου κοινοτικού
σχολείου, Δράκος, Τα Θρακικά, 31.
134
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καγώ μετά της συζύγου μου»).139 Πράγματι, μετά από τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκε
διώροφο λιθόκτιστο κοινοτικό σχολείο.140
Για τη δεύτερη παρέμβασή τους, την επέκταση των Αρχιγενείων με νέο
συγκρότημα και γυμνάσιο για τα αγόρια, ο Σαράντης Αρχιγένης σημείωσε ότι την ίδια
μέρα της συγκέντρωσης του 1866 συναποφάσισαν μετά της συζύγου του την ανέγερση
γυμνασίου σε ιδιαίτερο χώρο («εν τω παλαιώ Κοιμητηρίω»).141 Εφαρμόζοντας το -με
σπάνιες εξαιρέσεις-142 ευρωπαϊκό μοντέλο χωριστής εκπαίδευσης κοριτσιών και
αγοριών, 143 ίδρυσαν γυμνάσιο για τα αγόρια, μαζί με την Αρχιγένειο Οικία, στα δυτικά
του συγκροτήματος των κοριτσιών, σε έκταση 35 στρεμμάτων, που ανήκε στην Ελένη
Αρχιγένους και παρέμεινε προσωπική της ιδιοκτησία, δηλαδή «μούλκη»144 (mülk).145
Η Ελένη Αρχιγένους ανέλαβε και τα έξοδα κατασκευής του σχολείου146 «δαπάναις των
κοσμημάτων της». «Δια τούτο όταν έβλεπε τους τελειοφοίτους του Γυμνασίου της
νεαρούς επιστήμονας, ιατρούς, φιλολόγους και διδασκάλους, χαριέστατα μειδιώσα
τους απεκάλει τα πολύτιμα κοσμήματά μου».147 Το σχολείο αυτό, που ονομάστηκε

ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866]. Τελικά, πρόσφεραν τριάντα χιλιάδες γρόσια από τα
εκατόν σαράντα που στοίχισε, ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99 Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, 267-268.
140
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ, Πρακτικά Συνεδριάσεων Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Κώδιξ Α΄.
Φεβρουάριος 1873-Ιούλιος 1874, 123-124.
141
Αντίγραφο αυτόγραφου σημειώματος του Σαράντη Αρχιγένους, Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Κείμενα για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή
VIII: 39 (Δακτυλογραφημένα κείμενα).
142
Για την ελληνορθόδοξη κοινότητα, σπάνιο παράδειγμα μικτής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπήρξε
στην πόλη των Σερρών, Κατερίνα Δαλακούρα, «Η εκπαίδευση των γυναικών στις Σέρρες (19ος αιώνας1914): ριζοσπαστικές τάσεις και χαρακτηριστικά», Οι Σέρρες και η Περιοχή τους από την Οθωμανική
Κατάκτηση μέχρι τη Σύγχρονη Εποχή, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τομ. 1 (Σέρρες:
χ. ε., 2013), 435-437.
143
Ο τύπος του αμερικανικού μικτού γυμνασίου που λειτούργησε από τα μέσα του 19ου αι. δεν αποτέλεσε
πρότυπο για ανάλογα ευρωπαϊκά σχολεία, James C. Albisetti, “Europeans and the American Model of
Girls’ Secondary Education”, Girls’ Secondary Education in the Western World: From the 18th to the
20th Century, eds James C. Albisetti, Joyce Goodman and Rebecca Rogers (New York: Palgrave
Macmillan, 2010), 185-188.
144
BOA/İ.HR.243/14412/5. Επιστολή κοινότητας Επιβατών στον Μουτεσαρήφ Πασσά εφέντη, 11
Φεβρουαρίου 1870 (στα ελληνικά).
145
Σύμφωνα με τη μεταρρυθμιστική πράξη περί γαιών του 1858, με την οποία καταρτίστηκε
κτηματολόγιο και αποδόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους (Quataert, “The Age of Reforms
1812-1914”, 856-860) και του 1867, με την οποία δόθηκαν περισσότερα δικαιώματα κατά τη χρήση γης
και διευρύνθηκε η κληρονομική διαδοχή, μετατράπηκαν οι αναφαίρετοι τίτλοι σε πλήρεις τίτλους
ιδιοκτησίας, Halil Inalcik, “Land Problems in Turkish History”, The Ottoman Empire: Conquest,
Organisation and Economy. Halil Inalcik paper collection (London: Variorum Reprints, 1978), 226-227.
146
Αν και σε επιστολή της κοινότητας Επιβατών αναφέρεται ότι το Ελένειο κτίσθηκε από τον Σαράντη
Αρχιγένη (BOA/İ.HR.243/14412/5), η κτητορική επιγραφή αναφέρει την Ελένη Αρχιγένους:
«ΕΛΕΝΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ Ανηγέρθη εκ βάθρων προς εκπαίδευσιν των
απανταχού ορθοδόξων αρρένων παίδων δαπάνη της Ελένης Αρχιγένους / Εν Επιβάταις τω 1868ω
Σωτηρίω Έτει κατὰ μήνα Ιούλιον /Πενίαν και ατιμίαν αφαιρείται παιδεία» (Δράκος, Θρακικά, 34-35).
147
Σύμφωνα με την εξ Επιβατών απόφοιτη και δασκάλα των Αρχιγενείων Σακκίδου, Σαράντης
Αρχιγένης, 17.
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Ελένειον Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον
και χαρακτηρίστηκε «μέγα ελληνικόν
γυμνάσιον των αρρένων» στον
τύπο,148 λειτούργησε το 1868, με
άδεια που εκδόθηκε το 1870.149
Έτσι λοιπόν το κοινοτικό σχολείο
πρόσφερε πρωτοβάθμια εκπαίδευση
σε δύο επίπεδα: αλληλοδιδακτικό
(κατώτερο και ανώτερο για τη
διδασκαλία κυρίως της γραμματικής
που έπρεπε να γνωρίζουν όσοι θα
συνέχιζαν στο ελληνικό) και ελληνικό
(κατώτερη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση δύο επιπέδων).150 Το
Ελένειο
παρείχε
ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία,
σε αντίθεση με την αντίστοιχη
εκπαίδευση
των
κοριτσιών,
συμπεριλάμβανε και τη διδασκαλία
της λατινικής και της οθωμανικής
τουρκικής γλώσσας.151
8. Εισήγηση του Διβανίου προκειμένου να εκδοθεί
σουλτανική
διαταγή/φιρμάνι
για
άδεια
λειτουργίας του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων, 22
Μαΐου 1870 (Οθωμανικό Αρχείο της
Πρωθυπουργίας, Τουρκία)

Αλλά ο τύπος συγχέει το Ελένειο με το κοινοτικό, όταν αναφέρει ότι οι ιδρυτές ανέλαβαν μόνο «τα
ήμιση εκ των δαπανωμένων χρημάτων», «Εσωτερικαί Ειδήσεις», Νεολόγος 319/1 Φεβρουαρίου 1868.
149
Σώζεται το οθωμανικό σουλτανικό έγγραφο που διέταζε διοικητική έρευνα για την έκδοση άδειας
λειτουργίας μετά από αίτημα του Σαράντη Αρχιγένους (Ιδιωτικό αρχείο Κώστα Αρχιγένη, μτφρ. Νίκος
Σιγάλας) και όλα τα σχετικά έγγραφα, εκτός από το τελικό φιρμάνι (BOA İ.HR.243/14412/1-4, μτφρ.
Νίκος Σιγάλας). Αν και στα έγγραφα γίνεται αναφορά για μετατροπή ενός λιθόκτιστου κτιρίου σε
σχολείο θηλέων, πρόκειται για το Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων. Γιατί, εκτός από τα κριτήρια του έτους
της διοικητικής έρευνας (1870) και του καθεστώτος του οικοπέδου (μούλκι), υπάρχει ρητή αναφορά σε
«εκπαιδευτήριον των αρρένων», βλ. BOA/İ.HR.243/14412/5. Επιστολή κοινότητας Επιβατών στον
Μουτεσαρήφ Πασσά εφέντη, 11 Φεβρουαρίου 1870 (στα ελληνικά). Η αναφορά των οθωμανικών
εγγράφων σε σχολείο θηλέων οφείλεται στην προϋπάρχουσα άδεια του Παρθεναγωγείου. «Στο
οθωμανικό σύστημα η ‘μετατροπή’ είναι πολύ πιο εύκολη από την εκ νέου ίδρυση», σύμφωνα με τον
ιστορικό Νίκο Σιγάλα. (Ηλεκτρονική επικοινωνία, 2 Σεπτεμβρίου 2017).
150
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ, Πρακτικά Συνεδριάσεων Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Κώδιξ Α΄.
Φεβρουάριος 1873-Ιούλιος 1874, 123-124.
151
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
παιδεύσεως» [1872/73], 59· «Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Θρακικού Συλλόγου περί της
ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής εκπαιδεύσεως. Αναγνωσθείσα υπό Σ. Ι. Βουτυρά
εισηγητού την 27/9 Μαΐου 1874», ΕΘΦΣ 2 (1873/74): 95.
148
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Το πρόγραμμα του Ελένειου, λόγω της έμφυλης κοινωνικοποίησης,152 επέτρεπε
διαφορετικές προοπτικές για τα αγόρια: φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του
ελληνικού κράτους, στην οποία
συνήθως
φοιτούσαν
όσοι
επέλεγαν να ακολουθήσουν
ανώτατες σπουδές,153 ή άλλου
ευρωπαϊκού κράτους, όπως θα
φανεί σε άλλο κεφάλαιο από την
προσπάθεια αναγνώρισης του
πτυχίου του Ελένειου ως ισότιμου
με τα αντίστοιχα γαλλικά, αλλά
9. Η πρόσοψη του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων,
και του οθωμανικού, μετά την
απεικόνιση σε πτυχίο
ψήφιση
του
Εκπαιδευτικού
Διατάγματος του 1869. Το Διάταγμα επέτρεπε σε μη μουσουλμάνους μαθητές
ελεύθερη πρόσβαση σε κρατικά στρατιωτικά και δημόσια σχολεία χωρίς περιορισμούς
και ειδικές σουλτανικές άδειες,
όπως γινόταν έως τότε. Ήταν η
εποχή που το οθωμανικό κράτος
προσπαθούσε να κτίσει, εκτός
από τον νομικό δεσμό της
ιθαγένειας,
συναισθηματικό
δεσμό, με την συνεκπαίδευση
αγοριών από διαφορετικές
εθνοθρησκευτικές κοινότητες
154
10. Άποψη της εισόδου του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων: στην ανώτατη εκπαίδευση,
διακρίνονται οι προτομές των ιδρυτών (Ραπτόπουλος, «Τα αν και κρίνεται περιορισμένο το
εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 105)
πεδίο της προσπάθειας αυτής.155
Οποιαδήποτε ασυνέπεια του προγράμματος σπουδών του Ελένειου με τα
συμφέροντα του οθωμανικού κράτους θα κρινόταν από την κρατική Επιτροπή
Λογοκρισίας, που ιδρύθηκε το 1878, όπως εξάλλου και του παρθεναγωγείου.156

Deana A. Rohlinger, “Socialization, gender”, The Blackwell Encyclopedia of Sociology, ed. George
Ritzer (Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2007), 4579-4582.
153
Όπως προκύπτει από μεταγενέστερα στοχεία, Δράκος, Θρακικά, 35-37.
154
Selçuk Akşin Somel, “Kırım Savaşı Islahat Fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler” [Ο
Κριμαϊκός Πόλεμος, το Μεταρρυθμιστικό Διάταγμα και οι μεταβολές στο οθωμανικό εκπαιδευτικό
σύστημα]. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu [Η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε
Διαδικασία Μεταρρυθμιστικών Αλλαγών]. Editörler Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu 685-708
(Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008), 693-695.
155
Θα έπρεπε να είχε επεκταθεί τουλάχιστον ως την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο ίδιο, 701.
156
Ευαγγελία Μπαλτά και Raif İvecan, «Ένα οθωμανικό Fahrenheit 451: Έργα και ημέρες του
λογοκριτή Αβραάμ Γ. Βαπορίδη Εφέντη (1855-1911)», Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς Τιμήν της Βασιλικής
Παπούλια, επιμ. Θ. Κορρές, Π. Δουκέλλης, Σ. Σφέτας, Φ. Ι. Τολούδη (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2012),
367-408.
152
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Παρέκκλιση από τον τύπο σχολείου με οικοτροφείο: το ορφανοτροφείο
Tο εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων (θηλέων και αρρένων), που είχε
κοστίσει περί τις είκοσι δύο χιλιάδες λίρες,157 είχε ετήσια λειτουργικά έξοδα
περισσότερα από δύο χιλιάδες λίρες,158 τα οποία κάλυπταν του μεν σχολείου θηλέων ο
Σαράντης Αρχιγένης (από έσοδα ενοικίων159 και ποσά επενδυμένα σε χρεόγραφα),160
του δε σχολείου αρρένων η Ελένη Αρχιγένους (από ποσά επίσης επενδυμένα σε
χρεόγραφα),161 και πρόσφερε δωρεάν εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών.
Το εκπαιδευτικό συγκρότημα έκανε δεκτά κορίτσια και αγόρια όλων των
κοινωνικών στρωμάτων. Αλλά επειδή δεν ίσχυαν δίδακτρα, δεν υπάρχουν ακριβή
στοιχεία για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των μαθητριών και των μαθητών,
όπως για την περίοδο μετά την επιβολή διδάκτρων στις εύπορες μαθήτριες. Τότε έγινε
γνωστό ότι η πλειοψηφία των μαθητριών των Αρχιγενείων απαλλασσόταν από την
καταβολή διδάκτρων, γιατί ανήκε στην κατηγορία των αδύναμων οικονομικά
στρωμάτων, και αυτό ίσχυσε ως το τέλος της λειτουργίας των Αρχιγενείων. (Η
λειτουργία του Ελένειου είχε παύσει). Γι’ αυτή την περίοδο, μπορεί έμμεσα να
συναχθεί ανάλογο συμπέρασμα για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση μαθητριών
και μαθητών των Αρχιγενείων από το γεγονός ότι οι Επιβάτες, από τους οποίους
καταγόταν η πλειοψηφία μαθητριών και μαθητών, ήταν μια έντονα διαστρωματωμένη
κοινωνία, η πλειοψηφία της οποίας ανήκε στην «εργατικήν […] τάξιν».162 Επίσης, στο
τέλος της ιδρυτικής περιόδου (1873), η νεολαία των Αρχιγενείων περιγράφεται
αναλόγως («πάσης της εν τοις Αρχιγενείοις Καθιδρύμασιν εκπαιδευομένης απόρου
νεολαίας»).163 Οικονομική επιβάρυνση υπήρχε μόνο για εύπορες και εύπορους
οικοτρόφους, μαθητές και μαθήτριες. Οι πρώτες γίνονταν δεκτές στο OρφανοτροφείοOικοτροφείο «αντί μικράς, δια την τροφήν, αντιμισθίας, της διδασκαλίας παρεχομένης
δωρεάν»∙164 οι δεύτεροι, για τους οποίους υπήρχαν δύο μεγάλοι κοιτώνες στο Ελένειο
Γυμνάσιο Αρρένων,165 αντί «35 κατ’ έτος λιρών», με έκπτωση αν οι γονείς τους ήταν
γιατροί ή δάσκαλοι «ως εργαζομένοις […] καθ’ όλον αυτών τον βίον υπέρ του κοινού
όπερ ουδεμίαν υπέρ αυτών ως ανταλλαγήν πρόνοιαν λαμβάνει», σύμφωνα με τον
κανονισμό που είχε συντάξει η Ελένη Αρχιγένους.166 Ήταν επίσης απαράβατος όρος
των κανονισμών, για τις μαθήτριες και τους μαθητές των Αρχιγενείων που
Δράκος, Τα Θρακικά, 36∙ ή διακόσιες τρεις χιλιάδες φράγκα, Chassiotis, L’ Instruction publique, 400.
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Θρακικού Συλλόγου περί της ενεστώσης καταστάσεως
της εν Θράκη ελληνικής εκπαιδεύσεως» [1873/74], 95· ή τριάντα χιλιάδες φράγκα, Chassiotis, L’
Instruction publique, 400.
159
Τα οποία εξασφάλιζε η ενοικίαση των αιθουσών στο ισόγειο του κτιρίου του Παρθεναγωγείου, βλ.
αφιερωτήριο/βακφιέ 1864, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 57-58.
160
Διαθήκη Αρχιγένους 1873, «Δικαστικά» ΕΑ 8 (1887/88): 23-25.
161
ΙΑΕΤΕ Α1.Σ21.Υ18.Φ30.Μ/Τ. 3429-3430.
162
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
παιδεύσεως» [1872/73], 57.
163
ΙΑΕΤΕ Α1. Σ21. Υ18. Φ30. Μ/Τ 3429-3430, Ευχαριστήρια επιστολή του Φωτίου Κ. Σ. Αρχιγένη
προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας εκ μέρους του ίδιου και της νεολαίας των Αρχιγενείων, 9
Οκτωβρίου 1873.
164
Στο ίδιο, 58.
165
Chassiotis, L’ Instruction publique, 400-401.
166
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
παιδεύσεως» [1872/73], 59.
157
158
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ολοκλήρωναν τις σπουδές τους με την απόκτηση διδασκαλικού πτυχίου, η υποχρέωση
να διδάξουν στα Αρχιγένεια για ένα χρόνο δωρεάν.167
Το ζεύγος των ιδρυτών θέλησε το Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο και το Ελένειο
Γυμνάσιο Αρρένων να στεγάζουν και ορφανά του αντίστοιχου φύλου από την αρχή
σχεδόν της λειτουργίας τους, από το 1860168 και το 1868 αντιστοίχως, όταν ο
συνηθισμένος τύπος σχολείου ήταν με οικοτροφείο, όχι με ορφανοτροφείο,169 όπως το
Αρσάκειο για παράδειγμα,170 και ως εκ τούτου ίσχυε ο κοινωνικός διαχωρισμός ανά
σχολείο.171 Στην απόφαση των ιδρυτών να στεγάσουν ορφανά πιθανόν να συνέβαλε
και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σαράντης Αρχιγένης ήταν ορφανός από πατέρα από την
ηλικία των δώδεκα ετών·172 οι σπουδές μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης
πραγματοποιήθηκαν χάρη σε οθωμανούς πάτρονες ελληνικής και τουρκικής
καταγωγής, για τους οποίους γίνεται λόγος στη συνέχεια. Ο Σαράντης Αρχιγένης είχε
επίσης προσωπική γνώση των συνθηκών και των προοπτικών ζωής των ορφανών από
την εποχή της συμμετοχής του σε φιλανθρωπική δράση στο Νοσοκομείο Μπαλουκλί
(1847-1855), το οποίο στέγαζε τα ορφανά της ελληνορθόδοξης κοινότητας.173
Σχετικά με τον προσδιοριστικό αριθμό σαράντα για τα ανήλικα ορφανά των
επίσημων εγγράφων174 ή έντυπων δημοσιεύσεων,175 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πριν
την ανέγερση του ξεχωριστού Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου το 1872, δεν υπήρχε
αρκετός χώρος για τη φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ορφανών. «Η ως
ορφανοτροφείον καλουμένη αίθουσα ουκ έσται χωρητικότητος 40 κορασίων αλλά
μόλις 15».176 Οι μεγάλες αίθουσες στο ισόγειο του υψηλότερου κτιρίου του
Παρθεναγωγείου, που θα μπορούσαν να δεχθούν τέτοιο αριθμό φιλοξενουμένων
ορφανών, δίνονταν προς ενοικίαση για εξασφάλιση εσόδων σε όλη τη διάρκεια
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 373. Βλ. και τη σημείωση του Φίλιππου
Καργόπουλου, που αποφοίτησε από το Ελένειο το 1893, «Σημ. όρος απαράβατος του Ελενείου Ελλ.
Εκπαιδευτηρίου ήτο όπως έκαστος τελειόφοιτος διδάξη επί εν έτος δωρεάν […]», Ιδιωτικό αρχείο
Φίλιππου Καργόπουλου, Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος. Κοινότητες Επαρχίαι. Βαθμός Σχολής, Είδος
Σχολής. Χρόνος Διδασκαλίας. Έτη. Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 1924. (Χειρόγραφη κατάσταση).
168
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
169
Christine De Bellaigue, Educating Women. Schooling and Identity in England and France, 1800-1867
(Oxford-New York: Oxford University Press, 2007), 6.
170
Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Αθήνησιν: εκ του
τυπογραφείου Η Μνημοσύνη, 1842), 12. Το Αγιοταφικό δεν διέθετε οικοτροφείο, Αριστάρχης, Πίνακες
στατιστικοί, 16-17.
171
Για την Ευρώπη, Fuchs and Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe, 95.
172
Για τη δολοφονία του πατέρα του στο κατάστημα (βουτυράδικο) που διατηρούσε στην
Κωνσταντινούπολη και τη δήμευση του καταστήματος, κατά τις βίαιες εκδηλώσεις εναντίον
ελληνοφώνων, μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 8∙
Σαραντής, «Μνημόσυνα. Σαράντης Αρχιγένης», 483∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις
Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 8.
Για την άσκηση βίας εναντίον ελληνοφώνων, Şükrü H. Ilicak, «Η Οθωμανική Πολιτική Φιλοσοφία και
η Αντίδραση στην Ελληνική ‘Αταξία’», 1821: Η Γέννηση ενός Έθνους-Κράτους, vol. 5, μτφρ. Μ.
Δραγούμης (Αθήνα: Σκάι, 2010), 99-102.
173
Μέχρι την ίδρυση ορφανοτροφείων για αγόρια στη νήσο Πρώτη το 1903 και για κορίτσια στη νήσο
Πρίγκηπο το 1906, Κάννερ, «Φιλανθρωπικός λόγος», 201-202, 209-211.
174
Βλ. το αφιερωτήριο/βακφιέ του 1864, «Δικαστικά», EA 8 (1887/88): 58.
175
«Εκτός του Παρθεναγωγείου, λέγομεν, διότι τα Αρχιγένεια 40 μόνον τότε υποτρόφους ορφανάς εντός
αυτών διετήρουν», Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 105.
176
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
167

66

λειτουργίας του σχολείου.177 Ένας αριθμός «περί τα δέκα ορφανά κοράσια»178 πρέπει
να είναι ο σωστός, γιατί συνάδει με τον αριθμό που ανέφερε ο Σαράντης Αρχιγένης σε
δημόσιο λόγο του («και τινα ορφανά πατρός και μητρός κοράσια»),179 παρόμοιος με
τον αριθμό ορφανών ή άπορων αγοριών που στέγαζε το Ελένειο (8 από τους 22
οικότροφους «υπό της ιδρυτρίας διατρεφόμενοι»).180 Η χρήση επομένως του αριθμού
40 πριν το 1872 ουσιαστικά παραπέμπει σε ένα ιδεατό αριθμό, στον οποίο όμως
στόχευαν οι ιδρυτές. Την πρόθεσή τους να αναγείρουν ορφανοτροφείο «προς
περίθαλψιν πολλών ορφανών ομογενών κορασίων» την ανακοίνωσε ο Σαράντης
Αρχιγένης στον δημόσιο λόγο του το 1866,181 ενώ κατά τη θεμελίωση του
«ορφανοτροφείου», όπως το αναφέρει στο δημόσιο λόγο που εκφώνησε το 1869,
επαναλαμβάνει ότι, αφού συσκέφθηκε «μετά της συζύγου» του και υπολόγισαν «τους
πόρους» τους, αποφάσισαν να διατηρούν «πάντοτε εντός της σχολής ιδίαις […]
δαπάναις τεσσαράκοντα τοιαύτα ορφανά ομογενή από διαφόρων μερών κοράσια». 182
Τελικά ίδρυσαν διώροφο Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο, που μπορούσε να φιλοξενήσει
περισσότερα από σαράντα «κοράσια», χωρητικότητας εκατό κλινών.183 Όσον αφορά
στον καθαυτό αριθμό σαράντα παραπέμπει σε ποικίλους συμβολισμούς: στο όνομα του
ιδρυτή Σαράντης και των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Με δεδομένη τη μεγάλη
πολυεπίπεδη συμβολική σημασία του αριθμού σαράντα σε όλους τους πολιτισμούς,
χριστιανικό, εβραϊκό, μουσουλμανικό,184 είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στην
περιοχή Σηλυβρίας ο αριθμός σαράντα συνδέεται με παραδοσιακή προτρεπτική ρήση
σχετική με τα έργα που ένας άνθρωπος πρέπει να επιτελέσει κατά τη διάρκεια της ζωής
του για να ανταμειφθεί στη μεταθανάτια ζωή: «σαράντα φας, σαράντα πιης, σαράντα
δώκ’ς, για τη μψυχή σ’, σαράντα δέντρα να φυτέψης κι ετσ’ θαύρης ελεημοσύν’».185

Αφιερωτήριο/βακφιές 1864, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 57-59 και διαθήκη Σαράντη Αρχιγένους
1873, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 23-25.
178
Ο αριθμός αναφέρεται από ανώνυμο που παρακολούθησε τις εξετάσεις των Αρχιγενείων του 1869
και στη συνέχεια έγραψε για αυτά, «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 679/7)19 Ιουνίου 1869.
179
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
180
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
παιδεύσεως» [1872/73], 59.
181
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
182
Στο ίδιο, Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν της του
θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
183
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
184
Η σημασία του αριθμού 40 προέρχεται από την αρχαία Μεσόγειο και συνδέεται με την ποσότητα,
την ολοκλήρωση, την ανανέωση, τη μετάβαση, Stanley H. Brandes, Forty: The Age and the Symbol
(Knoxville: The University of Tennessee Press, 1987), 53-81.
185
Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες, 45. Στην περιοχή της Αδριανούπολης είχε διονυσιακό χαρακτήρα:
«σαράντα να φας, σαράντα να πιης και σαράντα να χορεύσης», Αλέξανδρος Ε. Λαυριώτης, «Η εορτή
των 40 Μαρτύρων εν Αδριανουπόλει», Θρακική Επετηρίς 1 (1897): 32-34.
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Με την ίδρυση φιλανθρωπικού εκπαιδευτικού συγκροτήματος που
φιλοξενούσε ορφανά, το ζεύγος των ιδρυτών παρείχε εκπαίδευση και, επομένως,
προοπτική απασχόλησης στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Το ξεχωριστό
Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο για τα κορίτσια υποδηλώνει ως πιο δυσμενή κατάσταση
εκείνη των ορφανών κοριτσιών· «ενδεή και ουκ έχοντα που την κεφαλήν κλίναι», κατά
την
περιγραφή
του
Σαράντη
Αρχιγένους.186
Ωστόσο,
το
ορφανοτροφείο, ξεχωριστό
για
τα
κορίτσια
ή
προσαρτημένο για τα
αγόρια, ήταν τμήματα ενός
όλου.
Μπορούμε
να
προσεγγίσουμε την ειδική
σημασία του Αρχιγένειου
εκπαιδευτικού
συγκροτήματος
ως
11. Η πρόσοψη του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου, συνόλου,
αν λάβουμε
απεικόνιση σε πτυχίο
υπόψη μας ότι η συμμετοχή
του Σαράντη και της
Ελένης Αρχιγένους σε συλλογική φιλεκπαιδευτική δράση, που συνήθως έχει και
φιλανθρωπική διάσταση, καθώς προνοεί για την εκπαίδευση απόρων μαθητών,
εντάθηκε μετά την ίδρυση του εκπαιδευτικού συγκροτήματος. Ο Σαράντης Αρχιγένης
πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως μέλος της Εμπορικής Σχολής της Χάλκης (1858), 187
των Σχολείων της Παναγίας στο Σταυροδρόμι (1859-1860)188 και της Πατριαρχικής
Ακαδημίας (1864-1866, 1868-1870).189 Η Ελένη Αρχιγένους υπήρξε τακτικό μέλος της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Σταυροδρομίου από την ίδρυσή της (1861)190 και
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας στο Φανάρι (1863).191 Και οι δύο ήταν ιδρυτικά μέλη
του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (1872), του οποίου ο Σαράντης Αρχιγένης

ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
187
«Εκπαιδευτικά», Τηλέγραφος του Βοσπόρου & Βυζαντίς 152/5 Μαρτίου 1858, που επαναλήφθηκε στα
φύλλα 153/8 Μαρτίου 1858 και 154/12 Μαρτίου 1858.
188
Έκθεσις της κατά το 1859-1860 Γενικής Καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας.
Αναγνωσθείσα τη 10 Ιουλίου 1860 κατά την έναρξιν των γενικών εξετάσεων υπό του Σχολάρχου Γ.
Σοφοκλέους. Επί της Εφορείας των κκ. Στεφ. Καραθεοδωρή, Σ. Αρχιγένους, Ν. Βαλσαμάκη και Γρ.
Κούππα (Εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Βυζαντίδος 1860).
189
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 391/24)5 Μαΐου 1866 και 607/23)7 Οκτωβρίου 1866.
190
Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών [Σταυροδρομίου], Έκθεσις των εργασιών αυτής κατά το έτος 1861
αναγνωσθείσα εις την γενικήν συνεδρίασιν της 17ης Δεκεμβρίου εν τη αιθούση της των Απόρων
Κορασίων Σχολής, 9· Πρακτικά της Έκτης Ετησίας Συνελεύσεως της εν Σταυροδρομίω Φιλοπτώχου
Αδελφότητος των Κυριών, Την ογδόην Ιανουαρίου 1867 (Εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Αρμονίας,
1867), 19.
191
Πρακτικά της Β΄ Γενικής Συνελεύσεως της εν Φαναρίω Φιλοπτώχου Αδελφότητος κατά την 5 Απριλίου
1864 (Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του τυπογραφείου «Η Ανατολή» Ευαγγελινού Μισσαηλίδου, 1864),
16.
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υπήρξε και πρώτος πρόεδρος ως το θάνατό του (1872-1873).192 Το σύνθετο ζήτημα της
φιλανθρωπίας, που εδράζεται στην Αγία Γραφή και προσαρμόζεται στα ιδεολογικά
ενδιαφέροντα των πλούσιων αστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις με
στόχο να μειώσουν τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και υγειονομικούς κινδύνους
που εκπορεύονται από άπορους ενήλικες και παιδιά, προβάλλοντας ως αντίδοτο την
εργασιακή ηθική, έχει μελετηθεί σε βάθος.193 Η απραξία ως αντίθετο της αστικής
εργασιακής ηθικής εξοβελίζεται,194 ιδιαιτέρως μετά τον αντίκτυπο της Παρισινής
Κομμούνας του 1871.195
Από αυτή την άποψη, το συγκρότημα των Αρχιγενείων ως σύνολο μπορεί να
θεωρηθεί ως ανταπόκριση σε αστικές ανησυχίες. Το ζεύγος των ιδρυτών φρόντισε να
επιστήσει την προσοχή στην αντίστροφη σχέση φτώχειας και ατιμίας με την
εκπαίδευση χαράσσοντας στην κτητορική επιγραφή του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων
τη βιβλική ρήση: «Πενίαν και ατιμίαν αφαιρείται παιδεία». 196 Οι κοινωνικοί κίνδυνοι
της φτώχειας και της ατιμίας θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την εκπαίδευση και
την εργασία. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί ότι ο Σαράντης Αρχιγένης, μέχρι
την τελευταία μέρα της ζωής του, που σχεδόν συνέπεσε με την ολοκλήρωση του
συγκροτήματος των Αρχιγενείων, υπήρξε υπόδειγμα σκληρά εργαζόμενου
ανθρώπου.197 Εργαζόταν και ως ιδιώτης γιατρός και απέκτησε περιουσία «εκ του
υστερήματος και οβολόν επ’ οβολού»198 ή «δια μόχθων ατρύτων και εργασίας
πολυετούς και ανενδότου, θεραπεύων νοσούντας και καθαρίζων πληγάς σμικρόν επί
σμικρώ καταθείς, κατά το Ησιόδειον εκείνο». 199 Ακόμη και η μετακόμιση από το
Φανάρι όπου ζούσε200 σε μεγαλοπρεπή οικία στο Πέρα έγινε χάρη στη δωρεά του
σουλτάνου Abdülmecid ΙΙ.201 Στην εργασιακή του ηθική δεν είχε θέση ούτε καν η
εθελοντική απραξία. Όταν κάποτε η άμαξά του σταμάτησε σε γειτονικό των Επιβατών
χωριό και του ζητήθηκε να κτίσει εκεί ένα καφενείο (1869),202 ο Σαράντης Αρχιγένης,

[Εισαγωγή], ΕΘΦΣ 1 (1872/73), 7· Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ι. Α. Βρετού, 1872), 15.
193
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(πρόσβαση 11 Ιουλίου 2017). Με την ίδια σημασία διασώζεται αποφθεγματική ρήση του Σαράντη
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παιδεύσεως» [1872/73], 57-58.
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αντί για «κηφηνείο»,203 όπως χαρακτήρισε το καφενείο, έκτισε το Αρχιγένειο δημοτικό
σχολείο του Οικονομείου204 και το συμπεριέλαβε στη διαθήκη του.205
Κλείνοντας, το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων ως πράξη
φιλανθρωπίας που ανταποκρίνεται σε αστικές ανησυχίες αποτελεί πρώιμη έκφανση της
αστικής επώνυμης φιλανθρωπίας, που εδραιώθηκε περί το 1870 και μετέβαλε το νόημα
της δωρεάς. Η επώνυμη δωρεά συνδέεται με την νεωτερική πρακτική της
θεσμοθέτησης σχολείου στη συγκεκριμένη περίπτωση και την ανάδειξη του δωρητή,
«όχι απέναντι στον ‘πλησίον’ εν γένει, αλλά απέναντι στο ‘έθνος’ του, σε σχέση με
ανάγκες που δεν είναι απαραίτητα υλικές».206 Σύμφωνα με δημόσιο λόγο του Σαράντη
Αρχιγένους, οι ιδρυτές θέλησαν να φανούν «πάσαις […] δυνάμεις» χρήσιμοι στην
πατρίδα, και ως τέτοια δεν θεωρούσαν μόνο τη γενέτειρα, όπως προαναφέρθηκε,
«αλλά και πάσαν πόλιν και χώραν», όπου ζούσαν «ομογενείς και ομόθρησκοι»
αδελφοί.207 Επιπλέον, οι ιδρυτές, προσπαθώντας να φανούν χρήσιμοι στην πατρίδα,
ενεργοποίησαν και την επώνυμη δωρεά άλλων αλλά και την ανώνυμη δωρεά, όταν
ανέλαβαν πρωτοβουλία για σύγκληση γενικής συνέλευσης, προκειμένου να βελτιωθεί
κτιριακά και λειτουργικά το κοινοτικό σχολείο των Επιβατών, και υποσχέθηκαν να
καταβάλουν ποσό ισότιμο με εκείνο που επρόκειτο να συγκεντρωθεί από όλους τους
παρευρισκόμενους. Σε αυτή την περίπτωση, επώνυμη και ανώνυμη δωρεά αποτελούν
εκφάνσεις των ρόλων που καλούνται να παίξουν τα πρόσωπα στο πεδίο της
συγκρότησης εθνικής κοινότητας.208

Ανοιχτός στην κοινότητα τρόπος διοίκησης
Ο τρόπος διοίκησης των Αρχιγενείων αποκλίνει από εκείνον των άλλων
ιδιοσυντήρητων σχολείων. Από την έναρξη της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου το
1857, η ιδρύτρια Ελένη Αρχιγένους ασκούσε διοικητική και εποπτική εξουσία
(«εφορεία και εποπτεία»),209 ενώ παράλληλα επέβλεπε την αποπεράτωση των
κτιριακών εγκαταστάσεων, δραστηριότητα που μνημονεύεται στην επιγραφή του
Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου («συντόνω επιστασία»).210 Στα καθήκοντά της αυτά,
η Ελένη Αρχιγένους είχε τη συμπαράσταση κοσμητριών, που εκείνη εκπαίδευσε για
Ιδιωτικό Αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Κείμενα για τον
Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή V: 19 (Δακτυλογραφημένα κείμενα).
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την ανάληψη του ρόλου τους.211 Επομένως, η Ελένη Αρχιγένους ασκούσε, με τη
συμπαράσταση των κοσμητριών, και εξωτερική διοίκηση, την οποία συνήθως στα
ιδιοσυντήρητα σχολεία αναλάμβανε το διοικητικό συμβούλιο μαζί με το σώμα των
κοσμητριών,212 και εσωτερική διοίκηση, την οποία συνήθως ασκούσε η διευθύντρια με
βοηθητικό προσωπικό.213 Αλλά το 1869, ο Σαράντης Αρχιγένης, επειδή η Ελένη
Αρχιγένους «ήτο αδύνατον να επαρκέση μόνη», γνωστοποίησε σε δημόσιο λόγο του
ότι ήδη λειτουργούσε «πενταμελής επιτροπή φροντίζουσα περί πάντων των
αναγκαιούντων τη σχολή».214 Η επιτροπή πρέπει να συστάθηκε το 1867, αν ληφθεί
υπόψη τεκμήριο που υποδηλώνει την ύπαρξή της («οι έφωροι παρθεναγωγείου»)215 και
ο δημόσιος λόγος που εκφώνησε ο Σαράντης Αρχιγένης το 1866, απευθυνόμενος στο
ίδιο κοινό, από τον οποίο απουσιάζει αναφορά σε αυτήν,216 τα δε μέλη της εκλέγονται
από τη δημογεροντία των Επιβατών.217 Με την απόδοση διοικητικής ευθύνης στην
κοινότητα Επιβατών τα Αρχιγένεια μεταλλάσσονται από ιδιοσυντήρητο σε μικτού
τύπου σχολείο (η κοινότητα υπεισέρχεται μόνο στη διοίκηση, όχι στη συντήρηση).218
Στην επιτροπή οι ιδρυτές εκπροσωπούνται με ένα μέλος, τον καθηγητή των
Αρχιγενείων Φώτιο Κωνσταντινίδη,219 και, από το 1869, θετό τους γιο («ως ημέτερον
αντιπρόσωπον εν τoις Αρχιγενείοις Καθιδρύμασι»).220 Το 1869 συστήνεται και
Ελεγκτική Επιτροπή με πρόεδρο τον εκάστοτε πρόεδρο της Πατριαρχικής Ακαδημίας
και στόχο την παρουσία της στις εξετάσεις και τον έλεγχο των οικονομικών των
Αρχιγενείων.221
Από την έναρξη λειτουργίας των Αρχιγενείων, καταβάλλεται προσπάθεια από
τους ιδρυτές για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινότητα Επιβατών. Η
Ελένη Αρχιγένους, η οποία μετακόμισε στους Επιβάτες για να αναλάβει την ευθύνη
του σχολείου, κρατούσε το σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα. «Με την συναναστροφήν
της ανυψώνει τη εντοπίαν οικοδέσποιναν, την κάμνει φίλην της και τέλος συνεργάτιδά
της». Οι πρώτες κοσμήτριες, τις οποίες «[ό]λοι ενθυμούνται […] να παρακολουθούν
τα μαθήματα με τη ρόκα στο χέρι»,222 όπως και η δασκάλα των εργοχείρων (Αναστασία
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Μιχαήλ), επιλέχθηκαν από τις γυναίκες των Επιβατών.223 Η Ελένη Αρχιγένους
«[ε]πιβάλλεται με το ευγενές της παράδειγμα», που χαρακτηρίζεται από «[φ]ιλοπονία,
υπομονή και ακρίβεια», και φυσικά «με την κοινωνικήν θέσιν της, αλλά προ παντός με
την τρυφεράν αγάπην της».224 Έτσι κέρδισε τη δημόσια αναγνώριση και την
προσωνυμία με το κατεξοχήν σχήμα η Κυρία, από τον τρόπο με τον οποίο την
αποκαλούσε δημοσίως ο Σαράντης Αρχιγένης (ή η Ιδρύτρια).225 Όσον αφορά στη σχέση
του Σαράντη Αρχιγένους με την κοινότητα Επιβατών, αξίζει να αναφερθεί ότι, όταν
απευθύνεται στην κοινότητα Επιβατών, χρησιμοποιεί την προσφώνηση «Αγαπητοί
Συμπολίται», ενώ επιδιώκει να παρουσιάζεται ως τέτοιος, όπως σε επιστολές («ο
υμέτερος συμπολίτης Σ. Αρχιγένης»)226 αλλά και στην κτητορική επιγραφή του
Παρθεναγωγείου («δαπάνη του Ομογενούς και Συμπολίτου Σαράντου Αρχιγένους
ιατρού»). Επισφράγισμα της σχέσης των ιδρυτών με την κοινότητα των Επιβατών ήταν
η συμμετοχή της κοινότητας στη διοίκηση των Αρχιγενείων.
Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Αρχιγενείων και κοινότητας Επιβατών,
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης που παρέχει το ζεύγος των ιδρυτών και αφοσίωση
στις εκπαιδευτικές αξίες των Αρχιγενείων που επιδεικνύει η κοινότητα, προσιδιάζει με
άτυπες πελατειακές σχέσεις. Η διατήρησή τους σε συνθήκες εκσυγχρονισμού, δεν
θεωρείται ως ένδειξη υπανάπτυξης,227 αλλά συμπληρωματικό μέσο ανταλλαγής
διαφορετικών πόρων και υπηρεσιών.228 Ο Σαράντης Αρχιγένης είχε σπουδάσει με το
ίδιο σύστημα κοινωνικής συναλλαγής: χάρη στη σταθερή υποστήριξη του καθηγητή
της Πατριαρχικής Ακαδημίας Νικόλαου Λογάδη και τη χρηματοδότηση της
οικογένειας Χατζηκώνστα,229 απέκτησε δευτεροβάθμια κατάρτιση και διδασκαλικό
πτυχίο από την Πατριαρχική Ακαδημία·230 χάρη στον Reşit Paşa απέκτησε πτυχίο
ιατρικής στο Παρίσι και περαιτέρω κατάρτιση σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Από την
πλευρά του, ο Σαράντης Αρχιγένης βρέθηκε να υπηρετεί ως οικοδιδάσκαλος την
οικογένεια Χατζηκώνστα231 και ως δάσκαλος σε σχολεία της Θράκης μετά την
αποφοίτησή του από την Πατριαρχική Ακαδημία232 και, μετά την επιστροφή του από
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το εξωτερικό, το κράτος, όπως είχε συμφωνήσει με τον Reşit Paşa.233 Ωστόσο, η
υποχρεωτική αμοιβαιότητα των πελατειακών σχέσεων δεν εμπόδισε την ανάπτυξη
αισθημάτων φιλίας ανάμεσα στον Σαράντη Αρχιγένη και τον Αναστάσιο
Χατζηκώνστα234 ή τον Reşit Paşa.235 Η εμπλοκή της φιλίας στις ιεραρχικές και άνισες
σχέσεις μεταξύ πάτρονα και πελάτη εμποτίζει τις προσωπικές αξίες με πνευματικές
ιδιότητες, εμπιστοσύνη και αρετές, προσθέτοντας στις πελατειακές σχέσεις, πέρα από
τη διαφορά σε εξουσία, ένα στοιχείο ηθικής ισότητας μεταξύ των ατόμων που
εμπλέκονται.236 Με αυτό τον ειδικό (πελατειακό) τύπο ηθικής ισότητας, το ζεύγος των
ιδρυτών προσπάθησε να οικοδομήσει ένα σύστημα εμπιστοσύνης προς όφελος του
σχολείου κατά την ιδρυτική περίοδο. Η ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης γίνεται
περισσότερο αντιληπτή αν στραφούμε στις ζωές των κοριτσιών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινότητα των Επιβατών ανταποκρίθηκε στην
εκπαιδευτική πρόκληση των Αρχιγενείων. Η πλειοψηφία των μαθητριών των
Αρχιγενείων προερχόταν από τους Επιβάτες. Φαίνεται όμως πως η διαδικασία εξόδου
από το σπίτι στο σχολείο δεν συνέβη χωρίς κοινωνικές εντάσεις. Την ένταση πυροδοτεί
μια αθέατη πλευρά της διαδικασίας αυτής, όπως αποκαλύπτει η διερεύνηση ενός
μικροπεριστατικού.237 Γύρω στα 1890, μία μικρή μαθήτρια των Αρχιγενείων
(Μαριάνθη Ιωαννίδου), χωρίς να μπορεί να κρύψει την ταραχή της, αρνήθηκε να
απαντήσει στις δημόσιες εξετάσεις, επειδή δεν της το επέτρεπε η γιαγιά της, που
ανένδοτη υποστήριζε ότι η συστηματική εκπαίδευση ήταν περιττή για τα κορίτσια («τι
τάθελε –έλεγε– τα γράμματα, κορίτσι πράμα;»).238 Μια ματιά στις συνήθειες της
νεανικής ηλικίας της γιαγιάς και της κόρης της προσφέρει εξήγηση, αφού πρώτα
σχολιαστεί η ισχυρή επίδραση μιας γυναίκας, της γιαγιάς, σε οικογενειακό ζήτημα,
όπως ήταν η εκπαίδευση της εγγονής της, που αποδεικνύει το καθεστώς περί της
ανισότητας των φύλων απλουστευτικό για την απόδοση της σύνθετης
πραγματικότητας.239 Η «ανένδοτη» λοιπόν γιαγιά Νταφλιώ (υποκοριστικό του
ονόματος Τριανταφυλλιά στη Θράκη) αρραβωνιάσθηκε σε ηλικία εννέα ετών και
παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα, ενώ η κόρη της Κατίγκω κλείσθηκε στο σπίτι σε
ηλικία έντεκα ετών, με «δική της θέληση», για να προετοιμάσει την προίκα της. 240 Ο
εγκλεισμός στο σπίτι ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής των κοριτσιών.
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«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 25.
235
Ο Σαράντης Αρχιγένης ως ένας από τους τρεις θεράποντες γιατρούς του Ρεσίτ Πασά βρισκόταν στο
πλευρό του τη μέρα του θανάτου του, «Θάνατος του Μεγάλου Βεζύρου Ρεσσίτ Πασσά», Τηλέγραφος
του Βοσπόρου και Βοσπορίς 134/28 Δεκεμβρίου 1857.
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S. N. Eisenstadt and Louis Roniger, Patrons, Clients and Friends. Interpersonal relations and the
structure of trust in society (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 15.
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Για τη σημασία των μικροπεριστατικών, Braudel, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος, 470.
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Η Μαριάνθη Ιωαννίδου (γένν. Επιβάτες 1882) ήταν μητέρα της Κατίνας Βέικου-Σεραμέτη, που
σκιαγράφησε τις αλλαγές από τη γενιά της προγιαγιάς της ως τη δική της στο ποίημά της, «Απλές Ρίμες.
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Andrea Cornwall, “Revisiting the ‘Gender Agenda’”, Institute of Development Studies Bulletin 38/2
(2007): 73.
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Βέικου-Σεραμέτη, «Απλές Ρίμες. Σκίτσα», 27-28. Για τη γιαγιά Νταφλιώ και την οικογένειά της, και
στης ίδιας, Ο Δρόμος απ’ το Ξάστερο (Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, 1965), 21-22.
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Έβγαιναν μόνο για να κοινωνήσουν τα
χαράματα ή απέφευγαν ακόμη και την
εμφάνιση στους ναούς. Όταν ο Σαράντης
Αρχιγένης πληροφορήθηκε «μετ’ εκπλήξεως
ότι τα κοράσια δεν εκκλησιάζονται» κατά την
επίσκεψή του στα Αρχιγένεια για την τελετή
των εξετάσεων το 1860, τότε αποφασίστηκε η
ανέγερση ναού στα Αρχιγένεια, που
υλοποιήθηκε τρία χρόνια αργότερα.241 Αυτό
σημαίνει ότι έως την ίδρυση των Αρχιγενείων,
τα κορίτσια απείχαν από όλες τις δημόσιες
εμφανίσεις: στους ναούς, μπροστά σε
επισκέπτες ακόμη και στα παράθυρα. «Το
12. Ο ναός των Αρχιγενείων, κρύψιμο γινόταν όπως συνήθιζαν οι
απεικόνιση σε πτυχίο
Τούρκοι».242 Ο εγκλεισμός ως συνέπεια της
όσμωσης των πολιτισμών στα Βαλκάνια δεν
αφορούσε έναν μόνον τόπο, μία χρονική περίοδο ή έναν πολιτισμό.243 Στη Θράκη, ήταν
περίοδος προετοιμασίας της προίκας για έναν γάμο που συνέβαινε συνήθως μεταξύ
δεκαπέντε και είκοσι ετών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών
χεριών στις αγροτικές περιοχές244 ή/και γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο
χρόνο το μέγιστο δυνατό μέρος του βιοτικού κύκλου για να αντισταθμιστεί η υψηλή
θνησιμότητα και το προσδόκιμο όριο της ζωής που χαρακτήριζαν τις κοινωνίες χωρίς
αντιβιοτικά (ως τα τέλη του αιώνα).245
Έτσι ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένους, οικοδομώντας σχέσεις
εμπιστοσύνης, συνέβαλαν στη μετάβαση από τα χρόνια του γυναικείου εγκλεισμού
στη σταδιακή τους έξοδο στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την επιδίωξή τους αυτή με
τη δωρεάν φοίτηση στα Αρχιγένεια, ενώ ταυτόχρονα παρείχαν τη δυνατότητα για έναν
εναλλακτικό τρόπο ζωής, εκτός από τον υποχρεωτικό γάμο.
Νυχτίτσα η γιαγιά μου η Κατίγκω πήγαινε,
βιαστική,
το χάραμα στην εκκλησιά, να μεταλάβει

Βλ. Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 15 και μαρτυρία της Μαριωρής Κοντίνη: «Εμείς τα κορίτσια δε
πάγαιναμε στην Εκκλησία. Δε ξέρω για ποιο λόγο δε πάγαιναμε. Και ύστερα λέει ο Σαράντης τα
κορίτσια, λέει, δεν εκκλησιάζουντανε, και μέσα στο Σχολείο έκαμε τον Άγιο Σαράντη […]», Ιδιωτικό
αρχείο Μ. Παλάζη, Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 5 Απριλίου 1994.
242
Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες, 34.
243
Βλ. παρόμοια όσμωση στη νησίδα του ένθερμου καθολικισμού τη Ραγούζα του 16ου αιώνα, Braudel,
Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός Κόσμος, 493. Για τις πολιτισμικές οσμώσεις, που εκδηλώνονται στις
πρακτικές του θρησκευτικού συγκρητισμού και του πολιτισμικού υβριδισμού, βλ. Ελένη Γκαρά και
Γιώργος Τζεδόπουλος. Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θεσμικό πλαίσιο
και κοινωνικές δυναμικές. (ηλεκτρ. βιβλ.∙ Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
2015), 239-259, URL: < http://hdl.handle.net/11419/2882> (πρόσβαση 12 Απριλίου 2017).
244
Ε. Π. Αλεξάκης, «Η δομή της ελληνικής οικογένειας στη Θράκη», Μνήμων 5 (1975): 66.
245
Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη και Νίκος Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του
19ου αιώνα. Η δημογραφική τύχη της νεότητας (Αθήνα: ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, 1986), 208-209.
241
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–θέλω να πω την πήγαιναν–
κι έδινε τα κουντούρια της,
που τα περίμεναν
και σε άλλα της γειτονιάς και παραγειτονιάς
κορίτσια.
Είχε κλειστεί στο σπίτι της
στα ένδεκά της χρόνια,
γιατί όλο κλαψούριζε
και της είπε ο πατέρας της
«ε! … άντε αφού θέλ’ς, κρύψ’ πια κορίτσι μ’!»
Κι όλο χαρά δεν ξαναπάτησε,
ούτε μια φορά, μια σπιθαμή παραέξω. Και ξόμπλιαζε
και κένταγε κεντίδια,
στο μάγγανο,
στοίβες προικιά∙ κι ασπροκεντίδια.
Πάλι η μητέρα της,
η προγιαγιά μου η Νταφλιώ,
στα εννιά ήταν αρραβωνιασμένη∙
κι όταν παντρεύτηκε –πολύ-πολύ μικρή–, έκρυβε
τις κούκλες της πίσω από το ντουβάργιαστίκι,
σαν ήρχουνταν ο σύζυγος – τι να του πει!…
κι έκρυβε και το πρόσωπο από ντροπή,
–σκυφτή–, στα δυο της χέρια,
ως «παιδιόθεν ήκουε» και διηγείται η μητέρα,
που δύσκολα -λέει- και η ίδια,
ανέβαινε τα σκαλοπάτια
στο «Αρχιγένειο Εκπαιδευτήριο»,
γιατί δεν την αφήνανε
μην κουραστεί.
Και τώπε κάποτε,
με πίκρα και παράπονο –κι επίσημα–
με βουρκωμένα μάτια
κι έτοιμη για κλάμα,
να δακρύσει–,
στην εξεταστική επιτροπή
και σε «πολυπληθές» ακροατήριο,
που δεν αφήνει η γιαγιά της ν’ απαντήσει.
Αλήθεια ήταν ανένδοτη η γιαγιά:
«τι τάθελε –έλεγε– τα γράμματα, κορίτσι πράμα;» […].246

Βέικου-Σεραμέτη, «Απλές Ρίμες. Σκίτσα», 27-28. «Κουντούρια (τα) = παπούτσια κάπως χοντρά,
εκείνου του καιρού. Μάγγανος (ο) = τελάρο κεντήματος, με τέσσερα μικρά πόδια. Ντουβάργιαστίκι (το)
= ραφτό μαξιλάρι του ‘μεντεριού’, γεμισμένο, συνήθως, με άχυρο, σε σχήμα στενόμακρο», στο ίδιο, 28.
246
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1.2 Φώτιος Αρχιγένης: η διδασκαλία επιστημονικών μαθημάτων και μαθημάτων
«ελληνικότητας» - διοίκηση
Η κτιριακή ολοκλήρωση του διμερούς (θηλέων και αρρένων) συγκροτήματος των
Αρχιγενείων, από την οποία προέκυψαν αντίστοιχες κτιριακές δομές: Παρθεναγωγείο
με Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο, Νηπιαγωγείο και Ναό, και Γυμνάσιο Αρρένων με
θέσεις για οικότροφους και άπορους μαθητές, συνέπεσε με γεγονότα που εισάγουν τα
Αρχιγένεια σε περίοδο δοκιμασίας. Πρώτα ο απροσδόκητος θάνατος του Σαράντη
Αρχιγένους (11 Σεπτεμβρίου 1873)1 βύθισε σε πένθος τα Αρχιγένεια μεταφορικά και
κυριολεκτικά∙2 λίγο νωρίτερα ο Σαράντης Αρχιγένης είχε αφιερώσει, με διαθήκη, όλη
την περιουσία του σε αυτά, μαζί με «τα έπιπλα της εν Σταυροδρομίω οικίας», για τα
οποία όρισε να «κατατεθώσιν εις τας αρμοδίας θέσεις των», 3 εξού η «μυθική
επίπλωσις»4 και ο πλούτος της βιβλιοθήκης των Αρχιγενείων.5 Μετά οικονομική
κρίση, γνωστή ως περίοδος της μεγάλης ύφεσης (1873-1896),6 έπληξε την
αυτοκρατορία κατά το πρώτο επεισόδιο7 ή νέο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης.8 Οι
οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων αυτών βρίσκονται στο υπόβαθρο την περίοδο
της διεύθυνσης των Αρχιγενείων από τον θετό γιο των ιδρυτών Φώτιο Αρχιγένη και,
σε συνδυασμό με διοικητικούς χειρισμούς του, όπως ήταν η παύση λειτουργίας του
Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου θηλέων και η επιβολή διδάκτρων, μετέβαλαν την
ιδιαίτερη φυσιογνωμία των Αρχιγενείων, προκαλώντας την αντίδραση της κοινότητας
Επιβατών, που τον παρέπεμψε σε δίκη (1887), η οποία εξετάζεται ιδιαιτέρως. Υπό το
βάρος της δίκης, όλη η εκπαιδευτική προσπάθεια της περιόδου αυτής έπεσε σε
αφάνεια.
Μετά τον θάνατο του Σαράντη Αρχιγένους, στο προσκήνιο της ζωής των
Αρχιγενείων βρέθηκε ο Φώτιος Αρχιγένης, ο οποίος είχε ενεργή δραστηριότητα σε
αυτά από την εποχή της πρόσληψής του, το έτος 1863.9 Εξάλλου αυτή η δραστηριότητα
είχε οδηγήσει στην υιοθεσία του από το ζεύγος των ιδρυτών (15 Φεβρουαρίου 1869),
«Εσωτερικά», ΑA 1118/12)24 Σεπτεμβρίου 1873∙ «Διάφορα», Βυζαντίς 697/11 Σεπτεμβρίου 1873.
Η Ελένη Αρχιγένους «διένειμε πενθίμους στολάς εις τους μαθητάς και μαθητρίας και τους πτωχούς»,
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 20.
3
Σύμφωνα με το άρθρο Ζ΄ της διαθήκης (23 Αυγούστου 1873), «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 24.
4
Λέανδρος Αδαμπασιάδης, «Από την ιστορίαν των ‘χαμένων πατρίδων’ μας. Επιβάται ο Φάρος της
Θράκης», εφημ. Προσφυγικός Κόσμος [χ.α.φ.], 26 Μαρτίου 1963: 1-2.
5
«Τα Αρχιγένεια εκληρονόμησαν βιβλιοθήκην εκ 1500 τόμων», Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις
Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 25·
«Κέκτηνται βιβλιοθήκην συγκειμένην εκ 1300 πολυτίμων τόμων», έγραψε νωρίτερα ο Δράκος, Τα
Θρακικά, 35.
6
Şevket Pamuk, “The Ottoman Empire in the ‘Great Depression’ of 1873-1896”, The Journal of
Economic History 44/1 (1984), 107-118.
7
Ha-Joon Chang, Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism (New
York: Bloomsbury Press, 2008), 24.
8
Manfred B. Steger, Globalization. A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2013), 31.
9
Συνάγεται από δημόσιο λόγο του Σαράντη Αρχιγένους που εκφώνησε το 1869: «Ευγνωμονούμεν δε
ιδίως τω ιατρώ των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων πάλαι μεν Κωνσταντινίδη νυν δε Κυρίω Φωτίω
Αρχιγένους, όστις εν διαστήματι εξ ετών […]», ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ:
82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά
του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της
αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
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σύμφωνα με τον Σαράντη Αρχιγένη:10 «Διό και η Α.Ο.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης,
ο Σεβαστός ημών Δεσπότης Κ. Κ. Γρηγόριος μαθών την απαραδειγμάτιστον ταύτην
αυταπάρνησιν προς όφελος της ομογενούς νεολαίας, δια συνοδικών γραμμάτων και
αποφάσεως του Εθνικού συμβουλίου ωνόμασεν αυτόν θετόν ημών υιόν, ως ημέτερον
αντιπρόσωπον εν τoις Αρχιγενείοις Καθιδρύμασι».11 Ποιος ήταν όμως ο Φώτιος
Αρχιγένης; Σύμφωνα με τον δισέγγονό του Κώστα Φ. Αρχιγένη,12 ο Φώτιος είχε εξ
αίματος σχέση με τον Σαράντη Αρχιγένη ως γιος αδελφού του, η οποία όμως δεν
αποδεικνύεται από τα υπάρχοντα στοιχεία.13 Πάντως η γνωριμία του Φωτίου με τον
Σαράντη Αρχιγένη πρέπει να έγινε πριν την πρόσληψή του, αφού ο Φώτιος ανέφερε σε
επιστολή του στον τύπο ότι τελειοποίησε, «μετά του […] συναδέλφου και συμπολίτου
κ. Χ. Μιχαηλίδου», τις σπουδές ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Παρίσι
«συστάσει» του Σαράντη Αρχιγένους και «δαπάνη» του Χατζή Στεφανή Γαϊτανάκη,
ευεργέτη της Μαδύτου,14 πόλη από την οποία καταγόταν, όπως επιβεβαιώνει η αίτηση
με την οποία απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια.15 Επίσης, μετά την επιστροφή από το
Παρίσι, ο Φώτιος προσκλήθηκε στους Επιβάτες για να εργαστεί -ήταν τριανταπέντε
ετών-16 και στη συνέχεια συνδέθηκε στενά με την οικογένεια Αρχιγένους (ο
συνάδελφός του με την οικογένεια Χατζή Στεφανή Γαϊτανάκη).17 Για την
προσωπικότητα του Φωτίου Αρχιγένους, την οποία επισκίασε η δικαστική
αντιπαράθεση με την κοινότητα Επιβατών, ο διευθυντής των Αρχιγενείων Αδαμάντιος
Ταμβακίδης, που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μεγάλους σε ηλικία απόφοιτους
«[…] δια του από χρονολογίαν 25 φεβρ. 1869 έτους εκδοθέντος επισήμου υιοθετηρίου εγγράφου του
Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου δια τελείας υιοθετησίας», Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30
Σεπτεμβρίου 1892 /Η΄.
11
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την
περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
12
Για τον απόφοιτο του Ζωγράφειου Γυμνασίου και του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου της
Κωνσταντινούπολης Κώστα Φ. Αρχιγένη, βλ. Πολύβιος Ι. Στράντζαλης, Η Σχολή της Παναγίας (1833)
και το Ζωγράφειο Γυμνάσιο (1893) Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης του
υπόδουλου ελληνισμού (Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, 2003), 431 και ιδιωτικό
αρχείο Κώστα Φ. Αρχιγένη, İstanbul Üniversitesi, Kimya 1963/64 Yıllığı [Επετηρίδα του Τμήματος
Χημείας του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης].
13
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Κώστας Φ. Αρχιγένης. Ηχογραφημένη συνέντευξη. Θεσσαλονίκη, 15
Μαρτίου 2014. Στο ιδιωτικό αρχείο του Κώστα Φ. Αρχιγένη υπάρχει δισέλιδο με στοιχεία γενεαλογίας,
που συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν, καθώς εμφανίζουν και άλλο γιο του ζεύγους των ιδρυτών, ο οποίος
πέθανε ([Enfants d’ Archigheni] [υπονοείται ο πατέρας του Σ. Αρχιγένους, που όμως δεν είχε αυτό το
επώνυμο]. Δισέλιδο με χειρόγραφες σημειώσεις στα γαλλικά). Το μόνο επίσημο στοιχείο για την ύπαρξη
αδελφών του Σαράντη Αρχιγένους, χωρίς όμως διευκρίνιση αριθμού και γένους, βρίσκεται στο άρθρο
43 του κανονισμού των Αρχιγενείων, που θεσπίζει υποχρεωτική την παρουσία των μαθητριών στον ναό,
εκτός από τις ημέρες του εορτολογίου και όσες είχαν σημασία για τα Αρχιγένεια, την 21η Μαΐου «υπέρ
των γονέων και αδελφών του αοιδίμου ιδρυτού των Εκπαιδευτηρίων», βλ. Κανονισμός των εν Επιβάταις
Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 21. Υπάρχει επίσης μία αναφορά για αδελφή (Σμαράγδα),
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 8.
14
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892.
15
Ιδιωτικό αρχείο Κώστα Φ. Αρχιγένη, Δήλωσις Περί Προσκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας (του
«Μαθητή» Φωτίου Κωνσταντίνου), Αριθ. 534/Αθήναι, 22 Ιουλίου 1853 (α.α. Αθήναι 14 Μαΐου 1922).
16
Ήταν 25 ετών το 1853, στο ίδιο.
17
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892. Πρβλ. «Ο Φώτιος Κ. ήτο
ιατρός εκ Μαδύτου, προσελήφθη δε υπό του Σαράντη Αρχιγένους ως διδάσκαλος Φυσικής και Χημείας
εν τω Αρχιγενείω, ψάλτης του ναϊδρίου και ιατρός του χωριού δαψιλώς αποζημιούμενος εκ μέρους του
Αρχιγένους», Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 377.
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και των δύο φύλων και είχε υπόψη του τη δικαστική αντιπαράθεση, έγραψε: «φαίνεται
ο ανήρ ότι ήτο οξύς τον νουν, πολυμαθής και δραστήριος διδάσκαλος».18
Η υπέρ των Αρχιγενείων δραστηριότητα του Φωτίου Αρχιγένους, καθόρισε, σε
μεγάλο βαθμό, μαζί με εκείνη της Ελένης Αρχιγένους, τη φυσιογνωμία του σχολείου
για μια ολόκληρη τριακονταετία, από την πρόσληψή του το 1863 ως την υποχρεωτική
αποχώρησή του από τη διεύθυνση των Αρχιγενείων το 1894, συνέπεια της δίκης
(πέθανε το 1896).19 Στη μακρά αυτή περίοδο ο Φώτιος Αρχιγένης υπήρξε γιατρός και
καθηγητής των Αρχιγενείων, με δράση που υπερέβαινε τα στενά όρια των καθηκόντων
αυτών, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Σαράντης Αρχιγένης: «Ευγνωμονούμεν δε ιδίως τω
ιατρώ των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων πάλαι μεν Κωνσταντινίδη νυν δε Κυρίω Φωτίω
Αρχιγένους, όστις εν διαστήματι εξ ετών ου μόνον φροντίζει περί της υγείας των
ορφανών και παντός του προσωπικού της σχολής, αλλά και διδάσκει εις αυτά τ’
ανώτερα επιστημονικά μαθήματα και αναλαμβάνει πάσαν φροντίδα υπέρ της προόδου
αυτών».20 Μετά τον θάνατο του Σαράντη Αρχιγένους, υπήρξε και οικονομικός
διαχειριστής (1874)21 και λίγο αργότερα διευθυντής των Αρχιγενείων (1879)22 έχοντας
στο πλευρό του την Ελένη Αρχιγένους, η οποία δεν αποσύρεται, αλλά αφήνει χώρο γι’
αυτόν. Τα Αρχιγένεια διευθύνονται με μεγάλο ζήλο από τον Φώτιο Αρχιγένη, άνδρα
μεγάλης αρετής, που είχε τη βοήθεια και την υποστήριξη της ιδρύτριας Ελένης
Αρχιγένους, σημείωσε ο Γεώργιος Χασιώτης στο πόνημα που συνέταξε για την
εκπαίδευση μετά από έρευνα.23
Για τις ιατρικές υπηρεσίες του Φωτίου Αρχιγένους εντός των Αρχιγενείων δεν
έχει βρεθεί σχετικό υλικό. Οπωσδήποτε κάλυψε την ανάγκη σε ιατρική περίθαλψη που
είχε ο μαθητικός πληθυσμός και το διδακτικό προσωπικό των Αρχιγενείων. Η ανάγκη
αυτή θα πρέπει να ήταν αυξημένη, όπως υπαινίσσεται μια μεταποιητική ενασχόληση
των νηπίων των Αρχιγενείων, την οποία εκτελούσαν μαζί με την Ελένη Αρχιγένους,
την παραγωγή γάζας από ξέφτια λινών υφασμάτων, συνήθως σεντονιών («ξαντό»): «‘Στο νηπιαγωγείο, όταν ζούσε η κυρία (Αρχιγένους), σεντόνια ολόκληρα ξέφταγαμε κι

Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 380, 377-378.
Βλ. την εξέταση της δίκης, Α1.4.
20
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την
περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
21
«[…] η εκτέλεσις των διαταγών του ειρημένου διαθέτου, ως και η διαχείρησις των χρημάτων
ανατίθεται τω θετώ υιώ και νομίμω διαδόχω Φωτίω Αρχιγένη εντελλομένω ίνα και ούτος μεταδώση τας
αυτάς εντολάς τοις διαδόχοις αυτού προς αΐδιον συντήρησιν των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων», όπως
αναφέρει πατριαρχικό πιστοποιητικό γράμμα (αρ. πρωτ. 3050 και διεκπεραιώσεως 3732/20 Ιουνίου
1874), που δημοσίευσε ο Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892. Το
ίδιο υπάρχει και στο ΑΟΠ/Κώδιξ Α΄/45, 1874: 251-252.
22
Σύμφωνα με το (δεύτερο) πατριαρχικό σιγίλιο, που εκδόθηκε μετά από αίτημα της Ελένης Αρχιγένους
το 1879, αλλά δεν σώζεται πλήρες. Το σιγίλιο εισήγαγε «διατάξεις τινάς αναφέρον και την ίδρυσιν του
Αρχιγενείου Νηπιαγωγείου», ενώ ανέφερε ότι την «απόλυτον αυτών [των Αρχιγενείων] διεύθυνσιν
ανέθηκαν άπασαν […] τω […] Φωτίω Κ. Σ. Αρχιγένει, ιατρώ», «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 49.
23
“Les collèges Archigènia sont dirigés avec un grand zèle par M. Photios Archigènis, homme de
beaucoup de mérite; il est aidé et soutenu dans cette tache patriotique par la fondatrice meme Mme
Hélène Sarantis Archigènis”, Chassiotis, L’ Instruction publique, 400.
18

19

79

έκαμναμε ξαντό’».24 Στην «άκρη του σχολείου» υπήρχε και φαρμακείο, 25 αλλά δεν
είναι εξακριβωμένη η έναρξη της λειτουργίας του.

Επιστημονικά μαθήματα
Τα επιστημονικά μαθήματα εισήχθηκαν κατά το τέταρτο έτος λειτουργίας του
Παρθεναγωγείου και πρώτο έτος του ανώτερου συνδιδακτικού τμήματος (1860) με
πρώτο διδάσκοντα τον «ιεροδιάκονο» Σταύρο ή Παύλο Συμεωνίδη.26 Κατά το έκτο
έτος της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου προσλήφθηκε για τη διδασκαλία τους ο
Φώτιος -τότε Κωνσταντινίδης- Αρχιγένης (1863). Η διδασκαλία των μαθημάτων
αυτών γίνεται και στα Αρχιγένεια με τη συνδιδακτική μέθοδο, ενώ η αλληλοδιδακτική
μέθοδος χρησιμοποιείται στο πρωτοβάθμιο τμήμα.27 Η συνδιδακτική, σύνθεση της
ατομικής μεθόδου, της άμεσης διδασκαλίας από τον δάσκαλο, και της
αλληλοδιδακτικής, του συλλογικού χαρακτήρα για τη μετάδοση της γνώσης, έτεινε να
αντικαταστήσει την αλληλοδιδακτική, η οποία δεχόταν κριτική στα στοιχεία που την
είχαν επιβάλει: τον μηχανικό τρόπο μετάδοσης της γνώσης και τη χρησιμοποίηση
προχωρημένων μαθητών στη διδασκαλία.28 Η συμπερίληψη του Φωτίου Αρχιγένους
στις μεμονωμένες περιπτώσεις διδασκόντων που εφάρμοσαν τη συνδιδακτική μέθοδο
με δική τους πρωτοβουλία, πριν δηλαδή τη συλλογική προσπάθεια που ανέλαβε ο
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως για την εισαγωγή της
μεθόδου στα σχολεία (1871/72),29 αφορά στο αλληλοδιδακτικό πρωτοβάθμιο τμήμα.
Κατά τη διεύθυνση του σημειώθηκε η εισαγωγή της συνδιδακτικής μεθόδου και στο
πρωτοβάθμιο τμήμα, η οποία συνέβη μεταξύ των σχολικών ετών 1871/72 (αναφέρεται
αλληλοδιδακτικό τμήμα) και 1878/79 (παύει η αναφορά).30
Τα επονομαζόμενα «ανώτερα επιστημονικά μαθήματα»31 ή «εγκυκλοπαιδικά
μαθήματα»32 (φυσική πειραματική, ανθρωπολογία,33 ψυχολογία, μαθηματικά, ιστορία,
γεωγραφία),34 που δίδαξε ο Φώτιος Αρχιγένης, παραπέμπουν τα πρώτα στις νέες
Βλ. το λήμμα ξαντό, όπου παρατίθεται και το απόσπασμα, όπως το άκουσε και το κατέγραψε η ΒέικουΣεραμέτη, Επιβάτες, 119.
25
ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Χρυσάνθη Αργυροπούλου (γενν. Επιβάτες 1912).
Ηχογραφημένη συνέντευξη στην Άννα Μωυσιάδου, Νέα Μουδανιά, 10 Αυγούστου 1998.
26
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935).
27
Καλλίφρονος, Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά, 116.
28
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1821-1929. Από τις προδιαγραφές
στον προγραμματισμό (Αθήνα: ΓΓΝΓ/ ΙΑΕΝ, 1988), 128-129.
29
Θεοδώρου, Εκπαιδευτικά Συστήματα στην Ανατολική Θράκη, 96-97.
30
Δεν αναφέρεται από τον Chassiotis, L’ Instruction publique.
31
Σύμφωνα με τον Σαράντη Αρχιγένη, ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ:
ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του
αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης
του ορφανοτροφείου [1869].
32
Σύμφωνα με μία από τις πρώτες απόφοιτες των Αρχιγενείων, Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας
Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της ιδίας δια χειρός της κόρης
της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
33
Στο ίδιο.
34
Σύμφωνα με το πτυχίο της Φανής Χατζόγλου-Μαύρου, που μελέτησε η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού,
«Συμπληρωματικές πληροφορίες», 373.
24
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επιστημονικές γνώσεις του πρώιμου Διαφωτισμού και τα δεύτερα στην
Εγκυκλοπαίδεια, το εκδοτικό επίτευγμα του ύστερου Διαφωτισμού για τη διάδοση των
γνώσεων αυτών στο ευρύ κοινό.35 Η εισαγωγή επιστημονικών μαθημάτων στην
εκπαίδευση προέκυψε από την αστική κουλτούρα στην Ευρώπη, συγκεκριμένα την
πειραματική κουλτούρα, δηλαδή επιστημονικές διαλέξεις με τη χρήση πειραμάτων σε
ποικίλους χώρους, τα επονομαζόμενα επιστημονικά θεάματα. Τα θεάματα αυτά
θεωρείται ότι γεφύρωσαν την επιστήμη με την κοινή λογική και ευνόησαν την
ορθολογική αντίληψη που ανταγωνιζόταν τη θρησκευτική πίστη, ώστε να
υποστηριχθεί ότι τα πλήθη που συμμετείχαν σε αυτά τα θεάματα στη Γαλλία
αμφισβήτησαν το παλαιό καθεστώς και συνέβαλαν στις απαρχές της Γαλλικής
Επανάστασης. Επειδή τα θεάματα αυτά έγιναν αναπόσπαστο τμήμα της αστικής
κουλτούρας στην Ευρώπη υποχρέωσαν τις κυβερνήσεις -η δημόσια σφαίρα είχε
αντίκτυπο στην πολιτική ζωή- να θεσμοθετήσουν, από τις αρχές του 19ου αιώνα, την
επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία επιστημονικών μαθημάτων στο εκπαιδευτικό
σύστημα.36
Η εισαγωγή επιστημονικών μαθημάτων στα ελληνορθόδοξα σχολεία
συνοδεύτηκε από προβληματισμό. Ο προβληματισμός αφορούσε στην προτεραιότητα
των επιστημονικών μαθημάτων έναντι των μαθημάτων ελληνομάθειας ή
αρχαιομάθειας, τα οποία θεωρήθηκαν απαραίτητα για τη διαμόρφωση εθνικής
ταυτότητας και την αναγέννηση του έθνους.37 Επίσης, η στροφή προς το μέλλον και
την καινοτομία, την οποία η εισαγωγή αυτών των μαθημάτων προοιώνιζε, την έφερνε
σε αντίθεση με την πρόσδεση στο παρελθόν και την παράδοση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, η οποία προκαλούσε αργή προσαρμογή (ορθόδοξη παραδοσιοκρατία).38
Έτσι ο προβληματισμός αφορούσε και στα σχολεία αρρένων και στα σχολεία θηλέων.
Στον κατεξοχήν σχολείο αρρένων, την Πατριαρχική Ακαδημία, τα επιστημονικά
μαθήματα, μετά την απαγόρευση της διδασκαλίας τους στον απόηχο της Γαλλικής
Επανάστασης (1819),39 διδάσκονται μεν μετά το 1850, αλλά με παλινδρομήσεις.40 Η
εισαγωγή επιστημονικών μαθημάτων στα σχολεία θηλέων, παρότι διεύρυνε το
Για τον πρωταρχικό ριζοσπαστικό στόχο της έκδοσης, Israel, Enlightenment Contested, 566.
Επισημαίνεται επίσης ότι η σύγχρονη αντίληψη της επιστήμης εμποδίζει να αντιληφθούμε ένα τέτοιο
πλουραλιστικό φαινόμενο, για το οποίο προκρίνεται η ονομασία επιστημονικές κουλτούρες, όπου τα
σαφή όρια που καθορίζουν τη σημερινή επιστήμη (μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και αγοράς,
επαγγελματιών και ερασιτεχνών, έρευνας και διδασκαλίας, εργασίας και ελεύθερου χρόνου, νόησης και
εμπορίου) ήταν ανύπαρκτα, Bernadette Bensaude-Vincent and Christine Blondel, “Introduction: a
science full of shocks, sparks and smells”, Science and Spectacle in the European Enlightenment, eds
Bernadette Bensaude-Vincent and Christine Blondel (Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate,
2008), 1-10.
37
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως;, 129-142.
38
Για τη διαφορετική προσέγγιση του παρελθόντος και της παράδοσης, που αποτελεί τη βασική διαφορά
της ορθόδοξης χριστιανοσύνης από τη δυτική, Vasilios N. Makrides, “Orthodox Christianity, Change,
Innovation: Contradictions in Terms?”, Innovation in the Orthodox Christian Tradition? The Question
of Change in Greek Orthodox Thought and Practice, eds Trine Stauning Willert and Lina MolokotosLiederman (England-USA: Ashgate, 2012), 19-50.
39
Σύμφωνα με πατριαρχική εγκύκλιο που προειδοποιούσε για τους κινδύνους που διέτρεχε η αληθινή
πίστη από τη διδασκαλία των νέων επιστημών, φυσικής και μαθηματικών. Βλ. Μαζαράκης,
«Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή», 305-306.
40
Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, τ. 2 (1966∙ φωτ. επανέκδοση,
Αθήναι: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2004), 175-176.
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πρόγραμμα μαθημάτων,41 απειλούσε να αλλάξει τον γενικά αποδεκτό οικιακό
προορισμό της εκπαίδευσής τους και κατ’ επέκταση τη θέση των γυναικών στην
κοινωνία. Κυρίαρχος ήταν ο ιατρικός λόγος που εδραζόταν στη βιολογική διαφορά των
φύλων και στην απορρέουσα από αυτήν κοινωνική διαφορά, δηλαδή την προορισμένη
για τον οίκο εκπαίδευση των κοριτσιών. Παράλληλα αναπτύχθηκε από άνδρες και
γυναίκες παιδαγωγούς ένας διαφορετικός λόγος (παιδαγωγικός), που υπερασπίστηκε
διευρυμένη γυναικεία εκπαίδευση και δημόσια δράση με αφετηρία την καλλιέργεια της
γυναικείας αρετής, επειδή βρισκόταν «στον αντίποδα των επιθυμιών της».42
Ριζοσπαστικότερες απόψεις για ισότιμη εκπαίδευση ήταν «μοναχικές». 43
Κάτω λοιπόν από την επίδραση φοβικών αντιλήψεων, τα επιστημονικά
μαθήματα περιορίζονται στα ελληνορθόδοξα σχολεία της οθωμανικής περιφέρειας.44
Όσον αφορά στα Αρχιγένεια, δεν σώζεται ο κανονισμός που έπρεπε να συνταχθεί από
ειδική επιτροπή («Αρχιγένειος Επιτροπή» 1874), με ευθύνη του Ελληνικού
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τη συνδρομή του οποίου είχε ζητήσει η
Ελένη Αρχιγένους μετά τον θάνατο του συζύγου της.45 Αλλά ο Γεώργιος Χασιώτης
παραδίδει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για αγόρια και κορίτσια για το σχολικό έτος
1878/79, με μία εξαίρεση, τη διδασκαλία χειροτεχνημάτων για τα κορίτσια στη θέση
της γυμναστικής των αγοριών, και χωρίς αναφορά στα μαθήματα της οθωμανικής
τουρκικής και της λατινικής, τα οποία διδάσκονται τα αγόρια στο Ελένειο από την
έναρξη της λειτουργίας του, όπως αναφέρθηκε κατά την ιδρυτική περίοδο και όπως
συνέβαινε στα γυμνάσια αρρένων την περίοδο αυτή (στοιχεία για τη διδασκαλία τους
υπάρχουν και για το έτος 1880).46 Τα ίδια μαθήματα διδάσκονται ως το τέλος αυτής
της περιόδου, σύμφωνα με πτυχίο του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων του 189347 και
του Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου του ίδιου έτους.48

Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 237.
Για τη διττή σημασία του αιτήματος ως διεκδίκησης και περιορισμού, Εξερτζόγλου, Οι «χαμένες
πατρίδες», 200-213.
43
Δαλακούρα και Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών, 31.
44
Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 237.
45
Από μέλη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (Μαυρογένης, Ζωγράφος, Χατζηχρήστος) και του
Θρακικού (Βασιάδης, Ζωηρός, Ζωγράφος), Λόγος προεδρικός Ηροκλέους Βασιάδου [1874], 33.
46
Για τη διδασκαλία της οθωμανικής τουρκικής και της λατινικής στο Ελένειο, «Ειδήσεις», ΕΑ 2 (1881):
201-202.
47
«[…] διδασκόμενα μαθήματα ήτοι χριστιανικήν ηθικήν και εκκλησιαστικήν ιστορίαν συν τοις άλλοις
ιεροίς μαθήμασιν, ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, μαθηματικά, φιλοσοφίαν, πειραματικήν φυσικήν και
χημείαν, ρητορικήν, γενικήν ιστορίαν, γεωγραφίαν και εκκλησιαστικήν μουσικήν», Ιδιωτικό αρχείο
Φίλιππου Καργόπουλου, Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος. Αντίγραφον Πτυχίου. Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου
1893. Εγκεκριμένο αντίγραφο σε χειρόγραφη μορφή, 15 Οκτωβρίου 1924. Όπως ακριβώς αναγράφονται
και στο πτυχίο, Ιδιωτικό αρχείο του Κώστα Αρχιγένη. [Πτυχίον Διδασκαλικού Επαγγέλματος]: Φίλιππος
Ζ. Καργόπουλος. Αρχιγένεια Καθιδρύματα, Ελένειον Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον, 18 Ιουλίου 1893.
(Φωτοτυπία).
48
«[…] εδιδάχθη πάντα τα εν αυτοίς διδασκόμενα μαθήματα ήτοι χριστιανικήν ηθικήν και
εκκλησιαστικ[…] συν τοις άλλοις ιεροίς μαθήμασιν, ελληνικά, γαλλικά, μαθηματικά, αριθμητικήν,
γεωμετρίαν, άλγεβραν, στοιχεία πειραματικής φυσικής και χημείας, φιλοσοφίαν, ρητορικήν, γενικήν
ιστορίαν και εκκλησιαστικήν μουσικήν […] και εν τοις χειροτεχνήμασι φιλοτίμως επιδούσα ανεδείχθη
αξία του βαθμού Άριστα», Θρακική Εστία Εορδαίας ο Αρχιγένης, [Πτυχίον]: Ουρανία Χ.
Χαλεποπούλου. Αρχιγένεια Καθιδρύματα. Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον. Εν Επιβάταις της Θράκης,
Μηνός Ιουλίου 1893. (Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο).
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1. Θρησκευτική εκπαίδευση. Ιστορία αγίων. Κατήχηση. Εκκλησιαστική
ιστορία. Χριστιανική ηθική. Ευαγγέλιο.
2. Ελληνική γλώσσα. Πεζογράφοι, ποιητές.
3. Γαλλική γλώσσα
4. Ιστορία και γεωγραφία
5. Μαθηματικά
6. Φυσικές επιστήμες: Φυσική. Χημεία. Φυσική ιστορία
7. Φιλοσοφία. Ανθρωπολογία. Ψυχολογία. Λογική
8. Παιδαγωγική
9. Ιχνογραφία [Σχέδια με την εφαρμογή χρωμάτων]
10. Μουσική
11. Γυμναστική. Χειροτεχνία για το σχολείο των θηλέων49
Από τα επιστημονικά μαθήματα, ο Φώτιος Αρχιγένης διδάσκει, ως τουλάχιστον την
έναρξη της δίκης: «Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Λογική, Φιλοσοφία, Ιστορία της
Φιλοσοφίας, Φυσική, Χημεία, και Εκκλησιαστική μουσική», σύμφωνα με δική του
μαρτυρία κατά το πέμπτο έτος της δίκης (1892). Κατά τη διάρκεια των ετών της δίκης,
λόγω των οικονομικών προβλημάτων των Αρχιγενείων και της δίωξης που υπέστη ο
ίδιος από την κοινότητα Επιβατών, ο Φώτιος Αρχιγένης, υποστήριξε ότι τα Αρχιγένεια
στερήθηκαν «της εκ του πλησίον εποπτείας» του και «της διδασκαλίας» του και ότι
«τα μαθήματα ταύτα παραδίδονται σχετικώς υπό μαθητών» του, «διδασκάλων και
διδασκαλισσών μαθητριών» του, θέλοντας προφανώς να τονίσει τη βλάβη που
προκάλεσε η κοινότητα στα Αρχιγένεια.50 (Τουλάχιστον κατά την περίοδο της έναρξης
της δίκης, στα Αρχιγένεια δίδασκε, η Καλλιόπη Σακελλαρίδου, η οποία δεν ήταν
απόφοιτη των Αρχιγενείων, 1886-1888).51
Οι ώρες διδασκαλίες που αφιερώνονται στα επιστημονικά μαθήματα δεν είναι
γνωστές. Αλλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Αρχιγενείων για τα μαθήματα αυτά
αποδεικνύεται από την μέριμνα για την ενίσχυση της διδασκαλίας τους με την
οργάνωση σχετικών εργαστηρίων σε ειδική αίθουσα χημείου και φυσικής
πειραματικής, όπως συνήθως συνέβαινε σε εύπορα σχολεία, που ήταν φορείς
νεωτερισμών.52 Εξαρχής ο Φώτιος Αρχιγένης ενήργησε, ώστε «να εφοδιάση τα Αρχιγ.
δια τα αναγκαία όργανα Φυσικής και Ανθρωπολογίας (Σκελετός)». 53 Επρόκειτο για
«πλήρη συλλογήν οργάνων και μηχανών της φυσικής, χημείας, χωρομετρίας,
στερεομετρίας και ανθρωπολογίας»,54 πινάκων φυσικής ιστορίας55 και «οργάνων […]

Chassiotis, L’ Instruction publique, 400.
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
51
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ.ΠΚΕΕ, Κώδιξ Β΄, Συνεδρίαση ΤΝΔ΄/22 Ιουλίου 1892: 297.
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Για τη λειτουργία εργαστηρίων για τα φυσιογνωστικά μαθήματα, αίθουσας συλλογής ορυκτών,
βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, με τα οποία εξοπλίστηκε από την ίδρυσή του το 1875 το Ζάππειο
Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως, βλ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 92.
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Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
54
Δράκος, Τα Θρακικά, 35.
55
Μαζί με όργανα φυσικής, Chassiotis, L’ Instruction publique, 400.
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φυτολογίας». Οι συλλογές είχαν χρηματοδοτηθεί από τον Σαράντη Αρχιγένη56 για να
εξοπλίσουν την ειδική αίθουσα χημείου και φυσικής πειραματικής, που υπήρχε στο
κτίριο του Παρθεναγωγείου, ενώ φωτογραφίες του φυτικού και ζωικού βασιλείου
κοσμούσαν την αίθουσα της βιβλιοθήκης, που ήταν στο ίδιο κτίριο.57 Η χρήση των
συλλογών αυτών δεν αποτελούσε μόνο μέρος της διδακτικής πρακτικής αλλά και
δημόσιο θέαμα κατά την περίοδο των εξετάσεων· «πειράματα φυσικής και χημείας»
συμπεριλάμβαναν οι εξετάσεις μαθητριών και μαθητών.58
Επίσης, είναι πολύ πιθανό ο Φώτιος Αρχιγένης να υποστήριζε τη διδασκαλία
των επιστημονικών μαθημάτων, με τη συγγραφή εγχειριδίων. Χειρόγραφο εγχειρίδιο
του Φωτίου Αρχιγένους, που προοριζόταν για τη διδασκαλία της ψυχολογίας, ήταν ένα
από τα ελάχιστα ευρήματα στο αρχείο των Αρχιγενείων («χειρόγραφον δοκίμιον
ψυχολογίας»).59
Η σημασία που είχε η διδασκαλία επιστημονικών μαθημάτων στα Αρχιγένεια
και συγκεκριμένα η διδασκαλία της φυσικής υποδηλώνεται από την ενέργεια του
Φωτίου Αρχιγένους να αναθέσει τη διδασκαλία της στον γάλλο καθηγητή φυσικής M.
Girard,60 έναν από τους εννέα καθηγητές του διδακτικού προσωπικού, ο οποίος
δίδασκε και τη γαλλική γλώσσα.61 Ο γάλλος καθηγητής φυσικής είχε διατελέσει
προϊστάμενος στο Γραφείο Φυσικής Ganot στο Παρίσι.62 Το Γραφείο αυτό διηύθυνε
ένα ιδιωτικό δευτεροβάθμιο σχολείο φυσικής, που προετοίμαζε μαθητές για
επιστημονικές εξετάσεις, ιατρικής και μηχανικής (baccalauréat-ès-sciences). Σε αυτό
το ιδιωτικό σχολείο, φυσική δίδασκε ίδιος ο Ganot (1804-1887), ο οποίος έγραψε δύο
βιβλία φυσικής ως συμπλήρωμα των διαλέξεών του το 1851 και 1859. Αξίζει να
αναφερθεί ότι τα δύο βιβλία του Ganot γνώρισαν αλλεπάλληλες εκδόσεις στη Γαλλία
και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες,63 ενώ οι παιδαγωγικές πρακτικές που
αναπτύχθηκαν στο σχολείο αυτό, όπως και σε άλλα του ίδιου είδους, έπαιξαν βασικό
ρόλο στη διαμόρφωση της γαλλικής επιστημονικής εκπαίδευσης.64 Παρόλο που ο
καθηγητής και συγγραφέας Ganot δεν ανήκε στη γαλλική επιστημονική ελίτ, τα βιβλία
που έγραψε γνώρισαν ευρεία απήχηση και οι παιδαγωγικές πρακτικές που ανέπτυξε
έγιναν αποδεκτές από την ελίτ αυτή, όταν η χρήση τους πέρασε από τον περιορισμένο
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 25.
57
Αδαμπασιάδης, «Από την ιστορίαν των ‘χαμένων πατρίδων’ μας», 1-2.
58
«Αρχιγένεια Καθιδρύματα», Νεολόγος 5424/11 Ιουλίου 1887.
59
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 14.
60
Chassiotis, L’ Instruction publique, 400 και «Ειδήσεις», ΕΑ 2 (1881): 201-202.
61
Γάλλο καθηγητή για τη διδασκαλία της γαλλικής αναφέρει για τα έτη 1874-1878 η Γαϊτάνου-Γιαννιού,
«Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
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Chassiotis, L’ Instruction publique, 400.
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Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée et de météorologie (1851)∙
Cours de physique purement expérimentale: à l'usage des personnes étrangères aux connaissances
mathématiques (1859), βλ. Josep Simon, “Circumventing the ‘Elusive Quarries’ of Popular Science: The
Communication and Appropriation of Ganot’s Physics in Nineteenth-Century Britain”, Popularizing
Science and Technology in the European Periphery, 1800–2000, eds Faidra Papanelopoulou, Agustí
Nieto-Galan and Enrique Perdiguero (Farnham, Surrey and Burlington: Ashgate, 2009), 89.
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κύκλο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στον κύκλο της δημόσιας κρατικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Η ερμηνεία της επιρροής του Ganot, επειδή η ερμηνεία αυτή αφορά και
στα Αρχιγένεια -η επιρροή έφθασε και σε αυτά-, δεν είναι εύκολη, γιατί πρόκειται για
την εκλαΐκευση της επιστήμης, η οποία θεωρείται «αδύνατο θήραμα». Για την
ερμηνεία λοιπόν της επιρροής αυτής, εγκαταλείφθηκε το μοντέλο
κέντρου/περιφέρειας, γιατί επικεντρώνεται σε δομικούς παράγοντες, χωρίς να
ερμηνεύει την κυκλοφορία της γνώσης, περιορίζοντας την παραγωγή της γνώσης στην
ελίτ και την επικοινωνία της με άλλα τμήματα της κοινωνίας σε έκτακτες περιστάσεις.
Αντί αυτού, προκρίθηκε το μοντέλο ερμηνείας επικοινωνίας και οικειοποίησης,
σύμφωνα με το οποίο η κοινωνία δομείται σε ομόκεντρες περιοχές που καταλαμβάνουν
οι ελίτ (εσωτερικός κύκλος επιστημονικής πανεπιστημιακής ελίτ) και οι απλοί πολίτες
(εξωτερικός κύκλος αποτελούμενος από δασκάλους, τυπογράφους, βιβλιοπώλες,
μεταφραστές και κατασκευαστές επιστημονικών οργάνων), οι οποίοι έχουν παρόμοια
δυναμική στις περιοχές επικοινωνίας. Δηλαδή αναγνωρίζεται ότι σε αυτή την
επικοινωνία δεν υπάρχει προνομιακή κατεύθυνση, και ότι η αποδοχή εδράζεται σε ένα
κεντρικό σύστημα αξιών.65
Σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας, υιοθετείται η γαλλική παιδαγωγική αρχή της
άμιλλας, η οποία λειτουργούσε σε συνδυασμό με την αξιολόγηση, σύμφωνα με τις
επιδόσεις, μέσω των πρακτικών των διαγωνισμάτων, της βαθμολόγησης και της
βράβευσης, με αποκορύφωμα τις δημόσιες ετήσιες εξετάσεις, ακόμη και αν οι
πρακτικές αυτές, όσον αφορά στα κορίτσια, απειλούσαν το ιδανικό της γυναικείας
σεμνότητας.66 Η άμιλλα ως δημόσιο θέαμα έγινε τόσο δημοφιλής -στη Γαλλία
χαρακτηρίστηκε μόδα-,67 ώστε στις «διασκεδάσεις» της εποχής, που ήταν, για την
ελληνορθόδοξη κοινότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, «αι μεταβάσεις εις
αγιάσματα, εις πανηγύρεις ιερών ναών και σωματείων κοινωφελών», να προστεθούν
«(από του 1864) [αι μεταβάσεις] εις δημόσια μαθήματα». 68 Στις δημόσιες εξετάσεις
των Αρχιγενείων, που διαρκούσαν μία εβδομάδα, συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες
όλων των τάξεων, ακόμη και του νηπιαγωγείου,69 επιβραβεύεται η αριστεία,
απονέμονται τα πτυχία, και όλα αυτά γνωστοποιούνται στον τύπο.70
Η σημασία που είχαν γενικότερα τα επιστημονικά μαθήματα είναι έκδηλη τέλος
στην προσπάθεια του Φωτίου Αρχιγένους να αναγνωρισθεί το πτυχίο του Ελένειου
Γυμνασίου Αρρένων ισότιμο με τα αντίστοιχα γαλλικά. Ο ίδιος ανέφερε σε επιστολή
που δημοσίευσε στον τύπο ότι το «δίπλωμα του Ελενείου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου
ανεγνωρίσθη επισήμως υπό της Ακαδημίας των Παρισίων ισοδύναμον με τα γαλλικά
διπλώματα της φιλολογίας και των επιστημών (Baccalauréat ès lettres et ès sciences)»,

Στο ίδιο, 91-95.
De Bellaigue, Educating Women, 186-187, 197-198.
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Στο ίδιο, 190.
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Γεδεών, Μνεία των προ εμού, 353. Για τις νέες αυτές μορφές κοινωνικότητας, βλ. και Εξερτζόγλου,
«’Μετά μεγάλης παρατάξεως’», 357-368.
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1887∙ «Εκπαδευτικά», ΑΑ 41/13 Ιουλίου1888∙ «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 42/18 Ιουλίου 1890.
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χωρίς αναφορά στο έτος της αξιολόγησης.71 Αυτό έγινε λίγο πριν το 189072 ή λίγο μετά
(26 Οκτωβρίου 1893).73 Η διευθύντρια των Αρχιγενείων Ζωή Μελανδινού (19151919), που μπόρεσε να ελέγξει προγενέστερη αλληλογραφία των ιδρυτών,
υποσημείωσε ότι οι ενέργειες για
την αναγνώριση του πτυχίου του
Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων, είτε
ως ισότιμου με τα γαλλικά
διπλώματα είτε ως πλήρους
γυμνασίου από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών, είχαν ξεκινήσει πολύ
νωρίτερα, χωρίς αποτελέσματα
εκείνη την εποχή, και ότι δεν
γνώριζε ποιες ενέργειες έγιναν
μετά από εκείνες των ιδρυτών.74
Αν και δεν έχει αποδειχθεί ως τώρα
η αναγνώριση της ισοτιμίας του
πτυχίου του Ελένειου με τα
αντίστοιχα γαλλικά, αλλά μόνο η
επιδίωξη της αναγνώρισης, η
επιδίωξη αυτή επιτρέπει να
θεωρήσουμε ότι το Ελένειο
Γυμνάσιο Αρρένων κατέβαλλε την
καλύτερη δυνατή προσπάθεια για
τη διδασκαλία επιστημονικών και
13. Ιατρικό σημειωματάριο του Κωνσταντίνου Φωτίου
κλασικών
μαθημάτων,
Αρχιγένους (Ιδιωτικό αρχείο Κώστα Αρχιγένη)
προκειμένου
να
αποκτήσει
ευρωπαϊκό επίπεδο σπουδών. Ας σημειωθεί ότι σταθερή επιλογή των αποφοίτων του
Ελένειου που συνέχιζαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του ελληνικού
κράτους ήταν οι θετικές σπουδές και κυρίως η ιατρική.75 Μεταξύ των αποφοίτων του
Ελένειου που επέλεξαν να σπουδάσουν ιατρική ήταν και ο γιος του Φωτίου
Κωνσταντίνος Αρχιγένης.76
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
«Το δε πτυχίον του Ελενείου είνε ανεγνωρισμένον υπό της εν Παρισίοις Ακαδημίας και εκηρύχθη
υπ’ αυτής προ τινος ισοδύναμον ταις δύο σχολαίς των γραμμάτων και των περιωρισμένων επιστημών»,
Δράκος, Τα Θρακικά, 35.
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Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 367.
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Αθηνάς Γαϊτάνου-Γιαννιού που είχε πεθάνει, Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 367.
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αρχιτεκτονική, Δράκος, Τα Θρακικά, 37. Ο Φώτιος Αρχιγένης, δύο χρόνια αργότερα, προσθέτει τρία
επιπλέον ονόματα αποφοίτων που επέλεξαν να σπουδάσουν ιατρική, Φ. Σ. Αρχιγένης, Νεολόγος 6947/30
Σεπτεμβρίου 1892.
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Αποφοίτησε το 1881 από το Ελένειο («Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/5.8.1881) και «ανηγορεύθη κατά το
1891 Αθήνησι διδάκτωρ της επιστήμης», Δράκος, Τα Θρακικά, 134.
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Παρόλο που οι μαθήτριες των Αρχιγενείων χαρακτηρίζονται δυνατές στα
μαθηματικά,77 παρόμοια ενέργεια αναγνώρισης του απολυτηρίου δεν μπορούσε να
γίνει για το Παρθεναγωγείο, λόγω των περιορισμών που αντιμετώπιζε η εκπαίδευση
των κοριτσιών∙ δεν οδηγούσε σε περαιτέρω επιστημονική βαθμίδα, εκτός από την
κατάκτηση του διδασκαλικού διπλώματος. Αυτό υποδηλώνει ο χαρακτηρισμός των
δύο σχολών ως «γυμνάσιον τέλειον αρρένων, έλαττον δε θηλέων». 78 Οι μαθητές του
Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων φοιτούσαν «διηρημένοι εις 6 τάξεις, ων 3 γυμνασιακαί
και 3 του σχολείου» (1881),79 φοιτούσαν δηλαδή σε τάξεις που πρόσφεραν ανώτερη
γυμνασιακή εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο οι πολλαπλές ονομασίες
των εκπαιδευτικών βαθμίδων προκαλούσαν μόνιμη σύγχυση.80 Στις μαθήτριες που
Παρθεναγωγείου προσφερόταν οκταετή πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενσωματωμένη με
τη δευτεροβάθμια στο προπαρασκευαστικό σχολείο (école préparatoire) και το
προγυμνάσιο (progymnase) αντιστοίχως, κατά τον Γεώργιο Χασιώτη, ο οποίος
χαρακτήρισε την προσφερόμενη εκπαίδευση école normale de filles.81 Η έκφραση θα
αποδοθεί στα ελληνικά ως διδασκαλείο θηλέων, όρος που έτεινε να επικρατήσει82 και
υποδήλωνε και τη διαφορά έναντι της πλήρους γυμνασιακής εκπαίδευσης των αγοριών
(Πίνακας 1β).
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των κοριτσιών διέφερε σε ορισμένα μαθήματα
από εκείνο της εκπαίδευσης των αγοριών, όπως προαναφέρθηκε. Εκτός από την
προσθήκη του μαθήματος της χειροτεχνίας, δεν περιείχε το μάθημα των λατινικών, των
οθωμανικών τουρκικών και το μάθημα της γυμναστικής, παρά την πρώιμη υποστήριξη
για την άσκηση των κοριτσιών, την οποία διατύπωσε ο Σαράντης Αρχιγένης στη
μεταπτυχιακή του διατριβή παρεκκλίνοντας από την κυρίαρχη άποψη. Θεωρούσε
δηλαδή λανθασμένη την πρακτική των παθητικών ασκήσεων που συνιστούσαν στα
κορίτσια83 από φόβο για τα αναπαραγωγικά τους όργανα, απόρροια της θεωρίας για
τη βιολογική διαφορά των φύλων, που μετέθετε τη γυμναστική στο περιθώριο του
ενδιαφέροντος της εκπαίδευσης των κοριτσιών ως τα τέλη του αιώνα στις περισσότερες

«[…] και μετά το 1873», όπως και «στα γλωσσικά και στο άσπρο κέντημα», Γαϊτάνου-Γιαννιού,
«Συμπληρωματικές πληροφορίες», 373.
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Δράκος, Τα Θρακικά, 27.
79
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/5 Αυγούστου 1881 και Chassiotis, L’ Instruction publique, 399, ο οποίος
αναφέρει δύο τμήματα, χωρίς να τα κατονομάζει.
80
Τη σύγχυση, στη χρήση όρων για τις σχολικές βαθμίδες, επέτεινε η τάση ελληνικών σχολείων να
ονομάζονται αστικά («βλέποντες ότι η λέξις αστική σήμερον εμποιεί κρότον»), κεντρικά ή πρότυπα,
παρόλο που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις (δήλωναν τέσσερις ή πέντε τάξεις με έναν δάσκαλο),
δημιουργώντας ψευδείς ελπίδες στους γονείς για εισαγωγή των παιδιών τους στην Πατριαρχική
Ακαδημία. Αυτό υποχρέωσε την Πατριαρχική Ακαδημία σε κατατοπιστικές διευκρινίσεις μέσω του
τύπου, «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή», ΑΑ 48/28 Αυγούστου 1885.
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Chassiotis, L’ instruction publique, 399.
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«Τα διδασκαλεία τα παρά τοις Γάλλοις ‘Ecoles Normales’καλούμενα θεωρούνται δικαίως υπό πάντων
των περί εκπαιδεύσεως διαπραγματευθέντων ως η βάσις της καλής του λαού εκπαιδεύσεως», «Έκθεσις
της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής παιδεύσεως
[1872/73», 85.
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BNF/T. Th. Sarantis Archigénès, Dissertation sur la gymnastique, à l'usage de la jeunesse de l' Empire
ottoman (Paris: chez l’auteur, à l’Ambassade Ottomane, 1843), 34-37.
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χώρες.84 Εξαίρεση αποτελούσαν ορισμένες μόνο χώρες. Στη Σουηδία, για παράδειγμα,
ο Anton Santesson, ένας από τους συνεχιστές του δημιουργού της σουηδικής
γυμναστικής Pehr Henrik Ling και εξέχων συγγραφέας εγχειριδίων γυμναστικής και
για κορίτσια στη δεκαετία του 1860, υποστήριξε ότι η γυμναστική στα κορίτσια ήταν
απαραίτητη για να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες συνέπειες της εκπαίδευσης στα
σώματα και τον νου τους και, αποκλίνοντας από τον δημιουργό της, θεμελιώδης για τη
υγεία και την ανεξαρτησία του έθνους (ανατροφή υγιών παιδιών). 85 Παρόλα αυτά, οι
ιδεολογικές αναστολές, που εμπόδισαν την εισαγωγή του μαθήματος της γυμναστικής
στην εκπαίδευση των κοριτσιών, επέμεναν. Ωστόσο, προβλήματα παρουσίασε και η
εισαγωγή του μαθήματος στην εκπαίδευση των αγοριών.
Στη Γαλλία, με την οποία συνδιαλέχθηκε και στο ζήτημα της σωματικής
άσκησης το Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων, η εισαγωγή της γυμναστικής, που ως το 1869
είχε γίνει υποχρεωτική στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες, συνάντησε αντίσταση
εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού, που δεν διέθετε εξειδίκευση στη γυμναστική
και φοβόταν μήπως μειωθεί ο σεβασμός των μαθητών σε περίπτωση που δεν μπορούσε
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ασκήσεων ή λερωθεί. Υπήρχε επίσης
προβληματισμός για τη χρησιμότητα της γυμναστικής,86 γιατί κυρίαρχη ήταν η
καλλιέργεια του νου.87 Ο πόλεμος που ακολούθησε έκαμψε τις αντιστάσεις, αντίδραση
που υποδηλώνει τη σχέση της γυμναστικής με τη στρατιωτική προετοιμασία του
έθνους, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, που σχεδίασε ασκήσεις για να
προωθούν τη συνήθεια της αυτόματης υπακοής, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
(Ακόμη και στη Βρετανία που καλλιέργησε τα σπορ/αθλήματα στα σχολεία των
ανώτερων τάξεων∙ από αυτές θα προέρχονταν οι μελλοντικοί αξιωματικοί). 88 Το
υπόβαθρο για την αναγκαιότητα της γυμναστικής καθορίστηκε από τρεις συμβατούς
μεταξύ τους λόγους, οι οποίοι συνδέονται με τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και
στοχεύουν στη χειραφέτηση του σώματος αλλά και τη χειραγώγηση της νεανικής
ενεργητικότητας: τον ιατρικό λόγο, ο οποίος αναδεικνύει την προληπτική διάσταση της
γυμναστικής∙ τον πολιτικό λόγο της στρατιωτικής ετοιμότητας των πολιτών, σε δύο
εκδοχές, τη γερμανική, που, ως έκφανση του αυταρχικού εθνικισμού, στόχο είχε την
ανάδειξη της βιολογικής και ηθικής υπεροχής του έθνους και την εσωτερίκευση του
αυταρχικού στρατιωτικού προτύπου, και τη γαλλική, που, ως έκφανση του
δημοκρατικού εθνικισμού, στόχευε στην ετοιμότητα του πολίτη που μετατρέπεται σε
Anne Flintoff and Sheila Scraton, “Girls and physical education”, The Handbook of Physical
Education, eds David Kirk, Doune Macdonald and Mary O’Sullivan (London, California, New Delhi:
Sage Publications Ltd, 2006), 771.
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Swedish Gymnastics in the Mid-Nineteenth Century”, Nordic Journal of Educational History 4/2 (2017):
58–63.
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Eugen Weber, “Gymnastics and Sports in Fin-de-Siecle France: Opium of the Classes?”, The Americal
Historical Review 76/1 (Feb. 1971): 74.
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Luk Robene, Dominique Bodin and Stephane Heas, “L’éducation physique au 20ème siècle: une
‘discipline’ scolaire structurée par la violence?”, International Journal of Violence and School (6 May
2008): 47, URL: <http://www.ijvs.org/files/Revue-06/02.-Robene-Ijvs-6.pdf> (πρόσβαση 17
Οκτωβρίου 2015).
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και Όψεις της Αστικής Κοινωνικότητας: Γυμναστικά και Αθλητικά σωματεία 1870-1922 (Αθήνα:
ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, 1997), 58.
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στρατιώτη, όταν διακυβεύεται η τύχη της πατρίδας και του δημοκρατικού
πολιτεύματος∙ και τέλος τον λόγο του αρχαιοελληνικού κλασικισμού, της ισόρροπης
δηλαδή ανάπτυξης σώματος και πνεύματος.89
Δεν γνωρίζουμε αν η εισαγωγή του γαλλικού συστήματος Vergnes στο Ελένειο
Γυμνάσιο Αρρένων90 συνάντησε αντιστάσεις. Στην ελληνορθόδοξη κοινότητα, καθώς
ο επίσημος εκπαιδευτικός προσανατολισμός είναι ο συγκερασμός γνώσης και αρετής,
το σώμα, «αν δεν απαξιώνεται, τουλάχιστον αγνοείται». Ο φρονηματιστικός
χαρακτήρας της παιδείας δεν συναρτάται ακόμη και στη δεκαετία του 1880 με τον ρόλο
της γυμναστικής ως μηχανισμού ελέγχου της παιδικής και νεανικής ενεργητικότητας.
Ωστόσο, οι επίσημες αντιλήψεις δεν συμβαδίζουν με τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Tο
μάθημα της γυμναστικής διδάσκεται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, «χωρίς όμως να
έχει θεσμικό χαρακτήρα και χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό».
Επίσης, ενώ αρχίζει να καλλιεργείται η άποψη ότι η ηθική και πνευματική υγεία
συμβαδίζει με τη σωματική, ως το 1900 δεν διδάσκεται συστηματικά στη μέση και την
ανώτερη εκπαίδευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το οθωμανικό εκπαιδευτικό σύστημα
δεν επέτρεπε τη διδασκαλία της γυμναστικής ως το 1880 σε καμία βαθμίδα του
εκπαιδευτικού συστήματος και ως την παραχώρηση συντάγματος αντιμετώπιζε το
συγκεκριμένο μάθημα με καχυποψία.91 Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, εισήχθηκε στο
Ελένειο το γαλλικό σύστημα, το οποίο προερχόταν από το πυροσβεστικό σώμα, το
μοναδικό σώμα που συνήθιζε να γυμνάζεται, εκτός από τα τρία όπλα, και περιλάμβανε
ανόργανες και ενόργανες ασκήσεις με ράβδους,92 των οποίων το Ελένειο διέθετε πλήρη
συλλογή.93
Προς ένα Παρθεναγωγείο εξωστρεφές και ανοικτό σε επιρροές συνάδει και η
δράση της Ελένης Αρχιγένους. Την περίοδο που ο Φώτιος Αρχιγένης προσπαθούσε να
αναγνωρίσει το πτυχίο του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων ισότιμο με τα γαλλικά, η
Ελένη Αρχιγένους καθιέρωσε εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες επισκέψεις των δύο
ανώτερων τάξεων στο Παρθεναγωγείο της Παλλάδας στην Κωνσταντινούπολη,
αναλαμβάνοντας τη δαπάνη της διαμονής και της διατροφής των μαθητριών. Στόχος
των εκπαιδευτικών εξορμήσεων ήταν να παραβρεθούν οι μαθήτριες σε «ειδικές
παιδαγωγικές και φιλοσοφικές διαλέξεις που οργανώνονται επίτηδες» γι’ αυτές94 για
να ακούσουν «την διδασκαλίαν της τότε εκλεκτής παιδαγωγού και στενής της φίλης
[…] Σαπφούς Λεοντιάδος»,95 κατά την πρώτη περίοδο της διεύθυνσης του
Παρθεναγωγείου της Παλλάδας από την Σαπφώ Λεοντιάδα (1877-1886)∙ κατά τη

Γιώργος Κόκκινος, «Υγεία, άλκη, καλοκαγαθία: Ορθόδοξη Εκκλησία και σωματική αγωγή. Οι
αντιστάσεις και η βαθμιαία προσαρμογή», Οι Χρόνοι της Ιστορίας. Για μια Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας
και της Νεότητας, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 17-19 Απριλίου 1997 (Αθήνα: ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ,
1998), 317-322.
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δεύτερη (1891-1893/94),96 η Ελένη Αρχιγένους δεν θα βρίσκεται στη ζωή. Η
προτίμηση της Ελένης Αρχιγένους στην ακρόαση των διαλέξεων της Σαπφούς
Λεοντιάδος, πέρα από σχέση φιλίας, υποδηλώνει και πνευματική συνάφεια των δύο
γυναικών σε κοινά ζητήματα ενδιαφέροντος, την εκπαίδευση και το μέλλον των
κοριτσιών. Η Σαπφώ Λεοντιάς, με αναγνωρισμένο κύρος από το 1860 ως
εκπαιδευτικός, διευθύντρια παρθεναγωγείων, συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων,
αρθρογράφος και ομιλήτρια σε διαλέξεις, πήρε θέση σε ζητήματα που αφορούσαν στη
γυναικεία εκπαίδευση, εργασία, γραφή, ακόμη και δημοσιότητα, αμφισβητώντας την
περιορισμένη εκπαίδευση και τον περιορισμένο γυναικείο κοινωνικό ρόλο, και
διεκδίκησε διευρυμένη εκπαίδευση97 και περαιτέρω δικαιώματα, όπως αυτά που
κατέκτησε με τη δική της δράση.98

Μαθήματα «ελληνικότητας»
Αν ο Φώτιος Αρχιγένης ήταν ο ένας διδακτικός πυλώνας των Αρχιγενείων, ο άλλος
ήταν o αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Γιασεμίδης (ή Γιασιμίδης)∙ δίδαξε τα μαθήματα εκείνα
που η Σαπφώ Λεοντιάδα θεωρούσε συστατικά στοιχεία της «ελληνικότητας», δηλαδή
ελληνικά και θρησκευτικά.99 Πιο συγκεκριμένα, ο Ευσέβιος Γιασεμίδης από την
Μάδυτο, «εκ των πρώτων αποφοίτων θεολόγων των εν Χάλκη φοιτησάντων», υπήρξε
«καθηγητής των ιερών, λατινικών και ελληνικών έτη επτά και είκοσιν, αλλά (αωϟα)
[1891] απεβίωσε».100 Συνυπήρξαν δηλαδή με τον Φώτιο Αρχιγένη αρμονικά για μια
μεγάλη περίοδο, από την σχεδόν ταυτόχρονη πρόσληψή τους ως περίπου τον θάνατό
τους. Κατά τη μακρά αυτή περίοδο, ο Ευσέβιος Γιασεμίδης δίδαξε, εκτός από λατινικά,
ελληνικά (πεζογράφους και ποιητές) και θρησκευτικά (ιστορία αγίων, κατήχηση,

Katerina Dalakoura, “Between East and West: Sappho Leontias (1830–1900) and her Educational
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εκκλησιαστική ιστορία, χριστιανική ηθική και ευαγγέλιο).101 Ήταν επίσης ο εφημέριος
του ναού102 ως το 1887.103
O Φώτιος Αρχιγένης υπεισέρχεται και σε αυτό το πεδίο μαθημάτων, καθώς σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου διδάσκει εκκλησιαστική μουσική, ένα υποχρεωτικό των
Αρχιγενείων μάθημα,104 στο οποίο μαθήτριες και μαθητές εξετάζονται δημοσίως. Στις
εξετάσεις του σχολικού έτους 1873, για παράδειγμα, οι τελειόφοιτες εξετάστηκαν «εις
τε τα Ελληνικά (Θουκυδίδην, Όμηρον), τα Γαλλικά, τα εγκύκλια μαθήματα, την
εκκλησιαστικήν μουσικήν και τα χειροτεχνήματα». 105 Επιπλέον, η γνώση της
εκκλησιαστικής μουσικής ήταν απαραίτητη για την επιτέλεση των καθηκόντων του
αριστερού και δεξιού χορού που αναλάμβαναν υποχρεωτικά μαθήτριες και μαθητές
αντιστοίχως σε όλες τις τελετουργίες του ναού των Αρχιγενείων. Το κοινό μπορούσε
να τις παρακολουθήσει μόνο δύο φορές ετησίως, κατά την περίοδο των εξετάσεων και
την επίσημο εορτή των Αρχιγενείων,106 την οποία καθιέρωσε η Ελένη Αρχιγένους να
γίνεται την ημέρα της γιορτής του Σαράντη Αρχιγένους και του Ναού των
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων(9 Μαρτίου).107
Επειδή «το αναλόγιο των ναών είναι το καθεαυτού σχολείο της
ψαλτικής»,108 οι απόφοιτες των Αρχιγενείων απέκτησαν τη φήμη ικανών ψαλτριών,109
ενώ οι απόφοιτοι του Ελένειου μπορούσαν να εργαστούν, εκτός από δάσκαλοι και
ψάλτες, και ως ιερείς, αφού πρώτα υποβάλλονταν στις απαραίτητες εξετάσεις, όπως ο
Φώτιος Γιασεμίδης (ή Γιασιμίδης) από τη Μάδυτο, απόφοιτος του Ελένειου και
δάσκαλος στα Αρχιγένεια∙110 κατέλαβε τη θέση του ιερέα στον ναό των Αρχιγενείων,
μετά από αίτημά του προς την Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή, «παρ’ ης και
καθυποβληθείς προς τας υπό του Κανονισμού αυτής οριζομένας εξετάσεις, ευρέθη
αρκούντως κατηρτισμένος εις τα Εκκλησιαστικά και τα απαιτούμενα προς τον της
Ιερωσύνης βαθμόν κεκτημένος προσόντα» (1887).111
Chassiotis, L’ Instruction publique, 400.
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια»,
της ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935)∙ «Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής
περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής παιδεύσεως» [1872/73], 59.
103
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/57, 1887: 224. Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας Γερμανό, 31 Αυγούστου
1887.
104
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
105
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 1092/13)25 Ιουνίου 1873.
106
Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί, 165.
107
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 20.
108
Αντώνιος Χατζόπουλος, «H διδακτική της ψαλτικής τέχνης στους Κανονισμούς και στα Αναλυτικά
Προγράμματα των Πατριαρχικών Σχολών Εκκλησιαστικής Μουσικής στην Κωνσταντινούπολη»,
Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης: Τα Γένη και Είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μελοποιίας,
Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ψαλτικής Τέχνης, Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003, 431-458
(Αθήνα:
Έκδοση
Ιδρύματος
Βυζαντινής
Μουσικολογίας,
2006),
URL:
<http://antoniosxatzopoulos.blogspot.gr/2011/01/h.html> (πρόσβαση 11 Μαΐου 2016).
109
Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη, «Γεωργίου Ε. Σεργιάδου. Ύμνοι εκκλησιαστικοί τω εν ιατροίς αοιδίμω
Σαράντη τω Αρχιγένει τω εξ Επιβατών», Γεώργιος Ε. Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί τω εν ιατροίς
αοιδίμω Σαράντη τω Αρχιγένει τω εξ Επιβατών, επιμ. Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη (1882∙ ανάτ., Κομοτηνή:
Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, 1981), 163. «Τα τροπάρια και οι ύμνοι, η λειτουργική ήταν το φόρτε
των Αρχιγενειάδων», Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Συμπληρωματικές πληροφορίες», 374.
110
«Ο ιερεύς Φώτιος Γιασεμίδης, των Αρχιγενείων απόφοιτος και διδάσκαλος και ιερεύς εν αυτοίς»,
Δράκος, Τα Θρακικά, 133.
111
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/57, 1887: 224. Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας Γερμανό, 31 Αυγούστου
1887.
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Τεκμήρια που διασώθηκαν αποδεικνύουν βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής
μουσικής. Τα τεκμήρια προέρχονται από δύο απόφοιτους του Ελένειου Γυμνασίου
Αρρένων και από μία απόφοιτη του Παρθεναγωγείου, που διδάχτηκαν την
εκκλησιαστική μουσική από τον Φώτιο Αρχιγένη. Ο Γεώργιος Ε. Σεργιάδης από τα
Γαννόχωρα έγραψε και μελοποίησε ύμνους προς τιμήν του Σαράντη Αρχιγένους για να
τους προσφέρει στην Ελένη Αρχιγένους, η οποία τους ενέταξε στο μνημόσυνο του
ιδρυτή: «Ύμνοι Εκκλησιαστικοί τω εν ιατροίς αοιδίμω Σαράντη τω Αρχιγένει τω εξ
Επιβατών» (1882).112 Ο Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος από τους Επιβάτες, απόφοιτος του
έτους 1893, που εργάστηκε ως δάσκαλος και ψάλτης, αντέγραψε τα έργα των
σημαντικότερων μελοποιών της εκκλησιαστικής μουσικής σε τετράδιο 295 σελίδων
(με πρόσθετο ένθετο) με τίτλο «Χρυσαλίς ήτοι Εκλεκτά Μουσικά Μαθήματα
διαφόρων μουσικοδιδασκάλων διακεκριμένων» (1900). 113

14. Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος, Χρυσαλίς ήτοι Εκλεκτά Μουσικά Μαθήματα διαφόρων
μουσικοδιδασκάλων διακεκριμένων (Ιδιωτικό αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου)

Γεώργιος Ε. Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί τω εν ιατροίς αοιδίμω Σαράντη τω Αρχιγένει τω εξ
Επιβατών, επιμ. Κ. Βέικου-Σεραμέτη (1882∙ ανάτ., Κομοτηνή: Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, 1981).
113
Καμαράδου Νηλέως, Γεωργίου Ραιδεστινού (Α΄), Γεωργίου Ε. Ραιδεστηνού (Β΄), Γεωργίου
Σαρανταεκκλησιώτου, Γερασίμου Κανελίδου, Ονουφρίου του Βυζαντ., Δ. Γ. Κυφιώτου, Κων.
Κυριακού, Γεωργ. του Κρητός, Παναγ. Γ. Προυσσαέως, Νικολάου Σμύρνης, Πέτρου Εφεσίου, Γρηγορ.
Πρωτ., Πρ. Μελετίου Σισανίου, Νεκταρίου Μ. Βλάχου, Χριστοδούλου Γεωργιάδου, Νικολάου πρωτοψ.
Σμύρνης, Γεωργίου Βινάκη Πρωτοψάλτου του ιερού ναού Αγίου Ιωάννου των Χίων εν Γαλατά, Ιδιωτικό
αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου, Χρυσαλίς ήτοι Εκλεκτά Μουσικά Μαθήματα διαφόρων
μουσικοδιδασκάλων διακεκριμένων υπό Φιλίππου Ζ. Καργοπούλου τελειοφοίτου του εν Επιβάταις
Ελενείου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου 1900 (Καλλιγραφημένο χειρόγραφο τετράδιο εκκλησιαστικής
μουσικής 295 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο που φέρει σταυρό και στις δύο όψεις και ένθετο
τετράφυλλο). Για το έργο των συγκεκριμένων συνθετών και θεωρητικών, βλ. Γεώργιος Κωνστάντζος,
«Μελουργοί της βυζαντινής και ανατολίζουσας μουσικής», Μουσουργοί της Θράκης, Γ. Κωνστάντζος,
Θ. Ταμβάκος και Α. Τρικούπης (Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
2014), 33-108.
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Η απόφοιτη των Αρχιγενείων Ζωή Μαύρου (γένν. Επιβάτες πριν το 1880), η
οποία δίδαξε πολλά χρόνια στα Αρχιγένεια, μετά το 1922 εργάστηκε και στο Σχολείο
της Ελληνικής Κοινότητας στο Παρίσι (1941-1954). Ένα από τα τραγούδια, που δίδαξε
και διέσωσε μια μαθήτριά της, «Η αυτάρκεια», παραδίδεται σε δύο εκδοχές:
«Παραλλαγή: Το άσμα με τα σημεία της βυζαντινής μουσικής» και «Μέλος: Το άσμα
με τα λόγια».114

15. Ζωή Μαύρου, Η αυτάρκεια. Παραλλαγή: Το άσμα με τα σημεία της Βυζαντινής μουσικής και
Μέλος: Το άσμα με τα λόγια (Ιδιωτικό αρχείο Αναστασίας Βαφείδου-Κυριαζή)

Για την κατάκτηση της γνώσης αυτής εντός του χρόνου της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η μεταρρύθμιση του 1814 στο πλαίσιο του
νεοελληνικού Διαφωτισμού, η οποία θεωρείται η δεύτερη μετά την Άλωση περίοδος
ακμής της εκκλησιαστικής μουσικής.115 Κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης του
1814, ανανεώθηκε το εκκλησιαστικό μουσικό ρεπερτόριο, επινοήθηκε νέο γραφικό
σύστημα, που καθιέρωσε τους μονοσύλλαβους φθόγγους μουσικής σημειογραφίας,
αντί των πολυσύλλαβων της παλαιάς παρασημαντικής, και εξελληνίστηκαν όλοι οι
προηγούμενοι αραβοπερσικοί και τουρκικοί μουσικοί όροι, μειώνοντας τον χρόνο
εκμάθησής της, που ως τότε απαιτούσε ακόμη και είκοσι χρόνια.116

Ιδιωτικό αρχείο Αναστασίας Βαφείδου-Κυριαζή, «Η αυτάρκεια. Παραλλαγή: Το άσμα με τα σημεία
της βυζαντινής μουσικής» και «Μέλος: Το άσμα με τα λόγια» (Το τραγούδι παραδόθηκε χειρόγραφα σε
δύο εκδοχές, με τα λόγια και τα σημεία της εκκλησιαστικής μουσικής από τη Ζωή Μαύρου).
115
Ο όρος προκρίνεται έναντι του περιοριστικού βυζαντινή και του ακυριολεκτικού ψαλτική τέχνη,
σύμφωνα με τον Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή, Η μουσική μεταρρύθμιση του 1814 και η Μεγάλη του
Χριστού Εκκλησία, Ομιλία στην ειδική επετειακή εκδήλωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Κωνσταντινούπολη 2 Νοεμβρίου 2014 (Αθήνα: Κέντρον Ερευνών & Εκδόσεων, 2014), 9.
116
Στο ίδιο, 12-20.
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Από τα μαθήματα ελληνικότητας, το μάθημα της εκκλησιαστικής μουσικής
υπήρξε το περισσότερο προβεβλημένο, εξαιτίας της επιτέλεσης της εκκλησιαστικής
μουσικής στον ναό του εκπαιδευτικού συγκροτήματος από μαθήτριες και μαθητές των
Αρχιγενείων.
Και έβλεπε τις εν τη εντός των καθιδρυμάτων ιδιαιτέρα εκκλησία παίδας εκ
δεξιών, κοράσια εξ ευωνύμων, ψάλλοντας τους μεν εναρμονίως, ψάλλοντα τα δε
μελωδικώτατα και παίδας κανοναρχούντας, κοράσια ανάπτοντα τους
πολυελαίους και τα κηρία […]∙ και έβλεπε κι εκείσε [εν τη αιθούση των
εξετάσεων] ορφανά ανήλικα, μόλις πενταετή, μόλις εξαετή, εκ στήθους εκ του
ιερού Ευαγγελίου εντόνως απαγγέλοντα, […]» (1872).117
Στην εκκλησιαστική μουσική και στα υπόλοιπα μαθήματα «ελληνικότητας»
βασίσθηκε η εκτίμηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των Αρχιγενείων ως ελληνικής
και χριστιανικής (ορθόδοξης).118 Όμως η εκτίμηση αυτή επισκιάζει τη μέριμνα που
καταβλήθηκε για τα επιστημονικά μαθήματα. Από την άλλη, αποκαλύπτει τις αγωνίες
της εποχής. Οι λόγοι περί ελληνορθοδοξίας αποκτούν σημασία σε σχέση με άλλους.119
Η συνεκφορά των όρων δεν γίνεται βέβαια για πρώτη φορά, η νοηματοδότησή τους
έχει αλλάξει: από προσδιοριστικά στοιχεία ενότητας των ορθοδόξων σε στοιχεία
διάκρισης. Η χριστιανική πίστη και η ελληνική παιδεία και γλώσσα ήταν
προσδιοριστικά της ενότητας της ορθόδοξης κοινότητας120 (παράλληλα με τη
συνύπαρξη αισθημάτων ιδιαιτερότητας βασισμένα σε κατά τόπους γλωσσικές και
γεωγραφικές διαφορές).121 Αλλά αυτό συνέβαινε έως την ίδρυση του ελληνικού
κράτους και την ανακοπή του εξελληνισμού των ορθοδόξων (ως εκδήλωση
διαφοροποίησης από αυτό)122 με την εμφάνιση εθνικών κινημάτων. Έτσι οι λόγοι περί
ελληνορθοδοξίας αποκτούν το νόημα της διάκρισης προς άλλους,123 είτε τα άλλα
δόγματα στον ανταγωνισμό με τα ιεραποστολικά σχολεία ή τον άλλον που συντάραξε
τον ελληνικό κόσμο, τους Βουλγάρους.

Νικόλαος Αθηναγένης, «Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα», ΑΑ 988/7)19 Ιουνίου 1872.
Στο ίδιο και «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 679/7)19 Ιουνίου 1869∙ Βλ. και κείμενο του Διδυμοτείχου
Σωφρονίου και Βελεγράδων Ανθίμου, 12 Ιουνίου 1873, Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Κείμενα για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή
Η΄: 30-31. (Δακτυλογραφημένα κείμενα).
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Για τον εθνισμό ως σχεσιακή κατηγορία συγκρίσιμη με την κοινωνική τάξη και το φύλο, Gill Page,
Being Byzantine: Greek Identity before the Ottomans (Cambridge, New York: Cambridge University
Press, 2008), 18-21.
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Paschalis M. Kitromilides, “Orthodox culture and collective identity in the Ottoman Balkans during
the eighteenth century”, ΔΚΜΣ 12 (1997/98): 86-89.
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Basil C. Gounaris, “Model nation and caricature states: competing Greek perspectives on the Balkans
and Hellas (1797-1896)”, The Making of Modern Greece, eds Roderick Beaton and David Ricks (Centre
for Hellenic Studies: King’s College London Publications, 2009), 140.
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Επισημαίνεται από τον E. J. Hobsbawm, Παρασκευάς Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες
μιας σχέσης. Από το «Ελλαδικό» στο Βουλγαρικό Σχίσμα (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2003), 34.
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Έφη Γαζή, Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών: Μια γενεαλογία του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού
(Αθήνα: Νεφέλη 2004), 77 και Πέτρος Πιζάνιας, «Πώς διαμορφώθηκε η εθνική συνείδηση», Η γέννηση
ενός έθνους, Το Βήμα, 26 Μαρτίου 2000, 4/12.
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Πίνακας 1β. Παρουσίαση της δομής των Αρχιγενείων (Συγκρότημα Θηλέων), 1873-1892
Διοίκηση
Διοικητικά
Σώματα

Δομή Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου
Σχολεία/Τμήματα

Έτος

Χαρακτηριστικά

Έτη
Σπουδών

1873-1878
Φώτιος
Αρχιγένης
με τη
συμπαράσταση
της Ελένης
Αρχιγένους ως
τον θάνατό της

Αρχιγένειος

περίοδος

(1857- 1892)

(24/10/1891)

Νηπιαγωγείο

Δωρεάν διδασκαλία

1866

3ετές αλληλοδιδακτικό 1857/58
11 έτη
σπουδών

5ετές (συνδιδακτικό)
δευτεροβάθμιο σχολ.

1860/61

1ετές διδασκαλείο

1870/71

1 έτος πρακτική
άσκηση (διδασκαλία)

1870/71

Υποχρέωση όλων
των αποφοίτων

ΟρφανοτροφείοΟικοτροφείο

1872

Τροφεία πλήρωναν
κορίτσια εύπορων
οικογενειών

Νηπιαγωγείο

1866

Προπαρασκευαστικό

1857/58

8ετής Α/βάθμια και
Β/βάθμια εκπαίδ.
1878/79: 1.Επιβολή
διδάκτρων σε
εύπορες μαθήτριες

1878-1892

πρωτοβάθμιο σχολείο
Προγυμνάσιο

1860/61

1ετές διδασκαλείο

1870/71

1 έτος πρακτική
άσκηση (διδασκαλία)

1870/71

95

11 έτη
σπουδών

2. Παύση
ΟρφανοτροφείουΟικοτροφείου

Υποχρέωση όλων
των αποφοίτων

Διοίκηση
Ο τρόπος διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των Αρχιγενείων από τον Φώτιο
Αρχιγένη αποτέλεσε τη βασική αιτία της αντιδικίας με την κοινότητα Επιβατών,
αντιδικία που εξετάζεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Εδώ παρουσιάζονται οι αλλαγές στη
δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Αρχιγενείων, που πυροδότησαν την αντιδικία
επιτρέποντας να διαφανεί στο τέλος και η αλλαγή στη σχέση των Αρχιγενείων με την
κοινότητα Επιβατών από εκείνη που είχε οικοδομηθεί από τους ιδρυτές κατά την προ
του Φωτίου περίοδο.
Κατά την περίοδο της διεύθυνσης των Αρχιγενείων από τον Φώτιο Αρχιγένη,
παρουσιάστηκε οικονομικό πρόβλημα και έγινε ευρύτερα γνωστό, όταν ανακοινώθηκε
στο πατριαρχικό έντυπο Εκκλησιαστική Αλήθεια ότι «η οικονομική αυτών [των
Αρχιγενείων] θέσις δεν είνε ευάρεστος», όπως και η προσπάθεια της Ελένης
Αρχιγένους να την αντιμετωπίσει με «την εκποίησιν της εν Σταυροδρομίω οικίας
αυτής».124 Οικονομικές δυσκολίες όμως δεν αντιμετώπιζε μόνο το συγκρότημα των
Αρχιγενείων. Ο Ηροκλής Βασιάδης, πρόεδρος του μεγαλύτερου συλλόγου της
ελληνορθόδοξης κοινότητας, του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, αναφερόμενος
στα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου, συνόψισε τα προβλήματα και όλης της
κοινότητας: «Αλλά κατά το έτος 1876 ο Σύλλογος υφίσταται ήδη της επηρείας της
οικονομικής κρίσεως∙ προσφοραί χρηματικαί εγένοντο ολίγαι, ώστε τον Σύλλογον
επιβάρυνεν έλλειμα 407 οθωμανικών λιρών. Το έλλειμα τούτο μαρτυρεί, ότι ο
Σύλλογος υπό των ομογενών διατηρούμενος μετ’ αυτών συμπάσχει και
συνταλαιπωρείται».125 «Τέλος πάντων έλλειψις παρετηρήθη πολλού χρήματος», με τη
γραφίδα του Μανουήλ Γεδεών.126 Η οικονομική κρίση που έπληξε την αυτοκρατορία
υπήρξε αποτέλεσμα ιδιαίτερης συγκυρίας εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων.
Η ραγδαία μείωση του εξαγωγικού εμπορίου σιτηρών από το 1873 προς όφελος
των φθηνότερων εισαγόμενων αμερικανικών -οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναδειχθεί
στη μεγαλύτερη σιτοπαραγωγό χώρα με αύξηση 350% μεταξύ 1865-1891- κατέστρεψε
τους μικρομεσαίους παραγωγούς, που δεν μπορούσαν να προστατευθούν, λόγω των
συνθηκών ελεύθερου εμπορίου, ενώ οι πιο σημαντικές σιτοπαραγωγικές επαρχίες της
κεντρικής Μικράς Ασίας, του Ικονίου και της Άγκυρας, δεν μπορούσαν να συνδεθούν
με εσωτερικές και εξωτερικές αγορές ως την έλευση των σιδηροδρόμων (αρχές της
δεκαετίας του 1890). Έτσι η κυβέρνηση έχασε το τέταρτο των εσόδων, το οποίο
προερχόταν από την αγροτική παραγωγή, και κάλυπτε το δημοσιονομικό κενό, από την
εποχή του Κριμαϊκού Πολέμου, με δυσμενή εξωτερικό δανεισμό. Όταν έπαυσε η
εισροή κεφαλαίων, λόγω της χρηματιστηριακής κρίσης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες
Πολιτείες (1873), προκλήθηκε στάση πληρωμών, μερική το 1875 και ολική το 1876. Η
κατάσταση επιδεινώθηκε με τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1878) και κατέληξε στην

«Ειδήσεις», ΕΑ 2 (1881): 201-202.
Ηροκλής Βασιάδης, «Έκθεσις των έργων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου», Συνέδριον των Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά της πρώτης αυτού συνόδου συγκροτηθείσης
εν Αθήναις εν έτει 1879 (εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Πέτρου Περρή, 1879), 150.
126
Γεδεών, Αποσημειώματα, 195.
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εγκαθίδρυση Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης του Οθωμανικού Χρέους (1881) για τον
έλεγχο των οικονομικών της αυτοκρατορίας.127
Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, τα έσοδα των Αρχιγενείων
επλήγησαν σε δύο φάσεις, σύμφωνα με την περιγραφή του Φωτίου Αρχιγένους: «η
Σεβαστή Κυβέρνησις εμπερίστατος ευρεθείσα από του 1876-1882 ολοτελώς ανέστειλε
την πληρωμήν των τόκων των χρεωγράφων αυτής, εις α χρεώγραφα ήτο ενδεδυμένη
και άπασα η περιουσία των Καθιδρυμάτων». Δηλαδή από το 1876 ως το 1882 είχαν
στερηθεί τα ετήσια έσοδά τους «εκ 1200 λιρών»,128 «από δε του έτους 1882 ελάμβανον
το 1/10 των πόρων αυτών ήτοι λ.Τ. 156».129 Κατά την πρώτη φάση της κρίσης, «οπότε
το παρθεναγωγείον εστερήθη των πόρων αυτού» (1876-1882), άρχισε η επιστροφή
ορφανών κοριτσιών στις κοινότητες καταγωγής τους, επειδή οι κοινότητες ή οι
σύλλογοι δεν δέχθηκαν να καταβάλουν «12 λίρ. κατ’ έτος ήτοι μόνον τον άρτον αυτών,
της διδασκαλίας παρεχομένης δωρεάν». Από τα υπόλοιπα ορφανά ή άπορα κορίτσια,
όσα είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές διορίστηκαν και άλλα αποκαταστάθηκαν με γάμο
με τη βοήθεια της ιδρύτριας.130 Στα στοιχεία του σχολικού έτους 1878/79 για τις
μαθήτριες και τους μαθητές, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο ΟρφανοτροφείοΟικοτροφείο, που σημαίνει ότι είχε πάψει τη λειτουργία του (190 φοιτούσαν στο
Νηπιαγωγείο και το Παρθεναγωγείο, και 25 στο Γυμνάσιο Αρρένων, από τους οποίους
13 ήταν υπότροφοι).131
Κατά τη δεύτερη φάση της κρίσης, όταν άρχισε η απόδοση μειωμένων εσόδων
(από το 1882 και εξής), από 1200 λίρες 156 λίρες, επιβλήθηκαν δίδακτρα, αντί της
δωρεάν εκπαίδευσης που ίσχυε έως τότε. Η επιβολή διδάκτρων δεν εφαρμόστηκε στο
Ελένειο, το οποίο συνέχισε να «προσφέρει την διδασκαλίαν δωρεάν», αλλά στο
Παρθεναγωγείο. Οι διαβαθμίσεις των διδάκτρων ανάλογα με την τάξη εγγραφής ήταν:
«από του 1877, […], από ημισείας μέχρι δύο λιρών». 132 «Από δε της δίκης [1887] μέχρι
σήμερον [1892] ετέθησαν δίδακτρα από 5 γρ. έως 3 λίρας».133 Ως τότε ο θεσμός των
διδάκτρων, που ίσχυε σε άλλα σχολεία, συνυπήρχε με τον θεσμό της δωρεάν
εκπαίδευσης για τις οικονομικά αδύναμες μαθήτριες και συνήθως διακρινόταν για το
χαμηλό του κόστος.134 Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι, τη δεκαετία του 1870
που επιβλήθηκαν δίδακτρα στα Αρχιγένεια ή λίγο μετά από αυτήν, στο Ζάππειο
Παρθεναγωγείο, στο οποίο φοιτούσαν κορίτσια εύπορων οικογενειών, τα δίδακτρα,
χωρίς να υπολογίζονται εκείνα που ορίζονται για τα προαιρετικά μαθήματα,
κυμαίνονται από 6-18 λίρες,135 στο Ιωακείμειο, που συντηρείται από τα έσοδα των
διδάκτρων, από 1-5 λίρες,136 ενώ στο Κεντρικό, που εξυπηρετεί κυρίως άπορες
μαθήτριες δεν υπερβαίνουν τα 60 γρόσια.137 Σύμφωνα λοιπόν με τον Φώτιο Αρχιγένη,
Pamuk, “The Ottoman Empire in the ‘Great Depression’”, 110-114.
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892.
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Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
130
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
131
Chassiotis, L’ Instruction publique, 399-401.
132
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892.
133
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
134
Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 305.
135
Στο ίδιο, 98 και 307.
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Στο ίδιο, 306.
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Στο ίδιο, 114.
127
128

97

στο Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο, σε μία δεκαετία, από το 1878 ως το 1887, σε σύνολο
970 μαθητριών δίδακτρα πλήρωσαν 361 μαθήτριες και 609 έγιναν δεκτές δωρεάν.138
«έτη»
«από
«λίρ.»
«δωρεάν
«το όλον
μαθητρίας»
ελήφθ.»
Μ.»
1878

39

32

26

65

1879

23

34

77

100

1880

35

21.66

45

80

1881

31

23

49

80

1882

25

21

40

65

1883

31

28.50

40

71

1884

32

27.51

51

86

1885

53

38.96

73

126

1886

40

30.50

103

143

1887

52

32.54

102

154

361

279.67[289,67] 609
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Η εισαγωγή διδάκτρων, σύμφωνα πάλι με τον Φώτιο Αρχιγένη, αποφασίστηκε με
πρόταση της εφοροδημογεροντίας Επιβατών σε κοινή τους σύσκεψη, μετά από
πρόσκληση της Ελένης Αρχιγένους για να ζητήσει «δάνειον 100 λιρών ατόκως», αλλά
η δημογεροντία «απορίαν χρημάτων προσποιούμενη ηρνήθη το ζητηθέν δάνειον». 140
Η δημογεροντία, χωρίς να διαψεύσει το αίτημα της Ελένης Αρχιγένους -εναντίον της
οποίας ποτέ δεν καταφέρθηκε-, υποστήριξε ότι η επιβολή διδάκτρων, όχι μόνο δεν
έγινε με συγκατάθεση της κοινότητας, αλλά και ότι υπερέβαινε τις ανάγκες των
σχολών: «η επιβολή διδάκτρων αντικειμένη ταις εντολαίς και τοις πόθοις του ιδρυτού,
[…] ουδόλως επεβλήθη τη συσκέψει και εγκρίσει […] της εφοροδημογεροντίας
Επιβατών, ης άλλως την συμβουλήν ουδέποτε επεζήτησεν [ο Φώτιος Αρχιγένης],
αυθαιρέτως τα πάντα διοικών και αποφασίζων αλλά μόνη εγκρίσει του ιδίου, προ
παντός διανοουμένου την εφεύρεσιν παντός μέσου προς αργυρολογίαν και
χρηματισμόν».141
Είναι φανερό ότι το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ Αρχιγενείων και κοινότητας
Επιβατών, που είχε οικοδομήσει η Ελένη Αρχιγένους και ο Σαράντης Αρχιγένης, είχε
διαρραγεί. Όταν 1887 ο Φώτιος Αρχιγένης ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τα δίδακτρα
δεν επαρκούσαν για να καλύψουν το έλλειμμα των Αρχιγενείων, η κοινότητα Επιβατών
κατέθεσε αγωγή και το ζήτημα μεταφέρθηκε στο αρμόδιο δικαστικό σώμα.
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
Στο ίδιο.
140
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892.
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Μικταροδημογέροντες κ.ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
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1.3 Η Ελένη Αρχιγένους και η εκπαίδευση νηπίων και νηπιαγωγών
Το νηπιαγωγείο των Αρχιγενείων αξιολογείται άλλοτε δεύτερο μετά το νηπιαγωγείο
του Αρσακείου Αθηνών (1876),1 άλλοτε «πρωτότυπον εν Θράκη κι’ απάση τη
Τουρκία» (1882)2 ή ακόμη καταλληλότερο για τα νήπια, μαζί με εκείνο του Ανώτερου
Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα 108 που ιδρύθηκαν στις
ελληνορθόδοξες κοινότητες μεταξύ 1868 και 1879 (1881).3 Οι αξιολογήσεις αυτές
σημειώνονται από το έτος της έκκλησης που απηύθυνε το Πατριαρχείο για ίδρυση
νηπιαγωγείων (1876)4 και πέρα, όταν δηλαδή εντείνεται το ενδιαφέρον για την
εκπαίδευση νηπίων και νηπιαγωγών, και αρχίζει ο διάλογος για το περιεχόμενο της
εκπαίδευσής τους.5 Σε αυτή την πρώιμη περίοδο, διαφαίνεται η παρακολούθηση των
νέων παιδαγωγικών ρευμάτων για την προσχολική εκπαίδευση, μέσα από την
εφαρμογή και την αναθεώρησή τους στα Αρχιγένεια, όπως επίσης και η ιδιαίτερη
σημασία που αποκτά το πτυχίο της νηπιαγωγού, καθώς τα κορίτσια από αυτή την
περίοδο επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό να αποκτούν διπλά πτυχία, δασκάλας και
νηπιαγωγού. Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνέβαλε η Ελένη
Αρχιγένους, που δεν έπαψε να παρακολουθεί στενά την εκπαίδευση των κοριτσιών,
πριν και μετά τον θάνατο του Σαράντη Αρχιγένους.
Tο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση νηπίων συνδέεται με τις διαδικασίες
εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης δυτικών χωρών, οι οποίες προκάλεσαν αυξανόμενη
συμμετοχή γυναικών και μητέρων στην αγορά εργασίας. Πρόγονος του νηπιαγωγείου
δεν ήταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ένα είδος ασύλου που πρόσφερε φροντίδα σε
νόμιμα νεογέννητα (crèche = φάτνη), προκειμένου να αποτρέψει την εγκατάλειψή τους
και να μειώσει τη θνησιμότητα βρεφών στη Γαλλία. Η γαλλική προέλευση του θεσμού
και η σχέση με τη φροντίδα βρεφών από τη μια και η απουσία σαφούς κατανομής των
παιδιών σε ηλικιακές ομάδες από την άλλη εξηγεί την ποικιλία των ονομάτων που
χρησιμοποιήθηκαν, όταν ο θεσμός συναντήθηκε με τις παραδόσεις διαφόρων χωρών,
όπως θα φανεί στη συνέχεια.6
Ο παιδαγωγός Ιωάννης Αριστοκλής σε ένα από τα βιβλία του, στο οποίο ανέπτυσσε τα προβλήματα
που σχετίζονται με τα νηπιαγωγεία, συγκεκριμένα τη σύσταση νηπιαγωγείων και τη συγγραφή σχετικών
βιβλίων, όσον αφορά στο πρώτο, αναγνώρισε ότι: «ως προς το πρώτον μεν, από πολλού ήδη εργάζεται
το εν Αθήναις Αρσάκειον∙ από τινων δε ετών συντελεί εις τον σκοπόν τούτον και το εν Επιβάταις
Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον∙ προ μικρού δε τα εν Κωνσταντινουπόλει αρτισύστατα εκπαιδευτήρια, η
Παλλάς και το Ζάππειον εις τον αυτόν απεδύθησαν αγώνα», Ιωάννης Δ. Αριστοκλής, Κήπος παιδικός:
νηπιαγωγική (Εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Βουτυρά, 1876), 23.
2
Όπως χαρακτηρίζεται στο έργο που αφιέρωσε στον Σαράντη Αρχιγένη ο Γεώργιος Σεργιάδης,
απόφοιτος του Ελένειου, μετέπειτα φιλόλογος (Ύμνοι Εκκλησιαστικοί, 175-176).
3
12 στην Ήπειρο, 4 στη Θεσσαλία, 41 στη Μακεδονία, 20 στη Θράκη, 8 στα νησιά και 23 στη Μικρά
Ασία, Chassiotis, L’ Instruction publique, 364-365.
4
«Απόδειξις πατριαρχική περί νηπιαγωγείων», Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, είτε Συλλογή των από της
παραιτήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου Στ΄ εκδεδομένων επισήμων Εκκλησιαστικών
εγγράφων και πράξεων, τ. 5 (εν Κωνσταντινουπόλει: εκδίδοται κατά χρονολογικήν σειράν
συνηρμολογημένη υπό Β. Δ. Καλλίφρονος, 1876): 116-118.
5
Στη δεκαετία του 1870 εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για την προσχολική εκπαίδευση στις
ελληνορθόδοξες κοινότητες της Θράκης και της Μικράς Ασίας, Dalakoura, “Between East and West:
Sappho Leontias”, 14.
6
Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η ιστορία των crèches συναρτήθηκε με εκείνη των παιδικών ασύλων
(salles d’ asile), ενώ οι δύο θεσμοί διέφεραν στην καταγωγή, την ιστορία, την εξέλιξη και το είδος της
φροντίδας που πρόσφεραν. Γι’ αυτό και η συγγραφέας υιοθετεί μια νέα (διπλή) προσέγγιση: διασύνδεση
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Ειδικότερα, στην οθωμανική επικράτεια (όπως και στο νεοσύστατο ελληνικό
κράτος), η προσχολική εκπαίδευση κάνει την εμφάνισή της χάρη σε προτεστάντες
ιεραποστόλους περί το 1830,7 όπου εκδίδεται και ο πρώτος ελληνικός οδηγός για την
εκπαίδευση νηπίων (Σμύρνη 1841).8 Είναι η απαρχή ενός γόνιμου διαλόγου με τα
δυτικά παιδαγωγικά ρεύματα χάρη στο ευνοϊκό κλίμα που προκάλεσε η
εκσυγχρονιστική κίνηση στην αυτοκρατορία,9 αλλά η εξέλιξη του ενδιαφέροντος για
την προσχολική εκπαίδευση καθορίσθηκε από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.10
Ως πρώτη ελληνική προσπάθεια αναγνωρίζεται αυτή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Αθηνών, η οποία φρόντισε να μετεκπαιδεύσει την απόφοιτη του Αρσακείου Ιφιγένεια
Δημητριάδου κοντά στην παιδαγωγό Marie Pape-Carpantier στη Γαλλία (1864) και να
μεταφράσει τα έργα της παιδαγωγού στην ελληνική,11 πρωτοβουλία που βρήκε
απήχηση και στους υπεύθυνους των σχολών στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.12 Ωστόσο, για τη διάδοση της προσχολικής εκπαίδευσης
και των διαφορετικών παιδαγωγικών ρευμάτων που συνδέονται με αυτήν, προτείνεται
από τους μελετητές της προσχολικής εκπαίδευσης μια προσέγγιση που δεν βασίζεται
στην έννοια του δανεισμού αλλά στην έννοια της μεταφοράς (διακρατική προσέγγιση),
η οποία δίνει έμφαση όχι μόνο στην υιοθέτηση ενός παιδαγωγικού μοντέλου αλλά και
στον τρόπο προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον, που μπορεί να μεταβάλει το
εισαγόμενο παιδαγωγικό μοντέλο, μέσα από αμοιβαία διασύνδεση θεωριών και
πρακτικών.13
Για τον πρώτο λοιπόν τύπο νηπιαγωγείου ή «παλαιού συστήματος», που
εφαρμόσθηκε στα Αρχιγένεια, είναι γνωστό ότι λειτούργησε εντός του κτιρίου του
Παρθεναγωγείου από το έτος 186614 και ότι δίδαξε σε αυτό ως πρώτη νηπιαγωγός η
Χαρίκλεια Αργυριάδου, η οποία χαρακτηρίστηκε «παλαιού συστήματος», σε σχέση με
αυτήν που εκπαιδεύτηκε στο νέο σύστημα, και παρέμεινε για μερικά χρόνια ακόμη
«1866-1876».15 Για την προσέγγιση του συστήματος αυτού, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι στα πρώτα νηπιαγωγεία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων έπρεπε να καλλιεργείται
ο λόγος του Θεού μέσα σε ένα ευχάριστο για τα νήπια περιβάλλον. Γιατί, σύμφωνα με
τον πρώτο ελληνικό οδηγό νηπιακής εκπαίδευσης (Εγχειρίδιον εις χρήσιν των νηπιακών
σχολείων, Εν Σμύρνη: Εκ της τυπογραφίας Γ. Γριφφίτου, 1841), η στόχευση των
πρώτων νηπιαγωγείων δεν ήταν διανοητική ή γνωστική, αλλά ηθική, και υπάκουε στην
με την ιστορία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων, και διερεύνηση της σχέσης με τους
εκπαιδευτικούς θεσμούς που προορίζονταν για μικρά παιδιά (salles d’asile, asili di carità και
kindergardens), Dorena Caroli, “Preface”, Day Nurseries and Childcare in Europe, 1800-1939, transl.
Caroline Higgitt (London: Palgrave Macmillan, 2017), xiii-xiv.
7
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 34, 89.
8
Στο ίδιο, 95.
9
Στο ίδιο, 135-136.
10
Στο ίδιο, 368.
11
Στο ίδιο, 48, 52.
12
Στο ίδιο, 367-368.
13
Caroli, “Preface”, xvi-xvii.
14
Για το έτος σύστασης του νηπιαγωγείου, βλ. Φώτιος Σ. Αρχιγένης «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29
Σεπτεμβρίου 1892∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365. Για την ύπαρξη του εντός του
Παρθεναγωγείου, βλ. και ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης,
Κείμενα για τον ραδιοφωνικό σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή Δ΄ (Δακτυλογραφημένα κείμενα).
15
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
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ηθική αρχή «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου».16 Η ίδια βιβλική ρήση,17 παρόλο που δεν
αφορούσε αποκλειστικά το νηπιαγωγείο, αναγραφόταν πάνω από την είσοδο του Ναού
των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και απεικονίζεται στα πτυχία των Αρχιγενείων (φωτο
12).
Λίγα χρόνια αργότερα, το νηπιαγωγείο ως θεσμός των Αρχιγενείων
αναβαθμίστηκε από κτιριακή και παιδαγωγική άποψη, όπως αναφέρθηκε συνοπτικά
κατά την εξέταση της ιδρυτικής περιόδου και αναπτύσσεται εδώ. Ως προς την κτιριακή
αναβάθμιση, το 1873 προστέθηκε στον περίβολο του συγκροτήματος των θηλέων το
μοναδικό ισόγειο διδακτήριο, «το Αρχιγένειον Νηπιαγωγείον κτίριον ευρύτατον και
ψυχαγωγικώτατον υπό την διεύθυνσιν ιδιαιτέρως μορφωθείσης εν Αθήναις
νηπιαγωγού και εγένετο το δεύτερον μετά το Αρσάκειον της Ελλάδος. Ατυχώς όμως
αυτό, όπως το απεκάλει η κ. Αρχιγένους, έμεινεν ‘Ορφανόν’», με την έννοια ότι έχασε
τον έναν από τους ιδρυτές, που πέθανε το ίδιο έτος, πριν προλάβει να δει τη λειτουργία
του.18 Εκτός από την ατυχή συγκυρία του θανάτου του ιδρυτή και την κτιριακή του
αναβάθμιση, αναφέρεται στο παράθεμα και η παιδαγωγική αναβάθμιση.

16. Η πρόσοψη του Νηπιαγωγείου, απεικόνιση σε 17. Η επιγραφή του Νηπιαγωγείου
(Ιδιωτικό αρχείο Serbay Kocoglu,
πτυχίο
φωτογραφία)

Πράγματι την περίοδο της ανοικοδόμησης του νηπιαγωγείου, η απόφοιτη
δασκάλα των Αρχιγενείων Χρυσώ/ή/ιά Νικολάου19 (Παπάζογλου στο αρχείο της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας), συνοδευόμενη από την Ελένη Αρχιγένους, ταξίδεψε
στην Αθήνα, «ίνα ενδιατρίψασα επί τινας μήνας εν τω Αρσακείω γυμνασθή εις τα της
διοικήσεως αυτού, διδαχθή δε ιδίως την νηπιαγωγικήν επί δικαία τινι πληρωμή»
(1872). Αλλά το συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας «ευρόν καθ’ όλα
συνάδουσαν την πρόθεσιν των συζύγων Αρχιγένους με τον σκοπόν της Εταιρίας έκρινε
καθήκον ιερόν να έλθη εις αρωγήν αυτών, διό και εδέχθη την ειρημένην νεάνιδα
δωρεάν εν τω καταστήματι».20 Κατά τη διαμονή της στο Αρσάκειο, η απόφοιτη των
Αρχιγενείων εξασκήθηκε στη μέθοδο που είχε διδαχτεί η απόφοιτη του Αρσακείου
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 122.
Παλαιά Διαθήκη, Παροιμίαι Σολομώντος 1/7, βλ. Μυριόβιβλος, Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της
Εκκλησίας της Ελλάδος, URL: <http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=26&page=1>
(πρόσβαση 11 Ιουλίου 2017).
18
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 18.
19
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365 και Δράκος, Τα Θρακικά, 36.
20
Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1872 (Αθήνησι: τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1873),
9.
16
17
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Ιφιγένεια Δημητριάδου από τη δημιουργό της Marie Pape-Carpantier (1867), με τη
βοήθεια του συνόλου του έργου της γαλλίδας παιδαγωγού που είχε μεταφραστεί στα
ελληνικά.
Κατά τη νέα φάση λειτουργίας του νηπιαγωγείου σε νεόκτιστο κτίριο, εισάγεται
η επονομαζόμενη γαλλική μέθοδος διδασκαλίας νηπίων και νηπιαγωγών, για την οποία
χρησιμοποιήθηκαν εναλλάξ τα ονόματα παιδικά άσυλα και παιδικοί σταθμοί, ωσότου
επιλεγεί ως περισσότερο αξιοπρεπές το δεύτερο. Την μέθοδο την χαρακτήριζε το
μάθημα των πραγμάτων με τη χρήση εικόνων για τη γνωριμία με τον φυσικό,
διανοητικό και ηθικό κόσμο,21 με μερική προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα, την
εξοικείωση δηλαδή με τον ιστορικό και θρησκευτικό κόσμο, καθώς επίσης σωματικές
ασκήσεις και χειροτεχνίες.22 Παρά τις επικρίσεις που δέχτηκε η άκριτη υιοθέτηση της
μεθόδου, η εισαγωγή οπτικών μέσων σε εκπαίδευση θεμελιωμένη στην αποστήθιση
(«ψιττακισμός») ήταν νεωτερισμός σχεδόν επαναστατικός.23 Έτσι η γαλλική μέθοδος
για την εκπαίδευση νηπίων και νηπιαγωγών εφαρμόσθηκε στην περιοχή της
Κωνσταντινούπολης μέσω του νηπιαγωγείου των Αρχιγενείων. (Τα παρθεναγωγεία της
Παλλάδας και του Ζαππείου δεν είχαν ιδρυθεί ακόμη). Αυτό έγινε ταυτόχρονα με την
εισαγωγή της μεθόδου στη Θεσσαλονίκη, γιατί το Ανώτερο Παρθεναγωγείο της πόλης
προσέλαβε την ειδικευμένη στη νέα μέθοδο Ιφιγένεια Δημητριάδου το ίδιο έτος
(1873).24
Η παρακολούθηση των νέων παιδαγωγικών ρευμάτων για την προσχολική
εκπαίδευση και η εφαρμογή τους στην πράξη, που χαρακτήριζαν την Ελένη
Αρχιγένους, αποτελούσε κοινό στοιχείο ενδιαφέροντος με τη φίλη της παιδαγωγό
Σαπφώ Λεοντιάδα, όπως και η προτίμησή τους για το γαλλικό σύστημα νηπιακής
εκπαίδευσης, την περίοδο που άλλοι παιδαγωγοί επιχειρούν να εισάγουν το γερμανικό
ή φρεμπελιανό σύστημα στην προσχολική εκπαίδευση. Η Σαπφώ Λεοντιάς θεωρούσε
το νηπιαγωγείο ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης και ασχολήθηκε η ίδια με τη
μετάφραση έργων ευρωπαίων παιδαγωγών, όπως κυρίως της Marie Pape-Carpantier
και Albertine Adrienne Necker de Saussure, οι οποίες άσκησαν τόση επιρροή στο
συνολικό της έργο, ώστε την κράτησαν σε απόσταση από το νηπιακό σύστημα των
παιδικών κήπων και την βοήθησαν να διαμορφώσει τη δική της μέθοδο νηπιακής
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η μέθοδός της δέχθηκε την ισχυρή επίδραση της πρώτης
παιδαγωγού, από την οποία απέρριπτε τον μη θρησκευτικό χαρακτήρα, υπό την
επιρροή της δεύτερης (εισαγωγή θρησκευτικού στοιχείου). Η Σαπφώ Λεοντιάς
εφάρμοσε τη δική της μέθοδο στα σχολεία που διηύθυνε, πρώτα στο Παρθεναγωγείο

Βλ.
Linda
L.
Clark,
“Pape-Carpantier,
Marie
(1815-78)”,
URL:
<http://www.ohio.edu/chastain/ip/papecarp.htm> (πρόσβαση 12 Μαΐου 2013).
22
Βλ. «Μαθήματα εν τω Νηπιαγωγείω», στην ελεύθερη μετάφραση έργου της γαλλίδας παιδαγωγού από
την Ιφιγένεια Δημητριάδου με τίτλο: Συμβουλαί και Οδηγίαι περί Διευθύνσεως Σχολείων και
Νηπιαγωγείων (εκδίδονται επιμελεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας δαπάνη δε του κληροδοτήματος
Γεωργίου Λ. Μελά∙ Αθήναι: εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1871), 50-51. Η χρήση της
ονομασίας νηπιαγωγείο έγινε προς τιμή του Πλάτωνα, στο ίδιο, 53.
23
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 51.
24
Στο ίδιο, 53. Ο Δράκος (Τα Θρακικά, 32-33), ενώ συνδέει τα δύο νηπιαγωγεία, λανθασμένα τοποθετεί
χρονικά πρώτα το νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης: «οι σπουδαιότατα φρονούντες λέγουσιν ότι μετά το
εν Ελλάδι Αρσάκειο και το Θεσσαλονίκης νηπιαγωγείον εγένετο το εν Επιβάταις».
21
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της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη και αργότερα στο Παρθεναγωγείο της Παλλάδας στην
Κωνσταντινούπολη (1877).25
Υπάρχει όμως μια ένδειξη ότι η Ελένη Αρχιγένους αναμόρφωσε εκ νέου τη
διδασκόμενη μέθοδο στο νηπιαγωγείο των Αρχιγενείων, ένδειξη που δεν μπορεί να
διερευνηθεί, λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά να παρουσιαστεί, παρόλο που υπάρχουν
στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντίθετο συμπέρασμα, ότι δηλαδή δεν
μεταβλήθηκε. Τέτοια στοιχεία είναι η παραμονή της ειδικευμένης στη γαλλική μέθοδο
Χρυσώς/ής/ιάς [Νικολάου]-Σταμπολίδου για πολλά χρόνια στο νηπιαγωγείο των
Αρχιγενείων: αποσύρθηκε «επί 4 έτη και ξαναδίδαξε το 1883-1893»26 μέχρι το
1897/9827 και ίσως περισσότερο.28 Επίσης ο Γεώργιος Χασιώτης, όταν διακρίνει τα
νηπιαγωγεία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης και των Αρχιγενείων ως
τα καταλληλότερα για τα νήπια, υποστηρίζει ότι ακολουθούν το γαλλικό σύστημα,
δίνοντας όμως γενικές πληροφορίες, ότι είναι για παιδιά και των δύο φύλων από τριών
ως επτά χρονών, στα οποία διδάσκονται τραγούδια, ανάγνωση και γραφή, πνευματικές
και σωματικές ασκήσεις.29 Ωστόσο μία μαρτυρία του παιδαγωγού Ιωάννη Αριστοκλή
στην Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή υπαινίσσεται την εκ νέου
αναμόρφωση του νηπιακού συστήματος των Αρχιγενείων.
Καταρχάς, ο Ιωάννης Αριστοκλής, μαζί με τον Γεώργιο Χασιώτη, υπήρξαν οι
δύο βασικοί εισηγητές του γερμανικού ή φρεμπελιανού συστήματος στην περιοχή της
Κωνσταντινούπολης. Παρόλο που το έργο τους δεν έχει μελετηθεί σε βάθος, είναι
γνωστό ότι οι δύο παιδαγωγοί, διατηρώντας στοιχεία και από τη γαλλική μέθοδο,
υιοθέτησαν μια εκδοχή του γερμανικού συστήματος των παιδικών κήπων, που
αποσκοπούσε στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, διανοητική, ηθική, σωματική και
καλλιτεχνική, μέσω της εμπειρίας και όχι της μηχανικής μάθησης,30 και επέκριναν
κυρίως τα μεταφυσικά (πανθεϊστικά) και αυστηρά στοιχεία της μεθόδου (όλα τα δώρα
και όλα τα υλικά για τις χειροτεχνικές δραστηριότητες).31 Δεν επρόκειτο δηλαδή για
την αυστηρή εκδοχή του συστήματος, όπως αυτήν που εφάρμοσε η Αικατερίνη

Dalakoura, “Between East and West: Sappho Leontias”, 17-18.
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365-366. Υπογράφει ως Χρυσιά Χ. Σταμπολίδου (με
το ίδιο όνομα Χρυσιά εμφανίζεται και στο Δράκος, Θρακικά, 36) το διδασκαλικό πτυχίο της Ουρανίας
Χ. Χαλεποπούλου κατά τη μεταβατική περίοδο από την «αρχιγένειο» στην «πατριαρχική» διοίκηση
(1893) και το πτυχίο νηπιαγωγού (189[4]) της ίδιας μαθήτριας, βλ. Θρακική Εστία Εορδαίας ο
Αρχιγένης, [Πτυχίον]: Ουρανία Χ. Χαλεποπούλου. Αρχιγένεια Καθιδρύματα. Αρχιγένειον
Παρθεναγωγείον. Εν Επιβάταις της Θράκης, Μηνός Ιουλίου 1893. (Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο)∙
και [Πτυχίον]: Ουρανία Χ. Χαλεποπούλου. Αρχιγένειον Νηπιαγωγείον. Εν Επιβάταις της Θράκης,
Μηνός […] του έτους 189[4]. (Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο).
27
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929. (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 48-49.
28
Δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία των διδασκόντων από το 1897 ως το 1904.
29
Chassiotis, L’ Instruction publique, 364.
30
Για μια σύντομη παρουσίαση του έργου του και των βασικών θέσεών του, Γιάννης Μπέτσας, «Βιβλία
και προγράμματα για τα ελληνικά νηπιαγωγεία (1840-1910)», Ποια Γνώση Έχει την Πιο Μεγάλη Αξία:
Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 19-30
Ιουνίου 2014, 19-30. URL: <http://eriande-elemedu.e-millescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf>
(πρόσβαση 11 Μαΐου 2016).
31
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 135-136.
25
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Λασκαρίδου στον ελλαδικό χώρο (1879)∙32 εισήγαγε την ερμηνεία της παιδαγωγού και
ενθουσιώδους μαθήτριας του δημιουργού του συστήματος Bertha von MarenholtzBülow, η οποία, μέσω των μαθητριών της, διαδόθηκε και στην περιοχή της Σμύρνης.33
Στην αυστηρή της εκδοχή η μέθοδος βασίζεται στην πρακτική άσκηση μέσα από το
παιχνίδι με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, τα δώρα (απλά και σύνθετα), μπάλες, κύβοι,
δίσκοι σε διαφορετικά σχήματα για την ανάπτυξη διανοητικών ικανοτήτων, και τις
απασχολήσεις, χειροτεχνικές δραστηριότητες με πηλό, ξύλο, χαρτί, ύφασμα για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ ο κήπος θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, εξού και η ονομασία
κήπος του παιδιού (kindergarden). Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά αποκτούν
αυτοσυνειδησία και αναπτύσσουν το πνεύμα τους.34 Η ανομοιογενής διάδοση της
μεθόδου, που άρχισε μετά κυρίως τις ευρωπαϊκές επαναστάσεις του 1848,35 οφείλεται
στις διαφορετικές ερμηνείες της μεθόδου από μαθητές του, τις οποίες ενίσχυε η
μυστικιστική και συμβολική γραφή του παιδαγωγού και δημιουργού της μεθόδου
Friedrich Fröebel.36
Επίσης, ο Ιωάννης Αριστοκλής, καθηγητής φιλοσοφικών μαθημάτων στην
Πατριαρχική Ακαδημία και παιδαγωγικής στο Παρθεναγωγείο της Παλλάδας, 37 ήταν
ο συγγραφέας των βιβλίων τα οποία προτάθηκαν κατάλληλα για τα νηπιαγωγεία στην
πατριαρχική εγκύκλιο για τη σύσταση νηπιαγωγείων, που έπρεπε να διαβαστεί από
τους άμβωνες των ναών.38 Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε στην Πατριαρχική Κεντρική
Εκπαιδευτική Επιτροπή για να δώσει «και προφορικώς διασαφήσεις τινας περί των υπ’
αυτού εκπονηθέντων νηπιαγωγικών βιβλίων και του εν αυτοίς νηπιαγωγικού
συστήματος» (συνεδρίαση 28ης Ιουλίου 1876), προκειμένου να πείσει το ακροατήριο,
ότι είναι εύκολη η εκμάθηση του συστήματος που πρότεινε, ανέφερε: «Φρονώ και έχω
πεποίθησιν ότι πας διδάσκαλος και πάσα διδασκάλισσα και ολίγα γράμματα γινώσκων
ευκολώτερον και επιτυχέστερον θα διδάξει του λοιπού το σύστημα τούτο, όπερ είναι
τούτω διατετυπωμένον∙ απόδειξις δε τούτου είναι η νηπιαγωγός της Παλλάδος, ήτις
ενώ είναι μαθήτρια της Σχολής των Επιβατών, ουχί του Αρσακείου, δύναμαι να
διαβεβαιώσω ότι είναι η καλλιτέρα εν όλη τη Τουρκία νηπιαγωγός». 39

Αικατερίνη Λασκαρίδου, Πραγματεία περί του φροβελιανού συστήματος (εν Αθήναις: εκ του
τυπογραφείου Παρνασσσού, 1885).
33
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 135.
34
Daniel J. Walsh, Shunah Chung and Aysel Tufekci, “Friedrich Wilhelm Froebel, 1782-1852”, Fifty
Major Thinkers on Education, ed. Joy A. Palmer (London and New York: Routledge, 2001), 106-108.
35
Fuchs and Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe, 164.
36
Walsh et al., “Friedrich Wilhelm Froebel”, 104.
37
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 124.
38
«[...] η νηπιαγωγική παίδευσις βάσις εστί της δημοτικής παιδεύσεως, και προς βελτίωσιν ταύτης
θεωρείται λίαν αναγκαία και σκόπιμος η σύστασις νηπιαγωγείων, υπέδειξαν συνάμα ως ικανά
βοηθήματα του τρόπου της συστάσεως και διοργανώσεως αυτών τα υπό του ελλογίμου καθηγητού των
φιλοσοφικών μαθημάτων εν τη Μ. του Γένους σχολή κυρίου Ιωάννου Δ. Αριστοκλέους εκδεδομένα
νηπιαγωγικά βιβλία∙ […] προθυμηθήτε σύμπαντες αφειδώς χορηγήσαι την ηθικήν και υλικήν υμών
συνδρομήν και εις έργον βαλείν το κοινωφελές τούτο μέτρον, οδηγούμενοι εκ των νηπιαγωγικών
βιβλίων του ειρημένου καθηγητού κ. Ι. Δ. Αριστοκλέους, των διδασκόντων και υποδεικνυόντων τον
τρόπον της ευχερούς συστάσεως νηπιαγωγείων», «Απόδειξις πατριαρχική περί νηπιαγωγείων»,
Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, 116-118.
39
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ/Πρακτικά Συνεδριάσεων ΠΚΕΕ, Κώδιξ Β΄. Αύγουστος 1874-Ιούνιος 1892, Συνεδρίασις
ΛΝ τη 28 Ιουλίου 1876, 29-30.
32
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Στο παράθεμα, η νηπιαγωγός που διδάσκει στο Παρθεναγωγείο της Παλλάδας
είναι, κατά τη γνώμη του Ιωάννη Αριστοκλή, η καλύτερη στην Οθωμανική
αυτοκρατορία. Τονίζεται μάλιστα ότι εκπαιδεύθηκε στα Αρχιγένεια και όχι στο
Αρσάκειο Αθηνών, τονισμός που στοχεύει να πείσει τους συνομιλητές του ότι η
μέθοδός του μπορεί προσληφθεί από μαθήτριες παρθεναγωγείων που δεν λαμβάνουν
ισότιμη με το Αρσάκειο εκπαίδευση, όπως προαναφέρεται στο ίδιο παράθεμα. Αν όμως
εκπαιδεύθηκε στα Αρχιγένεια, αυτό σημαίνει ότι είχε εκπαιδευθεί με τη δική του
μέθοδο, δηλαδή είχε εισαχθεί στα Αρχιγένεια η γερμανική ή φρεμπελιανή μέθοδος
διδασκαλίας (πριν την πατριαρχική υπόδειξη για τη συγκεκριμένη μέθοδο). Αλλά,
όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία σχετικά με αυτή την αλλαγή.
Τέλος, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας που
εφαρμόζονται στο νηπιαγωγείο, οι περισσότερες μαθήτριες από αυτή την περίοδο
επιδιώκουν να αποκτούν και πτυχίο νηπιαγωγού, μαζί με το πτυχίο της δασκάλας. Για
τη συγκεκριμένη περίοδο, ο Ι. Γ. Κυφιώτης, στο εγκεκριμένο από το υπουργείο βιβλίο
πατριδογνωσίας του, αναφέρεται στο Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο ως πρότυπον
διδασκαλείον θηλέων, στο οποίο «εκπαιδεύονται και μορφώνονται καλοί διδάσκαλοι
και Νηπιαγωγοί» (1880),40 ενώ ο Ευστράτιος Ι. Δράκος επιβεβαιώνει ότι ήταν
συνηθισμένη η απόκτηση δύο πτυχίων, δασκάλας και νηπιαγωγού, για τον μεγαλύτερο
αριθμό αποφοίτων. Συγκεκριμένα, παραδίδει ονόματα αποφοίτων, από την έναρξη των
Αρχιγενείων ως το έτος της έρευνάς του στους Επιβάτες (1890), σε τρεις κατηγορίες,
οι οποίες είναι: δασκάλες, 33 («Αρχιγενείου Παρθεναγωγείου»), νηπιαγωγοί, 9
(«Αρχιγενείου Νηπιαγωγείου»), και δασκάλες και νηπιαγωγοί, 34 («Αρχιγενείου
Παρθεναγωγείου τε και Νηπιαγωγείου»).41 Οι απόφοιτες των Αρχιγενείων με δύο
πτυχία, δασκάλας και νηπιαγωγού, αποκτούσαν το δεύτερο πτυχίο στο τέλος της έτους
της υποχρεωτικής άσκησής τους στα Αρχιγένεια, ένα χρόνο δηλαδή μετά την απόκτηση
διδασκαλικού πτυχίου, όπως αποδεικνύεται από περιπτώσεις αποφοίτων που
απέκτησαν τα πτυχία τους σε μεταγενέστερη περίοδο (Ουρανία Χαλεποπούλου, πτυχίο
δασκάλας 189342 και νηπιαγωγού 189[4]∙43 Βασιλική Κεραμιδοπούλου, πτυχίο
δασκάλας [1908] και νηπιαγωγού 1909∙44 το έτος 1909 διορίστηκε δασκάλα στο
Ζωγράφειο Εθνικό Παρθεναγωγείο Νεοχωρίου).45 Η σημασία που απέκτησε η
κατάκτηση του πτυχίου της νηπιαγωγού, μαζί με εκείνο της δασκάλας, αποτελεί ακόμη
μία έκφανση της ανταπόκρισης, την οποία επέδειξαν οι ιδρυτές από την ύστερη
ιδρυτική περίοδο, σε ανάγκες ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της περιφέρειας, για τις
Ι. Γ. Κυφιώτης, Κωνσταντινούπολις και προάστεια αυτής μετά της Θράκης (Προς χρήσιν των Δημοτ.
Σχολείων και Παρθεναγωγείων, έκδοσις δευτέρα, βελτιωμένη και επαυξημένη, αδεία του Υπουργείου
της Παιδείας· εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς και υιών, 1880), 23.
41
Δράκος, Τα Θρακικά, 35-37.
42
Θρακική Εστία Εορδαίας ο Αρχιγένης, [Πτυχίον]: Ουρανία Χ. Χαλεποπούλου. Αρχιγένεια
Καθιδρύματα. Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον. Εν Επιβάταις της Θράκης, Μηνός Ιουλίου 1893.
(Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο).
43
Στο ίδιο, [Πτυχίον]: Ουρανία Χ. Χαλεποπούλου. Αρχιγένειον Νηπιαγωγείον. Εν Επιβάταις της
Θράκης, Μηνός […] του έτους 189[4]. (Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο).
44
Ιδιωτικό αρχείο αδελφών Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου. Πτυχίον Νηπιαγωγού. Βάσσω
Κεραμιδοπούλου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης, 2 Ιουλίου 1909. (Πρωτότυπο).
45
Στο ίδιο, Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή. Ενδεικτικόν [διορισμού Βασιλικής
Κεραμιδοπούλου]. Εν τοις Πατριαρχείοις, 30 Οκτωβρίου 1909. (Πρωτότυπο).
40
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οποίες κυρίως προορίζονταν οι απόφοιτες των Αρχιγενείων, θέμα που θα εξεταστεί σε
άλλο κεφάλαιο∙ με την απόκτηση δύο πτυχίων μπορούσαν να καλύψουν την ανάγκη
διδασκαλίας σε παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της θρακικής 46 ή
μικρασιατικής περιφέρειας,47 που δεν διέθετε διακριτά σχολεία, αλλά
νηπιοπαρθεναγωγεία, ως νηπιαγωγοί και δασκάλες (νηπιοπαρθεναγωγοί).

«Γράφουσιν εκ Βιζύης υπό ημερομ. 2 ισταμένου ‘Απεστάλη ενταύθα υπό της εκπαιδευτικής και
φιλανθρωπικής αδελφότητος της εξ Επιβατών ορμωμένης και εν τω Αρχιγενείω παρθεναγωγείω
εκπαιδευθείσης δεσποινίδος Αναστασίας Τριανταφύλλου και εγένετο η έναρξις των μαθημάτων του
νηπιοπαρθεναγωγείου της πόλεως ημών, τη 14 λήξαντος μηνός, επί παρουσία πάντων των φιλομούσων
πολιτών, ο δε αγιασμός εψάλη υπό του μουσοτραφούς ημών αρχιερέως κ. Κωνσταντίνου, όστις
επηύξατο τη σχολή και τα δέοντα δια βραχέων, αλλά σημαντικών λόγων. Είτα η ευπαίδευτος
νηπιοπαρθεναγωγός απήγγειλε σύντομον προσλαλιάν, εν η κατέδειξε τα καλά αποτελέσματα της
εκπαιδεύσεως του γυναικείου φύλου, […]’», «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 6/6 Νοεμβρίου 1885. Για
νηπιοπαρθεναγωγεία στη Θράκη, βλ. και Στ. Β. Ψάλτης, Η Θράκη και η Δύναμις του εν αυτή Ελληνικού
Στοιχείου (Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1919), 149.
47
Για νηπιοπαρθεναγωγεία στη Μικρά Ασία, βλ. Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Η Εκπαιδευτική και Πνευματική
Κίνηση του Ελληνισμού της Μ. Ασίας (1800-1922). Η Οργάνωση και η Λειτουργία των Σχολείων, τ. 2
(Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 1989), 18-19.
46
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Α1.4 Η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων» και οι συνέπειές της (18871892/1894/1896)
Η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων», όπως παρουσιάσθηκε στον πατριαρχικό
τύπο,1 υποδηλώνει το σύνολο των κτιρίων που συναποτελούσαν το διμερές
συγκρότημα (θηλέων και αρρένων) των Αρχιγενείων, αλλά, λόγω της διαφορετικής
προικοδότησης των μερών, η δίκη αφορούσε στο συγκρότημα των θηλέων (και είχε
επιπτώσεις και στο συγκρότημα των αρρένων). Το τριανταπέντε στρεμμάτων
συγκρότημα των αρρένων, με τα δύο κτίρια, την Αρχιγένειο Οικία και το Ελένειον
Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον (γυμνάσιο με ορφανοτροφείο-οικοτροφείο αρρένων,
1868), ιδρύθηκε και λειτούργησε με δαπάνη της Ελένης Αρχιγένους, η οποία, όπως
αποκαλύφθηκε με τον θάνατό της κατά τη διάρκεια της δίκης, είχε κληροδοτήσει την
περιουσία της στον γιατρό και καθηγητή των Αρχιγενείων και, από το 1869, θετό γιο
Φώτιο Αρχιγένη. Το συγκρότημα των θηλέων (πέντε στρεμμάτων), το οποίο υπήρξε το
πρωταρχικό μέλημα του ζεύγους των ιδρυτών Σαράντη και Ελένης Αρχιγένους, με το
αρχαιότερο όλων κτίριο του Παρθεναγωγείου (1857), τον Ναό (1863), το
Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο (1872) και το Νηπιαγωγείο (1873), ιδρύθηκε ως βακούφι
και προσδέθηκε στο Πατριαρχείο με τον σταυροπηγιακό ναό του. Η λειτουργία του
τμήματος αυτού έπρεπε να ρυθμίζεται με αφιερωτήρια,2 πατριαρχικά σιγίλια3 και
κανονισμούς,4 και να καλύπτεται οικονομικά από την κατατεθειμένη στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας περιουσία του ιδρυτή, σύμφωνα με τη διαθήκη του, την οποία
συνέταξε λίγο πριν το θάνατό του (1873). Με αυτήν καθιστούσε «γενικόν κληρονόμον
της χρηματικής και κτηματικής περιουσίας» του το τμήμα αυτό των Αρχιγενείων,5 «δια
βίου ανωτάτην αρχήν αυτών» και «απόλυτον πληρεξούσιον εκτελεστήν» της διαθήκης
τη σύζυγό του Ελένη, και εκτελεστή της διαθήκης, διαχειριστή των χρημάτων και
νόμιμο διάδοχο τον Φώτιο Αρχιγένη.6
Όταν η κοινότητα Επιβατών, επιχειρώντας να ελέγξει τη διαχείριση των
Αρχιγενείων, στράφηκε αρχικά στους δύο κληρονόμους του ιδρυτή, Ελένη Αρχιγένους
και Φώτιο Αρχιγένη, οι οποίοι αρνήθηκαν τον έλεγχο, και στη συνέχεια στον
μητροπολίτη Σηλυβρίας Γερμανό, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να καλέσει τους
Βλ. τη στήλη «Δικαστικά. Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συμβούλιον. Δίκη των Αρχιγενείων
Καθιδρυμάτων», ΕA 8 (1887/88): 14-15, 23-25, 48-49, 57-59.
2
Τρία αφιερωτήρια, από τα οποία τα δύο πρώτα εκδόθηκαν μετά από αίτημα του Σαράντη Αρχιγένους
το 1864 και 1869, ενώ το τρίτο μετά από αίτημα του Φωτίου Αρχιγένους ως αντιπροσώπου της Ελένης
το 1871. Το πρώτο δημοσιεύθηκε πλήρες στα «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 57-59∙ το δεύτερο
συνοπτικά στο Ι. Κ. Μαυρουδής, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/19 Σεπτεμβρίου 1892∙ για το τρίτο
υπάρχει, μαζί με την πληροφορία του προσώπου που το ζήτησε, μόνο η αναφορά ότι εξετάστηκε από το
Μικτό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου 1887, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 14.
3
Των πατριαρχών Γρηγορίου Στ΄ (εκδόθηκε μετά από αίτημα των ιδρυτών το 1869) και Ιωακείμ Γ΄
(εκδόθηκε μετά από αίτημα της Ελένης Αρχιγένους το 1879), από τα οποία το πρώτο υπάρχει πλήρες,
«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 48-49· το δεύτερο σε περίληψη, στο ίδιο και στο Ι. Κ. Μαυρουδής,
«Διατριβαί», Νεολόγος 6938/19 Σεπτεμβρίου 1892.
4
Οι κανονισμοί των Αρχιγενείων που αναφέρονται σε υπάρχοντα επίσημα έγγραφα, όπως η διαθήκη και
το σιγίλιο του 1869, όχι μόνο βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιδικίας (μαζί με τα λογιστικά βιβλία του
ιδρυτή), αλλά υπήρξαν και θύματά της, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
5
«[…] πάντα τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια καθιδρύματα», για τα οποία όμως είχαν εκδοθεί τα
αφιερωτήρια και σιγίλια, βλ. διαθήκη, 23 Αυγούστου 1873, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 24.
6
Με την εντολή να δώσει τις ίδιες οδηγίες στους διαδόχους του, στο ίδιο, 24-25.
1
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κληρονόμους, βρέθηκε αντιμέτωπη με το Πατριαρχείο. Ο μητροπολίτης Σηλυβρίας
έλαβε πατριαρχική επιστολή, που απαγόρευε οποιαδήποτε ελεγκτική ή άλλη ενέργεια
σε βάρος των Αρχιγενείων, «επειδή τα περί ων ο λόγος καθιδρύματα πατριαρχικά εισί
και Σταυροπήγια τετιμημένα δια πατριαρχικών σιγιλιωδών Γραμμάτων, προς μόνα τα
πατριαρχεία λογοδοσίαν οφείλοντα, δια ταύτα εντελλόμεθα τη αυτής Ιερότητι δια της
παρούσης πατριαρχικής ημών επιστολής, ίνα αποστή πάσης κατά των Ιδρυτών
ενοχλήσεως, ει δε τις έχοι παρά των ειρημένων απαίτησίν τινα, δύναται ανενεχθήναι
τη Εκκλησία» (5 Σεπτεμβρίου 1887).7 Τότε η κοινότητα Επιβατών, με βάση τη διαθήκη
και τα άλλα επίσημα έγγραφα (αφιερωτήρια, σιγίλια και κανονισμούς), στοιχειοθέτησε
την αγωγή της εναντίον των κληρονόμων του ιδρυτή και την έφερε προς εκδίκαση εκεί
όπου το εκπαιδευτικό συγκρότημα ως βακούφι μη μουσουλμανικής θρησκείας
(«εξαιρετικά βακούφια ‘μουστεσνά’»)8 υπαγόταν, στην εκκλησιαστική του αρχή, στην
οποία όμως η εκδίκαση μη πνευματικών υποθέσεων είχε ανατεθεί, μετά την ψήφιση
των Γενικών Κανονισμών, στο Μικτό Συμβούλιο9 (15 Σεπτεμβρίου 1887, αρ. 3930).10

18. Ευχαριστήρια επιστολή του Φωτίου Κ. Σ. Αρχιγένους προς την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, ένα σχεδόν μήνα μετά τον θάνατο του Σαράντη Αρχιγένους, για την «ευκολίαν
προς την […] Ελένην Αρχιγένους όπως εν βραχυχρονίω διαστήματι δυνηθή αύτη […] να
καταθέση και τα του μακαρία τη λήξη [...] Σ. Αρχιγένους χρεώγραφα» και για την
αποστολή στο εξής «επιστολών, τοκομεριδίων και χρεωλυσίων σε αυτήν», 9 Οκτωβρίου
1873 (ΙΑΕΤΕ: Α1. Σ21. Υ18. Φ30. Μ/Τ 3429-3430).

ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/57, 1887: 235, Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας Γερμανό, 5 Σεπτεμβρίου 1887.
Στην κατηγορία αυτή ανήκαν επίσης τα βακούφια των τεσσάρων θρησκευτικών αρχηγών που ίδρυσαν
δερβισικά τάγματα και τα βακούφια των κατακτητών που απέκτησαν τον τίτλο του νικητή («γαζή»), βλ.
Περί Βακουφίων, 20.
9
Εκδίκαζε, μεταξύ άλλων, διαφορές που απέρρεαν από διαθήκες και αφιερωτήρια έγγραφα, Μιχαήλ Γ.
Θεοτοκάς, Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήτοι της Ι. Συνόδου και του Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου
επί του Αστικού, Κανονικού και Δικονομικού Δικαίου από του έτους 1800 μέχρι του 1896 μετά
Σημειώσεων (εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του τυπογραφείου «Νεολόγου», 1897), 26 και Ελευθεριάδου,
Η ακίνητος ιδιοκτησία εν Τουρκία, 85.
10
«Δικαστικά. Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συμβούλιον. Απόφασις επί της Δίκης μεταξύ της
Μουχταροδημογεροντίας Επιβατών εναγούσης και Φ. Α. εναγομένου», ΕΑ 12 (1892/93): 294-295 και
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99 [Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας], Απόφασις επί της δίκης [μεταξύ της
Μουχταροδημογεροντίας Επιβατών εναγούσης και Φωτίου Σ. Αρχιγένους εναγομένου], 319-320.
7
8
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Η εκδίκαση της υπόθεσης και η δημοσίευση επιστολών των αντιδίκων κατά τη
διάρκειά της
Σύμφωνα με την αγωγή της κοινότητας Επιβατών, τα Αρχιγένεια, παρά την
προικοδότηση με περίπου 25.000 οθωμανικές λίρες «δια την δωρεάν εκπαίδευσιν της
νεολαίας των Επιβατών και των πέριξ», περιήλθαν «εις δεινήν οικονομικήν
στενοχωρίαν», με αποτέλεσμα η νεολαία των Επιβατών να υποχρεωθεί να πληρώνει
δίδακτρα και το έλλειμμα των εκπαιδευτηρίων να πλησιάζει τις 2.500 λίρες. Γι’ αυτό
έπρεπε οι εναγόμενοι, αφού λογοδοτήσουν ενώπιον επιτροπής, να πληρώσουν το ποσό
που θα αποδεικνυόταν ότι έλειπε, και να διαταχθούν «τα δέοντα» για τη σύμφωνη με
τη διαθήκη και τα σιγίλια λειτουργία των Αρχιγενείων «συν τη καταδίκη των
αντιδίκων».11 Οι εναγόμενοι, επικαλούμενοι τα ίδια έγγραφα, ζήτησαν την απόρριψη
της αγωγής με την ένσταση ότι «ουδείς έχει δικαίωμα ίνα ζητή λόγον παρά των
εκτελεστών πολλώ δε μάλλον η κοινότης Επιβατών, ει μη μόνη η Μ. Εκκλησία»∙
«επιβοηθητικώς» ανέφεραν ότι η αγωγή ήταν αόριστη και ότι την περιουσία του
Σαράντη Αρχιγένους την αποτελούσαν 971 ομολογίες δανείων της αυτοκρατορικής
κυβέρνησης αξίας 21.340 οθωμανικών λιρών, που απέφεραν ετήσιο τόκο 1.240 λίρες,
αλλά μετά από δύο χρόνια 150 λίρες, «ένεκα της σημαντικής των χρεωγράφων
εκπτώσεως», και η οικία του∙ αναγνώρισαν τέλος ότι υπήρχε έλλειμμα «εκ λιρών 2.340
περίπου».12
Το Μικτό Συμβούλιο καταρχάς ζήτησε να παρουσιάσουν οι εναγόμενοι τους
κανονισμούς που μνημονεύονται στα σιγίλια και τη διαθήκη (28 Οκτωβρίου 1887).
Όταν εκείνοι προσκόμισαν σχέδια κανονισμών,13 καθώς αρνήθηκαν την ύπαρξη
κανονισμών επικυρωμένων από τον ιδρυτή,14 το Μικτό Συμβούλιο συνεξέτασε τα
σχέδια των κανονισμών με τα νέα έγγραφα που προσκόμισε η κοινότητα: δύο
αποφοιτήρια (24 Οκτωβρίου 1867 και 21 Μαΐου 1872) και μία επιστολή του Σαράντη
Αρχιγένους προς τον Φώτιο (28 Οκτωβρίου 1872).15 Το Μικτό Συμβούλιο,
λαμβάνοντας υπόψη: α) το πρώτο άρθρο της διαθήκης που καθιστούσε γενικό
κληρονόμο τα Αρχιγένεια∙ β) τη ρητή αναφορά στο δικαίωμα των κατοίκων των
Επιβατών να επιβλέπουν το βακούφι, που υπήρχε στο πρώτο αφιερωτήριο (1864) και
διατηρήθηκε και στο δεύτερο (1871)∙ γ) τη θεσμοθέτηση Ελεγκτικής Επιτροπής

«Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 294-295 και ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 319-320.
Κατά τις τρεις πρώτες δικασίμους αναπτύχθηκε η αγωγή και η ένσταση (7, 14 και 21 Οκτωβρίου
1887), «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 306-307 και ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 320.
13
Τέσσερα σχέδια κανονισμών χωρίς υπογραφή και ημερομηνία, από τα οποία το ένα έφερε ιδιόχειρες
σημειώσεις του ιδρυτή, ένα σχέδιο κανονισμού με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1866 υπογεγραμμένο από
τον Φώτιο και έναν κανονισμό χωρίς ημερομηνία με την υπογραφή της Ελένης Αρχιγένους. Βλ.
«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 14-15.
14
Αρκετά αργότερα και σε ανύποπτο χρόνο, συγγραφέας άρθρου σχετικού με τα Αρχιγένεια ανέφερε
ότι είχε υπόψη του ιδιόχειρο κανονισμό του ιδρυτή, Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907],
121.
15
Τα δύο αποφοιτήρια έφεραν, εκτός από τις υπογραφές των ιδρυτών και των δασκάλων, τις υπογραφές
των μελών της Επιτροπής το πρώτο και της Εφορείας το δεύτερο, ενώ η επιστολή του Σαράντη
Αρχιγένους προς τον Φώτιο έκανε λόγο για κανονισμό Παρθεναγωγείου, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88):
14-15.
11
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(πατριαρχικό σιγίλιο 1869),16 τέσσερα μέλη της οποίας έπρεπε να εκλέγονται από τη
δημογεροντία μεταξύ των κατοίκων των Επιβατών και να έχουν διοικητικά και
ελεγκτικά καθήκοντα (συναγόταν από ιδιόχειρες σημειώσεις του ιδρυτή)∙ δ) το σιγίλιο
που εκδόθηκε μετά από αίτημα της Ελένης Αρχιγένους (1879) και μνημόνευε τους
κανονισμούς∙ και ε) τα αποφοιτήρια με τις υπογραφές των μελών της τότε Εφορείας
και την ιδιόχειρη προς τον Φώτιο επιστολή του Σαράντη Αρχιγένους, στην οποία
γινόταν σύσταση να αντικατασταθεί ένα μέλος της Εφορείας, επειδή διορίστηκε
ταυτοχρόνως και μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, κατά παράβαση του
κανονισμού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο υπήρχαν κανονισμοί, αλλά και η
Εφορεία εκλεγόταν μεταξύ των κατοίκων. Ως επακόλουθο απέρριψε ομόφωνα την
ένσταση των εναγομένων, αναγνώρισε το δικαίωμα της κοινότητας να κινήσει αγωγή
και να ζητήσει λογοδοσία (4 Νοεμβρίου 1887) και διόρισε τριμελή Ελεγκτική
Επιτροπή, τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου στο Γαλατά Ν. Φωτιάδη, τον δικηγόρο Ν.
Χαρισιάδη και τον μητροπολίτη Μυτιλήνης Κωνσταντίνο ως πρόεδρο, με σκοπό να
εξακριβώσει την περιουσία του Σαράντη Αρχιγένους και να ελέγξει τη διαχείριση των
Αρχιγενείων από τον θάνατο του ιδρυτή ως τη δίκη (11 Νοεμβρίου 1887).17
Όταν η Ελεγκτική Επιτροπή κοινοποίησε την έκθεσή της, της 2ας Απριλίου
1888 (20 Ιουλίου 1888), ο δικηγόρος των εναγομένων καταφέρθηκε κατά του
περιεχομένου της σε ότι αφορούσε στην περιουσία του Σαράντη Αρχιγένους.
Ισχυρίσθηκε δηλαδή ότι την εποχή του θανάτου του ιδρυτή «δεν ήτο δυνατόν ίνα γίνη
απογραφή επίσημος». Αλλά, κατά παράκληση της Ελένης Αρχιγένους, δύο από τους
κατοίκους των Επιβατών (οι Β. Α. Μαύρος και Γ. Ν. Φράγκος) αντιπαρέβαλαν «τα εν
τη κάσση αυτού κατατεθειμένα χρεόγραφα προς τα βιβλία του μακαρίτου και εύρον
αυτά σύμφωνα», το οποίο και δήλωσαν στην αναφερόμενη ως σημείωση ή απόγραφο,
που υπέγραψαν στις 16 Σεπτεμβρίου 1873. Ο δικηγόρος της κοινότητας όμως
υποστήριξε την αναρμοδιότητα των συγκεκριμένων προσώπων, ενώ ο ένας εκ των δύο,
που ήταν παρών (Β. Α. Μαύρος), ομολόγησε ότι ο ίδιος έγραψε και υπέγραψε το
απόγραφο, αλλά δεν μέτρησε τα χρεόγραφα από σεβασμό στη μνήμη του Σαράντη
Αρχιγένους (7 Σεπτεμβρίου 1888).18
Η επόμενη συνεδρίαση καθυστέρησε περισσότερο από ένα χρόνο (25 Απριλίου
1890), στη διάρκεια του οποίου εκδηλώθηκε καταστρεπτική πυρκαγιά στους Επιβάτες
που άφησε πάνω από οκτακόσιους πυρόπληκτους στην ύπαιθρο τον χειμώνα του 1889.
Για την ανακούφισή τους, μέλος του Μικτού Συμβουλίου, ο Β. Θ. Ελευθεριάδης,
συνεργάστηκε στενά με προκρίτους των Επιβατών στο πλαίσιο της επταμελούς
επιτροπής που συστάθηκε με πατριαρχική έγκριση για τη συγκέντρωση οικονομικής
βοήθειας.19 Στο ίδιο διάστημα σημειώθηκε ο θάνατος του δικηγόρου των εναγομένων
Ως «εσαεί» πρόεδρος έπρεπε να ορίζεται ο «κατά καιρόν» πρόεδρος της Πατριαρχικής Ακαδημίας,
«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 48-49.
17
«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 15.
18
«Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 306-307 και ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 320-321.
19
«[…] επιτροπήν, συγκειμένην εκ των εφεξής, ήτοι του ιερωτάτου μητροπολίτου Σηλυβρίας κυρ
Γερμανού προέδρου, και των κ. κ. Β. Θ. Ελευθεριάδου, Κυριαζή Ιωάννου, Ελευθερίου Ελευθεροπούλου,
Γρηγορίου Ν. Φράγκου, Δημητρίου Γ. Τζαμπεζοπούλου, Κωνσταντίνου Α. Τζιβανοπούλου και
Βασιλείου Α. Μαύρου» (α. π. 5095), «Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις», ΑΑ 13/27 Δεκεμβρίου 1889. Η
επιτροπή συγκέντρωσε 16.966 γρόσια, «Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις», ΑΑ 40/4 Ιουλίου 1890.
16
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(Ι. Γεωργαντόπουλου) και η αντικατάστασή του από νέο (Γ. Αποστολίδη). Ο νέος
δικηγόρος, με το επιχείρημα ότι η επιτροπή δεν έλαβε γνώση του φακέλου διαχείρισης
που κατέθεσαν οι εναγόμενοι, ζήτησε την απόρριψη της έκθεσης και τον διορισμό νέας
Επιτροπής. Το Μικτό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα και διόρισε νέα Ελεγκτική
Επιτροπή σε δύο συνεδριάσεις -για την αντικατάσταση ενός μέλους η δεύτερη (9
Μαΐου 1890 και 15 Φεβρουαρίου 1891).20 Οι συνεδριάσεις απείχαν μεταξύ τους εννέα
μήνες και συμπίπτουν με την ενδυνάμωση της έντασης στις σχέσεις Πατριαρχείου και
Οθωμανικής διοίκησης, που προκλήθηκε από τη διαφαινόμενη πρόθεση της δεύτερης
να ασκήσει συγκεντρωτική εξουσία σε τομείς που έως τότε ήλεγχε το Πατριαρχείο, και
στην εκτόνωση της με την αναγνώριση, για δεύτερη φορά, του παλαιού καθεστώτος
των «προνομίων».21
Ο θάνατος της Ελένης Αρχιγένους, στις 24 Οκτωβρίου 1891,22 έστρεψε τη
συζήτηση του Μικτού Συμβουλίου στη διαθήκη της. Σε αυτήν βάσισε την απόφασή
του να θεωρήσει με απόλυτη πλειοψηφία τον Φώτιο Αρχιγένη, ως κληρονόμο της
Ελένης, υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις της προς τα Αρχιγένεια (4 Δεκεμβρίου 1891).
Στις αμέσως δύο επόμενες συνεδριάσεις κοινοποιήθηκε και συζητήθηκε η έκθεση της
δεύτερης Ελεγκτικής Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 1891 (11 Δεκεμβρίου 1891 και
15 Ιανουαρίου 1892) και στην τρίτη συνεδρίαση, λόγω του θανάτου της Ελένης
Αρχιγένους, διορίσθηκε νέα (29 Ιανουαρίου 1892). Κατά την κοινοποίηση της έκθεσης
της τρίτης κατά σειρά Ελεγκτικής Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1892 (16
Σεπτεμβρίου 1892), οι διάδικοι αντέδρασαν όπως και στις προηγούμενες, εμμένοντας
στις θέσεις τους: η κοινότητα στην παραδοχή της αγωγής και ο Φώτιος Αρχιγένης στην
απόρριψή της.23
Όταν το Μικτό Συμβούλιο εξέταζε όλη τη δικογραφία στις συνεδριάσεις του
Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του 1892 (23 Σεπτεμβρίου 1892 και 14 Οκτωβρίου
1892), δημοσιεύτηκαν στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων της Κωνσταντινούπολης
τέσσερις μακροσκελέστατες επιστολές, δύο της κοινότητας, μία υπογεγραμμένη από
εκπρόσωπό της (Ιωάννη Κ. Μαυρουδή) και μία υπογεγραμμένη από σύσσωμη την
κοινότητα (τους Μικταροδημογέροντες, τους Εφόρους των Σχολών και τους
Επιτρόπους της Εκκλησίας),24 και δύο του Φωτίου Αρχιγένους απαντητικές στις
Πρόεδρος ο Δέρκων Καλλίνικος και μέλη οι Γ. Κωνσταντινίδης και Κ. Σισμάνογλου, που
αντικαταστάθηκε από τον Κ. Χρυσάφη, βλ. «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1892/93): 315 και ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99,
Απόφασις επί της δίκης, 322.
21
Στις 19 Ιουνίου 1890, ο Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄ ζήτησε επαναβεβαίωση των πατριαρχικών
δικαιοδοσιών και στις 22 Ιανουαρίου 1891 εκδόθηκε σχετική βεζιρική εγκύκλιος, βλ. Διονύσιος Βαλαής,
«Η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Οθωμανικό κράτος και η προάσπιση των δικαιωμάτων
του: Η περίπτωση του Πατριάρχη Διονυσίου Ε΄ (1887-1891)», Θεολογικά Δρώμενα, 13ο Διαχριστιανικό
Συμπόσιο «Χριστιανικός βίος και πολιτική εξουσία», Μιλάνο 28-30 Αυγούστου 2013, URL;
<http//blogs.auth.gr/moschosg/2013/08/31/η-θέση-του-οικουμενικού-πατριαρχείου> (πρόσβαση 19
Μαρτίου 2014).
22
Δράκος, Τα Θρακικά, 38.
23
Μέλη οι Β. Σαρακιώτης και Β. Ελευθεριάδης, και πρόεδρος ο Ηρακλείας Γερμανός, «Δικαστικά», ΕΑ
12 (1892/93): 315 και ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 322.
24
Βλ. την επιστολή του Ιωάννη Κ. Μαυρουδή, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/19 Σεπτεμβρίου 1892, την
οποία δημοσίευσε «κατ’ εντολήν της κοινότητος Επιβατών», όπως δήλωσε ο ίδιος σε δεύτερη σύντομη
επιστολή («Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892), και την επιστολή της
κοινότητας που υπογράφουν οι Μικταροδημογέροντες, οι Εφόροι των Σχολών και οι Επίτροποι της
Εκκλησίας, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
20
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προηγούμενες.25 Αν η έως τότε εκδίκαση της υπόθεσης έδειξε το αμετακίνητο των
θέσεών τους, η δημοσίευση των επιστολών κατέδειξε την εμπάθεια με την οποία τις
υποστήριζαν.

19. Η επιστολή της κοινότητας Επιβατών στην εφημερίδα Νεολόγος (6952/8 Οκτωβρίου 1892).

Με εξαίρεση την επιστολή του εκπροσώπου της κοινότητας,26 είναι γραμμένες στο ίδιο
ύφος∙ της υποτίμησης του αντιδίκου με ειρωνικούς χαρακτηρισμούς -οι περισσότεροι
και πιο ευφάνταστοι ανήκουν στην κοινότητα. Συνοπτικά, οι επιστολές της μεν
κοινότητας απαριθμούν τα όσα έπραξε ή δεν έπραξε ο Φώτιος Αρχιγένης παρά τα
επίσημα έγγραφα, του δε Φωτίου Αρχιγένους τα όσα έπραξε, παρά την οικονομική
στενότητα, ή δεν έπραξε, λόγω της οικονομικής στενότητας. Η επικέντρωση όμως
στην άσκηση ελέγχου και εποπτείας των Αρχιγενείων, και στην περιουσία των
Αρχιγενείων και τη διαχείρισή της, που αποτέλεσαν τα επίμαχα σημεία της αντιδικίας,
αποκαλύπτει τις βαθύτερες επιδιώξεις των αντιδίκων και την απόσταση που τις χώριζε
και απομάκρυνε οποιαδήποτε λύση θα μπορούσε να βρεθεί «δι’ αμοιβαίων
παραχωρήσεων», όπως καλοπροαίρετα γράφτηκε στον τύπο.27
Η κοινότητα Επιβατών, αφού από την αρχή δήλωσε και στη συνέχεια
επανέλαβε ότι ο Φώτιος Αρχιγένης προέτασσε την Ελένη Αρχιγένους σαν να μην ήταν
και ο ίδιος συνεκτελεστής της διαθήκης («τάσσων αυτήν αείποτε πονηρώς ως

Δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες, Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου
1892 και 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892 και Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13
Οκτωβρίου 1892 και 6959/14 Οκτωβρίου 1892.
26
Ο οποίος όμως, στη δεύτερη επιστολή του, υποστήριξε τη με χρήση δόλου υιοθεσία του Φωτίου,
Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
27
«Επαρχιακός Φάκελος», Νεολόγος 6890/21 Ιουλίου 1892.
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προπύργιον»), απέφυγε να στραφεί εναντίον της Ελένης Αρχιγένους και έστρεψε τα
βέλη της εναντίον του Φωτίου. Η κοινότητα υπερασπίστηκε την εμπλοκή μελών της
στα πράγματα των Αρχιγενείων, ότι δηλαδή ο Σαράντης Αρχιγένης «συνέστησεν
εξελεγκτικήν επιτροπήν εκ μελών της κοινότητος προς ετησίαν θεώρησιν των λ)σμών,
[…] και είχε ήδη εν ενεργεία εφορίαν εκ μελών της κοινότητος προς εποπτείαν πάντως
[sic] των εκπαιδευτηρίων», αλλά, όπως ισχυρίσθηκε, ο Φώτιος «μη θέλων ίνα έχη
πράγματα δια της αναμίξεως και άλλων εν τη καταστρώσει των ιδίων λ)σμών ολίγον
μετά τον θάνατον του αοιδίμου απέπεμψε […] τα μέλη της εφορίας της εκ μελών της
κοινότητος απαρτιζομένης».28 Για την περιουσία του Σαράντη Αρχιγένους, η
κοινότητα υποστήριξε ότι, αμέσως μετά τον θάνατό του, η περιουσία του ήταν
«επέκεινα των 60,000 λιρών πραγματικών, ως οι ειδότες γινώσκουσιν» και ότι δεν
υπήρχε επίσημο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι «η ευρεθείσα περιουσία
ανήρχετο εις 981 ομολογίας μόνον του οθωμ. δανείου». Υποστήριξε τέλος ότι η
οικονομική κατάσταση του Φωτίου, από την άφιξή του στους Επιβάτες ως τότε,
παρουσίαζε αξιοσημείωτη διαφορά. Για να την τονίσει, άγγιξε τη λεκτική ακρότητα.
Ανέφερε ότι ο Σαράντης Αρχιγένης «ανυπόδητον και ρακένδυτον παραλαβών [τον
Φώτιον], απεκατέστησεν ίδιον μέλος του οίκου αυτού […] ουχί αναγκασθείς ένεκα της
εγνωσμένης ικανότητος αυτού περί το διευθύνειν τα Αρχιγένεια […] αλλ’
εξαναγκασθείς μοιραίως ίνα καταστήση αυτόν θετόν αυτού υιόν και παρέχοντα υιόν
ίδιον οκταετή περίπου, τον νυν εν Λονδίνω σπουδάζοντα πριγκηπικώς», ώστε «ο
ασεβής ιατρός, όστις ουδέν μεν είχε ότε ήλθεν εις Επιβάτας […], ήδη δ’ έχει
κολοσσιαίαν περιουσίαν περισυλλεγείσαν επιτηδείως εκ της περιουσίας των
Αρχιγενείων»∙ και κατέληγε να θεωρεί εικονικό και το έλλειμμα και την κάλυψη του
από τον ίδιο.29
Η μομφή της κοινότητας προκάλεσε την αγέρωχη απάντηση του Φωτίου:
ότι ουδέποτε ξένος εν ξένη χώρα δύναται να συναγωνισθή προς εντόπιον, εάν μη
υπερτερή κατά τε τον νουν, την πρακτικότητα και την πρωτοβουλίαν, αλλά δεν
ήτο δυνατόν ο αείμνηστος πατήρ μου Σαράντης ο Αρχιγένης να προτιμήση εμέ,
τον ρακένδυτον και ανυπόδητον, παντός άλλου ιατρού, ουδέ η αξιότιμος και
φιλόκαλος κοινότης Επιβατών να με παραδεχθή ιατρόν της και να μοι πληρώνη
60 λίρ. οθωμανικάς περίπου, παρέχουσά μοι δωρεάν προς τούτοις κατοικίαν και
καύσιμον ύλην. Ουδείς ιατρός των Αθηνών και Παρισίων φθάνει δα εις τοιούτον
βαθμόν ρακενδύτου και ανυποδήτου. Συνεσπούδασα εις Αθήνας μετά του
εξοχωτάτου και αγαπητού μοι συναδέλφου και συμπολίτου κ. Χ. Μιχαηλίδου,
γνωστού εν Κωνσταντινουπόλει, δι’ εξόδων οικογενειακών, ετελειοποιήσαμεν δε
αμφότεροι τας σπουδάς ημών εις Παρισίους συστάσει του αοιδίμου πατρός μου
Σαράντη του Αρχιγένους και δαπάνη του αειμνήστου ευεργέτου ημών Χατζή

Μικταροδημογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
Στο ίδιο. Αλλά η κοινότητα Επιβατών, προεκτείνοντας τον περιορισμό του διδακτικού προσωπικού
σε απόφοιτες και αποφοίτους των Αρχιγενείων στις απαρχές της ανάληψης της διεύθυνσής τους από τον
Φώτιο Αρχιγένη, έρχεται σε αντίθεση με τις πηγές της περιόδου, βλ. σχετικό κεφάλαιο.
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Στεφανή Γαϊτανάκη, ου γαμβρός επαξίως ακολούθως εγένετο ούτος, εγώ δε εν
Επιβάταις ως ιατρός προσκληθείς εγενόμην ακολούθως Αρχιγένης.30
Ως προς τα επίμαχα σημεία της αντιδικίας, συγκεκριμένα την άσκηση ελέγχου
στα Αρχιγένεια, ο Φώτιος Αρχιγένης υποστήριξε ότι «[κ]ατά τους Βακφιέδες πράγματι
οι επιβατινοί δικαιούνται να ζητώσι κατ’ έτος λογαριασμούς, αλλ’ ούτοι ουδέποτε
εζήτησαν τοιούτους παρά του ιδρυτού, ούτε από της ιδρυτρίας μέχρι του έτους 1888,
[…]∙ αλλ’ ούτε εκείνος έδωκέ ποτε λογαριασμούς εις ουδένα, ούτε εις έτερόν τινα
έδωκέ ποτε το δικαίωμα ίνα ενόσω ζη ενοχλήση αυτήν [Ελένη Αρχιγένους]». 31 Ο ίδιος
όμως ο Φώτιος θεώρησε καθήκον του να δώσει λογαριασμό ως «πρώτος Μουτεβελής»,
δηλαδή έφορος32 ή διοικητής33 του βακουφίου, μετά όμως τον θάνατο της Ελένης
Αρχιγένους, όπως υποστήριξε στην επιστολή του. Γι’ αυτό ζήτησε από τον πρόεδρο
της Πατριαρχικής Ακαδημίας, που είχε θεσπιστεί να είναι πρόεδρος της Ελεγκτικής
Επιτροπής των Αρχιγενείων, να παραστεί στις εξετάσεις, ο οποίος πράγματι
παραβρέθηκε και αποκόμισε άριστες εντυπώσεις.34 Ο Φώτιος Αρχιγένης αναφέρθηκε
στη σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής, επισημαίνοντας όμως ότι μέλη της έπρεπε «να
ώσιν οι κατά καιρούς πρόεδροι του Ελλην. Φιλολογικού και Θρακικού Συλλόγου», 35
για να συμπεράνει ότι
η αυτοαποκαλούμενη εξελεγκτική επιτροπή των Επιβαταίων διελύθη εις τα εξ ων
συνετέθη δίκην μη βιωσίμου αρτιγεννηθέντος βρέφους, καθόσον ουδέποτε τα
μέλη αυτής συνήρχοντο εις τας συνεδριάσεις, προσκαλούμενα υπ’ εμού του
προέδρου της επιτροπής, απαντώντα εις τας προσκλήσεις μου, τα μεν ότι οι
υπάλληλοι αυτών απήλθον εις Κωνσταντινούπολιν και τα εργαστήρια αυτών
είναι μόνα, τα δε ότι φορτώνουσιν άχυρα τα πλοία αυτών και με ηρώτων εάν έχω
αυτά παρητημένα∙ δι’ ο αείμνηστος ιδρυτής ηναγκάσθη να με υιοθετήση.36
Στο σημείο αυτό ο Φώτιος Αρχιγένης, εκτός από το ότι συμφύρει την Ελεγκτική
Επιτροπή των Αρχιγενείων με την Εφορεία (αφού αναφέρει τον εαυτό του ως πρόεδρο
της Επιτροπής), αποδίδει την υιοθεσία του στην άρνηση της κοινότητας να αναλάβει
ευθύνες υπέρ των Αρχιγενείων, αν και ο ίδιος Σαράντης Αρχιγένης είχε αποδώσει,
δημοσίως, την υιοθεσία σε πρόταση του πατριάρχη Γρηγορίου Στ΄ για τις εξαιρετικές

Τότε τόνισε ότι το ονοματεπώνυμο Φώτιος Κ. Λυκίδης ή Κωνσταντινίδης του ήταν σεβαστό, ιερό και
προσφιλές, και υπέγραψε τη δεύτερη επιστολή προσθέτοντας και το αρχικό γράμμα Κ., βλ. Φώτιος Κ.
Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892.
31
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
32
Ελευθεριάδου, Η ακίνητος ιδιοκτησία εν Τουρκία, 80.
33
Περί Βακουφίων, 18.
34
Σύμφωνα με τον Φώτιο Σ. Αρχιγένη («Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892) αλλά και
την έκθεση που υπέβαλε ο ίδιος ο πρόεδρος της Πατριαρχικής Ακαδημίας, «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
εν Επιβάταις», ΕΑ 12 (1892/93): 186.
35
Οριζόταν μόνο ο πρόεδρος (σιγίλιο του 1869), «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 48-49.
36
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892.
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του υπηρεσίες προς τα Αρχιγένεια.37 Αντιφατική προς την προσπάθειά του να
προσελκύσει μέλη της κοινότητας, ώστε να εργαστούν για τα Αρχιγένεια, είναι η
έμφαση του Φωτίου Αρχιγένους στην απόλυτη εξουσία της Ελένης Αρχιγένους και του
ίδιου επί των Αρχιγενείων. Στήριζε την άποψή του αυτή στους όρους της διαθήκης και
σε πατριαρχικό έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε από τον ίδιο και επαναλάμβανε
σχετικούς όρους της διαθήκης,38 και πιθανότατα στην ισοβιότητα και το κληρονομητό
του αξιώματος του μουτεβελή,39 το οποίο όμως, παρόλη τη βαρύνουσα σημασία του,
περιοριζόταν από τη θέληση του ιδρυτή του βακουφίου∙ «δια πάσαν πράξιν του
γενομένην εναντίων των οδηγιών του αφιερωτού και δια πάσαν βαρείαν αμέλειαν
προξενήσασαν ζημίαν τω βακουφίω», ο δικαστής θα μπορούσε να τον πάψει, ακόμη
και στην περίπτωση που μουτεβελής ήταν ο ίδιος ο ιδρυτής του βακουφίου.40 Με
αυτούς τους όρους λοιπόν, ο Φώτιος Αρχιγένης δικαιολόγησε τη μη εμφάνιση της
ιδρύτριας στην πρώτη Ελεγκτική Επιτροπή.41 Ο ίδιος δεν εμφανίσθηκε ενώπιον της
δεύτερης Επιτροπής και δικαιολογήθηκε γι’ αυτό διττά, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν είχε
ειδοποιηθεί εγκαίρως και ότι ο δικηγόρος του την προσέβαλε «ως παρανόμως
συστηθείσαν και εργασθείσαν, της υποδίκου Ελένης Σ. Αρχιγένους αποβιωσάσης».42
Εμφανίστηκε όμως ενώπιον της τρίτης Ελεγκτικής Επιτροπής.
Εκεί επανέλαβε ότι δεν γνώριζε την περιουσία του Σαράντη Αρχιγένους -το
δεύτερο επίμαχο στοιχείο της αντιδικίας-, γνώριζε όμως το πιστοποιητικό της Εθνικής
Τράπεζας για την κατάθεση των 971 ομολογιών και το πιστοποιητικό που εμφάνιζε ως
περιουσία του Σαράντη Αρχιγένους «μόνον το ποσόν των διαληφθέντων χρεωγράφων,
άτινα απέφερον μέχρι του 1876 300.000 φρ. ως έγγιστα από δε του έτους 1876-1882
ούτε οβολόν απέφερον, από δε του 1882 μέχρι πέρυσιν απέφερον 150 λίρας περίπου».
Για να καλύψει τις δαπάνες των Αρχιγενείων, υποστήριξε πως εκποιούσε χρεόγραφά
του, σε όλο το διάστημα της αναστολής πληρωμών από την κυβέρνηση,43 δηλαδή από
την ολική στάση πληρωμών το 1876 ως τη επανεκκίνηση της οικονομίας με την
εγκαθίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης του Οθωμανικού Χρέους το 1881.
Ο Φώτιος Αρχιγένης στην κατάθεσή του αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη οικονομική
κρίση της αυτοκρατορίας, που προκάλεσε μείωση της αξίας χρεογράφων,44 αλλά

ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την
περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
38
Αρ. πρωτ. 3.050 και διεκπεραιώσεως 3.732/20 Ιουνίου 1874, Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί»,
Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892. Υπάρχει και στο ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/45, 1874: 251-252.
39
Για τον θεσμό του μουτεβελή, Ελευθεριάδου, Η ακίνητος ιδιοκτηρία εν Τουρκία, 80).
40
Περί βακουφίων, 19.
41
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
42
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892.
43
Στο ίδιο.
44
Για την πτώση στις τιμές των χρεογράφων, Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα και πολιτική
ομογενειακών κεφαλαίων. Έλληνες Τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: το κατάστημα «Ζαρίφης
Ζαφειρόπουλος», 1871-1881 (Αθήνα: Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της
Ελλάδος, 1989), 59.
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διακωμωδήθηκε από την κοινότητα.45 Μετά την κατάθεση του Φωτίου Αρχιγένους,
ένας μέλος της (τρίτης) Επιτροπής μετέβαλε την άποψή του υπέρ του Φωτίου.46
Για την τελική απόφαση του Μικτού Συμβουλίου, καθοριστικές ήταν οι
εκθέσεις των τριών Ελεγκτικών Επιτροπών. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση της
πρώτης Επιτροπής, με την οποία συμφώνησαν και οι εκθέσεις των άλλων δύο
Επιτροπών (εκτός από ένα μέλος της τρίτης),47 οι εναγόμενοι «απέφυγον να δώσωσιν
[…] λόγον της τε παραληφθείσης περιουσίας και της διαχειρίσεως αυτής, εκτός
ασυναρτήτων τινών σημειώσεων», ώστε η Επιτροπή «ευρέθη απέναντι σχεδόν
απροχωρήτου, καθό απολέσασα τον πρώτιστον και κύριον παράγοντα της εξελέγξεως,
δηλ. τας καταθέσεις και διασαφήσεις των δοσιλόγων, ας υποβάλλουσα εις το κριτήριον
της αντιπαραθέσεως προς άλλας άλλοθεν πληροφορίας αυτής, ηδύνατο τουντεύθεν να
φθάση εις σχεδόν βέβαια, ασφαλή και αναμφισβήτητα συμπεράσματα»∙ δεν συνέταξαν
απογραφή της περιουσίας του Σαράντη Αρχιγένους, παράλειψη που θεωρήθηκε η
μεγαλύτερη μομφή εναντίον τους. Διαπιστώθηκε επιπλέον «καταφανής διαφορά»
μεταξύ του ποσού που κατέθεσαν οι διαχειριστές και του ποσού που ανέφερε ο
Σαράντης Αρχιγένης στη διαθήκη του,48 «ώστε υπάρχει […] έλλειμμα τουλάχιστον εκ
λιρών οθωμανικών χρυσών οκτώ χιλιάδων». Και πρόσθετες παραλείψεις επιβάρυναν
τους διαχειριστές, όπως η μη εκποίηση της οικίας του ιδρυτή στο Πέρα όταν η αξία της
ήταν υψηλή, με αποτέλεσμα να χάσουν τα Αρχιγένεια «την αίγλην και την σημασίαν,
ην εσκόπει ο αοίδιμος αυτών ιδρυτής». 49
Με βάση κυρίως τις τρεις εκθέσεις διαμορφώθηκε το σκεπτικό του Μικτού
Συμβουλίου ότι: οι εναγόμενοι «ηρνήθησαν μέχρι τέλους ίνα παρουσιάσωσι τακτικούς
και ακριβείς λογαριασμούς της διαχειρίσεως αυτών και εις τας τρεις αλλεπαλλήλους
εξ οφφικίου διορισθείσας επιτροπάς»∙50 «απέφυγον ωσαύτως παντός τρόπου ίνα
παρουσιάσωσιν ου μόνον τους κανονισμούς των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων […],
αλλά και τα βιβλία του μακαρίτου ων απ’ αρχής μέχρι τέλους ηρνήθησαν την ύπαρξιν»∙
«ουδόλως συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της διαθήκης του μακαρίτου Σ.
«Αλλ’ εχέτω ατρέμας ο γεννάδας ιατρός, διότι ο ψιλός έπαινος του ενός μέλους τούτου δια την εν
δυσχερέσι δήθεν εποχαίς από του 1876 διακυβέρνησιν υπ’ αυτού των Αρχιγενείων, ή μάλλον εν εποχαίς
καθ’ ας συνεταράχθησαν αι κρίσεις και εσείσθησαν αι φρένες αυτού και ουχί τα έθνη, ως λέγει, και οι
λαοί, δε σώζει αυτόν από της δεινής μομφής της πλειονοψηφίας της σεβαστής επιτροπής»,
Μικταροδημογέροντες κ.ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
46
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892. Αναφορά στη
διαφοροποιημένη στάση ενός μέλους της τρίτης Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται και στην επιστολή του Ι.
Κ. Μαυρουδή, 6938/19 Σεπτεμβρίου 1892 και της κοινότητας, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6
Οκτωβρίου 1892.
47
Η έκθεση της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής σώζεται πλήρης στην επιστολή του Ιωάννη Κ.
Μαυρουδή, «Δικαστικά», Νεολόγος 6938/19 Σεπτεμβρίου 1892· η έκθεση της δεύτερης Επιτροπής
συνοπτικά στην επιστολή της κοινότητος, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892· για την
έκθεση της τρίτης Επιτροπής, γνωρίζουμε μόνο τη διαφοροποίηση ενός μέλους της.
48
Σύμφωνα με το β΄ άρθρο της διαθήκης: «προς ασφάλειαν και αΐδιον συντήρησιν των φιλανθρωπικών
τούτων καθιδρυμάτων εξεδόθη υπό της Κυβερνήσεως βακφιές, συνωδευόμενος με αυτοκρατορικό
βεράτι. Εν τω βακφιέ ανεγράφη ότι προικοδοτώ τα Αρχιγένεια καθιδρύματα με δέκα χιλιάδας λίρας
οθωμανικάς χρυσάς. Έκτοτε αύται υπερεδιπλασιάσθησαν. Θέλω και διατάσσω, ότι μετά την αποβίωσίν
μου τα χρήματα ταύτα να κατατεθώσιν αμέσως εν τη εν Αθήναις εθνική Τραπέζη της Ελλάδος∙ ήδη
ευρίσκονται εν τω κιβωτίω μου μετημφιεσμένα εις χρεώγραφα. Οι τόκοι αυτών εισι προωρισμένοι προς
αΐδιον συντήρησιν των ρηθέντων καθιδρυμάτων», «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 24.
49
Βλ. Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Δικαστικά», Νεολόγος 6938/19 Σεπτεμβρίου 1892.
50
«Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 306-307 και ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 320.
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Αρχιγένους παρεβίασαν τας πλείστας αυτών, ή μάλλον ουδεμίαν ετήρησαν ου μόνον
κατά την εποχήν της σημαντικής εκπτώσεως των παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος
[…] ότε ευρίσκοντο εις την απόλυτον αδυναμίαν της εκτελέσεως των όρων της
διαθήκης, […], αλλά και εν καιρώ της υπερτιμήσεως των χρεωγράφων, ότε ταύτα
έφερον τόκον 1.240 λιρών ετησίως»∙ και επειδή «καθήκον επιβάλλεται απαραίτητον
τω Συμβουλίω τούτω, εις ο υπάρχει ανατεθειμένη η ανωτάτη εποπτεία πάντων των
Εθνικών καταστημάτων ίνα προνοήση υπέρ της καλής και επωφελούς εις το μέλλον
διοικήσεως των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων», το Μικτό Συμβούλιο αποφάσισε, με
απόλυτη πλειοψηφία, να διορίσει πενταμελή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή
από δύο μέλη του Μικτού Συμβουλίου (τον Κορυτσάς Φιλόθεο και τον Β.
Ελευθεριάδη), δύο αντιπροσώπους της κοινότητας εκλεγμένους από γενική συνέλευση
και τον Φώτιο Αρχιγένη «εκ σεβασμού προς την μνήμην του μακαρίτου». Στην
Επιτροπή των Αρχιγενείων ανατέθηκε η σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των
Αρχιγενείων και η εξακρίβωση της περιουσίας του ιδρυτή («άνευ της συμπράξεως εν
τω θέματι τούτω του Φωτίου Αρχιγένους»), σύμφωνα με το απόγραφο (16/28 7βρίου
1873), το οποίο έκανε δεκτό ως βάση της περιουσίας του ιδρυτή, και με την πρόβλεψη
να υποχρεωθεί ο Φώτιος Αρχιγένης να καταθέσει το ποσό που θα αποδεικνυόταν ότι
έλειπε (14 Οκτωβρίου 1892).51
Στον τύπο γράφτηκε ότι η «περί των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων απόφασις του
Μικτού Συμβουλίου έτυχε της γενικής επιδοκιμασίας»,52 αναμφίβολα όχι και των
αρχών της κοινότητας. Η Επιτροπή των Αρχιγενείων ενήγε τον Φώτιο Αρχιγένη για τη
μη κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, τον Οκτώβριο του 1873, επτακοσίων χρεογράφων
αιγυπτιακού δανείου (5 Δεκεμβρίου 1892), για τα οποία ο δικηγόρος του Φωτίου
Αρχιγένους ισχυρίσθηκε ότι επρόκειτο για επτακόσιες ονομαστικές αγγλικές λίρες (5
Μαΐου 1893). Το Μικτό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τι αξία είχαν και ποιο τόκο έφεραν
τα αιγυπτιακά δάνεια το 1873 (24 Νοεμβρίου 1893),53 δέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία
ότι αυτά που σημειώνονται στο απόγραφο είναι επτακόσια χρεόγραφα,54 και, αφού
εξέτασε ποιο ήταν το φθηνότερο αιγυπτιακό δάνειο μέχρι το 1874 (δικάσιμος χ.χ.),55
Η απόφαση υπογράφεται από τον προεδρεύοντα Διδυμοτείχου Μεθόδιο, Βελεγράδων Δωρόθεο, Δ.
Κουρτζή, Β. Σαρακιώτη, Ν. Ψυχάρη, Δ. Γενίδουνια, Β. Ελευθεριάδη, Ν. Γεωργιάδη και τον Α΄
Γραμματέα Δ. Θ. Ξανθόπουλο, ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 322-323. (Το τμήμα αυτό των
πρακτικών απουσιάζει από την Εκκλησιαστική Αλήθεια).
52
«Εκκλησιαστικά», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892.
53
Σύμφωνα με την Επιτροπή, απ’ όλα τα αιγυπτιακά δάνεια από το 1862 μέχρι το 1870 μόνο οι τίτλοι
του 1867 έφεραν τόκο 9% και ο καθένας αντιπροσώπευε ανά χίλιες μέχρι είκοσι λίρες, ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99,
Απόφασις επί της δίκης μεταξύ της επιτροπής των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων και του Φωτίου
Αρχιγένους, 328.
54
Σύμφωνα με το σκεπτικό ότι: α) ο Σαράντης Αρχιγένης στη διαθήκη, που συνέταξε λίγες μέρες πριν
από το θάνατό του, διευκρίνισε ότι οι δέκα χιλιάδες χρυσές λίρες, με τις οποίες είχε προικίσει τα
Αρχιγένεια, υπερδιπλασιάστηκαν, ποσό σύμφωνο και με το απόγραφο που συντάχθηκε έξι ημέρες μετά
το θάνατό του∙ β) στο απόγραφο γίνεται χρήση του πληθυντικού αριθμού σε ουδέτερο γένος «κομμάτια»∙
γ) μεταξύ των αιγυπτιακών δανείων δεν υπάρχει τίτλος με αξία κατώτερη από είκοσι λίρες∙ δ) ο
εναγόμενος αρνήθηκε την ύπαρξη βιβλίων του Σαράντη Αρχιγένους, ενώ στο απόγραφο που κατέθεσε
μαζί με την τότε εν ζωή Ελένη Αρχιγένους αναφερόταν ρητά ότι «η σημείωσις των εν αυτοίς
χρεωγράφων εξήχθη εκ των παλαιών και νέων βιβλίων του μακαρίτου», στο ίδιο, 328-329.
55
Το σκεπτικό: α) επειδή στο απόγραφο το αναφερόμενο αιγυπτιακό δάνειο ονομαστικών αγγλικών
λιρών απαρτιζόταν από επτακόσιους τίτλους∙ β) επειδή ο κατώτερος όρος της αξίας των τίτλων των
αιγυπτιακών δανείων από το 1862 μέχρι το 1873 ήταν 20 λίρες και μόνο κάθε λίρα του δανείου του 1870
51
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αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία να καταδικάσει τον Φώτιο Αρχιγένη να
συμπληρώσει την περιουσία του Σαράντη Αρχιγένους με δέκα χιλιάδες οθωμανικές
λίρες περίπου (16 Μαρτίου 1894).56
Αμέσως μετά ζητήθηκε από τον μητροπολίτη Σηλυβρίας Κωνστάντιο, αφού
μεριμνήσει ώστε ο Φώτιος Αρχιγένης «εντός ωρισμένης βραχείας προθεσμίας
εμφανισθή ενώπιον αυτής [της Επιτροπής των Αρχιγενείων] επιτάξη αυτώ εντόνως ίνα
συμμορφωθή προς το διατακτικόν της εν λόγω αποφάσεως» (14 Απριλίου 1894).57
Όμως ο Φώτιος Αρχιγένης δεν συμμορφώθηκε και προχώρησε σε αναψηλάφηση της
απόφασης (29 Νοεμβρίου 1895).58 Η δε κοινότητα Επιβατών ζήτησε την παύση του
Φωτίου από τη θέση του διευθυντή και διαχειριστή του Ελένειου «ως πλημμελώς και
ουχί ευσυνειδήτως διαχειρισθέντος την υπό του αοιδίμου ευεργέτου της ημετέρας
Κοινότητος καταληφθείσαν ιεράν περιουσίαν των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων και
οφειλέτου τω Ταμείω αυτών υπέρ τας 10.000 λιρών οθωμανικών» και την προσάρτηση
του Ελένειου συγκροτήματος στα Αρχιγένεια υπό τη διοίκηση και διαχείριση της
Επιτροπής των Αρχιγενείων (1 Μαΐου 1894).59 Το αίτημα της κοινότητας εγκρίθηκε
από το Μικτό Συμβούλιο δύο χρόνια αργότερα, την 1 Μαρτίου 1896.60 Τον ίδιο μήνα,
ζητήθηκε, με πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας στην
Ελλάδα, και η υπαγωγή της χρηματικής προικοδότησης του Ελένειου στην ίδια
Επιτροπή (20 Μαρτίου 1896). Τραγική λεπτομέρεια, η τελευταία απόφαση, που
αφαιρούσε οριστικά το Ελένειο συγκρότημα από τον Φώτιο Αρχιγένη, συνέπεσε με
τον θάνατό του.61

των 7% αντιστοιχούσε με γρόσια 66¾, λιγότερο δηλαδή από τα άλλα δάνεια∙ γ) επειδή απορρίφθηκε η
απαίτηση τόκου μέχρι τότε, στο ίδιο, 330.
56
Η απόφαση υπογράφεται από τον προεδρεύοντα Προύσης Ναθαναήλ, Γρεβενών Κλήμη, Δ.
Γενίδουνια, Ι. Χατζόπουλο, Β. Σαρακιώτη, Κ. Ανανιάδη, Α. Σισμάνογλου, Κ. Κωνσταντινίδη και τον Α΄
Γραμματέα Δ. Θ. Ξανθόπουλο, στο ίδιο, 330.
57
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/65, 1894: 115, Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας Κωνστάντιο, 14 Απριλίου
1894.
58
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/67, 1896: 81-82, Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο ΕΤΕ Π. Καλλιγά, 20 Μαρτίου
1896.
59
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, Ο Σηλυβρίας Κωνστάντιος επιβεβαιοί, 331.
60
Μετά από πρόταση του προέδρου της Επιτροπής των Αρχιγενείων Προύσης Ναθαναήλ, ΑΟΠ,
Κώδιξ Α΄/67, 1896: 82-83, Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο Επιτροπής Αρχιγενείων Προύσης
Ναθαναήλ, 20 Μαρτίου 1896.
61
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/67, 1896: 81-82, Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο ΕΤΕ Π. Καλλιγά, 20 Μαρτίου
1896. Ο θάνατος του Φωτίου Αρχιγένους, όπως και η απόφαση περί αναψηλάφησης της δίκης και
οριστικής υπαγωγής του Ελένειου στη διοίκηση της Επιτροπής των Αρχιγνείων, δεν υπάρχουν ούτε στα
πρακτικά της δίκης που δημοσιεύτηκαν στο πατριαρχικό έντυπο -διακόπτονται απότομα-, ούτε στα
πρακτικά της δίκης που αντιγράφηκαν στον κώδικα της κοινότητας Επιβατών.
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Πίνακας 2. Παρουσίαση της οικονομικής διαχείρισης των Αρχιγενείων κατά την
Αρχιγένειο περίοδο, 1857-1892

Αρχιγένειος Περίοδος (1857-1892)

Τύπος σχολείου

Οικονομική διαχείριση Αρχιγενείων
(Συγκρότημα θηλέων)
Τακτικοί
Έκτακτοι Δαπάνες
πόροι
πόροι

1857-1873 (Ιδρυτική περίοδος)
1857:
1.200
λ.
Πλέον
των
Ιδιοσυντήρητο
ετησίως:
2.000
λ.
Ελένη
ενοίκια
ετησίως (μαζί
Αρχιγένους
αποθηκών και
με
του
& Κοσμήτριες
τόκοι
Ελένειου).
χρεογράφων
Επιβαρύνουν
1867:
τους ιδρυτές.
Μικτού τύπου
1872: τροφεία
Ελένη
πλήρωναν μόνο
Αρχιγένους &
εύπορες
Εφορεία
μαθήτριες
Παρθεναγωγείου
(Το ίδιο και στο
Ελένειο από το
1868)
1874-1892
1874:
Ιδιοσυντήρητο
Φώτιος
Αρχιγένης με τη
συμπαράσταση
της
Ελένης
Αρχιγένους ως
τον θάνατό της
(1891)

Χαρακτηριστικά

1857:
Παρθεναγωγείο
1863: Ναός
1872:
Ορφανοτροφείο
Οικοτροφείο
1873:
Νηπιαγωγείο
1868: Γυμνάσιο
Αρρένων
και
Αρχιγένειος
Οικία
Συνολικό κόστος:
22.000 λίρες

1878:
επιβολή
διδάκτρων
σε
εύπορες
μαθήτριες
1878-87: ½- 2 λ.
1887-92: 5 γρ.-3
λ.
1887: έλλειμμα
πλέον των 2.000
λιρών

1876-82:
απώλεια ετησίων
εσόδων
1882: λήψη 1/10
των εσόδων,
156 λ.
1878-87: έσοδα
από
δίδακτρα
289,67 λ.
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Η δίκη και οι συνέπειές της
Η «δίκη των Αρχιγενείων καθιδρυμάτων», τίτλος παραπλανητικός για το περιεχόμενο
της δίκης και ατυχής για το εκπαιδευτικό έργο των Αρχιγενείων, υπήρξε σφοδρή
ενδοκοινοτική σύγκρουση, που είχε συνέπειες στη διοίκηση, τη δομή και τη φήμη των
Αρχιγενείων.
Το αντικείμενο της επίδικης διαφοράς, που ήταν ο τρόπος της οικονομικής
διαχείρισης και της διοίκησης των Αρχιγενείων, αντιπαρέθεσε την κοινότητα Επιβατών
με τους κληρονόμους του ιδρυτή Σαράντη Αρχιγένους, Ελένη Αρχιγένους και Φώτιο
Αρχιγένη. Αλλά ο τρόπος διοίκησης των Αρχιγενείων, που ήταν μέρος της επίδικης
διαφοράς, αφορούσε στην μετά τον θάνατο του Σαράντη Αρχιγένους περίοδο της
διοίκησης των Αρχιγενείων, όταν τα ηνία των Αρχιγενείων ανέλαβε ο Φώτιος
Αρχιγένης (έχοντας στο πλευρό του την Ελένη Αρχιγένους), και απέκλειε την
υπόλοιπη, κατά την οποία ηγείτο η Ελένη Αρχιγένους. Σε εκείνη την περίοδο, και
συγκεκριμένα από το 1867, οι ιδρυτές των Αρχιγενείων, έχοντας υιοθετήσει έναν
ανοικτό προς την κοινότητα τρόπο διοίκησης των Αρχιγενείων, είχαν εισάγει την
κοινότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Η συμμετοχή της
κοινότητας στη λήψη αποφάσεων και τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου των
Αρχιγενείων έληξε με την ανάληψη της διεύθυνσης των Αρχιγενείων από τον Φώτιο
Αρχιγένη. Έτσι γίνεται κατανοητό, γιατί, στην επιστολή της κοινότητας, που
υπογράφεται από όλους τους εκπροσώπους της, δημογεροντία, εκκλησιαστικούς
επιτρόπους και σχολικούς εφόρους, και η οποία δεν διακρίνεται από λεπτότητα και
σεβασμό προς το αντίδικο μέρος, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά εναντίον της
Ελένης Αρχιγένους, ενώ επικρίνεται ο Φώτιος Αρχιγένης ακόμη και για τη χρήση του
ονόματός της, το οποίο, κατά την κοινότητα, χρησιμοποιούσε για να δικαιολογήσει τις
πράξεις του. Ο αποκλεισμός της κοινότητας από τη διοίκηση και τη διαχείριση των
Αρχιγενείων είναι το βαθύτερο αίτιο της διαφοράς. Εξάλλου ο ίδιος ο Φώτιος
Αρχιγένης σε επιστολή του υποστήριξε ότι είναι «ψεύδος» ότι λόγω «επιβολής
τουτέστι διδάκτρων κακής διαχειρίσεως κτλ. η κοινότης ηναγκάσθη τω 1887 να κινήση
αγωγήν διότι και προ πολλών ετών, επί Ιωακείμ του Γ΄ [1874-1884] εκίνησε τοιαύτην
και εις τους ‘Συλλόγους’, ελληνικόν και θρακικόν», χωρίς όμως να αναφέρει άλλο
λόγο.62 Από την άλλη, η κοινότητα Επιβάτων (ενώ έκανε και δική της υπόθεση την
κηδεία της Ελένης Αρχιγένους)63 θεωρούσε ότι αναξίως ο Φώτιος Αρχιγένης κατείχε
θέση στα Αρχιγένεια∙ υπήρχαν φήμες περί υιοθεσίας του με χρήση δόλου, τις οποίες
επιβεβαιώνουν και ο Φώτιος Αρχιγένης σε προσωπικές επιστολές του (19 Μαΐου 1877
και 9 Σεπτεμβρίου 1888)64 και η κοινότητα Επιβατών, με τον τρόπο με τον οποίο

Σύμφωνα με τον Φώτιο Σ. Αρχιγένη, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/30 Σεπτεμβρίου 1892.
Ιδιωτικό αρχείο Μιράντας Σοφιανού, «Ελένη Σαράντου Αρχιγένους» (απόκομμα εφημερίδας,
Οκτώβριος ή Νοέμβριος του 1891, με άρθρο για την κηδεία της Ελένης Αρχιγένους, το οποίο
συμπεριλαμβάνει επιστολή από τους Επιβάτες της 29ης Οκτωβρίου 1891).
64
Σε μια επιστολή εξέφρασε παράπονα «δια τας συκοφαντίας του κόσμου» (19 Μαΐου 1877) και σε
άλλη «δια τας εκτοξευομένας περί υιοθεσίας του λοιδωρίας [sic] διαφόρων επισημοτήτων» (9
Σεπτεμβρίου 1888), Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης,
Φώτιος. Μη ζώην μετ’ αμουσίας (Τίτλος μονοσέλιδου με αντιγραφές επιστολών του Φωτίου
Αρχιγένους).
62
63
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άρχισε και ολοκλήρωσε την επιστολή της στον τύπο.65 Επομένως, η επίδικη διαφορά
αφορούσε στον τρόπο της οικονομικής διαχείρισης και της διοίκησης των Αρχιγενείων,
αλλά, λόγω της συμμετοχής της κοινότητας Επιβατών σε αυτήν κατά την περίοδο της
διεύθυνσής τους από την Ελένη Αρχιγένους, αντιπαρέθετε την κοινότητα Επιβατών με
τον αίτιο του αποκλεισμού της από τις αρμοδιότητές της στα Αρχιγένεια, τον Φώτιο
Αρχιγένη.
Επρόκειτο δηλαδή για σύγκρουση προκρίτων. Ο Φώτιος Αρχιγένης, εκτός από
γιατρός της κοινότητας,66 ήταν ένας από τους προκρίτους που προσυπέγραφε
σημαντικά έγγραφα των Επιβατών, είτε οικονομικής διαχείρισης ως μέλος της
Εφορείας του Παρθεναγωγείου πριν την υιοθεσία του (1866),67 είτε διαθήκες
ευεργετών μετά την υιοθεσία και τον θάνατο του Σαράντη Αρχιγένους (1876).68 Ακόμη
και κατά τα τρία χρόνια πριν τη δίκη υπήρχε κάποιου είδους συνεργασία μεταξύ του
Φωτίου και της κοινότητας, την οποία όμως περιέγραψαν διαφορετικά κατά την
περίοδο της δίκης.69 Ο Φώτιος Αρχιγένης λοιπόν αναμετρήθηκε, μεταξύ άλλων
προκρίτων, με τον Δημήτριο Ζαφειρόπουλο,70 έναν από τους σημαντικότερους
οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής, που στήριζε την οικονομική
του δύναμη στη μεγάλη γαιοκτησία71 και την εμπορία γαλακτοκομικών72 (ο μετέπειτα
Σύμφωνα με την εναρκτήρια πρόταση της επιστολής: «Ο γνωστός Φώτιος Κωνσταντίνου Μαδύτιος
και κατά το 1869, ως μη ώφειλε, θετός υιός του αοιδίμου ευεργέτου της ημετέρας κοινότητος και του
έθνους εν γένει Σαράντου Αρχιγένους γενόμενος […]»∙ και την τελευταία, πριν την καταληκτική
παράγραφο: «ον [τον Φώτιον] απατηθείς, ή εξαναγκασθείς, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, κατάστησε θετόν
υιόν και διαχειριστήν των φερωνύμων καθιδρυμάτων αυτού», Μικταροδημογέροντες κ.ά, «Διατριβαί»,
Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου 1892.
66
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού,
«Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 363∙ Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 377.
67
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, Το Ταμείον της Οικοδομής, 273.
68
Στο ίδιο, Διαθήκη Θεμιστοκλέους Γρηγοριάδου, 29.
69
Ως συμφωνία ο Φώτιος, προκειμένου να αναλάβει με χαμηλό κόστος και τη διεύθυνση του κοινοτικού
σχολείου για να διευκολύνει την κοινότητα, που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, λόγω της
ανέγερσης επιβλητικού ναού, Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/30 Σεπτεμβρίου 1892
και Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/14 Οκτωβρίου 1892. Ως απόσπαση χρημάτων
η κοινότητα, προκειμένου ο Φώτιος να προσλάβει δάσκαλο για τα Αρχιγένεια, «πτωχείαν των
Αρχιγενείων υποκρινόμενος», Μικταροδημογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/6 Οκτωβρίου
1892.
70
Αναφέρεται μαζί με άλλα ονόματα προκρίτων που πρωταγωνίστησαν στη σύγκρουση, όπως ο
Ιωάννης Κ. Μαυρουδής και Γεώργιος Φράγκος, οι υπόλοιποι ήταν: Γεώργιος Χ¨Θεοφίλου, Δημήτριος
Θεοχάρογλους, Κυριαζής Ιωαννίδης, Κωστής Αναγνώστου και Βασίλειος Βέικος, βλ. Δράκος, Τα
Θρακικά, 32.
71
Είχαν περάσει στην κατοχή του εκατοντάδες στρέμματα μεταξύ Σηλυβρίας και Επιβατών (ΑραπΤεπέδες) και ως προικώο το τσιφλίκι Κισλή (ανάμεσα στο Ξάστερο και την Καλλικράτεια), Μιλτιάδης
Α. Σταμούλης, «Αναμνήσεις από την Ανατολικήν Θράκην», Θρακικά 18 (1943): 197. Στη Θράκη πολλοί
απέκτησαν μεγάλη κτηματική περιουσία νοικιάζοντας ή αγοράζοντας εκτάσεις γης και τσιφλίκια από
απογόνους μπέηδων αλλά και σουλτανικές βακουφικές γαίες από το κράτος, σύμφωνα με την Καλλιόπη
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Οικονομική και Κοινωνική Ζωή του Ελληνισμού της Θράκης κατά την
Τουρκοκρατίαν», Θρακικά 47 (1974), 38. Οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς επέτρεπαν το πέρασμα
γης, ακόμη και τσιφλικιών, στα παράλια, όπου η διείσδυση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού ήταν
σημαντική, σε εμπόρους. Για την αποδέσμευση της οικονομικής από την πολιτική εξουσία στα παράλια,
Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι.-1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες από το Μιλλέτ των
Ρωμιών στο ελληνικό έθνος (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998), 199-201.
72
Ήταν ιδιοκτήτης ενός από τα τρία εργαστήρια παρασκευής γιαουρτιού (γιαουρτχανέδες), που
απορροφούσαν την παραγωγή γάλακτος των κτηνοτρόφων και έστελναν καθημερινά στην
Κωνσταντινούπολη χιλιάδες οκάδες «σηλυβριανού» γιαουρτιού, Μ. Μαραβελάκης και Α.
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πρώτος βουλευτής Μετρών, 1908).73 Ο Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, κατά την περίοδο
της δίκης, ήταν μέλος της εφορείας του κοινοτικού σχολείου (Ιούλιος 1894),74 και,
σύμφωνα με τον πρόκριτο Σηλυβρίας Αναστάσιο Σταμούλη, «δήμαρχος» της
κοινότητας Επιβατών από το 1885 (Μετά το όνομά του αναφέρεται και το όνομα του
Γ. Χ. Χατζηθεόφιλου).75
Η σύγκρουση μεταξύ του Φωτίου
Αρχιγένους και του Δημήτριου
Ζαφειρόπουλου αποσκοπούσε στον
έλεγχο των Αρχιγενείων∙ ο έλεγχος
προσέδιδε κύρος σε εκείνον που τον
κατείχε και εκνευρισμό στους
αποκλειόμενους. Η εκπαίδευση ήταν
ένα από τα δύο πεδία ανταγωνισμού
της
τοπικής
εξουσίας
στην
Οθωμανική αυτοκρατορία (ως το
1908), καθώς τα κοινά πράγματα
αφορούσαν στη διαχείριση σχολείων
και εκκλησιών. Η προσπάθεια
ελέγχου των σχολείων τα μετέτρεπε
σε «παλαίστρα των διχονοιών και
κομματικών ερίδων»∙76 «δίκαι και
έριδες ατελεύτητοι»,77 ενώ υφέρπουν
οι κρίσεις του βουλγαρικού78 και του
προνομιακού
ζητήματος,
που
αφορούσαν και στα σχολεία, η πρώτη
20. Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, καθήμενος αριστερά
εντείνει την ανάγκη σχολείων, ενώ η
(Ιδιωτικό αρχείο Markos Zafiropoulos)
δεύτερη απειλεί να αφαιρέσει τον
79
έλεγχό τους από το Πατριαρχείο. Ο Ευστράτιος Ι. Δράκος, κατά την περιήγησή του
στη Θράκη για τη συγγραφή σχετικού βιβλίου, βρήκε την κοινότητα Επιβατών στο
αποκορύφωμα της κρίσης (πήρε το μέρος του Φωτίου),80 αλλά δεν ήταν η μόνη. Με
Βακαλόπουλος, Οι Προσφυγικές Εγκαταστάσεις στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ανατ.∙ Θεσσαλονίκη:
Βάνιας, 1993), 434.
73
Η βουλευτική του ιδιότητα, η σχέση του με την Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως και ο ρόλος του
στον αντιβουλγαρικό αγώνα αναφέρονται κατά την εξέταση της περιόδου 1901-1912.
74
Μαζί με τους Κ. Χ. Αντωνιάδη, Αχιλλέα Δ. Βαλλή, Β. Δ. Βέικο και Ψ. Τζαμπετζή, ΙΑΕΤΕ,
Α1.Σ21.Υ15.Φ61.Μ/Τ40.
75
ΑΑ/Αρχείο Α. Κ. Π. Σταμούλη, Συλλογή Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. (Μονόφυλλο με δύο
δακτυλογραφημένα ονόματα και χειρόγραφη προσθήκη του έτους και του αξιώματος).
76
Κ. Ξανθόπουλος, «Οποία παρ’ ημίν η εκπαίδευσις», ΕΦΣΚ Παράρτημα 18 (1861-1886), 154.
77
ΑΣΔΕΓ.Γ5.190, Κ. Γεωργιάδης προς Πρόεδρον του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών
Γραμμάτων, Ραιδεστός 5 Αυγούστου 1873, 25-27.
78
Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 243-247.
79
Στην πρώτη φάση υπήρξε απειλή να αφαιρεθούν από το Πατριαρχείο η εκδίκαση αστικών υποθέσεων
και ποινικών αδικημάτων των κληρικών, ενώ στη δεύτερη, να παρέμβει η οθωμανική διοίκηση στην
εκπαίδευση, τόσο στον διορισμό εκπαιδευτικών και στον έλεγχο των σχολικών προγραμμάτων όσο και
στην υποχρεωτική εισαγωγή της οθωμανικής τουρκικής, Χάρης Εξερτζόγλου, «Το ‘προνομιακό’
ζήτημα», Τα Ιστορικά 22 (1995): 66-70.
80
«[…] ο θετός υιός Φώτιος ο Μαδύτιος εγένετο σωτήρ τούτων», Δράκος, Τα Θρακικά, 82.
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αφορμή την κρίση στη Στέρνα της επαρχίας Μυριοφύτου και Περιστάσεως, που
κρατούσε κλειστό το Παρθεναγωγείο, έγραψε «η διχόνοια και ο κομματισμός
πρυτανεύουσι και παρ’ αυτοίς ως και παρά πλείστοις, οις δεν εχαρακτήρισα φεισθείς
της μελάνης».81 Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και στη Μικρά Ασία∙ ενδοκοινοτική
σύγκρουση στην Τραπεζούντα, για παράδειγμα, την ίδια περίπου περίοδο (1893-1897),
προκάλεσε την παύση της λειτουργίας ενός από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα όχι μόνο της πόλης αλλά όλης της Μικράς Ασίας, του Φροντιστηρίου.82 Στο
πλαίσιο λοιπόν κοινοτικών ανταγωνισμών, σημειώθηκε η αναμέτρηση του Φωτίου
Αρχιγένους με τους προκρίτους των Επιβατών, ενώ οι συναισθηματικές επήρειες των
εμπλεκομένων στη σύγκρουση, οργή και από τις δύο πλευρές για την παρέμβαση και
τον αποκλεισμό αντίστοιχα, διατηρήθηκαν χωρίς τροποποίηση ως το τέλος. Δεν
μπόρεσε να τις ανακόψει ούτε η αναγκαιότητα συνεργασίας που προσπάθησε να
δημιουργήσει η μετριοπαθής απόφαση του Μικτού Συμβουλίου με τη συμμετοχή σε
αυτό και του Φωτίου Αρχιγένους, ούτε κυρίως η αναγκαιότητα λειτουργίας όλου του
συγκροτήματος.83 (Στην Τραπεζούντα, αντιθέτως, η ενδοκοινοτική έριδα έληξε με την
από κοινού απόφαση των αντιδίκων να προχωρήσουν στην ανέγερση νέου πρότυπου
εκπαιδευτηρίου).84
Η εμπάθεια, από την πλευρά των ισχυρών της κοινότητας Επιβατών, δεν έληξε
μετά την πλήρη επικράτησή τους επί του Φωτίου Αρχιγένους και τη συμμετοχή
αντιπροσώπων τους στην Επιτροπή των Αρχιγενείων,85 όπως αποδεικνύει η απάθεια
για την τύχη του Ελένειου, παρότι η υπαγωγή της χρηματικής προικοδότησής του στην
Επιτροπή των Αρχιγενείων ζητήθηκε «προς ευόδωσιν και ανασύστασιν του».86 Αρκετά
αργότερα η κοινότητα Επιβατών προσπάθησε να συμβάλλει οικονομικά στην ανεπιτυχή τελικά- πατριαρχική προσπάθεια για την επαναλειτουργία του Ελένειου,
όταν οι συνθήκες είχαν αλλάξει∙ έκανε δηλαδή αισθητή την παρουσία του το ελληνικό
κράτος στην περιοχή της Θράκης, λόγω των εντεινόμενων βαλκανικών
ανταγωνισμών.87 Έτσι, παρόλο που η ετήσια δαπάνη της λειτουργίας του Ελένειου δεν
ήταν μεγάλη («περί τας πεντακοσίας μόνον λίρας ετησίως»),88 το Ελένειο δεν
επαναλειτούργησε. Την αντίφαση ανάμεσα στην ύπαρξη οικονομικής δύναμης και την
εικόνα εγκατάλειψης του κτιρίου θα την παρατηρήσει και θα την καταγράψει χρόνια
αργότερα ένας καλός -για τις ανάγκες του αντιβουλγαρικού αγώνα- γνώστης της
περιοχής ο υποπρόξενος Ραιδεστού Κωνσταντίνος Ντάσσος. «Εν ω αι ομογενείς
κοινότητες των τμημάτων Μετρών και Σηλυβρίας, διαθέτουσαι πόρους επαρκείς εκ
Στο ίδιο.
Αιμιλία Σαλβάνου, «Φροντιστήριο Τραπεζούντας», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μικρά
Ασία, 2002, URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6622> (πρόσβαση 18 Μαρτίου 2018).
83
Για την αποδοχή μιας αναγκαιότητας που μετριάζει και τροποποιεί τα πάθη, Thomass, Ο Σπινόζα και
η τέχνη της ευτυχίας, 101-103.
84
Σαλβάνου, «Φροντιστήριο Τραπεζούντας» (ηλεκτρονική πηγή).
85
Ένας από τους πρώτους ήταν ο Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, που δημοσίευσε την πρώτη επιστολή εναντίον
του Φωτίου, ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/69, 1897: 278. Μικτό Συμβούλιο προς Ιωάννη Μαυρουδή, 5 Σεπτεμβρίου
1897.
86
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/67, 1896: 81-82, Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο ΕΤΕ Π. Καλλιγά, 20 Μαρτίου
1896.
87
Εξετάζεται σε άλλο κεφάλαιο (Β2.2).
88
Α. Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 21 (1897/98): 270.
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βοσκησίμων γαιών, προκόπτουσι και προοδεύουσι, τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια
διδασκαλεία παρουσιάζουσι συμπτώματα δυσάρεστα από οικονομικής απόψεως.
Παραρτήματα τινα μένουσιν άχρηστα και κατηρειπωμένα».89 Από την πλευρά της
οικογένειας του Φωτίου Αρχιγένους, αν και δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για περαιτέρω
νομική διεκδίκηση του αρχιγένειου συγκροτήματος από τον γιο του, η χήρα του
Κωνσταντίνου Αρχιγένους Πολύμνια, η οποία περιγράφηκε ως «πολύ πλούσια», 90
συμπεριέλαβε το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων στην καταγραφή της
αστικής της περιουσίας κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας (ακριβή θέση, αξία και εξ αδιαιρέτου συν-μεριδιούχους την ίδια
και τα τρία της παιδιά),91 την περίοδο βέβαια κατά την οποία αυτό βρισκόταν υπό
τουρκική δικαιοδοσία. (Πριν το 1922, είχε περάσει στη δικαιοδοσία της Ελληνικής
Πολιτικής Διοίκησης Θράκης, μετά από επίσημη πράξη παραχώρησης από το
Πατριαρχείο).
Επίσης, άμεση συνέπεια της δίκης ήταν η παύση λειτουργίας του Ελένειου
Γυμνασίου Αρρένων, της οποίας η ακριβής χρονολογία δεν παραδίδεται, πρέπει όμως
να συνέβη το έτος 1894. Δύο πατριαρχικές επιστολές του 1896, που αναφέρουν ότι το
Ελένειο έπαυσε να λειτουργεί «από εξαετίας», υπαινίσσονται το έτος 1890.92 Όμως
απόφοιτος του Ελένειου έλαβε το πτυχίο του στις 18 Ιουλίου 1893, υπογεγραμμένο,
όχι από τον διευθυντή, αλλά, «αντ’ αυτού ασθενούντος», από τον γιο του Κωνσταντίνο
Φ. Αρχιγένη,93 και δίδαξε το υποχρεωτικό έτος της δωρεάν διδασκαλίας, «από 1
Σεπτεμβρίου 1893 έως 31 Αυγούστου 1894»,94 το οποίο αναγνωρίζεται ως πρώτο έτος
της διδασκαλικής του σταδιοδρομίας, χωρίς αναφορά σε παύση του Ελένειου.95

ΙΑΥΕ 1907 Δ/α.α.α.54/Κων. Ι. Ντάσσος, Έκθεσις περί των Βουλγάρων και Βουλγαροφώνων των από
Μαλγάρων και Χαριουπόλεως μέχρι της Μαύρης Θαλάσσης οικούντων, 8 Ιουλίου 1907.
90
Σύμφωνα με τον εγγονό της Κώστα Φ. Αρχιγένη, Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Κώστας Φ. Αρχιγένης.
Ηχογραφημένη συνέντευξη. Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2014.
91
Ιδιωτικό αρχείο Κώστα Φ. Αρχιγένη, Commission Mixte Pour L' Echange des Populations Grecques
& Turques. Certificat D' Etabli No. 23109 (Έντυπο φύλλο συμπληρωμένο χειρογράφως στα γαλλικά).
92
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/67, 1896: 818-822, Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο ΕΤΕ Π. Καλλιγά, 20
Μαρτίου 1896 και ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/67, 1896: 82-83, Πατριαρχική επιστολή προς Προύσης Ναθαναήλ,
20 Μαρτίου 1896.
93
Ιδιωτικό αρχείο Κώστα Αρχιγένη. [Πτυχίον Διδασκαλικού Επαγγέλματος]: Φίλιππος Ζ.
Καργόπουλος. Αρχιγένεια Καθιδρύματα, Ελένειον Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον, 18 Ιουλίου 1893.
(Φωτοτυπία από το πρωτότυπο). Το ίδιο αναφέρεται και σε χειρόγραφο αντίγραφο του πτυχίου από τον
ίδιο τον Φίλιππο Ζ. Καργόπουλο, Ιδιωτικό αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου, Φίλιππος Ζαφειρίου
Καργόπουλος, Αντίγραφον Πτυχίου (Εγκεκριμένο αντίγραφο σε χειρόγραφη μορφή, Θεσσαλονίκη, 15
Οκτωβρίου 1924).
94
Ιδιωτικό αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου, Φίλιππος Ζαφειρίου Καργόπουλος, Χρόνος διδασκαλίας,
Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 1924 (χειρόγραφο σημείωμα).
95
Στο ίδιο, Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος, Πιστοποιητικόν [διδασκαλικής υπηρεσίας], Οικουμενικόν
Πατριαρχείον, 6 Μαΐου 1924.
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Επίσης,
το
1894
παραδίδεται ως έτος
παύσης του Ελένειου
από
εξ
Επιβατών
απόφοιτες
του
διδασκαλείου (Ζωή Κ.
Σακκίδου,96 ανώνυμη)97
και
μαθήτρια
των
Αρχιγενείων
(Κατίνα
Βέικου-Σεραμέτη),98
όπως επίσης και από
καθηγητή
των
21. Το πτυχίο του Φίλιππου Ζ. Καργόπουλου, 18 Ιουλίου 1893 Αρχιγενείων (Κυπριανός
(Φωτοτυπία από το αρχείο του Ακύλα Μήλλα, Ιδιωτικό αρχείο
Στυλιανίδης).99
Αν
Κώστα Αρχιγένη)
ληφθεί υπόψη και ο
ης
100
σεισμός της 10 Ιουλίου 1894, που προκάλεσε φθορές και στο «περικαλλέστατον»
Ελένειο,101 τότε καταληκτικό έτος λειτουργίας του Ελένειου είναι το έτος 1894.
Πάντως ως την ψήφιση νέου κανονισμού (1901), παρόλο που ήδη από το 1893,
υπάρχουν νέου τύπου πτυχία που εμφανίζουν τη διοικητική αλλαγή (Η Διευθύνουσα
Επιτροπή και Η Διευθύντρια),102 χρησιμοποιούνται και τα πτυχία που φέρουν έντυπους
τους τίτλους της Ελένης και του Φωτίου Αρχιγένους (Η Ιδρύτρια, Ο Διευθυντής), στα
οποία διαγράφονται οι παλαιοί τίτλοι και προστίθενται χειρόγραφοι οι νέοι (189[4],103
1899).104
Η τύχη του συγκροτήματος των αρρένων υποβάθμισε τον ρόλο της Ελένης
Αρχιγένους ως συν-ιδρύτριας των Αρχιγενείων∙ έπαυσε η λειτουργία του σχολείου που
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 20.
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, [Ανώνυμη εξ Επιβατών απόφοιτη δασκάλα των
Αρχιγενείων] [Επιμνημόσυνος λόγος υπέρ των ιδρυτών των Αρχιγενείων, μετά το 1922] (Επιλέχθηκε
για την εκφώνηση του «ως αρχαιοτέραν εν ενεργεία» δασκάλα).
98
Βέικου-Σεραμέτη, «Γεωργίου Ε. Σεργιάδου. Ύμνοι εκκλησιαστικοί», 164.
99
Κυπριανού Στυλιανίδου, Πρωτοσυγκέλλου. Καθηγητού των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων. Ο Βίος και
τα Θαύματα της Οσίας Ημών Μητρός Παρασκευής της Επιβατινής (εν Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ν. Γ.
Κεφαλίδου, 1921), 2.
100
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, Y. Altinok, B. Alpar, N. Özer, and H. Aykurt, “Revision of the
tsunami catalogue affecting Turkish coasts and surrounding regions”, Natural Hazards and Earth System
Science 11 (2011): 283. «Τω 1894 Ιουνίου 28 σεισμός εγένετο φοβερός και πάντες οι κάτοικοι επί 30
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εκδόσεις Ναυς, 2007), 267.
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η ίδια είχε ιδρύσει, ενώ δεν ήταν ευρέως γνωστό ότι η Ελένη Αρχιγένους συμμετείχε
οικονομικά στην ανέγερση και του συγκροτήματος των θηλέων (μερική αγορά
οικοπέδου και συμμετοχή στην ανέγερση του Ναού). Μετά την παύση λειτουργίας του
Ελένειου εμφανίστηκε η άποψη ότι ο Σαράντης Αρχιγένης έδωσε απλώς το όνομα της
στο Ελένειο για να την τιμήσει, ενώ ο ίδιος την αναγνώριζε και την αποκαλούσε
Ιδρύτρια (και Κυρία).105 Η άποψη αυτή εμφανίζεται σε κείμενα καθηγητών των
Αρχιγενείων (1897,106 1921),107 για τους οποίους δύσκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς
ως αιτία την άγνοια ή την προχειρότητα, αφού υπήρχε το κτίριο του Ελένειου
Γυμνασίου Αρρένων με την επιγραφή του, η οποία απέδιδε την ίδρυση στην Ελένη
Αρχιγένους. Προκύπτει το ερώτημα μήπως έτσι επιχείρησαν να απλοποιήσουν την
πορεία του Ελένειου, που είχε κληροδοτηθεί στον Φώτιο Αρχιγένη, ή την ίδρυση των
Αρχιγενείων αποδίδοντάς την σε έναν άνδρα.
Η δίκη, πριν την ολοκλήρωσή της, μετέβαλε τον τρόπο διοίκησης των
Αρχιγενείων από ιδιοσυντήρητα σε εθνικά καθιδρύματα, τα οποία απαντώνται στην
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως,108 όπου είχε περιοριστεί η εμβέλεια της
εκπαιδευτικής της εξουσίας μετά το τέλος της δεύτερης φάσης του προνομιακού
ζητήματος.109 Εφόσον η διάκριση εδράζεται σε εκλογή (δύο) μελών «αποκλειστικώς
υπό των Π/χείων, τ. έ. είτε υπό της Ι. Συνόδ., είτε υπό του Μ. Συμβουλίου, είτε και υπ’
αμφοτέρων των ανωτάτων τούτων Σωμάτων», τα οποία συμμετείχαν μόνο στη
διοίκηση δευτεροβάθμιων εκπαιδευτηρίων, τα Αρχιγένεια θα ανήκουν στα ανώτερα
εθνικά εκπαιδευτήρια. Η αλλαγή έπρεπε να συνοδεύεται με ψήφιση νέου κανονισμού,
που θα περιγράφει τον ακριβή τρόπο διοίκησης και το είδος της γυμνασιακής
εκπαίδευσης που παρείχαν (στις κατώτερες εθνικές σχολές εφαρμόζεται «το
αναλυτικόν πρόγραμμα των Αστικών και Δημοτικών Σχολών των Π/χείων»). 110 Στην
καθυστέρηση ψήφισης νέου κανονισμού ίσως οφείλεται ότι απουσιάζουν τα
Αρχιγένεια από την κατηγορία των ανώτερων εθνικών εκπαιδευτηρίων για μεγάλο
διάστημα. Το σχέδιο κανονισμού η κοινότητα Επιβατών φέρεται να το αναμένει το

Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 12.
«[…] το Ελένειον εκπαιδευτήριον, ιδρυθέν το 1867 -επωνυμούμενον εκ του ονόματος της πιστής και
αφωσιωμένης αυτώ συζύγου», Αθηναγένης, «Σαράντης Αρχιγένης» [1897], 131.
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109
Η εγκύκλιος που τερμάτισε τη δεύτερη φάση του προνομιακού ζητήματος επιμέριζε τις εκπαιδευτικές
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εμβέλεια της εξουσίας του Πατριαρχείου στα όρια της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Ρούλα
Ζιώγου-Καραστεργίου (έκδ.-επιμ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η
Εκπαίδευση του Γένους. Κείμενα-Πήγες: 1830-1914 (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1998), 38.
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1896,111 ενώ πατριαρχική επιστολή προς τον μητροπολίτη Σηλυβρίας112 ρητώς ανέφερε
ότι επρόκειτο ακόμη για σχέδιο κανονισμού (1897). Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν
υπήρχε κανονισμός λειτουργίας των Αρχιγενείων,113 αλλά ότι ο νέος που έπρεπε να
συνταχθεί από την Επιτροπή των Αρχιγενείων, να εγκριθεί από το Μικτό Συμβούλιο
και να επικυρωθεί από τον πατριάρχη δεν είναι άλλος από αυτόν που επικύρωσε ο
πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ το 1901.114 Παρά την έκδοση όμως του κανονισμού, τα
Αρχιγένεια δεν καταχωρούνται με συνέπεια στους στατιστικούς πίνακες των ανώτερων
εθνικών σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.115
Τέλος, η δίκη δεν υπήρξε «μια θλιβερή παρένθεση»∙116 επηρέασε τον τρόπο
πρόσληψης του εκπαιδευτικού έργου των Αρχιγενείων και κατ’ επέκταση τη φήμη
τους. Συγκεκριμένα, η δίκη κληροδότησε ένα σκεπτικισμό για την ποιότητα του
παραγόμενου έργου, ώστε να υποχρεώνονται στο μέλλον τα Αρχιγένεια να
λογοδοτούν, και να αμφισβητείται η διδακτική ικανότητα των αποφοίτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων, όχι μόνο στην Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική
Επιτροπή (1898,117 1903),118 αλλά και στο ελληνικό κράτος (προσπάθεια αναγνώρισης
των Αρχιγενείων ως πλήρες γυμνάσιο 1915,119 κρίση 1930),120 με αποτέλεσμα να
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/67, 1896: 317. Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο Επιτροπής Αρχιγενείων Λήμνου
Αθανάσιο.
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Εκπαιδευτική Επιτροπή», ΕΑ 27 (1903): 47.
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εκτιμάται συνήθως ως άξια λόγου η περίοδος λειτουργίας κατά την οποία ήταν εν ζωή
ο ιδρυτής και να παραγνωρίζονται οι υπόλοιπες. Σε αυτή τη συνέπεια συνέβαλε η
μακρά διάρκεια της δίκης, η οποία απασχόλησε σχεδόν μία δεκαετία την ηγεσία της
ελληνορθόδοξης κοινότητας και, μέσω των δημοσιεύσεων, την ευρύτερη κοινότητα.
Επίσης, η δημοσίευση επιστολών-λιβέλων των αντιδίκων στα πρωτοσέλιδα του τύπου,
η οποία συνήθως «συνεπλήρωνε το καταστρεπτικόν έργον της κοινοτικής
διαιρέσεως»,121 και μάλιστα η δημοσίευση των επιστολών της κοινότητας και του
εκπροσώπου της, οι οποίες, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το έργο του Φωτίου
Αρχιγένους, υποβάθμιζαν τελικά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούσαν τα Αρχιγένεια
κάτω από τη διεύθυνση του Φωτίου Αρχιγένους, την περίοδο δηλαδή που γινόταν
συστηματική προσπάθεια για την κατάκτηση ευρωπαϊκού επιπέδου σπουδών. Θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο ακόμη παράμετροι: α) η απώλεια των ιδρυτών και της
δημόσιας προβολής που η πολυποίκιλη δράση τους προκαλούσε στον τύπο της εποχής
και συνήθως συνοδευόταν από αναφορά και έπαινο για το προσωπικό τους έργο, τα
Αρχιγένεια: εκπαιδευτική και κοινωνική για την ιδρύτρια των Αρχιγενείων Ελένη
Αρχιγένους∙ επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική και πολιτική για τον ιδρυτή και
καθηγητή της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής Σαράντη Αρχιγένη∙ και β) ο βασικός
επαγγελματικός προορισμός των αποφοίτων του διδασκαλείου να καλύπτουν θέσεις
διδακτικού προσωπικού σε σχολεία της περιφέρειας, που τις κρατούσε μακριά από το
κατεξοχήν αστικό κέντρο, την Κωνσταντινούπολη, και την κουλτούρα του τύπου
(δημοσιεύσεις, αναγνωρισιμότητα). Όλοι αυτοί οι παράμετροι έχουν σχέση με τη
δημόσια εικόνα και τη φήμη, που δεν παίζει δίκαια∙ παίζει επιλεκτικά,122 καθώς ο τύπος,
καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση δημόσιας εικόνας και φήμης, μπορεί να
συμβάλλει στη δημιουργία ανισοτήτων σχετικά με αυτήν.123
Μετά τη δίκη η προβολή των Αρχιγενείων περιορίστηκε στο πατριαρχικό
έντυπο και η γνώση για το έργο που παρήγαν σε όσους γνώριζαν από κοντά την
κατάσταση που επικρατούσε, με τελική συνέπεια, όταν ξεκινούσαν την εκπαιδευτική
τους πορεία τα νέα παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης και απολάμβαναν τα φώτα
της δημοσιότητας, τα Αρχιγένεια να βρεθούν μακριά από αυτά, χωρίς αυτό να
αποκαλύπτει την ποιότητα των σπουδών, το μορφωτικό επίπεδο των αποφοίτων ή τη
σημασία που είχε η εκπαίδευση τους για την ελληνορθόδοξη κοινότητα.

οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν επίστευσα εις την είδησιν, ουδέ τώρα και μετά την τελευταίαν σας
επιστολήν θέλω να πιστεύω, ελπίζω ότι θα ομιλούν εις το Υπουργείον περί άλλων σχολείων π.χ. του
Ζαππείου Αδρ/πόλεως κ.τ.τ. Τόσον τερατώδες μοι φαίνεται το πράγμα. Τα Αρχιγένεια και κατά τας
δυσχερεστέρας του βίου αυτών ημέρας δεν είχον ποτε εν[ν]εατάξιον την εν αυτοίς φοίτησιν των
τροφίμων των» και συνέχισε να απαριθμεί συνοπτικά τα έτη σπουδών των Αρχιγενείων κατά περιόδους.
Συνόδεψε την επιστολή του με έκθεση 56 σελίδων, Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου,
Επιστολή Αδαμάντιου Ταμβακίδη προς Φίλιππο Μανουηλίδη, Αλεξανδρούπολις, 24 Απριλίου 1930.
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‘The point, rather, is that Fame does not play fair; it plays favorites”, Michael Madow, “Private
Ownership of Public Image: Popular Culture and Publicity Rights”, California Law Review 81/1 (1993):
189, URL: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol81/iss1/3> (πρόσβαση 13
Ιουλίου 2017).
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Βασίσθηκε στα ευρήματα του ιστορικού Marshall Missner για τον σχηματισμό της δημόσιας εικόνας
του Albert Einstein στις Ηνωμένες Πολιτείες (“Why Einstein Became Famous in America”, Social
Studies of Science, May 1985: 267-291). στο ίδιο, 182-196.
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 1892-1921

2.1 Μεταβατική, ενδιάμεση και καταληκτική υποπερίοδος: μερικές επισημάνσεις
για την εισαγωγή νεωτερισμών στην πρώτη (1892-1901) και την λειτουργία υπό
καθεστώς έκτακτης ανάγκης στην τελευταία (1912-1919 [1921])
Η λειτουργία των Αρχιγενείων ως εθνικό καθίδρυμα διήρκησε από το 1892 ως το 1921.
Στη νέα περίοδο λειτουργίας των Αρχιγενείων συνεχίζεται η υποχώρηση του λόγου
περί προόδου, εκσυγχρονισμού και φιλελευθερισμού υπέρ ενός φονταμενταλιστικού
εθνικού λόγου, με τον οποίο εκφράστηκαν όλες οι εθνοθρησκευτικές κοινότητες στην
Οθωμανική αυτοκρατορία.1 Στην προσέγγιση της σημασίας του όρου
φονταμενταλιστικός, που, παρά την ευρεία χρήση, παραμένει ασαφής,2 μπορεί ίσως να
βοηθήσει ότι η πιο ασυμβίβαστη από τις διαφορές, η φυλή, προσδιόρισε το περιεχόμενο
της κυρίαρχης έννοιας του έθνους και έγινε το θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας, 3 ή,
στην ελληνική περίπτωση, ο αφομοιωτικός πολιτισμός,4 μέσω της διάδοσης της
ελληνοφωνίας, η οποία εξετάζεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας.
Η κλιμάκωση του ασυμβίβαστου αυτού εθνικού λόγου, καθώς προσεγγίζει στην
αποκορύφωση, προβάλλεται και στη λειτουργία των Αρχιγενείων, κυρίως στην
ενδιάμεση και την καταληκτική υποπερίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η περίοδος
λειτουργίας των Αρχιγενείων υπό πατριαρχική διοίκηση διακρίνεται σε τρεις
υποπεριόδους: τη μεταβατική, κατά την οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της δίκης αλλά
και η έγκριση νέου κανονισμού των Αρχιγενείων για να συνάδει με τη διοικητική
αλλαγή, που σημειώθηκε πριν τη λήξη της δίκης (1892-1901)∙ την ενδιάμεση, από την
ψήφιση του νέου κανονισμού ως την έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, κατά την
οποία παρατηρείται εντατικοποίηση των διεργασιών στο διοικητικό, δομικό και
οικονομικό επίπεδο των Αρχιγενείων (1901-1912), λόγω της κινητικότητας που
ανέπτυξαν οι θεσμοθετημένες αρχές στη διοίκηση των Αρχιγενείων, ο πατριάρχης, το
Μικτό Συμβούλιο, η Ιερά Σύνοδος -προστέθηκε αργότερα-, η κοινότητα Επιβατών,
αλλά και η μυστική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως και το ελληνικό κράτος∙ και την
καταληκτική, όταν τα Αρχιγένεια λειτούργησαν υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, που
προκάλεσε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η περίοδος της
«αναρχίας», όπως ονομάστηκε τοπικά το πολιτικό κενό από την κατάρρευση της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εδώ εξετάζεται η πρώτη και κάπως ανορθόδοξα η
τελευταία φάση∙ η ενδιάμεση, η οποία αναδεικνύει μεταξύ άλλων, τον εκπαιδευτικό
προσανατολισμό των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους, εξετάζεται ιδιαιτέρως.
Στην πρώτη, τη μεταβατική, εξετάζονται οι νεωτερισμοί που εισάγονται στα
Βαγγέλης Κεχριώτης, «Ρέκβιεμ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία», Η συγκρότηση του ελληνικού
κράτους, επιμ. Κατερίνα Γαρδίκα κ.ά. (Αθήνα: Νεφέλη, 2008), 40-41.
2
Προτείνεται η αντικατάστασή του από τον όρο θεμελιωτισμός, βλ. Βασίλειος Μακρίδης,
«Fundamentalismus: Προβλήματα ελληνικής απόδοσης του όρου», Το Βήμα των Κοινωνικών
Επιστημών 4/14 (Ιούνιος 1994): 83-103.
3
Agnes Czajka and Bora Isyar, “Revisiting Lausanne: the Greece-Turkey population exchange”, Near
East Quarterly 9 (2012): 1-10.
4
Σιγάλας, «Ελληνισμός και εξελληνισμός», 149-159.
1
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Αρχιγένεια και η αναστολή κάποιων από αυτούς, που, όταν συμβαίνει, εξυπηρετεί
εθνικούς και θρησκευτικούς ανταγωνισμούς. Για την πληρέστερη παρουσίαση των
νεωτερισμών, η εξέταση προεκτείνεται και στις άλλες περιόδους. Στην τελευταία, την
καταληκτική, περιγράφονται οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βίωσαν τα
Αρχιγένεια, οι υποχρεωτικές παύσεις λειτουργίες λόγω επιτάξεων και οι προσπάθειες
αντιμετώπισης των συνεπειών των επιτάξεων για την άμεση επαναλειτουργία τους. Οι
προσπάθειες αυτές επιβεβαιώνουν την (εθνική) ανάγκη αποφοίτων του διδασκαλείου
των Αρχιγενείων, αποφοίτων δηλαδή που συνήθως διορίζονται στην περιφέρεια, θέμα
που διερευνάται κατά την εξέταση της ενδιάμεσης περιόδου.

Μεταβατική υποπερίοδος (1892-1901): μερικές επισημάνσεις για την εισαγωγή
νεωτερισμών
Η Επιτροπή των Αρχιγενείων, αμέσως μετά τη σύστασή της και πριν την ολοκλήρωση
της δίκης, επέλεξε τον Σωκράτη Σταυρίδη (1865/65-1944), που καταγόταν από τη
Σηλυβρία και τους Επιβάτες,5 για να του
αναθέσει την αναδιοργάνωση των
Αρχιγενείων. Ο Σωκράτης Σταυρίδης είχε
μόλις επιστρέψει από τη Γερμανία με
διδακτορικό στη φιλοσοφία από το
Πανεπιστήμιο της Λειψίας,6 έχοντας
προηγουμένως εγκαταλείψει τις θεολογικές
του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.7
Για να τον συνδράμει, κλήθηκε να
προσφέρει τις υπηρεσίες της εκ νέου, μια
από τις πρώτες απόφοιτες και δασκάλες
των
Αρχιγενείων,
η
Μαριωρίτσα
[Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου.8
Ο
Σωκράτης Σταυρίδης, κατά την Αθηνά
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «ήταν ο νους, ήταν η
σύλληψη
και
κατάρτιση
των
αναμορφωτικών
σχεδίων,
η
κ.
Μαργιορίτσα ήταν η εφαρμογή των
22. Σωκράτης Σταυρίδης, 1884 (Κύρου, Ο υποδείξεων των προγραμμάτων, των
Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και μεταρρυθμίσεων».9
Αρδαμερίου Σωκράτης Σταυρίδης, 40)

Ήταν «γιος του Ελευθερίου Σταυρίδου και της Τζόγιας Διονυσίας Βεννιέρη. Ο πατέρας ήταν γιος του
Σταύρου Μπεζιρτζή, πρόκριτου της Σηλυβριάς και της Επιβατιανής Ταρσής Ελευθεριάδου», ΓαϊτάνουΓιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 58-59.
6
Στο ίδιο.
7
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Πολίτες λόγιοι που εγνώρισα, 10.
8
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 366.
9
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Πολίτες λόγιοι που εγνώρισα, 11.
5
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Ωστόσο, σε κάποιες άλλες πηγές το όνομά της μνημονεύεται και για μεταρρυθμίσεις
που εισήγαγε η ίδια στα Αρχιγένεια, χωρίς να διευκρινίζεται ποιες.10 Ο Σωκράτης
Σταυρίδης, κατά τη σύντομη παραμονή του στα Αρχιγένεια (1893-1896), ανέλαβε τη
διδασκαλία πολλών μαθημάτων, γιατί έλειπαν
«οι πόροι∙ και κατά τα τρία αυτά χρόνια,
αναγκάστηκε να διδάσκει πολλές ώρες, όχι
μόνο τα Ελληνικά στις δύο ανώτερες τάξεις,
αλλά αναπληρώνοντας καθηγητές και τα
φιλοσοφικά, τα παιδαγωγικά και τα
θρησκευτικά σ’ όλο το Γυμνάσιο! Αυτό του
έφερε υπερκόπωση. Και σαν ταχτοποιήθηκε η
Σχολή κ’ επήρε πια το δρόμο της»,11
αποχώρησε (όχι οριστικά). Η Μαριωρίτσα
[Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου παρέμεινε
στη διεύθυνση των Αρχιγενείων, και μετά την
αποχώρηση του Σωκράτη Σταυρίδη, ως το
1901.12 Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα
Αρχιγένεια υπέστησαν με επιτυχία την πρώτη 23. Μαριωρίτσα [Χατζηθεοφίλου]αξιολόγησή τους από την Πατριαρχική Παπαδοπούλου (Γαϊτάνου-Γιαννιού,
Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή (1898), η «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 366)
οποία κατέληγε να αναγνωρίζει τα Αρχιγένεια ως «πλήρες Γυμνάσιον» ισοδύναμο
«προς τα εν ταις επαρχίαις τέλεια Γυμνάσια» με επαρκές διδακτικό προσωπικό («προς
ταις ασκουμέναις […] περιέχουσι τα εν λόγω εκπαιδευτήρια και οκτώ έτερα πρόσωπα
μετά της διευθυντρίας»).13
Από περιγραφές της δομής των Αρχιγενείων, προκύπτει η εισαγωγή στο
νηπιαγωγείο της γερμανικής ή φρεμπελιανής μεθόδου στην αυστηρή εκδοχή της. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό του Σωκράτη Σταυρίδη,14 που παρατίθεται
μερικώς σε τιμητικό άρθρο της Εκκλησιαστικής Αλήθειας για τα σαράντα χρόνια
λειτουργίας των Αρχιγενείων, η δομή των Αρχιγενείων αποτελείται από νηπιαγωγείο,
πενταετές δημοτικό, τετραετές «γυμνάσιο» και μονοετές διδασκαλείο.15 Η ίδια σχολική
δομή παρουσιάζεται και στα πρακτικά της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής
Επιτροπής, αλλά για το νηπιαγωγείο αναφέρεται ότι διαιρείται σε δύο τμήματα: «εις
ιδίως Νηπιαγωγείον αφ’ ενός και εις δημοτικόν σχολείον αφ’ ετέρου». 16 Την ίδια
διάρθρωση για το νηπιαγωγείο παραδίδει και ο Σωκράτης Σταυρίδης, στο καθ’
Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 121.
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι του Καιρού μου (Ιστάμπουλ: Çituri Biraderler
Basımevi, 1951), 60-61.
12
Βλ. Επιστολές Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου προς οικογένεια Σταμούλη (1899), Γιάννης Παπακώστας,
Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 1867-1906 (Αθήνα: Ε.Λ.Ι.Α., 256, 265-266∙ και
ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους
και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929,
49∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 366.
13
ΑΠΘ/ ΙΑΝΕ.ΠΚΕΕ, Συνεδρίασις ΤΞΕ/31 Αυγούστου 1898: 344-345.
14
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 60.
15
Α.Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια» [1897/98], 269.
16
ΑΠΘ/ ΙΑΝΕ.ΠΚΕΕ, Συνεδρίασις ΤΞΕ/31 Αυγούστου 1898: 344-345.
10
11
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υπαγόρευσή μάθημα διδακτικής, το οποίο κατέγραψε μαθήτριά του. «Το νηπιαγωγείον
είνε ο παιδικός κύκλος [κήπος] του Φροιβέλου, αλλά παρ’ ημίν μετεβλήθη εις δίτακτον
δημοτικήν σχολήν. Νηπιαγωγείον εν αυτώ είνε κυρίως μόνον η τάξις των
αναλφαβήτων λεγομένων». Επιπλέον, ο Σωκράτης Σταυρίδης αποσαφηνίζει ότι στο
«ιδίως νηπιαγωγείον» («των αναλφαβήτων»), στο οποίο γίνονται δεκτά παιδιά που
διανύουν «το 6 έτος» της ηλικίας τους, «η ανάπτυξις των παιδιών» γίνεται «κατά το
σύστημα Φροιβέλου». Δηλαδή στα παιδιά δεν γίνεται «διδασκαλία γραμμάτων και
αριθμών», παρά μόνο αφηγήσεις παιδικών ιστοριών και εκμάθηση απλών ποιημάτων
και προσευχών. Επίσης καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως το δίπλωμα χαρτιού, και βέβαια
ενασχολήσεις στον κήπο με «μέσα ασχολίας του παιδικού κήπου» ή «δώρα» έξι κυτία,
το καθένα από τα οποία περιέχει αριθμό σφαιρών, κύβων, κυλίδρων.17 Σύμφωνα με τις
διευκρινίσεις αυτές, στο «ιδίως νηπιαγωγείον» των Αρχιγενείων εισάγεται η γερμανική
ή φρεμπελιανή μέθοδος των παιδικών κήπων στην πιο αυστηρή εκδοχή της, χωρίς το
έβδομο δώρο, που ήταν μεταγενέστερη προσθήκη.18
Αλλά η εισαγωγή αυτού του ιδιαίτερου τύπου νηπιαγωγείου στα Αρχιγένεια
διήρκησε για μικρό χρονικό διάστημα. Στον κανονισμό του 1901, υπάρχει ένας μόνο
τύπος νηπιαγωγείου, που ακολουθεί το γαλλικό πρότυπο. Καθώς σκοπός του
νηπιαγωγείου αυτού ήταν η προετοιμασία των νηπίων για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, «κύριον μέλημα» έγινε «αφ’ ενός μεν η εξάσκησις των νηπίων εις το
ορθώς εκφράζεσθαι δι’ απλουστάτων προτάσεων, αφ’ ετέρου δε η εξοικείωσις αυτών
προς την σχολικήν τάξιν». Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η γαλλική, δηλαδή η
διδασκαλία «αντικειμένων επί εικόνων» και αριθμών από το 1 ως 10 στο αριθμητήριο
ή τον πίνακα («δια στιγμών ή γραμμών ή τετραδίων, ουχί δε δια των ψηφίων»), η οποία
συμπεριλάμβανε και αθλοπαιδιές.19 Με την έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής στο
νηπιαγωγείο προτεραιότητα δόθηκε στην εθνοποιητική στόχευση, ενόψει των
εντεινόμενων εθνικών και θρησκευτικών ανταγωνισμών.20 Θα μπορούσε μάλιστα να
μην υπήρχε ούτε αυτός ο τύπος του νηπιαγωγείου, αν γινόταν αποδεκτή η εισήγηση
της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής
για κατάργηση του
νηπιαγωγείου και των δύο τύπων σε όλα τα σχολεία και χρονική επέκταση της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 7 σε 8 χρόνια, ώστε στα πρώτα τέσσερα να διδάσκεται
μόνο η ελληνική και στα υπόλοιπα, μαζί με την ελληνική, η γαλλική και η τουρκική. Η
πρόταση αποτελούσε μέρος της εισήγησης της Επιτροπής στον πατριάρχη,
προκειμένου να περιορισθεί η διαρροή μαθητών σε ξένα σχολεία (8 Μαρτίου 1900).21

Βλ. «Είδη σχολών», στο μάθημα της διδακτικής, Ιδιωτικό αρχείο Ιωάννη Μίσιου και Ροδιάς
Φουρνιάδου, Και τόδε κτήμα Καλλιόπης Αθ. Σταμπολίδου σπουδαζούσης εν Αρχιγενείω
Παρθεναγωγείω κατά το έτος 1895/96. (Χειρόγραφο τετράδιο υπαγορευμένων μαθημάτων), 51-54.
18
Λασκαρίδου, Πραγματεία περί του φροβελιανού συστήματος, 40-41.
19
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 34-35.
20
Kagiadaki, L' école maternalle Grecque, 375.
21
«Έκθεσις της Π. Κ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής υποβληθείσα τη Α. Θ. Π. και παραπεμφθείσα εις τα Δύο
Διοικητικά Σώματα προς μελέτην και έγκρισιν» (8 Μαρτίου 1900), βλ. Ζιώγου, Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, 183-184.
17
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Ένας άλλος νεωτερισμός της περιόδου αυτής αφορά στην ευρωπαϊκή μουσική.
Επισήμως αναφέρεται μόνο η εκκλησιαστική μουσική (1898,22 1899),23 αλλά δια της
απαγόρευσης της ευρωπαϊκής μουσικής εντός του ναού των Αρχιγενείων, συνάγεται
το συμπέρασμα για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής στο πρόγραμμα των
Αρχιγενείων (1899). Η πληροφορία προέρχεται από πατριαρχική επιστολή προς τον
πρόεδρο της Επιτροπής των Αρχιγενείων Σηλυβρίας Κωνστάντιο, η οποία στάλθηκε
μόλις πληροφορήθηκαν στο Πατριαρχείο δια «επισήμου προσώπου ανακοινουμένου
ότι εν τω ναώ των Αρχιγενείων Καθιδρυμάτων αι μαθήτριαι ψάλλουσιν, υπό την
αρχηγίαν ενός των καθηγητών, εν ευρωπαϊκή μουσική». Με το σκεπτικό ότι: «ο
τοιούτος ξενισμός, αποκεκηρυγμένος ων εκκλησιαστικώς, και εν πάσαις μεν ταις ιεραίς
εκκλησίαις του καθ’ ημάς κλίματος ουκ έστιν ανεκτός, ήκιστα δε πάντων εν ναοίς
ορθοδόξων σχολών, όθεν οφείλει διαδίδοσθαι αμιγές και αλώβητον το αρχαίον και
πάτριον εκκλησιαστικόν μέλος, ουχί δε ξενότροπος και οθνεία μελωδία αντιβαίνουσα
εις την καθ’ ημάς εκκλησιαστικήν παράδοσιν», ο πρόεδρος της Επιτροπής των
Αρχιγενείων κλήθηκε να «φροντίση, άμα τη παραλαβή του παρόντος, όπως καταπαύση
ολοτελώς το επεισελθόν εν τω ειρημένω ιερώ ναώ άτοπον, αποκλεισμένης τελείως της
ευρωπαϊκής μουσικής, και αποκαθισταμένης εν αυτώ μόνης της καθ’ ημάς
εκκλησιαστικής μουσικής, περί ης ανάγκη ίνα ληφθή η δέουσα φροντίς όπως
προσηκόντως διδάσκηται εν τη σχολή».24 Αν και η απαγόρευση της ευρωπαϊκής
μουσικής αφορά στην επιτέλεσή της εντός του ναού των Αρχιγενείων, το σκεπτικό που
συνοδεύει την απαγόρευση είναι τόσο αυστηρό για τα ευρωπαϊκά ήθη που σχεδόν
παρεμποδίζει την αναγνώριση της εισαγωγής της στα Αρχιγένεια.
Το αυστηρό σκεπτικό θα μπορούσε να υποδηλώνει την ανησυχία του
Πατριαρχείου για την έκταση της ευρωπαϊκής επιρροής στα Αρχιγένεια. Άλλωστε τα
Αρχιγένεια, ακόμη και αν «μεταρρυθμίσεις εις τα μαθήματα επιφέρωνται», δεν έπαψαν
να προβάλλονται ως υπόδειγμα ορθόδοξου σχολείου,25 έναντι της επιρροής ξένων
ηθών και σχολών, 26 οι οποίες την ίδια περίοδο προσκελκύουν αυξανόμενο αριθμό
ορθόδοξων μαθητών και μαθητριών.27 Από την άλλη, η ευρωπαϊκή μουσική εισάγεται
στα Αρχιγένεια την περίοδο της άμεσης εποπτείας τους από το Πατριαρχείο, όπως
υποδηλώνει η επιστολή, και μάλιστα πριν την σχετική εισήγηση της Πατριαρχικής
Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής στον πατριάρχη, η οποία περιλάμβανε και την
εισαγωγή της -μαζί με την εκκλησιαστική- στα παρθεναγωγεία της Αρχιεπισκοπής (8

Α. Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια» [1897/98], 269.
Βλ. και το πτυχίο της Ζαφειρής Σ. Βαλσαμίδου του 1899, Κοζαρίδης, Από την Ανατολική Θράκη στην
Επαρχία Νέστου, 461.
24
ΑΟΠ/Κώδιξ Α΄/71, 1899: 228, Πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των
Αρχιγενείων Σηλυβρίας Κωνστάντιο, 10 Ιουλίου 1899.
25
Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 105.
26
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Διαβάτης, «Ο ‘Νεολόγος’ εις τας επαρχίας. Επιβάται. Τα
Αρχιγένεια», Νεολόγος [χ.α.φ.], Κυριακή 22 Μαρτίου 1909.
27
Βλ. την έκθεση του γιατρού Αναστάσιου Χρηστίδη, «Περί της εν Κωνσταντινουπόλει Πρωτοβαθμίου
Εκπαιδεύσεως», την οποία παρουσίασε στην Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή στη
συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 1903, αλλά, επειδή δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη, την εξέδωσε στην Αθήνα
τον επόμενο χρόνο, Αντώνης Υ. Παυλίδης, Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης (1800-1922).
Εκπαίδευση και Πολιτική (Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, 2009), 120-126.
22
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Μαρτίου 1900).28 Από αυτή την άποψη, ο
αυστηρός τόνος της επιστολής έρχεται σε
αντίθεση με τη μέριμνα για την ευρωπαϊκή
μουσική. Παρότι η εκκλησιαστική μουσική
παραμένει κύριο μάθημα που διδάσκεται σε
όλες τις τάξεις, από το 1901 επισήμως
δηλώνεται ότι διδάσκεται και η «ωδική» στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.29 Επίσης, ιδρύεται
χορωδία, που εμφανίζεται σε επίσημες
εκδηλώσεις υπό τη διεύθυνση δασκάλου
ευρωπαϊκής μουσικής.30 Έτσι οι δάσκαλοι
μουσικής γίνονται
δύο, ένας για την
εκκλησιαστική και ένας για την ευρωπαϊκή
μουσική.31 Στην ίδια περίοδο πρέπει να
24. Το μαντολίνο της μαθήτριας του τοποθετηθεί και η ίδρυση της «Μανδολινάτας
διδασκαλείου
των
Αρχιγενείων των Αρχιγενείων»,32 αν συσχετισθεί η εισαγωγή
Μαριάνθης Τσιμπιρή (Ιδιωτικό αρχείο
της ευρωπαϊκής μουσικής στα Αρχιγένεια με
Γιώργου Τσιμπιρή)
άλλα δύο εξωτερικά κριτήρια. Το ένα είναι η
αγάπη που επιδεικνύουν οι μαθήτριες των Αρχιγενείων για το μαντολίνο∙ την περίοδο
που το μαντολίνο προκαλούσε τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στην ιστορία των
μουσικών κινημάτων,33 γίνεται το αγαπημένο μουσικό όργανο των μαθητριών όλων
των βαθμίδων, δημοτικού,34 «γυμνασίου» και διδασκαλείου,35 που τις συνοδεύει στις

«Έκθεσις της Π. Κ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής υποβληθείσα τη Α. Θ. Π. και παραπεμφθείσα εις τα Δύο
Διοικητικά Σώματα προς μελέτην και έγκρισιν» (8 Μαρτίου 1900), Ζιώγου, Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, 186.
29
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 36-49.
30
Για τον δάσκαλο ευρωπαϊκής μουσικής Α. Τάγαλη, Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου,
Διαβάτης, «Ο ‘Νεολόγος’ εις τας επαρχίας. Επιβάται. Τα Αρχιγένεια», Νεολόγος [χ.α.φ.], Κυριακή 22
Μαρτίου 1909. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος μουσικής δίδασκε και το προηγούμενο έτος, όπως συνάγεται
από την παρουσία του στην συντακτική επιτροπή του συλλόγου «Παλιγγενεσία» (αναφέρεται ως «Α. Γ.
Γάγαλης»), Κανονισμός του εν Επιβάταις Συλλόγου «Παλιγγενεσία» (Κωνσταντινούπολις: τύπ. Α.
Χρηστίδου, 1908), 11.
31
Το έφερε μαζί της στην Ελλάδα η μαθήτρια της αστικής σχολής Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες, 12.
32
Για τη Μανδολινάτα των Αρχιγενείων, βλ. ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114:
Επιβάται, «Ο κ. Κατεχάκης εις Επιβάτας», εφημ. Πατρίς [χ.α.φ.], 22 Ιανουαρίου 1919 και στο ίδιο, «Μια
εθνική εορτή. Επιβάταις» (εφημ. Φως Θεσσαλονίκης [χ.α.φ.], 24 Ιουνίου 1921), στην οποία συμμετέχει
η «Μανδυλινάτα απαρτιζομένη από τας διδας Αρίστην Βέικου, Αικατερίνην Βασιλειάδου, Θωμαΐν
Χουρμουζιάδου, Φιλιππίνην Κάλφογλου και Αναστασίαν Καρυοφυλλίδου, υπό την Δ)σιν του βιολιστού
Αντωνίου Μαυρομάτη».
33
Σύμφωνα με τον Walter Carter and Amy Kreitzer, «Sweet harmonies from little wooden boxes:
mandolin playing in Minneapolis and St. Paul”, Minnesota History 57/5 (Spring 2001): 218-237, URL:
<http://collections.mnhs.org/MNHistoryMagazine/articles/57/v57i05p218-237.pdf> (πρόσβαση 11
Μαΐου 2016).
34
Βέικου-Σεραμέτη, Τα Πρώτα Χρόνια (Ξάνθη: χ.ε., 1981), 8.
35
Σώζεται το μαντολίνο που έφερε μαζί της στην Ελλάδα η μαθήτρια της δεύτερης τάξης του
διδασκαλείου Μαριάνθη Τσιμπιρή, η οποία αφιερώνει πολλές εγγραφές στο ημερολόγιό της σε αυτό,
Ιδιωτικό αρχείο Μαρίας Αντωνάρα, Μαριάνθη Τσιμπιρή, Ημερολόγιον της Γαλανολεύκου, ήτοι μιας
προσφυγοπούλας της Προποντίδος 1924 (Χειρόγραφο ημερολόγιο με εισαγωγή και καταγραφές από τον
Σεπτέμβριο του 1924 ως τον Φεβρουάριο του 1925), 7.
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διασκεδάσεις τους.36 Το άλλο κριτήριο είναι η εμφάνιση, στις τελετές αποφοίτησης των
Αρχιγενείων, της σημαντικότερης ίσως Μαντολινάτας της Κωνσταντινούπολης, της
Κανδυλινάτας Φαναρίου,37 του
συνθέτη, μουσικού και μαέστρου Στέφανου
38
Στάγκαλη, που ίδρυσε και άλλα τέτοια μουσικά σχήματα και ίσως και τη
Μαντολινάτα των Αρχιγενείων.
Επιπλέον, η αυστηρή για τα ευρωπαϊκά ήθη πατριαρχική επιστολή έρχεται σε
αντίθεση με τη συνεχή συνδιαλλαγή με την Ευρώπη και τα ήθη της, που επιχειρεί το
Πατριαρχείο και στον τομέα της εκκλησιαστικής μουσικής. Η μελέτη της ευρωπαϊκής
μουσικής ήταν ένας από τους στόχους που έθεσε ο εν Κωνσταντινουπόλει
Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος με την αποστολή «εις Ευρώπην λογίων
μουσικοδιδασκάλων, εγκρατών της τε ημετέρας και οθωμανικής μουσικής, προς
τελείαν και ακριβή εκμάθησιν της ευρωπαϊκής μουσικής, θεωρητικώς τε και
πρακτικώς, προς δε και προς ανεύρεσιν αρχαίων μουσικών χειρογράφων εν ταις
ευρωπαϊκαίς βιβλιοθήκαις».39 Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε και η εναρμόνιση της
εκκλησιαστικής μουσικής με την ευρωπαϊκή, την οποία υποστήριξε, παρά τις
αντιδράσεις, ο Ελισαίος Γιαννίδης -φιλολογικό ψευδώνυμο του λόγιου Σ. Σταματιάδηενώπιον και του πατριάρχη Ιωακείμ, σε διάλεξη που δόθηκε στον Ελληνικό Φιλολογικό
Σύλλογο.40 Την υποστήριξε με το συγγραφικό του έργο και ο μετέπειτα καθηγητής των
Αρχιγενείων αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βατοπαιδινός.41 Μετά από αυτά, η
πατριαρχική επιστολή δεν είναι παρά μια έκφραση της αμφιθυμίας προς την Ευρώπη,
με την έννοια της δυαδικής σκέψης, φιλο-ευρωπαϊκής και αντι-ευρωπαϊκής,42 που έχει
ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να προβάλλει ταυτόχρονα και ως πρότυπο και ως απειλή. 43
Η αυστηρότητα της επιστολής θέτει το όριο πέραν του οποίου το πρότυπο καθίσταται
απειλητικό για την εκκλησιαστική παράδοση, μολονότι υπάρχει συνδιαλλαγή και σε
αυτό τον τομέα. Γιατί, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Βασίλειος Μακρίδης, γνώρισμα
της ορθόδοξης παραδοσιοκρατίας είναι η εγγενής προσαρμοστικότητα, που

«Οι συγγενείς ήταν από τα γύρω χωριά και όλοι έρχονταν στο σπίτι μας και μένανε και σπούδαζαν τα
κορίτσια. Και κάθε Κυριακή μαζευότανε στο δικό μας το σπίτι. Γιατί το δικό μας το σπίτι από τη μια τη
πλευρά ήταν τα δωμάτια επτά και η άλλη η πλευρά ήτανε χοροδιδασκαλείο. Και τι κάνανε, είχανε ένα
μαντολίνο μικρό, μ’ έλεγε η μαμά μου, και τραγουδούσανε και τις έβλεπες όλες χόρευαν και φορούσανε
αυτά τα κλος. Ο ρυθμός ήταν το βαλς. Η διασκέδαση τους αυτή ήτανε», Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη,
Κατίνα Γερακίνη-Ψάλτη (γενν. Επιβάτες 1918). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 4 Μαΐου
2001.
37
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230.
38
Για τον Στέφανο Στάγκαλη, βλ. Θωμάς Ταμβάκος, «Μουσουργοί της δυτικής μουσικής», Μουσουργοί
της Θράκης, επιμ. Γεώργιος Κωνστάντζος, Θωμάς Ταμβάκος και Αθανάσιος Τρικούπης, 133-302
(Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2014), 260-261.
39
Άρθρο 2, Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου (εν
Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1899), 5.
40
Ο θάνατος του πατριάρχη Ιωακείμ (1912) θεωρείται πλήγμα κατά της εναρμόνισης, Ταμβάκος,
«Μουσουργοί της δυτικής μουσικής», 143-146.
41
Αρχιμ. Παγκρατίου Βατοπαιδινού, Η εναρμόνισις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής (εν
Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1918).
42
Vasilios N. Makrides, “Orthodox Anti-Westernism Today: A Hindrance to European Integration?”
International Journal for the Study of the Christian Church 9/3 (August 2009): 214.
43
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως;, 12.
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εκδηλώνεται με αργούς ρυθμούς, κάποτε και με καινοτόμο τρόπο, παρά τους περί του
αντιθέτου λόγους.44
Η εισαγωγή της γυμναστικής στο πρόγραμμα μαθημάτων των Αρχιγενείων
ήταν ακόμη ένας νεωτερισμός, τον οποίο εισήγαγε ο κανονισμός του 1901. Η εισαγωγή
του μαθήματος ακολούθησε την εισήγηση της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής
Επιτροπής στον πατριάρχη για τη θεσμοθέτηση του μαθήματος στα παρθεναγωγεία,
μαζί με εκείνο της ευρωπαϊκής μουσικής. Με το ίδιο άρθρο της εισήγησης, γίνονται
αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να διασφαλιστούν οι ώρες για το μάθημα της
γαλλικής. Από αυτή την άποψη, η εισαγωγή του μαθήματος της γυμναστικής συνδέεται
με τον εμπλουτισμό του προγράμματος, ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστικό και
να περιορίσει τη διαρροή ορθόδοξων μαθητών και μαθητριών σε ξένα σχολεία. 45 Η
θεσμοθέτηση του μαθήματος της γυμναστικής, η οποία ολοκληρώθηκε το 1912 (τότε
εισάγεται στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης), έγινε με βάση τον ιατρικό λόγο και τον
λόγο της καλοκαγαθίας, της ισόρροπης δηλαδή ανάπτυξης σώματος και πνεύματος. (Ο
πολιτικός λόγος της στρατιωτικής ετοιμότητας, όταν εκφράζεται από μητροπολίτες που
ζητούν ακόμη και όπλα για εκπαίδευση μαθητών στη σκοποβολή, θεωρείται ότι αίρει
την αντινομική σχέση Ορθοδοξίας και ελληνικού εθνικισμού).46 Η μορφή με την οποία
εισήχθηκε το μάθημα ήταν η ανόργανη και η ενόργανη γυμναστική «δια κοντών,
αλτήρων και κορυνών», και οι αθλοπαιδιές.47 Επρόκειτο δηλαδή για συνδυασμό
ασκήσεων που αντλούσαν στοιχεία από τις παραδόσεις της σουηδικής ανόργανης και
ενόργανης γυμναστικής48 και των αθλητικών ομαδικών δραστηριοτήτων των αγγλικών
δημόσιων σχολείων, που στις μέρες μας ονομάζονται ανεξάρτητα (“public schools”).49
Για τις ανάγκες της γυμναστικής, κατά τη χειμερινή περίοδο, σε χώρο εκγύμνασης
μετατρεπόταν ο ευρύς διάδρομος που οδηγούσε από την κεντρική είσοδο του
Παρθεναγωγείου στο προαύλιο των Αρχιγενείων, όταν έκλειναν οι πόρτες του.
Κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας των Αρχιγενείων, διδάχθηκε νεωτερική
άποψη για τη νέα ελληνική γλώσσα, ή η λανθάνουσα, αυτή δηλαδή η οποία, σε αντίθεση
με την κυρίαρχη άποψη, αναγνώριζε την αξία της νέας ελληνικής γλώσσας.50 Ο
Σωκράτης Σταυρίδης έθιξε το ζήτημα, κατά την περιγραφή της αστικής σχολής, για την
οποία υποστήριξε ότι
συμπίπτει μετά των κατωτέρων τάξεων του Γυμνασίου, διότι εν αυτώ διδάσκεται
η αρχαία ελληνική γλώσσα ως εθνική. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής εν
τη αστική σχολή έχει λόγον διότι δεν ωρίσθησαν ακόμη τα όρια της νέας
Ελληνικής. Ο αναγινώσκων εφημερίδας ή άλλο τι βιβλίον θα εύρη πολλάς της
Makrides, “Orthodox Christianity”, 37-39.
«Έκθεσις της Π. Κ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής υποβληθείσα τη Α. Θ. Π. και παραπεμφθείσα εις τα Δύο
Διοικητικά Σώματα προς μελέτην και έγκρισιν» (8 Μαρτίου 1900), Ζιώγου, Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, 186.
46
Κόκκινος, «Υγεία, άλκη, καλοκαγαθία: Ορθόδοξη Εκκλησία και σωματική αγωγή», 330-334.
47
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 39, 42, 45-46.
48
Για την ιστορία της σουηδικής γυμναστικής, Westberg, “Girls’ Gymnastics in the Service of the
Nation”, 50-54.
49
Κόκκινος, «Υγεία, άλκη, καλοκαγαθία: Ορθόδοξη Εκκλησία και σωματική αγωγή», 338.
50
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως;, 37.
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αρχαίας, τα οποία δεν θα εννοήση, αν γνωρίζη μόνον την νέαν. Έπειτα η γνώσις
της αρχαίας συντελεί εις την κατανόησιν των αναγινωσκωμένων ή ψαλλομένων
εν τη εκκλησία.51
Ο Σωκράτης Σταυρίδης δικαιολόγησε τη διδασκαλία της αρχαίας ως εθνικής γλώσσας
από την απουσία μιας επεξεργασμένης νέας ελληνικής. Ήταν σύνθετη η γλωσσική
πραγματικότητα: άλλη η διδασκόμενη γλώσσα (αρχαία), άλλη η γραφόμενη γλώσσα
(καθαρεύουσα) και άλλη η καθομιλουμένη ή μάλλον, επειδή δεν υπήρχε μία κοινή νέα
ελληνική, ποικίλα στρώματα. Τον χαρακτηρισμό της γλωσσικής κατάστασης ως
διγλωσσίας απέτρεπε η αλληλεπίδραση μεταξύ γραφόμενης και καθομιλουμένης52 προτάθηκε ο χαρακτηρισμός γλωσσική διμορφία.53 Επιπλέον, ο Σωκράτης Σταυρίδης
τόνισε ότι η διδασκαλία της αρχαίας πρέπει να γίνεται «πρακτικώς και πάντοτε εν
συγκρίσει προς την νέαν ελληνικήν γλώσσαν και διδασκομένης της αρχαίας πρέπει να
συνδιδάσκεται και η νέα».54 Αποδίδοντας στη νέα ελληνική ίση αξία με την αρχαία,
απομακρυνόταν από τη γλωσσική αντιπαλότητα που υποβόσκει και θα εκφραστεί με
ένταση, όταν θα καταγγελθεί η διάζευξη γλώσσας και εκπαίδευσης, που θα
αναζωπυρώσει την παλιά διάσταση μεταξύ λόγιας και δημώδους παράδοσης.55 Προς
επίρρωση, την ίδια άποψη θα εκφράσει και ως μητροπολίτης -χειροτονήθηκε το 1910,56
διατηρώντας το κοσμικό του όνομα-57 και μάλιστα μετά το ξέσπασμα της κρίσης του
γλωσσικού ζητήματος και τη μεταστροφή του Πατριαρχείου προς τον γλωσσικό
αρχαϊσμό, όχι με δημοσιεύματα -δεν συνήθιζε να δημοσιεύει-,58 αλλά με την παρουσία
του στο φιλολογικό μνημόσυνο του Παπαδιαμάντη (1911), στάση που αποδόθηκε στις
«φιλελεύθερες δημοκρατικές αντιλήψεις του».59 Το φιλολογικό μνημόσυνο του
Παπαδιαμάντη, για το οποίο αρνήθηκε να παραχωρήσει αίθουσά του ο Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος, επρόκειτο να γίνει σε αίθουσα του Συλλόγου «Κοραής» στο
Μακροχώρι. Αλλά όσοι έφθασαν στο Μακροχώρι αντιμετώπισαν και την άρνηση του
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55
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Συλλόγου αυτού να παραχωρήσει τη δική του αίθουσα. Τελικά το φιλολογικό
μνημόσυνο έγινε στο σπίτι της Αθηνάς Γαϊτάνου.60
Η πλήρης αντίθεση προς την άποψη του Σωκράτη Σταυρίδη θα εκφραστεί στα
Αρχιγένεια από τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Σταμούλη, ο οποίος συμμετείχε στην
Επιτροπή των Αρχιγενείων (1912),61 ενώ ήταν πατριαρχικός επόπτης των σχολών και
εκπρόσωπος της νέας θέσης του Πατριαρχείου περί γλωσσικού αρχαϊσμού.62 Η
γλωσσική μεταστροφή του Πατριαρχείου εκδηλώθηκε με την υιοθέτηση του
κυρίαρχου ελληνικού εθνικού αφηγήματος για τη γλώσσα, που βασιζόταν στο κριτήριο
της εθνικής συνέχειας, όταν η Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε από «παρατηρητή σε
πρωταγωνιστή της δημοτικιστικής κίνησης», μετά δηλαδή την ίδρυση του «Αδελφάτου
της Εθνικής Γλώσσας» και την έκδοση υποστηρικτικών εφημερίδων.63 Τότε στη
βιβλιοθήκη των Αρχιγενείων θα αποσταλούν από τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο
Σταμούλη οι ρητορικοί λόγοι του Γεωργίου Μιστριώτη, μαχητικού πολέμιου της
δημοτικής γλώσσας, και η τέταρτη κρίση του Σεβαστοπούλειου Αγώνος,64 σκοπός του
οποίου ήταν «η όσον ένεστι προσέγγισις του ύφους της γλώσσης ημών προς το της
αρχαίας».65 Θα αποσταλεί επίσης το «εβδομαδιαίον Περιοδικόν ‘Ελληνόπαις’», ενώ η
μαθητική αδελφότητα «Μύρμηξ» των Αρχιγενείων επρόκειτο να εγγραφεί στους
τακτικούς συνδρομητές του περιοδικού το ίδιο έτος (1912), αν το υπόλοιπο ποσό μιας
αγοράς δύο γαλλικών λεξικών το επέτρεπε, ή το αμέσως επόμενο έτος.66 Για το νεανικό
εβδομαδιαίο εικονογραφημένο περιοδικό «Ελληνόπαις», το οποίο εκδιδόταν από το
1912 μέχρι το 1914, η Γαλάτεια Καζαντζάκη σημείωσε ότι είναι γραμμένο «[σ]ε μια
γλώσσα που είναι αδύνατο να διαβαστή» και ότι η ύλη του «δεν έχει καμιά σχέση με
τη λογοτεχνία. Τίποτε άλλο πιο αντιπαθητικό και πιο σιχαμένο από τον
‘Ελληνόπαιδα’».67
Τέλος, η «αδελφότητα των μαθητριών ‘μύρμηξ’», όπως καταγράφεται σε
επιστολές της διευθύντριας των Αρχιγενείων Ζωής Ματσιώννη προς τον αρχιμανδρίτη
Σωφρόνιο Σταμούλη,68 δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε. Από τις ίδιες
επιστολές, εικάζεται ότι η αδελφότητα ιδρύθηκε λίγο πριν το 1912, γιατί κατά το έτος
αυτό δεν έχει ακόμη αποκτήσει δική της σφραγίδα «ως υφισταμένη ανεπισήμως».
Α. Χ. Χαμουδόπουλος, «Ένα μνημόσυνο του Παπαδιαμάντη», Από το Ημερολόγιο Ενός
Δημοσιογράφου 1908-1948 (Θεσσαλονίκη: τυπογραφείον Αδελφών Δ. Βάχλα, 1948), 86-87.
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Επίσης, η συλλογική δράση της μαθητικής αδελφότητας περιστρέφεται γύρω από τη
διαχείριση της μαθητικής βιβλιοθήκης, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη «βιβλιοθήκην
των Αρχιγενείων», με τα βιβλία της «εγγεγραμμένα εις ιδιαίτερον βιβλίον». 69 Τη δράση
αυτή εξυπηρετεί και η εγγραφή σε συνδρομητικό περιοδικό, για το οποίο έγινε λόγος
προηγουμένως. Φαίνεται πως αυτή την περίοδο υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα «προς
προαγωγήν της των μαθητριών των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων βιβλιοθήκης»,
καθώς αναμένονται σημαντικές δωρεές, «η τε γενναία του ευγενούς Κυρίου Μιχαήλ
Παππαδοπούλου [γιου της πρώην διευθύντριας και απόφοιτης των Αρχιγενείων
Μαριωρίτσας Χατζηθεοφίλου-Παπαδοπούλου] και αι εξ Αθηνών τοιαύται
αναμενόμεναι», οι οποίες θα συνέβαλαν στον πλουτισμό της.70 Παρά την περιορισμένη
δραστηριότητα, ο θεσμός της μαθητικής συλλογικής δράσης αποτελεί πρώιμο
νεωτερισμό για τα σχολεία της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Ο φρονηματιστικός
χαρακτήρας της παιδείας -όπως στην περίπτωση της γυμναστικής- δεν συναρτάται με
τη συγκρότηση νεωτερικών μορφών συλλογικότητας. Στην Πατριαρχική Ακαδημία,
για παράδειγμα, απαγορευόταν η ίδρυση οποιασδήποτε μορφής «σωματείο, σύλλογος
ή αδελφότητα».71 Έτσι «ενώσεις αποφοίτων» υπάρχουν από τα τέλη του αιώνα μόνο
σε ξένα σχολεία, όπως στην περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης (στα σχολεία της
“Alliance Israélite” το 1897, στη Γαλλογερμανική σχολή το 1906). Η ίδρυση ενώσεων
και λεσχών θα επιτραπεί μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908, η οποία
σηματοδοτεί και την πρώτη περίοδο ίδρυσης νεανικών οργανώσεων.72 Η ίδρυση της
έστω άτυπης μαθητικής αδελφότητας των Αρχιγενείων με σκοπό τη διαχείριση
μαθητικής βιβλιοθήκης σημειώνεται σχεδόν την ίδια περίοδο που συστάθηκε μαθητική
βιβλιοθήκη στην Πατριαρχική Ακαδημία (1905)73 και εντάσσεται στο πλαίσιο της
δυναμικής παρέμβασης του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, όχι μόνο στα εκπαιδευτικά
πράγματα γενικά, αλλά και στα Αρχιγένεια ειδικότερα, παρέμβαση που εξετάζεται στο
επόμενο κεφάλαιο. Ο πατριάρχης Ιωακείμ επιδίωκε να έχει άμεση γνώση και εποπτεία
των εκπαιδευτικών πραγμάτων, αφήνοντας «περιθώρια δράσεων και καινοτομιών σε
ανθρώπους ή φορείς που εξασφάλιζαν την εμπιστοσύνη του».74 Οπωσδήποτε η ίδρυση
της αδελφότητας έχει την έγκριση του αρχιμανδρίτη και πατριαρχικού επόπτη των
σχολών Σωφρόνιου Σταμούλη. Ό,τι γράφηκε για την πρόσληψη των νέων ιδεών από
τον σύμβουλο του πατριάρχη, τον Μανουήλ Γεδεών, θα μπορούσε να επαναληφθεί για
τον Σωφρόνιο Σταμούλη, που είχε σπουδάσει και παιδαγωγική στη Γερμανία, ότι οι
νέες ιδέες είναι σεβαστές «εφ’ όσον δεν βρίσκονται σε δυσαρμονία με το δόγμα».75
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Κατά την πατριαρχική περίοδο, εισάγεται ικανός αριθμός νεωτερισμών στις
διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης: η φρεμπελιανή νηπιακή μέθοδος, η
διδασκαλία νεωτερικής άποψης για την αξία της νέας ελληνικής γλώσσας, η
γυμναστική, η ευρωπαϊκή μουσική με τη μορφή χορωδίας και «μανδολινάτας», η
μαθητική αδελφότητα. Υπό την πίεση «εθνικών» αναγκών, υποχώρησαν οι δύο πρώτοι
νεωτερισμοί, αλλά οι υπόλοιποι είχαν διάρκεια. Μάλιστα, όσον αφορά στη μουσική,
κατά την περιγραφή της υποδοχής της ελληνικής αποστολής το 1919, με την οποία
ολοκληρώνεται το υποκεφάλαιο αυτό, μαθήτριες των Αρχιγενείων τέλεσαν τη θεία
λειτουργία στον ναό των Αρχιγενείων και μετά μαθήτριες των Αρχιγενείων
διασκέδασαν τους επισκέπτες με τη «μανδολινάτα» του σχολείου.

Πίνακας 3. Παρουσίαση της δομής των Αρχιγενείων κατά την Πατριαρχική
περίοδο, 1892-1901

περίοδος
Πατριαρχική
(1892 - 1921)

Διοίκηση
Διοικητικά
Σώματα

Διοικητική &
Διαχειριστική
Επιτροπή
(4μελής)*
Διευθύντρια

Δομή Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
Σχολεία/Τμήματα
Έτος
Έτη
Σπουδών
1892-1901
Νηπιαγωγείο 2 τάξεων 1893/94
5ετές δημοτικό
ή κυρίως σχολείο
4ετές «γυμνάσιο»

1893/94

1ετές διδασκαλείο
1 έτος πρακτική
άσκηση (διδασκαλία)

1871/72
1871/72

1893/94

12 έτη
σπουδών

Χαρακτηριστικά

Νηπιαγωγείο:
Α΄ τάξη: σύστημα
Froebel
Β΄ τάξη:
Carpantier.
Υποχρέωση όλων
των αποφοίτων

* 2 μέλη του Μικτού Συμβουλίου, ένας κληρικός και ένας λαϊκός, από τους οποίους ο πρώτος ήταν και
ο πρόεδρος, και 2 μέλη από την κοινότητα Επιβατών.

Καταληκτική υποπερίοδος (1912-1919[1921]): η λειτουργία των Αρχιγενείων υπό
καθεστώς έκτακτης ανάγκης
Από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ξεκινά μια μακρά και εξαιρετικά βίαιη
περίοδος της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας. Ο μεσοπόλεμος ένα διάλειμμα στη βία
ήταν, κατά τον Tony Judt, αλλά ούτε τότε η βία κόπασε∙ μεταμορφώθηκε σε βία στις
εσωτερικές υποθέσεις: εθνικιστική πολεμική, φυλετική προκατάληψη, ταξική
σύγκρουση και εμφύλιος πόλεμος.76 Από την άλλη, η βία δεν ήταν αναπόφευκτη, όπως
τουλάχιστον έδειξε για τη βία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Margaret MacMillan,
ανατρέποντας τη διαδεδομένη πεποίθηση, που στηρίχθηκε σε πλήθος αιτιών από τον
εθνικισμό ως τον μιλιταρισμό, αλλά αγνόησε ότι υπήρχε ισχυρό κίνημα ειρήνης. Οι
76
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τρομακτικοί ρυθμοί παγκοσμιοποίησης, τους οποίους πυροδότησαν οι νέοι τρόποι
επικοινωνίας (ατμόπλοιο, τηλέγραφος, τηλέφωνο), το εμπόριο και οι μαζικές
μετακινήσεις πληθυσμών, -οι ομοιότητες με την εποχή μας επισημάνθηκαν και από τη
συγκεκριμένη συγγραφέα- δεν οδήγησαν σε ευτυχέστερο και πιο σταθερό κόσμο.
Μερικοί ευεργετήθηκαν από τις εξελίξεις, άλλοι όχι, καθώς εισοδήματα και
επαγγέλματα χάθηκαν. Όπως ήταν φυσικό, προκλήθηκαν αντιδράσεις. Καθώς
περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να διαβάζουν, υφίσταντο την επίδραση
παραγόντων που προϊδεάζουν για πόλεμο, όπως ο παθιασμένος εθνικισμός -στην
ανάπτυξη του οποίου κακόβουλο ρόλο έπαιξαν και οι ιστορικοί παρουσιάζοντας το
κάθε έθνος αιώνιο, στο οποίο τα υπόλοιπα όφειλαν υποταγή- και η αντίστοιχα
παθιασμένη ενάντια σε άλλα έθνη κοινή γνώμη∙ η κακή εφαρμογή των δαρβινικών
ιδεών της εξέλιξης στην ανθρώπινη κοινωνία, που παρουσίαζε τον πόλεμο ως
αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και τον πολιτισμό της Ευρώπης μαλθακό, που έτεινε
προς τον εκφυλισμό∙ η αίγλη του πολέμου κυρίως μεταξύ των νέων που επιθυμούσαν
να αλλάξουν την κοινωνία∙ ο φθόνος μεταξύ εμπορικών εταίρων, όπως η Γερμανία και
η Βρετανία. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις που ωθούσαν την
Ευρώπη προς την ειρήνη μέσα από μαζικές οργανώσεις, που δημιουργήθηκαν τότε,
μεγάλες διεθνείς καμπάνιες για τη διαιτησία, που έπρεπε να ρυθμίζει τις διαφορές
μεταξύ των εθνών, και μεγάλα συνέδρια για τον αφοπλισμό. Επιπλέον, υπήρχε ισχυρό
εργατικό κίνημα, καθώς η Β΄ Διεθνής έφερε κοντά εργατικά και σοσιαλιστικά
κόμματα, τα οποία διακήρυξαν ότι τα μέλη τους όχι μόνο δεν θα πολεμήσουν σε έναν
γενικευμένο πόλεμο, αλλά μπορούσαν να τον εμποδίσουν, επειδή μπορούσαν να
αρνηθούν να επανδρώσουν το στράτευμα και να λειτουργήσουν τραίνα, εργοστάσια
και πλοία, το οποίο ήταν αληθές. Αλλά δεν επιτεύχθηκε, γιατί υπήρχε η αντίσταση των
γερμανών σοσιαλιστών στη γαλλική πίεση να δεσμευτούν.77
Στην Οθωμανική αυτοκρατορία, εκδηλώθηκε ο «ανθελληνικός (και ευρύτερα
αντιχριστιανικός) διωγμός του 1914», που «αποτελεί πρωτοφανές και πρωτόγνωρο
γεγονός στην οθωμανική ιστορία»∙ εκδηλώθηκε αρχικά στην Ανατολική Θράκη και τα
παράλια της Μικράς Ασίας, και ισοδυναμούσε με «εθνοκάθαρση» (τρομοκράτηση -και
μέσω φόνων- για εξαναγκασμό σε φυγή), αλλά από το 1915 έλαβε κατά τόπους
διαστάσεις «μερικής γενοκτονίας».78 Για τη λήψη της πολιτικής απόφασης, ο Σπυρίδων
Πλουμπίδης θεωρεί καθοριστικούς δύο λόγους: τη συντριπτική ήττα της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και το μεγάλο κύμα μουσουλμάνων
προσφύγων που συνέρρευσαν στη Μικρά Ασία. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί
θεωρήθηκαν «συνυπεύθυνοι» για την ήττα της αυτοκρατορίας στον Α΄ Βαλκανικό
Πόλεμο και «εν δυνάμει εσωτερικοί εχθροί». Παρόλο που οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες
συνέβαλαν καθοριστικά στην εκδήλωση του φαινομένου, από τα ολέθρια
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αποτελέσματα συνάγεται ότι δεν επρόκειτο για «αυθόρμητο κοινωνικό κίνημα», αλλά
για «ενσυνείδητη πολιτική επιλογή», που σηματοδοτούσε την εγκατάλειψη του
οθωμανισμού και την εγκόλπωση του τουρκικού εθνικισμού από την ηγεσία.79 Για τη
βία εναντίον Αρμενίων και Ελλήνων, ο Kemal Karpat ανατρέχει στη διετία του ρωσοοθωμανικού πολέμου και των συνθηκών του Αγίου Στεφάνου και του Βερολίνου,
ιδιαιτέρως στην πρόβλεψη της τελευταίας περί μεταρρυθμίσεων στις ανατολικές
επαρχίες της αυτοκρατορίας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημιουργία νέων
(χριστιανικών) κρατών.80 Η πρόβλεψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συσχετισθεί
με το γεγονός ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός, ενισχυμένος από τους πρόσφυγες που
εκουσίως ή ακουσίως εγκατέλειπαν τις εστίες τους από τα νέα κράτη της Βαλκανικής
ή από περιοχές που επιδικάστηκαν σε άλλες χώρες, θα αποτελέσει τη συντριπτική
πλειοψηφία του πληθυσμού της αυτοκρατορίας. Το γεγονός ήταν καθοριστικό για την
εμφάνιση της αυτοκρατορικής πολιτικής του ισλαμισμού αλλά και την εντατικοποίηση
των εξελίξεων στη διαμόρφωση του τουρκικού εθνικισμού. Οι πρόσφυγες, καθώς δεν
ήταν όλοι άποροι, εκτός από το τραύμα της εμπειρίας τους,81 μετέφεραν κεφάλαια,
δεξιότητες και πολιτική εμπειρία, εξελίξεις που, μεταξύ άλλων, θα αναδείξουν νέους
διανοουμένους και έναν τρόπο σκέψης που θα συγκρουστεί με τον αυτοκρατορικό.
Από φοιτητές της ιατρικής, με καταγωγή από τις περιοχές αυτές, ιδρύθηκε μυστική
οργάνωση που αποτέλεσε τον πυρήνα του κινήματος των Νεοτούρκων (1889).82
Η βία της εποχής έγινε αισθητή και στα Αρχιγένεια. Όταν ξέσπασε ο Α΄
Βαλκανικός Πόλεμος από τη σύμπραξη βαλκανικών χωρών ενάντια στην Οθωμανική
αυτοκρατορία (Οκτώβριος 1912), οι Επιβάτες βρέθηκαν μεταξύ εμπόλεμων
στρατευμάτων, βουλγαρικών ως συμμάχων των Ελλήνων και οθωμανικών, και τα
Αρχιγένεια καταλήφθηκαν εναλλάξ από αυτά, δύο φορές από το κάθε ένα. Κατά τη
διάρκεια των εχθροπραξιών, σημειώθηκε και η «σφαγή του Οικονομείου», η σφαγή
δηλαδή των περισσοτέρων ανδρών της παράλιας μικρής κοινότητας από ατάκτους ή
στρατιώτες του τακτικού οθωμανικού στρατού, που αποβιβάστηκαν στην ακτή της,
επειδή δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν στην ακτή των Επιβατών. Αιματηρά επεισόδια
σημειώθηκαν και στις γειτονικές κοινότητες, όπως και στους Επιβάτες, όπου, μεταξύ
άλλων, συνελήφθηκε και εκτελέστηκε ο επικεφαλής της κοινότητας Κωνσταντίνος
Βέικος, ως αντίποινα για τη μη συμπαράσταση του τοπικού πληθυσμού στον
οθωμανικό στρατό κατά την υποχώρησή του (25 Ιανουαρίου 1913).83 Οι επαρχίες
μάλιστα που πλήγηκαν, Σηλυβρία, Τσόρλου/Τυρολόη και Τσερκέζκιοϊ/Σιρέντζιο,
συνέταξαν υπόμνημα για να επιδοθεί στις Μεγάλες Δυνάμεις με αίτημα την
αναγνώριση πολιτικής αυτονομίας κατά το παράδειγμα της Σάμου, της Κρήτης και του
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Λιβάνου.84 Αλλά η Οθωμανική αυτοκρατορία, πριν προλάβει να συνέλθει από τον
Βαλκανικό Πόλεμο, ενεπλάκη στην πρώτη παγκόσμια σύρραξη. Τότε όλα τα κτίρια
των Αρχιγενείων επιτάχθηκαν εκ νέου∙ «κατά τα Χριστούγεννα, Τουρκικά
στρατεύματα καταλαμβάνουν όλα τα κτίρια∙ ο διοικητής των ειδοποιεί ότι θα
παραμείνωσι επί μήνας».85 Αποτέλεσμα των επιτάξεων ήταν να διακοπεί η λειτουργία
των Αρχιγενείων κατά το σχολικό έτος 1912/13. Όμως κάποια κτίρια των Αρχιγενείων
παρέμειναν σε καθεστώς επίταξης ως τον Σεπτέμβριο του 1914, όπως συνάγεται από
πατριαρχική επιστολή προς τον μητροπολίτη Σηλυβρίας.86 Τα Αρχιγένεια διέκοψαν τη
λειτουργία και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από τα Χριστούγεννα
του 1915 και για επτά μήνες. Αλλά κατά τη διάρκεια της επίταξης αυτής τα μαθήματα
παραδίδονται σε παρακείμενη οικία τουλάχιστον για τις μεγάλες τάξεις.87 (Το μέγεθος
των οικιών στη συνοικία ήταν μεγάλο, εξού και συνοικία των «Αρχοντικών»).
Για την πρώτη επαναλειτουργία των Αρχιγενείων, μετά τις αλλεπάλληλες
επιτάξεις κατά τη διάρκεια του Βαλκανικού Πολέμου, έπρεπε να αποκατασταθούν οι
επανορθώσιμες φθορές, γιατί υπήρξαν και ανεπανόρθωτες· απώλεια του πολύτιμου
εξοπλισμού με τον οποίον τα είχαν προικίσει οι ιδρυτές.
Είχε διαρπαγή ό,τι πολύτιμο έμεινε από τον θάνατο του ζεύγους Αρχιγένους εις
επιπλώσεις οικιακάς και σχολικάς και εις άλλα αντικείμενα υλικά. Η άφθονος
ξυλεία που προωρίζετο για την αποπεράτωσι των διδακτηρίων, που είχον καή
κατά την πυρκαγιά του 1913 [1910]88 είχε διαρπαγή. Λείψανα μόνο αυτής, και
των κλινοστρωμνών του οικοτροφείου μετά βιβλίων εκ της βιβλιοθήκης
ευρίσκοντο πεταγμένα εντός της εκκλησίας, όσα η δραστηριότης του τότε
Εφόρου των Σχολείων Χατζηθεοφίλου επρόλαβε να περισώση μέσα στην
ανεμοζάλη των επιτάξεων. Επίσης γυμνά και κατεστραμμένα όλα τα λοιπά κτίρια
του περιβόλου.89
Για τη δεύτερη επαναλειτουργία, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, τα
Αρχιγένεια έπρεπε και να απολυμανθούν, γιατί κατά την επτάμηνη κατάληψή τους
είχαν «χρησιμοποιηθή ως νοσοκομεία δια τους ασθενείς εξ εξανθηματικού πυρετού.
Περίτρομοι οι κάτοικοι δεν τα επλησίαζαν. Κατόπιν οδηγιών του ιατρού Ευελπίδου,
μέλους της Επιτροπής των Αρχιγενείων,90 απολυμαίνονται μετά πολλού κόπου και
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επαναλαμβάνεται η κανονική λειτουργία ευτυχώς μέχρι τέλους του σχολικού έτους
[1916/17]».91 Από τις αναφορές του (γιατρού) Βασίλη Καργόπουλου για τον πατέρα
του, απόφοιτο του Ελένειου, που βρισκόταν τότε στους Επιβάτες, αντλείται η
πληροφορία ότι η ασθένεια είχε μεταδοθεί και στους κατοίκους. Μεταξύ των θυμάτων
ήταν η γιαγιά του,92 όπως και ο γιατρός Αχιλλέας Βαλής.93
Κατά τη δεύτερη επαναλειτουργία τους, τα Αρχιγένεια έφεραν σημαντικές
φθορές, που ως την πρώτη επίσημη επίσκεψη ελληνικής αποστολής δεν είχαν
αποκατασταθεί (Ιανουάριος 1919)∙ η ελληνική αποστολή τα έλαβε υπό την προστασία
της με σκοπό «να γείνη εορτή, ης το προϊόν να διατεθή υπέρ της επισκευής των
Αρχιγενείων, άτινα ως εκ της κατασκηνώσεως κατά τον βαλκανικόν πόλεμον των
βουλγαρικών στρατευμάτων και είτα των τουρκικών, έχουν αρκετάς ζημίας και
διαρρυθμίσεως αιθούσης οικοτροφείου χάριν των εκ πέριξ χωρίων μαθητριών».94
Λίγους μήνες αργότερα δόθηκε «Θεατρική παράστασις προς όφελος των εν Επιβάταις
Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων» (14 Απριλίου του 1919).95 Επίσης, τα Αρχιγένεια είχαν
απωλέσει τη σταθερή χρηματοδότησή τους από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας,
λόγω της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
«Λόγοι όμως εθνικής περισυλλογής επέβαλαν την λειτουργίαν των Αρχιγενείων […].
Προς τούτο η Πατριαρχική Επιτροπή αποφασίζει την επανάληψιν της λειτουργίας με
την οικονομικήν διευκόλυνσιν του φιλογενούς εκ Σηλυβρίας Αναστασίου Σταμούλη,
αφού η περιουσία των Αρχιγενείων ευρίσκετο εις καταθέσεις εις τας Τραπέζας της
Ελλάδος».96 Η μείωση της χρηματοδότησης των Αρχιγενείων επηρέασε τους μισθούς
του διδακτικού προσωπικού, που κατέληξαν να είναι «πενιχροί», 97 και η όλη
κατάσταση τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού, που μειώθηκε αλλά έπρεπε να
εργάζεται περισσότερες ώρες. «Ένεκα του μικρού αριθμού των διδασκόντων πάνυ
προθύμως πάντες και πάσαι εκ των διδασκόντων εργάζονται πολλάς ώρας»
(1913/14).98
Το πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού επιδεινώθηκε με οδηγία για
την απαγόρευση διορισμού Ελλήνων υπηκόων, που στάλθηκε στα Αρχιγένεια το
1915.99 Πριν την αναφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει να σημειωθεί
ότι στάλθηκαν και άλλες οδηγίες -συναποτελούσαν τον «περί σχολείων νόμο»- που
αφορούσαν στην υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας -ήταν υποχρεωτική
για τα γυμνάσια ήδη από το 1862/63 αλλά παρέμενε ανεφάρμοστη- και την απόσπαση
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των σχολείων από τον έλεγχο των Εκκλησιών αναγνωρίζοντάς τα ως ιδιωτικά.100 Στην
είσοδο των Αρχιγενείων, όπως και όλων των ελληνορθόδοξων σχολείων, έπρεπε να
αναγράφεται στα ελληνικά και στα τουρκικά Ρωμαίικη σχολή και Rum Mektebi –ο
εθνικός όρος ελληνικός απαγορεύτηκε.101 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του
μειωμένου διδακτικού προσωπικού, στάλθηκε από το Πατριαρχείο η Ζωή Μελανδινού
ως διευθύντρια, μαζί με δύο δασκάλες, απόφοιτες του Ζαππείου η μία και του
Ιωακειμείου η άλλη, για να ενισχύσουν τους εγκατεστημένους στους Επιβάτες
διδάσκοντες, τον «φιλόλογο και παιδαγωγό διδάκτορα Πανεπ. Γερμανίας» Δημήτριο
Βασιλειάδη και τις εντόπιες δασκάλες απόφοιτες των Αρχιγενείων Ζωή Μαύρου,
Ταρσή Βαλασιάδου και Ευθαλία Χριστοδουλίδου. Λίγο αργότερα στο διδακτικό
προσωπικό θα προστεθεί και ο φιλόλογος Στεργίου. Με το ίδιο προσωπικό
επαναλειτούργησαν τα Αρχιγένεια και μετά την επίταξη του 1916/17, εκτός από την
αντικατάσταση μιας δασκάλας από την απόφοιτη του Ζαππείου Αγαθονίκη
Παπαδοπούλου, που κατοικούσε στους Επιβάτες. Η λειτουργία όμως των Αρχιγενείων
επιδεινώθηκε με τον θάνατο του Δημητρίου Βασιλειάδη, «ισχυρού παράγοντος δια την
καλήν λειτουργίαν των Αρχιγενείων». 102 Τότε παρεμβαίνει η Θεολογική Σχολή της
Χάλκης για να ενισχύσει το διδακτικό προσωπικό των Αρχιγενείων (1917). Με
σύσταση του σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής διορίζεται ο απόφοιτός της Αθανάσιος
Παπαναστασίου, ο οποίος, εκτός από τα θρησκευτικά, αναλαμβάνει να διδάξει και τα
φυσικομαθηματικά των ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων και του διδασκαλείου. Αλλά
το επόμενο σχολικό έτος (1918/19), για τη διδασκαλία των φυσικομαθηματικών θα
σταλεί ο αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βατοπαιδινός, «ιδιοφυΐα εις τον κλάδον αυτόν».103
Το έως τότε δημοσιευμένο έργο του αφορούσε, εκτός από την εναρμόνιση της
εκκλησιαστικής μουσικής με τη δυτική, τη μουσική κλίμακα και τη μεταρρύθμιση του
ημερολογίου.104 Με την ίδια διαμεσολάβηση, της Θεολογικής Σχολής, θα σταλεί «και
ο Ιβηρίτης επίσης κληρικός δια τι διάστημα», όπως επίσης και ο θεολόγος Βασίλειος
Ιωαννίδης «δια τα θρησκευτικά, αλλά και τα ελληνικά των Γυμνασιακών τάξεων»105
(μετέπειτα καθηγητής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης),106 οι οποίοι
«έδωσαν τόνον και ζωήν εις τα ψυχορραγούντα Αρχιγένεια ελλείψει καθηγητών». 107
Το μειωμένο διδακτικό προσωπικό αναλογούσε σε μειωμένο μαθητικό κοινό,
το οποίο, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός του ήταν πάντοτε από τους Επιβάτες,
ακολούθησε την φθίνουσα πορεία του πληθυσμού των Επιβατών μετά τους
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βαλκανικούς πολέμους. Στην περιοχή Σηλυβρίας, αν και υπήρξαν
«προανακρούσματα», δεν έγινε συστηματικός διωγμός.108 Ωστόσο η καθημερινή ζωή
στους Επιβάτες διαταράχθηκε από ένα άλλο γεγονός, την ανυπακοή των ανδρών προς
την κεντρική οθωμανική εξουσία για να μην υπηρετήσουν στον οθωμανικό στρατό,
στον οποίο συνήθως επάνδρωναν τα τάγματα εργασίας.109 Στους Επιβάτες, όπου ήταν
πεποίθηση ότι η επιστράτευση των ανδρών δεν είχε επιστροφή, η ανυπακοή έλαβε τη
μορφή της οργανωμένης απόκρυψης φυγόστρατων και λιποτακτών (κατσάκηδων) από
ολόκληρη την περιφέρεια, με τη σύμπραξη της κοινότητας Επιβατών, της μητρόπολης
Σηλυβρίας, του υποπροξενείου Ραιδεστού, πρακτόρων, αλλά και των τοπικών
οθωμανικών αρχών, χωροφυλάκων και τελώνη, που ζούσαν για χρόνια στους Επιβάτες.
Η απόκρυψη γινόταν εντός των σπιτιών: σε καταφύγια υπόγεια, σε μεσότοιχους ή στο
εσωτερικό της οροφής, γι’ αυτό και η ονομασία «ταβάν ταμπουρού» (τάγμα του
ταβουνιού), με πρόβλεψη διαφυγής μέσα από ανοίγματα στους τοίχους των σπιτιών
που εφάπτονταν («περαστές»).110 Στο ταβάνι του πατρικού σπιτιού του βρήκε
καταφύγιο, μετά την απόδρασή του από στρατολόγηση στην Αρετσού, όπου είχε
παντρευτεί και δίδασκε, ο απόφοιτος του Ελένειου Φίλιππος Καργόπουλος (1917)∙
«έγινε ταβάν ταμπουρού, δηλαδή στρατιώτης του ταβανιού».111 Όσοι ήταν αλιείς,
συνήθιζαν να εργάζονται τα βράδια, ενώ γεωργοί ανέλαβαν εκείνοι τις οικιακές
εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών (αν υπήρχαν) και οι γυναίκες τους όλες τις
γεωργικές εργασίες.112 Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η μείωση του πληθυσμού. Οι
κάτοικοι από 2.561 το 1910 μειώθηκαν σε 1.620 κατοίκους το 1920113 και κατ’
αναλογία μειώθηκαν και οι μαθήτριες, από 293 μαθήτριες το 1912 σε 137 το 1914. 114
Ο αριθμός των μαθητριών παρέμεινε μειωμένος και τα επόμενα χρόνια (114 μαθήτριες
το 1915/16, 129 μαθήτριες το 1917/18 και 124 μαθήτριες το 1918/19), αλλά σημείωσε
μικρή αύξηση μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου (160 μαθήτριες το 1919/20),115
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ίσως λόγω επιστροφής μαθητριών των Αρχιγενείων από σχολεία της
Κωνσταντινούπολης.116
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ευρύτερη περιοχή των
Αρχιγενείων μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Έβρου βρέθηκε σε κενό εξουσίας, μετά
και την ήττα της Βουλγαρίας, που κατείχε τμήμα της νοτιοδυτικής Θράκης από το
1913.117 Η Κωνσταντινούπολη ήταν υπό συμμαχική κατοχή και η περιοχή γύρω από
τον Έβρο υπό την εποπτεία ολιγάριθμων συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων για τη
φρούρηση της σιδηροδρομικής γραμμής, που πήρε τη μορφή διασυμμαχικού κράτους
(Thrace Interaliée)118 με τη συμμετοχή όλων των εθνοτήτων, Ελλήνων, Τούρκων,
Βουλγάρων, Αρμενίων, Εβραίων και Λεβαντίνων (διάσκεψη του Παρισιού, 20
Οκτωβρίου 1919).119 Τότε παρουσιάστηκαν φαινόμενα ανομίας στην κοινότητα
Επιβατών και στην ευρύτερη περιοχή, όπως ζωοκλοπές, για τα οποία η διετία μέχρι την
κάλυψη του κενού εξουσίας χαρακτηρίστηκε τοπικά «αναρχία».120 Αυτή ήταν η
κατάσταση στην περιοχή, όταν ο συνταγματάρχης Γεώργιος Κατεχάκης, μαζί με τον
αρχίατρο αντισυνταγματάρχη Αν. Αντίπα και τον υπίλαρχο αεροπόρο Χαρισιάδη,
επισκέφθηκαν, με το αντιτορπιλικό Δάφνη, τους Επιβάτες «προς επιθεώρησιν των
Αρχιγένειων και εγκατάστασιν αυτόθι του Ελλ. Ερυθρού Σταυρού».
Δεν ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη. Μόλις το πολεμικό πλοίο αγκυροβόλησε,
άρχισαν να ηχούν οι καμπάνες των εκκλησιών και «όλοι οι κάτοικοι μετά ελληνικών
σημαιών και των εξαπτερύγων» κατέβηκαν στην παραλία. Τους υποδέχθηκαν «μετά
ζητωκραυγών και δακρύων το πρώτον δεχόμενοι επίσκεψιν Ελλήνων αξιωματικών και
δη τους ανωτέρους της ελλ. αποστολής» και τους συνόδεψαν στον ναό των
Αρχιγενείων, όπου «εψάλη δοξολογία επί τη απελευθερώσει των υπό των
Αρχιγενίδων». Στη συνέχεια, «υπό τους ήχους της Μανδολινάτας των Αρχιγενείων
ανακρουούσης πατριωτικά εμβατήρια», παρατέθηκε γεύμα στους «υψηλούς
επισκέπτας» από τους προκρίτους των Επιβατών, στο οποίο ο «δήμαρχος» Νικήτας
Κρητικόπουλος τους απηύθυνε σύντομο χαιρετιστήριο λόγο. Μετά το γεύμα,
«περιεξειργάσθησαν άπαντα τα κτίρια των Αρχιγενείων ως και το σχολείον της
Κοινότητος και υπό τους ήχους των κωδώνων και τας ζητωκραυγάς του εξάλλου εξ
ενθουσιασμού πλήθους» αναχώρησαν.121 Προηγουμένως, ο Γεώργιος Κατεχάκης
«ενθουσιασμένος από το περιβάλλον του Αρχιγενείου και των Επιβατών τα ανέλαβε
υπό την προστασίαν του με την υπόσχεσι να καλέση εξ Αθηνών Καθηγητάς». 122 Η
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Επιτροπή των Αρχιγενείων ταχύτατα, με έκθεσή της, ενημέρωσε για την επίσκεψη
Κατεχάκη το Πατριαρχείο, το οποίο αντέδρασε αμέσως στέλνοντας ευχετική επιστολή
στον Γεώργιο Κατεχάκη. Στην επιστολή, δηλώνεται η ευαρέσκεια για την πρόθεση του
Γεώργιου Κατεχάκη να αναλάβει την «ανοικοδόμησιν, επισκευήν και μεταρρύθμισιν
των χρηζόντων τοιαύτης διαφόρων τμημάτων των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων χάριν
της απροσκόπτου και τελεσφορωτέρας λειτουργίας αυτών»∙ και εκφράζονται, με
απόφαση του Μικτού Συμβουλίου, θερμότατες ευχαριστίες «επί τω νέω τούτω δείγματι
της πρόφρονος ευεργετικής Αυτής προσοχής και συναντιλήψεως υπέρ των αναγκών
της ενταύθα ομογενείας».123
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148

2.2
Ενδιάμεση υποπερίοδος (1901-1912): η όξυνση εθνικών και θρησκευτικών
ανταγωνισμών και η προβολή τους στα Αρχιγένεια. Το ήθος/habitus των
αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
Η λειτουργία των Αρχιγενείων ως εθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα διακρίθηκε σε τρεις
υποπεριόδους, από τις οποίες εξετάστηκαν η πρώτη για τους νεωτερισμούς που
εισήχθηκαν και η τελευταία για την λειτουργία των Αρχιγενείων υπό καθεστώς
έκτακτης ανάγκης. Η ενδιάμεση υποπερίοδος, που εξετάζεται εδώ, αναδεικνύει τον
εκπαιδευτικό προσανατολισμό των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους και αποτελεί
κατά κάποιο τρόπο απάντηση στην ανάγκη λειτουργίας των Αρχιγενείων ακόμη και
υπό δυσμενείς συνθήκες. Στην ενδιάμεση λοιπόν περίοδο, που ορίζεται από την
ψήφιση του κανονισμού που απαιτούσε η λειτουργία τους ως εθνικό καθίδρυμα μέχρι
την έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου (1901-1912), παρατηρούνται εντατικές
διεργασίες στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών και της δομής των
Αρχιγενείων. Οι διεργασίες ήταν αποτέλεσμα της κινητικότητας που ανέπτυξαν οι
θεσμοθετημένες αρχές στη διοίκηση των Αρχιγενείων, ο πατριάρχης, το Μικτό
Συμβούλιο, η Ιερά Σύνοδος -προστέθηκε αργότερα-, η κοινότητα Επιβατών, αλλά και
η μυστική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως και το ελληνικό κράτος, και υποδηλώνουν
την ανάγκη αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων. Επειδή η ανάγκη αυτή
συνδέεται με τον διδακτικό προορισμό των αποφοίτων, εξετάζεται επίσης το ιδιαίτερο
ήθος/habitus των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων και αντιδιαστέλλεται
με εκείνο του Ζαππείου (όπως σε πηγές της εποχής), να διδάσκουν δηλαδή και σε
απομακρυσμένες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, ήθος που μπορούσε να αξιοποιηθεί
στο πλαίσιο θρησκευτικών και εθνικών ανταγωνισμών στην Οθωμανική
αυτοκρατορία.

Διοίκηση
Από τον Σεπτέμβριο του 1892, τα Αρχιγένεια διοικούνται από τη Διοικητική και
Διαχειριστική Επιτροπή των Αρχιγενείων1 (στο εξής Επιτροπή των Αρχιγενείων), η
οποία με την εκλογή δύο μελών της, του προέδρου (συνοδικού κληρικού) και του
γενικού ταμία (λαϊκού), από το Μικτό Συμβούλιο, για όσο διάστημα διαρκούσε η
θητεία τους σε αυτό, τελούσε υπό την άμεση εποπτεία του. 2 Τα άλλα δύο μέλη
εκλέγονται από την κοινότητα Επιβατών ανά διετία, από τους οποίους ο ένας ως ειδικός
ταμίας έπρεπε να είναι μόνιμος κάτοικος Επιβατών3 για να εκπροσωπεί την Επιτροπή,
την οποία έπρεπε να ενημερώνει με γραπτή έκθεση ανά τρίμηνο.4 Μετά την
τροποποίηση του κανονισμού το 1904, μόνο ως προς τη διάταξη για την εκλογή του
συνοδικού κληρικού από την Ιερά Σύνοδο,5 στο πλαίσιο της πολιτικής πατριαρχικού

Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 6.
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συγκεντρωτισμού,6 η Επιτροπή των Αρχιγενείων τελούσε υπό την εποπτεία και των
δύο ανώτατων σωμάτων, του Μικτού Συμβουλίου και της Ιεράς Συνόδου. Από την Ιερά
Σύνοδο προήλθε ο κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής
Αδελφότητος Ο Αρχιγένης (1908),7 που ιδρύθηκε για να συνδράμει οικονομικά τα
Αρχιγένεια και πρόσθεσε τον πρόεδρό της ως τακτικό και ισότιμο μέλος στην Επιτροπή
των Αρχιγενείων.8 Για τον πρόεδρο της Αδελφότητας, παρότι στον κανονισμό δεν
αναφέρεται παρά μόνο ότι εκλέγεται ετησίως από γενική συνέλευση,9 είναι γνωστό ότι
ο πρώτος πρόεδρός της και μέλος της Επιτροπής ήταν λαϊκός, ο Δημήτριος
Τζαμπετζής,10 και ο πιο ενδιαφέρων, από την άποψη θρησκευτικών και εθνικών
ανταγωνισμών, κληρικός, ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σταμούλης: τακτικό μέλος της
Αδελφότητας το 1911,11 πρόεδρος της Αδελφότητας12 και μέλος της Επιτροπής των
Αρχιγενείων το 1912.13
Κατά την περίοδο της συμμετοχής του αρχιμανδρίτη Σωφρονίου στην Επιτροπή
των Αρχιγενείων, πριν την έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, η διευθύντρια των
Αρχιγενείων Ζωή Ματσιώννη επικοινωνεί γραπτώς μαζί του για όλα τα θέματα που
απασχολούν τα Αρχιγένεια. Τα θέματα αυτά είναι βεβαίως εκπαιδευτικά, μεγάλα ή
μικρά: προβλήματα με το διδακτικό προσωπικό, έγκριση για αγορά βιβλίων και
εικόνων διδακτέας ύλης, ευχαριστίες για αποστολή βιβλίων ή περιοδικών, έγκριση για
συνδρομητική εγγραφή της μαθητικής αδελφότητας σε περιοδικό, ως και έγκριση για
παραμονή βιβλίων της μαθητικής αδελφότητας στη μαθητική βιβλιοθήκη ή σφράγιση,
εγγραφή και μεταφορά στην επίσημη. Είναι όμως και πολιτικά, όπως ήταν η επίσκεψη
τούρκου βουλευτή του νεοτουρκικού κόμματος στα Αρχιγένεια, για την οποία ο
αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος απαίτησε την απολογία της διευθύντριας των Αρχιγενείων.14
Στην απολογητική επιστολή της διευθύντριας περιγράφεται η είσοδος και η
έξοδος του βουλευτή. Κατά την περιγραφή της εισόδου, γίνεται γνωστό ότι ο
βουλευτής συνοδευόταν «υπό τε του αξιοτίμου Κ. Γ. Χ¨ Θεοφίλου, Αντιπροσώπου της
Διευθυνούσης τα εκπαιδευτήρια ταύτα Επιτροπής, υπό της Σ. Δημογεροντίας της
κοινότητος Επιβατών και σχεδόν υφ’ όλων των κατοίκων του χωρίου», ενώ, κατά την
Δημήτριος Α. Σταματόπουλος, «…δεν γίνεται να μην είναι Φαναριώτης στην ψυχή του…:
Οικουμενισμός και Εθνικισμός από την πρώτη στη δεύτερη πατριαρχεία του Ιωακείμ Γ΄», Ιωακείμ Γ΄ο
Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η Εποχή του, επιμ. Θεόδωρος
Δαρδαβέσης (Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2012), 194-195.
7
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Ο Αρχιγένης (εν
Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908), γ.
8
Στο ίδιο, 10.
9
Στο ίδιο, 6.
10
Υπογράφει δίπλωμα εγγραφής μέλους, ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85στ, (5) Πέντε τίτλοι σπουδών των εν Κων/πόλει
και Θράκη Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 1880-1908, φακ. 3, Δίπλωμα εγγραφής Θρασύβουλου Κοκκόλη
ως μέλους, εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα ο Αρχιγένης, 12 Ιουνίου 1908.
11
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. ∆ίπλωµα εγγραφής
Σωφρονίου ως µέλους της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Ο Αρχιγένης, 1911 .
12
Υπογράφει ως πρόεδρος ή αναφέρεται ως τέτοιος σε δύο ενημερωτικά έντυπα για την έκδοση ετήσιας
επετηρίδας, 16 Φεβρουαρίου 1912 και 14 Μαΐου 1912, ΑΑ/Αρχείο Α. Κ. Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φάκ.
114: Επιβάται. Η εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης «Ο Αρχιγένης». Θρακική
Επετηρίς.
13
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85δ, Γ΄ Αποστολή, ΑΜΕΣ 1854-1942 /25. Αλληλογραφία της διευθύντριας των
Αρχιγενείων Ζωής Ματσιώννη προς τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο, από 22 Μαρτίου έως 25 Μαΐου 1912.
14
Στο ίδιο.
6
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περιγραφή της εξόδου, ότι είχε έρθει «μετά τινος τούρκου ιερέως, του αρχηγού του
κομιτάτου ‘Ένωσις και Πρόοδος’ των μερών τούτων, ενός τούρκου διδασκάλου και
των συνοδευόντων αυτούς ξένων». Η διευθύντρια διαβεβαιώνει ότι «[ε]ις την
υποδοχήν του Τούρκου βουλευτού δεν έλαβον μέρος τ’ Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια»,
γιατί οι μαθήτριες «δεν εξήλθον της σχολής, ούτε παρετάχθησαν εκτός αυτής προς
υποδοχήν» και ότι ο βουλευτής «δεν εγένετο δεκτός ή ως πας τις εις το διευθυντήριον»∙
τα δε λουκούμια «προσεφέρθησαν υπό της Δημογεροντίας δι’ ανθρώπου αυτής». Για
τα όσα έγιναν κατά την έξοδο, ισχυρίσθηκε ότι έγιναν «κατ’ ανάγκην» και «υπ’
ευθύνην» του αντιπροσώπου της Επιτροπής των Αρχιγενείων, «υποχρεωθέντος εις
τούτο υπό του Δ. Αναγνωστίδου», «ίνα μη φέρη καμμίαν σπουδαίαν ζημίαν εις το
χωρίον∙ διότι ο Δ. Αν[αγνωστίδης] δια των Τούρκων πολλά, ως λέγουσιν, δύναται».
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής, μετά τον ύμνο προς τον σουλτάνο, που έψαλαν οι
μαθήτριες του γυμνασίου, «διέταξε τον ιερέα του να προσευχηθή υπέρ των ψυχών των
Ιδρυτών των Αρχιγενείων, τον δε διδάσκαλον να ομιλήση εκ μέρους του περί της
σημασίας της παιδείας της γυναικός και να ευχηθή εις τας μαθητρίας υγιείαν και
πρόοδον». Μετά από αυτά, ο ιερέας της κοινότητας «διετάχθη» να ευχηθεί «υπέρ του
Σουλτάνου και του Στρατού» («διαταγή του Δ. Αναγνωστίδου») και εκείνη
υποχρεώθηκε να ευχαριστήσει τον βουλευτή «δια δύο λέξεων, ας μετέφρασεν ο Δ.
Αναγνωστίδης προς τον βουλευτήν, όστις ευχαριστήσας απήλθεν». Και η διευθύντρια
καταλήγει να συμπεράνει ότι «ταύτα δεν είναι υποδοχή» και να ευχαριστεί τον
αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο που ζήτησε πληροφορίες, «διότι υπάρχουσι και κακόβουλοι
θέλοντες πάντοτε να διαστρέφωσι την αλήθειαν». 15
Η πληροφόρηση που έλαβε ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος για την επίσκεψη του
τούρκου αξιωματούχου από κάτοικο ή κατοίκους που ενοχλήθηκαν από την επίσκεψη
και η διαφορετική αντιμετώπιση του τούρκου αξιωματούχου από μέλη της
δημογεροντίας των Επιβατών αποτυπώνει σε τοπικό επίπεδο τη διάρρηξη της ενότητας
των ελληνοφώνων προς το κυρίαρχο -μετά τις εκλογές του 1912- νεοτουρκικό κόμμα.16
Επειδή επιπλέον η πληροφόρηση για την επίσκεψη του τούρκου αξιωματούχου
στάλθηκε σε πρόσωπο που επρόκειτο να αντιδράσει, τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο, ο
οποίος είναι βέβαια ο πατριαρχικός επόπτης των σχολών, αλλά την ίδια περίοδο είναι
ενεργός και ο πρόεδρος της Επιτροπής των Αρχιγενείων μητροπολίτης Χαλδίας
Λαυρέντιος,17 και επειδή η διευθύντρια αλληλογραφεί με τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο
για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα Αρχιγένεια, τα στοιχεία αυτά στρέφουν το
ενδιαφέρον στην προσωπικότητα του αρχιμανδρίτη.
Ο Σωφρόνιος (κατά κόσμον Σωτήριος) Σταμούλης (Σηλυβρία 1875–Καβάλα
1960), μετά την αποφοίτησή του από την Πατριαρχική Ακαδημία, παρακολούθησε
μαθήματα νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία διέκοψε για να καταταγεί
εθελοντής στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και ολοκλήρωσε με την εκπόνηση
Στο ίδιο, Ζωή Δ. Ματσιώννη προς αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Σταμούλη, 22 Μαΐου 1912/ 130.
Βλ. Κατερίνα Μπούρα, «Οι Βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες
Βουλευτές 1908-1912», ΔΚΜΣ 4 (1983): 77-78 και Vangelis Kechriotis, “Greek-Orthodox, OttomanGreeks or just Greeks? Theories of Coexistence in the Aftermath of the Young Turks Revolution”, Études
Balkaniques, 1 (2005): 54-55.
17
Προς αυτόν καλούνται οι γονείς να απευθυνθούν αν επιθυμούν να επαναλειτουργήσει το τμήμα του
Οικοτροφείου, για το οποίο γίνεται λόγος παρακάτω, «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 36 (1912): 253.
15
16
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διατριβής το 1898. Φοίτησε επίσης στα πανεπιστήμια Βερολίνου, Γκέτινγκεν και στην
Ιένα, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και θεολογίας, και το
1904 αναγορεύθηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας. Μετά την επιστροφή του, χειροτονήθηκε
αρχιμανδρίτης με το όνομα Σωφρόνιος, και διορίστηκε αρχιερατικός επίτροπος πρώτα
στη Νάουσα (1907) και μετά στην Καβάλα (1908-1909). Εκεί συμπαραστάθηκε και
συνόδεψε τιμητικά τον μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο (μετέπειτα Σμύρνης), που
εξορίστηκε από τις οθωμανικές αρχές για τις αντιβουλγαρικές του ενέργειες κατά τη
διάρκεια του μακεδονικού αγώνα.18 (Οι ενέργειές του απασχολούσαν τον τουρκικό
τύπο19 αλλά και τον πατριάρχη Ιωακείμ, που τηρούσε εφεκτική στάση, προκειμένου να
επουλώσει το τραύμα του σχίσματος).20 Αμέσως ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος
ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου του ανατέθηκε η εποπτεία των σχολών της
Αρχιεπισκοπής.21 Την ίδια περίοδο, εντάχθηκε στην εκπορευόμενη από το ελληνικό
κράτος μυστική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως,22 η οποία, σύμφωνα με το ελληνικό
κράτος και το Πατριαρχείο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στις ενέργειες της περιόδου,
δηλαδή από τις αρχές του 1908 ως την έκρηξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.23
Ενστερνιζόμενος τις ιδέες της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως παρουσιάζονται πιο κάτω-, ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος ιδεολογικά απομακρυνόταν
από το μοντέλο του αυτοκρατορικού οικουμενισμού (στρατηγική ενσωμάτωσης στην
οθωμανική αυτοκρατορία) ή του πανορθόδοξου οικουμενισμού (στρατηγική
ισορροπιών με τον ρωσικό παράγοντα).24 Εξέφραζε κατ’ άλλους, ως τον ανθελληνικό
διωγμό του 1914, ένα νέο μοντέλο (εθνικοποιημένου) οικουμενισμού,25 αποτέλεσμα
της εκκοσμικευτικής διαδικασίας των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, της απόσχισης
ορθόδοξων εθνών και της πολιτικής του ελληνικού κράτους.26 Επρόκειτο για εθνική
ταυτότητα χωρίς αλυτρωτισμό αλλά με αυτοκρατορική προοπτική, της οποίας δηλαδή
οι φορείς προσέβλεπαν να κατακτήσουν ηγετική θέση στην αυτοκρατορία.27 Κατ’
Θωμάς Ανδρέου, Σωφρόνιος Σταμούλης ο από Βερροίας Μητροπολίτης Ελευθερούπολης. Ο Βίος και
το Έργο ενός Λόγιου Ιεράρχη (Θεσσαλονίκη, Διδακτορική Διατριβή: ΑΠΘ, 2017), 13-40∙ Εταιρεία
Θρακικών Μελετών (επιμ.), Σωφρόνιος Αν. Σταμούλης, σύντομος βιογραφία του παραγνωρισθέντος
Ιεράρχου και Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως 1875-1960 (Αθήναι: τύποις Ροσσολάτου, 1965), 6.
19
Fujinami Nobuyoshi, “The Patriarchal Crisis of 1910 and Constitutional Logic: Ottoman Greeks’ Dual
Role in the Second Constitutional Politics”, Journal of Modern Greek Studies 27/1 (May 2009): 10.
20
Σταύρος Θ. Ανεστίδης, «Από το Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», ΔΚΜΣ 11 (1995):
350. Για τη διάσταση απόψεων μεταξύ Χρυσοστόμου και πατριάρχη βλ. και Vasilios N. Makrides,
“Secularization and the Greek Orthodox Church in the Reign of King George I”, Greek Society in the
Making, 1863-1913. Realities, Symbols and Visions, ed. Philip Carabott (Aldershot, Brookfield USA,
Singapore, Sydney: Ashgate Variorum 1997), 190.
21
Ανδρέου, Σωφρόνιος Σταμούλης, 39-40 και Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Σωφρόνιος Αν. Σταμούλης,
6.
22
Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, επιμ. Θ. Βερέμης και Κ.
Μπούρα (Αθήνα- Γιάννινα: Δωδώνη, 1984), 228.
23
Kechriotis, “The Modernization of the Empire”, 61.
24
Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, 127.
25
Με παράδειγμα τον μητροπολίτη Χρυσόστομο, που ως το 1914 προέκρινε την ειρηνική επικράτηση
του ελληνισμού στην Οθωμανική αυτοκρατορία, Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 87.
26
Sia Anagnostopoulou, “The terms millet, genos (“Christian orthodox race”), ethnos, oikoumenikotita
(Ecumenicity), alytrotismos (irredentism) in Greek historiography”, The Passage from the Ottoman
Empire to the Nation-States. A long and difficult process: the Greek case, ed. Sia Anagnostopoulou
(Istanbul: the Isis Press, 2004), 37-55.
27
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως;, 38.
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άλλους εξέφραζε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αλυτρωτικά σχέδια, που αυτή
την περίοδο επικεντρώνονται στην εξάλειψη της βουλγαρικής απειλής.28
Η παρουσία του αρχιμανδρίτη Σωφρονίου στη διοίκηση των Αρχιγενείων ως
μέλος της μυστικής Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως δεν ήταν παρά το
αποκορύφωμα μιας κίνησης που εκδηλώθηκε στους Επιβάτες με την ίδρυση πολιτικού
συλλόγου λίγους μήνες μετά την ίδρυση της Οργάνωσης και ενέπλεκε τα Αρχιγένεια
και τις απόφοιτές τους στη δράση του συλλόγου. Η ίδρυση πολιτικού συλλόγου
υπερέβαινε την έως τότε λειτουργία των κοινοτήτων, που περιοριζόταν στη διαχείριση
των «εκκλησιαστικών και σχολειακών» πραγμάτων,29
και προϋπέθετε τη συνταγματική αλλαγή που προκάλεσε
η
νεοτουρκική επανάσταση (Ιούλιος 1908)∙30
ετερογενείς ομάδες, γνωστές ως «Νέοι Τούρκοι», σε μια
επιπλοκή του μακεδονικού ζητήματος, που προμήνυε
περαιτέρω συρρίκνωση της αυτοκρατορίας, πέτυχαν τον
στόχο που τις συνείχε,31 την επαναφορά του
συντάγματος. Υπό τις νέες συνθήκες έγινε η ίδρυση του
«ηθικοπολιτικού συλλόγου υπό την επωνυμίαν
‘Παλιγγενεσία’»32 από τη γενική συνέλευση «της
Ελληνικής Κοινότητος Επιβατών […] υπό την
προεδρίαν της Α. Σ. του Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ.
Διονυσίου».33 Μέλη της συντακτικής επιτροπής ήταν
καθηγητές των Αρχιγενείων, οι: «Α. Β. Οικονομίδης,
25. Σύλλογος Παλιγγενεσία:
πρόεδρος, Σ. Θεοδωρίδης, δ. φ. [διδάκτωρ φιλολογίας],
εξώφυλλο κανονισμού, 1908
34
(Ακαδημία Αθηνών, Αρχείο Ν. Ι. Αθηναγένης, Α. Γ. Γάγαλης». Σύμφωνα με τον
Αναστασίου Κ. Π. Σταμούλη) κανονισμό, τέθηκαν τρεις στόχοι, που αντιστοιχούν με
τους
τομείς
ενδιαφερόντων
της
Οργάνωσης
Κωνσταντινουπόλεως. Η εξέταση και των τριών στόχων του συλλόγου Παλιγγενεσία
αποδεικνύει αφενός την ισχυρή επιρροή της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως και τη
δυνητική εμπλοκή αποφοίτων των Αρχιγενείων, για την οποία ελάχιστα στοιχεία
σώζονται λόγω της υποχρεωτικής μυστικότητας που κάλυπτε τη δράση της
Οργάνωσης, και αφετέρου δικαιολογεί την εντατικοποίηση των διεργασιών στη
διοίκηση των Αρχιγενείων με την παρουσία μέλους της στην Επιτροπή των
Αρχιγενείων.
Με παράδειγμα πάλι τον μητροπολίτη Χρυσόστομο, Makrides, “Secularization and the Greek
Orthodox Church”, 190.
29
Κανονισμός διέπων τα Κοινοτικά της Επαρχίας Σηλυβρίας (εν Κωνσταντινουπόλει: χ.ε., 1901), 3-5.
30
Paul Dumont, François Georgeon, «Η επανάσταση ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη». Η «πόλη των
Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκανίων, μτφρ. Γ. Καλαμαντής (Αθήνα: Εκάτη, 1994), 247-251 και
Έλλη Σκοπετέα, Η Δύση της Ανατολής. Εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Αθήνα:
Γνώση, 1992), 159-160.
31
M. Şükrü Hanioĝlu, The Young Turks in Opposition (Oxford University Press, 1995), 213 και Doğu
Ergıl, "A reassesment: the Young Turks, their politics and anti-colonial struggle", Balkan Studies 16
(1975): 26.
32
Κανονισμός του εν Επιβάταις Συλλόγου «Παλιγγενεσία» [1908], 9.
33
Στο ίδιο, 3.
34
Στο ίδιο, 11. Βλ. Παράρτημα. Πίνακας 8.
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Στον σύλλογο Παλιγγενεσία, πρώτος στόχος τέθηκε: «α΄) η πνευματική και
ηθική ανάπτυξις των μελών αυτού δια δημοσίων διαλέξεων και αναγνωσμάτων», η
οποία προέβλεπε «την σύμπηξιν ιδίας βιβλιοθήκης», 35 ενώ ήδη υπήρχε αναγνωστήριο,
όπου μπορούσε κανείς να βρει καθημερινά «ου μόνον εγχώρια αλλά και ξένα ημερήσια
φύλλα και περιοδικά».36 Ο σκοπός απηχεί τη γενική στόχευση της Οργάνωσης περί
εθνικού φρονηματισμού, την οποία προσπάθησε να πραγματώσει με την αποστολή
στους τμηματάρχες της37 εγχειριδίων ιστορίας,38 ο εθνικοποιητικός ρόλος της οποίας
αναγνωρίζεται πρωταρχικός.39 Ο στρατιωτικός Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης,
που ίδρυσε την Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, μαζί με τον διπλωμάτη Ίωνα
Δραγούμη (αρχές του 1908), και την διηύθυνε μόνος από το 1909,40 ταύτιζε τον εθνισμό
με την ηθική και στον αντίποδα τοποθετούσε τον λεβαντινισμό, την κατάσταση δηλαδή
των Λεβαντίνων να κατάγονται από μεικτές ρίζες, να μειγνύονται με όλες τις
εθνότητες, αλλά να μην ανήκουν σε καμιά∙41 σε «εποχή οργασμού εθνικών
συνειδήσεων»,42 αυτό ισοδυναμούσε με «ηθική και εθνική διαφθορά». 43 Επιπλέον,
εξυπηρετούσε το όραμά του για τη συγκρότηση ομοσπονδίας βαλκανικών και
μικρασιατικών εθνοτήτων, σε συνεργασία με τους Νεότουρκους και, αν αυτό δεν ήταν
εφικτό, σε συνασπισμό εναντίον τους, μέσα στα νόμιμα όρια του συντάγματος
(ανατολική ομοσπονδία).44 Το ίδιο όραμα συμμεριζόταν και ο Ίων Δραγούμης, «αλλά
ήθελε η ψυχή του συνασπισμού αυτού να είναι οι Έλληνες». 45 Το όραμά τους δεν
απέκλινε μόνο από την ελληνική πολιτική.46 Παρά τις ειλικρινείς προθέσεις τους,47 ο
λόγος περί έθνους που ανέπτυξαν δεν ήταν εύκολο να πείσει ούτε εντός της
αυτοκρατορίας, σε ενδοκοινοτικό ή διακοινοτικό επίπεδο.48 Σε ενδοκοινοτικό επίπεδο,
Άρθρο 1, Κανονισμός του εν Επιβάταις Συλλόγου «Παλιγγενεσία» [1908], 3-4.
Άρθρο 35, στο ίδιο, 10.
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η ίδρυση συλλόγων που ελέγχονται από την Οργάνωση θεωρείται ότι ενίσχυσε τον
εθνικό ρόλο των κοινοτήτων.49 Σε διακοινοτικό επίπεδο, εκτός από την ύπαρξη
εξωγενών παραγόντων που δηλητηρίαζαν τις σχέσεις με τους Νεότουρκους (κρητικό
ζήτημα, επεμβάσεις ελληνικών προξενικών αρχών), ο πολιτικός λόγος της Οργάνωσης
περί αυτονομίας ή διατήρησης των «προνομίων», παρουσίαζε ασυνέπειες, καθώς έφερε
στοιχεία από τον λόγο περί έθνους-κράτους,50 και προσέκρουε στον λόγο του
νεοτουρκικού καθεστώτος, που υποστήριζε μεν την οθωμανική ενότητα, αλλά
ασκώντας συγκεντρωτική πολιτική προσπαθούσε να ενοποιήσει την
κατακερματισμένη οθωμανική κοινωνία.51
Ο δεύτερος σκοπός του συλλόγου Παλιγγενεσία: «β΄) η δια νυκτερινών λαϊκών
μαθημάτων μόρφωσις και ανάπτυξις των πολιτών και η υπόδειξις των καθηκόντων και
δικαιωμάτων αυτών»,52 εκφράζει τη σημασία που έδωσε η Οργάνωση
Κωνσταντινουπόλεως στη μύηση των πολιτών (ανδρών) στην πολιτική, μετά τη
νεοτουρκική επανάσταση, την προκήρυξη εκλογών και τη σύγχυση που προκάλεσε η
χρήση του εκλογικού νόμου του 1876.53 Με φανερό αντιπρόσωπο τον Ελληνικό
Πολιτικό Σύνδεσμο54 -Συνταγματικό μετά την απαγόρευση χρήσης εθνικού ονόματος
στον τίτλο-55 και παράρτημα του Συνδέσμου μια πολιτική λέσχη στο Κοντοσκάλι της
Κωνσταντινούπολης, η Οργάνωση διηύθυνε τον προεκλογικό αγώνα.56 Συγκεκριμένα,
έγινε προσπάθεια να ενημερωθούν όσοι είχαν δικαίωμα ψήφου («οι έχοντες κτήμα τι
και ηλικίαν άνω των 25»)57 για να μη χάσουν την ευκαιρία των εκλογών, στις οποίες
θα λάμβαναν μέρος στην πρώτη φάση, την εκλογή εκλεκτόρων.58 Για τον σκοπό αυτό,
στάλθηκε «πρόσωπον υπό της Οργανώσεως, μετά και του αρχιδιακόνου της
Μητροπόλεως Δέρκων, ίνα εν συνεννοήσει και προς τους Μητροπολίτας Μετρών και
Σηλυβρίας διευθύνωσι καταλλήλως την προεκλογικήν κίνησιν»59 και στους
τμηματάρχες στάλθηκαν «σώματα εγχειριδίου περί καθηκόντων του πολίτου» με την
προτροπή να διαδοθούν.60 Ως υποψήφιος βουλευτής Μετρών προτάθηκε το μέλος
της,61 που ήταν επικεφαλής του εμπορικού ανταγωνισμού με τους Βουλγάρους για τη
διακίνηση του γάλακτος, και πρόκριτος Επιβατών Δημήτριος Ζαφειρόπουλος.62
Σημειώνεται εδώ ότι, η νεοτουρκική περίοδος, παρόλο που υπήρξε ζήτημα μεγάλης
παρεξήγησης, καθώς κάθε μία από τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες της
αυτοκρατορίας προσδοκούσε την απελευθέρωση από το απολυταρχικό καθεστώς και
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την εκπλήρωση όλων των δικών της αξιώσεων,63 θεωρείται τομή στη λειτουργία του
πολιτικού λόγου και της πολιτικής, γιατί προκάλεσε μαζική συμμετοχή των κατοίκων
της αυτοκρατορίας στην πολιτική.64
Ο τρίτος τέλος σκοπός του συλλόγου Παλιγγενεσία: «γ΄) η υλική και ηθική
αρωγή των βουλγαροφώνων ομογενών της επαρχίας Σηλυβρίας και των της γείτονος
επαρχίας Δέρκων»,65 απηχεί την πρωταρχική και διαρκή στόχευση της Οργάνωσης
Κωνσταντινουπόλεως, που δεν ήταν άλλη από την αντιμετώπιση της βουλγαρικής
προπαγάνδας.66 Σύμφωνα με τα τμήματα που ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη
(τριάντα) και στα περίχωρα (έξι: Σηλυβρία, Βογάζκιοϊ, Στράντζα, Δέρκων, Πύργος και
Μέτρες),67 το μυστικό της δίκτυο εκτεινόταν στο ευρωπαϊκό τμήμα του νομού/βιλαέτι
Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το σαντζάκι Κωνσταντινούπολης και το αυτόνομο
σαντζάκι Τσατάλτζας/Μετρών,68 ή, επειδή τα όρια των νομών δεν συνέπιπταν με αυτά
των μητροπόλεων, στην αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και στις μητροπόλεις
Σηλυβρίας και Δέρκων.69 Στην εμβέλεια δράσης της είχε διαγνωστεί από το 1907 -έτος
ανάμειξης του ελληνικού κράτους στην περιοχή-70 ότι υπήρχε σχέδιο για δημιουργία
βουλγαρικής ζώνης επιρροής από την παραλία του Εύξεινου Πόντου μέχρι την
Προποντίδα στο τμήμα Μετρών-Επιβατών71 και «κίνημα εν Θράκη και δη παρά την
Προποντίδα».72 Η αντιμετώπιση των βουλγαρικών ενεργειών πήρε τη μορφή
εμπορικού και εκπαιδευτικού ανταγωνισμού∙ ο δεύτερος, που χαρακτηρίστηκε
«ειρηνική προπαγάνδα», υπαινίσσεται, για τον πρώτο, τη βίαιη προπαγάνδα, 73 χωρίς
να αποκλείεται αυτή και από τον δεύτερο τομέα και χωρίς να αναφέρεται η οργάνωση
ανορθόδοξων επιχειρήσεων με παραστρατιωτικές ομάδες, όπως αυτές που οργάνωσε
στην επαρχία Δέρκων απόφοιτος του Ελένειου (Ιωάννης Κορυτσίδης).74
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είχε σταλεί οδηγία στους
επικεφαλής των τμημάτων για την αναγνώριση ως
«βουλγαροφώνων ομογενών» εκείνων που «φωτίζονται από
Έλληνα ιερέα την πρωτομηνιά» και «στέλνουν τα παιδιά
τους σε ελληνικά σχολεία».75 Αλλά, αντίθετα από την
οδηγία, δεν ήταν δεδομένη η ελληνική συνείδηση για τους
σλαβόφωνους υποστηρικτές του Πατριαρχείου των
αγροτικών περιοχών∙ εισάγεται από έξω.76 Και εδώ
υπεισέρχεται ο ρόλος της «ειρηνικής προπαγάνδας», και
μέσω αυτής, των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους, του
αρχιμανδρίτη Σωφρονίου Σταμούλη και του γραφείου
Σηλυβρίας, επικεφαλής του οποίου ήταν ο πατέρας του
Σωφρονίου Αναστάσιος Σταμούλης.77 Απομνημονεύματα
αποκαλύπτουν μυστική χρηματοδότηση αποφοίτων 26. Ιωάννης Κορυτσίδης
νηπιαγωνών και δασκάλων των Αρχιγενείων από τον (Ιδιωτικό αρχείο Σαράντη
Βασιλείας
επικεφαλής της Οργάνωσης στη Σηλυβρία Αναστάσιο Κορι[υ]τσίδη,
Δρακάκη-Μόσχου
και
Σταμούλη.78 Σε αυτό συνηγορεί και ο έπαινος του
Μιχάλη Μπουκουβάλα)
Αθανάσιου Σουλιώτη-Νικολαΐδη προς όλη την οικογένεια
Σταμούλη («πατριωτικώτατοι») και τον μητροπολίτη Σηλυβρίας για τη συμβολή τους
στη βελτίωση της σχολικής κατάστασης των χωριών της Θράκης.79
Οικονομικό πρόβλημα
Τα οικονομικά των Αρχιγενείων παρουσίαζαν ετήσιο έλλειμμα, καθώς τα τακτικά
έσοδα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Τακτικά έσοδα
ήταν: «α΄) οι πρόσοδοι της χρηματικής περιουσίας των αοιδίμων ιδρυτών αυτών,
συνισταμένης εκ χρεωγράφων, κατατεθειμένων εν τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος,
β΄) τα εισπραττόμενα ετησίως εξ εισιτηρίων, απολυτηρίων και πτυχίων, γ΄) αι δωρεαί
και τα κληροδοτήματα των φιλογενών και φιλομούσων ομογενών».80 Δεν επαρκούσαν,
γιατί α) οι πρόσοδοι από την περιουσία των ιδρυτών είχαν μειωθεί σε περίπου 300 λίρες
(270 από τους τόκους των χρεογράφων, 30 από την ενοικίαση των αποθηκών και 7 από
τον ναό)81 -Ο Φώτιος Αρχιγένης δεν κατέβαλε παρά ελάχιστα ποσά∙82 β) τα έσοδα από
τα δίδακτρα, επειδή η πλειοψηφία των μαθητριών δεν πλήρωνε, λόγω αποδεδειγμένης
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απορίας,83 ήταν περιορισμένα: άλλοτε 40-50 λίρες επί συνόλου 300-320 μαθητριών
(1897/98)84 και άλλοτε 25 λίρες85 επί συνόλου 196 μαθητριών (1903/04)∙86 και γ) η
κοινότητα Επιβατών μπόρεσε να συνεισφέρει οικονομικά μετά το 1898. 87 Συνολικά,
οι πρόσοδοι «μετά βίας» έφθαναν το ποσό των 400 λιρών, ενώ η κάλυψη των μισθών
του προσωπικού απαιτούσε «496 λίρας», δημιουργούσε δηλαδή «έλλειμμα λιρών
εκατόν πεντήκοντα και πλέον» (1904).88
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος ήταν συνήθως
αποσπασματικά, έρανοι και εκκλήσεις προς ιδιώτες και
ιδρύματα. Για παράδειγμα, όταν η οικονομική
κατάσταση των Αρχιγενείων επιβαρύνθηκε από τον
μεγάλο σεισμό του 1894, που προκάλεσε ζημιές στα
κτίρια και τον ναό, η Επιτροπή των Αρχιγενείων
αναγκάστηκε «να καταφύγη, εις το μέσον της συλλογής
προαιρετικών συνδρομών» και, επειδή ο ναός των
Αρχιγενείων παρέμενε «ανεγκαινίαστος, της θείας
λειτουργίας τελουμένης δι’ αντιμηνσίου», αποφάσισε να
συνδυάσει την επισκευή του ναού με τα εγκαίνιά του,
διανέμοντας «αντίτυπα της ιεράς εικόνος των αγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων».89 Συνηθισμένη ήταν επίσης
27. Αντίτυπο της εικόνας των και η αποστολή εκκλήσεων, όπως συνάγεται από
Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων
90
(Ακαδημία Αθηνών, Αρχείο έκκληση σε ιδιώτη με άγνωστα αποτελέσματα (1897)
Αναστασίου Κ. Π. Σταμούλη) και από εκκλήσεις στους προέδρους του εν Αθήναις
Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων
91
(1899), και της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητας Αγαπάτε Αλλήλους
(1898),92 από όπου ήρθε και θετική απάντηση για χορηγία «λ.τ. είκοσι και πέντε», 93

Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 21.
Α.Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια» [1897/98], 269.
85
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 28 (1904): 93.
86
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 50.
87
Στο ίδιο, 381. Βλ. και Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Ο
Αρχιγένης [1908], δ΄∙ ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, 30-33.
88
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 28 (1904): 93.
89
«Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια», ΕΑ 22 (1898): 364∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου,
[Ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων εξ Επιβατών], [Επιμνημόσυνος λόγος υπέρ των ιδρυτών
των Αρχιγενείων μετά το 1922] (Χειρόγραφο αντίγραφο). Πρωτότυπα αντίτυπα της εικόνας υπάρχουν
σε: ΑΑ/Αρχείο Α. Κ. Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται και ιδιωτικό αρχείο Αγαθούλας
Καδόγλου, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης.
90
Βλ. για παράδειγμα, ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/69, 1897: 344, Πατριαρχική επιστολή προς Ευστράτιο
Καραντώνη, 29 Οκτωβρίου 1897.
91
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/70, 1898: 341, Πατριαρχική επιστολή προς τον επιτετραμμένο της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη Κ. Ε. Ζαλόκωστα, 21 Αυγούστου 1898. Η απάντηση ήταν αρνητική, ΑΟΠ, Κώδιξ
Α΄/71, 1899: 305, Πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των Αρχιγενείων Σηλυβρίας
Κωνστάντιο, 1 Σεπτεμβρίου 1899.
92
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/70, 1898: 338-339, Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο της Εκπαιδευτικής και
Φιλανθρωπικής Αδελφότητας Αγαπάτε Αλλήλους Ευστ. Ευγενίδη, 18 Αυγούστου 1898.
93
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/72, 1900: 239, Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας Κωνστάντιο, 11 Ιουλίου 1900.
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που επαναλήφθηκε το 1910.94 Στις δύο τελευταίες πατριαρχικές επιστολές η
οικονομική κατάσταση των Αρχιγενείων περιγράφεται ως «λυπηρόν εκκλησιαστικόν
και εθνικόν ατύχημα» και «λυπηρότατον όντως εκκλησιαστικόν και εθνικόν ατύχημα»
αντιστοίχως.
Η άνοδος του μητροπολίτη Ιωακείμ στον πατριαρχικό θρόνο το 1901
σηματοδοτεί μια νέα φάση και στην ιστορία των Αρχιγενείων. Για το γενικό
εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εγγράφεται η νέα φάση των Αρχιγενειών, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι ο πατριάρχης Ιωακείμ συνέχισε την πολιτική που εγκαινίασε
κατά την πρώτη πατριαρχία του (1878-1884) και θεωρείται τομή στα εκπαιδευτικά
ζητήματα. Η πολιτική αυτή διακρίνεται πρωτίστως από την ανάδειξη του πρωτεύοντα
ρόλου του Πατριαρχείου και, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη αδύνατων κοινωνικών
ομάδων,95 στις οποίες ανήκε και η πλειοψηφία των μαθητριών των Αρχιγενείων. Αυτές
οι διαστάσεις της εκπαιδευτικής του πολιτικής ήταν σημαντικές και για τον σύμβουλό
του Μανουήλ Γεδεών, ο οποίος επιπλέον, καθώς απέδιδε μεγάλη σημασία στην
ευεργεσία ναών και σχολείων,96 εκτίμησε αναλόγως το φιλανθρωπικό έργο και την
προσωπικότητα του Σαράντη Αρχιγένους. Στις δύο αυτές διαστάσεις, που μπορούν να
δικαιολογήσουν την πατριαρχική παρέμβαση, θα πρέπει να προστεθεί και ο διδακτικός
προορισμός των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, που εξετάζεται στη
συνέχεια. Η παρέμβαση λοιπόν του πατριάρχη Ιωακείμ, με την επικύρωση του
κανονισμού που εκκρεμούσε (21 Ιουνίου 1901)97 και τον διορισμό της απόφοιτης του
Ζαππείου ανιψιάς του Καλλιρρόης Κωνσταντινίδου στη διεύθυνση των Αρχιγενείων,98
υπήρξε άμεση, αλλά και διαρκής, όπως δείχνει η προσπάθειά του για την επίλυση του
οικονομικού προβλήματος των Αρχιγενείων, που διασφάλισε την εύρυθμη λειτουργία
των Αρχιγενείων με καλά καταρτισμένο προσωπικό (1901/02-1903/04,99 1904/051905/06)100 1906/07-1911/12).101 Στη διάρκεια της προσπάθειάς του συνέβαλε το
γεγονός ότι ήταν ο πρώτος πατριάρχης που, μετά την ψήφιση των Γενικών
Κανονισμών, διατήρησε το αξίωμά του ως τον θάνατό του (1912).102
Για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος, ο πατριάρχης αρχικά αφιέρωσε
στα Αρχιγένεια μέρος των εσόδων από το αγίασμα του Αγίου Θεράποντος στο Σίρκετζι
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/84, 1910: 272-3, Πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Φιλανθρωπικής και
Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Αγαπάτε Αλλήλους Ευστάθιο Ευγενίδη, 27 Αυγούστου 1910.
95
Ζιώγου-Καραστεργίου και Φούκας, «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄», 328-356.
96
Ανεστίδης, Η Εθναρχική Παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας, 388-396.
97
Η εκλογή έγινε στις 25 Μαΐου 1901, Κωνσταντίνος Σπανούδης, Ιστορικαί σελίδες. Ιωακείμ ο Γ΄ (εν
Κωνσταντινούπολει: τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1902), 171.
98
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Λέανδρος Αδαμπασιάδης, «Επιβάται ο Φάρος
της Θράκης», εφημ. Προσφυγικός Κόσμος [χ.α.φ.], 26 Μαρτίου 1963.
99
Κατά τη διεύθυνση της Καλλιρρόης Κωνσταντινίδου, δίδαξαν δύο απόφοιτες των Αρχιγενείων, μία
του Ζαππείου Κωνσταντινουπόλεως, μία της Παλλάδας και δύο καθηγητές, βλ. Παράρτημα. Πίνακας 8.
100
Κατά τη διεύθυνση της απόφοιτης του Ζαππείου Παρθεναγωγείου Αδριανουπόλεως Ζωής
Βλαχοπούλου-Πολεμικού, δίδαξαν δύο απόφοιτες των Αρχιγενείων, μία της Παλλάδας και τέσσερις
καθηγητές, στο ίδιο.
101
Κατά τη διεύθυνση της Ζωής Ματσιώννη, απόφοιτης του Ζαριφείου Παρθεναγωγείου
Φιλιππουπόλεως, δίδαξαν τρεις απόφοιτες των Αρχιγενείων, μια των Ζαριφείων και τέσσερις καθηγητές,
τους οποίους η Γαϊτάνου-Γιαννιού αναφέρει ως απόφοιτους γερμανικών πανεπιστημίων (στο ίδιο, 369).
Αλλά τουλάχιστον ένας από αυτούς, ο Κ. Στυλιανόπουλος, είναι διδάκτορας, όπως και ο Ευστάθιος
Καλλιμάνης, που επίσης δίδαξε στα Αρχιγένεια, στο ίδιο.
102
Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, 117.
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της Κωνσταντινούπολης (1902 και 1903)103 και αργότερα συνέστησε ειδική επιτροπή
«μεταξύ των ομογενών επιστημόνων και εμπόρων και τραπεζικών και βιομηχάνων»
για να διενεργήσει έρανο (1904),104 στον οποίο πρώτος συνεισέφερε ο ίδιος.105 Όταν
όμως το έλλειμμα παρουσίασε αύξηση (1907), αφού πρώτα ενέκρινε την έκδοση
«λαχείου εκ δισχιλίων γραμματίων» (1907),106 το επόμενο έτος προσπάθησε να
επιλύσει το πρόβλημα με οριστικό τρόπο, ιδρύοντας φιλεκπαιδευτική αδελφότητα,
κατά το πρότυπο εκείνης που ιδρύθηκε για να συνδράμει το έργο της Πατριαρχικής
Ακαδημίας.107 Έτσι ιδρύθηκε η Φιλεκπαιδευτική εν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότητα Ο
Αρχιγένης (21 Φεβρουαρίου 1908), με σκοπό την παροχή «ετησίας οικονομικής
επιχορηγήσεως» στα Αρχιγένεια,108 ίσης με το εξήντα τοις εκατό των καθαρών εσόδων
της.109 Σε λίγους μόνο μήνες είχαν εγγραφεί 255 μέλη (12 Ιουνίου 1908).110
Η
Φιλεκπαιδευτική
Αδελφότητα στελεχώθηκε κυρίως
από εξ Επιβατών εμπόρους, που
ήταν εγκατεστημένοι στο προάστιο
της
Κωνσταντινούπολης
Μακροχώρι
(Δημήτριος
και
Γεώργιος Τζαμπεζτσής, Γεώργιος
Τζιβανόπουλος),111 όχι τυχαία την
περίοδο που δρούσε εκεί ο από το
1903 αρχιμανδρίτης Σωκράτης
Σταυρίδης,112
καθηγητής
των
Αρχιγενείων κατά την κρίσιμη
28. Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Ο Αρχιγένης:
περίοδο αλλαγής διοικητικού φορέα
τίτλος εγγραφής του Θρασύβουλου Κοκκόλη, 1908
και μέλος της Επιτροπής των
(ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85στ)
Αρχιγενείων πριν το 1912.113 Κάποια
από τα μέλη της Αδελφότητας ήταν και μέλη της πολιτιστικής ομάδας του
Μακροχωρίου (της Επτάδας), που δρούσε υπό την πνευματική καθοδήγηση του
αρχιμανδρίτη Σωκράτη Σταυρίδη, όπως ο Γεώργιος Τζιβανόπουλος.114

«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 23 (1903): 35.
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 28 (1904): 104, 273.
105
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 28 (1904): 290.
106
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/80, 1907: 185, Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας Διονύσιο, 14 Μαΐου 1907.
107
Κανονισμός της υπέρ της Μεγάλης του Γένους Σχολής Αδελφότητος Ξηροκρήνης (Εν
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1874), 5, 9-10.
108
Άρθρο 1, Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Ο Αρχιγένης [1908],
5.
109
Στο ίδιο, 9-10.
110
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85στ, Τίτλος εγγραφής μέλους στην εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτική
Αδελφότητα Ο Αρχιγένης. (Τίτλος εγγραφής του Θρασύβουλου Κοκκόλη).
111
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 29.
112
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Πολίτες λόγιοι που εγνώρισα. 22.
113
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85δ. Γ΄ Αποστολή, ΑΜΕΣ 1854-1942, 1.132, Διευθύντρια Αρχιγενείων Ζωή Δ.
Ματσιώννη προς αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο Σταμούλη, 2 Μαΐου 1912.
114
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 62, 78.
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Η διοργάνωση εξορμήσεων με
ατμόπλοια από το Μακροχώρι στους
Επιβάτες
την
περίοδο
των
εξετάσεων στα Αρχιγένεια, στις
οποίες συνήθως συμμετείχε πλήθος
κόσμου (αναφέρονται ως και 500
άτομα σε μια εξόρμηση),115 ήταν
ένας από τους τρόπους που
χρησιμοποιούσε η Αδελφότητα για
να γνωρίσει ευρύτερο κοινό τα
Αρχιγένεια και να τα συνδράμει
29. Γεώργιος Κ. Τζιβανόπουλος, πρώτος από οικονομικά (1909,116 1910, 1911,
αριστερά καθήμενος, Επτάς Μακροχωρίου 1914).117
Το
1912
η
(Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι,
Φιλεκπαιδευτική
Αδελφότητα
30)
αποφάσισε να προχωρήσει σε
έκδοση επετηρίδας «εις όλην την Θράκην αφορώσης» (Θρακική Επετηρίς) με
αντικείμενο τη γεωγραφία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λαογραφία και τη
λογοτεχνία της Θράκης. Είχε μάλιστα εξασφαλιστεί η συνεργασία διακεκριμένων
Ελλήνων και Φιλελλήνων,118 αλλά ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος ανέτρεψε τα εκδοτικά
σχέδια της Αδελφότητας. Η δράση της Αδελφότητας μπορεί να γνώρισε κάποια κάμψη
κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων («η Φ. Αδελφότης άπρακτος και είναι
διαλελυμένη» (14 Μαΐου 1912),119 αλλά δεν διακόπηκε, όπως συνάγεται από την
πολυετή δράση του Γεώργιου Τζιβανόπουλου, ο οποίος, εκτός από την εκδρομή του
1914,120 υποδέχθηκε και συνόδευσε την ελληνική αποστολή που επισκέφτηκε τους
Επιβάτες, και απέσπασε υπόσχεση οικονομικής βοήθειας «εκ μέρους της Αδελφότητος
‘ο Αρχιγένης’», τον Ιανουάριο του 1919.121 Η απόσπαση υπόσχεσης για οικονομική
βοήθεια σημαίνει ότι η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα δεν έπαψε να αγωνίζεται για να
αντιμετωπίζει το οικονομικό πρόβλημα των Αρχιγενείων, που είχε επιβαρυνθεί από τις
φθορές που προκάλεσαν στα κτίρια των Αρχιγενείων οι αλλεπάλληλες επιτάξεις.

Δομή
Οι προσπάθειες για την αλλαγή της δομής των Αρχιγενείων ξεκίνησαν με πρωτοβουλία
του πατριάρχη Ιωακείμ για την επανασύσταση του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων,
όπως εξάγεται από επιστολή της Επιτροπής των Αρχιγενείων προς τον πατριάρχη (16
Οκτωβρίου 1906), με σκοπό να συμπεριληφθεί στην αυτοκρατορική άδεια, που
Στο ίδιο, 29 και «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230.
Γαϊτανοπούλου, «Από την ζωήν των περιχώρων», 165.
117
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 29.
118
Βλ. ΑΑ/Αρχείο Α. Κ. Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φάκ. 114: Επιβάται. Θρακική Επετηρίς. Εκ του
Γραφείου της Αδελφότητας, 14 Μαΐου 1912 (Ενημερωτικό έντυπο για την έκδοση επετηρίδας).
119
Στο ίδιο. (Χειρόγραφη σημείωση του αρχιμανδρίτη Σωφρονίου πάνω στο ενημερωτικό έντυπο).
120
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 29.
121
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φάκ. 114: Επιβάται, «Ο κ. Κατεχάκης εις Επιβάτας», εφημ.
Πατρίς [χ.α.φ.], 22 Ιανουαρίου 1919.
115
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απαιτούσε η επανασύσταση του σχολείου, το αίτημα, «πλην των μέχρι σχολαρχείου
μαθημάτων, να διδάσκωνται και επαγγέλματα τινα», όπως «γνώσεις γεωπονίας και
οινοποιΐας, επαγγελμάτων χρησιμοτάτων εις άπαντας τους ανά την Θράκην λαούς».
Για την πραγμάτωση του σκοπού, η Επιτροπή των Αρχιγενείων είχε εξασφαλίσει
εγγράφως την πρόθεση των προκρίτων της κοινότητας Επιβατών «όπως ου μόνον
παρέχωσιν ετησίως ποσόν τι εκ των κοινοτικών των προσόδων επί τω μελετωμένω
σκοπώ, αλλά και να επισκευάσωσιν επί τούτω καταλλήλως το κτίριον».122 Από το
επόμενο έτος, η προσπάθεια επανασύστασης του Ελένειου συναρτήθηκε με την
ανεύρεση κατάλληλου χώρου για τη μετεγκατάσταση των Ζαριφείων Διδασκαλείων
της Φιλιππούπολης, που έπαυσαν τη λειτουργία τους μετά τον διωγμό του
ελληνορθόδοξου πληθυσμού (Ιούλιος-Αύγουστος 1906) από την προσαρτημένη στη
Βουλγαρία Ανατολική Ρωμυλία.123
Πιο συγκεκριμένα, όταν η κοινότητα Επιβατών πληροφορήθηκε την πρόθεση
του πατριάρχη να εγκαταστήσει τα Ζαρίφεια στο Ελένειο κτιριακό συγκρότημα, για να
ενισχύσει αυτή του την απόφαση, του απηύθυνε δύο επιστολές, η πρώτη από τις οποίες
έφερε την υπογραφή των εκπροσώπων της κοινότητας Επιβατών,124 ενώ η δεύτερη των
κατοίκων των Επιβατών και των περιχώρων, και των κοινοτήτων Επιβατών,
Σηλυβρίας, Δελλιωνών και Ξάστερου, και επαναλάμβανε την ανάγκη πρακτικού
προσανατολισμού της σχολής (1907).125 Λόγω της στασιμότητας του ζητήματος, με
νέα επιστολή η κοινότητα Επιβατών εξέφρασε την πρόθεσή της να διαθέσει
«προθύμως […] το απαιτούμενον ποσόν» για την «αξιοπρεπή επισκευήν» και των δύο
κτιρίων του συγκροτήματος και «το εκ 400 ως έγγιστα λιρών τουρκίας εισόδημα της
Αστικής Σχολής της Κοινότητας». Για τον ίδιο σκοπό αυτό, εξήρε «το κλίμα, τα μέσα
της συγκοινωνίας και το κεντρικόν και ασφαλές αυτής» (1910).126 Ενδιαφέρον είναι
ότι σύσταση γεωπονικής σχολής στο Ελένειο, συνιστούσε στον υπουργό Εξωτερικών
της Ελλάδας, το ίδιο έτος, ο επιθεωρητής Ευθύμιος Μπουντώνας: «Και εν Θράκη
δύναται να λειτουργήση σχολή τοιαύτη [γεωπονική] εν τω από ετών εγκαταλελειμμένω
Ελενείω Γυμνασίω των Επιβατών. Τούτο έχει κτίριον ευρυχωρότατον (με περίβολον
40.000 τετραγ. πήχ.) και γαίας ακαλλιεργήτους πέριξ της σχολής. Το κτήμα διοικεί η
Μ. Εκκλησία».127 Είναι γι’ αυτό πιθανό η ενεργοποίηση της κοινότητας Επιβατών να
συνδέεται με ενέργειες του ελληνικού κράτους, μέσω του υποπροξενείου Ραιδεστού.
Παρά τις προσπάθειες όμως, η επανασύσταση του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων δεν

«Το Ελένειον Παρθεναγωγείον [αντί Αρρεναγωγείου, όπως αναφέρεται στην υπόλοιπη επιστολή]»,
ΕΑ 30 (1906): 535.
123
Ελένη Δ. Μπελιά, Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική: η περίπτωση της Θράκης 1856-1912
(Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1995), 139.
124
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ99, Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας, 206, Αίτησις προς τον Παναγιότατον Πατριάρχην
Ιωακείμ τον Γ΄ υπέρ μεταφοράς και εγκαθιδρύσεως εν τω Ελενείω των εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων
Διδασκαλείων, 28 Μαρτίου 1907.
125
Στο ίδιο, 207, Προς την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα τον Σεβαστόν ημών Δεσπότην και
οικουμενικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Ιωακείμ τον Γ΄, 7 Απριλίου 1907.
126
Στο ίδιο, 209, Ακριβές αντίγραφον δευτέρας αιτήσεως περί μεταφοράς και εγκαθιδρύσεως των
Ζαριφείων Διδασκαλείων εις τα ενταύθα Ελένεια υποβληθείσα δια μέσου του Αγ. Σηλυβρίας Κυρίου
Κου Διονυσίου, 17 Ιουνίου 1910.
127
Έκθεση επιθεωρητή Ευθ. Μπουντώνα (Επιτροπή Ευαγών Σκοπών) προς υπουργό Εξωτερικών Δ.
Καλλέργη, 5 Ιουλίου 1910, Βούρη, Οικοτροφεία και υποτροφίες στη Μακεδονία, 353.
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ευοδώθηκε∙ προτιμήθηκε, μετά από παρέμβαση του Λεωνίδα Ζαρίφη, η
Κωνσταντινούπολη και η συγχώνευση με «τα εν Κων/λει Εθνικά Διδασκαλεία
Αρρένων και Θηλέων» (του Διδασκαλείου Θηλέων με το Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Σταυροδρομίου).128
Την ίδια περίοδο, προς το τέλος του σχολικού έτους 1909/10, η Επιτροπή των
Αρχιγενείων εκδήλωσε την πρόθεση της να επαναλειτουργήσει το επόμενο σχολικό
έτος το πρώην Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο, που έως τότε φιλοξενούσε τα γεύματα
των μαθητριών,129 ως Οικοτροφείο, αν εξασφαλιζόταν η εγγραφή είκοσι τουλάχιστον
οικοτρόφων μαθητριών.130 Το Οικοτροφείο δεν επαναλειτούργησε το προβλεπόμενο
έτος, εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κτίριο του Παρθεναγωγείου, στην
αίθουσα που χρησίμευε «εις την διδασκαλίαν του γυμνασιακού τμήματος», και η
αγγελία επανασύστασής του επανεμφανίστηκε το 1912.131 Αυτή τη φορά η
επανασύσταση του Οικοτροφείου συνδέθηκε με την αποκατάσταση του «γυμνασιακού
τμήματος» του Παρθεναγωγείου, που είχε καεί (διάταγμα επισκευής εκδόθηκε το
1911),132 παρόλο που το δεύτερο ήταν ασφαλισμένο αντί δύο χιλιάδων αγγλικών
λιρών.133 Και για τους δύο σκοπούς, εκδόθηκε πατριαρχική επιστολή για τη
συγκέντρωση προαιρετικών συνδρομών: «υπέρ τε της αισίας ανοικοδομήσεως της
πυρποληθείσης προ τινος, ως γνωστόν, πτέρυγος της σχολής και υπέρ της συστάσεως
οικοτροφείου δια τας έξωθεν μαθητρίας, ου απόλυτος και επιτακτική υπήρχεν
ανάγκη». Το καθήκον αυτό, «περιερχόμενος κατά τας Θρακικάς επαρχίας», ανέλαβε ο
επόπτης των σχολών αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος τον Ιούλιο του 1912,134 την περίοδο
δηλαδή της θητείας του στη διοίκηση των Αρχιγενείων. Λόγω της κινητικότητας του
επαγγέλματος των εποπτών/επιθεωρητών, ήταν κομβικός ο ρόλος τους στη διενέργεια
μυστικών αποστολών.135 Το βέβαιο είναι ότι, μετά την περιοδεία του αρχιμανδρίτη
Σωφρονίου, ο αριθμός των εγγραφεισών μαθητριών πλησίασε σε υψηλό αριθμό για τα
Αρχιγένεια (293 μαθήτριες ως τις 20 Σεπτεμβρίου 1912).136 Παρότι το ξέσπασμα του
Βαλκανικού Πολέμου τον επόμενο μήνα ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του
Οικοτροφείου (και ολόκληρου του εκπαιδευτικού συγκροτήματος), αυτή επιτεύχθηκε
το σχολικό έτος 1913/14.137 Με εξαίρεση την περίοδο της (δεύτερης) επίταξης των
κτιρίων του συγκροτήματος (1915/16), η λειτουργία του οικοτροφείου δεν έμελλε να
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/90, 1920: 349-50, Πατριαρχική επιστολή προς Λεωνίδα Ζαρίφη, 12 Μαΐου 1920.
Α. Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια» [1897/98], 269.
130
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230 και «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις»,
ΕΑ 34 (1910): 244.
131
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 36 (1912): 253 και επανάληψη της αγγελίας στο ίδιο, 264, 275,
300.
132
Βλ. BOA, İrade Maarif 1329, Za.3a-d (Διάταγμα επισκευής του Παρθεναγωγείου, 1911).
133
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 248.
134
ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85δ, Γ ΄Αποστολή, ΑΜΕΣ 1854-1942, 1/002 Γράμματα Οικ. Πατριαρχών τοποτηρητών
κ.λπ. (1912-1931). Το ίδιο και στο ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/86, 1912: 290, Άδεια συλλογής συνδρομών υπέρ
των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων, 2 Μαΐου 1912.
135
Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγών. Η «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906-1908.
Απομνημονεύματα, εισαγωγή Διογένης Ξανάλατος (Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ/ΙΜΧΑ, 1959), 42.
136
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-14
και Σημείωσις (της διευθύντριας των Αρχιγενείων Ζωής Δ. Ματσιώνη, που εσωκλείεται σε απαντητική
επιστολή του Δημοσθένους Ιωάννου προς τον γιο του Ιωάννη στη Σηλυβρία). Εν Επιβάταις τη 19η
Μαρτίου 1914.
137
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 37 (1913): 350.
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συναντήσει και άλλα εμπόδια. Η Αμφιθέα Π. Βεργοπούλου από τους Γιαλούς, που
έλαβε το πτυχίο της στις 12 Ιουνίου 1919,138 υπήρξε οικότροφος κατά τη διάρκεια της
πενταετούς φοίτησής της στα Αρχιγένεια (1914/15-1918/19).139
Η επανασύσταση του Οικοτροφείου μπορεί να κάλυπτε την ανάγκη ασφαλούς
διαβίωσης, όπως αυτή που εξέφρασε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τη φοίτηση
ανιψιάς της στο γυμνασιακό τμήμα των Αρχιγενείων. Η ανησυχία της δεν προκλήθηκε
από το σχολείο, το οποίο χαρακτήρισε «κάλλιστον Αρχιγένειον» (1899), 140 αλλά από
τους Επιβάτες∙ «Δια την αγαπημένην Σηλυβριάν τόσαι προφυλάξεις είναι περιτταί,
αλλ’ η γείτων κωμόπολις μου εμπνέει ανησυχίας». Ο συγγενής της αποφάσισε να
στείλει την κόρη του να «αποτελειώση το γυμνάσιον εις Επιβάτας», επειδή είχε
«απόλυτον εμπιστοσύνην προς την κ. Μαριορίτσαν [Παπαδοπούλου, διευθύντρια των
Αρχιγενείων], η οποία ανέλαβε να εύρη οικοτροφίαν», παρά τις ανησυχίες της συζύγου
του, τις οποίες συμμεριζόταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Ίσως γιατί δεν είχε
γνωστούς στους Επιβάτες. (Είχε διδάξει στο Παρθεναγωγείο Σηλύβριας, 1897-1899).
Γι’ αυτό ζήτησε από μέλη της οικογένειας Σταμούλη να την διαφωτίσουν «περί του
ποιού της οικογενείας» και, αν οι πληροφορίες ήταν καλές, παρακαλούσε τον
«σεβαστόν Δία», δηλαδή τον Αναστάσιο Σταμούλη, να ρίχνει «το πατρικόν βλέμμα»
και στη μικρή της ανιψιά.141 Η επανασύσταση του Οικοτροφείου μπορεί επίσης να
κάλυπτε την ανάγκη σωστής διαβίωσης, όπως η «παροχή οικιακής περιθάλψεως εις τας
τροφίμους», σύμφωνα με τους σκοπούς της επαναλειτουργίας του. 142 Αλλά η
επανασύσταση του Οικοτροφείου σημειώνεται τριανταπέντε περίπου χρόνια μετά την
παύση του και σε περίοδο αποκορύφωσης ποικίλων ανταγωνισμών. Κατά συνέπεια
συνδέεται και με την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών. Στο συμπέρασμα αυτό
συντείνει και το παράδειγμα του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία, όπου η μεν
εξάπλωση της βίας δεν περιόρισε την εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά την
εξειδίκευσε,143 η δε παύση της ένοπλης αναμέτρησης, λόγω της νεοτουρκικής
επανάστασης, ενέτεινε την προπαγάνδα, «αγώνα εξ ίσου αδυσώπητο για πολιτιστική
υπεροχή».144 Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε ο θεσμός των οικοτροφείων και η
χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση του απαιτούμενου για τον αγώνα αυτόν
εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλη την περίοδο της «απογείωσης των βαλκανικών
ανταγωνισμών (1903-1913)».145 Στην περίπτωση των Αρχιγενείων, η εμπλοκή μέλους
της Επιτροπής τους, που ήταν ταυτόχρονα και μέλος της Οργάνωσης
Κωνσταντινουπόλεως, όπως ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, στην κίνηση για την
Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Ν. Βεργόπουλου, Πτυχίον Διδασκαλίσσης Αμφιθέας Π. Βεργοπούλου,
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης, 12 Ιουνίου 1919 (Πρωτότυπο).
139
Στο ίδιο, Αμφιθέα Π. Βεργοπούλου προς Εφοροεπιτρόπους Σκουτάρεως [1922] (Χειρόγραφη
επιστολή).
140
Επιστολή Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου προς οικογένεια Σταμούλη, Βουκουρέστιον 1899,
Παπακώστας, Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, 256.
141
Επιστολή Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου προς οικογένεια Σταμούλη, στο ίδιο, 265-266.
142
Άρθρο 1 και 2, Κανονισμός του Οικοτροφείου των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1913],
3, 8.
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Βούρη, Οικοτροφεία και υποτροφίες στη Μακεδονία, 32.
144
Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, «Μια προσπάθεια για την άρση του βουλγαρικού σχίσματος», Μνήμων
4 (1974): 112.
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Βούρη, Οικοτροφεία και υποτροφίες στη Μακεδονία, 92.
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επανασύσταση του Οικοτροφείου ενισχύει το σκεπτικό της επανασύστασής του για να
εξυπηρετήσει παρόμοιο σκοπό.
Πίνακας 4. Παρουσίαση της οικονομικής διαχείρισης των Αρχιγενείων κατά την
Πατριαρχική περίοδο, 1892-1921
Οικονομική διαχείριση Αρχιγενείων

Π
Α
Τ

Τύπος
σχολείου

Χρονολο
γία

Τακτικοί
Έκτακτοι
πόροι
πόροι
1892-1921

Δαπάνες

Χαρακτηριστικά

1892:
Εθνικά
Επιτροπή
(4μελής)

1892-21

300 λ.:
τόκοι, ναός
ενοίκια
25-50 λ.:
δίδακτρα
Τόκοι 39
ομολογιών
Ετήσια
χορηγία

500 λ.:
μισθοί

Έλλειμμα 150 λ.

Ρ

1896-21

Ι

1898-21;

Α

1900

Ρ

1902-03
(-1921;)
1904

Χ

80 λ.
ετησίως
-60 λ. από Λ.
Γ. Ζαρίφη*
-Έσοδο
εράνου (124
λ.)**
Έσοδο από
λαχείο***

Κ

Π
Ε
Ρ
Ι
Ο
Δ
Ο
Σ

1907
Επιτροπή
(5μελής)

1908-21

Έσοδο εράνου
25 λίρες

Ι

Η

Ελένειο

Ετήσια
χορηγία

Από κοινότητα
Επιβατών
Αδελφ. Αγαπάτε
Αλλήλους
Αγ. Θεράπων,
Σίρκετζι
-Διευκόλυνση
λόγω
καθυστέρησης
είσπραξης τόκων
80 λ. επιπλέον
έλλειμμα
Αδελφότητα
Ο
Αρχιγένης
Αδελφ. Αγαπάτε
Αλλήλους

Επανάληψη
χορηγίας
1912
Έσοδο εράνου
1912/13 Επίταξη - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος
1915 Δεκ. /1916 Σεπτ. Επίταξη - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
1917
Χορηγία:
Κληροδότημα
1911 &
Ζαφειρόπουλου
1912****
1920
Διορισμοί
Από την Πολιτική
καθηγητών
Διοίκ. Θράκης
1910

*ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/77, 1904: 109, Πατριαρχική επιστολή προς Λεωνίδα Γ. Ζαρίφη, 31 Μαρτίου 1904 και
Πατριαρχική επιστολή προς διοικητή ΕΤΕ Στ. Στρέιτ,
31 Μαρτίου 1904. **«Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 28 (1904): 104, 273, 290. ***ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/80, 1907: 185, 488, 489,
Πατριαρχικές επιστολές προς Σηλυβρίας Διονύσιο, 14 Μαΐου 1907. ****ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/89, 1917: 268,
Πατριαρχική επιστολή προς πρόεδρο Επιτροπής Σηλυβρίας Ευγένιο, 7 Δεκεμβρίου 1917.
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Το ήθος/habitus των αποφοίτων του διδασκαλείου
Η ένταση που παρατηρείται στη λειτουργία των Αρχιγενείων δεν υποκινείται μόνο από
τον βουλγαρικό κίνδυνο στη Θράκη αλλά και την τουρκοφωνία ορθόδοξων πληθυσμών
και γενικότερα τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας και στη Μικρά Ασία∙
η Oθωμανική αυτοκρατορία αυτής της περιόδου χαρακτηρίστηκε αρένα θρησκευτικών
και κοσμικών ιεραποστόλων όλων των πεποιθήσεων και εθνικοτήτων.146 Και στις δύο
περιπτώσεις, υπάρχει ανάγκη και από απόφοιτες δασκάλες και νηπιαγωγούς για να
διδάξουν σε αυτούς τους τόπους. Αλλά, αντίθετα με τις συνθήκες μυστικότητας που
επέβαλε η Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως στη Θράκη, σε σχετικές πηγές για τη
Μικρά Ασία δημοσιοποιείται η ανάγκη αυτή, όπως και η απροθυμία αποφοίτων να
διδάξουν σε μακρινούς τόπους με άγνωστα ήθη από εύλογο φόβο ή κοινωνική
απαξίωση. Η δημοσιοποίηση αυτή φέρνει στο φως τη στάση των αποφοίτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων προς σχολεία της περιφέρειας σε αντιπαραβολή με
εκείνη των αποφοίτων του Ζαππείου.
Στο υπόμνημα για τους κινδύνους του προσηλυτισμού, που υπέβαλε στον
πρωθυπουργό της Ελλάδας ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Σμύρνης το
1887 (απασχόλησε το υπουργείο Εξωτερικών το 1907),147 αφού αναγνώρισε την
αποτυχία δικών τους υπότροφων μαθητριών να διδάξουν την ελληνική σε
τουρκόφωνες μαθήτριες, έκανε λόγο για «μακρά πείρα», η οποία τους δίδαξε ότι «αι
εκ της ελευθέρας Ελλάδος αποποιούνται να μεταβώσι και διδάξωσιν εις τας πόλεις του
εσωτερικού∙ και αι Σμυρναίαι είναι σχεδόν επίσης δύσκολαι, μόλις και μετά βίας
αποφασίζουσαι να μεταβώσιν εις τας παραλίους της Τουρκίας πόλεις».148 Το ίδιο
πρόβλημα, ότι δηλαδή δασκάλες (και δάσκαλοι) ήταν «δυσεύρετοι» στην ύπαιθρο,
επισημαίνεται και από τον Σπυρίδωνα Πλουμίδη, ο οποίος ενδεικτικά αναφέρει ότι το
καλοκαίρι του 1910 είχαν σταλεί «πλείστες αιτήσεις» από μικρασιατικές κοινότητες
προς το Διδασκαλείο Αθηνών «‘προς αποστολήν νηπιαγωγών εις ξενόφωνα και
απόκεντρα μέρη’», αλλά «‘ουδεμία εκ των αποφοίτων του Διδασκαλείου εδέχθη να
υπάγη, διότι άπασαι εδειλίων προ του αγνώστου των εθίμων, του τόπου και εν γένει
των συνθηκών του βίου εν τω εσωτερικώ της Μικράς Ασίας’». Η δε διευθύντρια
δήλωσε ότι «‘άπασαι σχεδόν αι εν τω Διδασκαλείω εκπαιδευόμεναι’ ήσαν
‘προωρισμέναι δια την Ήπειρον και την Μακεδονίαν’». 149
Επιπλέον, ο Βλάσιος Σκορδέλης από τη Στενήμαχο (1835-1898), διευθυντής
στην Κεντρική Ελληνική Σχολή Φιλιππουπόλεως και επόπτης σχολών της ομώνυμης
επαρχίας, στον διδασκαλικό οδηγό που εξέδωσε (1890), αναφερόμενος στις απόφοιτες
που διδάσκουν στην επαρχία, έθιξε το ζήτημα της απαξίωσης της υπαίθρου και των
συνηθειών της, και την προσκόλλησή τους σε οικογένειες προκρίτων, η οποία
146
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οδηγούσε σε μεροληπτική συμπεριφορά σε βάρος των παιδιών. «Πολλάκις αι
διδασκάλισσαι», έχοντας ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα στην πρωτεύουσα,
«υποπίπτουσιν εις καταφρόνησιν της κοινωνίας». Συγκεκριμένα, περιφρονούν «τον
επαρχικόν βίον, σκώπτουσι τας τοπικάς συνηθείας, ενδύονται αλλοκότως,
μετεχειρίζονται γλώσσαν ακατάλληπτον σχεδόν εις τους χωρικούς ως δήθεν
ελληνίζουσαι, προσποιούνται ότι ουδέν ταις αρέσει εκ του τόπου». Άλλες φορές πάλι
«προσκολλώνται εις οικογενείας τινάς τόσον, ώστε νομίζει τις ότι είναι αυτών
οικοδιδασκάλισσαι∙ δι’ αυτάς κεντούσι, δι’ αυτάς ράπτουσιν, αυτών τα τέκνα
επιμελούνται, περί δε των λοιπών αδιαφορούσι».150
Αφορά στα Αρχιγένεια η έκθεση που συντάχθηκε από τον επιθεωρητή Ευθύμιο
Μπουντώνα προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τα διδασκαλεία της
ελληνορθόδοξης κοινότητας στην Oθωμανική αυτοκρατορία (5 Ιουλίου 1910).
Σύμφωνα με την έκθεση, γενικά λειτουργούσαν «τρία μεν ατελή διδασκαλεία αρρένων,
περισσότερα δε σχετικώς, αλλ’ ατελή κατά το πλείστον διδασκαλεία θηλέων προς
μόρφωσιν παρθεναγωγών, όλα εν Κωνσταντινουπόλει και Σμύρνη, και εν μόνον προς
μόρφωσιν νηπιαγωγών των ξενοφώνων, το εν Θεσσαλονίκη, και τούτο με τας
αναγκαίας ατελείας του».151 Ειδικότερα για τα διδασκαλεία θηλέων, η έκθεση
υπογράμμιζε την απουσία τους στη Μακεδονία και την Ήπειρο (δεν ακολουθούσαν τον
πλήρη κύκλο μαθημάτων του Ελισαβέτειου Παρθεναγωγείου Ιωαννίνων). Στη Σμύρνη,
το Ομήρειο Παρθεναγωγείο, που λειτουργούσε «κυρίως προς αρχοντικήν μόρφωσιν
των νεανίδων, οίτινες συνέρρεον άλλοτε εις τα ξένα σχολεία, δεν απολύει συνήθως
διδασκαλίσσας, δεν είναι δε προφανώς και πρόσφορον έδαφος δια την μόρφωσιν
διδασκαλισσών». Γι’ αυτό ο συντάκτης της έκθεσης απορούσε που χρηματοδοτείται
από το ελληνικό κράτος για τη μόρφωση νηπιαγωγών για τα «τουρκόφωνα μέρη της
Μ. Ασίας». Στη Θράκη «επιδιώκεται η μόρφωσις παρθεναγωγών εις τρία ανώτερα
παρθεναγωγεία της Κωνσταντινουπόλεως, το Ζάππειον, το Κεντρικόν και το
Ιωακείμειον» και, όπως τον διαβεβαίωσαν, «και εις το Αρχιγένειον των Επιβατών».
Αλλά ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι «ούτε εις το Κεντρικόν ούτε εις το Ιωακείμειον γίνεται
σοβαρόν τι δια την μόρφωσιν παρθεναγωγών. Διδάσκεται υψηλή τις θεωρία και δη
παρά προσώπων ακαταλλήλων. Σοβαρώτερα είναι τα γινόμενα εν τω Ζαππείω. Αλλά
τούτο είναι σχολείον εκτάκτου πολυτελείας. Ολίγαι εκ των απολυομένων υπηρετούσιν
ως διδασκάλισσαι και έτι ολιγώτεραι συγκαταβαίνουσι να υπηρετώσιν εκτός των
μεγάλων κέντρων».152
Το ενδιαφέρον του συντάκτη της έκθεσης, επειδή επικεντρωνόταν στη
δυνατότητα των διδασκαλείων θηλέων να εκπαιδεύουν ικανές δασκάλες, με πρακτική
κατάρτιση, που θα μπορούσαν να εργάζονται εκτός των μεγάλων κέντρων, αφορούσε
διδασκαλεία θηλέων που βρίσκονταν στον αντίποδα του Ζαππείου. Θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι το ισότιμο του Αρσακείου Ζάππειο (1879), κατά την πρώτη
Βλασίου Γ. Σκορδέλη, Διδασκαλικός Οδηγός ήτοι Θεωρητικός και Πρακτικός Οδηγός των Δημοτικών
Σχολείων και Παρθεναγωγείων (εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη
Κωνσταντινίδου, 1890), 23-24.
151
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Εξωτερικών Δ. Καλλέργη, 5 Ιουλίου 1910, Βούρη, Οικοτροφεία και υποτροφίες στη Μακεδονία, 341360.
152
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δεκαπενταετία λειτουργίας του (έτος ίδρυσης 1875), επιδίωξε τη «συνδιδασκαλίαν της
Ελληνίδος της καλύβης των επαρχιών […] και της Ελληνίδος του μεγάρου των
πόλεων», προκειμένου να πραγματωθεί η επιθυμητή πολιτισμική όσμωση. Η επιδίωξη
αυτή δεν τελεσφόρησε και σε αυτό συνέβαλε και η κατάργηση του επαγγελματικού
τμήματος κοπτικής, ραπτικής και ανθοκομίας το 1891.153 Έτσι το Ζάππειο διατήρησε
τον χαρακτήρα αριστοκρατικού σχολείου για τις ανώτερες τάξεις,154 καθώς τα
δίδακτρα ήταν ιδιαιτέρως ακριβά∙ με υποτροφίες σπούδαζαν στην κατώτερη βαθμίδα
και αποκλειστικά στο διδασκαλείο κορίτσια οικονομικά αδύναμων κοινωνικών
στρωμάτων.155 Επειδή λοιπόν απουσίαζε από την έκθεση του Ευθύμιου Μπουντώνα
αρνητική ή άλλη εκτίμηση για τις απόφοιτες του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, ενώ
είχαν διαβιβαστεί γι’ αυτές πληροφορίες, που θα πρέπει να απαντούσαν στα βασικά
στοιχεία που ενδιέφεραν τον συντάκτη της έκθεσης και ειδικότερα στην πρόθεση
διορισμού εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, η αποσιώπηση δεν αποκλείει την
τοποθέτηση των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων στον αντίποδα εκείνων
του Ζαππείου. Η αντιπαραβολή αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα, αφού το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των αποφοίτων
των διδασκαλείων και των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν παρόμοιο.156 Αλλά η
φοίτηση στο αριστοκρατικό Ζάππειο είχε επιπτώσεις στις επιλογές των αποφοίτων του∙
αν αποφάσιζαν να διδάξουν, προτιμούσαν τις μεγάλες πόλεις.157
Η αντιπαραβολή των αποφοίτων του διδασκαλείου των δύο σχολείων,
Ζαππείου και Αρχιγενείων, γίνεται ρητή σε δύο κείμενα που υπογράφουν ο Αθανάσιος
Παπαναστασίου, καθηγητής των Αρχιγενείων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, που έγραψε πολύ αργότερα (1961), και η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννού, που
έγραψε μετά τη συμμετοχή της σε εκδρομή της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Ο
Αρχιγένης στο εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων (1909). Το πρώτο κείμενο
αντιπαραβάλλει το ήθος/habitus των αποφοίτων του διδασκαλείου, με την έννοια του
συστήματος κληροδοτημένων προδιαθέσεων, που αποκαλύπτεται μόνο σε σχέση με
καθορισμένη κατάσταση, μέσω λόγων ή πρακτικών,158 στη συγκεκριμένη περίπτωση
τη στάση προς την περιφέρεια: «δεν το θεωρούσαν ταπεινωτικό, όπως οι Ζαππίδες
διδασκάλισσες, να εργασθούν μακρυά από την Πόλη». 159 To δεύτερο κείμενο
αντιπαραβάλλει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αποκτάται το αντίστοιχο
ήθος/habitus160 και την κοινωνική καταγωγή των μαθητριών, η οποία αποτελεί μία από
τις ισχυρότερες προδιαθέσεις, μαζί με την εθνοτική καταγωγή και το φύλο.161
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Βεβαίως τ’ Αρχιγένεια Διδασκαλεία δεν παρέχουν εις την κοινωνίαν μας
παιδαγωγούς ισοβαθμίους προς τας του Ζαππείου Κων)πόλεως, […]. Αλλά τα
Αρχιγένεια πληρούν μίαν άλλην ανάγκην εθνικήν, εξίσου υψηλήν και
ασυγκρίτως επιπονωτέραν εκείνης, εις ην αποδύονται αι Ζαππίδες. Μορφώνουσι
την κόρην του αγρότου εν αυτώ τούτω τω περιβάλλοντί της, μέσω των αγρών και
της ωραίας φύσεως, χωρίς να την απομακρύνωσι των συνηθειών της και να την
μεταφυτεύωσιν εις θερμοκήπιον πολυτελές, άνετον και πρωτοφανές δια τους
πρωτογόνους οφθαλμούς της, από του οποίου βραδύτερον εξερχομένη
καθίσταται ανίκανος να ζήση εν τω ταπεινώ πατρικώ οίκω της, πολύ δε
ολιγώτερον εν τη ολιγαρίθμω κώμη, εις ην θα διδάξη και εν τη οποία ουχί
σπανίως θα στερήται και των στοιχειωδεστέρων της ζωής συνθηκών. Η
Αρχιγενειάς προώρισται λοιπόν να δράση ως εκ των πολυτίμων
πλεονεκτημάτων, άτινα κατέχει, της λιτότητος και της ολιγαρκείας, εις τας
πτωχοτέρας κώμας, τα χωρία και τους οικισμούς, εις τους οποίους η Ζαππίς
αδυνατεί να μεταβή.162
Σε σχέση με τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου ήθους/habitus των αποφοίτων
του διδασκαλείου, τα Αρχιγένεια λειτούργησαν σε ημιαστικό τόπο, με λειτουργικούς
όρους.163 Ο τόπος διατηρούσε έντονα αγροτικά χαρακτηριστικά, λόγω αγροτικών,
κτηνοτροφικών και αλιευτικών ασχολιών, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την
ανάπτυξη και εμπορευματικών προς την Κωνσταντινούπολη: εμπορίου των προϊόντων
του τόπου και της ενδοχώρας, μεταποίησης και μεταφορών. Στον χαρακτήρα του
οικισμού συνέτεινε και το ίδιο το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων, το
κοινοτικό σχολείο (1866), ο ναός του Αγίου Γεωργίου (1857) και κυρίως της πολιούχου
Οσίας Παρασκευής, όπως και οι κατοικίες της κοινωνικής και οικονομικής ελίτ της
ανατολικής συνοικίας («Αρχοντικά»). Τα στοιχεία αυτά καθιστούσαν δύσκολη την
περιγραφή του τόπου. «Αι Επιβάται χωρίον ή μάλλον κωμόπολις όπως και δικαίως
ευχαριστούνται οι Επιβατηνοί να τας ονομάζουσι […]. Δύναμαι δε να είπω ότι και
ένεκα των Αρχιγενείων και της κοινοτικής Σχολής των εκκλησιών αυτών ως και των
κομψών οικιών αίτινες υπάρχουσιν εν τω χωρίω τούτω είναι μοναδικόν εν τη Θράκη
και ένεκα της φιλομουσίας των κατοίκων εκ των οποίων εις μεν ο αοίδιμος Αρχιγένης
ηγεμονικώς εξοδεύσας ίδρυσε και επροίκισε τα Αρχιγένεια», σημείωσε ο Αναστάσιος
Σταμούλης.164 Παρομοίως εκφράσθηκε και ο στρατιωτικός Aka Gündüz το 1913: «Και
αμέσως μετ’ αυτήν [θάλασσα] η από τα διάφορα μέρη της ανωφερούς παραλίας
κωδωνοστάσια, οροφαί σχολών, θόλοι εκκλησιών ανυψούμενον χωρίον, όχι χωρίον,
μία κωμόπολις αλλά όχι και κωμόπολις παρά μία πόλις … δηλαδή αι Επιβάται». 165 Η
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ύπαρξη τέτοιου τόπου δεν ήταν μοναδική. Άγνωστος τόπος για τους ξένους, αλλά
γνωρίζοντας καλά τον έξω κόσμο, ήταν η περιγραφή του Michael E. Meeker για την
περιοχή Οφ του ανατολικού Πόντου, την οποία κατέληξε να χαρακτηρίσει προάστιο
μεγάλης πόλης παρά αγροτική εγκατάσταση,166 όπως ακριβώς ο διευθυντής των
Αρχιγενείων Αδαμάντιος Ταμβακίδης τους Επιβάτες: «εν των απομεμακρυσμένων
προαστείων της Κωνσταντινουπόλεως».167
Τα αστικά χαρακτηριστικά των Επιβατών κάποιες φορές υποβαθμίζονται,
προκειμένου να τονισθεί η απόσταση των Αρχιγενείων από την Κωνσταντινούπολη.
«Εκεί μακράν του κόσμου, ως εν Μοναστήριον μορφούνται και εκπαιδεύονται αι
Αρχιγενίδες δια των χριστιανικών αρχών και της ελληνικής παιδείας» (1901).168 Η
υποβάθμιση αυτή μπορεί να απηχεί το ιδανικό και τη νοσταλγία της υπαίθρου ως
αντίβαρο στην αστικοποίηση και τον έντονο βίο, στάση που εντείνεται σε περιόδους
αμφιβολιών και κρίσεων,169 όπως ήταν η συγκεκριμένη. Μπορεί ακόμη να λειτουργεί
καθησυχαστικά για τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητριών, που εξέφραζαν
ανησυχίες για το περιβάλλον φοίτησής τους, όπως η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Ωστόσο, στα Αρχιγένεια τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, αστικά ή μη, δεν
αποκρύπτονται. Στο μαθητικό δυναμικό των Αρχιγενείων εκπροσωπήθηκε όλη η
κοινωνική διαστρωμάτωση των Επιβατών πρωτίστως. Τα Αρχιγένεια, από την έναρξη
της λειτουργίας τους, υπήρξαν σχολείο που συμπεριέλαβε στους κόλπους του κορίτσια
όλων των κοινωνικών στρωμάτων από τους Επιβάτες και την περιφέρεια της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας (ακόμη και ορφανά) και, από την εποχή που θεσπίστηκαν
δίδακτρα, σχολείο συμφοίτησης εύπορων και άπορων κοριτσιών. Τα δεύτερα ήταν
πάντα περισσότερα, σύμφωνα με τα περιορισμένα έσοδα των Αρχιγενείων από τα
δίδακτρα, από την περίοδο του Φωτίου Αρχιγένους ως την εξεταζόμενη, όπως
επιβεβαιώνουν και πατριαρχικές πηγές: «εν τοις καθιδρύμασι τούτοις εκπαιδεύεται
πληθύς απόρων νεανίδων»∙170 «δωρεάν δε αι άποροι, αι και πλείονες»∙ 171 ή άλλες:
«εκατοντάδες όλαι πτωχών νεανίδων από ημίσεος αιώνος εκπαιδεύονται». 172 Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι γνωστοί οι ακριβείς όροι με τους οποίους
κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή τα κορίτσια. Γιατί θα μπορούσαν να
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή και κορίτσια ευκατάστατων αλλά
πολυμελών οικογενειών, από τις οποίες δεν αποφοιτούσαν από το διδασκαλείο ένα ή
δύο κορίτσια (όπως η Αμφιθέα Βεργοπούλου από 8 αδέλφια,173 η Ευφημία Μπούζου

Michael E. Meeker, “The Question of Ethnicity in the Eastern Pontus”, Προσεγγίσεις στην ιστορία του
Πόντου, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών, Δράμα 27-29 Σεπτεμβρίου 2008, επιμ.
Θ. Αρ. Κυριακίδης και Κ. Στ. Χατζηκυριακίδης (Θεσσαλονίκη: εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλη, 2011), 279281.
167
Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 376-377.
168
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Ο Αρχιγένης [1908], γ΄.
169
Michael Bunce, The Countryside Ideal: Anglo-American Images of Landscape (London, New York:
Routledge, 1994), 206-208.
170
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/69, 1897: 344. Πατριαρχική επιστολή προς Ευστράτιο Καραντώνη περί οικονομικής
ενίσχυσης, Κωνσταντινούπολις, 29 Οκτωβρίου 1897.
171
Α.Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια» [1897/98], 269.
172
Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια» [1907], 86.
173
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη. Βασίλης Ν. Βεργόπουλος. Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2013.
(Σημειώσεις).
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από 10 αδέλφια,174 η Τερψιχόρη και η Λαμπρινή Ψάλτου από 9 αδέλφια),175 αλλά και
πέντε ή έξι κορίτσια (όπως η Ευσταθία, η Ερμιόνη, η Ζωή, η Ελένη και η Άννα
Μπάρμπα από 10 αδέλφια,176
η Κοκκώνη, η Πολυξένη, η
Ζωή, η Φιλομήλα, η Ερασμία
και η Οσία Μανωλάκογλου
από πολλά αδέλφια).177 Η
συμφοίτηση κοριτσιών από
εύπορες
και
οικονομικά
αδύναμες
οικογένειες
μετρίαζε
τις
κοινωνικές
αντιθέσεις
αναπαράγοντας
ταυτόχρονα την κοινωνική
ιεραρχία:178 μετρίαζε τις
κοινωνικές αντιθέσεις, γιατί
δημιουργούσε
συνθήκες
30. Μαθήτριες των Αρχιγενείων με τη δασκάλα τους κοινωνικής κινητικότητας για
αποκτούσαν
Πολυξένη Μανωλάκογλου, αρχές 20ου αι. (Ιδιωτικό αρχείο όσες
Κατίνας Γερακίνη-Ψάλτη, το γένος Μανωλάκογλου)
διδασκαλικό
πτυχίο
και
αναπαρήγε την κοινωνική
179
ιεραρχία με τον τρόπο του διαχωρισμού,
κατευθύνοντας δηλαδή τα κορίτσια σε
διαφορετικές δραστηριότητες, γυμνασιακή μόρφωση για τα κορίτσια των εύπορων
οικογενειών, διδασκαλική εκπαίδευση για τα κορίτσια των αδύναμων οικονομικά και
άπορων οικογενειών.
Τα κορίτσια των εύπορων οικογενειών φοιτούσαν για την προσωπική τους
μόρφωση ως την απόκτηση γυμνασιακού απολυτηρίου, όπως οι κόρες προκρίτων των
Επιβατών, γαιοκτημόνων-εμπόρων (Λαμπρινή Δημοσθενοπούλου,180 Κλυταιμνήστρα
Ζαφειροπούλου, κόρη του βουλευτή) και γιατρών (Ευσταθία Τζιβανοπούλου,181
Φαιναρέτη και Ελπινίκη Βαλή).182 Για τον ίδιο λόγο, μπορεί να επιδίωκαν και
περαιτέρω μόρφωση σε σχολές της Κωνσταντινούπολης (Μαριάνθη Βέικου)183 ή
Βέικου-Σεραμέτη, Ο Δρόμος απ’ το Ξάστερο, 38.
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη. Ευγενία Παπαδοπούλου (γένν. Ν. Επιβάτες, 1925). Ηχογραφημένη
συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 4 Μαΐου 2000.
176
Στο ίδιο, Στέφανος Μπάρμπας (γένν. Νέοι Επιβάτες, 1926). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι
Επιβάτες, 3 Δεκεμβρίου 2003.
177
Στο ίδιο, Κατίνα Γερακίνη-Ψάλτη (γένν. Επιβάτες, 1918). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι
Επιβάτες, 4 Μαΐου 2001.
178
Κάννερ, Πτυχές της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Ελληνορθοδόξων (βίντεο).
179
Βλ. Σχετικά, Vasiliki Kantzara, “Status”, The Blackwell Encyclopedia of Sociology, ed. George Ritzer
(4th edition; Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2009), 4757-4761.
180
Ιδιωτικό αρχείο Ελισάβετ Καραουλάνη-Δημοσθενοπούλου, Γενεαλογικό οικογένειας Δημοσθένη
Δημοσθενόπουλου και Ελισσάβετ Βαλή [εξ Επιβατών]. (Ηλεκτρονική μορφή).
181
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Οσία Αναστασιάδου (γενν. Επιβάτες, 1918). Ηχογραφημένη
συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 19 Ιουνίου 2000.
182
Αναστασία Βαφείδου-Κυριαζή, το γένος Βαλή. Τηλεφωνική επικοινωνία, 11 Οκτωβρίου 2012.
183
Σύμφωνα με την κόρη της Αρίστη Βέικου-Αραμπατζόγλου, Θεσσαλονίκη 14 Σεπτεμβρίου 2016.
(Σημειώσεις).
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175
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ακόμη να αποκτήσουν και πτυχίο δασκάλας και πιστοποιήσεις από άλλα διδασκαλεία
της Κωνσταντινούπολης, επιλογή που συνδέεται με την απόκτηση πρόσθετης
προσωπικής μόρφωσης και κύρους (Παναγιώτα και Κασσάνδρα Δημητριάδου).184
Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν κορίτσια εύπορων οικογενειών που αποφοίτησαν από το
διδασκαλείο των Αρχιγενείων και εργάστηκαν (Ζωή και Κλειώ Μαύρου,185 «Φωτεινή,
σύζυγος, Αλ. Βέικου»)186 ή φοιτούσαν σε αυτό (Αρίστη Βέικου).187 Ήταν όμως τα
κορίτσια οικονομικά αδύναμων οικογενειών που συνήθως έφθαναν στην κατάκτηση
του διδασκαλικού πτυχίου. Συνεπώς, οι απόφοιτες δασκάλες ή νηπιαγωγοί ήταν κυρίως
κόρες «ηλιοκαμμένων αγροτών», όπως το έθεσε η συγγραφέας του κειμένου. Η
καταγωγή αυτή συνέβαλε, μαζί με το κλίμα του τόπου, στην ευρωστία και την αντοχή
των αποφοίτων, προϋπόθεση για ταξίδι και διαμονή σε απομακρυσμένους τόπους αλλά
και για την περιγραφή των κοριτσιών ως περιστερών αγρίων:
Μελαγχροιναί ως επί το πολύ, ηλιοκαμμέναι, με τας παρειάς ως ροδάκινα
ωριμώτατα, τον πώγωνα ολίγον υψηλότερα του συνήθους εστημένον και το
παρθενικόν των μέτωπον υπερηφάνως στίλβον, αφελέσταται εν τη κυανή
περιβολή των, κατελάμβανον ευθύς αμέσως τον παρατηρητήν, όστις ατενίζων
αυτάς απελάμβανε κάποιου ιδιαιτέρου συναισθήματος την άρρητον ηδύτητα,
ωσανεί προσέβλεπε περιστεράς αγρίας, το πρώτον ήδη εκ του κρησφυγέτου των
απομακρυνομένας. Κάποια αγνή, πρωτόγονος τραχύτης, ηνωμένη προς την εξ
ανατροφής αφέλειαν, έδιδεν εις την όψιν και το ατάραχον των Αρχιγενειάδων
βλέμμα ένα τόνον σταθερότητος φρονήματος, σιδηράς θελήσεως και αντοχής εν
τω αγώνι, δι’ ον προαλείφονται.188

Σώζεται «το απολυτήριον» της Κασσάνδρας από το Ιωακείμειο, Ιδιωτικό αρχείο του Ηρακλή
Μαστρογιαννάκη. Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον. Απολυτήριον: Κασσάνδρα Η. Δημητριάδου
εκ Δελλιωνών. Εν Φαναρίω, Κων/πόλεως, 18 Μαΐου 1915.
185
Κόρες της κοσμήτριας Φανής Χατζόγλου (από τις πρώτες απόφοιτες και δασκάλες των Αρχιγενείων)
και του μέλους της Επιτροπής των Αρχιγενείων Βασίλειου Μαύρου, βλ. ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας
Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη Ψάλτου. Πτυχίον Διδασκαλίσσης, 1904. Πρωτότυπο. (Υπογράφουν το
πτυχίο). Βλ. και Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84.
186
Δασκάλα (Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84) και κοσμήτρια (ΓαϊτάνουΓιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 366), με σύζυγο που ανήκε σε οικογένεια προκρίτων.
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ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φάκ. 114: Επιβάται, «Μια εθνική εορτή. Επιβάταις», εφημ.
Φως Θεσσαλονίκης [χ.α.φ.] 24 Ιουνίου 1921.
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Γαϊτανοπούλου, «Από την ζωήν των περιχώρων», 165.
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31. Αυθόρμητη φωτογραφία μαθητριών των Αρχιγενείων, ΒΑ του ναού των
Αρχιγενείων (διακρίνεται δεξιά η περίφραξη του τάφου των ιδρυτών)
(Γαϊτανοπούλου, «Από την ζωήν των περιχώρων» [1909], 165)
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Στον διδακτικό προορισμό των αποφοίτων ρόλο έπαιζε και ο προσανατολισμός
των Αρχιγενείων, που ήταν πρακτικός παρά κοσμοπολίτικος.189 Το πρόγραμμα
μαθημάτων του κανονισμού του 1901, το οποίο, παρά τις μερικές αναθεωρήσεις του
κανονισμού,190 διατηρήθηκε ως τη μεταρρύθμιση των Αρχιγενείων από την Ελληνική
Πολιτική Διοίκηση Θράκης,191 δεν περιλάμβανε άλλη ξένη γλώσσα από τη γαλλική192
-η τουρκική εισήχθηκε υποχρεωτικά-, μαθήματα τέχνης ή προαιρετικά, τα οποία
θεωρείται ότι ενίσχυαν τον μελλοντικό κοινωνικό ρόλο μαθητριών που προορίζονται
να ασκήσουν εποπτικό ρόλο στις αστικές οικογένειές τους. Ως προς το κοινό
πρόγραμμα σπουδών, αξίζει να αναφερθεί ότι απόφοιτη του γυμνασίου, καταγόμενη
από οικογένεια προκρίτων, μετά την Μικρασιαστική Καταστροφή και την απώλεια της
εργασίας του συζύγου της, στήριξε την οικογένειά της οικονομικά με τις γνώσεις
ραπτικής που απέκτησε στα Αρχιγένεια (Λαμπρινή [Δημοσθενοπούλου]Αναστασιάδου).193 «Εκ των κυριωτάτων μαθημάτων» στα Αρχιγένεια είναι το μάθημα
της οικιακής οικονομίας194 και η διδασκαλία του ανατίθεται, μαζί με τα παιδαγωγικά
μαθήματα, στη διευθύντρια των Αρχιγενείων.195 Για την εργασία των εργοχείρων, που
έπρεπε να «γίνεται εν απάσαις ταις τάξεσι»,196 υπήρχε η υπόδειξη προς τις κοσμήτριες,
που επόπτευαν τις μαθήτριες, να φροντίζουν «όπως αύται [χειροτεχνικαί εργασίαι]
περιορίζονται εις τα χρησιμώτερα και ωφελιμώτερα εν τω οικογενειακώ βίω». 197 Ο δε
κανονισμός του Οικοτροφείου των Αρχιγενείων προνοούσε για περαιτέρω ενίσχυση
του πρακτικού προσανατολισμού. Εκτός από τις πολλές υποχρεώσεις των οικοτρόφων,
ώστε «ουδεμία οικιακή εργασία μένη ξένη προς αυτάς και ασυμπαθής κατά τον
μετέπειτα βίον», υπήρχε πρόβλεψη για «την εισαγωγήν της βουτυροποιίας και
μελισσοκομίας εις την Σχολήν». Επιπλέον, ο γιατρός των Επιβατών, που θα ασκούσε
την «υγιεινή εποπτεία του Οικοτροφείου και της Σχολής», μπορούσε «και να διδάσκη
είτε τακτικώς είτε εκτάκτως, τα της υγιεινής και της νοσοκομίας».198

Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 261.
Βλ. και ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/81, 1907: 502, Πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των
Αρχιγενείων Στρωμνίτσης Γρηγόριο, 11 Δεκεμβρίου 1907.
191
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929, 35-41.
192
Η ανεξήγητη απουσία του μαθήματος των γαλλικών από τον κανονισμό του 1901 επιβεβαιώνεται
από άλλες πηγές: ενδεικτικό, ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85γ, Β΄ Αποστολή, ΑΜΕΣ 1892-1943/14/Διάφορα 1912/ 122
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις, Ενδεικτικόν∙ αναφορά σε δασκάλα των γαλλικών (1909/10),
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 85∙ αγορά Ελληνογαλλικού και Γαλλοελληνικού
λεξικού, ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85δ, Γ ΄Αποστολή, ΑΜΕΣ 1854-1942, 25/130, Διευθύντρια Αρχιγενείων Ζωή Δ.
Ματσιώνη προς αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο, 22 Μαΐου 1912 και 25 Μαΐου 1912.
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Ιδιωτικό αρχείο Ελισάβετ Καραουλάνη-Δημοσθενοπούλου, Γενεαλογικό. Δημοσθένης
Δημοσθενόπουλος και Ελισσάβετ Βαλή [εξ Επιβατών] (Ηλεκτρονική μορφή).
194
Α.Π., «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια» [1897/98], 269.
195
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 15.
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Στο ίδιο, 49.
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Άρθρο 26, δ΄, στο ίδιο, 14.
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Άρθρο 26, Κανονισμός του Οικοτροφείου των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1913], 7-8.
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32. Φωτογραφία αποφοίτησης από το διδασκαλείο των Αρχιγενείων, 1920. Φωτογραφείον «Ο
Ήλιος». Χασάν Ταχσίν. Σηλυβρία (Ιδιωτικό αρχείο Joe Graziosi). Η φωτογραφία παραδίδεται
και από τη Δωροθέα Κόλκου-Μπακογιάννη (Το χωριό μου…, 26, 57), η οποία αναγνωρίζει σε
αυτήν την Αλεξάνδρα Μπουνταλάκη από το Ξάστερο, αδελφή της μητέρας της, απόφοιτη του
1920 («πέμπτη εξ αριστερών στην άνω σειρά»), και τη Δόμνα Βουρουζή-Βουτυρά, δασκάλα
της στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης («6η στη σειρά»). Στη φωτογραφία επίσης αναγνωρίζεται,
πέμπτος στη δεύτερη σειρά από αριστερά, ο καθηγητής των Αρχιγενείων και μετέπειτα
καθηγητής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης Βασίλειος Ιωαννίδης (Πρβλ. τη
φωτογραφία του στο Διδασκαλείο Θράκης 1923/24, Ράπτης, Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος
Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως, 65).

Η άποψη ότι στις πόλεις δίδασκαν οι καλύτεροι δάσκαλοι, και άρα δασκάλες,
γιατί στα χωριά στέλνονταν όσοι δεν είχαν ολοκληρώσει τον πλήρη κύκλο των
σπουδών τους,199 δεν ευσταθεί για τις απόφοιτες των Αρχιγενείων, οι οποίες δίδασκαν
και ως διευθύντριες ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη. 200 Σε περίπτωση που
διαπιστωνόταν ότι κάποιες απόφοιτες δεν είχαν εκπληρώσει τη θεσμοθετημένη από τον
κανονισμό υποχρέωσή τους για ένα έτος διδασκαλίας στα Αρχιγένεια,201 όπως το 1910,
τότε, με επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις στο πατριαρχικό έντυπο, καλούνταν οι
μητροπολίτες να μην προσλαμβάνουν όσες δεν είχαν εκπληρώσει «το έτος της
δοκιμασίας προς πρακτικήν εξάσκησιν», γιατί αυτό έβλαπτε υλικά και ηθικά τα
Julian Allan Brooks, “Shoot the Teacher!” Education and the Roots of the Macedonian Struggle
(MA: Simon Fraser University, 2005), 127.
200
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ, ΠΚΕΕ, Συνεδρίασις ΤΝΣΤ΄/27 Ιουλίου 1898, 306-307.
201
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 19-20.
199
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Αρχιγένεια.202 Το υποχρεωτικό έτος διδασκαλίας ήταν εκείνο που ενίσχυε τη διδακτική
εμπειρία των αποφοίτων, στην οποία δινόταν μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Το μάθημα της διδακτικής ήταν τετράωρο εβδομαδιαίως και
διδασκόταν από τη διευθύντρια από την τελευταία τάξη του «γυμνασίου» (τετάρτη), το
πρώτο εξάμηνο θεωρητικά και το δεύτερο με τρίωρες υποδειγματικές διδασκαλίες σε
όλα τα μαθήματα και του νηπιαγωγείου και της αστικής σχολής. 203 Στο διδασκαλείο,
οι μαθήτριες προετοιμάζονται στο θέμα του μαθήματος που τους έχει δοθεί από τη
διευθύντρια, και εκείνη που ορίζει η διευθύντρια «διδάσκει το ορισθέν θέμα ενώπιον
πασών των συμμαθητριών» το πρώτο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο οι μαθήτριες
προετοιμάζουν το μάθημα και γραπτώς.204 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική
διάρκεια σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό του 1901, που όριζε εξαετή αστική
σχολή και τετραετές «γυμνάσιο», είχε επεκταθεί στα 13 χρόνια, και στη συνέχεια, μετά
την προσθήκη ενός έτους επιπλέον στο διδασκαλείο το 1904,205 χωρίς να καταργηθεί
το έτος της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, σε 14 χρόνια.

Πίνακας 5. Παρουσίαση της δομής των Αρχιγενείων κατά την Πατριαρχική
περίοδο, 1901-1921

Πατριαρχική

περίοδος

(1892 - 1920)

Διοίκηση
Διοικητικά
Σώματα
Επιτροπή
(4μελής)*
Διευθύντρια

1908:
Επιτροπή
(5μελής)**
Διευθύντρια

Δομή Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
Σχολεία/Τμήματα
Έτος
Έτη
Σπουδών
1901/02-1920***
Νηπιαγωγείο
1901/02
6ετής αστική σχολή
1901/02
4ετές «γυμνάσιο»
1901/02
1ετές διδασκαλείο
1901/02 13 -14 έτη
σπουδών
2ετές διδασκαλείο
1904/05
1 έτος πρακτική
1870/71
άσκηση
(διδασκαλία)
Προσπάθεια
αναγνώρισης των
Αρχιγενείων ως
«πλήρους
γυμνασίου»

1915

Χαρακτηριστικά

Νηπιαγωγείο:
Carpantier
1912/13: επίταξη –
παύση λειτουργίας
1913:
επαναλειτουργία
Οικοτροφείου
1915 Δεκ.-1916
Σεπ.: επίταξη μαθήματα σε οικία
Η Σύγκλητος του
Παν. Αθηνών
ζήτησε
περισσότερα
στοιχεία.

* 2 μέλη του Μικτού Συμβουλίου και 2 μέλη της κοινότητας Επιβατών. ** Συμμετοχή του προέδρου της
Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Ο Αρχιγένης.*** Η πατριαρχική περίοδος εκτείνεται ως το 1921, αλλά
από το 1920 παρεμβαίνει στη δομή των Αρχιγενείων η Ελληνική Πολιτική Διοίκηση Θράκης.

«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 318∙ επανάληψη του ίδιου άρθρου, ΕΑ 34 (1910): 330.
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 48-49.
204
Στο ίδιο, 49-50.
205
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 30 (1906):
332.
202
203
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Τέλος, δεν έλειπαν οι περιπτώσεις αποφοίτων του διδασκαλείου των
Αρχιγενείων που θεωρούσαν την αποστολή σε απομακρυσμένους τόπους δυσβάστακτη
και ήταν πρόθυμες να διδάξουν «εις πλησιόχωρά των» με μικρότερη αμοιβή.206 Άλλες
πάλι θεωρούσαν, όχι μόνο την αποστολή σε απομακρυσμένους τόπους δυσβάστακτη
(«ξενιτειά»), αλλά και το ίδιο το διδασκαλικό επάγγελμα βάρος, αρνούμενες και τα
δύο.207 Τα στοιχεία αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι ο κύριος όγκος απόφοιτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων, έχοντας διαμορφώσει συγκεκριμένο ήθος/habitus,
λόγω του πρακτικού χαρακτήρα των σπουδών και της κοινωνικής καταγωγής, το οποίο
μπορούσε να χαρακτηρίζει και απόφοιτες άλλων σχολείων με παρόμοια εκπαιδευτικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά, δεν δίσταζαν να εργαστούν στις πιο απομακρυσμένες
πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, όπως αποκαλύπτει και η εξέταση του δικτύου των
αποφοίτων του διδασκαλείου. Με αυτό συναινεί η τάση των αποφοίτων του
διδασκαλείου να αποκτούν, από τα τέλη της ιδρυτικής περιόδου, δύο πτυχία, δασκάλας
και νηπιαγωγού, για να διδάσκουν σε μικρές κοινότητες της περιφέρειας που
διατηρούσαν «νηπιοπαρθεναγωγεία». Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αποδοχή
οποιασδήποτε θέσης εργασίας από τις απόφοιτες του διδασκαλείου υπήρξε η
παρακαταθήκη των ιδρυτών, προς τους οποίους οι μαθήτριες των Αρχιγενείων έτρεφαν
αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης. Αλλά όλα αυτά εξετάζονται στο δεύτερο μέρος της
εργασίας αυτής.
Αύται αι απλαί, σεμναί και άνευ πολλών αξιώσεων είναι εκείναι, αίτινες από ετών
διεσκορπισμέναι ανά την Θράκη και Μ. Ασίαν εις τας κώμας και τα χωρία ιδίως
μεταλαμπαδεύουσιν ως άλλαι ιέρειαι το φως της χριστιανικής και ελληνικής
παιδείας και μορφούσι τας μελλούσας μητέρας του λαού (1908).208

Σαραντής, «Το Δέλτα του Βυζαντίου», 178.
Μαρτυρία Μαριωρής Κοντίνη για την αδελφή της μητέρας της, ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες, Επιβάτες
Ανατολικής Θράκης, Μαριωρή Κοντίνη (γένν. Επιβάτες, 1903), Ηχογραφημένη συνέντευξη στη
Μαριωρή Γρηγορίου, Νέοι Επιβάτες, 11 Νοεμβρίου 1996.
208
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδεφλότητος Ο Αρχιγένης [1908], γ.
206
207
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3.0

ΤΑ ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΡΑΚΗΣ, [1919]1921-1922

3.1
Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης
έναντι των Αρχιγενείων και η «γλωσσική αφομοίωσις των ξενοφώνων ομογενών»
Μεταπολεμικές συνθήκες που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη στον
κοινωνικό χώρο και την ισορροπία μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στον πόλεμο,
έφεραν τα Αρχιγένεια εντός μιας νέας πολιτικής οντότητας υπό συμμαχική επίβλεψη,
της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης. Η Πολιτική Διοίκηση αναπτύχθηκε στα
εδάφη της Διασυμμαχικής Θράκης (συνθήκη του Σαν Ρέμο, Μάιος 1920) και, μετά την
επιτυχή αντιμετώπιση αντισουλτανικού κινήματος από τον ελληνικό στρατό,1 στο
μεγαλύτερο μέρος της οθωμανικής Θράκης με όριο επί της Προποντίδας τα
Δημοκράνεια Σηλυβρίας και επί του Εύξεινου Πόντου το χωριό Πόδημα, χωρίς την
Τσατάλτζα/Μέτρες (συνθήκη των Σεβρών, Αύγουστος 1920). Τα εδάφη αυτά
αποτέλεσαν τους νομούς: Αδριανούπολης, Ροδόπης, Έβρου, Σαράντα Εκκλησιών,
Καλλίπολης και Ραιδεστού,2 στον οποίο ανήκε και το συγκρότημα των Αρχιγενείων.
Η Πολιτική Διοίκηση επιδίωξε να περιέλθουν τα Αρχιγένεια εθνικά
καθιδρύματα υπό τον άμεσο έλεγχό της, αλλά αναμείχθηκε στη λειτουργία τους, σε
συνεννόηση με το Πατριαρχείο, πριν την επίσημη μεταβίβαση τους από το Πατριαρχείο
σε αυτήν. Στην εκπαιδευτική πολιτική της Πολιτικής Διοίκησης έναντι των
Αρχιγενείων διακρίνονται οι επείγουσες εκπαιδευτικές της ανάγκες στην πολυεθνική
Θράκη, τις οποίες προσπάθησε να επιλύσει μεταρρυθμίζοντας τα Αρχιγένεια σύμφωνα
με το σύστημα του Αρσακείου. Η επίλυση των αναγκών αυτών στόχευε πρωτίστως στη
γλωσσική αφομοίωση των «ξενοφώνων ομογενών», και η Πολιτική Διοίκηση ενέπλεξε
και τα Αρχιγένεια στη διαδικασία αυτή, καλώντας τον Θεόδωρο Κάστανο ως διευθυντή
τους για να αναλάβει ενεργό ρόλο. Αλλά οι εκπαιδευτικές ανάγκες της Πολιτικής
Διοίκησης αποδείχτηκαν εξαιρετικά βραχύβιες. Την περίοδο της εγκαθίδρυσης της
Πολιτικής Διοίκησης στη Θράκη, ο ελληνικός στρατός, που είχε σταλεί στη Σμύρνη,
με τη ίδια καθοριστική συνθήκη και για την Πολιτική Διοίκηση, άρχισε σταθερά να
διευρύνει το μέτωπό του για να αντιμετωπίσει τις ανασυντασσόμενες τουρκικές
δυνάμεις∙ ο τρόπος διευθέτησης του μικρασιατικού ζητήματος συμπαρέσυρε στην
καταστροφή και τις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Θράκης.3

Μαμώνη, «Η Θράκη κατά την περίοδο 1914-1923», 94-95.
Κονόρτας, «Θράκη (Διοίκηση)» (ηλεκτρονική πηγή).
3
Για το «ΟΧΙ του ’22», την αντίδραση δηλαδή του ελληνικού λαού απέναντι σε ένα ζήτημα ταμπού,
την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και κατ’
επέκταση την απόρριψη των ειρηνευτικών προτάσεων των Συμμάχων, προκειμένου να συναφθεί
ανακωχή με αυτό τον όρο, βλ. Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 318-327.
1
2
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Η εκπαιδευτική πολιτική της Πολιτικής Διοίκησης έναντι των Αρχιγενείων
Οι εκπαιδευτικές ενέργειες της Πολιτικής Διοίκησης εντάσσονται στη γενικότερη
πολιτική της για τη δημιουργία δομών που θα επέτρεπαν την ενσωμάτωση της
περιοχής στο ελληνικό κράτος.4 Γενικά, κατά την προσπάθειά της η Πολιτική Διοίκηση
επιδίωξε να εντάξει δομές του παρελθόντος στη δική της εθνική ιδεολογία, ορίζοντας,
για παράδειγμα, την Αδριανούπολη, το άλλοτε οθωμανικό κέντρο, ως πρωτεύουσά της,
αν και δεν βρισκόταν στο γεωγραφικό της κέντρο∙ να εισάγει νέες, όπως η ανέγερση
του Μεγάρου της Ένωσης Κομοτηναίων∙ και να αποκαταστήσει μνημεία άλλων
εθνοτήτων, όπως το κατεστραμμένο μουσουλμανικό τέμενος στην Αλεξανδρούπολη,
για να επιδείξει ένα ανεκτικό προφίλ στην εθνοτική διαφορετικότητα.5
Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην επικράτεια της Πολιτικής Διοίκησης, αφού
επισημανθεί ότι το αρχείο της σε όλους τους τομείς ενεργειών της «έχει χαθεί»,6
ξεκίνησε «βραδέως και με το ήμισυ περίπου των σημερινών σχολείων», όπως
ανακοίνωσε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως Ευθύμιος
Μπουντώνας, κατά την παρουσίαση της έκθεσης των πεπραγμένων της περιόδου
Μαΐου 1920-Δεκεμβρίου 1921. Σύμφωνα με την έκθεση,
σχολεία μέσης εκπαίδευσης ήταν ένα πλήρες γυμνάσιο, έξι
ημιγυμνάσια και ένα διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης,
το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Αδριανουπόλεως, τα οποία
λειτούργησαν «τα πλείστα ελλιπώς και όχι με το
απαιτούμενον διδακτικόν προσωπικόν, ιδία το
διδασκαλείον».7 Παρά την παραδοχή αυτή, αλλά σε
συμφωνία με τις υποσχέσεις του συνταγματάρχη Γεωργίου
Κατεχάκη προς την Επιτροπή των Αρχιγενείων, η Πολιτική
Διοίκηση είχε φροντίσει να σταλεί διδακτικό προσωπικό
στα Αρχιγένεια, που δεν ανήκαν στη δικαιοδοσία της.
33. Αδαμάντιος Ταμβακίδης «Περί τα τέλη Νοεμβρίου το προσωπικόν του
(Ράπτης, Το Διδασκαλείο Διδασκαλείου ήτο συμπεμπληρωμένον η δε απρόσκοπτος
και
η
Ζαρίφειος λειτουργία αυτού αξιοζήλευτος»,8 σημείωσε ο φιλόλογος
Παιδαγωγική
Ακαδημία
Αδαμάντιος Ταμβακίδης, απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Αλεξανδρουπόλεως, 63)
Αθηνών (1888 Διδυμότειχο-1970 Αλεξανδρούπολη),9 που

Βλ. Δημ. Κ. Σβολόπουλος, Η Θράκη υπό την Ελληνικήν Διοίκησιν (Κωνσταντινούπολις: χ.ε, 1922), 158.
5
Βασίλης Κουτσούκος, Από την Αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος: Χωρικές Όψεις της Ενσωμάτωσης
της Θράκης, τ. 1 (Ρέθυμνο, Διδακτορική Διατριβή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2012), 261-265.
6
Βάσω Θεοδώρου, «‘Αχ Θράκη μου!’: Ιστορικό μυθιστόρημα, συλλογική μνήμη και τοπική ιστορία»,
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Παρουσίαση βιβλίου, Αλεξανδρούπολη, 4 Μαρτίου 2012, URL:
<http://www.emthrace.org> (θέση Παρουσιάσεις, πρόσβαση: 18 Σεπτεμβρίου 2016).
7
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [Μάιος 1920Δεκέμβριος 1921] (Αδριανούπολις: τύποις Πολιτικής Διοικήσεως Θράκης, 1922), 18-19. Υπογράφεται
από τον διευθυντή Ευθ. Γ. Μπουντώνα στις 30 Δεκεμβρίου 1921, στο ίδιο, 23.
8
Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 382∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου,
Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2] (Χειρόγραφο
μονοσέλιδο).
9
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, «Αδαμάντιος Θ. Ταμβακίδης», Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης
19ος – 20ος αι., επιμέλεια της ίδιας (Αθήνα: Πολιτιστικός και Ψυχαγωγικός Σύλλογος
4
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στάλθηκε ως διευθυντής: «Πρώτος εκπαιδευτικός λειτουργός τοποθετηθείς υπό της
Γεν. Διοικήσεως Θράκης εστάλη ο υποφαινόμενος μετατεθείς εκ του Γυμνασίου 40
Εκκλησιών, όπερ διηύθυνα τω 1920-21».10 Αλλά η Πολιτική Διοίκηση δεν
περιορίσθηκε μόνο στην αποστολή διδακτικού προσωπικού στα Αρχιγένεια.
Στην εκπαιδευτική πολιτική έναντι των Αρχιγενείων μπορούμε να
παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Πολιτικής Διοίκησης να ικανοποιήσει τις
άμεσες εκπαιδευτικές της ανάγκες, όπως αυτές περιγράφηκαν στην ίδια έκθεση.
Καταρχάς αναγνωριζόταν ότι «η Θράκη ουδέποτε είχεν επαρκείς τας αναγκαίας δια
την μόρφωσιν διδασκάλων εγκαταστάσεις» και ότι «αι σχετικαί αυτής [Πολιτικής
Διοίκησης] ανάγκαι προφανώς επολλαπλασιάσθησαν από της απελευθερώσεως, καθ’
όσον εις τας ανάγκας της ενισχύσεως της ελληνικής δημοτικής εκπαιδεύσεως
προσετέθησαν και αι της διδασκαλίας της ελληνικής εν τοις πολυαρίθμοις σχολείοις
των μειονοτήτων, διότι μέγα μέρος αυτού [του προσωπικού] απερροφήθη έκτοτε υπό
των άλλων δημοσίων και ιδιωτικών ελληνικών υπηρεσιών». Οι ανάγκες αυτές
καλύπτονταν «ατελώς δια του ηλαττωμένου τούτου προσωπικού και άλλου
προερχομένου εξ αποστάσεως α) εκ των άλλων χωρών του Κράτους και β) εκ των
τάξεων του στρατού», με την επισήμανση ότι το «επικουρικόν μέτρον της
αποσπάσεως» εφαρμοζόταν «υπό το κράτος της ανάγκης και των περιστάσεων» και
ήταν γι’ αυτό προσωρινό. Συνεπώς, η Θράκη, για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές
ανάγκες, έπρεπε «να αποκτήση ίδιον διδακτικόν προσωπικόν της δημοτικής
εκπαιδεύσεως». Αυτό μπορούσε να επιτευχθεί με δύο τρόπους: «να διατηρηθή
βελτιούμενον όσον το δυνατόν μεγαλύτερον μέρος του εν ενεργεία προσωπικού και να
καταβληθή σύντονος προσπάθεια προς μόρφωσιν νέου».11
Στην εκπαιδευτική λοιπόν πολιτική της Πολιτικής Διοίκησης έναντι των
Αρχιγενείων μπορούμε να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια που κατέβαλε για την
εκπαίδευση νέου διδακτικού προσωπικού, τη μετεκπαίδευση του παλαιότερου και την
αύξηση του αριθμού των διδακτηρίων. Σχετικά με την εκπαίδευση νέου διδακτικού
προσωπικού, η Πολιτική Διοίκηση προχώρησε αμέσως στην αναδιοργάνωση των
Αρχιγενείων κατά τον τύπο του Αρσακείου, «ώστε να κατορθωθή η απόδοσις παρ'
αυτού διδασκαλισσών και κατά ποσόν μείζον του μέχρι τούδε και κατά ποιόν εχουσών
τα αυτά προσόντα προς τας του Αρσακείου».12 Τόσο βιαζόταν η Πολιτική Διοίκηση να
αναδιοργανώσει τα Αρχιγένεια, με το σύστημα του Αρσακείου, ώστε ξεκίνησε τη
διαδικασία της αναδιοργάνωσης πριν περιέλθουν στη δικαιοδοσία της, χωρίς αυτό να
γίνει αυθαίρετα, αλλά με την έγκριση των ανώτατων σωμάτων που διηύθυναν τα
Αρχιγένεια, ενώ η λειτουργία της Επιτροπής των Αρχιγενείων την περίοδο αυτή είχε

Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, 2008), 107-112 και Άννα Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Τηλεφωνική
επικοινωνία, 9 Δεκεμβρίου 2015.
10
Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 382.
11
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 8.
12
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 41-42: Εμπιστευτική επιστολή υπουργού γενικού
διοικητή Πολιτικής Διοίκησης Χαράλαμπου Βοζίκη προς τον ύπατο αρμοστή της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη Νικόλαο Βότση, 26 Ιουλίου 1921. (Σκοπός της επιστολής η μεσολάβηση του ύπατου
αρμοστή στο Πατριαρχείο, ώστε τα Αρχιγένεια να περιέλθουν στην Πολιτική Διοίκηση).
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χαρακτήρα συμβουλευτικό.13 Έτσι λοιπόν πατριαρχική επιστολή που στάλθηκε στον
πρόεδρο της Επιτροπής των Αρχιγενείων Σηλυβρίας Ευγένιο (Οκτώβριος 1920), την
περίοδο δηλαδή που ήταν διευθυντής ο Αδαμάντιος Ταμβακίδης, συνοδευόταν από
αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του Μικτού Συμβουλίου, το οποίο έκανε λόγο
«περί μετατροπής των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων από του αρξαμένου σχολ. έτους
1920-1921 εις αυτοτελές και πλήρες Διδασκαλείον Νηπιαγωγών, προς γνώσιν των
διαλαμβανομένων και ανάλογον κατ’ αυτά ενέργειαν». 14 Η μετατροπή σε «αυτοτελές
και πλήρες Διδασκαλείον Νηπιαγωγών» ήταν η πρώτη από τις δύο φάσεις της
αναδιοργάνωσης των διδασκαλείων που επιχείρησε η Πολιτική Διοίκηση.
Σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η Διεύθυνση Θρησκευμάτων και
Εκπαιδεύσεως της Πολιτικής Διοίκησης, η αναδιοργάνωση των διδασκαλείων θηλέων
έγινε σε δύο φάσεις. Πρώτα λειτούργησε διετές διδασκαλείο νηπιαγωγών και μετά
πλήρες (τριετές) διδασκαλείο με προκαταρκτικό τμήμα «το ήδη λειτουργούν
διδασκαλείον των νηπιαγωγών».15 Η λειτουργία προκαταρκτικού τμήματος έγινε με το
σκεπτικό ότι στα διδασκαλεία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί: α) η συμπλήρωση της
γενικής εκπαίδευσης σε ικανοποιητικό βαθμό, β) η απόκτηση των απαραίτητων
δεξιοτήτων για τα «τεχνικά λεγόμενα μαθήματα» και γ) η ειδική διδασκαλική μόρφωση
και άσκηση. Είναι «επομένως απαραίτητον τα διδασκαλεία να έχωσι και
προκαταρκτικόν τμήμα προλειαίνον την λύσιν της δυσχερείας ταύτης. Εις την
αντίληψιν δε ταύτην στηρίζεται και η ανωτέρω μνημονευομένη οργάνωσις των
Αρχιγενείων των Επιβατών και του Ζαππείου Αδριανουπόλεως και η προβλεπομένη
προσεχής λειτουργία διδασκαλείων αρρένων και θηλέων εν τοις ενταύθα
ορφανοτροφείοις».16 Εκτός από την προηγούμενη σαφή αναφορά στον τρόπο
αναδιοργάνωσης των Αρχιγενείων, υπάρχει ακόμη μία σχετική αναφορά, με την οποία
διευκρινίζεται ότι οργανώθηκαν σε πλήρες διδασκαλείο κατά το δεύτερο σχολικό έτος
επί Πολιτικής Διοίκησης: «ωργανώθησαν από του ενεστώτος σχ. έτους [1921/22] εις
πλήρες διδασκαλείον θηλέων τα ελλιπέστατα κατά τα τελευταία έτη λειτουργήσαντα
Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια Επιβατών».17 Επομένως, η αναδιοργάνωση των
Αρχιγενείων, που έγινε σε δύο φάσεις, εκτείνεται χρονικά σε δύο σχολικά έτη, στις
θητείες δηλαδή και των δύο τελευταίων διευθυντών, όχι μόνο του Αδαμάντιου
Ταμβακίδη, όπως υποστήριξε ο ίδιος,18 ή του Θεόδωρου Κάστανου, όπως υποστήριξε
η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού19 (Πίνακας 6).
Για τη δεύτερη στόχευση, τη μετεκπαίδευση του υπάρχοντος διδακτικού
προσωπικού, η Πολιτική Διοίκηση οργάνωσε «στοιχειώδη παιδαγωγικά μαθήματα» σε
κέντρα διδασκαλίας, για τον καθορισμό των οποίων λήφθηκε υπόψη «ο τόπος της

Για την «παρούσαν συμβουλευτικήν περίοδον» της Επιτροπής των Αρχιγενείων, βλ. ΑΟΠ, Κώδιξ
Α΄/91, 1921: 17, Πατριαρχική επιστολή προς Γ. Τζιώτη περί απόρριψης της παραίτησής του και
παραμονής του στην Επιτροπή των Αρχιγενείων, 22 Φεβρουαρίου 1921.
14
ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/90, 1920: 512, Πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των
Αρχιγενείων Σηλυβρίας Ευγένιο, 17 Οκτωβρίου 1920.
15
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 8-9.
16
Στο ίδιο, 11.
17
Στο ίδιο, 8.
18
Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 382.
19
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Συμπληρωματικές Πληροφορίες», 374.
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αυθορμήτου συγκεντρώσεως των περισσοτέρων διδασκάλων κατά το θέρος»,
προκειμένου να μειωθεί η δαπάνη «εις αποζημιώσεις και οδοιπορικά των διδασκάλων
χάριν των μαθημάτων τούτων». Έτσι κέντρα διδασκαλίας αποδείχθηκαν, εκτός από την
Αδριανούπολη, που ήταν η έδρα της Πολιτικής Διοίκησης, το Διδυμότειχο, η
Κομοτηνή, η Μακρά Γέφυρα, η Γέννα, οι Σαράντα Εκκλησιές και οι Επιβάτες. «Τα
μαθήματα έγιναν εκτενή οπωσούν εν Αδριανουπόλει, συντομώτερα δε εις τα άλλα
κέντρα διαρκέσαντα εις έκαστον των τελευταίων τούτων επί δεκαπενθήμερον περίπου
και παρηκολούθησαν αυτά 413 εν όλω διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι». 20 Ο Μιχάλης
Παπαμαύρος, που δίδαξε στα παιδαγωγικά σεμινάρια, μετά από πρόσκληση της
Πολιτικής Διοίκησης, και το επόμενο έτος διορίστηκε επόπτης της δημοτικής
εκπαίδευσης στη Θράκη, έγραψε σχετικά:21
Σε καμμιά από τις νέες χώρες δεν έγινε τόση εργασία για τη μόρφωση του
δασκάλου όση έγινε στη Θράκη. Εκεί ως τώρα έχουν γίνη δεκαπέντε φορές
θερινά παιδαγωγικά μαθήματα σε διάφορες πόλεις από τους Επιθεωρητές και
ειδικούς παιδαγωγούς. Εκτός απ’ αυτά τον περασμένο χρόνο ο ανώτερος επόπτης
της Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης εδίδαξε 6 φορές σειρές παιδαγωγικών
μαθημάτων σε διάφορες πόλεις. Επίσης όλο τον περασμένο χρόνο οι δάσκαλοι
των κέντρων μια και δυο φορές τη βδομάδα έκαμναν υπό την προεδρεία των
Επιθεωρητών παιδαγωγικές συγκεντρώσεις όπου κάθε δάσκαλος εξέταζε
προφορικά ένα παιδαγωγικό θέμα που του το είχε δόσει ο ανώτερος επόπτης.
Τέτοιες εργασίες δασκάλων βρίσκονται πολλές στα γραφεία της Διεύθυνσης της
εκπαίδευσης στη γενική Διοίκηση Θράκης.22
Στους Επιβάτες την οργάνωση και τη διδασκαλία παιδαγωγικού σεμιναρίου το 1921
ανέλαβε ο παιδαγωγός Μιχάλης Παπαμαύρος, διδάκτορας παιδαγωγικής από το
Πανεπιστήμιο της Ιένας, φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας και αρχαίας
φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ανέλαβε να
διοργανώσει «‘δύο τέτοια συνέδρια, ένα στους Επιβάτες Σηλυβρίας κι ένα στο
Διδυμότειχο’», κατά τη διάρκεια των οποίων δίδαξε στους «‘δημοδιδασκάλους μια
σειρά από παιδαγωγικά μαθήματα’» και έκανε «‘υποδειγματικές διδασκαλίες σε όλα
τα μαθήματα’».23 «Σοφή» χαρακτηρίστηκε στον τύπο «η διδασκαλία του κ.
Παπαμαύρου, τα δε ‘ντοκουμέντα’ ειλημμένα μετ’ επιμελείας εκ των πολυχρονίων ανά
την Ευρώπην σπουδών του και της εν τη υπηρεσία πείρας του». 24 Στη δεύτερη
διοργάνωση, το καλοκαίρι του 1922, μέλος της τριμελούς επιτροπής ήταν ο
Αδαμάντιος Ταμβακίδης, ο οποίος κατέγραψε θετικές εντυπώσεις για τη διδακτική
ικανότητα των αποφοίτων των Αρχιγενείων.

Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 8.
Χάρης Σακελλαρίου, Μιχ. Παπαμαύρος. H ζωή, οι διώξεις, το έργο του (Αθήνα: Gutenberg, 1985), 34.
22
[Μιχάλης Παπαμαύρος], «Οι δάσκαλοι της Θράκης», Εργασία Α΄/2 (30 Σεπτεμβρίου 1923): 41-42.
23
Σακελλαρίου, Μιχ. Παπαμαύρος. 33-34.
24
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται, «Υποδειγματικά μαθήματα των
διδασκάλων. Επιβάται», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης [χ.α.φ.], 5 Αυγούστου 1921.
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Ότι αι απόφοιτοι των Αρχιγενείων είχον αρκετήν επαγγελματικήν δεξιότητα και
της παιδαγωγικής θεωρίας και της διδακτικής ικανότητος δεν ήσαν άμοιροι
διεπιστώθη κατά το θέρος του 1922 ότε γενομένων παιδαγωγικών μαθημάτων εν
τοις Αρχιγενείοις Εκπαιδευτηρίοις εις τους διδασκάλους της Εκπαιδευτ.
Περιφερείας Τυρολόης Σηλυβρίας εξηκρίβωσα ως μέλος της διδαξάσης τα
παιδαγωγικά μαθήματα τριμελούς επιτροπής ότι αι απόφοιτοι των Αρχιγενείων
ήσαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αι μάλλον συγγενώς διακείμεναι προς το
έργον του διδασκάλου.25
Την επιφύλαξη για τη θετική αξιολόγηση του Αδαμάντιου Ταμβακίδη, που υπήρξε
διευθυντής τους το προηγούμενο έτος, αίρει η θετική κρίση του Μιχάλη Παπαμαύρου,
όχι μόνο για τις απόφοιτες των Αρχιγενείων:
[…] πρέπει οι αρμόδιοι να γνωρίζουν ότι οι δάσκαλοι της Θράκης γενικά δεν
είναι σαν που ήσαν οι δάσκαλοι της Μακεδονίας και των άλλων νέων χωρών τότε
που αναγνωρίσθηκαν. Στη Θράκη σήμερα δεν υπηρετούν δάσκαλοι τελειόφοιτοι
δημοτικού σχολείου. Όσοι ήσαν τέτοιοι απολύθηκαν πριν από ένα χρόνο. Οι
περισσότεροι από τους δασκάλους που υπηρετούν τώρα είναι τελειόφοιτοι
Γυμνασίου, μερικοί μόνο είναι του Σχολαρχείου. Από τις δασκάλισσες οι
περισσότερες είναι τελειόφοιτες των Αρχιγενείων διδασκαλείων των Επιβατών
και των Ζαριφείων της Φιλιππούπολης [χωρίς αναφορά στο Ζάππειο
Παρθεναγωγείο της Αδριανούπολης].26
Παράλληλα με τις ενέργειες για την εκπαίδευση νέου διδακτικού προσωπικού
και τη μετεκπαίδευση του παλαιότερου, η Πολιτική Διοίκηση εκκίνησε και τη
διαδικασία για την πλήρη ένταξη του εκπαιδευτικού συγκροτήματος των Αρχιγενείων
στο εκπαιδευτικό δυναμικό της. Ο Αδαμάντιος Ταμβακίδης αναφέρει ότι «πατριαρχικά
γράμματα και διαφόρων αρχιερέων σχετιζομένων με τα Αρχιγένεια απεστέλλοντο προς
την εν Αδριανουπόλει Πολιτ. Διοίκησιν Θράκης, δι’ ων παρεκαλείτο αύτη να αναλάβη
υπό την άμεσον αυτής διοίκησιν το ίδρυμα, καθ’ ο περιλαμβανόμενον πλέον εις τους
κόλπους της μείζονος Ελλάδος».27 Ωστόσο, υπάρχουν επιστολές και τηλεγραφήματα
για το ίδιο θέμα, την ένταξη δηλαδή των Αρχιγενείων στην εκπαιδευτική δύναμη της
Πολιτικής Διοίκησης, με αντίστροφη κατεύθυνση, από την Πολιτική Διοίκηση προς το
Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα, ο υπουργός γενικός διοικητής της Πολιτικής Διοίκησης
Χαράλαμπος Βοζίκης παρακάλεσε, με επιστολή, τον ύπατο αρμοστή της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη Νικόλαο Βότση να ενεργήσει «παρά τοις Πατριαρχείοις ώστε να
επέλθη συνεννόησις» (27 Ιουλίου 1921), αναφορικά με το Ανώτερο Παρθεναγωγείο
των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων, για «να λειτουργήση και προς εξυπηρέτησιν των
πληθυνθεισών εκπαιδευτικών αναγκών της Ελευθέρας Ελλάδος». Σύμφωνα με την
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929
(Δακτυλογραφημένο κείμενο), 40-41.
26
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επιστολή, αυτό θα γινόταν με την εφαρμογή του συστήματος του Αρσακείου και την
ανάληψη όλων των δαπανών από την ελληνική κυβέρνηση «χωρίς, εννοείται, να
παραβλαβή η μέχρι τούδε λειτουργία και ο σκοπός του ιδρύματος».28 Ακολούθησε και
τηλεγράφημα της Πολιτικής Διοίκησης με τον ίδιο αποδέκτη και θέμα την αναμονή της
απάντησης.29
Ο ύπατος αρμοστής ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Πολιτικής Διοίκησης
έστειλε, με τη διαδικασία του επείγοντος, την πατριαρχική απάντηση, που είχε την
έγκριση του Μικτού Συμβουλίου. Σύμφωνα με αυτήν, το Πατριαρχείο συναίνεσε «εις
την πλήρη αφομοίωσιν των Αρχιγενείων προς το εν Αθήναις Αρσάκειον Διδασκαλείον
θηλέων και θεωρούν την αφομοίωσιν ταύτην ως προαγωγήν αυτών, ανταποκρινομένην
προς τον προορισμόν των Αρχιγενείων, ιδρυθέντων προς παρασκευήν διδασκάλων της
δημοτικής εκπαιδεύσεως», και αποδέχθηκε «την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως
αναδιοργάνωσιν των Εκπαιδευτηρίων υπό τους εξής όρους»:
Ότι άπασαι αι δαπάναι της αναδιοργανώσεως και συντηρήσεως των Αρχιγενείων
θέλουσιν επιβαρύνει την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ότι η Ελληνική Κυβέρνησς
δικαιούται να νέμηται τας προσόδους απάσας εν γένει της περιουσίας των
Εκπαιδευτηρίων και ότι η χρηματική περιουσία των αοιδίμων ιδρυτών,
συνισταμένη εκ χρεωγράφων κατατεθειμένων εν τη Εθνική Τραπέζη της
Ελλάδος, θέλει παραμείνη αναπολλοτριώτως κατατεθειμένη εν τη αυτή Τραπέζη,
της Ελληνικής Κυβερνήσεως νεμομένης και εκ ταύτης τας προσόδους αυτής’»
(31 Αυγούστου 1921).30
Η Πολιτική Διοίκηση αποδέχτηκε τους όρους παρακαλώντας, με επιστολή, το
Πατριαρχείο να εξακολουθήσει να περιβάλλει τα Αρχιγένεια «δια της αυτής και μέχρι
τούδε πατρικής στοργής και φροντίδας»,31 και, με τηλεγράφημα, να ειδοποιηθούν
«τηλ/κώς εν Επιβάταις παραμένοντα μέλη Επιτροπής Αρχιγενείων παραδώσωσιν

Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 41-42: Εμπιστευτική επιστολή υπουργού γενικού
διοικητή Πολιτικής Διοίκησης Χαράλαμπου Βοζίκη προς τον ύπατο αρμοστή της Ελλάδας στην
Κωνσταντινούπολη Νικόλαο Βότση, 26 Ιουλίου 1921. (Σκοπός της επιστολής η μεσολάβηση του ύπατου
αρμοστή στο Πατριαρχείο, ώστε τα Αρχιγένεια να περιέλθουν στην Πολιτική Διοίκηση). Στο
συγκεκριμένο αρχείο υπάρχει η πλήρης αλληλογραφία για τη μεταβίβαση των Αρχιγενείων, ενώ μέρος
της αλληλογραφίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: «Αρχιγένειο Διδασκαλείο Επιβατών
Ανατολικής Θράκης», URL: <http://eled.duth.gr/department/history/archigeneio.shtml> (πρόσβαση 13
Δεκεμβρίου 2015).
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Αρχιγένεια μεταβάντα εκεί προς τούτο γενικόν Επιθεωρητήν» (11 Σεπτεμβρίου
1921).32 Μέσα σε μια εβδομάδα, υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Παράδοσης και
Παραλαβής των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων (16 Σεπτεμβρίου 1921) από τον γενικό
επιθεωρητή Βασίλειο Νικολαΐδη εκ μέρους της Πολιτικής Διοίκησης και τον Θεόδωρο
Λιβεριάδη εκ μέρους της Επιτροπής των Αρχιγενείων, και στάλθηκε κρυπτογραφημένο
από τον ύπατο αρμοστή στην Πολιτική Διοίκηση. Το πρωτόκολλο αφορούσε στη
μεταβίβαση ολόκληρου του συγκροτήματος των Αρχιγενείων «μετά πάντων των
ανηκόντων εις αυτά κινητών και ακινήτων, ήτοι τα εξής»:
1) Το κτίριον του Διδασκαλείου και της Αστικής Σχολής, μετά των εν αυτοίς
σκευών, επίπλων, διδακτικών οργάνων και βιβλιοθήκης, εν καλή καταστάσει,
πλην μικρών τίνων ελλείψεων.
2) Το κτίριον του Οικοτροφείου, μετά των δι' αυτό προωρισμένων
κλινοσκεπασμάτων, κλινών, του οποίου μόνον ο άνω όροφος είναι
επεσκευασμένος, ο δε κάτω χρήζει μερικής επισκευής.
3) Το κτίριον του ναού μετά των εν αυτώ ιερών σκευών και εικόνων, του χρυσού
επιταφίου και ενός κιβωτίου περιέχοντος κειμήλια της Εκκλησίας αργυρά.
4) Το κτίριον του νηπιαγωγείου χρήζοντας μεγίστης επισκευής.
5) Τέσσαρας αποθήκας συνεχομένας μετά του Διδασκαλείου εν καλή
καταστάσει.
6) Το κτίριον του Ελενείου Εκπαιδευτηρίου κατεστραμμένον, μετά του
παρακειμένου εις αυτό κτιρίου, κατεστραμμένου ωσαύτως και χρησιμεύοντος
πρότερον ως κατοικία του Διευθυντού, του περιβόλου αυτών και του
παρακειμένου χωραφιού, εκτάσεως 40 στρεμμάτων.33
Όταν τα Αρχιγένεια περιήλθαν στη δικαιοδοσία της Πολιτικής Διοίκησης
αύξησαν τον αριθμό των διδασκαλείων θηλέων σε δύο, ενώ με παράλληλες ενέργειες
σχεδόν διπλασιάστηκε και ο αριθμός των σχολείων στις άλλες βαθμίδες της
εκπαίδευσης.34

Στο ίδιο, 44: Τηλεγράφημα υπουργού γενικού διοικητή Χαράλαμπου Βοζίκη προς ύπατη αρμοστεία
της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, 11 Σεπτεμβρίου 1921.
33
Στο ίδιο, 45-46.
34
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 18-19.
32
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Πίνακας 6. Παρουσίαση της δομής των Αρχιγενείων κατά την Ελληνική Πολιτική
Διοίκηση Θράκης, [1919] 1921-1922*

Πατριαρχική Περίοδος
(1892-1921)

Διοίκηση
Διοικητικά
Σώματα

Δομή Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
Σχολεία/Τμήματα
Έτος
Έτη
Σπουδών

Χαρακτηριστικά

1920-1921
1920/21:
Διοικητική &
Διαχειριστική
Επιτροπή
(5μελής)
& Διευθυντής

Ελληνική Διοίκηση
([1919]1921-1922)
(1892-1921)

Διοικητικά
1920/21:
Σώματα
Διοικητική &
Διαχειριστική
1920/21:
Επιτροπή
Διοικητική &
(5μελής)
Διαχειριστική
&
Διευθυντής
Επιτροπή
(5μελής)
& Διευθυντής

6τάξια αστική σχολή

1901/02

4τάξιο «γυμνάσιο»

1901/02

(Διετές) διδασκαλείο
νηπιαγωγών

1920/21

12 έτη
σπουδών

Α΄ φάση
μετασχηματισμού
δομής:
κατάργηση
νηπιαγωγείου &
λειτουργία
διδασκαλείου
νηπιαγωγών

Δομή Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
1921-1922
Σχολεία/Τμήματα
Χρονολογία
Έτη Σπουδών
6τάξια αστική σχολή

Χαρακτηριστικά

1920-1921Β΄ φάση
μετασχηματισμού
δομής: λειτουργία
6τάξια αστική σχολή 1901/0213 έτη
Α΄ φάση
πλήρους
4τάξιο «γυμνάσιο»
1901/02 σπουδών
μετασχηματισμού
διδασκαλείου
με κατάργηση
12 έτη
δομής:
προκαταρκτικό
Πλήρες
(τριετές)
σπουδών
νηπιαγωγείου &
4τάξιο
«γυμνάσιο» 1921/22
1901/02
τμήμα το
διδασκαλείο
λειτουργία
διδασκαλείο διδασκαλείου
(Διετές) διδασκαλείο 1920/21
νηπιαγωγών νηπιαγωγών
νηπιαγωγών
1901/02

* Έως και το έτος 1921 τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια υπάγονται 1921-1922
στο Πατριαρχείο, αλλά από το
1919 αρχίζει η παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης στα Αρχιγένεια και από
το 1920 στη δομή τους. Η λειτουργία της Επιτροπής των Αρχιγενείων ήταν συμβουλευτική κατά
την περίοδο αυτή.
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Η «γλωσσική αφομοίωσις των ξενοφώνων ομογενών»
Ο πληθυσμός της Θράκης παρουσίαζε την εικόνα «μωσαϊκού» ως τις δύο πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι ψηφίδες του «μωσαϊκού» αυτού αποτελούνται από
διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες,35 που διαρκώς μεταβάλλονται αριθμητικά από
αναγκαστικές μετακινήσεις και παλιννοστήσεις: μετανάστευση μουσουλμάνων κατά
τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και Βουλγαρίας (1913), διωγμός ελληνικών πληθυσμών (1914),
εγκατάσταση μουσουλμάνων προσφύγων από την υπόλοιπη βαλκανική, παλιννόστηση
ελληνορθοδόξων προσφύγων προς τη Θράκη και μουσουλμάνων από τη Θράκη προς
τις αρχικές εστίες τους στα Βαλκάνια (1919).36 Κάθε προσπάθεια για την αναγνώριση
και ταξινόμηση του πληθυσμού αυτού κατέληγε σε διαφορετικά αποτελέσματα ανά
εθνότητα, ελληνική, βουλγαρική ή τουρκική, όπως αυτά εμφανίζονται σε επίσημες
στατιστικές. Τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα με τα κριτήρια που εφάρμοζε η κάθε μία,
προκειμένου να την ευνοήσουν στα συνέδρια της ειρήνης, που ακολούθησαν μετά τον
πόλεμο, στον επονομαζόμενο «πόλεμο της προπαγάνδας». 37
Η επίσημη απογραφή πληθυσμού της Θράκης, που διενήργησε το ελληνικό
κράτος το 1920, απέδειξε ότι το σύνολο του πληθυσμού ήταν 704.208 και ζούσε σε
1.327 πόλεις και χωριά, χωρίς περαιτέρω στοιχεία για τη γλωσσική, θρησκευτική ή
εθνική ταυτότητα του πληθυσμού.38 Η δημοσίευση αποτελεσμάτων με βάση τη
μητρική γλώσσα δημιουργούσε προβλήματα στο μοντέλο ελληνικότητας που είχε
υιοθετήσει το ελληνικό κράτος: λόγω της ύπαρξης ξενόφωνων πληθυσμών,
εγκατέλειψε το κριτήριο της γλώσσας και υιοθέτησε εκείνο της εθνικής συνείδησης.39
Έκανε επίσης χρήση και του θρησκευτικού κριτηρίου, στον αγώνα εναντίον της
βουλγαρικής διείσδυσης στην περιοχή, εκλαμβάνοντας τους πατριαρχικούς
σλαβόφωνους πληθυσμούς ως Έλληνες (η βουλγαρική πλευρά θεωρούσε Βούλγαρους
όλους τους βουλγαροφώνους).40 Η ταξινόμηση των κατοίκων με βάση εθνικά κριτήρια
δεν ήταν αυτονόητη∙ ισχυρό παρέμενε το θρησκευτικό στοιχείο ένταξης ως
αποτέλεσμα οικονομικών και κοινωνικών εξαρτήσεων μέχρι τουλάχιστον τους
βαλκανικούς πολέμους (ένταξη στην ορθόδοξη κοινότητα)41 και τη βία που
εξαπολύθηκε, καθοριστικό παράγοντα για την παγίωση εθνικών συνειδήσεων.
Ούτε η Πολιτική Διοίκηση επιθυμούσε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
απογραφής∙ η σύμβαση των Σεβρών περί μειονοτήτων χορηγούσε μειονοτικά
δικαιώματα ανάλογα με τον όγκο του μειονοτικού πληθυσμού, ο οποίος ήταν
σημαντικός, σύμφωνα με την απογραφή.42 Στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
Κονόρτας, «Από το μιλλέτ στα έθνη», 174.
Γκλαβίνας, Οι Μουσουλμανικοί Πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923), 31.
37
Στο ίδιο, 33-34.
38
Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεμβρίου 1920 (εν Αθήναις: εκ
του Εθνικού Τυπογραφείου, 1921), ιδ΄. Βλ. και Γκλαβίνας, Οι Μουσουλμανικοί Πληθυσμοί στην Ελλάδα
(1912-1923), 34.
39
Γκλαβίνας, Οι Μουσουλμανικοί Πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923), 44-47.
40
Κονόρτας, «Από το μιλλέτ στα έθνη», 178.
41
Στο ίδιο, 186.
42
Βλ. ΓΑΚ.ΚΥ, Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, φ. 701, Γενική Διοίκηση Θράκης προς
υπουργείο Εξωτερικών, Αδριανούπολη, 8/21 Απριλίου 1922, αρ. πρ. 981, Γκλαβίνας, Οι
Μουσουλμανικοί Πληθυσμοί στην Ελλάδα (1919-1923), 44-46.
35
36
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μειονοτήτων, που συνόδεψαν την ανάδειξη των εθνικών κρατών, έδωσε ώθηση η
Κοινωνία των Εθνών, υπό την αιγίδα της οποίας συνομολογήθηκαν οι συμβάσεις περί
μειονοτήτων,43 όπως και αυτή των Σεβρών μεταξύ Συμμάχων και Ελλάδας.44 Βάσει
των συμβάσεων αυτών, καθοριζόταν το νομικό καθεστώς των μειονοτήτων, που έθετε
περιορισμούς στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της Πολιτικής Διοίκησης. Γι’ αυτό ο
εκπρόσωπος της Πολιτικής Διοίκησης Ευθύμιος Μπουντώνας, με κριτήριο τον βαθμό
επίδρασης που θα μπορούσε να έχει η εκπαιδευτική πολιτική, διέκρινε τον μη
ελληνόφωνο πληθυσμό σε δύο κατηγορίες: «μειονότητες» και «ξενοφώνους
ομογενείς».45
Στις μειονότητες, μουσουλμανική, ισραηλιτική και αρμενική, όπως
αναφέρονται στην έκθεση των εκπαιδευτικών πεπραγμένων της Πολιτικής Διοίκησης,
η ελληνική γλώσσα έπρεπε να διδαχθεί «τελεσφόρως» και «όσον το δυνατόν
ενωρίτερον και η χρήσις αυτής να μη περιορίζηται εις ολίγας μόνον καθ’ εβδομάδα
ώρας, αλλά να επεκταθή βαθμηδόν και επί άλλων τινών μαθημάτων χωρίς εκ τούτου
να θιχθή ποσώς η ιδιότης των σχολείων τούτων ως ετερογλώσσων». 46 Ως τότε η
διδασκαλία της ελληνικής στα σχολεία των μειονοτήτων περιοριζόταν «εις ελάχιστα
μόνον σχολεία και δη μόνον εις τας ανωτέρας τάξεις». Μετά τις ενέργειες της
Πολιτικής Διοίκησης, αναγνωρίστηκε ότι «η ελληνική διδάσκεται ήδη εις πολύ
περισσότερα εκ των σχολείων τούτων», αλλά η ανάγκη αυτή απαιτούσε «προσωπικόν
υπερδιπλάσιον». Με δαπάνη της Πολιτικής Διοίκησης λειτούργησαν 159
μουσουλμανικά σχολεία (157 δημοτικά και 2 διδασκαλεία και οικοτροφεία), ενώ
«χρηματικά βοηθήματα» είχαν δοθεί «υπέρ των ισραηλιτικών και αρμενικών
κοινοτήτων και σχολείων». Μόνες τους οι κοινότητες συντηρούσαν 415
μουσουλμανικά σχολεία, 14 ισραηλιτικά και 14 αρμενικά. Γενικά, υπήρχε συνεργασία
«μετά των κοινοτήτων υπέρ των εκπαιδευτικών και ευαγών σκοπών αυτών». 47
Αντιθέτως, έναντι των «ξενοφώνων ομογενών», επειδή δεν υπήρχαν
περιορισμοί για την εκπαιδευτική πολιτική και επιρροή, μπορούσε να επιδιωχθεί η
πολιτική της γλωσσικής αφομοίωσης. «Αλλ’ υποχρέωσις πολύ μεγαλυτέρα και μέτρον
αμύνης του κράτους είναι να επιδιωχθή δια των δραστηριωτέρων μέσων η γλωσσική
αφομοίωσις των ξενοφώνων ομογενών, πρόκειται δε περί ζητήματος όχι της Θράκης
μόνον, αλλά της βορείου Ελλάδος καθόλου».48 Την ύπαρξη ξενόφωνων πληθυσμών
στη βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο την γνώριζε καλά ο συντάκτης της έκθεσης Ευθύμιος
Μπουντώνας, αλλά εκεί είχε ξεκινήσει η ενασχόλησή του με τη γλωσσική αφομοιωτική
πολιτική∙ ήταν επιθεωρητής των ελληνικών σχολείων στη Μακεδονία και, μετά τη
λήξη του Μακεδονικού Αγώνα (1908), είχε αναλάβει το έργο της σύνταξης βιβλίων για
τα σχολεία των ξενόφωνων πληθυσμών της Μακεδονίας. Υπήρξε και μέλος του

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, «Τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Από τη νομική κατοχύρωση στην
εφαρμογή», Σύγχρονα Θέματα 63 (1997): 26-31.
44
League of Nations, Η Κοινωνία των Εθνών και αι Μειονότητες, μτφρ. Ε. Στεφάνου (Αθήναι: Τμήμα
Πληροφοριών της Γραμματείας της Κοινωνίας των Εθνών, χ.χ.), 14-16.
45
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 13.
46
Στο ίδιο, 13-14.
47
Στο ίδιο, 21-22.
48
Στο ίδιο, 14.
43
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Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του υπουργείου Παιδείας.49 Η ύπαρξη αλβανόφωνων,
σλαβόφωνων και βλαχόφωνων πληθυσμών στη Μακεδονία και η γεωγραφική
κατανομή τους στις παραμεθόριες περιοχές, σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση των
συνόρων για την απελευθέρωση αλύτρωτων αδελφών, που περιλάμβανε το πρόγραμμα
όλων των βαλκανικών κυβερνήσεων, είχε κινητοποιήσει και τον ελληνικό κρατικό
μηχανισμό για τη γλωσσική αφομοίωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος των
επίμαχων πληθυσμιακών ομάδων.50 Αλλά τα αποτελέσματα υπήρξαν πενιχρά, όπως ο
ίδιος ο Ευθύμιος Μπουντώνας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει, τα οποία απέδωσε
στην απουσία ελληνικού κοινωνικού βίου.51
«Ξενόφωνοι ομογενείς» για την Πολιτική Διοίκηση ήταν οι σλαβόφωνοι
πληθυσμοί∙ αυτούς ο Ευθύμιος Μπουντώνας χαρακτήρισε αδελφούς, οι οποίοι
«κατέχοντες μάλλον ή ήττον ευρείαν εντεύθεν των βορείων συνόρων ζώνην εβάστασαν
προ των Βαλκανικών πολέμων το βάρος του αιματηρού φυλετικού ανταγωνισμού της
εποχής εκείνης και προσέφεραν εκατόμβας θυσιών εις επικράτησιν της ελληνικής
ιδέας, όσοι δε είχον την ατυχίαν να μείνουν εκτός των συνόρων, προέβησαν κατά μέγα
μέρος και εις την θυσίαν του εκπατρισμού δια να στεγασθούν υπό την ποθητήν
ελληνικήν σημαίαν». Ωστόσο, παρά τους αγώνες και την εθνικά αποδεκτή στάση των
σλαβοφώνων που ανέφερε, εξέφρασε την ανησυχία του, γιατί η γλωσσική
διαφοροποίηση του πληθυσμού αυτού προκαλούσε εθνικές διεκδικήσεις σε βάρος του
ελληνικού κράτους, και επομένως έπρεπε να εκλείψει ο πειρασμός γι’ αυτή τη
διεκδίκηση, δηλαδή η γλώσσα τους, υποστηρίζοντας ότι ήταν επιθυμία και των ίδιων:
«Πόθος αυτών και ανάγκη του Κράτους είναι να λείψη το ταχύτατον ο πειρασμός, όστις
ώθησε τους γείτονας να τους διεκδικήσουν απέναντι ημών».52 Η ακραία αυτή άποψη
θα μπορούσε να κατανοηθεί από τη «συμπλοκή δύο στάσεων», τη μακρόχρονη
υποτίμηση της μητρικής γλώσσας στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και την
υποτίμηση των γλωσσών που εμπλέκονται στη συγκυρία της διαμόρφωσης του
ελληνικού εθνικού κράτους.53
Από την άποψη της γλωσσικής πολιτικής που εφάρμοσε η Πολιτική Διοίκηση
έναντι των σλαβοφώνων, ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα, όπως των Αρχιγενείων,
θεωρείται μέσο για τη γλωσσική αφομοίωση, σύμφωνα με τον σχεδιαστή της πολιτικής
αυτής. «Πάσα εκπαιδευτική εγκατάστασις ως ελληνόφωνον περιβάλλον συντρέχει και
εις την αφομοίωσιν». Η σημασία ενός τέτοιου συγκροτήματος εξαρτάται «εκ της
εκτάσεως, ην δύναται να λάβη η επίδρασις αυτού, ειδικώτερον δε εκ του φύλου προς
το οποίον απευθύνεται»∙ αφού η μαθήτρια και μελλοντική μητέρα είναι αυτή που
«μεταδίδει την γλώσσαν εις τα τέκνα και χαρακτηρίζει γλωσσικώς την οικογένεια», η
Τάσος Κωστόπουλος, «Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: η περίπτωση της ελληνικής
Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση (1913-1925)», Τα Ιστορικά 19/36 (2002): 75-76.
50
Στο ίδιο, 81-82.
51
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 13.
52
Στο ίδιο, 14.
53
Στην ελληνική περίπτωση, η υποτίμηση γλωσσών και η υπερτίμηση άλλων από τη μία και η
υποτίμηση της μητρικής από την άλλη, συνδέονται με το αίτημα της «γλωσσικής καθαρότητας», που
συνόδεψε το εθνικό αφήγημα για την επανασύνδεση με την Ευρώπη μέσω της αρχαιότητας, Α.-Φ.
Χριστίδης, «Γλωσσική εκπαίδευση και γλωσσικός αποκλεισμός», Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη
Γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης και Μ. Θεοδωροπούλου (Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,
2001), 264-269.
49
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«προσοχή του Κράτους εν τη εκπαιδεύσει των ξενοφώνων πρέπει να στραφή κατά
προτίμησιν εις το δημοτικόν σχολείον και ειδικώτερον εις την φοίτησιν του θήλεος
φύλου, παραμελουμένην συνήθως».54
Για την έκταση της επίδρασης των Αρχιγενείων υιοθετήθηκε το σύστημα του
Αρσακείου, όπως προαναφέρθηκε. Αλλά, αντίθετα από τη σχολική δομή του
Αρσακείου, η δομή των Αρχιγενείων δεν περιλάμβανε την προσχολική βαθμίδα, το
νηπιαγωγείο. «Κατηργήθη δια της υπ’ αριθ. 88679 της 23 Ιουνίου ε. έ. [1921]
αποφάσεως το κατά παράδοσιν αστόχως και επιβλαβώς υπό το όνομα του
νηπιαγωγείου λειτουργούν προκαταρκτικόν τμήμα του δημοτικού σχολείου των
ελληνοφώνων κέντρων, διετηρήθη δε ως παράρτημα ή ίδιον σχολείον μόνον εις τους
ξενοφώνους χριστιανικούς συνοικισμούς».55 «Στα χρόνια-μου δε λειτουργούσε το
Νηπιαγωγείο», σημείωσε η Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη, που γεννήθηκε το 1912 και
εγγράφηκε απευθείας στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου των Αρχιγενείων.56
Παρόλο που το νηπιαγωγείο θεωρείται εκπαιδευτική βαθμίδα που συμπληρώνει ένα
καλό δημοτικό σχολείο από τον εισηγητή της κατάργησής της, η προσχολική βαθμίδα
καταργήθηκε στα ελληνόφωνα σχολεία για χάρη της πολιτικής της γλωσσικής
αφομοίωσης των σλαβοφώνων. «Παν ό,τι απαιτείται γενικώς από καλόν δημοτικόν
σχολείον δεν πρέπει να λείπη και από το δημοτικόν σχολείον των ξενοφώνων. Για τους
μικρούς λοιπόν που έρχονται «με γλώσσαν ξένην εις το στόμα», το «απλούστερον και
αποτελεσματικώτερον μέσον προς λύσιν της δυσχερείας ταύτης είναι το νηπιαγωγείον
των ξενοφώνων». Πρόσθετε επίσης ότι ο τύπος αυτός σχολείου καθορίσθηκε πριν τους
βαλκανικούς πολέμους «κατά το έτος 1908 εν Μακεδονία, έκτοτε δε εξεδόθησαν και
αι οδηγίαι ημών δια την πρώτην γλωσσικήν διδασκαλίαν των ξενοφώνων, εκδοθείσαι
εν επιτομή και μετά την απελευθέρωσιν».57
Στη Μακεδονία, όπου το νηπιαγωγείο είχε αποδειχθεί το «βαρύ πυροβολικό»
της γλωσσικής αφομοιωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους,58 διασταυρώθηκαν
διαφορετικές απόψεις περί νηπιαγωγείου. Η γερμανικού ή φρεμπελιανού τύπου
εκπαίδευση, που εξήγε το ελληνικό κράτος, μέσω των νηπιαγωγών που έστελνε στη
Μακεδονία, συναντούσε εμπόδια κατά την εφαρμογή της: μικρό αριθμό αποφοίτων
νηπιαγωγών, οικονομική στενότητα των κοινοτήτων για να αναλάβουν το κόστος των
δώρων και των υλικών που απαιτούσε το σύστημα, έλλειψη κατάλληλων υποδομών
(κυρίως κήπου), μηχανική μετάδοση της γνώσης. Τη διάδοσή του στη Μακεδονία
υπερασπίστηκε η Ένωση Γυναικών Ελλάδος και η Αικατερίνη Λασκαρίδου, που ως
ιδρυτικό μέλος της είχε επιτύχει να κυριαρχήσει το σύστημα στο ελληνικό κράτος
(λειτουργούσε Διδασκαλείο Νηπιαγωγών)∙ ήταν τριετές, λεπτομερειακά σχεδιασμένο
με βαθμό δυσκολίας που αυξανόταν ανάλογα με την τάξη. Υπήρχε επίσης η άποψη του
Άγγελου Παπαζαχαρίου, διευθυντή του Γυμνασίου της Θεσσαλονίκης, που
απομακρυνόταν από την αυστηρή εφαρμογή του γερμανικού συστήματος και πρότεινε
μια απλοποιημένη μορφή του, όπως την είχε μελετήσει ο ίδιος στο Μόναχο και τη
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 15.
Στο ίδιο, 13.
56
Βέικου-Σεραμέτη, Τα πρώτα χρόνια, 16.
57
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 15.
58
Κωστόπουλος, «Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί», 93.
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Ζυρίχη και την είδε να εφαρμόζεται με επιτυχία από νηπιαγωγό σε αλβανόφωνα νήπια.
Υπήρχε τέλος και η άποψη του Ευθύμιου Μπουντώνα, που αποτελούσε «τομή», γιατί
δεν ήταν δυνατόν να συγκριθεί με προηγούμενα προγράμματα προσχολικής
εκπαίδευσης, και επιβλήθηκε με κρατική παρέμβαση το 1913.59
Το πρόγραμμα του Ευθύμιου Μπουντώνα για τα σλαβόφωνα νήπια περιείχε
επιλογή «παιδιών και εργασιών», τις οποίες συμπεριέλαβε σε συνεργασία με
νηπιαγωγό που γνώριζε τη γερμανική μέθοδο.60 Περιείχε επίσης, θρησκευτικά (μόνο
κατά το δεύτερο έτος) και αριθμητική, αλλά το «σπουδαιότατον μάθημα» του
νηπιαγωγείου ήταν οι γλωσσικές ασκήσεις. Οι ασκήσεις αυτές έπρεπε να μεταδίδονται
με την εποπτική διδασκαλία ή πραγματογνωσία των ελληνόφωνων σχολείων, αλλά το
έργο ήταν «ασυγκρίτως δυσχερέστερον» και απαιτούσε διαφορετική μέθοδο. Ενώ
δηλαδή η εποπτική διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ξεκινά από τα πράγματα, που
είναι δεδομένα (λέξεις), και αφιερώνει χρόνο στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, οι
γλωσσικές ασκήσεις του νηπιαγωγείου των ξενοφώνων «πρέπει ν’ αφορμηθώσιν από
της γλωσσικής εκφράσεως, των λέξεων δηλ. και των τύπων, να ενδιατρίψωσι δε εις την
αισθητοποίησιν ή εποπτικήν ερμηνείαν αυτών άνευ του διαμέσου της μητρικής
γλώσσης και εμπεδώσωσι την σύνδεσιν αυτών ούτως, ώστε τα πράγματα και αι
ελληνικαί αυτών ονομασίαι ν’ ανακαλώσιν άλληλα εις την συνείδησιν αμέσως». Η
εκμάθηση της ελληνικής έπρεπε δηλαδή να γίνεται χωρίς τη χρήση της μητρικής
γλώσσας των ξενόφωνων νηπίων «εις την αφελή και ανεπιτήδευτον γλώσσαν της εν
τω καθ’ ημέραν βίω προφορικής συνεννοήσεως των εγγραμμάτων ή μορφωμένων
τάξεων». Η απαίτηση για απλή γλώσσα ήταν παιδαγωγική και δεν είχε σχέση με τις
ακρότητες που παρουσιάστηκαν με αφορμή το γλωσσικό ζήτημα, όπως διευκρίνισε.61
Η γλωσσική αφομοιωτική πολιτική έναντι των σλαβοφώνων και η χρήση της
απλής γλώσσας στην εκπαίδευση τους, για την οποία συνέπλευσαν οι δημοτικιστές με
τους αντιπάλους τους, σύμπλευση που δεν έγινε παραδεκτή62 και δεν μελετήθηκε,63
υπήρξε σημείο ταύτισης και του Ευθύμιου Μπουντώνα με τον κύκλο των δημοτικιστών
του Εκπαιδευτικού Ομίλου.64 Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί, εκτός από
την πρόσκληση του Μιχάλη Παπαμαύρου, η εσπευσμένη μετάκληση του Θεόδωρου
Αθηνά Καγιαδάκη, «Το ελληνικό νηπιαγωγείο στις αρχές του 20 ου αι.: σχολείο εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας ή χώρος πολύπλευρης ανάπτυξης των νηπίων;», Ποια Γνώση Έχει την Πιο Μεγάλη
Αξία: Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα,
28-29
Ιουνίου
2014,
1-8,
URL:
<http://eriande-elemedu.emillescreations.com/art/uploads/analytika_f.pdf > (πρόσβαση 11 Μαΐου 2016).
60
Σχολικά Προγράμματα και Διδακτικαί Οδηγίαι. Α΄ Το Νηπιαγωγείον των Ξενοφώνων Ελληνικών
Κοινοτήτων (εν Αθήναις: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Επιθεώρησις των Ελληνικών Σχολείων,
1908), ε΄.
61
Στο ίδιο, 17-23.
62
Έλλη Σκοπετέα, «Έθνος και γλώσσα», Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός 2001, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα,
URL: <http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b1/index. html> (πρόσβαση 11
Μαΐου 2012).
63
Η σχέση επιθεωρητών της Μακεδονίας και δημοτικιστών του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Δημήτρη
Γληνού, Αλέξανδρου Δελμούζου, Μιχάλη Παπαμαύρου, Μίλτου Κουντουρά, δεν έχει διερευνηθεί σε
βάθος, όπως επισημαίνει η Βούρη, Οικοτροφεία και υποτροφίες στη Μακεδονία, 157.
64
Βλ. για παράδειγμα, Ευθύμιος Γ. Μπουντώνας, Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και οι κίνδυνοι της
καθαρευούσης (εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1911) ή το φυλλάδιο του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη (Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας, Αθήνα: χ.ε., 1916), Κωστόπουλος,
«Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί», 85.
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Κάστανου, στα τέλη του Οκτωβρίου του 1921, ενώ δηλαδή είχαν ξεκινήσει τα
μαθήματα, από το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης, όπου δίδασκε
παιδαγωγικά, στη διεύθυνση των Αρχιγενείων.65 Όπως ο Μιχάλης Παπαμαύρος, ο
Θεόδωρος Κάστανος δεν υπήρξε «απλός θιασώτης των ιδεών του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού, αλλά κυριολεκτικά στρατευμένος στη διάδοση και στην εμπέδωση της
ιδεολογίας του», σύμφωνα με μεταγενέστερο έργο του, συγκεκριμένα το περιοδικό
«Σχολείο Εργασίας», όπου διακήρυττε ότι «ο Δημοτικισμός είναι η ιδεολογία του
περιοδικού μας».66
Η θητεία του Θεόδωρου Κάστανου στα Αρχιγένεια εντάσσεται στη δεκαετία
που εμφανίζεται ένα δυναμικό κίνημα μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής67 από
φιλελεύθερες πολιτικές προσωπικότητες γύρω από τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
πρωτεργάτες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και νέους παιδαγωγούς με σπουδές στη
Γερμανία,68 στους τελευταίους ανήκε και ο Θεόδωρος Κάστανος (1888 Χίος-1932
Φλώρινα)∙ είχε σπουδάσει παιδαγωγική και φιλοσοφία στο Βερολίνο και την Ιένα,
όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (1919).69 Στοιχεία της
μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής, που έθετε στο επίκεντρο τη βέλτιστη ανάπτυξη του
παιδιού, μέσω της αυτενέργειας, σε ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον,70 εμφανίστηκαν και
στα Αρχιγένεια. Τα στοιχεία αυτά αναπλήρωναν τις «ελλείψεις» οργάνωσης,
αναλυτικού προγράμματος και μεθόδου διδασκαλίας, που είχε διαπιστώσει στο
σύστημα του Αρσακείου ο Θεόδωρος Κάστανος κατά την εκπόνηση της διδακτορικής
του διατριβής. (Αναγνώρισε και «μερικά πλεονεκτήματα», τα οποία εντόπισε στη
στενότερη σχέση «προπαιδευτικής εκπαίδευσης» με τον σκοπό της εκπαίδευσης των
δασκάλων και καλύτερη εκπαίδευση ανά βαθμίδα, συγκριτικά με την εκπαίδευση των
αρρένων).71 Τα στοιχεία μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής που εισήγαγε στα Αρχιγένεια
ήταν: η συνεργατική μέθοδος μάθησης, η σύσταση συλλόγου γονέων για τη
συνεργασία σχολείου και οικογένειας, που περιλάμβανε προσκλήσεις στους γονείς για
να παρακολουθήσουν από κοντά την εργασία των παιδιών∙72 η εισαγωγή του θεσμού
Κανδήρου, Ο Παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος, 65.
Χρήστος Ηρ. Αντωνίου, Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα (Αθήνα: Πατάκης, 2011), 23-24.
67
Έτσι ονομάζεται η περίοδος που ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αι. με την εμφάνιση μεγάλων
παιδαγωγών και χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση πιο ανθρώπινων μορφών διδασκαλίας. Σχεδόν όλα
τα μοντέλα παιδαγωγικής συγκλίνουν σε έναν κοινό εκπαιδευτικό στόχο, να ενσωματώσουν τη
συστηματική μάθηση και την προσωπική εμπειρία σε μια εκπαιδευτική διαδικασία απαλλαγμένη από
φόβο, Harald Eichelberger, “The Importance of Reform Pedagogy”, 1-43, URL:
<http://www.eichelberger.at/11-reformpaedagogik/20-the-importance-of-reform-pedagogy/>
(πρόσβαση 13 Δεκεμβρίου 2015).
68
Αντωνίου, Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα, 17.
69
Δημήτρης Ι. Θωίδης, «Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Κάστανος, Παιδαγωγός», Θεόδωρος Ι. Κάστανος, Η
εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα, μτφρ. Δημήτρης Ι. Θωίδης (Διδακτορική Διατριβή,
Πανεπιστήμιο Ιένας, 1919· Φλώρινα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, 1995), 11-22.
70
Παρά τις επιμέρους διαφορές παιδαγωγών, Eichelberger, “The Importance of Reform Pedagogy”, 143.
71
Θεόδωρος Ι. Κάστανος, Η εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα, μτφρ. Δημήτρης Ι. Θωίδης
(Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιένας, 1920· Φλώρινα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, 1995),
71-79.
72
Η σύσταση συλλόγου γονέων επιβεβαιώνεται από δύο μαρτυρίες: η πρώτη μαρτυρία ανήκει στις κόρες
του Θεόδωρου Κάστανου Ιωάννα Μαλαματίνα και Πόπη Μινάρδου, οι οποίες το πληροφορήθηκαν από
τη μαθήτρια του Θεόδωρου Κάστανου και μετέπειτα δική τους δασκάλα στο πρότυπο δημοτικό σχολείο
του Διδασκαλείου Αλεξανδρούπολης Παναγιώτα Καδόγλου (εξ Επιβατών)∙ η δεύτερη μαρτυρία
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της μαθητικής αυτοδιοίκησης, η οποία όμως, όπως και σε άλλες δοκιμές εφαρμογής
της, απέτυχε.73 Η αιτιολόγηση της αποτυχίας από τον Θεόδωρο Κάστανο, εκτός από
την ιδιαίτερη σημασία της, είναι η μοναδική προσωπική του μαρτυρία από την
παραμονή του στα Αρχιγένεια: «Θελήσας να εφαρμόσω τον θεσμόν εις το Αρχιγένειον
Διδασκαλείον είδα μετ’ ολίγον παρά την λεπτότητα με την οποίαν εχειρίσθην αυτόν να
αναφύονται αντιζηλίαι, μίση και αδικίαι τόσον που ηναγκάσθην αμέσως να τον
καταργήσω χάριν της κανονικής λειτουργίας του σχολείου» και κατέληγε στο
συμπέρασμα ότι η «Νεολαία πρέπει να μάθη να υπακούη πριν ή ζητήση να
αυτοδιοικηθή. Ελευθερία της Νεολαίας είναι το τελευταίον ουδέποτε το πρώτον εν τη
αγωγή».74

34. Ο Θεόδωρος Κάστανος με τις δευτεροετείς μαθήτριες του (τριτάξιου) διδασκαλείου
στο προαύλιο των Αρχιγενείων, 1922. Από αριστερά, όρθιες: Ματθίλδη Τριγλιανού,
Κλεάνθη (χωρίς επώνυμο). Στις καρέκλες: Μαριάνθη Τσιμπιρή, Ευανθία
Δαβιδοπούλου, Ρωξάνη Αναγνωστίδου, Θεόδωρος Κάστανος, Ευδοξία Τσιβλερή,
Μαρία Περπατουλάκη. Μπροστά: Αικατερίνη Μαγγίτση, Ιωαννίδου, Άννα Βαλασιάδου,
Ελπινίκη Στεφανίδου (Ράπτης, Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική
Ακαδημία, 22∙ Καριώτης, Μνήμες Επιβατών, 166 και Κωνσταντάρας-Σταθαράς,
Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη Μαγνησία, 229).

προέρχεται από επιστολή της εξ Επιβατών δασκάλας Δήμητρας Κάλφογλου-Μπουτζιουβή προς την
Ιωάννα Μαλαματίνα (Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 1995), όπου αναφέρει ότι οι γονείς της Θεμιστοκλής
και Αικατερίνη Κάλφογλου βοήθησαν τον Θεόδωρο Κάστανο στην ίδρυση του συλλόγου γονέων στα
Αρχιγένεια, βλ. Κανδήρου, Ο Παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος, 74-75.
73
Από τον Μιχάλη Παπαμαύρο, για παράδειγμα, που απέδωσε την αποτυχία σε εγωιστικές τάσεις στο
εσωτερικό της μαθητικής κοινότητας, στο ίδιο, 77.
74
Βλ. το κείμενο του Θεόδωρου Κάστανου, «Αξιώματα μαθητών-Αυτοδιοίκησις», στο ίδιο, 75-76.
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Άλλα στοιχεία μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής που εισήγαγε στα Αρχιγένεια ήταν ο
εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με συμμετοχή των μαθητριών, που έπρεπε να
καταβάλουν μια δραχμή την εβδομάδα,75 η διδασκαλία παραδοσιακών χορών, η
καλλιέργεια του κήπου και η οργάνωση εκδρομών.76 Αλλά οι δραστηριότητες αυτές
δεν ήταν πρωτόγνωρες για τα Αρχιγένεια. Ακόμη και η ενασχόληση με την παράδοση
είχε βρει έκφραση στα Αρχιγένεια κατά την περίοδο της διεύθυνσής τους από την Ζωή
Βλαχοπούλου [Πολεμικού] (1903/04-1905/06): μελέτη παραδοσιακών τρόπων και
μοτίβων κεντήματος, αναδημιουργία τους από τις μαθήτριες των Αρχιγενείων και
παρουσίασή τους σε «εκθέσεις χειροτεχνημάτων».77 Εκείνο που είχε αλλάξει ήταν ο
προσανατολισμός του σχολείου, από την πρακτική κατεύθυνση στην εμπειρία του
μαθητή/τριας.
Σχετικά με τη γλωσσική αφομοιωτική πολιτική, στη θητεία του Θεόδωρου
Κάστανου στα Αρχιγένεια εντοπίζεται η απαρχή της ενδιαφέροντός του για την
κατάλληλη κατάρτιση αποφοίτων που επρόκειτο να διδάξουν σε ξενόφωνους μαθητές
και μαθήτριες. Το ενδιαφέρον αυτό συνεχίστηκε στη θητεία του στο Κάραγατς/Παλιά
Ορεστιάδα της Αδριανούπολης,78 μετά την υποχρεωτική αποχώρηση από την υπόλοιπη
Ανατολική Θράκη (ως την επιστράτευσή του),79 υπό τις συνθήκες που είχε
διαμορφώσει η Ελληνική Πολιτική Διοίκηση Θράκης, και μετά στην ελληνική
επικράτεια. Αλλά τα ίχνη αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Θεόδωρου
Κάστανου στη Θράκη είναι πενιχρά.
Στα Αρχιγένεια, ο Θεόδωρος Κάστανος έπρεπε να προετοιμάσει τις
τελειόφοιτες νηπιαγωγούς, με βάση το νηπιακό σύστημα που ανέπτυξε ο Ευθύμιος
Μπουντώνας, και τις τελειόφοιτες δασκάλες, σύμφωνα με το τρέχον σύστημα «της
διδακτικής τέχνης»80 για να διδάξουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά ξενόφωνων
σχολείων αντίστοιχα. Το καλοκαίρι του 1922 οργάνωσε ειδικά επιμορφωτικά
μαθήματα για τις απόφοιτες του διδασκαλείου «που από τη νέα σχολική χρονιά θα
υπηρετούσαν σε σχολεία ελληνικών μεν αλλά ξενόφωνων χωριών της περιοχής»,
σύμφωνα με την κόρη του Θεόδωρου Κάστανου Ιωάννα [Κάστανου]-Μαλαματίνα,
όπως την μετέδωσαν σε αυτήν η μητέρα της και οι μαθήτριές του στο διδασκαλείο των
Αρχιγενείων Αικατερίνη Γιαννικάκη και Παναγιώτα Καδόγλου∙ η τελευταία υπήρξε
και δασκάλα της κόρης του Θεόδωρου Κάστανου στο Διδασκαλείο της
Αλεξανδρούπολης.81 Παρόμοια μαρτυρία, σχετική με την επιμόρφωση αποφοίτων του
διδασκαλείου από τον Θεόδωρο Κάστανο, υπάρχει στο έργο της Αθηνάς ΓαϊτάνουΓιαννιού, ότι δηλαδή «το διδακτικό προσωπικό μετεκπαιδεύτηκε επί τόπου». 82

Στο ίδιο, 74.
Στο ίδιο.
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Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 83.
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Στο αρχείο του βρέθηκε έκθεση δασκάλας για την εργασία της σε ξενόφωνο σχολείο, που γράφτηκε
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Κανδήρου, Ο Παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος, 73.
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Επίσης, μια προτροπή του Θεόδωρου Κάστανου προς τις μαθήτριές του στα
Αρχιγένεια, να πλησιάζουν τις γυναίκες των περιοχών, στις οποίες δίδασκαν, «γιατί θα
έχουν να ωφεληθούν πολλά από τις μεγαλύτερες και θα έχουν να προσφέρουν πολλά
στις μικρότερες»,83 έχει ιδιαίτερη
σημασία, αν συνδυαστεί με έκθεση
δασκάλας για την εργασία της σε
σλαβόφωνο σχολείο της περιοχής
Κάραγατς/Παλιάς Ορεστιάδας, που
γράφτηκε «ύστερα από παρότρυνση δική
του».84 Η παρότρυνση του Θεόδωρου
Κάστανου προς τις μαθήτριες των
Αρχιγενείων να πλησιάζουν τις γυναίκες
στις περιοχές που δίδασκαν και να
συντάσσουν σχετικές εκθέσεις συνάδει με
μία ακόμη οδηγία του Ευθύμιου
Μπουντώνα που υπερέβαινε τη σχολική
δράση και αφορούσε τη δημιουργία του
απαιτούμενου ελληνόφωνου πυρήνα.
Όπως εξηγούσε ο Ευθύμιος Μπουντώνας,
«και η τελειοτέρα εργασία του δημοτικού
σχολείου δεν δύναται να φέρη την
αφομοίωσιν, εφ’ όσον η οικογένεια, η
αγορά,
οι
τόποι
των
ανέτων
συγκεντρώσεων και παιδιών, τα ήθη και
έθιμα, ο βίος δηλαδή ολόκληρος με τον
35. Αμαλία (αριστερά) και Κατίνα (δεξιά) γλωσσικόν, ποιητικόν και μουσικόν
Βουρσούκη, μαθήτριες του διδασκαλείου των διάκοσμόν
του
φέρει
ξενικόν
Αρχιγενείων, 1922 (Ιδιωτικό αρχείο Κικής
χαρακτήρα». Ήταν λοιπόν «ανάγκη
Βουρσούκη-Ξουρή)
γενικωτέρας ενεργείας προς εισαγωγήν
ελληνικού βίου. Το έργον είναι ανυπολογίστου σπουδαιότητος, αλλά και λεπτοτάτης
φύσεως». Διευκρίνιζε ακόμη ότι «[μ]εγαλύτερον και σπουδαιότερον μέρος του έργου
ανήκει εις τα συμπληρωματικά μαθήματα». Τα μαθήματα αυτά ήταν ιδιαιτέρως
επείγουσας ανάγκης «και λόγω του μεγαλυτέρων εκεί ατελειών του δημοτικού σχολείου
και χάριν της αφομοιώσεως. Εξαιρετικήν δε σημασίαν» ως προς την αφομοίωση έχουν
«τα συμπληρωματικά μαθήματα του θήλεος φύλου». Γιατί μετά την αποφοίτησή τους
τα κορίτσια κλείνονται στο σπίτι. Για να εξασφαλιστεί λοιπόν και για τα κορίτσια «το
απαραίτητον ελληνόφωνον περιβάλλον», κατέληγε ότι «[α]φετηρία δε και μέσον
ασφαλέστατον προς συγκέντρωσιν αυτών περί την διδασκάλισσαν είναι στοιχειώδη
μαθήματα της κατ’ εξοχήν γυναικείας τέχνης της βελόνης και του ψαλιδιού, δια τα
Κανδήρου, Ο Παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος, 75.
Σύμφωνα με την έκθεση που βρέθηκε στο αρχείο του, στο ίδιο, 73. Πρβλ. τον διαγωνισμό «περί
συγγραφής εκθέσεως περιεχούσης την δράσιν αυτών εις τα ξενόφωνα σχολεία, τα ληφθέντα
αφομοιωτικά μέτρα και την μέθοδον ην ηκολούθησαν», που προκήρυξε στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο
Καστοριάς, Κανδήρου, Ο Παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος, 163.
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οποία ουδέποτε στειρεύει το ενδιαφέρον της ηλικίας ταύτης. […] νεάνιδες, αλλά και
ώριμοι γυναίκες συγκεντρούνται ευχαρίστως περί την διδασκάλισσαν», ώστε να
δημιουργηθεί ο «αναγκαίος φιλικός κύκλος».85 Η καλλιέργεια λοιπόν σχέσεων των
αποφοίτων των Αρχιγενείων με γυναίκες των σλαβόφωνων χωριών στα οποία
δίδασκαν, όπως τις προέτρεπε ο Θεόδωρος Κάστανος, ήταν μια πρακτική της
γλωσσικής αφομοιωτικής πολιτικής.
Δεν είναι γνωστό τέλος αν ο θεσμός των εκπαιδευτικών εκδρομών, που
εφάρμοσε στα Αρχιγένεια ο Θεόδωρος Κάστανος, χρησιμοποιήθηκε και για την
άσκηση μαθητριών σε σλαβόφωνα σχολεία της περιοχής Σηλυβρίας και γενικότερα της
Θράκης, με υποδειγματικές διδασκαλίες και διαλέξεις, όπως έπραξε κατά τη θητεία του
στο Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς (1925/26-1926/27), που ιδρύθηκε για την
εκπαίδευση ξενόφωνων παιδιών.86
Η πολιτική της γλωσσικής αφομοίωσης, την οποία εφάρμοσε η Πολιτική
Διοίκηση, αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση της γλωσσικής διαφορετικότητας και
ήταν συνηθισμένη πολιτική κατά τη διαδικασία οικοδόμησης εθνικών κρατών.
Αργότερα θεωρήθηκε εγγενώς ανελεύθερη και ριζωμένη στον πολιτισμικό
ιμπεριαλισμό και την εθνοκεντρική προκατάληψη. Παρόλο που η στάση αυτή μπορεί
χαρακτήριζε πολλούς εκφραστές του εθνικού κράτους, τα κίνητρα και οι αιτιολογήσεις
για την οικοδόμηση έθνους θεωρούνται περισσότερο περίπλοκα. Η προώθηση της
κυρίαρχης γλώσσας έδινε τη δυνατότητα εκμάθησής της και σε χρήστες άλλων
γλωσσών, ενισχύοντας την εγγραμματοσύνη, την κοινωνική κινητικότητα και τη
δημοκρατικότητα (βασίζεται στην τυπική διαδικασία της ψήφου και την άτυπη της
διαβούλευσης, που προϋποθέτει γλωσσική επικοινωνία). Σε αυτό συνέτεινε και η
εκσυγχρονιστική πολιτική, με την κατασκευή υποδομών, δρόμων και σιδηροδρόμων,
που έφερε σε συχνή επικοινωνία πληθυσμούς άλλοτε αποκομμένους.87 Από την άποψη
των γλωσσικών δικαιωμάτων, στα οποία όμως πρόσφατα δόθηκε προσοχή,88 η
Πολιτική Διοίκηση πρόσφερε γλωσσικά δικαιώματα προαγωγής, δικαιώματα που
διευκολύνουν τη δημόσια επικοινωνία, όχι όμως γλωσσικά δικαιώματα ανοχής για
χρήση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας από την κυρίαρχη εκτός του οίκου,89 από τα

Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως [1920-1921], 15-17.
Αναστάσιος Ξανθόπουλος, «Μονοτάξιο Διδασκαλείο Καστοριάς (1923-1927). ‘Ποια διδασκαλική
μέθοδο θα μεταχειριστούμε για να μάθουν οι μαθηταί την ελληνική γλώσσα’», Ελληνική Γλώσσα και
Εκπαίδευση, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου
2011,
900-912,
URL:
<http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=1119&language=el_GR&page706=1&itemid706=11
78> (πρόσβαση 11 Μαΐου 2016) και Κανδήρου, Ο Παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος, 139, 150.
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Will Kymlicka and Alan Patten, “Language rights and political theory”, Annual Review of Applied
Linguistics 23, (2003): 12-14.
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στις προσωπικές γλωσσικές επιλογές τους), στο ίδιο, 8-9.
85
86

197

οποία τα δεύτερα θεωρούνται απαράβατα90 και είναι ο κανόνας στις δυτικές
δημοκρατίες.91

Στο ίδιο, 11.
Will Kymlicka and Alan Patten (eds), Language rights and political theory (Oxford: Oxford University
Press, 2003), 4.
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1.0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 Η διάδοση της ελληνοφωνίας, η συστράτευση των ιδρυτών και η θεμελίωση
του δικτύου κινητικότητας των αποφοίτων του διδασκαλείου
Ο καμβάς πάνω στον οποίο υφάνθηκαν οι δραστηριότητες των Αρχιγενείων και των
αποφοίτων του διδασκαλείου τους ήταν η διάδοση της ελληνοφωνίας σε ορθόδοξες
κοινότητες πέρα κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία ήρθε επιτακτικά στο
προσκήνιο λίγο μετά τα μέσα του 19ου αι. ως τρόπος αντιμετώπισης κρίσεων στους
κόλπους και της ορθόδοξης κοινότητας στην Οθωμανική αυτοκρατορία αλλά και του
ελληνικού κράτους.
Η κρίση στην ορθόδοξη κοινότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
προκλήθηκε από βουλγαρικά αιτήματα για την αντικατάσταση της ελληνικής ως
λειτουργικής γλώσσας σε σλαβόφωνες περιοχές. Η ελληνική ήταν η γλώσσα της
γραφειοκρατίας και του θρησκευτικού τυπικού, αλλά δεν απολάμβανε καθεστώς ιερής
γλώσσας, καθώς γινόταν χρήση της σλαβωνικής και, από τον 18ο αι., της τουρκικής
και βλάχικης γλώσσας,1 και είχε πάψει να είναι προσδιοριστικό στοιχείο της ενότητας
της ορθόδοξης κοινότητας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως εκδήλωση
διαφοροποίησης από αυτό.2 Τα βουλγαρικά αιτήματα όμως προσέκρουσαν σε εκείνα
που υπερασπίσθηκαν τη διατήρηση της ελληνικής. Το Πατριαρχείο, που έως τότε δεν
απέκλειε τη χρήση άλλων γλωσσών στο θρησκευτικό τυπικό, μη μπορώντας να
ισορροπήσει τις διαφορετικές τάσεις, υπέκυψε στην ισχυρότερη εντός του 3 και
επιδόθηκε στη συγκράτηση του ορθόδοξου ποιμνίου εντείνοντας την εκπαιδευτική του
προσπάθεια. Η κρίση του ελληνικού κράτους ήταν συνέπεια των αποτελεσμάτων του
Κριμαϊκού πολέμου, την ήττα της Ρωσίας από συμμαχικές αγγλικές, γαλλικές και
οθωμανικές δυνάμεις και τη ματαίωση της απελευθερωτικής αποστολής του ελληνικού
κράτους από την άρνηση τοπικών πληθυσμών να ξεσηκωθούν στην Ήπειρο. Η κρίση
προκάλεσε τη ραγδαία μεταστροφή από τον φιλορωσισμό στον φιλοαγγλισμό,
μεταστροφή στην οποία συνέβαλε ο βουλγαρικός εθνικισμός και η ρωσική υπέρ των
σλαβοφώνων διπλωματία, με συνέπεια την αποδοχή του δόγματος της ακεραιότητας
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τον αντίστοιχο μετασχηματισμό της εθνικιστικής
ιδεολογίας για να συμπεριλάβει τους ορθόδοξους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας στον
εθνικό κορμό σε ένα αόριστο μέλλον. Στο μεταξύ έπρεπε οι πληθυσμοί αυτοί να
προετοιμαστούν με την υλοποίηση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.4 Και
στις δύο κρίσεις, η έμφαση στην εκπαίδευση βασιζόταν στην αφομοιωτική δυναμική
της ελληνικής γλώσσας και παιδείας.
Η ελληνική γλώσσα και παιδεία αποτελούσε φορέα της ορθόδοξης πίστης και
του ελληνικού πολιτισμού και χρησιμοποιήθηκε ως αφομοιωτική πρακτική για τη

Σιγάλας, «Ελληνισμός και εξελληνισμός», 59-64.
Επισημαίνεται από τον E. J. Hobsbawm, Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 34. Βλ. και Kitromilides,
“Orthodox culture and collective identity”, 86-89.
3
Σιγάλας, «Ελληνισμός και εξελληνισμός», 59-64.
4
Στο ίδιο, 41-49.
1

2

201

συγκράτηση του ορθόδοξου ποιμνίου, που είχε αρχίσει να εθνικοποιείται.5 Το
ορθόδοξο ποίμνιο άρχισε δηλαδή να αποκτά άποψη για το έθνος στο οποίο ανήκει,
σύμφωνα με ορισμό του εθνικισμού.6 Το έθνος ως μια μορφή κοινωνικής ύπαρξης
δομείται πάνω στη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη για οικειότητα και
προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον,7 αλλά διαφέρει από άλλες μορφές κοινωνικής
ύπαρξης ως προς το χρονικό του βάθος και την εδαφική του υπόσταση.8 Αν λοιπόν ο
εθνικισμός είναι οι απόψεις που έχει κανείς για το έθνος του, τότε οι απόψεις αυτές
είχαν δεχθεί την επιρροή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, που είχε αφήσει ένα
ανεξίτηλο ίχνος πάνω τους, την εκκοσμικευμένη ιστορική συνείδηση. Η νέα συνείδηση
είχε αρχίσει να υποκαθιστά τους δεσμούς καταγωγής από τη βιβλική γενεαλογία με
εκείνους της κλασικής Ελλάδας, θέτοντας μια σειρά από ζητήματα, με βασικότερο
εκείνο της ιστορικής συνέχειας,9 το οποίο επέλυσαν Έλληνες ιστορικοί
επεξεργαζόμενοι την δάνεια δυτική έννοια ελληνισμός.
Αρχικά ο όρος ελληνισμός χρησιμοποιήθηκε από τον Johann Gustav Droysen
για να ονοματίσει και να εντάξει στην παγκόσμια ιστορία, όπως ονόμαζαν την
εσχατολογική φιλολογία, την έως τότε υποβαθμισμένη ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου και
των διαδόχων του (αυτήν που αργότερα ονόμασε ελληνιστική), επενδύοντάς την με τη
δυναμική της αφομοίωσης και του εξελληνισμού. Όταν εκδηλώθηκε αντίδραση σε
αυτή την επιστημονική πρόταση από τον George Grote, με το σκεπτικό ότι αληθινός
ελληνισμός ήταν μόνο εκείνος της κλασικής αρχαιότητας, τότε από ένα σημασιολογικό
ολίσθημα τα χρονικά όρια της έννοιας διευρύνθηκαν. Με διευρυμένα τα χρονικά της
όρια, η έννοια ελληνισμός πέρασε στη νεοελληνική ιστορία, όταν ο Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος το 1846, επιχειρώντας να ανασκευάσει τις κατηγορίες του Jakob
Philipp Fallmerayer περί μη φυλετικής καθαρότητας και ασυνέχειας των Ελλήνων,
αντιπαρέβαλε στον φυλετικό δεσμό την αφομοιωτική δύναμη του ελληνισμού, που έχει
τη δυνατότητα να αφομοιώνει, να εξελληνίζει δηλαδή, και να απορροφά ετερόκλητους
πληθυσμούς. Ο όρος θα τύχει περαιτέρω επεξεργασίας από τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο,
ο οποίος, με βάση την χεγκελιανή έννοια της συνέχειας του πνεύματος μέσω
μεταβάσεων, θα οδηγηθεί στις μεταβάσεις του ελληνισμού, όπως βαπτίζει τα στάδια
της ελληνικής ιστορίας, και στη σύζευξη ελληνισμού και χριστιανισμού, κατά την
επεξεργασία του μεσαιωνικού σταδίου ιστορίας.10 Η συναρμολόγηση των μεταβάσεων
του ελληνισμού θα γίνει από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, στην οποία θα
συμπεριλάβει την ιστορία της χριστιανικής κοινότητας της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας ως συνέχεια της μεσαιωνικής.11
Η αποκατάσταση του Βυζαντίου και της ιστορικής συνέχειας και ο
συγκερασμός εθνικισμού και ορθοδοξίας θα δημιουργήσει έναν εγχώριο ελληνισμό, ο
οποίος διαφοροποιείται τόσο από τον δυτικό ελληνισμό, ως προς την εξιδανίκευση της
5

Mackridge, Language and National Identity in Greece, 8-9.
Steven Grosby, Nationalism. A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2005),
5.
7
Στο ίδιο, 50-51.
8
Στο ίδιο, 5.
9
Kitromilides, Enlightenment and Revolution, 76-81.
10
Σιγάλας, «Ελληνισμός και εξελληνισμός», 8-27.
11
Στο ίδιο, 29-34.
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κλασικής αρχαιότητας, γενεαλογικό θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού, όσο και από τον
εκείνον της εποχής του νεοελληνικού Διαφωτισμού, ως προς τον ευρωποκεντρικό
οριενταλισμό, τα δημοκρατικά ιδεώδη και το πνεύμα εκκοσμίκευσης, αλλά, όπως
εκείνοι, διατηρεί το στοιχείο της αφομοίωσης και του εξελληνισμού.12 Ο εγχώριος
αυτός ελληνισμός δεν εξέφραζε μια ριζική αλλαγή, αφού ενσωμάτωσε χαρακτηριστικά
της προεθνικής εποχής, όπως η ορθοδοξία,13 και δεν ήταν γι’ αυτό επιβολή αλλότριας
συνείδησης, αλλά ένας νεωτερικός τρόπος κατανόησης και ταξινόμησης του κόσμου
μέσω του έθνους και των εθνικών ταυτοτήτων, ο οποίος, υπό την πίεση εθνικιστικών
κρίσεων, θα πάρει τη μορφή πολιτικής, για να αντιμετωπίσει άλλες παρόμοιες
ανταγωνιστικές πολιτικές.14 Η ένταξη στον ελληνισμό, που σημαίνει αφομοίωση και
εξελληνισμό, θα επιδιωχθεί με τη διάδοση της ελληνοφωνίας.
Στο πρόταγμα της ελληνοφωνίας συστρατεύθηκε η οικονομική και πνευματική
ελίτ και της ελληνικής και της οθωμανικής επικράτειας. Τα μέλη της οικονομικής και
πνευματικής ελίτ είχαν ενστερνιστεί τις ιδέες του εγχώριου ελληνισμού για
οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους αλλά και για ένταξη στην
ευρωπαϊκή νεωτερικότητα από θέση υπεροχής («άμεσοι απόγονοι και νόμιμοι κύριοι
του κλασικού παρελθόντος της Ευρώπης»).15 Μεταξύ των μελών της ελίτ αυτής ήταν
και οι ιδρυτές των Αρχιγενείων Σαράντης και Ελένη Αρχιγένους. Η συστράτευση των
ιδρυτών έγινε μέσω εμβληματικών συλλόγων, οι οποίοι θα δώσουν το έναυσμα για την
ίδρυση πολλών άλλων, φαινόμενο που θα περιγραφεί ως ύστερος νεοελληνικός
διαφωτισμός.16 Και οι δύο ιδρυτές συμμετείχαν στην ίδρυση του Θρακικού
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Επιπλέον, ο Σαράντης Αρχιγένης
υπήρξε πρώτος πρόεδρος του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου ως τον θάνατό
του και δωρητής του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως με τη
διαθήκη του,17 ενώ η Ελένη Αρχιγένους τακτικό μέλος του Συλλόγου προς Διάδοσιν
των Ελληνικών Γραμμάτων, που δρούσε από την Αθήνα, και μέλος υποεπιτροπής του
στην Κωνσταντινούπολη. Έχει σημασία ότι οι εντάσεις που θα προκύψουν ανάμεσα
στο Πατριαρχείο και τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο για τον έλεγχο της
εκπαίδευσης, δεν θα αναιρέσουν την πολιτική αυτή,18 γιατί ο Σαράντης Αρχιγένης την
ίδια περίοδο ήταν και ηγετικό στέλεχος της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Για όσους
εργάστηκαν για τη διάδοση της ελληνοφωνίας, η κατάκτησή της ισοδυναμούσε με
εθνική συνειδητοποίηση19 και όχι πολιτική ταύτιση με τις προτεραιότητες του
ελληνικού κράτους. Η πολιτισμική και θρησκευτική διαφορά στα γεωγραφικά σύνορα
θρησκειών δεν είναι απολιτική, εμπεριέχει το «πρόπλασμα» για την πολιτικοποίηση,
το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η ταύτιση της οθωμανικής εξουσίας με τη

Γιάννης Χαμηλάκης, Το Έθνος και τα Ερείπιά του: Αρχαιότητα, Αρχαιολογία και Εθνικό Φαντασιακό
στην Ελλάδα (Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2012), 145-146.
13
Στο ίδιο, 51.
14
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως;, 98-99.
15
Χαμηλάκης, Το Έθνος και τα Ερείπιά του, 103.
16
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 41.
17
Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 8 (1873-1874), κα΄.
18
Εξερτζόγλου, Εκ Δυσμών το Φως;, 99.
19
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 82.
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μουσουλμανική θρησκεία και της ορθοδοξίας με τους υποταγμένους ρωμιούς.20 Αλλά
γενικά σχετική πολιτικοποίηση επήλθε με την επανάσταση των Νεοτούρκων και την
εφαρμογή του κοινοβουλευτισμού στην αυτοκρατορία, μέσω της διεκδίκησης
ισοπολιτείας, και ριζική πολιτικοποίηση με τον ανθελληνικό διωγμό του 1914/15,21
καθώς το βίωμα της συμφοράς και του θανάτου μπορεί να πολιτικοποιήσει «ραγδαία
και μαζικά την πολιτισμική και θρησκευτική διαφορά».22 Η συστράτευση των ιδρυτών
στη διάδοση της ελληνοφωνίας θα επηρεάσει τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό των
Αρχιγενείων και των αποφοίτων του διδασκαλείου τους, να καλύπτουν διδασκαλικές
θέσεις κυρίως στην περιφέρεια.
Πιο συγκεκριμένα, η συστράτευση των ιδρυτών συνοδεύτηκε με αλλαγή
πολιτικής προς τα ορφανά και άπορα κορίτσια, όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την
εξέταση της ιδρυτικής περιόδου. Αντί για αγνώστου καταγωγής, οι ιδρυτές, πριν την
ολοκλήρωση του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου το 1869, άρχισαν να δέχονται
ορφανά και άπορα κορίτσια μόνο από κοινότητες που αναλάμβαναν την υποχρέωση να
ιδρύσουν παρθεναγωγείο στον τόπο τους. Η σημασία που αποδόθηκε στην ίδρυση
παρθεναγωγείων και γενικά στη διάδοση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι
εμφανής στην Εγκύκλιο προς απανταχού Θράκας, την οποία υπογράφει ο Σαράντης
Αρχιγένης ως πρόεδρος του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου το 1873. Με το
σκεπτικό ότι έπρεπε να καταπολεμηθεί το βαθύ σκότος και η αμάθεια που επικρατούσε
στη Θράκη και κυρίως η εκμετάλλευση της κατάστασης αυτής από νεοφανή και
θρασεία αίρεση, τον βουλγαρικό εθνικισμό δηλαδή, ζητήθηκε από τους εύπορους να
αναλάβουν «την συντήρησιν της δημοτικής σχολής της γενεθλίου αυτών πόλεως, ή
άλλου τινος Θρακικού χωρίου, στερουμένου εκπαιδευτηρίου ή παρθεναγωγείου» και
από τους λιγότερο εύπορους να προσφέρουν «κατ’ έτος ανά μίαν τουλάχιστον
οθωμανικήν λίραν ως συνδρομήν».23 Η πολιτική αυτή των ιδρυτών είχε ως συνέπεια
πριν το τέλος της ιδρυτικής περιόδου να φοιτούν στα Αρχιγένεια μαθήτριες όχι μόνο
από τη Θράκη αλλά και από τουρκόφωνες ορθόδοξες περιοχές της βόρειας και
κεντρικής Μικράς Ασίας, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό πεδίο για τη διάδοση της
ελληνοφωνίας, καθώς η τουρκοφωνία ορθόδοξων πληθυσμών εκλαμβανόταν ως
απειλή, που μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ξένες ιεραποστολές,
κυρίως προτεσταντικές (μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις δυνατότητες κοινωνικής
ανόδου που πρόσφερε ο πολιτιστικός εξελληνισμός). Με αυτό τον τρόπο, έθεσαν οι
ιδρυτές τις βάσεις για την ανάπτυξη του δικτύου κινητικότητας των αποφοίτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων, που δεν θα περιοριστεί στις προαναφερθείσες
περιοχές, αλλά σταδιακά θα επεκταθεί προς κάθε κατεύθυνση.
Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους
είναι έκδηλος και στην ισχυρή τάση των αποφοίτων του διδασκαλείου να αποκτούν
από το τέλος της ιδρυτικής περιόδου δύο πτυχία, δασκάλας και νηπιαγωγού,
Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, 52.
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 90. Βλ. και Κονόρτας, «Από το μιλλέτ στα έθνη», 189.
22
Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, 54.
23
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. ΕΘΦΣ 1 (1872/73): [Εγκύκλιος προς τους απανταχού Θράκας]. (Μονόφυλλη
εγκύκλιος στο εσωτερικό της υπογεγραμμένη από τον Σαράντη Αρχιγένη ως πρόεδρο του Θρακικού
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και τον Ι. Ζωγραφίδη ως ειδικό γραμματέα, αντί του γενικού, 30 Ιουνίου
1873).
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προκειμένου να εργαστούν σε «νηπιοπαρθεναγωγεία», σχολεία δηλαδή προσχολικής
και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπήρχαν σε μικρές κοινότητες της περιφέρειας.
Ας σημειωθεί τέλος και η παρακαταθήκη των ιδρυτών προς τις μαθήτριες των
Αρχιγενείων κατά τη διάρκεια δημόσιου λόγου το 1869. Συγκεκριμένα, ο Σαράντης
Αρχιγένης, σε αποστροφή του προς τις μαθήτριες των Αρχιγενείων, ζήτησε να
αποδείξουν την εμβριθή κατανόηση των συγγραμμάτων των προγόνων με το να μην
επαίρονται μόνο για λαμπρά επιτεύγματα αλλά να αποδέχονται οποιαδήποτε αποστολή
ανατεθεί σε αυτές.
Φίλταται νεάνιδες. […] Αποδείξατε δι’ έργων ότι τας εν ταις διαφόροις
συγγράμμασι των προγόνων ημών αληθείας κατενοήσατε και μη θελήσητε μόνον
επί ανδραγαθία να εναβρύνησθε ότι άλλως ανωφελή τα εκ των σοφών
διδαγμάτων πορίσματα. Εις οιανδήποτε και αν ταχθήτε φάλαγγα μη φανήτε
ριψάσπιδες […] ή ως μητέρες ή ως διδάσκαλοι.24

ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την
περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869].
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1.2 Δίκτυο εκπαιδευτικών
(τουρκόφωνες περιοχές)

υπηρεσιών

και

γαμήλιας

αποκατάστασης

Δια της υπό ημερομηνίαν 8 Φεβρουαρίου 1908 προς ημάς επιστολής η υμετέρα
Αδελφότης εξέφρασε προφρόνως πρόθεσιν αυτής περί επαναλήψεως της
χορηγίας τακτικού ετησίου επιδόματος υπέρ των εν Επιβάταις Αρχιγενείων
Εκπαιδευτηρίων, […]. Επί της προφρόνος τοίνυν δηλώσεως ταύτης βασιζόμενοι,
προαγόμεθα δια της παρούσης, αιτήσει της διευθυνούσης τα ειρημένα
εκπαιδευτήρια Επιτροπής και αποφάσει του Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου, συστήσαι και
προτρέψασθαι πατρικώς την υμετέραν ερίτιμον Αδελφότητα όπως, υπ’ όψει την
εθνωφελή και εις μεγάλην ακτίνα εκτεινομένην δράσιν των ειρημένων
εκπαιδευτηρίων έχουσα, πράξη ευμενώς παν το δυνατόν προς επικουρίαν και
επίρρωσιν αυτών. (Πατριαρχική επιστολή 1910).1
Η γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
υπήρξε εκτεταμένη. Η παρουσία τους εντοπίζεται σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικές
ενότητες με ελληνορθόδοξες κοινότητες εντός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στα
Βαλκάνια δηλαδή και τη Μικρά Ασία με τα νησιά,2 και εκτός, όταν οι περιοχές
απέκτησαν την ανεξαρτησία τους ή μεταβιβάστηκαν σε άλλη δύναμη, τη Βουλγαρία,
τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Αίγυπτο,3 όπως επίσης και στη νότια Ρωσία.4

ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/84, 1910: 272-273, Πατριαρχική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Φιλανθρωπικής και
Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος ‘Αγαπάτε Αλλήλους’ Ευστάθιο Ευγενίδη, 27 Αυγούστου 1910.
2
Βλ. για παράδειγμα, Φώτιος Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892∙ Ιδιωτικό
αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Διαβάτης, «Ο ‘Νεολόγος’ εις τας επαρχίας, Επιβάται: Τα Αρχιγένεια»,
Νεολόγος [χ.α.φ.], 22 Μαρτίου 1909∙ Γαϊτανοπούλου, «Από την ζωήν των περιχώρων» [1909], 165-166∙
Στυλιανίδου [καθηγητής Αρχιγενείων], Ο Βίος και τα Θαύματα της Οσίας Ημών Μητρός Παρασκευής
της Επιβατινής [1921], 2∙ Παπαναστασίου [καθηγητής Αρχιγενείων], «Αναμνήσεις από τις Επιβάτες»,
138∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης [καθηγητής
Αρχιγενείων], Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού
εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 1-2∙ Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας
Παπαδοπούλου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της
Κοινότητος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης, α.π. 99/14 Οκτωβρίου 1967 (Ενημερωτικό έντυπο
υπογεγραμμένο από την πρόεδρο Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, απόφοιτη και δασκάλα των
Αρχιγενείων, και το Δ.Σ.)∙ Γκέρτσος [λαογράφος από το Ξάστερο], Η Ανατολική Θράκη, 62∙ Ελπινίκη
Σταμούλη-Σαραντή [λαογράφος από τη Σηλυβρία], «Από την Ανατολική Θράκη. Η Σηλυβρία», 17∙
Καίτη Ζεύγου [εξ Επιβατών δασκάλα], Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνημα (Αθήνα:
Ωκεανίδα, 1980), 35∙ ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Μαριωρή Κοντίνη (γενν.
Επιβάτες, 1903). Ηχογραφημένη συνέντευξη στη Μαριωρή Γρηγορίου, Νέοι Επιβάτες, 11 Σεπτεμβρίου
1996 και Γιώργος Κόνιαλης (γενν. Επιβάτες, 18 Οκτωβρίου 1910). Ηχογραφημένη συνέντευξη στη
Δέσποινα Εξακουστίδου. Καλαμαριά, 12 Ιουνίου 1998.
3
Βλ. Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης [καθηγητής
Αρχιγενείων], Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού
εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929 (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 1-2∙ Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας
Παπαδοπούλου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της
Κοινότητος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης, α.π. 99/14 Οκτωβρίου 1967 (Ενημερωτικό έντυπο
υπογεγραμμένο από την πρόεδρο Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, απόφοιτη και δασκάλα των
Αρχιγενείων, και το Δ.Σ.).
4
Βλ. Ζεύγου [εξ Επιβατών δασκάλα], Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνημα, 35∙ Ιδιωτικό αρχείο
Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης [καθηγητής Αρχιγενείων], Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων, Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, 1929
1
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Επρόκειτο δηλαδή για διηπειρωτικούς πραματευτές της γνώσης, αν η παρομοίωση των
εκπαιδευτικών ως πραματευτών της γνώσης,5 προσαρμοσθεί στις απόφοιτες των
Αρχιγενείων. Η εύστοχη παρομοίωση, τονίζοντας αφενός τη συνεχή μετακίνηση και
αφετέρου το προϊόν ζήτησης, τη γνώση, συμβάλει στη σύλληψη της κινητικότητας των
αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων ως ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης.
Επειδή κοινωνικό δίκτυο θεωρείται ένα σύνολο από κόμβους/δεσμούς, άτομα, ομάδες
ή θεσμούς, που αντιπροσωπεύουν σχέσεις: επικοινωνίας, ανταλλαγής, συγγένειας,
φιλίας, εξουσίας ή άλλης,6 στο συγκεκριμένο δίκτυο αντιπροσωπεύουν σχέσεις
ανταλλαγής (γνώσης). Οι σχέσεις αυτές είναι σύμφυτες με διαπραγματευτική
διαδικασία, που καθιστούν το δίκτυο δυναμικό, στοιχεία που ανέδειξε ο Peter Burke,7
όταν ενσωμάτωσε στα δίκτυα ανταλλαγής την ταυτοτική διαδικασία από τη θεωρία της
ταυτότητας. Η διαπραγματευτική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της
θεωρίας της ταυτότητας και της δομής του συγκεκριμένου δικτύου∙ ό,τι δηλαδή τα
άτομα προσπαθούν να επιτύχουν πηγάζει εν μέρει από την ταυτότητά τους και ό,τι
μπορούν εξαρτάται από τη δομή του δικτύου.8 Όσο για το προϊόν ζήτησης, ήταν η
ελληνική λόγια παιδεία και γλώσσα ως φορέας της πατριαρχικής ορθοδοξίας και του
πολιτισμού, η οποία πρέπει να διδαχτεί και να επικρατήσει σε ελληνόφωνες και μη
περιοχές. Η μητρική ελληνική γλώσσα δεν ήταν κριτήριο του «συνανήκειν», όπως
έγραψε για τις πρώιμες φάσεις του νεοελληνικού Διαφωτισμού ο Παρασκευάς
Ματάλας,9 το οποίο ισχύει και για τις ύστερες, όταν δηλαδή εντάσσονται «όψιμα -με
καθυστέρηση ενός περίπου αιώνος- στο πνευματικό και ιδεολογικό ρεύμα του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού» ελάσσονες ελληνορθόδοξες κοινότητες της Μικράς
Ασίας10 αλλά και της θρακικής ενδοχώρας, στις οποίες θα επικεντρωθεί η μελέτη του
συγκεκριμένου δικτύου.
Το δίκτυο κινητικότητας των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
δεν αναπαρίσταται στο σύνολό του, γιατί αυτό απαιτεί μελέτη δεδομένων που δεν είναι
εύκολο να αναζητηθούν, λόγω αφενός της ανάπτυξης του δικτύου σε πολλούς και
μακρινούς τόπους και αφετέρου της ολοσχερούς κατάρρευσής του το 1922 και της νέας
διασποράς των διασωθέντων τεκμηρίων. Μπορεί όμως να προσεγγιστεί το δίκτυο με
βάση την πυκνότητα των δεδομένων που υπάρχουν από την ιδρυτική περίοδο
λειτουργίας των Αρχιγενείων ως το τέλος. Σε αυτή την περίπτωση, η μελέτη του
δικτύου επικεντρώνεται στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, οι οποίες δεν παραμένουν

(Δακτυλογραφημένο κείμενο), 1-2 Ας σημειωθεί ότι ο Φώτιος Αρχιγένης είχε συμπεριλάβει στους
τόπους διδασκαλίας και τη Μαύρη Θάλασσα («Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892).
5
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, «Βαλκάνιος πραματευτής της γνώσης», Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά
19ος και 20ος αιώνας, επιμ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου (Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας
Θεσσαλονίκης, 2006), 211-231.
6
Daniel J. Brass, “A social network perspective on human resources management”, Research in
Personnel and Human Resources Management, vol. 13, ed. G. Ferris (Greenwich, CT: JAI Press, 1995),
39-79.
7
James J. Chriss, “Networks”, The Blackwell Encyclopedia of Sociology, ed. George Ritzer (4th edition;
Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2009), 3183.
8
Peter J. Burke, “An identity model for network exchange”, American Sociological Review 62 (Feb.
1997): 135-138, 148-149.
9
Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 29.
10
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 41.
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αναλλοίωτες διοικητικά: η βόρεια Θράκη αυτονομείται το 1878 και προσαρτάται στη
Βουλγαρία το 1885, και τμήμα της νοτιοδυτικής Θράκης προσαρτάται πρώτα στη
Βουλγαρία (1913-1918), μετά στη Διασυμμαχική Θράκη και τέλος στην Ελληνική
Πολιτική Διοίκηση Θράκης∙11 η Μικρά Ασία μεταβάλλεται διοικητικά με τη συνθήκη
των Σεβρών. Η μελέτη του δικτύου στη Μικρά Ασία επικεντρώνεται στις δύο από τις
τρεις ενότητες του μικρασιατικού ελληνισμού, τη βόρεια και την κεντρική
(Καππαδοκία).12 Αν και μαρτυρείται παρουσία αποφοίτων των Αρχιγενείων στα νησιά
του Αιγαίου, απουσιάζει παντελώς από τα δυτικά μικρασιατικά παράλια, την περιοχή
δηλαδή που κυριαρχεί και εκπαιδευτικά η πόλη της Σμύρνης. Θα πρέπει να αναφερθεί
ότι στον δημόσιο χώρο δρούσε και περιορισμένος αριθμός δασκάλων αποφοίτων του
Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων, λόγω της σύντομης λειτουργίας του. Ένας μάλιστα
απόφοιτος χαρακτηρίσθηκε «αρχαίος» σε καταγραφή του διδακτικού δυναμικού του
Πατριαρχείου το σχολικό έτος 1906/07.13 Εδώ θα αναφέρονται οι περιπτώσεις που
μπορούν να διαφωτίσουν τις διαδικασίες λειτουργίας του δικτύου των αποφοίτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων.
Η διερεύνηση του δικτύου των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
αναδεικνύει, με βάση αριθμητικά δεδομένα, την αυξανόμενη διάθεση συμμετοχής στο
δίκτυο, κυρίως στο τελευταίο τέταρτο λειτουργίας των Αρχιγενείων (Πίνακας 10),
όπως επίσης το αντικείμενο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, τον μισθό, και την
καταγωγή των αποφοίτων. Η καταγωγή των αποφοίτων οδηγεί στην αντίληψη του
δικτύου ως ένα κεντρικό δίκτυο, για τις επικοινωνιακές δυνατότητες που δημιουργεί,
σύμφωνα με τη θεωρία της κεντρικότητας των δικτύων. Επίσης, η διερεύνηση του
δικτύου, το οποίο εδραιώθηκε κατά την ιδρυτική περίοδο και προς τις δύο
κατευθύνσεις, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία (βόρεια και κεντρική), στο πλαίσιο της
προσπάθειας για την εξάπλωση της ελληνοφωνίας, αναδεικνύει τις εμπλεκόμενες
αρχές και τους τρόπους επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, οι οποίοι
διαφοροποιούνται στις δύο περιοχές, αλλά και την αυτόνομη δράση για επαγγελματική
αποκατάσταση. Η διερεύνηση του δικτύου αναδεικνύει τέλος τις ιδιαιτερότητες του
κάθε τμήματος. Στο θρακικό τμήμα, για παράδειγμα, προστέθηκαν μυστικές οδοί
αποστολής αποφοίτων δασκάλων και νηπιαγωγών προς βουλγαρόφωνα χωριά κατά
την διάρκεια του αντιβουλγαρικού αγώνα (1908-1912). Προς τη Μικρά Ασία
ενθαρρύνθηκε ή και μεθοδεύθηκε, από αμφίδρομο ενδιαφέρον, η τάση αποκατάστασης
αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, ελληνόφωνων δηλαδή νυφών, με
πλούσιους τουρκόφωνους ορθοδόξους, ώστε να υποστηριχθεί η διπλή λειτουργία του
δικτύου στις περιοχές αυτές: επαγγελματική ή και γαμήλια, από τις οποίες η πρώτη
ενίσχυε την κοινωνική κινητικότητα, ενώ η δεύτερη εξασφάλιζε κοινωνική και
οικονομική άνοδο.

Κονόρτας, «Θράκη (Διοίκηση)» (ηλεκτρονική πηγή).
Βλ. την περιγραφή των ενοτήτων του μικρασιατικού ελληνισμού από τον Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη,
«Η Έξοδος της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας», Η Μικρασιατική Καταστροφή (Αθήνα: Τα ΝέαΚέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2008), 38-49.
13
«Ειδήσεις καταστατικαί περί των εν ταις τοις Πατριαρχείοις Σωμάτων, Δικαστηρίων, Γραφείων και
Επιτροπών Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής 1906 και 1907», ΕΑ 32 (1908): 106.
11
12
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στα Αρχιγένεια φοίτησαν πολλές εκατοντάδες
κορίτσια (Πίνακας 10). Αλλά πόσα από αυτά τα κορίτσια σπούδασαν για να διδάξουν;
Για τον συνολικό αριθμό αποφοίτων, ανασύρθηκαν δύο αριθμοί, ένας κατά προσέγγιση
αριθμός, που κάνει λόγο για «εκατοντάδας γυναικών» (1904),14 και ένας ακριβής, που
αναφέρεται σε εκείνες που δίδαξαν στη Μικρά Ασία: «χίλιαι τριακόσιαι τελειόφοιτοι
διδασκάλισσαι των Αρχιγενείων» (1921).15 Περισσότερο ακριβείς αποδεικνύονται
σποραδικοί συνολικοί αριθμοί αποφοίτων των Αρχιγενείων, οι οποίοι παραδίδονται
από διαφορετικές πηγές, εξαιτίας της συνέπειας που παρουσιάζουν συγκρινόμενοι
κατά την κλιμάκωσή τους. Σύμφωνα λοιπόν με συνολικούς σποραδικούς αριθμούς
αποφοίτων, ως το 1881, είχαν αποφοιτήσει «40 διδασκάλισσαι», όπως αναφέρεται στο
πατριαρχικό έντυπο16 και επαναλαμβάνεται σε άλλο∙17 ως το 1890 «αι τελειοδίδακτοι
ανέρχονται εις 78»∙18 και ως το 1892 τα Αρχιγένεια «ηδυνήθησαν 80 διδασκαλίσσας
καλώς μεμορφωμένας εις την κοινωνίαν να προσφέρωσιν».19
Επειδή δεν παραδίδονται άλλοι συνολικοί αριθμοί αποφοίτων, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η εξέταση σποραδικών ετήσιων αριθμών, που διασώθηκαν από
διαφορετικά σχολικά έτη. Οι αριθμοί αυτοί είναι μονοψήφιοι ως το γύρισμα του αιώνα:
9 απόφοιτες το 1865,20 2 απόφοιτες το 1872,21 4 απόφοιτες το 1873,22 1 απόφοιτη το
1881,23 2 απόφοιτες το 1883,24 7 απόφοιτες το 188425 και 9 απόφοιτες το 1897.26 Αλλά
το 1899 το πτυχίο της Ζαφειρής Σ. Βαλσαμίδου έχει αύξοντα αριθμό 37.27 Στο εξής οι
σποραδικοί αριθμοί αποφοίτων, οι οποίοι διασώθηκαν για τα υπόλοιπα σχολικά έτη,
είναι δεκαδικοί: το 1904 ο αύξων αριθμός του πτυχίου της Τερψιχόρης Ψάλτου είναι
17,28 ενώ της Ζωής Παρλαπανίδου του ίδιου έτους 23.29 Το 1905 οι απόφοιτες είναι
12,30 το 1906 είναι 13 (11 δασκάλες + 2 νηπιαγωγοί),31 το 1909 είναι 2232 ή 24

«Τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 24 (1904): 93.
«ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται, «Υποδειγματικά μαθήματα των
διδασκάλων. Επιβάται», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης [χ.α.φ.], [5;/31;] Αυγούστου 1921.
16
«Ειδήσεις», ΕΑ 2 (1881): 201-202.
17
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/5 Αυγούστου 1881.
18
Δράκος, Τα Θρακικά, 35.
19
Φώτιος Σ. Κ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
20
Δράκος, Τα Θρακικά, 36 και ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου,
Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
21
Νικόλαος Αθηναγένης, «Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα», ΑΑ 988/7)19 Ιουνίου 1872.
22
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 1092/13)25 Ιουνίου 1873.
23
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/5 Αυγούστου 1881.
24
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/10 Αυγούστου 1883.
25
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/8 Αυγούστου 1884: 359.
26
«Εκκλησιαστικά Χρονικά. Αρχιγένεια», ΕΑ 21 (1897/98): 146.
27
Μορφωτικός Σύλλογος Θρακιωτών Νέστου. Αρχιγένεια Καθιδρύματα. Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον.
[Διδασκαλικό Πτυχίο] Ζαφειρής Σ. Βαλσαμίδου, 4 Ιουλίου 1899. (Πρωτότυπο. Μη καταλογραφημένο).
Η ανάγνωση του δυσανάγνωστου αύξοντα αριθμού έγινε κατά τη μεταγραφή του πτυχίου από τον
συγγραφέα Κοζαρίδη, Από την Ανατολική Θράκη, 460.
28
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης.
Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904..
29
Ιδιωτικό αρχείο Serbay Kocoglu, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον
Διδασκαλίσσης: Ζωή Παρλαπανίδου, 4 Ιουλίου 1904. (Ηλεκτρονική μορφή).
30
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 29 (1905): 334.
31
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 30 (1906): 332.
32
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 33 (1909): 212.
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15
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(παραδίδονται τα ονόματα)33 και το 1910 οι απόφοιτες είναι 12 («6 παρθεναγωγοί» και
«6 νηπιαγωγοί»).34 Μεταξύ των ετών 1904-1908, σημειώνεται μια ακόμη αλλαγή στην
αρίθμηση των πτυχίων και στα ίδια τα πτυχία, που γίνονται μικρότερα σε μέγεθος∙ τα
πτυχία εμφανίζουν τριψήφιο αύξοντα αριθμό. Συγκεκριμένα, ένα πτυχίο του 1908
φέρει «ΑΡΙΘΜ. 205» (Βικτωρίας Καρατζιάδου)35 και δύο πτυχία του 1919 φέρουν το
ένα «ΑΡΙΘΜ. 265» (Αμφιθέας Βεργοπούλου)36 και το άλλο «ΑΡΙΘΜ. 266»
(Τερψιθέας Παπανικολάου).37 Είναι πιθανό η αλλαγή να υπογορεύτηκε από την
ανάγκη της Επιτροπής των Αρχιγενείων να εμφανίσει στα πτυχία τον συνολικό αριθμό
αποφοίτων, κάτι το οποίο συνάδει αθροιστικά και με τους συνολικούς και με τους
ετήσιους αριθμούς αποφοίτων που προαναφέρθηκαν (80 περίπου απόφοιτες προς το
τέλος του 19ου αι. και περισσότερες από 250 προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του
20ου αι.). Η αντίθεση που παρουσιάζεται μεταξύ του συνολικού αριθμού των πτυχίων
(250 και πλέον) και του αριθμού δημοσιογραφικής πηγής που παρακολουθούσε από
κοντά τα τεκταινόμενα στα Αρχιγένεια κατά την περίοδο της Ελληνικής Πολιτικής
Διοίκησης Θράκης («χίλιαι τριακόσιαι τελειόφοιτοι διδασκάλισσαι των Αρχιγενείων»)
είναι πιθανόν η αντίθεση μεταξύ εκείνων που αποφοίτησαν ως δασκάλες και
νηπιαγωγοί, και εκείνων που φοίτησαν συνολικά.
Το βέβαιο είναι ότι στα αριθμητικά δεδομένα που σώζονται αποτυπώνεται η
αυξανόμενη διάθεση συμμετοχής κοριτσιών στο δίκτυο από το τελευταίο τέταρτο
λειτουργίας των Αρχιγενείων, διάθεση που συμπίπτει με εξωτερικά και εσωτερικά
δεδομένα. Συγκεκριμένα, ως εξωτερικά δεδομένα εννοούνται οι εντεινόμενοι εθνικοί
και θρησκευτικοί ανταγωνισμοί, οι οποίοι έθεταν στο επίκεντρό τους την εκπαίδευση,
γιατί διεξάγονται και στο εκπαιδευτικό πεδίο, όπως επίσης και η αύξηση των
ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση των κοριτσιών των ελληνορθόδοξων
κοινοτήτων, αύξηση που σηματοδοτεί και το πέρασμα στην τρίτη περίοδο της
συστηματικής εκπαίδευσής τους.38 Ως εσωτερικά δεδομένα λαμβάνονται η προσπάθεια
για την επαναλειτουργία του Οικοτροφείου, που ξεκίνησε το σχολικό έτος 1909/10
αλλά, λόγω φυσικών και πολεμικών εμποδίων, επιτεύχθηκε το 1913, όπως και η
προσπάθεια για την άμεση επαναλειτουργία των Αρχιγενείων μετά τις πολεμικές
επιτάξεις κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Γιατί, όπως σημείωσε η διευθύντρια της περιόδου εκείνης, τα Αρχιγένεια δεν ήταν
μόνο πνευματικός φάρος σε ταραχώδη εποχή, αλλά και συγκεντρωτικός φακός, «που

Η Ξηραδάκη (Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 85) αναφέρει 20 δασκάλες και 4 νηπιαγωγούς
για το σχολικό έτος 1909/10, αλλά το πτυχίο μιας εξ αυτών, το οποίο απεικονίζεται στην εργασία της,
αναφέρει ως έτος αποφοίτησης το 1909 (στο ίδιο, 82). Εξάλλου τα ονόματα των αποφοίτων του έτους
1909/10 παραδίδονται από άλλη πηγή και είναι διαφορετικά, «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34
(1910): 229-230.
34
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230.
35
Μουσείο Πτολεμαΐδας, Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Βικτωρία Καρατζιάδου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
εν Επιβάταις της Θράκης. 29 Ιουνίου 1908. (Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο).
36
Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Ν. Βεργόπουλου, Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Αμφιθέα Βεργοπούλου.
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. 12 Ιουνίου 1919. (Πρωτότυπο).
37
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, Συλλογή Οικογένειας Νικολάου Ευστρατίου, Καβάλα, 1900-1970. ΑΒΕ:
507–ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 199. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιθέα Παπανικολάου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
εν Επιβάταις της Θράκης. 12 Ιουνίου 1919. (Πρωτότυπο).
38
Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 25.
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συνεκέντρωνε τους μεσογειακούς και παραλίους Ελλην. πληθυσμούς της Ανατολικής
Θράκης».39
Η ηλικία εισόδου στο δίκτυο, δηλαδή η ηλικία αποφοίτησης, δεν υπήρξε
σταθερή ούτε στην πρώιμη περίοδο λειτουργίας των Αρχιγενείων ούτε στην ύστερη,
κατά την οποία άρχισε μεν η ηλικία να αναγράφεται στα πτυχία των αποφοίτων,
σύμφωνα με τον κανονισμό του 1901,40 αλλά δεν ήταν η αναγραφόμενη ηλικία η
ακριβής ηλικία της απόφοιτης. Πιο συγκεκριμένα, η ηλικία των αποφοίτων στις
απαρχές
της
λειτουργίας
των
Αρχιγενείων,
πριν
δηλαδή
τη
διαμόρφωση
του
προγράμματος
σπουδών με την προσθήκη νηπιαγωγείου
και διδασκαλείου, μπορούσε να είναι 15
(Φανή Χατζόγλου)41
και 13 ετών
(Μαριωρίτσα Χατζηθεοφίλου).42 Μετά
το 1901, όταν δηλαδή η διάρκεια
σπουδών επιμηκύνθηκε σε δεκατρία
χρόνια, και, μετά το 1904, σε
δεκατέσσερα, μπορούσε να είναι 18 ετών
(Τερψιχόρη Ψάλτου),43 20 ετών
(Τερψιθέα Παπανικολάου),44 22 ετών
(Αμφιθέα Βεργοπούλου),45 αλλά και 15
ετών (Βάσω Κεραμιδοπούλου). Η Βάσω
Κεραμιδοπούλου
έλαβε
πτυχίο
νηπιαγωγού σε ηλικία 15 ετών το 190946
και
αμέσως
διορίστηκε,47
αφού
προηγουμένως είχε λάβει και πτυχίο
36. Το πτυχίο νηπιαγωγού της Βάσως δασκάλας. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά
Κεραμιδοπούλου
με
ανακριβή
ηλικία
την ύστερη περίοδο λειτουργίας των
αποφοίτησης (Ιδιωτικό αρχείο αδελφών Γιώργου
Αρχιγενείων οι ηλικίες δεν είναι
και Βάσως Σεργιάδου)
ακριβείς, λόγω της ισχυρής κίνησης που
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 370.
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων [1901], 51-52.
41
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου, Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
42
Γεννήθηκε το 1852, σύμφωνα με πληροφορία που έδωσε η κόρη της Κατίνα Τσαγγοπούλου στην
Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία Θράκης», 365).
43
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης.
Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου. 4 Ιουλίου 1904. (Πρωτότυπο).
44
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας. Συλλογή Οικογένειας Νικολάου Ευστρατίου, Καβάλα, 1900-1970. ΑΒΕ:
507–ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 199. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης:
Τερψιθέα Παπανικολάου, 12 Ιουνίου 1919. (Πρωτότυπο).
45
Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Βεργόπουλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον
Διδασκαλίσσης: Αμφιθέα Βεργοπούλου, 12 Ιουνίου 1919. (Πρωτότυπο).
46
Ιδιωτικό αρχείο αδελφών Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου. Πτυχίον Νηπιαγωγού. Βάσσω
Κεραμιδοπούλου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης, 2 Ιουλίου 1909. (Πρωτότυπο).
47
Στο ίδιο, Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή. Ενδεικτικόν [διορισμού Βασιλικής
Κεραμιδοπούλου]. Εν τοις Πατριαρχείοις, 30 Οκτωβρίου 1909. (Πρωτότυπο).
39
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υπήρχε στους Επιβάτες και γενικά στην περιοχή Σηλυβρίας για αποφυγή στράτευσης
στον οθωμανικό στρατό, κίνηση που αφορούσε στο ανδρικό φύλο, αλλά συνδέθηκε και
με το γυναικείο. Ήταν συνηθισμένη πρακτική -εκτός από το κρύψιμο των ανδρών- η
αλλαγή ηλικίας όλων των αδελφών μιας οικογένειας, προκειμένου τα άρρενα μέλη της
να αποφύγουν τη στράτευση, όπως συνέβη στην περίπτωση της Αμφιθέας
Βεργοπούλου48 και είναι πιθανό και στην περίπτωση της Βάσως Κεραμιδοπούλου∙ ο
αδελφός της, που ήταν ναυτικός, έφθασε μέχρι την Αυστραλία για να μην στρατευθεί.49
Μια άλλη πρακτική για την αποφυγή στράτευσης, ήταν η αλλαγή επιθέτου των
αρρένων μελών μιας οικογένειας, όπως έπραξε ο αδελφός της απόφοιτης του
γυμνασίου Λαμπρινής Δημοσθενοπούλου, ο οποίος έλαβε ως επίθετο το παρωνύμιό
του. («Άλλαξε το επίθετό του σε ‘Καζούσκης’ για να αποφύγει τη στράτευση στον
Τουρκικό στρατό»).50 Έτσι μπορεί να ερμηνευθεί το φαινόμενο απόφοιτη των
Αρχιγενείων να φέρει το πατρικό επίθετο, όπως η Σμαρώ Σ. Σωτηροπούλου (γένν.
Επιβάτες μετά το 1875),51 και ο απόφοιτος του Ελένειου αδελφός της ένα άλλο,
Γιώργιος Σ. Σωτηριάδης (γένν. Επιβάτες 1874 ή 1875).52
Αντικείμενο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, πριν την είσοδο στο δίκτυο
και πριν από κάθε μετάθεση, ήταν και ο μισθός. Τα σχετικά στοιχεία είναι
περιορισμένα και συνήθως κάνουν λόγο περί γλίσχρου μισθού.53 Αλλά προσεκτικότερη
ανάγνωση των στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μισθός τους ίσως έμενε
αξόδευτος. Στη χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης, στην οποία οι απόφοιτες των
Αρχιγενείων δέχονταν να εργαστούν «και με μικρότερον μισθόν», συνέβαινε να
διαφυλάττουν «ενίοτε […] εις το τέλος του έτους και ολόκληρον τον μισθόν των»,
γιατί «είχαν την κατοικίαν και την χειμερινήν καύσιμον ύλην δωρεάν».54 Το ίδιο
μπορούσε να συμβαίνει και στα χωριά εκτός της χερσονήσου της Κωνσταντινούπολης
μέχρι τη διατάραξη της επαγγελματικής κανονικότητας από τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, όπως σημείωσε η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, αφού πρώτα είχε συνομιλήσει
με απόφοιτες δασκάλες των Αρχιγενείων. Στα χωριά λοιπόν οι «Αρχιγενειάδες
δασκάλες χρονικώς έπαιρναν 15 ως 16 λίρες χρυσές Τουρκίας και στο τέλος της
χρονιάς τις είχαν ολάκερες ως περίσσευμα, προ του Βαλκανικού πολέμου, επειδή
ζούσαν με τα φιλοδωρήματα: γάλα, ψωμί, μια κόττα, των γονέων∙ κι’ από τα σπίτια
τους είχαν γιουφκάδες, τραχανά, μπλιγούρι, κουσκούσι, πετμέζι, όσπρια». Στις
«μικροπόλεις», στις οποίες συνήθως δίδασκαν, «έπαιρναν πάνω από 30 λ.τ., 40 και
κάποτε 50 λίρες χρονικώς».55 Πράγματι, το 1874 ο μισθός απόφοιτης δασκάλας των
Αρχιγενείων στην πόλη της Τσατάλτζας/Μετρών ήταν 250 γρόσια μηνιαίως για το
Σύμφωνα με τον ανιψιό της Βασίλη Βεργόπουλο. (Ηλεκτρονική επικοινωνία, 20 Μαΐου 2016).
Σύμφωνα με την κόρη του Ειρήνη Κεραμιδοπούλου-Κογιουμτζή, Νέοι Επιβάτες, 12 Δεκεμβρίου 2016.
(Σημειώσεις).
50
Ιδιωτικό αρχείο Ελισάβετ Δημοσθενοπούλου-Καραουλάνη. Γενεαλογικό Καραουλάνη. Δημοσθένης
Δημοσθενόπουλος και Ελισσάβετ Βαλή (εξ Επιβατών). (Ηλεκτρονική μορφή).
51
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα. Ηχογραφημένη συνέντευξη,
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2016.
52
Σύμφωνα με την εγγονή του Lana Cagiannos. (Ηλεκτρονική επικοινωνία, 6 Απριλίου 2013).
53
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Ο Αρχιγένης [1908], γ∙
Γαϊτανοπούλου, «Από την ζωήν των περιχώρων» [1909], 165-166.
54
Σαραντής, «Το Δέλτα του Βυζαντίου», 178.
55
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Συμπληρωματικές πληροφορίες», 372-373.
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πρώτο έτος, επειδή εκπαιδεύθηκε με υποτροφία και έπρεπε τα έξοδα της υποτροφίας
να αφαιρεθούν από τον μισθό της, και από το δεύτερο έτος, 500 γρόσια μηνιαίως 56 ή
5 λίρες57 -εκατό γρόσια ισοδυναμούσαν με μια χρυσή λίρα για μια μακρά περίοδο.58
Επίσης, το 1902 ο ετήσιος μισθός της διευθύντριας του Παρθεναγωγείου της Πάφρας,
που ήταν απόφοιτη των Αρχιγενείων, ήταν «50 λίρ. Τουρκ.».59 Επομένως, οι απόφοιτες
των Αρχιγενείων αμείβονται με τον μέσο μηνιαίο διδασκαλικό μισθό στην Οθωμανική
αυτοκρατορία (περί τις 4 οθωμανικές λίρες), που αποτελεί τον κατώτατο μηνιαίο
διδασκαλικό μισθό στην Κωνσταντινούπολη.60 Αν ο μισθός αυτός δεν ξοδεύεται,
επειδή προσφέρεται σε αυτές φιλοξενία, όπως συνέβη στην καταγόμενη από το
Ξάστερο Αλέξανδρα Μπουνταλάκη στην Πέραμο της Κυζίκου,61 ή επειδή το
παρθεναγωγείο διαθέτει δωμάτια για τις δασκάλες και μαγειρείο, όπως το
Παρθεναγωγείο της κοινότητας Μεταλλείου Ακ Νταγ Μαντέν (μεταξύ Άγκυρας και
Σίβας/Σεβάστειας),62 τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για ικανοποιητικό μισθό.
Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι πολλές, με τον μισθό τους, βοηθούσαν τις
οικογένειές τους ή ακόμη, εξαιτίας αυτής της οικονομικής βοήθειας, τέθηκαν
επικεφαλής των οικογενειών τους -εξετάζεται σε άλλο κεφάλαιο.
Ως προς την καταγωγή, σε όσα τεκμήρια εστιάζουν είτε στον αριθμό μαθητριών
είτε στον αριθμό αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, υπερισχύει ο αριθμός
εκείνων που κατάγονται από τους Επιβάτες. Από τις πρώτες απόφοιτες δασκάλες των
Αρχιγενείων του έτους 1865, επτά ήταν «Επιβαταίαι» και δύο «Σηλυβριαναί». 63 Οι
απόφοιτες του έτους 1884 ήταν «επτά, άπασαι εξ Επιβατών». 64 Το 1909 οι απόφοιτες
ήταν 2265 ή 24, από τις οποίες 11 από τους Επιβάτες.66 Επί συνολικού αριθμού
αποφοίτων, οι οποίες μέχρι το 1890 ήταν 78, αλλά παραδίδονται 75 ονόματα, οι 51 από
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ, Πρακτικά Συνεδριάσεων ΠΚΕΕ, Κώδιξ Α΄. Φεβρουάριος 1873-Ιούλιος 1874,
Συνεδρίασις ΛΒ΄, 30 Ιανουαρίου 1874.
57
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον
ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι. (Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996),
105.
58
Βλ. Ali Coşkun Tunçer and Şevket Pamuk, “Ottoman Empire: from 1830 to 1914)”, South-Eastern
European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II (Athens,
Sofia, Bucharest, Vienna: published by Bank of Greece, Bulgarian National Bank, National Bank of
Romania, Oesterreichische Nationalbank, 2014), 172-174.
59
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ν. Παπαμιχαλόπουλο που περιηγήθηκε στον Πόντο και κατέγραψε τις
εντυπώσεις του στο «Περιήγησις εις τον Πόντον» (1903), βλ. Διαμαντής Θ. Λαζαρίδης, Στατιστικοί
Πίνακες της Εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο 1821-1922 (Αθήναι: Επιτροπή Ποντιακών
Μελετών, 1988), 75.
60
Δαλακούρα και Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών, 245-246.
61
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Δώρα Κόλκου-Μπακογιάννη (γενν. Ξάστερο 1922). Ηχογραφημένη
συνέντευξη, Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, 4 Δεκεμβρίου 2000.
62
Γεώργιος Φωτιάδης, «Η παιδεία στο Ακ-Νταδ-Μαδέν», Ποντιακή Εστία 28 (1979): 289.
63
Δράκος, Τα Θρακικά, 36. Βλ. και ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή ΧατζόγλουΜαύρου, Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935), η
οποία παραδίδει τα ίδια ονόματα, εκτός από ένα, και χωρίς την καταγωγή.
64
«Εκπαιδευτικά», ΑA 45/8 Αυγούστου 1884: 359.
65
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 33 (1909): 212.
66
Η Ξηραδάκη (Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 85) αναφέρει 24 απόφοιτες για το σχολικό
έτος 1909/10, αλλά το πτυχίο μιας εξ αυτών, το οποίο απεικονίζεται στην εργασία της, αναφέρει ως έτος
αποφοίτησης το 1909 (στο ίδιο, 82). Εξάλλου τα ονόματα των αποφοίτων του έτους 1909/10
παραδίδονται από άλλη πηγή και είναι διαφορετικά, «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229230.
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αυτές είχαν καταγωγή από τους Επιβάτες.67 Επί του συνολικού αριθμού μαθητριών, η
καταγωγή των μαθητριών παραδίδεται για το σχολικό έτος 1872/73. «Των εν τω
παρθεναγωγείω φοιτώντων κορασίων [140] τα πλείστα εξ αυτών των Επιβατών εισίν·
ένια δε και εξ άλλων επαρχιών». 68 Το ίδιο ισχύει για το σχολικό έτος 1909/10, επί
συνόλου 258 μαθητριών, 205 ήταν από τους Επιβάτες,69 και για το σχολικό έτος
1913/14: «Μαθήτριαι 137 ων 48 ξέναι», δηλαδή 89 από τους Επιβάτες.70 Το
μεγαλύτερο ποσοστό των υπόλοιπων μαθητριών και απόφοιτων του διδασκαλείου των
Αρχιγενείων προέρχεται από άλλους θρακικούς τόπους. Ως το 1890 είχαν αποφοιτήσει
κορίτσια με καταγωγή από τη Σηλυβρία, τη Μάδυτο, την Ηράκλεια, την
Αδριανούπολη, τις Μέτρες, αλλά και «εκ Βυζαντίου» και «εκ Βεβέκιοϊ
Κωνσταντινουπόλεως».71 Κορίτσια από γειτονικούς τόπους συνήθως σπούδαζαν στα
Αρχιγένεια.72 Αλλά «φυτώριο διδασκαλισσών ήταν οι Επιβάτες και το Ξάστερο», όπως
υποστήριξε για τους δύο τόπους η Δώρα Κόλκου-Μπακογιάννη,73 το οποίο
επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς για το τελευταίο τέταρτο της λειτουργίας των
Αρχιγενείων∙ το Ξάστερο παρουσιάζει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων
μετά τους Επιβάτες (26 το σχολικό έτος 1909/10,74 20 το 1913/14).75 Υπήρχε πάντα
και ένα μικρό ποσοστό αποφοίτων που καταγόταν από μακρινές περιοχές. Σε ένα
σχολικό έτος μπορούσαν να φοιτούν κορίτσια από τόσο απομακρυσμένες περιοχές
όπως ήταν το Δυρράχι στην Αδριατική θάλασσα με τη Σινώπη στον Εύξεινο Πόντο
(1908/09,76 1909/10).77
Αν το δίκτυο κινητικότητας αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
παρασταθεί με γράφημα, το κέντρο βρίσκεται στους Επιβάτες και, μετά το γύρισμα του
αιώνα, και στο Ξάστερο, με αποτέλεσμα να αυξάνει ο αριθμός συγκέντρωσης
αποφοίτων στην ίδια περιοχή, λόγω της άμεσης γειτνίασης των δύο τόπων, το οποίο
έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δυνατότητα επικοινωνιακής δραστηριότητας που
δημιουργούσε, την κύρια δηλαδή ιδιότητα του κέντρου, από την άποψη της
επικοινωνίας, την κεντρικότητα (“degree centrality”). Το γεγονός αυτό επηρεάζει τον
Παραδίδονται τα 15 από τα 16 ονόματα, Δράκος, Τα Θρακικά, 35-37.
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής
παιδεύσεως» [1872/73]: 58.
69
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230.
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ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-1914.
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τρόπο επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με την περιοχή, η οποία αντίθετα από τη
Θράκη, δεν παρουσιάζει τη δεύτερη ιδιότητα του κέντρου, την εγγύτητα (“closeness”),
την ιδιότητα δηλαδή που ορίζεται από την άποψη της αποδοτικότητας χρόνου και
κόστους, συντομότερος χρόνος και χαμηλότερο κόστος πρόσβασης. Κατά κάποιο
τρόπο, η αυξημένη συγκέντρωση αποφοίτων διαθέσιμων για εργασία στην ίδια περιοχή
φέρνει πιο κοντά την περιοχή της Μικράς Ασίας με αποστολές δημογερόντων για
επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών, όπως θα φανεί στην εξέταση του μικρασιατικού
δικτύου.
Μια τρίτη ιδιότητα του κέντρου, η ενδιαμεσότητα (“betweenness”), η οποία
αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα του κέντρου να ελέγχει την επικοινωνία μεταξύ
κόμβων,78 στη συγκεκριμένη περίπτωση τόπων διορισμού, είναι μάλλον περιορισμένη.
Οι απόφοιτες του διδασκαλείου των Αρχιγενείων μπορούσαν να προχωρήσουν σε
προσωπικές επιλογές από την αρχή της διδακτικής τους σταδιοδρομίας ή μετά την
ολοκλήρωση της υποχρέωσης να διδάξουν για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα
σε έναν τόπο. Σε αυτό συνέβαλε και η διοικητική αποκέντρωση των ελληνορθόδοξων
κοινοτήτων που επέτρεπε ευελιξία κινήσεων.79 Επομένως, η λειτουργία του δικτύου,
τόσο στη Θράκη όσο και στη Μικρά Ασία, δεν απέκλειε την αυτόνομη επιλογή και
ενέργεια και υπάρχουν σχετικά παραδείγματα. Η Βάσω Κεραμιδοπούλου έλαβε
«ενδεικτικόν» για τον διορισμό της στο Ζωγράφειο Εθνικό Παρθεναγωγείο του
Νεοχωρίου, αφού πρώτα υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρχιεπισκοπή
Κωνσταντινουπόλεως.80 Με τον ίδιο τρόπο ενήργησε για τον διορισμό της στην πόλη
Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια της Μικράς Ασίας, αφού πρώτα υπέβαλε τα
δικαιολογητικά της στη μητρόπολη Χαλκηδόνας.81 Επίσης, η Αμφιθέα Βεργοπούλου
ζήτησε και έλαβε διορισμό από την εφορεία «Βέικος» ή «Μπέικος» στη μικρασιατική
ακτή του Βοσπόρου,82 επειδή την «εξάντλησαν» τα πολλά χρόνια παραμονής της στα
Αρχιγένεια, λόγω σπουδών και διδασκαλίας σε αυτά, και, «χάριν της υγείας» της,
αποφάσισε να αναζητήσει «άλλην θέσιν». Αλλά και εκεί «ορδαί των Κεμαλικών με τας
συνεχείς ενοχλήσεις» την ανάγκασαν να παραιτηθεί και να αναζητήσει διορισμό στο
Σκούταρι, με επιστολή της προς τους «εφοροεπιτρόπους» της κοινότητας, αφού
προηγουμένως είχε πληροφορηθεί «περί χηρευούσης θέσεως διδασκαλίσσης», γιατί η
ίδια, όπως υποστήριξε, διέθετε τα κατάλληλα «περί της θέσεως αυτής προσόντα». 83
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Θρακικό τμήμα του εκπαιδευτικού δικτύου
Η εκπαιδευτική κινητικότητα αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
ξεκίνησε από τους τόπους καταγωγής των πρώτων αποφοίτων του 1865, τους Επιβάτες
και τη Σηλυβρία. Δύο απόφοιτες με καταγωγή από τους Επιβάτες προσλήφθηκαν από
τους ιδρυτές για να διδάξουν στα Αρχιγένεια (Φανή Χατζόγλου και Μαριωρίτσα
Χατζηθεοφίλου),84 και μία απόφοιτη με καταγωγή από τη Σηλυβρία προσλήφθηκε ως
διευθύντρια στο εκεί παρθεναγωγείο (Ελένη Γρηγορίου).85 Θα μπορούσε να θεωρηθεί
φυσική κατάληξη η δημιουργία του θρακικού δικτύου: θρακικοί τόποι να επιζητούν
απόφοιτες των Αρχιγενείων για να διδάξουν στα κατά τόπους παρθεναγωγεία, αφού οι
περισσότερες από αυτές είχαν θρακική καταγωγή. Αλλά η κινητικότητα αυτή
τουλάχιστον στην αρχή της λειτουργίας του δικτύου δεν ήταν αυτονόητη∙ απαιτούσε
την παρέμβαση προσώπων ή φορέων με έντονο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των
κοριτσιών και την ίδρυση παρθεναγωγείων.
Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του θρακικού δικτύου των αποφοίτων των
Αρχιγενείων (αλλά και του μικρασιατικού δικτύου) έπαιξαν οι ίδιοι οι ιδρυτές των
Αρχιγενείων, οι οποίοι φρόντιζαν για τη διάδοση της παιδείας στη Θράκη και μέσω της
συμμετοχής τους στην ίδρυση του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και της
ανάληψης της θέσης του προέδρου από τον Σαράντη Αρχιγένη. 86 Οι σχέσεις που
ανέπτυξαν οι ιδρυτές με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς κατέληγαν σε συμφωνίες
για τη διάδοση της παιδείας με αμοιβαίες υποχρεώσεις∙ οι ιδρυτές αναλάμβαναν την
υποχρέωση να παρέχουν εκπαίδευση και διαμονή στα κορίτσια, και εκείνοι να
ιδρύσουν παρθεναγωγείο στον τόπο τους∙ ή, όταν παρενέβαιναν υπερτοπικοί φορείς,
εκείνοι ως ενδιάμεσοι αναλάμβαναν τα έξοδα της υποτροφίας για διαμονή στο
οικοτροφείο, οι ιδρυτές την εκπαίδευση και οι τοπικοί φορείς την ίδρυση
παρθεναγωγείου. Η ίδρυση παρθεναγωγείου ήταν απαρέγκλιτος όρος της
διαπραγμάτευσης, ώστε η επέκταση της γυναικείας εκπαίδευσης, μέσω αυτού του
όρου, να περιγραφεί ως πειθαναγκασμός από τοπικούς φορείς των Μετρών σε
ευχαριστήριο προς τους ιδρυτές δημοσίευμα («ούτω δ’ οι ευεργέται ούτοι του Γένους
ου μόνον αυτοί των γραμμάτων προστάται εισίν, αλλά και τους άλλους
πειθαναγκάζονται εις το ποιείν τα δέοντα»).87 Επομένως, η λέξη πειθαναγκασμός
περιγράφει καίρια την τακτική που χρησιμοποιούσαν οι ιδρυτές σε τέτοιες
συναλλαγές.88 Επιπροσθέτως, την ίδια τακτική χρησιμοποίησε ο Σαράντης Αρχιγένης,
προκειμένου να πείσει την κοινότητα Δελλιωνών (βορείως των Επιβατών) να
αποκτήσει παρθεναγωγείο, με άρθρο της διαθήκης του∙ η κοινότητα θα λάμβανε ετήσια
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επιχορήγηση, αν ίδρυε παρθεναγωγείο: «τη κώμη Δελωνών (κοινώς Δελλιώνες), όταν
συσταθή παρθεναγωγείον, κατ’ έτος γρόσια τριακόσια πενήντα επί τω αυτώ σκοπώ».89
Μέσα από σχέσεις ανταλλαγής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αρχίζει η επέκταση
του δικτύου σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της Θράκης. Εκτός από τους Επιβάτες,
τη Σηλυβρία και τις Μέτρες, οι ιδρυτές ανέλαβαν την εκπαίδευση μαθητριών για να
διδάξουν σε αρτισύστατα παρθεναγωγεία: μετά από συμφωνία με τον Φιλεκπαιδευτικό
Σύλλογο Τυρολόης στην ομώνυμη πόλη,90 με την κοινότητα Αθύρων στην ομώνυμη
κοινότητα.91 Τον ίδιο σκοπό, την ίδρυση παρθεναγωγείων, εξυπηρετούσε η φοίτηση
ορφανών κοριτσιών, αφού την υποτροφία αναλάμβαναν τοπικοί ή υπερτοπικοί φορείς,
όπως οι κοινότητες Μαδύτου, Δαρδανελλίων και Βασιλικού, ο σύλλογος Ραιδεστού
και ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος.92 Εξάλλου, ο ίδιος ο Φώτιος Αρχιγένης
σαφώς αναφέρει την επικοινωνία με συλλόγους και κοινότητες, όταν υποχρεώθηκε να
παύσει τη λειτουργία του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου και να επιστρέψει τα
ορφανά κορίτσια στους τόπους καταγωγής τους «μη θελησάντων των Συλλόγων και
των Κοινοτήτων», όπως σημείωσε, «να βοηθήσωσι το παρθεναγωγείον πληρώνοντες
εις αυτό τουλάχιστον 12 λίρ. κατ’ έτος ήτοι μόνον τον άρτον αυτών, της διδασκαλίας
παρεχομένης δωρεάν».93 Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η συνεργασία των
Αρχιγενείων με τοπικούς φορείς συνεχίσθηκε, κυρίως με εκείνους που κατέβαλαν
ιδιαίτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στον τόπο τους, όπως στη
μητρόπολη Βιζύης. Το εκεί «νηπιοπαρθεναγωγείον» το διηύθυνε η καταγόμενη από
τους Επιβάτες απόφοιτη των Αρχιγενείων Αναστασία Τριανταφύλλου (1885), για τον
διορισμό της οποίας υπεύθυνη ήταν η εκπαιδευτική και φιλανθρωπική αδελφότητα της
πόλης «Ήβη»,94 που ιδρύθηκε με σκοπό την ανέγερση παρθεναγωγείου και την
κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.95
Η επέκταση του δικτύου αποφοίτων των Αρχιγενείων συνεχίζεται και κατά την
πατριαρχική διοικητική περίοδο των Αρχιγενείων, με την παρέμβαση και του
Πατριαρχείου, χωρίς όμως να είναι γνωστές οι συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής των
Αρχιγενείων με κοινότητες, συλλόγους ή μητροπόλεις. Για παράδειγμα, το 1906, το
Πατριαρχείο με δύο επιστολές, μία προς τον Σηλυβρίας Διονύσιο96 και μία προς τον
πρόεδρο της Επιτροπής των Αρχιγενείων Στρωμνίτσης Γρηγόριο «περί εισαγωγής εις
τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια Καθιδρύματα της εξ Αυλώνος απόρου μαθητρίας
Αγγελικής Π. Νάκα», στην οποία εσωκλείει και επιστολή του Βελεγράδων Βασιλείου,
ζητά να γίνει δεκτή ως υπότροφος η εν λόγω μαθήτρια για λόγους που αναλύονται στην
εσωκλειόμενη επιστολή, που δεν βρέθηκε.97 Επίσης, το 1912, το Πατριαρχείο, αφού
«Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 24.
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έκανε αποδεκτή την αίτηση «μαθητριών εκ των σεισμοπλήκτων μερών [της Θράκης]
περί προσλήψεως αυτών δωρεάν εις το Οικοτροφείον των Αρχιγενείων
Εκπαιδευτηρίων», ζήτησε από την Πατριαρχική Κεντρική υπέρ των Σεισμοπαθών
Επιτροπή να εγκρίνει «ποσόν εκατόν λιρών υπέρ των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων,
προς εισαγωγήν και εκπαίδευσιν εν αυτοίς πέντε ή έξ κορασίων εκ των σεισμοπλήκτων
μερών», χωρίς να διευκρινίζονται οι όροι.98 Ούτε είναι γνωστοί οι όροι με τους οποίους
εγγράφει μεγάλο αριθμό μαθητριών ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, μετά από περιοδεία
στη Θράκη το ίδιο έτος (293 μαθήτριες ως τις 20 Οκτωβρίου 1912).99
Παρά τις προσπάθειες για τη διάδοση της εκπαίδευσης, η εποπτική εικόνα που
μπόρεσε να δώσει, με την έκθεσή του, το 1907, ο υποπρόξενος Ραιδεστού
Κωνσταντίνος Ντάσσος, ενδιαφερόμενος για την κατάσταση της παιδείας στις
βουλγαρόφωνες περιοχές από τα Μάλγαρα και τη Χαριούπολη, νοτίως της
Αδριανούπολης, ως τον Εύξεινο, είναι αρνητική, αναφορικά με τη διείσδυση της
εκπαίδευσης στα χωριά. Εκεί όπου διαπίστωσε παρακμή την απέδωσε «εις την
αβελτηρίαν του κλήρου». Όμως διέκρινε και εξαίρεσε την περιοχή της Σηλυβρίας, από
την άποψη των ενεργειών του μητροπολίτη και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και την
περιοχή των Μετρών, από την άποψη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.100 Η κινητικότητα
αποφοίτων των Αρχιγενείων προς τα βουλγαρόφωνα χωριά της Θράκης εντείνεται μετά
την ίδρυση του συλλόγου «Παλιγγενεσία» στους Επιβάτες, ο οποίος ιδρύθηκε υπό την
επίδραση της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως και συνεργάστηκε μαζί της. Ο
σύλλογος είχε θέσει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, την ενίσχυση
της εκπαίδευσης των βουλγαροφώνων της επαρχίας Σηλυβρίας και Δέρκων. Ο σκοπός
εξυπηρετούσε τον εκπαιδευτικό ανταγωνισμό μεταξύ πατριαρχικών και εξαρχικών,
που γινόταν με μυστικότητα και αφορούσε στην αποστολή αποφοίτων δασκάλων και
νηπιαγωγών προς τα βουλγαρόφωνα χωριά των δύο επαρχιών. Αυτό σημαίνει ότι
προστίθενται μυστικές προεκτάσεις στο δίκτυο προς τα βουλγαρόφωνα χωριά της
Σηλυβρίας: Άβρεν, Κουρφαλή, Κιουτσούκ-Σεϊμέν, Σινικλή, Μπουγιούκ Κιλιτσλή, και
της επαρχίας Δέρκων.101 Τις ίδιες οδούς προς τα βουλγαρόφωνα χωριά, όχι μόνο της
νότιας ζώνης, αλλά και βορειότερα, θα χρησιμοποιήσει αργότερα, αλλά φανερά, η
Ελληνική Πολιτική Διοίκηση Θράκης, μεταρρυθμίζοντας τα Αρχιγένεια, ώστε να
αποδώσουν περισσότερες απόφοιτες δασκάλες και νηπιαγωγούς για τις εκπαιδευτικές
της ανάγκες, πρώτιστη από τις οποίες ήταν η γλωσσική αφομοίωση των σλαβοφώνων.
Οι δυσκολίες μετακίνησης που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι απόφοιτες των
Αρχιγενείων στη Θράκη ήταν όμοιες με εκείνες που ίσχυαν στην υπόλοιπη βαλκανική
και συγκεκριμένα στις ορεινές περιοχές της. Ήταν δηλαδή ευκολότερο να διανύει

ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/86, 1912: 387, Πατριαρχική επιστολή προς τον πρόεδρο της Πατριαρχικής Κεντρικής
υπέρ των Σεισμοπαθών Επιτροπής Τραπεζούντος Κωνσταντίνο, 20 Σεπτεμβρίου 1912.
99
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται, Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-1914.
Σημείωσις (της διευθύντριας των Αρχιγενείων Ζωής Δ. Ματσιώνη, που εσωκλείεται σε απαντητική
επιστολή του Δημοσθένους Ιωάννου προς τον γιο του Ιωάννη στη Σηλυβρία). Εν Επιβάταις τη 19η
Μαρτίου 1914.
100
ΙΑΥΕ 1907 Δ/α.α.α. 54/ Κων. Ι. Ντάσσος, Έκθεσις περί των Βουλγάρων και Βουλγαροφώνων των
από Μαλγάρων και Χαριουπόλεως μέχρι της Μαύρης Θαλάσσης οικούντων, 8 Ιουλίου 1907.
101
Στο ίδιο.
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κανείς μεγάλες αποστάσεις «κατά μήκος των μεγάλων δρόμων» παρά να πηγαίνει «από
το ένα χωριό στο άλλο σε μια ορεινή περιοχή».102

Μικρασιατικό τμήμα του εκπαιδευτικού δικτύου
Ως προς το σκέλος του δικτύου που δεν το χαρακτήριζε η εγγύτητα με το κέντρο, τη
Μικρά Ασία, η κινητικότητα προς αυτήν άρχισε ταυτόχρονα με τη Θράκη και
συνδέεται με τη διάδοση της ελληνοφωνίας σε τουρκόφωνους ορθόδοξους
πληθυσμούς. Η συσχέτιση βασίσθηκε στην ύπαρξη ορφανών και άπορων κοριτσιών
από τουρκόφωνες περιοχές που φοιτούσαν στα Αρχιγένεια και μετά δίδαξαν σε αυτές,
σε συνδυασμό με το γενικότερο ενδιαφέρον των ιδρυτών για την εκπαίδευση, όπως
εκφράστηκε με τη συμμετοχή τους σε συλλόγους που στόχευαν στη διάδοση της
ελληνοφωνίας (Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, Σύλλογος προς Διάδοσιν των
Ελληνικών Γραμμάτων). Πριν το τέλος της ιδρυτικής περιόδου των Αρχιγενείων και
λίγο μετά, απόφοιτες των Αρχιγενείων δίδασκαν σε τουρκόφωνους τόπους, όπως η
Προύσα (βόρεια Μικρά Ασία) και η Νέβσεχιρ/Νεάπολη στην Καππαδοκία (κεντρική
Μικρά Ασία). Η πρώιμη σχέση των συγκεκριμένων πόλεων με τα Αρχιγένεια οδηγεί
στην υπόθεση, που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, ότι μπορεί να προέκυψε από την
αναμφίβολη γνωριμία του Σαράντη Αρχιγένους, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα
γεγονότα της περιόδου αναφορικά με το βουλγαρικό ζήτημα, με έναν από τους
θεωρητικούς του ζητήματος αυτού, τον Ευστάθιο Κλεόβουλο (1824-1876).103 Ο
Ευστάθιος Κλεόβουλος καταγόταν από την Προύσα και ποίμενε την Καππαδοκία ως
μητροπολίτης (1871-1876), όπου εκδήλωσε έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη
διάδοση της εκπαίδευσης στα τουρκόφωνα χωριά της Καππαδοκίας ιδρύοντας την
«Καππαδοκική Εκπαιδευτική Αδελφότητα» στην Κωνσταντινούπολη το 1872.104
Επιπλέον, για την εκπαιδευτική του προσπάθεια στην πόλη Νέβσεχιρ/Νεάπολη, κατά
τη διάρκεια της οποίας συνεργάστηκε με τον εκεί πρωτεργάτη της εκπαίδευσης
Φίλιππο Αριστόβουλο, ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής
Λέσχης «Βασιλειάς».105 Ίσως λοιπόν στην γνωριμία του Σαράντη Αρχιγένους με τον
Ευστάθιο Κλεόβουλο και στην κοινή προσπάθεια για τη διάδοση της ελληνοφωνίας να
οφείλεται η υπάρξη μαθητριών από την Προύσα και την περιοχή της Καππαδοκίας στα
Αρχιγένεια.
Πιο συγκεκριμένα, το 1872 στην τουρκόφωνη Σιγή Προύσας λειτούργησε για
πρώτη φορά παρθεναγωγείο, που ίδρυσε ο μητροπολίτης, το τέταρτο στην περιοχή της
Προύσας, διότι «καλώς ενόησεν, ότι άνευ τούτων είναι αδύνατον να διαδοθή η
Ελληνική γλώσσα εις τας Τουρκοφώνους ταύτας ενορίας», με «υπέρ τας εκατόν
μαθητρίας υπό την διεύθυνσιν της εκ Πανόρμου Σοφίας Γ. Αμαξοπούλου, τελειοφοίτου
Για τη διαβαλκανική κυκλοφορία, Γεώργιος Στυλιανός Ν. Πρεβελάκης, Τα Βαλκάνια. Πολιτισμοί και
Γεωπολιτική, μτφρ. Μάρω Πρεβελάκη (2η εκδ.∙ Αθήνα: Libro, 2009), 45 κ.ε.
103
Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 215.
104
Ευαγγελία Μπαλτά, «Η καραμανλίδικη εφημερίδα Μικρά Ασία γιανί Ανατολή του Ευαγγελινού
Μισαηλίδη στη δίνη του Βουλγαρικού Σχίσματος», Ο Ερανιστής 27 (2009): 221-224.
105
Κυριακή
Μαμώνη,
«Η σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Γ΄:
Σύλλογοι της Καππαδοκίας και του Πόντου», ΔΚΜΣ 6 (198/87): 172-180.
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του εν Επιβάταις Αρχιγενείου Παρθεναγωγείου».106 Την ίδια περίοδο, στο άλλο άκρο
της Μικράς Ασίας, ο Φίλιππος Αριστόβουλος (1832-1903), για την αντιμετώπιση
«ποικίλων προπαγανδών» στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νέβσεχιρ/Νεάπολη, ξεκίνησε το
1856 την σαραντάχρονη εκπαιδευτική του προσπάθεια και έπαιξε σημαντικό ρόλο και
στην εκπαίδευση των κοριτσιών∙ «ενήργησε παρά τη Εφορία όπως δύο τέκνα της
κοινότητος εκ των πρώτων τελειοφοίτων του νεοσυστάτου παρθεναγωγείου [1869]
αποσταλούν ως υπότροφοι αυτής εις τα ακμάζοντα τότε εν Επιβάταις Αρχιγένεια
εκπαιδευτήρια, όπου τελειοποιούμεναι να υπηρετήσουν κατόπιν ως μόνιμοι
διδάσκαλοι εν τοις παρθεναγωγείοις. Τοιαύται εξελέγησαν πράγματι και
εξεπαιδεύθησαν το μεν πρώτον εν τοις Αρχιγενείοις είτα δε και εν τω Ζαππείω, αι
μαθήτριαι Αικατερίνη Η. Ευγενίου και Φωτίκα Λεοντιάς».107
Παρά την αναφορά του συγγραφέα σε παρελθούσα εποχή ακμής των
Αρχιγενείων, η σχέση των Αρχιγενείων με την συγκεκριμένη πόλη Νέβσεχιρ/Νεάπολη
δεν θα διακοπεί, αλλά θα συνεχιστεί και θα περάσει και στον κανονισμό της (1905),
από συντάκτη που δίδαξε πολλά χρόνια σε γυμνάσια και ημιγυμνάσια της
Καππαδοκίας και του Πόντου, και κατήρτισε προγράμματα για τη μόρφωση των
ξενόφωνων πληθυσμών της Μικράς Ασίας, τον Γεώργιο Ασκητόπουλο (1900-1914).108
Σύμφωνα με τον κανονισμό που συνέταξε, οι δασκάλες του Παρθεναγωγείου
Νέβσεχιρ/Νεάπολης έπρεπε να είναι απόφοιτες του Ζαππείου, του Ιωακειμείου και των
Αρχιγενείων, ενώ οι διευθύντριες του Ζαππείου και του Αρσακείου.109 Με αφορμή τις
προτιμήσεις του παρθεναγωγείου της συγκεκριμένης πόλης, γράφτηκε ότι οι ιδιαίτερες
προτιμήσεις σχολείων απέρρεαν από «κάποια εκπαιδευτική παράδοση ή ήταν
διατεθειμένα να πληρώσουν».110 Για τις απόφοιτες των Αρχιγενείων μπορεί να
συνέτρεχαν και οι δύο λόγοι, εκπαιδευτική παράδοση και ικανοποιητική μισθοδοσία,
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.
Το μικρασιατικό δίκτυο αποφοίτων των Αρχιγενείων εκτεινόταν σε όλο τον
βορρά της Μικράς Ασίας ακόμη και πέρα από τον ανατολικό Πόντο, στα παράλια και
την ενδοχώρα, και στην κεντρική Μικρά Ασία, κατά μήκος των κοιλάδων, στην
περιοχή που έμεινε γνωστή ως Καππαδοκία.111 Δεν ήταν μόνο τεράστιες οι αποστάσεις
μεταξύ των τόπων αλλά και δύσκολη η πρόσβαση. Στον Πόντο υπήρχαν αμαξιτοί οδοί
από τα μέσα του 19ου αι. για τις ανάγκες του εμπορίου,112 αλλά η συγκοινωνία γινόταν
με άμαξες ή ημιόνους στις εσωτερικές διαδρομές.113 Στην περιοχή της Καππαδοκίας,
πριν την κατασκευή του ανατολικού σιδηροδρόμου, η μετάβαση από την
Κωνσταντινούπολη στην Καισάρεια απαιτούσε «20 μέρες» και γινόταν «‘μέσα από
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 946/12)24 Ιανουαρίου 1872.
Ι. Γεωργίου, «Η εν Καππαδοκία Νέβσεχιρ», Μικρασιατικά Χρονικά 1 (1938): 451-452.
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Γεώργιος Ασκητόπουλος, «Η Μικρασιατική λαογραφία». ΔΚΜΣ 7 (1988): 309.
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Άρθρο 28 του κανονισμού, Γεώργιος Κ. Ασκητόπουλος, «Πρόγραμμα μερικών μεταρρυθμίσεων των
εκπαιδευτηρίων Νέφσεχιρ», Ξενοφάνης 6 (1909): 475.
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Σολδάτος, Η Εκπαιδευτική και Πνευματική Κίνηση του Ελληνισμού της Μ. Ασίας, 121.
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Για διανοητική κατασκευή εκπορευόμενη από τη Συνασό κάνει λόγο ο Χατζηιωσήφ, Συνασός, 5-18
και για περιοχή με ασταθή σύνορα που διέφεραν από εποχή σε εποχή η Balta, “Gerçi Rum isek de
Rumca bilmez Türkçe söyleriz”, 26.
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Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας, 92-93.
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Αντώνης Υ. Παυλίδης, «Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία
των Ελλήνων στον Πόντο», Αρχείον Πόντου, Παράρτημα 24 (2004), 19-20.
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ερημιές’», στις οποίες παραφυλούσαν «‘ληστές’». 114 Για την ακρίβεια στην Καισάρεια
ο σιδηρόδρομος δεν έφθασε. Η κατασκευή του ανατολικού σιδηροδρόμου ξεκίνησε το
1873, έφθασε στην Άγκυρα το 1892, και τότε δόθηκε εντολή επέκτασης προς Εσκί
Σεχίρ-Ικόνιο (1896) και προς Άγκυρα-Καισάρεια, από τις οποίες περατώθηκε η πρώτη
σιδηροδρομική γραμμή, στα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με κατάληξη τη
Βαγδάτη. Έτσι η μετάβαση από την Κωνσταντινούπολη ως την Άγκυρα (587 χλμ.)
γινόταν με τραίνο και διαρκούσε 22½ ώρες.115 Αλλά η μετάβαση από την Άγκυρα ως
την Καισάρεια (415 χλμ.) γινόταν με οδικό δίκτυο δημιουργημένο από τη φύση συνέδεε τις μεγάλες πόλεις και απομόνωνε τις περιφερειακές-,116 με αποτέλεσμα η
μετάβαση να γίνεται «δια […] πρωτογόνων αμαξών» και να είναι
«βασανιστικωτάτη».117

37. Από αριστερά οι απόφοιτες των Αρχιγενείων Ζωή Βολκάκη, Κοραλία
Κανιατσάκη από το Ξάστερο και Χρυσορρόη (χωρίς επίθετο) από τους
Γιαλούς. Οι δύο πρώτες εργάστηκαν στη Μικρά Ασία, η δεύτερη
συγκεκριμένα στη Νίγδη και τον Πόρο της Καππαδοκίας (Κανιατσάκης,
«Ιστορικές μνήμες», 166).

Ποια ήταν λοιπόν η διαδικασία με την οποία έφθαναν σε αυτούς τους τόπους οι
απόφοιτες των Αρχιγενείων; Εκτός από τις απόφοιτες που επικοινωνούσαν οι ίδιες με
τις μητροπόλεις ή τις κοινότητες για να ζητήσουν εργασία, οι απόφοιτες με
μικρασιατική καταγωγή συνήθιζαν να απευθύνονται σε συλλόγους ή άτομα -συνήθως

Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας, επιμ. Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη (Αθήνα:
ΚΜΣ, 2002), 28.
115
Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας, 427-428.
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Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 83-84.
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Γεώργιος Ασκητόπουλος, «Περί της εν Φλαβιανοίς μονής του Τιμίου Προδρόμου και του
Αναστασίου Λεβίδου», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1938): ογ΄.
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βιβλιοπώλες-,118 τα οποία έδρευαν στην Κωνσταντινούπολη και ήταν επιφορτισμένα
με το καθήκον να στείλουν κατάλληλους εκπαιδευτικούς στη γενέτειρά τους. Με αυτό
τον τρόπο διορίστηκε η καταγόμενη από τη Σινώπη Βαλασία Καλλιοντζίδου (ή
Καλιοντζή), απόφοιτη του 1910,119 στην πόλη Μεσουδιέ/Μελανθία στον νομό
Σίβας/Σεβάστεια του Πόντου (πριν το 1914). Συγκεκριμένα, στην πόλη αυτή η
πρόσληψη δασκάλων γινόταν «δια της μεσολαβήσεως των διαφόρων βιβλιοπωλών εις
τους οποίους ανέθετεν η σχολική εφορία την εξεύρεσι και τον διορισμόν των
παιδαγωγών […]. Επληροφορούντο οι βιβλιοπώλαι και εσημείωνον τους αποφοίτους
των Σχολών οι οποίοι προωρίζοντο δια θέσεις παιδαγωγών, και κατόπιν συνεννοήσεως
μετά των εφοριών, μετέβαινεν εις την θέσιν του ο διορισθείς μετά τον διακανονισμόν
των αποδοχών του, εφωδιασμένος δια σχετικού συμφωνητικού. Και σπανίως
απετύγχανεν εις την επιλογήν των αρίστων». 120 Εννοείται ότι η διαπίστωση αφορούσε
τους συγκεκριμένους βιβλιοπώλες, όχι όλους.121
Υπήρχε όμως και μια άλλη διαδικασία διορισμού. Η κεντρικότητα, η
δυνατότητα δηλαδή επικοινωνιακής δραστηριότητας που δημιουργούσε η υψηλή
συγκέντρωση αποφοίτων διαθέσιμων για εργασία στους Επιβάτες και το Ξάστερο,
θεμελίωσε ισχυρές σχέσεις ανταλλαγής και επηρέασε τον τρόπο επικοινωνίας και
διαπραγμάτευσης. Η ανάγκη ελληνόφωνων δασκάλων προκαλούσε επισκέψεις
δημογερόντων από διάφορους μικρασιατικούς τόπους για επιτόπια διαπραγμάτευση
και συμφωνία ή αλλιώς καπάρωμα. «Έρχοντανε δυο μήνες πιο μπροστά, [από] μέσα
στην Ανατολή, […] ανατολικά μέρη. Και έρχοντανε από τρεις, από δυο μήνες και τις
καπάρωναν τις δασκάλες και πάγαινανε. […]. Ήταν και μικρές δασκάλες,
νηπιαγωγείου ήτανε, και μεγάλες δασκάλες, πιο μεγάλες τάξεις».122 Πιο συγκεκριμένα,
η Δωροθέα Κόλκου-Μπακογιάννη, περιγράφοντας τον τρόπο διορισμού της αδελφής
της μητέρας της Αλεξάνδρας Μπουνταλάκη από το Ξάστερο στην Πέραμο της
Κυζίκου, στη νότια ακτή της Προποντίδας, επεσήμανε ότι η επίσκεψη δημογερόντων
από τη Μικρά Ασία στους «Επιβάτες, Ξάστερο, Γιαλούς» και άλλους γειτονικούς
τόπους γινόταν αφού προηγουμένως είχαν ειδοποιηθεί οι δημογέροντες του κάθε τόπου
για την επίσκεψη και τον σκοπό της, δηλαδή «ότι θα έρθουν να πάρουν δασκάλες απ’
τα χωριά». Η συνάντηση των δημογερόντων γινόταν «ή στο σχολείο ή στην εκκλησία».
Εκεί παρουσία των δημογερόντων υπογραφόταν το συμφωνητικό του διορισμού, στο
οποίο «υπέγραφαν και οι γονείς των κοριτσιών, και οι δημογέροντες έδιναν ένα
αποδεικτικό ότι το κορίτσι αυτό το πήραν», γιατί ήταν «υπεύθυνοι οι δημογέροντες για
τις δασκάλες που παίρνανε»∙ είχαν όλες νεαρή ηλικία. Επίσης, μετά τον διορισμό, οι
Για τον ρόλο των βιβλιοπωλείων ως γραφείων εύρεσης εργασίας για τους δασκάλους και τις
δασκάλες, βλ. Ελένη Κατσιαδάκη-Γαρδίκα, «Η ζωή και η δράση των υποδούλων Ελλήνων, 1881-1913.
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119
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της Καππαδοκίας, Ελένη Χ. Αρμάου (επιμ.), Εις Gül Bahçe Σμύρνης. Απομνημονεύματα Χαράλαμπου
Τσιμπογιάννη (Ηράκλειο: Δοκιμάκης, 2010), 39 κ.ε.
122
ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Μαριωρή Κοντίνη (γενν. Επιβάτες,1903).
Ηχογραφημένη συνέντευξη στη Μαριωρή Γρηγορίου, Νέοι Επιβάτες, 11 Σεπτεμβρίου 1996.
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«δημογέροντες είχαν αλληλογραφία: πώς είναι η δασκάλα, αν κάνει. Ήταν υπεύθυνοι
οι δημογέροντες και από τις δύο πλευρές. Ήταν υπεύθυνοι για την ακεραιότητά της
ακόμη και για την τιμιότητά της» Και ανέφερε ότι η θεία της Αλεξάνδρα Μπουνταλάκη
φιλοξενήθηκε από τον δημογέροντα Μαλκότση.123 Ο τρόπος διορισμού με συμφωνία
ανάμεσα σε δημογέροντες του τόπου καταγωγής της απόφοιτης και του τόπου
διορισμού, ενώ προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφαλούς μετακίνησης,
έθετε τις νεαρές δασκάλες υπό αυστηρή επιτήρηση. Από αυτή την άποψη, ο τρόπος
αυτός διορισμού φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της «ανεπιτήρητης θηλυκότητας», 124
δηλαδή της αυτόνομης κίνησης των γυναικών στον χώρο, το οποίο η κοινωνία
προσπαθούσε να περιορίσει. Το ζήτημα ανησυχούσε την κοινωνία, που είχε συνηθίσει
μόνο την αυτόνομη κίνηση των ανδρών, για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η
διεκδίκηση γυναικείας αυτονομίας. Από την άλλη, ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος κατά τη
μετακίνηση αποφοίτων σε μακρινές αποστάσεις.
O διορισμός σε μακρινούς τόπους ενείχε πραγματικούς κινδύνους ιδιαιτέρως
στις μικρασιατικές περιοχές, στις οποίες ανθούσε το ληστρικό φαινόμενο τους
τελευταίους αιώνες, εξαιτίας της αδυναμίας της κεντρικής εξουσίας να ελέγξει την
περιφέρεια, που πήρε τη μορφή ένοπλων εθνοτικών ομάδων προς το τέλος της
περιόδου στην περιοχή του Πόντου υπό την επίδραση εσωτερικών παραγόντων, όπως
ήταν οι συγκρούσεις χριστιανών και μουσουλμάνων προσφύγων από τα Βαλκάνια και
η αποφυγή στράτευσης χριστιανών στον οθωμανικό στρατό, αλλά και εξωτερικών
παραγόντων, όπως ο εξοπλισμός χριστιανικών ομάδων από την Ρωσία.125 Ίσως και για
λόγους ασφαλείας αναχωρούσαν μαζί αδελφές για να διδάξουν στη Μικρά Ασία, όπως
η Ζωή και η Αγαθονίκη Ηλιόγλου για την Πάνορμο (1891),126 πριν η πρώτη αναλάβει
τη διεύθυνση του Παρθεναγωγείου της Σινώπης στον Πόντο (1893-1903),127 η
Τερψιχόρη και η Λαμπρινή Ψάλτου για το παραθαλάσσιο Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια
(1904),128 η Βασιλεία και η Σμαρώ Χατζοπούλου για την κοινότητα του Μεταλλείου
Σιμ/Κιουμούς Μαντέν στον νομό Σίβας/Σεβάστεια,129 η Αναστασία και η Αλεξάνδρα
Καγκάκη προς άγνωστη κατεύθυνση. Αλλά ούτε η τακτική αυτή αποδείχθηκε ασφαλής
για τις δύο τελευταίες. Μετά την αναχώρησή τους, η οικογένεια έχασε τα ίχνη τους.
«Δυο αδελφές δασκάλες ήτανε, πήγανε στη Πόλ’, ξανά δε φάνηκανε. Τι έγινε δε
ξέρουμε. […] Τέσσερα παιδιά είχε ο παππούς μου. Ο μπαμπάς μου είχε δυο αδελφές.
Ελεύθερες έφυγαν. Πήγανε στη Πόλ’ κι ύστερα τις έβαλανε στη Μικρά Ασία. Μια
Αναστασία και μια Αλεξάνδρα».130 Δεν είναι γνωστό αν βίωσαν οδυνηρές εμπειρίες,
όπως η Σοφία Σαράφογλου, η οποία, από το 1917 ως το 1922, δίδασκε στο
Παρθεναγωγείο της κοινότητας Μεταλλείου Ακ Νταγ Μαντέν, μαζί με δύο άλλες
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Δώρα Κόλκου-Μπακογιάννη (γενν. Ξάστερο 1922). Ηχογραφημένη
συνέντευξη, Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης, 4 Δεκεμβρίου 2000.
124
Κάννερ, Έμφυλες Κοινωνικές Διεκδικήσεις, 127.
125
Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, 57-77.
126
Σολδάτος, Η Εκπαιδευτική και Πνευματική Κίνηση του Ελληνισμού της Μ. Ασίας, 123.
127
Λαζαρίδης, Στατιστικοί Πίνακες της Εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο, 126.
128
Αναφέρονται και πιο κάτω σε σχέση με την γαμήλια διάσταση του δικτύου.
129
Λαζαρίδης, Στατιστικοί Πίνακες της Εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο, 444.
130
Σύμφωνα με τον Αντώνη Καγκάκη, γιο του αδελφού τους Θεοχάρη, που γεννήθηκε το 1886. Ιδιωτικό
αρχείο Μ. Παλάζη, Αντώνης Καγκάκης (γενν. Επιβάτες, 1921). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι
Επιβάτες, 7 Μαρτίου 2001.
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απόφοιτες δασκάλες των Αρχιγενείων, την Ελισάβετ Τριανταφυλλίδου και τη Φρόσω
Αντωνιάδου. Ας σημειωθεί ότι τότε το Παρθεναγωγείο της κοινότητας αυτής, ένας
μάλλον σταθερός προορισμός των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων,131
«έφτασε στις δόξες του», σύμφωνα με εντόπιο δάσκαλο.132 Η Σοφία Σαράφογλου
βρέθηκε σε τραίνο που ακινητοποιήθηκε στην Νικομήδεια από κεμαλικές δυνάμεις∙
ήταν 29 ετών και υπέστη «νευρικό κλονισμό», όπως διαπιστώθηκε στην Ελλάδα, στην
οποία έφθασε μεταμφιεσμένη σε ηλικιωμένη γυναίκα και της χορηγήθηκε αναρρωτική
άδεια ενός έτους. Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι είχε αντικαταστήσει το επίθετό της με
άλλο, που είχε τουρκική κατάληξη (-ογλου), για να την διευκολύνει στη διδακτική της
πορεία.133 Καθώς είναι η μοναδική περίπτωση απόφοιτης που επισημάνθηκε να
χρησιμοποιεί διαφορετικό επίθετο από το πατρικό της (Πιεράτου), γεννιούνται
ερωτήματα ποιος και γιατί της υπέδειξε την αντικατάσταση του επιθέτου, πώς την είχε
βοηθήσει ως τότε και γιατί δεν έγινε το ίδιο από άλλες απόφοιτες, ερωτήματα για τα
οποία δεν υπάρχουν ακριβείς απαντήσεις, πέρα από την επιδείνωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων την περίοδο που δίδασκε στη Μικρά Ασία. Πάντως η
συγκεκριμένη απόφοιτη, κατάφερε να συνεχίσει το διδακτικό της έργο και να
συμμετέχει σε συλλογικές δράσεις διατηρώντας το επίκτητο επίθετο.134 Υπήρχαν όμως
και άλλες που δεν τα κατάφεραν. «Πήγε ένας λήσταρχος και την έκαμε άνω-κάτ’ και
ούτε παντρεύτηκε. Ήρτε εδώ. Και μια άλλη τρελλάθ’κε. Θύματα της Τουρκοκρατίας,
θύματα της παιδείας. Αυτές οι δύο ήταν θύματα της παιδείας, να μάθ’νε τα παιδιά
γράμματα».135

Η άλλη διάσταση του μικρασιατικού τμήματος του δικτύου
Στα βάθη της Ανατολής παντρεύονταν καλύτερα… Ήταν γαιοκτήμονες
πλούσιοι, αλλά όχι μορφωμένοι… Δεν περνούσαν καλά. …Δεν ήταν στο δικό
τους επίπεδο (άκουγε να λέγεται, από τη μητέρα της Ελπινίκη Βαλή, κόρη του
γιατρού Αχιλλέα Βαλή, η Αναστασία Κυριαζή-Βαφείδου).136

Βλ. τη μαρτυρία της δασκάλας Ελένης Ιορδανίδου-Φάσσα, η οποία, από τις αρχές του 1910 που
φοίτησε στο δημοτικό, είχε δασκάλα απόφοιτη των Αρχιγενείων, Βασίλειος Αναστασιάδης (επιμ.),
«Αναμνήσεις από την εκπαίδευση στις χαμένες πατρίδες», Ποντιακή Εστία 22 (1978): 254.
132
Τον Λάζαρο Μυστακίδη, που έδωσε την πληροφορία στον Φωτιάδη, «Η παιδεία στο Ακ-ΝταδΜαδέν», 290. Βλ. και Ευστάθιος Αμπατζιάδης, «Ενθυμήματα», Ποντιακή Εστία 64 (1986): 6 και του
ίδιου, «Οι ιεροί ναοί και τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της πόλεως του Μεταλλείου Ακ-Νταγ», Ποντιακή
Εστία 96 (1993): 99.
133
Ρούλα Παρλαπανίδου-Παπαδοπούλου (το γένος Πιεράτου). Τηλεφωνική επικοινωνία, 2 Μαΐου 2017 .
134
Ενώ καταγράφεται με το πατρικό στην οικογενειακή μερίδα, ΔΓΘ/Πίνακας Αρχικής Κατάταξης
Κληρούχων Αγροκτήματος Νέων Επιβατών Πίνακας Οριστικής Διανομής του Αγροκτήματος Ν.
Επιβάται 1932, α.α. 27 Αυγούστου 1947, α.φ. 23/149.
135
ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Γιώργος Κόνιαλης (γενν. Επιβάτες, 18 Οκτωβρίου
1910). Ηχογραφημένη συνέντευξη στη Δέσποινα Εξακουστίδου. Καλαμαριά, 12 Ιουνίου 1998.
136
Στο ίδιο, Αναστασία Κυριαζή-Βαφείδου. (Τηλεφωνική επικοινωνία, 22 Νοεμβρίου 2012).
131

224

[…] διασκορπισθείσαι εν Ανατολή άσκησαν μεν διδακτικό έργο, κοσμούσι δε
σήμερον, ως οικοκυραί, τα σαλόνια των μεγαλυτέρων οικογενειών των μερών
ένθα εργάσθησαν ως διδασκάλισσαι (1921).137
Μια σειρά από μαρτυρίες αποκαλύπτουν μια άλλη λειτουργία του μικρασιατικού
δικτύου, την είσοδο, με γάμο, αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων στην
κοινωνική και οικονομική ελίτ των περιοχών της Μικράς Ασίας στις οποίες δίδαξαν.
Ένας τέτοιος γάμος στις περιοχές αυτές θα μπορούσε να είναι μια αυθόρμητη κατάληξη
γνωριμιών, καθώς νεαρά κορίτσια, όπως ήταν οι νεοδιορισμένες απόφοιτες των
Αρχιγενείων, βρίσκονταν στο επίκεντρο της τοπικής ζωής και των σχολίων, σύμφωνα
με γραπτές138 και παραστατικές πηγές, όπως πολυπρόσωπη φωτογραφία στην οποία
εικονίζονται οι τοπικές αρχές του Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια να πλαισιώνουν ιερέα
και να έχουν ανάμεσά τους τη νεαρή διευθύντρια του τοπικού Παρθεναγωγείου και
απόφοιτη των Αρχιγενείων Τερψιχόρη Ψάλτου (1904-1914).139

38. Τερψιχόρη Ψάλτου, διευθύντρια του Παρθεναγωγείου στο Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια, έκτη
από αριστερά με σκούρο φόρεμα, ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τις οικογένειές τους (Ιδιωτικό
αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου).

ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Επιβάται 114, «Υποδειγματικά μαθήματα των διδασκάλων.
Επιβάται», εφημ. Φως Θεσσαλονίκης [χ.α.φ.], [5;/31;] Αυγούστου 1921.
138
Βλ. Τριαντάφυλλος Παπαζώης, Το αρχαίο Πάνιο (Πάνιδο) Ανατ. Θράκης (Θεσσαλονίκη: Μέλισσα,
1988), 123.
139
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τερψιχόρη Ψάλτου, Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια, μεταξύ
1904-1914 (Πολυπρόσωπη φωτογραφία).
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Αλλά οι απόφοιτες δασκάλες των Αρχιγενείων που έγιναν νύφες ήταν «πολλές» και οι
γαμπροί τουρκόφωνοι (ορθόδοξοι). Επειδή η σύναψη στενών σχέσεων μεταξύ
ελληνόφωνων και τουρκόφωνων ορθοδόξων ενθαρρύνεται ή/και μεθοδεύεται από
όσους εμπλέκονται στα μικρασιατικά σχολικά δίκτυα, στα οποία συμμετείχαν και τα
Αρχιγένεια, ένας τέτοιος γάμος φέρνει στο προσκήνιο το φλέγον ζήτημα του αγώνα
ενάντια στην τουρκοφωνία ορθόδοξων πληθυσμών. Η τουρκοφωνία ορθόδοξων
πληθυσμών δεν περιοριζόταν στον νότο της Μικράς Ασίας, δηλαδή στην Καραμανία
(Κιλικία), αλλά εκτεινόταν στο κέντρο, την περιοχή της Καππαδοκίας, «(το 1912, από
τους 81 ελληνορθόδοξους οικισμούς της Καππαδοκίας, οι 49 ήταν τουρκόφωνοι)», και
στον βορρά, στη Βιθυνία και τον Πόντο140 (όριο προς δυσμάς η πόλη
Αλάσεχιρ/Φιλαδέλφεια).141
Η τουρκοφωνία ορθόδοξων πληθυσμών δεν περιοριζόταν στον νότο της
Μικράς Ασίας, δηλαδή στην Καραμανία (Κιλικία), αλλά εκτεινόταν στο κέντρο, την
περιοχή της Καππαδοκίας, «(το 1912, από τους 81 ελληνορθόδοξους οικισμούς της
Καππαδοκίας, οι 49 ήταν τουρκόφωνοι)», και στον βορρά, στη Βιθυνία και τον
Πόντο142 (όριο προς δυσμάς η πόλη Αλάσεχιρ/Φιλαδέλφεια).143 Η καταπολέμηση της
τουρκοφωνίας «(έως εξαλείψεως) ήταν ο κεντρικός πυρήνας και η πεμπτουσία του
όψιμου Διαφωτισμού των Μικρασιατών», 144 σύμφωνα με τους στόχους που έθεσαν οι
δύο μεγάλοι σύλλογοι που αντιπροσώπευαν τους τοπικούς μικρασιατικούς συλλόγους,
ο Σύλλογος «Μικρά Ασία» στην Κωνσταντινούπολη -ιδρύθηκε το 1865, αλλά
δραστηριοποιήθηκε το 1871- και ο «Σύλλογος των εν Αθήναις Μικρασιατών η
Ανατολή», που ιδρύθηκε το 1891. Ο Σύλλογος «Μικρά Ασία» στην
Κωνσταντινούπολη κύριο στόχο έθεσε τη μεταβολή της μητρικής γλώσσας των
τουρκοφώνων και προχώρησε στην ίδρυση 17 παρθεναγωγείων, γιατί «η γλώσσα του
σχολείου δεν μπορούσε να εκτοπίσει τη γλώσσα του σπιτιού».145 Ο Σύλλογος
«Ανατολή» στην Αθήνα είχε ως στόχο να εξοικειώσει τον ελληνικό πληθυσμό με τη
Μικρά Ασία και τα προβλήματά της, μέσω του περιοδικού Ξενοφάνης (1896-1910),
και μεγαλεπήβολο πόθο τον γλωσσικό εξελληνισμό των τουρκόφωνων ορθοδόξων.146
Αλλά «το ‘πρόβλημα’ της τουρκοφωνίας έδειχνε δυσεπίλυτο».147 Λόγω των
δυσκολιών στην εκμάθηση της ελληνικής, αυτή γινόταν με την βοήθεια της τουρκικής
γλώσσας. Η εκμάθηση της ελληνικής «στερέωσε και τη γνώση της τουρκικής», η οποία
στην Καππαδοκία επέτρεψε την «εκδοτική άνθηση των καραμανλίδικων βιβλίων τον
19ο αι. και την ανύψωση της τουρκοφωνίας των Ορθοδόξων σε ένα ανώτερο
επίπεδο».148 Η διδασκαλία της ελληνικής από απόφοιτες των Αρχιγενείων γινόταν
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 45.
Σύμφωνα με τον Σταμάτιο Αντωνόπουλο, πρώην γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη, που
πραγματοποίησε δύο περιοδείες στη Μικρά Ασία, το 1901 και το 1902, στο ίδιο, 80-82.
142
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 45.
143
Σύμφωνα με τον Σταμάτιο Αντωνόπουλο, πρώην γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη, που
πραγματοποίησε δύο περιοδείες στη Μικρά Ασία, το 1901 και το 1902, στο ίδιο, 80-82.
144
Στο ίδιο, 47.
145
Χατζηιωσήφ, Συνασός, 339.
146
Πλουμίδης, Τα Μυστήρια της Αιγηΐδος, 74.
147
Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, 42.
148
Χατζηιωσήφ, Συνασός, 340. Βλ. και Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Ανταβάλ-Ακτάς. Μια πρώτη ιστορική
προσέγγιση (Θεσσαλονίκη: Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 2015), 140.
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χωρίς την βοήθεια της τουρκικής, αφού ελάχιστες γνώριζαν την τουρκική, και αυτό
μετά την υποχρεωτική της εκμάθηση το 1915. Επρόκειτο περί «ελληνικής όλως
καθαρευούσης, απηλλαγμένης ξενισμών και χυδαϊσμών», όπως είχε την ευκαιρία να
διαπιστώσει επισκέπτης στο Παρθεναγωγείου της Πάφρας, το οποίο διηύθυνε η
απόφοιτη των Αρχιγενείων Ζωή Νικολάου (1902).149 Πώς προσέγγιζαν όμως οι
απόφοιτες των Αρχιγενείων τους τουρκόφωνους μαθητές και μαθήτριές τους δεν είναι
γνωστό με ακρίβεια. Ίσως με ένα «εικονογραφημένο πολύχρωμο Λεύκωμα», ένα είδος
τάμπλετ της εποχής με εικόνες του κόσμου, όπως αυτό που είχε δημιουργήσει η
Βαλασία Καλλιοντζίδου, με το οποίο δίδασκε «χίλια-δύο πράγματα» στην κοινότητα
Μεσουδιέ/Μελανθία του νομού Σίβας/Σεβάστεια: «εικόνιζε διάφορα ζώα, πτηνά,
δένδρα όλων των ειδών, φυλές ανθρώπων κλπ. και καθώς ήσαν πολύ παραστατικά,
εξηγούσε εις τους μικρούς τότε μαθητάς κάθε λεπτομέρεια δια το κάθε τι, εν προς εν
τα περιεχόμενα του λευκώματος, το οποίον εχαρακτηρίζετο και απετέλει θησαυρόν
πολυτίμων και ωφελίμων γνώσεων εις τους μαθητάς της εποχής εκείνης». 150
Καθώς λοιπόν ο στόχος της διάδοσης της ελληνοφωνίας σε τουρκόφωνους
ορθοδόξους παρέμενε ζητούμενο, η επίτευξη του στόχου αυτού οδηγούσε σε προτάσεις
πέραν του σχολείου. Ο λόγιος εκπαιδευτικός Γεώργιος Ασκητόπουλος, που για πολλά
χρόνια δίδαξε στην περιοχή της Καππαδοκίας και εργάστηκε για τη διδασκαλία της
ελληνικής σε «ξενογλώσσους Έλληνας», σε ένα συνέδριο στον Ελληνικό Φιλολογικό
Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα. Για θετικότερα
αποτελέσματα, υποστήριξε ότι η προσπάθεια για την εξάπλωση της ελληνοφωνίας δεν
θα έπρεπε να απασχολεί μόνο το σχολείο αλλά και την εκκλησία και την ευρύτερη
κοινωνία, ορίζοντας τον τρόπο: «Προς ταχείαν και ασφαλή επίτευξιν του διωκομένου
σκοπού ανάγκη εκ παραλλήλου προς την σχολήν να εργάζηται και η εκκλησία δια του
κηρύγματος και της διδασκαλίας του κλήρου και η άλλη κοινωνία δια της αναπτύξεως
πικοινωνίας εμπορικής προς ελληνόφωνα στοιχεία δια σχέσεων γάμου, διαλέξεων κλ.»
(1909).151 Σε ένα τέτοιο ενθαρρρυντικό πλαίσιο, σημειώνονται οι γάμοι απόφοιτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων με τουρκόφωνους ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν
αποκαταστάθηκε στο Ζούγκουλδακ/Ποντοηράκλεια, στο οποίο δίδαξε η Λαμπρινή
Ψάλτου, αποδεχόμενη την πρόταση γάμου από τον ξυλέμπορο Γρηγόρη Ηετίωνα, και

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ν. Παπαμιχαλόπουλο που το επισκέφτηκε, βλ. Λαζαρίδης, Στατιστικοί
Πίνακες της Εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο, 75.
150
Σιδέρης, «Μία σπανία διδασκάλισσα», 195-196.
151
Γεώργιος Ασκητόπουλος, «Πορίσματα Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως»,
Ξενοφάνης 6/3 (1909): 106.
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το ίδιο θα έκανε και η αδελφή της, αν
αποδεχόταν την πρόταση γάμου που
της έγινε εκεί, αλλά της το απαγόρευσε
η μητέρα της152 για λόγους που
εξετάζονται στους περιορισμούς που
αντιμετώπιζαν οι απόφοιτες δασκάλες
των Αρχιγενείων. Επίσης, η Ευδοξία
Δημητριάδου, η οποία διηύθυνε το
Παρθεναγωγείο
Αργυρο(ύ)πολης
153
(1912-1913), αποκαταστάθηκε εκεί∙
ήταν μία από τις 13 απόφοιτες
δασκάλες με καταγωγή από το
Ξάστερο, τις οποίες αναφέρει ο
λαογράφος Χαρίδημος Γκέρτσος.154
Εκτός από το ενθαρρυντικό
περιβάλλον για τη σύναψη γάμων,
στην περίπτωση των Αρχιγενείων
παρατηρείται και μεθόδευση. Σε αυτή
την περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι η μέριμνα για γαμήλια
αποκατάσταση και προικοδότηση
39. Η Λαμπρινή [Ψάλτου]-Ηετίωνος με τον σύζυγό ορφανών και άπορων κοριτσιών
της Γρηγόρη (Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας «ενηλικιουμένων», ήταν γνώρισμα
Παπαδοπούλου)
των Αρχιγενείων από την ίδρυσή τους
σχεδόν μέχρι την περίοδο που
παρουσιάστηκαν οικονομικά προβλήματα στα Αρχιγένεια, τα οποία προκάλεσαν την
παύση του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου.155 Τότε μάλιστα όσα κορίτσια δεν
διορίστηκαν ή δεν επέστρεψαν σε συγγενείς τους, αποκαταστάθηκαν με γάμο, με την
οικονομική συνδρομή της ιδρύτριας.156 Τα σχετικά στοιχεία είναι περιορισμένα.
Φαίνεται όμως πως η μέριμνα των Αρχιγενείων για γαμήλια αποκατάσταση άπορων
κοριτσιών δεν έπαψε. Η ορφανή μαθήτρια Σταυρινή (αδελφή της Άννας, γένν.
Επιβάτες 1876),157 μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της στο διδασκαλείο των
Αρχιγενείων, αρνήθηκε να διδάξει μακριά ή κοντά, και προτίμησε να παντρευτεί στην
Κωνσταντινούπολη, με τη διαμεσολάβηση του σχολείου.158
Σύμφωνα με την Ευγενία Παπαδοπούλου και τον γιο της Μίλτο Παπαδόπουλο. (Τηλεφωνική
επικοινωνία, 5 Δεκεμβρίου 2016).
153
Λαζαρίδης, Στατιστικοί Πίνακες, 124. Βλ. και Γ. Θ. Κανδηλανάπτης, «Ιστορία του Ελληνικού
Παρθεναγωγείου της Αργυροπόλεως», Αρχείον Πόντου 26 (1964): 148-149.
154
Γκέρτσος, Η Ανατολική Θράκη, 116-117.
155
Βλ. αφιερωτήριο/βακφιέ, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): 59.
156
Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
157
Βλ. ΔΓΘ/Πίνακας Αρχικής Κατάταξης Κληρούχων Αγροκτήματος Νέων Επιβατών Πίνακας
Οριστικής Διανομής του Αγροκτήματος Ν. Επιβάται 1932, α.α. 27 Αυγούστου 1947, α.φ. 26.
158
Σύμφωνα με την κόρη της Άννας, ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Μαριωρή
Κοντίνη, (γενν. Επιβάτες, 1903). Ηχογραφημένη συνέντευξη στη Μαριωρή Γρηγορίου, Νέοι Επιβάτες,
11 Σεπτεμβρίου1996.
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Αυτή η διάσταση της λειτουργίας των Αρχιγενείων επανέρχεται με ένα
συνοικέσιο πάνω στις οδούς του μικρασιατικού τμήματος του δικτύου. Το συνοικέσιο
αναδεικνύει τον διαμεσολαβητικό ρόλο των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι
έπαιζαν καθοριστικό ρόλο, όπως φαίνεται και από την περίπτωση απόφοιτου του
Ελένειου που απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου όπου δίδασκε για να βρεί
νύφη, μετά από πολυετή διδασκαλική περιπλάνηση.159 Στο συνοικέσιο του
μικρασιατικού δικτύου των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
διαμεσολαβητικό ρόλο έπαιξε ο διευθυντής του κοινοτικού σχολείων των Επιβατών
και «δήμαρχος» Επιβατών κατά τα τελευταία έτη, Νικήτας Κρητικόπουλος, ο οποίος
είχε στενή σχέση, από κάθε άποψη, με τα Αρχιγένεια. Ήταν γιος μιας εκ των πρώτων
αποφοίτων του έτους 1865 (Φανής Νικήτα), απόφοιτος του Ελένειου Γυμνασίου
Αρρένων,160 ψάλτης του ναού των Αρχιγενείων161 και σύζυγος απόφοιτης δασκάλας
των Αρχιγενείων (Ασπασίας Χατζηβλασίου). Διασώζονται επίσης κάποια σχολικά
στιγμιότυπα,162 όπως και ο λόγος του κατά την υποδοχή της ελληνικής στρατιωτικής
αποστολής το 1919,163 ενδεικτικά του διδακτικού και πατριωτικού του ζήλου, που
συνάδουν με τον διαμεσολαβητικό του ρόλο στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη
διάδοση της ελληνοφωνίας. Ο Νικήτας Κρητικόπουλος λοιπόν διαμεσολάβησε στο
συνοικέσιο της Σουλτάνας Μπούζου, που φοίτησε στα Αρχιγένεια, αλλά δεν
ολοκλήρωσε τις σπουδές της, με τον «καραμανλή τσιφλικά»164 (γαιοκτήμονα) της
Πάφρας Θεόδωρο Κοτζαπαράσογλου. «Όταν την είδε [ο γαμπρός] την βρήκε πολύ
όμορφη, αλλά τον πείραξε που ήταν κόκκινα τα μάγουλά της. ‘Ήταν πολύ βαμμένη’.
Αλλά ήταν το φυσικό της». Εξαιτίας αυτού του φυσικού γνωρίσματος, κόκκινα
μάγουλα σε λευκό δέρμα, αποδόθηκε στον πατέρα της Γιώργο Ιωακειμίδη το
παρατσούκλι Μπούζος, που κάποια στιγμή αντικατέστησε το επίθετο. Όταν η
Ιδιωτικό αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου, Βασίλης Καργόπουλος [Αρετσού Κωνσταντινούπολης
1917-Θεσσαλονίκη 1987], [Κάτι σαν Αναμνήσεις] Α΄ (Χειρόγραφο τετράδιο), 37.
160
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων. Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος 1929. (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 16 και ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου,
Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδη, Το Ιστορικόν του Συλλόγου (Τέσσερα Σχεδιάσματα).
161
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
162
«Νικήτας Κρητικόπουλος, αυτός μας έμαθε και γράμματα, στην έκτη τάξ’, χωριανός μας»,
ΙΑΠΕ/Μαρτυρίες. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Γιώργος Κόνιαλης (γενν. Επιβάτες, 18 Οκτωβρίου
1910). Ηχογραφημένη συνέντευξη στη Δέσποινα Εξακουστίδου. Καλαμαριά, 12 Ιουνίου 1998∙ «Θα πας
μέχρι την έκτη τάξη. Όποιο δε πάγαινε, πάγαινε η δημογεροντία στο μπαμπά ή τον φώναζε εκεί στο
γραφείο και τον πρόσβελνε. Τον έλεγε να μάθ’ς το παιδί γράμματα. Ο αδελφός μου δεν ήθελε να πάει ο
συχωρεμένος. Μεγάλωσε ήτανε καμιά δεκαπενταριά χρονού και ήθελε να παγαίνει στ’ αλέτρια να
οργών’. […] Και είχαμε τον δάσκαλο -δικός μας χωριανός μας ήταν, αλλά δεν τον θυμάμαι [Νικήτας
Κρητικόπουλος]. Και τονε πήρε και τονε πήγε ο μπαμπάς μας και ήμ’να κι εγώ εκεί στο σχολείο -πρώτη
τάξη ήμαστανε τότε, ακόμη Τουρκοκρατία ήτανε. ‘Και εγώ δε θέλω’, λέει, ‘οι χωριανοί μου να γίνουν
χωριάτες. Θέλω να μάθουνε γράμματα’». Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Γιώργος Κόνιαλης.
Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 12 Οκτωβρίου 2000.
163
«[…], ο δήμαρχος κ. Νικήτας Κρητικόπουλος προσεφώνησεν τους υψηλούς επισκέπτας ως εξής: Ως
δήμαρχος Επιβατών προσφωνώ υμίν εκ μέρους της κοινότητος ‘ευ παρέστητε’. Η παρουσία υμών
μεταξύ μας λύει δεσμά δουλείας επαχθούς και δροσίζει την φλόγα της προ 466 ετών διαρπαγείσης
Ελευθερίας μας. […]», ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Επιβάται 114, «Ο κ. Κατεχάκης εις
Επιβάτας», εφημ. Πατρίς [χ.α.φ.], 22 Ιανουαρίου 1919.
164
Για την ονομασία αυτή των τουρκόφωνων ορθοδόξων, που κρίνεται περιοριστική και ασαφής, βλ.
Ευαγγελία Μπαλτά, «Οι πρόλογοι των καραμανλίδικων βιβλίων πηγή για τη μελέτη της «εθνικής
συνείδησης των τουρκόφωνων ορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας», Μνήμων 11 (1987): 225.
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παρεξήγηση λύθηκε, η Σουλτάνα βρέθηκε παντρεμένη στην Πάφρα. 165 Ο γάμος
τελέστηκε πριν αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη (1914), προκειμένου να βρουν
εργασία, τρεις από τις αδελφές της που είχαν φοιτήσει στα Αρχιγένεια, με επικεφαλής
εκείνη που προηγουμένως είχε διδάξει στην Άγκυρα (Ευφημία, Θάλεια και Καλυψώ
Μπούζου).
Από τις περιοχές αυτές, η ανεύρεση σχετικού υλικού γίνεται ακόμη
δυσκολότερη εξαιτίας της τροπής που πήρε ο διωγμός χριστιανών. Η Σουλτάνα
επιβίωσε και διηγήθηκε την ιστορία της. Στην Πάφρα, που μαζί με την Σαμψούντα,
υπήρξαν το επίκεντρο του ελληνικού εθνικισμού, σημειώθηκαν διώξεις της κοινωνικής
και οικονομικής ελίτ, με αποτέλεσμα την ένταξη των διωκόμενων σε αντάρτικα
σώματα.166 Όταν ο σύζυγός της εντάχθηκε σε ένα από αυτά, η ίδια φυγαδεύτηκε από
τη μητέρα του Τούρκου που την δίωκε και ανήκε στο προσωπικό της, κρυμμένη σε
κάρο, μαζί με τα τρία της παιδιά, έχοντας πρώτα κρύψει στον κότσο των μαλλιών της
χρήματα. Με αυτά κατάφερε να φθάσει στη Βηρυτό, χωρίς το ένα από τα παιδιά της,
και από εκεί στην Ελλάδα. Το χρονικό αυτό διάστημα ήταν τόσο, ώστε οι αδελφές της
να την θεωρήσουν νεκρή και να της κάνουν μνημόσυνο. Όταν έφθασε στη
Θεσσαλονίκη, κανείς από τους συγγενείς της δεν την αναγνώρισε. Εκείνη τους είπε ότι
είχε γνωρίσει «τα καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ, και τις πληγές του Ιώβ’». 167

Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη. Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα (το γένος Μπούζου, γενν. Νέοι
Επιβάτες 1926). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2016.
166
Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, 40-41.
167
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα (το γένος Μπούζου, γενν. Νέοι
Επιβάτες, 1926). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2001.
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2.0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

2.1

Η συλλογικότητα και τα πρότυπά της ως πηγή αυτοεκτίμησης

Το τελευταίον έτος των σπουδών μου ‘12ον’ δεν ηξιώθην να το τελειώσω εις το
αγαπημένο μου χωριό. Δεν ηξιώθην να λάβω τον ώμορφο εκείνο τίτλο
‘Αρχιγενίς.’ Αχ!!!! πικρόν τούτο πράγμα!!!!!! Μετά τρίμηνον φοιτήσεως μου εις
την δωδεκάτην των Αρχιγενείων η σκληρά τύχη, ναι αυτή η τρισκαταραμένη
τύχη μας έκανε όπως εγκαταλείψω την αγαπημένη μου πατρίδα, τας σπουδάς μου
και να περιφέρομαι κατά την θέλησιν του Κεμάλ εις τα τέσσερα σημεία του
ορίζοντος. […]1 Εβγήκαμεν εις αυτήν [Σαμοθράκη] και εδιορίσθην ως
υποδιδασκάλισσα μαζύ με την Άνναν [Σαράπογλου;]. Αυτή η προσφυγιά μου
έκανε όπως χάσω τας σπουδάς μου. Αι άλλαι συμμαθήτριές μου εξακολούθησαν
αυτάς, ετελείωσε ο χρόνος και έλαβον τα διπλώματά των. Ως έμαθα έγινα τρελλή
παντείους τρόπους κατέφυγα όπως εξακολουθήσω και εγώ τας σπουδάς μου και
να λάβω το πτυχείον. Το κατόρθωσα. Αποφασίσαμεν με την Άννα όπως πάμε
εις την Θεσσαλονίκην και εις το εκεί διδασκαλείον. Μετά δίμηνον διαμονής μου
εις αυτό λαμβάνομεν μίαν επιστολήν από τον πρώην διευθυντήν μας κον
Κάστανον όπως φθάσωμεν αμέσως εις Αλεξ/πολιν εις το εκεί διδασκαλείον.
Φθάσαμεν εις Αλεξανδρούπολιν. 9 μήνας έκανα εις το διδασκαλείον ως
οικότροφος και υπέφερα αρκετά κατ’ αυτούς τους μήνας από πυρετούς εν γένει
από την κακήν δίαιταν. Ναι 9 μήνας έμεινα εις αυτό. 9 ημέρας δεν ήμουνα
εντελώς καλά. Δεν έπαυσα ουδέ λεπτόν από τα δάκρυα. Ενθυμόμουν τους
αγαπημένους μου γονείς και αδέλφια. Ο μόνος μου στεναγμός ήτο αχ! μανίτσα
μου αχ! παπάκα μου κ.τ.λ. Τέλος με κόπους και παρ’ όλην μου την ασθένειαν
κατόρθωσα να λάβω και εγώ το πτυχείον μου και τώρα που γράφω το κρατώ εις
τας χείρας μου. (Μαριάνθη Τσιμπιρή).2
Στο απόσπασμα ημερολογιακών σημειώσεων μιας μαθήτριας των Αρχιγενείων
αποτυπώνονται συναισθήματα που προκλήθηκαν από την εμπειρία της ακούσιας
διακοπής των σπουδών της λίγο πριν την κατάκτηση του διδασκαλικού πτυχίου και του
τίτλου «αρχιγενίς», και συναισθήματα που δημιουργήθηκαν για την υπέρβαση αυτού
του κοινωνικού περιορισμού. Πρόκειται για συναισθήματα που συνδέονται με τη
δημιουργία του εαυτού, τα πρώτα με την ανάπτυξη αισθήματος για τον εαυτό, την
αυτοεκτίμηση, ενδεικτική των μαθητριών που εξαρτούσαν τις σπουδές τους μόνο από
τα Αρχιγένεια και δεν προσέβλεπαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο
διδασκαλείο για να ονομαστούν απόφοιτές του, και τα δεύτερα με τη διαμόρφωση του

1

Ιδιωτικό αρχείο Μαρίας Αντωνάρα, Μαριάνθη Τσιμπιρή, Ημερολόγιον της Γαλανολεύκου, ήτοι μιας
προσφυγοπούλας της Προποντίδος 1924 (Χειρόγραφο ημερολόγιο με εισαγωγή και καταγραφές από τον
Σεπτέμβριο του 1924 ως τον Φεβρουάριο του 1925), 2.
2
Στο ίδιο, 5-6.
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εαυτού, την αυτοπραγμάτωση.3 Καθώς οι δασκάλες, οι πρώτες εγγράμματες
εργαζόμενες στον δημόσιο χώρο, έπρεπε να δημιουργήσουν ένα νέο εγώ, που θα
ξεπερνά τα όρια της ιδιωτικής ζωής για να διαδραματίσει ρόλο στη δημόσια ζωή, το
ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη δημιουργία του εαυτού των αποφοίτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων και τα ευρήματα αναπτύχθηκαν σε δύο κεφάλαια: στο
κεφάλαιο αυτό (το πρώτο) εξετάζεται η οικοδόμηση αυτοεκτίμησης και στο δεύτερο η
ανταπόκριση στις απαιτήσεις ιδιωτικού-δημόσιου χώρου, προκειμένου να εκφράσουν
τον εαυτό τους.
Και τα δύο κεφάλαια βασίζονται μερικώς στα «πορτρέτα» αποφοίτων των
Αρχιγενείων, που δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν στην προσέγγιση της εμπειρίας
τους. Η εμπειρία των αποφοίτων των Αρχιγενείων εντάσσεται στην εμπειρία των
πρώτων εγγράμματων εργαζόμενων γυναικών, η οποία μελετάται τα τελευταία χρόνια
στο εξωτερικό4 και την Ελλάδα.5 Για την προσέγγιση της εμπειρίας, λήφθηκε υπόψη η
ισορροπία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε δύο αρχές: την εμβάθυνση με τη συλλογή
δεδομένων, σύμφωνα με την ευρετική φαινομενολογική προσέγγιση, η οποία, χωρίς να
συνιστά μέθοδο, συστήνει βήματα για τη μελέτη του ατόμου σε κατάσταση εμπειρίας,6
και την αποφυγή του πολιτισμικού τουρισμού, την αποφυγή δηλαδή της επιφανειακής
προσέγγισης, που μπορεί να προκληθεί από την υπέρμετρη αναζήτηση εμπειριών
(φεμινιστική φιλοσοφία).7 Τα «πορτρέτα» των αποφοίτων των Αρχιγενείων
καταρτίσθηκαν με βάση υπάρχουσες πηγές
και, σε πολλές περιπτώσεις,
συμπληρώθηκαν με προφορικές μαρτυρίες μελών των οικογενειών τους, ώστε να
περιέχουν στοιχεία για την οικογενειακή και την κοινωνική κατάσταση, τη διδακτική
διαδρομή και την ατομική και συλλογική δράση των αποφοίτων. Πρόκειται για
περισσότερα από 50 «πορτρέτα» αποφοίτων, γυμνασίου (8) και διδασκαλείου (40 + 2
με πτυχίο και του Ιωακείμειου Παρθεναγωγείου), από όλη την περίοδο λειτουργίας
των Αρχιγενείων, από τις πρώτες δηλαδή απόφοιτες του 1865 ως αυτές που διέκοψαν
υποχρεωτικά τις σπουδές το 1922 και τις ολοκλήρωσαν σε διδασκαλεία του ελληνικού
κράτους: Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καρπενησίου,
Λάρισας, Φλώρινας ή ακόμη σε Εμπορική Σχολή των Αθηνών (10). Οι τελευταίες
συμπεριλήφθηκαν γιατί αναγνώριζαν τους εαυτούς τους ως αποφοίτους των
Αρχιγενείων και συμμετείχαν σε συλλογικές δράσεις που αναπτύχθηκαν με
πρωτοβουλία αποφοίτων των Αρχιγενείων. Καταρτίσθηκαν επίσης και «πορτρέτα»
αποφοίτων του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων, δασκάλων, ιεροδιδασκάλων και
γιατρών (7), αρκετά από τα οποία διαπλέκονται με τα προηγούμενα, λόγω συγγένειας,
παράλληλων ή κοινών δράσεων, και είναι γι’ αυτό διαφωτιστικά. Εκτός από αυτά,
3

Marwenna. Griffiths, Feminisms and the Self. The Web of Identity (London and New York: Routledge,
1995), 60.
4
Βλ. Richard J. Altenbaugh, “Introduction”. The Teacher’s Voice: A Social History of Teaching, ed.
Richard J. Altenbaugh (London-Washington D.C.: The Flamer Press, 1992), 1.
5
Μαρία Πρέκα, «Αρσακειάδες δασκάλες (1880-1913): ρητές και άρρητες οικογενειακές διαδρομές», Το
Φύλο στην Ιστορία: Αποτιμήσεις & Παραδείγματα, επιμ. Γλαύκη Γκότση, Ανδρονίκη Διαλέτη, Ελένη
Φουρναράκη (Αθήνα: Εκδόσεις Ασίνη, 2015), 111.
6
Bruce G. Douglass and Clark Moustakas, “Heuristic inquiry: the internal search to know”, Journal of
Humanistic Psychology 25 (1985): 39-55.
7
Griffiths, Feminisms and the Self, 66-68.
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υπάρχουν «πορτρέτα», που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ατελή, γιατί, ενώ
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, δεν επιτρέπουν την ένταξη σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο ή τη σύλληψη της επαγγελματικής διαδρομής των αποφοίτων. Τέτοια
υπάρχουν περί τα 200, από τα οποία τα 185 με πτυχία που αποκτήθηκαν πριν το 1922
και 14 μετά. Σε αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν όσα δεν διαθέτουν επώνυμα (8) ή είναι
ανώνυμα (4).
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην
οικοδόμηση αυτοεκτίμησης η ένταξη σε συλλογικότητα, και συγκεκριμένα στη
συλλογικότητα των «αρχιγενίδων», και η επιρροή ισχυρών προτύπων, όπως ήταν οι
ιδρυτές Σαράντης και Ελένη Αρχιγένους για τις
απόφοιτες των Αρχιγενείων. Η συμμετοχή στη
συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» φαίνεται να παίζει
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης
της μαθήτριας των Αρχιγενείων, το αυτοβιογραφικό
κείμενο της οποίας έχει παρατεθεί στην αρχή του
κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, στο ημερολόγιο που άρχισε
να κρατά από την έναρξη της σύντομης -λόγω θανάτου
από φυματίωση- διδασκαλικής της ζωής, η Μαριάνθη
Τσιμπιρή, για να μην ξεκινήσει «αποτόμως» και, επειδή
δεν είχε κρατήσει σημειώσεις από τη μαθητική της ζωή
(«πολύ κακώς»), αποφάσισε να καταγράψει «μερικά
σημεία», που «έμειναν καλά κεγχαραγμένα» στη μνήμη
της, ως ένα είδος σύντομης εισαγωγής. Μεταξύ αυτών
ήταν και η «σκληρή τύχη», δηλαδή η «προσφυγιά», που
40.
Μαριάνθη
Τσιμπιρή ματαίωσε την ολοκλήρωση των σπουδών της και την
(Ιδιωτικό
αρχείο
Μαρίας κατάκτηση του πτυχίου των Αρχιγενείων και του τίτλου
Αντωνάρα)
«αρχιγενίς». Η ματαίωση αυτή αποτιμάται, στην ίδια
νοηματική ενότητα, αρνητικά και ιδιαίτερα εμφατικά:
με επαναλήψεις («δεν ηξιώθην» δις) και αξιολογήσεις («πικρόν»), η μία από τις οποίες
αποδίδει στη ματαίωση την ίδια βαρύτητα με την απώλεια της ιδιαίτερης πατρίδας
(«μας έκανε όπως εγκαταλείψω την αγαπημένη μου πατρίδα, τας σπουδάς μου»).
Επιπλέον, παρόλο που το πολυπόθητο διδασκαλικό πτυχίο κατακτήθηκε τελικά, δεν
γίνεται αναφορά σε άλλη συλλογικότητα από εκείνη των «αρχιγενίδων». Η απώλεια
του τίτλου «αρχιγενίς» δεν αντισταθμίζεται και η αυτοεκτίμηση που αντλείται από την
είσοδο στην εκπαιδευτική συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» δεν αποκαθίσταται.
Η αυτοεκτίμηση που αντλούν οι απόφοιτες των Αρχιγενείων από την ένταξη
στη συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» μπορεί να προσεγγιστεί με τη βοήθεια της
σύγχρονης έρευνας, η οποία συνδέει την αυτοεκτίμηση και με συλλογικότητα. Η
σύνδεση της αυτοεκτίμησης με τη συλλογικότητα προέκυψε από την αποσύνδεση της
αυτοεκτίμησης αποκλειστικά από το επίτευγμα. Η απομάκρυνση από την κοινή
παραδοχή ότι η αυτοεκτίμηση προκαλείται από το επίτευγμα κατά την πολιτική
φιλοσοφία ή προκαλεί το επίτευγμα κατά την ανθρωπιστική ψυχολογία οδήγησε στην
εξάρτηση και των δύο, αυτοεκτίμησης και επιτεύγματος, από δύο
αλληλοσυνδεόμενους παράγοντες: α) τις κοινωνικές σχέσεις του ανήκειν, οι οποίες
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καθορίζονται από κοινωνικές δομές που δεν προϋποθέτουν επιλογή: φύλο, φυλή, τάξη,
σεξουαλικότητα, ηλικία, ή από την ιδιότητα μέλους που προϋποθέτει επιλογή και
μπορεί να απαιτεί και επίτευγμα∙ και β) τη συνδεόμενη με τις κοινωνικές σχέσεις
αυθεντικότητα ή μη αυθεντικότητα, όταν συμβαίνει η ένταξη να απαιτεί προσποίηση
αισθημάτων, στάσεων και απόψεων ή προσωπικής ιστορίας, που προκαλούν το
αίσθημα του μη αυθεντικού ή της απώλειας του πραγματικού εαυτού.8
Για την οικοδόμηση αυτοεκτίμησης σε εκπαιδευτική συλλογικότητα, πρώτιστη
σημασία έχει η εκπαιδευτική πολιτική της αποδοχής. Κατά την (αέναη) διαδοχή
αποδοχής και απόρριψης με εντάξεις και αποκλεισμούς, που διαμορφώνουν την
ταυτότητα, η αποδοχή προκαλεί την αγάπη -η απόρριψη την αντίσταση- και ενισχύει
τους συνεκτικούς δεσμούς στη διαδικασία που εκκινεί με την ένταξη σε μία
συλλογικότητα. Επιπλέον, καθιστά περιττή την όποια προσποίηση κατά την είσοδο ή
την παραμονή στη συλλογικότητα.9 Σύμφωνα με όσα έχουν υποστηριχθεί ως τώρα, στο
εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων ήταν αποδεκτά κορίτσια -και αγόρια- όλων
των κοινωνικών στρωμάτων κατά την ίδρυσή του. Η ίδια εκπαιδευτική πολιτική
διατηρήθηκε και στην υπόλοιπη διαδρομή του εκπαιδευτικού συγκροτήματος, μετά την
επιβολή διδάκτρων και τη διάκριση σε εύπορες και άπορες μαθήτριες, από τις οποίες
οι δεύτερες υπερίσχυαν πάντοτε αριθμητικά. Αλλά επειδή η διαμόρφωση της
ταυτότητας σημειώνεται σε πλαίσιο δομών εξουσίας,10 εντός των Αρχιγενείων
αναπαράγονται και οι κοινωνικές διαφορές των μαθητριών, μέσω του διαφορετικού
επιπέδου φοίτησης, που δεν είχε βέβαια απόλυτη ισχύ: αποφοίτηση από το γυμνάσιο
για τα κορίτσια εύπορων οικογενειών, αποφοίτηση από το διδασκαλείο για το κορίτσια
των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων. Το ερώτημα που προκύπτει για τη σχέση που
συνέδεε τις απόφοιτες του γυμνασίου με εκείνες του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
μπορεί εμμέσως να απαντηθεί από την ηγετική θέση και των δύο τύπων αποφοίτων
στους συλλόγους που ίδρυσαν πριν και μετά το 1922, στους οποίους υπερείχαν
αριθμητικά οι απόφοιτες του διδασκαλείου∙ και οι δύο τύποι αποφοίτων θεωρούσαν ότι
ήταν απόφοιτες των Αρχιγενείων και ότι ανήκαν στη συλλογικότητα των
«αρχιγενίδων».
Αλλά η συμμετοχή στη συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» απαιτούσε και το
επίτευγμα. Αν ίσχυε η πολιτική της αποδοχής όλων των κοριτσιών κατά την είσοδο
στα Αρχιγένεια, δεν συνέβαινε το ίδιο με την εκπαιδευτική διαδικασία, που προέβλεπε
προφορικές και γραπτές δοκιμασίες για τον προβιβασμό από τη μία τάξη στην άλλη. Η
επιτυχής έκβαση των δοκιμασιών συνέβαλε στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης,11
ενώ η ανεπιτυχής την έπληττε. Στις συλλογικότητες που απαιτούν επίτευγμα, τα άτομα
που αντλούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από τη συμμετοχή στη συλλογικότητα και
αισθάνονται μεγαλύτερη απειλή για την απώλειά της είναι εκείνα που παρουσιάζουν
υψηλή μαθησιακή επίδοση.12 Δεδομένης της σχέσης που έχει η μαθησιακή επίδοση με
Στο ίδιο, 115-120.
Στο ίδιο, 90-94.
10
Στο ίδιο.
11
Julie A. Garcia and Diana T. Sanchez, “Collective self-esteem”, The Encyclopedia of Positive
Psychology, ed. Shane J. Lopez (London: Wiley-Blackwell, 2009), 194-198.
12
Στο ίδιο.
8
9
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την αυτοεκτίμηση, θα διαφώτιζαν το ζήτημα της αυτοεκτίμησης των «αρχιγενίδων» οι
επιδόσεις τους, αλλά τα σχετικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Υπάρχει όμως ανάμεσά
τους ένα στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι περισσότερες
απόφοιτες φρόντιζαν να αποκτούν δύο πτυχία, δασκάλας και νηπιαγωγού.13 Όσα
λοιπόν πτυχία βρέθηκαν να ανήκουν σε απόφοιτες με δύο πτυχία παρουσιάζουν
άριστες επιδόσεις, όπως της Ουρανίας Χαλεποπούλου, που κατείχε πτυχίο δασκάλας
με «Άριστα» (1893)14 και νηπιαγωγού με «σχ. Άριστα» (189[4]),15 και της Βάσως
Κεραμιδοπούλου, της οποίας σώζεται μόνο το πτυχίο νηπιαγωγού, που το κατέκτησε
με άριστα (1909).16 Παράδειγμα μαθήτριας που αντλούσε υψηλή αυτοεκτίμηση από τη
συμμετοχή της στη συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» και ένιωσε οδύνη από την
απώλεια της, την οποία περιέγραψε στο αυτοβιογραφικό της κείμενο, είναι η Μαριάνθη
Τσιμπιρή. Δεν είναι όμως γνωστές οι μαθησιακές της επιδόσεις παρά μόνο ότι η
συγκεκριμένη μαθήτρια, παρά τις αντιξοότητες, τον ακούσιο εκπατρισμό και την
ασθένεια (φυματίωση), κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Διδασκαλείο
Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (1923/24). Παράδειγμα μαθήτριας με υψηλή
μαθησιακή επίδοση που αντλούσε υψηλή αυτοεκτίμηση από τη συμμετοχή της στη
συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» είναι η Τερψιχόρη Ψάλτου, όπως αποκαλύπτει ο
τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τον εαυτό της, ένα χρόνο πριν την κατάκτηση του
διδασκαλικού πτυχίου με άριστα (1904),17 καλλιγραφώντας δηλαδή στο εξώφυλλο του
κόκκινου δερμάτινου σχολικού της λευκώματος με κεφαλαία γράμματα:
«ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α. ΨΑΛΤΟΥ ΑΡΧΙΓΕΝΙΣ 1903».18 Στα παραδείγματα αυτά, το
επίτευγμα της κατάκτησης του πτυχίου και του τίτλου της συλλογικότητας συνδέεται
με την κατάκτηση υψηλής συλλογικής αυτοεκτίμησης. Ας σημειωθεί ότι η συλλογική
αυτοεκτίμηση θεωρείται υψηλή όταν αξιολογούνται θετικά και οι τέσσερις
υποκατηγορίες που την ορίζουν: θετική εκτίμηση της συλλογικότητας από το ίδιο το
άτομο, πεποίθηση στη θετική εκτίμηση της συλλογικότητας από τους άλλους, κεντρική
Σύμφωνα με κατάλογο «τελειοδιδάκτων», ως το 1890, οι 34 απόφοιτες από τις 78 είναι απόφοιτες
«Αρχιγενείου Παρθεναγωγείου τε και Νηπιαγωγείου»: «Ευπραξία Νικολάου, Ελένη Αθ. Χουσαφίδου,
Αθηνά Κ. Κεχαγιά, Ελένη Θ. Αλεξανδρίδου Επιβαταίαι, Μαργιώρα Τριανταφύλλου εξ Αφθόνι, Ελένη
Γ. Σοφιανού εκ Κωνσταντινουπόλεως, Ευθαλία Ι. Λυκίδου, Φωτεινή Γ. Δαγλή, Ταρσώ Ελευθερίου,
Μαργιώρα Α. Πιεράτου, Ευδοκία Α. Μαϊμά Επιβαταίαι, Κλεοπάτρα Χ. Σεραφείμ Μαδυτηνή, Ασπασία
Ι. Κωτσοπούλου, Δόμνα Κ. Νικολαΐδου, Αναστασία Τριανταφύλλου, Αικατερίνη Ι. Ανδρατσοπούλου,
Αικατερίνη Αντωνίου, Καλλιόπη Φ. Μανωλάκογλου, Αννίκα Σ. Καντόγλου, Ζωή Α. Ηλιόγλου, Βηθλεέμ
Χ. Αντωνίου, Φανή Α. Χρυσάφογλου, Αναστασία Ι. Λέλη, Χαϊδή Ν. Καπάνταη, Κλεάνθη Α. Ρεπαντά,
Ερασμία Ι. Ζησίδου, Μαργιώρα Ράλλη, Γλυκερία Γρηγορίου, Ταρσή Χρήστου, Κατίνα Κυριαζή,
Ευανθία Γερασίμου, Ευφημία Γ. Κοριτσίδου Επιβαταίαι, Αναστασία Κωνσταντίνου Εξαστραία, Δόμνα
Αδαμαντίου εξ Ηρακλείας», Δράκος, Τα Θρακικά, 36-37.
14
Θρακική Εστία Εορδαίας ο Αρχιγένης, [Πτυχίον]: Ουρανία Χ. Χαλεποπούλου. Αρχιγένεια
Καθιδρύματα. Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον. Εν Επιβάταις της Θράκης, Μηνός Ιουλίου 1893.
(Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο).
15
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16
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17
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Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904.
18
Στο ίδιο, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α. ΨΑΛΤΟΥ ΑΡΧΙΓΕΝΙΣ 1903 (Δερματόδετο λεύκωμα 80 σελίδων με
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θέση της συλλογικότητας στην αυτοαντίληψη και θετική αξιολόγηση της συμμετοχής
στη συλλογικότητα.19 Προς το επίτευγμα προέτρεπε τις μαθήτριες των Αρχιγενείων και
ο τρόπος προβολής ή δράσης των ιδρυτών ως προτύπων.
Κατά τη διάρκεια οικοδόμησης αυτοεκτίμησης σημαντικός είναι ο ρόλος των
προτύπων. Με την επισήμανση ότι δεν υπάρχει ένα τέλειο πρότυπο για όλους, τα
πρότυπα ή οι μέντορες
μπορούν να επηρεάσουν τη
ζωή
εκείνων
που
κατευθύνουν. Σύμφωνα με
τη θεωρία των κινήτρων, ο
ρόλος-πρότυπο λειτουργεί
ως πρότυπο συμπεριφοράς,
που επηρεάζει τα κίνητρα
και
τους
στόχους
αυξάνοντας τις προσδοκίες
και την αξία που ένας
υποψήφιος επενδύει σε
αυτά. Λειτουργεί επίσης ως
41. Το εξώφυλλο του λευκώματος της Τερψιχόρης Α. Ψάλτου αντιπρόσωπος του εφικτού
(Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου)
που μειώνει τα αυτοστερεότυπα του υποψηφίου και την αντίληψη του μεγέθους των εμποδίων που έχει να
αντιμετωπίσει. Μπορεί ακόμη να εμπνέει κάνοντας ένα σκοπό επιθυμητό, σε μια
περίπλοκη διαδικασία όπου ιδιαίτερη σημασία έχει η ανταπόκριση του υποψηφίου
στην ηθική, την κοινωνικότητα και την ικανότητα του προτύπου. Παρόλο που η
λειτουργία του ρόλου-προτύπου θεωρείται κοινή διαδικασία και για τα δύο φύλα,
αναγνωρίζεται ότι στην αντίληψη του επιθυμητού ίσως παίζουν διαφορετικό ρόλο
κανονιστικά στερεότυπα φύλου, όπως η κοινωνικότητα για τα κορίτσια και η
ικανότητα για τα αγόρια.20 Ρόλο προτύπων για τις μαθήτριες και τους μαθητές των
Αρχιγενείων είχαν αναμφίβολα οι ιδρυτές των Αρχιγενείων.

Κατά την κλίμακα των Riia Luhtanen and Jennifer Crocker, “A collective self-esteem scale: selfevaluation of one’s social identity”, Personality and Social Psychology Bulletin 18/3 (1992): 302-318.
20
Thekla Morgenroth, Michelle K. Ryan and Kim Peters, “The motivational theory of role modeling:
How role models influence role aspirants’ goals”, Review of General Psychology (2015, November 2),
URL: <http://dx.doi.org/10.1037/gpr0000059> (πρόσβαση 23 Ιουλίου 2016), 17.
19
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Ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένους υπήρξαν ανυπέρβλητα πρότυπα για τις
μαθήτριες και τους μαθητές των Αρχιγενείων, όπως συνάγεται από ατομικές και
συλλογικές εκδηλώσεις αγάπης και αφοσίωσης προς τα πρόσωπα και των δύο ή του
Σαράντη Αρχιγένους και συνεκδοχικά της Ελένης
Αρχιγένους. Τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να είναι η
σύνθεση μερικών στίχων ή η σύνθεση ολόκληρης
εκκλησιαστικής ακολουθίας ή ακόμη η ανάπτυξη
συλλογικής δράσης εμπνευσμένης από το έργο των
ιδρυτών. Οι εκδηλώσεις αγάπης και αφοσίωσης προς
τον Σαράντη Αρχιγένη προηγήθηκαν από ανάλογες
προς τον ιδρυτή του Ζαππείου Κωνσταντίνο Ζάππα, η
«λατρεία» -όπως χαρακτηρίστηκε- του οποίου δεν
υπήρξε «μοναδική»,21 και δεν έπαυσαν με τον θάνατό
του. Η «φλόγα», όπως περιγράφει τις εκδηλώσεις
αυτές η Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη, «εκδηλωνόταν
πάντα και μετά το θάνατο του Αρχιγένη». 22 Θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι εκδηλώσεις αγάπης και
42. Τελετή των εξετάσεων: αφοσίωσης θεωρούνται εκείνες που δεν οργανώθηκαν
μαθήτρια με κλαδιά δάφνης από κάποια αρχή, όπως ήταν οι εκδηλώσεις για την
μπροστά στην προτομή του υποδοχή του ιδρυτή, όταν επισκεπτόταν τα
Σαράντη
Αρχιγένους
(Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια, ή για το μνημόσυνο των ιδρυτών, αλλά
ανεξάρτητες εκδηλώσεις. Επίσης, δεν εννοούνται ως
Αρχιγένεια» [1907], 121)
μονοσήμαντες ενέργειες, αλλά ως πρακτικές λόγου
που ενσωματώνουν και παράγουν γνώση/εξουσία,23 συνδέονται δηλαδή με προσωπικά
κίνητρα και επιδιώξεις, τα οποία δεν εξετάζονται. Το ερευνητικό ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στο είδος των προτύπων με το οποίο προβάλλονται οι ιδρυτές των
Αρχιγενείων μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές.
Πριν την εξέταση των προτύπων που υπήρξαν οι ιδρυτές και της επιρροής την
οποία ασκούσαν, θα πρέπει να σημειωθεί η μόνιμη επιρροή που ασκούσε το
εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων ως αντιπροσωπευτικό εκπαιδευτικό έργο
του αστικού/σύγχρονου κόσμου σε όσους συγκινούσε η παιδεία. Τέτοια επιρροή
ένιωσε κατά την παιδική του ηλικία ο καθηγητής των Αρχιγενείων Αθανάσιος
Παπαναστασίου από το Αλμπασάνι της Θράκης, όταν επισκέφθηκε τους Επιβάτες για
Αδαμάντιος Στ. Ανεστίδης, «Το αρχείο της Ευθαλίας Αδάμ διευθύντριας του Εθνικού Ζαππείου
Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως», Ο Έξω-Ελληνισμός. Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, 18001922. Πνευματικός και Κοινωνικός Βίος, Επιστημονικό Συμπόσιο 30 και 31 Οκτωβρίου 1998 (Αθήνα:
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, 2000),
298.
22
Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί, 165.
23
Ο Michel Foucault, διερευνώντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας και τον τρόπο παραγωγής
σημασίας μεταξύ των μελών ενός πολιτισμού, ξεκίνησε από μία θεωρητική γλωσσολογική έννοια
(discourse), στην οποία ενέταξε τις πρακτικές που την ρυθμίζουν σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο,
πρακτικές οι οποίες καθορίζονται από τον βαθμό γνώσης που έχει κατακτηθεί και, εφόσον η γνώση είναι
μια μορφή εξουσίας, οδηγούν στη παραγωγή νέας γνώσης/εξουσίας, βλ. Stuart Hall (ed.),
Representation, Cultural Representations and Signifying Practices (first published in 1997∙ London,
Thousand Oaks, New Delhi, reprinted 2000), 41-51.
21
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να δει για πρώτη φορά τη θάλασσα. Η θάλασσα του έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά
ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση του έκανε η αστική αμφίεση των καθηγητών των
Αρχιγενείων. «Η περιβολή των και η εξωτερική εν γένει εμφάνισίς των (κολλάρο,
γιαλιά, μπαστούνι, ψαθάκι) για την εποχή εκείνη, ήταν το διακριτικό γνώρισμα του
σοφού, του γραμματισμένου, του σπουδαίου τέλος πάντων ανθρώπου». Τη «στιγμή
εκείνη γεννήθηκε στη ψυχή» του «ένας πόθος, ένα όνειρο», να δει τον εαυτό του σε
ανάλογη θέση,24 το οποίο και πέτυχε. Αλλά η επιρροή που ασκούσαν τα Αρχιγένεια
δεν ήταν πάντα απρόσκοπτη, ιδιαιτέρως για τα κορίτσια∙ την παρεμπόδιζε η ισχυρή
ιδεολογία της οικιακότητας, που υπήρχε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλη τη
διάρκεια λειτουργίας των Αρχιγενείων. Η αυξανόμενη όμως εγγραμματοσύνη των
κοριτσιών αποδείκνυε ακαταμάχητη την επιρροή των Αρχιγενείων. Δεν ήταν μόνο η
γιαγιά της Μαριάνθης Ιωαννίδου, που εναντιώθηκε στη μόρφωση της εγγονής της
μάταια. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις παρεμπόδισης σπουδών με το ίδιο
αποτέλεσμα. «Είχε μεγάλη δίψα για μάθηση», είπε για τη μητέρα του και απόφοιτη
δασκάλα των Αρχιγενείων Κρυσταλλία Χατζημιχάλογλου ο γιος της, αλλά δεν έτυχε
οικονομικής βοήθειας από την οικογένειά της, παρόλο που «ήταν κόρη καπετάνιου».
Ο πατέρας της επέμενε να μείνει σπίτι για να βοηθάει τη μητέρα της στις οικιακές
εργασίες. «Εκείνη με το πάθος της για μάθηση λέει ‘μη δίνετε μια δραχμή, εγώ μόνη
μου θα σπουδάσω’» και, όπως έλεγε στον γιο της, «σε χαρτοσακούλες έγραφε -για
πρόχειρο είχε χαρτοσακούλες- ύστερα τα περνούσε στο καθαρό, [σε] ό,τι τετράδια
περίσσευαν απ’ τις φιλενάδες της».25
Ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένους προβάλλονται ως πρότυπα φιλανθρωπίας
και κοινωνικής προσφοράς σε απλά συγγραφικά πονήματα μαθητριών και αποφοίτων
των Αρχιγενείων. Τα έργα και οι αρετές των ιδρυτών, χωρίς να προσδιορίζονται,
υμνούνται, από τη μαθήτρια των Αρχιγενείων Σουλτάνα Μ. Προδρομίδου από τους
Γιαλούς της Θράκης, σε τρία ποιήματα, τα οποία γράφτηκαν μεταξύ των ετών 1899
και 1902, ένα με τίτλο «Ελεγείον εις τον αείμνηστον ιδρυτήν των Αρχιγενείων», και
δύο χωρίς τίτλο, από τα οποία το πρώτο αφιερώνεται στο ζεύγος των ιδρυτών και το
δεύτερο στον Σαράντη Αρχιγένη.26 Τα συγγραφικά αυτά πονήματα θα μπορούσαν να
είναι αποτέλεσμα ενδοσχολικής καλλιέργειας της αγάπης προς τους ιδρυτές, όπως
Παπαναστασίου, «Αναμνήσεις από τις Επιβάτες», 134-135.
Η ολοκλήρωση των σπουδών της πιθανόν διευκολύνθηκε από την απουσία του πατέρα∙ υπήρξε
αιχμάλωτος των Ρώσων για τέσσερα χρόνια. Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Πολύδωρος Παργιανός.
Ηχογραφημένη συνέντευξη στη Μ. Παλάζη, Νέοι Επιβάτες, 6 Ιουνίου 2001.
26
1. «Ως ήλιος χρυσολαμπής, όστις οπόταν σβύση / Αδύνατον ποτέ χρυσά νέφη να μη αφίση
Ούτω το φίλον όνομα Σαράντου Αρχιγένη / Αντάξιον των έργων του δια παντός να μένη
Και η πατρίς η προσφιλής, πατρίς η ποθητή του / Δεικνύει την αγάπην της εδώ εις την εορτήν του
Τελεί δ’ αυτώ μνημόσυνον κι’ αργεί ενθυμουμένη / Ανδρός την ανεκτίμητον ζωήν εστερημένη
Χαίρε ω! πάτερ φίλτατε, βαρυπενθή η καρδία μου / Τραυλίζει φευ! η γλώσσα μου θολώνει η ματιά μου
Χαίρε ω! προσφιλής σκιά Σαράντου Αρχιγένους / Επιβατών το καύχημα κι’ η εύκλεια του γένους».
2. «Ποία καρδιά αληθώς ποία / δύναται να μη μακαρίζη υμάς /
ες το Αρχιγένειον ζεύγος να μη αποδίδη / θαυμασμόν ευλογίαν και υψίστας τιμάς.
Δεν είμαι αξία εγώ να υμνήσω / τας αρετάς σας τας θαυμαστάς
πλην εύχομαι εις τον ύψιστόν μας / να έχη ευτυχείς ζηλευτάς».
3. «Αύτη ην η ύλη, ην ο νους μου / μοι παρέχει/ όπως εξυμνήσω, αοίδιμε, / υμάς, Σαράντη Αρχιγένη»,
Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Ν. Βεργόπουλου, Σουλτανίτσα Μ. Προδρομίδου, Ελεγείον εις τον αείμνηστον
ιδρυτήν των Αρχιγενείων (Φύλλα τετραδίου 1899-1902).
24

25
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συνέβαινε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που προήλθαν από επώνυμη δωρεά και έπρεπε να
την αναδείξουν.27 Αν λοιπόν στην προηγούμενη εκδήλωση υπάρχει υποψία
ενδοσχολικής καλλιέργειας της αγάπης, δεν συμβαίνει το ίδιο με παρόμοια
εγχειρήματα σε ώριμη ηλικία, όπως στο ποίημα που επιγράφεται «Εις μνήμην του
Ευεργέτου μας Σαράντη Αρχιγένους» και υπογράφεται «υπό Ουρανίας Μυρσινίδου,
Αρχιγενίδος, διδ/σσης συνταξιούχου» (1971), στο οποίο ρητά υμνούνται οι
αγαθοεργίες και η καλοσύνη του Σαράντη Αρχιγένους.28 Παρομοίως, σε ώριμη ηλικία,
εξύμνησε τη φιλάνθρωπη δράση των ιδρυτών (ανώνυμη) απόφοιτη δασκάλα των
Αρχιγενείων από τους Επιβάτες, που επιλέχθηκε να εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο
«ως αρχαιοτέραν εν ενεργεία διδασκάλισσαν» (μετά το 1922). Ολοκλήρωσε τον λόγο
της με την έμμετρη σύνθεση 77 στίχων «Τη ιερά του αοιδίμου Σαράντου Αρχιγένους
σκιά, άκρας ευλαβείας». Σε αυτήν, προκειμένου η φιλανθρωπική δράση του Σαράντη
Αρχιγένους να παρουσιαστεί έντονη και αδιάκοπη, παριστάνει τον Σαράντη Αρχιγένη
να αναζητά πένητα και ασθενή για να τον συνδράμει και μετά τον θάνατό του, ενέργεια
που προκάλεσε την παρέμβαση του Θεού: «Πολύ υπέρ του προσφιλούς εμόχθησας του
γένους. Αρκεί∙ […]». Και ως παρηγοριά στον Σαράντη Αρχιγένη αναφέρεται η
«νυχθημερόν» εργασία της συζύγου του.29
Η πρόσληψη του Σαράντη Αρχιγένους ως προτύπου φιλανθρωπίας και
κοινωνικής προσφοράς από μαθήτριες και μαθητές των Αρχιγενείων αποκορυφώθηκε
με την «αγιοποίησή» του. Η Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη διέσωσε «χειρόγραφο» -όπως
το αναφέρει- με τίτλο «Ακολουθία Εκκλησιαστική τω εν Ιατροίς αειμνήστω Σ.
Αρχιγένει», το οποίο δημοσίευσε 99 χρόνια μετά τη συγγραφή του, αναφέροντας στον
πρόλογο της έκδοσης «το φυλάγαμε σαν κόρη οφθαλμού». 30 Επρόκειτο για το έργο
που συνέθεσε ο μαθητής του Ελένειου Γυμνασίου από τα Γαννόχωρα της Θράκης
Γεώργιος Ε. Σεργιάδης, με τις γνώσεις εκκλησιαστικής μουσικής που απέκτησε κατά
τη φοίτησή του, και το παρέδωσε στην Ελένη Αρχιγένους. Στον πρόλογο, τον οποίο
αφιέρωσε στην Ελένη Αρχιγένους, αιτιολογούσε την πράξη του: «συνέπλεξα εγκώμιον
Εξερτζόγλου, «‘Μετά Μεγάλης Παρατάξεως’», 376-377.
«Ήσουνα ένας άγγελος / ψυχή του παραδείσου / όπου κατέβηκες στη γη / για να της δώσης τη ζωή
και να γυρίσης πίσω. / Το κάθε βήμα σου στη γη / ήταν μια καλοσύνη / Το χέρι σου το σπλαχνικό / δεν
έπαυε να δίνη. / Τα πλούτη σου διέθεσες / εις αγαθοεργίας / κι απ’ τη πενία έσωσες / και ορφανά και
χήρες./ Εκατοντάδες πλάσματα / πάντα σ’ ευγνωμονούνε / την ευτυχία της ζωής / σε σένα τη χρωστούνε.
Και τώρα που γιορτάζουμε / Εσέ, αναπολούμε / και την αγνή σου τη μορφή / με σέβας χαιρετούμε.
Η μνήμη σου αιώνια / εις τας ψυχάς μας μένει / και τ’ όνομά σου άσβηστο / Σαράντη Αρχιγένη». Ιδιωτικό
αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Υπό Ουρανίας Μυρσινίδου. Αρχιγενίδος, διδ/σσης συνταξιούχου.
Θεσ/νίκη 1-10-1971. Εις μνήμην του Ευεργέτου μας Σαράντη Αρχιγένους (Χειρόγραφοι στίχοι σε φύλλο
τετραδίου).
29
«[…] Στερρώ ποδί πορεύεται προς της Εδέμ τον κήπον / και μόλις επλησίασε, χωρίς διόλου κτύπον
η είσοδος ανοίγεται και ο Θεός προβαίνει / εις προϋπάντησιν αυτού «καλώς ήρθες Αρχιγένη»
ειπών, επί της κεφαλής αυτού εξ αμαράντων ανθέων / θέτει στέφανον και εις την των Σαράντων
σεπτήν χορείαν πάρεδρον εκείνον κατατάσσει / του Παραδείσου τ’ αγαθά ανέτως ν’ απολαύση.
Πλην αλλ’ αυτός ανήσυχον παντού το βλέμμα στρέφει / ζητών να εύρη πένητα, ως επί γης να τρέφη.
Ζωήν ζητεί ο ασθενής, τροφήν ζητεί ο πένης, / εις την φωνήν των πρόθυμος πάντοτε ο Αρχιγένης.
Πολύ υπέρ του προσφιλούς εμόχθησας του γένους. / Αρκεί∙ το μέγα έργον σου εν βήμασι γιγάντων
χωρεί, και αναπαύθητι εν μέσω των Σαράντων. / Και η αοίδιμος Ελένη Αρχιγένους, η και ευγενής
σύζυγός σου / νυχθημερόν ειργάζετο υπέρ του πλάσματός σου. […]». Ιδιωτικό αρχείο Άννας
Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, [Ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων με καταγωγή από τους
Επιβάτες] Τη ιερά του αοιδίμου Σαράντου Αρχιγένους σκιά, άκρας ευλαβείας. (Χειρόγραφο αντίγραφο).
30
Βέικου-Σεραμέτη, «Γεωργίου Ε. Σεργιάδου. Ύμνοι εκκλησιαστικοί», 163-164.
27
28
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του αειμνήστου, ως ελάχιστον καρπόν των ων μοι απέδωκεν ευεργεσιών» (9 Μαρτίου
1882).31
Όταν η κοινωνική προσφορά του Σαράντη Αρχιγένους συνδέεται με την
προσφορά προς το έθνος, τότε προβάλλεται ως «Μέγας Εθνικός Ευεργέτης» σε
πρόλογο του βίου του, ο οποίος συνυπάρχει με τον βίο του ιερότερου προσώπου των
Επιβατών, της Καλλικράτειας και άλλων βαλκανικών πόλεων, της Οσίας Παρασκευής
της Επιβατινής, όπως δηλώνει και ο τίτλος του βιβλίου: Σαράντης Αρχιγένης ο Εθνικός
Ευεργέτης και Οσία Παρασκευή Πολιούχος Επιβατών. Η ευθύνη της επιμέλειας του
έργου ανήκε στην απόφοιτη και δασκάλα των Αρχιγενείων Ζωή [Ηλιόγλου]-Σακκίδου
και η δαπάνη σε απόφοιτες των Αρχιγενείων («δαπάναις Κυριών Αδελφών»). Η
έκδοση έγινε στην Αθήνα το 1938.32 Στη Θεσσαλονίκη, είχε ξεκινήσει νωρίτερα (1928)
η ίδρυση του πρώτου από τους τρεις κατά σειρά γυναικείους συλλόγους, τους οποίους
ίδρυσαν απόφοιτες των Αρχιγενείων,33 εμπνεόμενες από το κοινωνικό έργο των
ιδρυτών, και απώτερο σκοπό να συνδέσουν, με έργο, τα ονόματα «των μεγάλων
Ευεργετών […] του γένους και της ιδιαίτ[ερης] πατρίδος» με τη νέα εγκατάσταση.34
Παράλληλα με την προβολή του ως πρότυπο φιλανθρωπίας και κοινωνικής
προσφοράς, ο Σαράντης Αρχιγένης προβάλλεται και ως πρότυπο φιλομάθειας και
προσωπικού αγώνα για μάθηση σε όλες τις προσπάθειες παρουσίασης της βιογραφίας
του από απόφοιτες και απόφοιτους των Αρχιγενείων (Γεώργιος Σεργιάδης,35 Ζωή
[Ηλιόγλου]-Σακκίδου,36 Τερψιχόρη [Ψάλτου]-Ιωαννίδου,37 Φωτεινή Βέικου,38
ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων).39 Σχεδόν σε όλες αυτές τις
προσπάθειες αναπαράγεται, για παράδειγμα, η άποψη της παραδοσιακής βιογραφίας
για την απόκτηση του επιθέτου Αρχιγένης από τα συγκεκριμένα γνωρίσματα της
προσωπικότητάς του, τη φιλομάθεια και τον προσωπικό αγώνα για μάθηση. Σύμφωνα
με την παράδοση, το επίθετο Αρχιγένης προήλθε από τη φράση Αρχή του Γένους, την
οποία φέρεται να του απηύθυνε ο καθηγητής της Πατριαρχικής Ακαδημίας Νικόλαος
Λογάδης, στην οικία του οποίου προσλήφθηκε ο δωδεκάχρονος Σαράντης για να
καθαρίζει τα κηροπήγια των κεριών, όταν διαπίστωσε ότι ο μικρός Σαράντης μάζευε
σταγόνες κεριών για να μπορεί να μελετά το βράδυ∙ «Συ, ω παι, θα γίνης η Αρχή του
Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί, 165.
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 5.
33
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, Το Ιστορικόν του Συλλόγου
[Κυριών Νέων Επιβατών] (Τέσσερα σχεδιάσματα).
34
Στο ίδιο, [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. [Λόγος επιμνημόσυνος υπέρ της Οσίας Παρασκευής και
των Ευεργετών Σαράντου και Ελένης Αρχιγένους, προ του 1940]. (Χειρόγραφο κείμενο σε φύλλα με
αποτυπωμένο τον τίτλο Σύλλογος Νέων Επιβατών «Η Οσία Παρασκευή). Περισσότερα σχετικά με τη
συλλογική δράση αποφοίτων των Αρχιγενείων στο υποκεφάλαιο Β2.2.
35
Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί, 172-173.
36
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 9-10.
37
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου], Οι μεγάλοι του Έθνους
μας και της ιδιαίτερης Πατρίδος μας Επιβάτας ανατολικής Θράκης. Μεγάλοι Ευεργέται μας Σαράντης
και Ελένη Αρχιγένους. (Σύλλογος Κυριών ο Αρχιγένης. Βιβλίο Δωρητών Δημοτικού Σχολείου Νέων
Επιβατών). (Χειρόγραφη βιογραφία).
38
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Φωτεινή Βέικου, Βίος Σαράντου Αρχιγένους,
(Αντίγραφο χειρόγραφου κειμένου).
39
Στο ίδιο, [Ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων εξ Επιβατών] [Επιμνημόσυνος λόγος υπέρ
των ιδρυτών των Αρχιγενείων, μετά το 1922]. (Επιλέχθηκε για την εκφώνηση του λόγου «ως
αρχαιοτέραν εν ενεργεία διδασκάλισσαν»).
31
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Γένους».40 Εξάλλου, συνήθης τρόπος προβολής του Σαράντη Αρχιγένους εντός των
Αρχιγενείων ήταν «τέκνον των ιδίων αυτού έργων», όπως δηλαδή περιέγραφε τον
Σαράντη Αρχιγένη ο Νικόλαος Ι. Αθηναγένης,41 «ελληνοδιδάσκαλος», που
αποφοίτησε από την Πατριαρχική Ακαδημία42 και δίδαξε πολλά χρόνια στα Αρχιγένεια
(1893-1909).43
Εκτός από την περιγραφή του Σαράντη Αρχιγένους ως προτύπου φιλομάθειας
και προσωπικού αγώνα για μάθηση, στις ίδιες προσπάθειες παρουσίασης της
βιογραφίας του από απόφοιτες και απόφοιτους των Αρχιγενείων, ο Σαράντης
Αρχιγένης παρουσιάζεται και ως πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής ανόδου μέσα
από στοιχεία της προσωπικής του πορείας (Γεώργιος Σεργιάδης,44 Ζωή [Ηλιόγλου]Σακκίδου,45 Τερψιχόρη [Ψάλτου]-Ιωαννίδου,46 Φωτεινή Βέικου,47 ανώνυμη απόφοιτη
δασκάλα των Αρχιγενείων).48 Τέτοια στοιχεία ήταν η ταπεινή -σε σχέση με τη
μεταγενέστερη κοινωνική άνοδο- καταγωγή του και η απορφάνιση, η αποφοίτηση από
την Πατριαρχική Ακαδημία, η εργασία του ως δάσκαλος για τη συγκέντρωση
χρημάτων, η εγκατάλειψη της εργασίας του δασκάλου για ανώτατες σπουδές, οι
ιατρικές σπουδές σε ευρωπαϊκές πόλεις, η γλωσσομάθεια και το επιστημονικό έργο, η
κατάκτηση πλούτου με την εργασία και ο γάμος του με κόρη της ανώτερης αστικής
τάξης. Μέσα από αυτές τις περιγραφές, παρουσιάζονται και οι διαφορετικές εκφάνσεις
της προσωπικότητάς του: δάσκαλος, γιατρός ή «ιατροφιλόσοφος», καθηγητής της
Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής, συγγραφέας επιστημονικών ιατρικών έργων,
ιδρυτής εκπαιδευτηρίων, εθνικός ευεργέτης. Συνεπώς, ο Σαράντης Αρχιγένης
προβάλλεται ως πρότυπο του νέου τύπου ανθρώπου, που αναδύθηκε από την
Η παράδοση αυτή δεν συνάδει με τον ρόλο της Πατριαρχικής Ακαδημίας την περίοδο φοίτησης του
Σαράντη σε αυτήν, η οποία αναγνωρίζεται ως ένα από τα δύο κέντρα εξελληνισμού ονομάτων ή επιθέτων
και απόδοσης (ελληνικού) επιθέτου σε εκείνους που δεν είχαν, καθώς τα οικογενειακά επίθετα ήταν
διακριτικό γνώρισμα της ανώτερης τάξης. Στην περίπτωση του Σαράντη, γιου του Τρανέκου Διαμαντή,
δόθηκε ως επίθετο το όνομα του γιατρού της αρχαιότητας Αρχιγένη, βλ. για παράδειγμα, Ιωάννα
Πετροπούλου, «Ο εξελληνισμός-εξαρχαϊσμός των ονομάτων στην Καππαδοκία τον δέκατο ένατο
αιώνα», ΔΚΜΣ 7 (1988/89): 155-156.
41
Αθηναγένης, «Σαράντης Αρχιγένης» [1897], 129.
42
«Σηλυβρία, εορτασμός Τριών Ιεραρχών (8 Φεβρουαρίου 1871», ΑΑ 853/17.2)1 Μαρτίου 1871.
43
Για τη θητεία του στα Αρχιγένεια, βλ. ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου,
Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις Εκπαιδευτηρίων,
Καθηγητού εν Αλεξανδρουπόλει, Αύγουστος 1929. (Δακτυλογραφημένο κείμενο), 48∙ Αθηναγένης,
«Σαράντης Αρχιγένης» [1897], 132∙ Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904
(Υπογράφει το πτυχίο)∙ Κανονισμός του εν Επιβάταις Συλλόγου «Παλιγγενεσία» [1908], 11 (ένας από
τους συντάκτες) και ιδιωτικό αρχείο αδελφών Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου, Πτυχίον Νηπιαγωγού.
Βάσσω Κεραμιδοπούλου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης, 2 Ιουλίου 1909
(Υπογράφει το πτυχίο).
44
Σεργιάδης, Ύμνοι Εκκλησιαστικοί, 173-176.
45
Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 10-12.
46
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου], Οι μεγάλοι του Έθνους
μας και της ιδιαίτερης Πατρίδος μας Επιβάτας ανατολικής Θράκης. Μεγάλοι Ευεργέται μας Σαράντης
και Ελένη Αρχιγένους. (Σύλλογος Κυριών ο Αρχιγένης. Βιβλίο Δωρητών Δημοτικού Σχολείου Νέων
Επιβατών). (Χειρόγραφη βιογραφία).
47
Στο ίδιο, Φωτεινή Βέικου, Βίος Σαράντου Αρχιγένους (Αντίγραφο χειρόγραφου κειμένου).
48
Στο ίδιο, [Ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων εξ Επιβατών], [Επιμνημόσυνος λόγος υπέρ
των ιδρυτών των Αρχιγενείων, μετά το 1922]. (Επιλέχθηκε για την εκφώνηση του λόγου «ως
αρχαιοτέραν εν ενεργεία διδασκάλισσαν»).
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υποχώρηση των κατευθυντήριων εννοιών της χριστιανικής σωτηρίας και του
παραδείσου από την πρώιμη νεωτερική εποχή και εξής. Στην προσωπικότητά του
συμπυκνώνονται οι εκφάνσεις του νεωτερικού εαυτού: η αυτοπραγμάτωση μέσω
εργασίας (η άλλη εκδοχή της ήταν μέσω έρωτα)∙ η κοινωνική κινητικότητα, που
άλλαξε τη σταθερή σχέση του ατόμου με την κοινωνία, καθώς μπορούσε να
απομακρύνει το άτομο από την κοινωνική ομάδα μέσα στην οποία γεννήθηκε∙ ο
σύνθετος αυτοπροσδιορισμός, που σηματοδοτεί τη μετατόπιση από σταθερά κριτήρια
(οικογενειακή καταγωγή και φύλο) και απλά επιτεύγματα (γέννηση παιδιού) σε
κριτήρια που υπόκεινται σε επαναπροσδιορισμό, όπως είναι ο πλούτος, ή απαιτούν
επιλογές, όπως η καριέρα. (Ένα ακόμη διακριτικό είναι και η εσωτερική φύση του
εαυτού, που προέκυψε από τον διαχωρισμό του τρόπου με τον οποίο το άτομο δρα στον
δημόσιο βίο).49
Η περίπτωση της Ελένης Αρχιγένους ως προτύπου είναι εντελώς διαφορετική
από εκείνη του Σαράντη Αρχιγένους. Η Ελένη Αρχιγένους δεν πέρασε δύσκολα
παιδικά χρόνια, αφού καταγόταν από νεο-Φαναριώτικη οικογένεια και έλαβε ανάλογη
μόρφωση, και γι’ αυτό τον λόγο δεν μπορούσε να προβληθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως
ο Σαράντης Αρχιγένης, εκτός από πρότυπο κοινωνικής προσφοράς, όπως στις
μαρτυρίες που προαναφέρθηκαν. Αν όμως η προβολή της Ελένης Αρχιγένους
περιορίζεται σε πρότυπο κοινωνικής προσφοράς, τότε ο περιορισμός αυτός
υποδηλώνει και κάποιου είδους αμηχανία ως προς τη νέα γυναικεία υπόσταση, καθώς
η Ελένη Αρχιγένους έδρασε στο μεταίχμιο μιας εποχής αλλαγών που αφορούν στη
δημόσια γυναικεία παρουσία σε χρονική περίοδο που εκτείνεται στα μισά χρόνια
λειτουργίας των Αρχιγενείων, ενώ η μνήμη της παρουσίας της ήταν ζωντανή στα
υπόλοιπα μέσω διαδοχικών γενεών αποφοίτων.50 Κατάλοιπο αυτής της μνήμης είναι
και η επικράτηση της αναφοράς στο πρόσωπό της με το κατεξοχήν σχήμα η Κυρία, από
τον τρόπο με τον οποίο την αποκαλούσε ο Σαράντης Αρχιγένης, προσωνυμία που
επέζησε διαμέσου των γενεών, όπως βεβαιώνουν προφορικές πηγές και η ζώσα μνήμη.
Προπάντων όμως η Ελένη Αρχιγένους υπήρξε «ψυχή και μοχλός της κινητηρίου αυτής
πνευματικής μηχανής» (των Αρχιγενείων), όπως την χαρακτήρισε η διευθύντρια των
Αρχιγενείων Ζωή Μελανδινού (1915-1919) όχι τυχαία.51 Η Ελένη Αρχιγένους
«κατέκτησε να ονομάζεται ‘η ψυχή των Αρχιγενείων’, ο ‘Άγγελος προστάτης της
Σχολής’»,52 σύμφωνα με απόφοιτες δασκάλες και απόφοιτους δασκάλους των
Αρχιγενείων (Φωτεινή Βέικου, Νικήτας Κρητικόπουλος, Γεώργιος Σεργιάδης).53 Η
Roy F. Baumeister, “How the self became a problem: a psychological review of historical research”,
Journal of Personality and Social Psychology 52/1 (1987): 163-176.
50
Παραδείγματα γενεών: η Φανή [Χατζόγλου]-Μαύρου και οι κόρες της Ζωή και Κλειώ∙ η Φανή Νικήτα
και ο γιος της Νικήτας Κρητικόπουλος∙ η Μαριωρίτσα [Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου και η
κηδεμονευόμενη από αυτήν κόρη της αδελφής της Δέσποινα [Μαυρουδή]-Βέικου∙ ο Φίλιππος
Καργόπουλος και η κόρη της αδελφής του Μαρίκα Παλάζα∙ οι αδελφές Σουλτάνα και Σοφία
[Προδρομίδου]-Βεργοπούλου και η κόρη της δεύτερης Αμφιθέα Βεργοπούλου∙ οι αδελφές Πανδώρα και
Σοφία Ιωαννίδου και η ανιψιά τους, κόρη της αδελφής τους Βασιλικής, Ελένη Κρυσταλλίδου.
51
Μελανδινού, «Ελένη Σαράντη Αρχιγένους», 202.
52
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Κείμενα για τον
ραδιοφωνικό σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή Δ΄ (Δακτυλογραφημένα κείμενα).
53
Στο ίδιο, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Κείμενα για τον ραδιοφωνικό σταθμό Κομοτηνής, Εκπομπή Ε΄
(Δακτυλογραφημένα κείμενα).
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κατάκτηση αυτή εκ μέρους της Ελένης Αρχιγένους συνδέει την προβολή της ως
προτύπου με τα Αρχιγένεια και τον τρόπο που έφερε σε πέρας τους πολλαπλούς ρόλους
που ανέλαβε σε αυτά. Αλλά ο τρόπος δράσης της δεν μπορεί να προσεγγιστεί με
πληρότητα, κυρίως γιατί δεν υπάρχουν επαρκή κατάλοιπα. Εξάλλου η ίδια δεν
συνήθιζε να εκφωνεί λόγους, ούτε να δημοσιεύει, σε περίοδο βέβαια που η γυναικεία
συγγραφική παρουσία είναι ακόμη περιορισμένη ή ακριβέστερα αρχίζει να γίνεται
περισσότερο αισθητή54 (προς το τέλος της ζωής της Ελένης Αρχιγένους).
Η προβολή λοιπόν της Ελένης Αρχιγένους ως ψυχής και προστάτιδας των
Αρχιγενείων εδράζεται στην ικανότητά της να εμψυχώνει και να κινεί ένα σύνολο
(μαθητριών) για την επίτευξη στόχων. «Φιλοπονία, υπομονή, ακρίβεια χαρακτηρίζει
την εργασίαν της, αυτάς δε τας αρετάς εμπνέει και εις τας τροφίμους της», επισημαίνει
η διευθύντρια των Αρχιγενείων Ζωή Μελανδινού για την Ελένη Αρχιγένους.
Επισημαίνει ακόμη ότι Ελένη Αρχιγένους μπορούσε να επιβάλλεται «με το ευγενικό
της παράδειγμα, με την κοινωνικήν θέσιν της, αλλά προ παντός με την τρυφεράν αγάπη
της».55 Αυτή η τελευταία βρίσκεται πίσω από την κίνησή της να κάθεται «και εις τα
θρανία των παραδόσεων», παρά τους αυστηρούς σχολικούς κανόνες που ίσχυαν και
στα Αρχιγένεια, «δια να εμψυχώση την φιλομάθειαν των μαθητριών». Η Ελένη
Αρχιγένους υπήρξε για τις μαθήτριες των Αρχιγενείων «παιδαγωγός και διδάσκαλος
και τροφός», όπως την χαρακτήρισε απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων σε δημόσιο
λόγο βασιζόμενη στα βιώματά της∙ επιλέχθηκε να εκφωνήσει τον λόγο, επειδή ήταν η
αρχαιότερη στη διδασκαλική υπηρεσία. Ο λόγος εκφωνήθηκε λίγο μετά το 1922
πιθανότατα στο Διδασκαλείο Θράκης (βρέθηκε στο αρχείο του Αδαμάντιου Ταμβακίδη
που δίδαξε στο ίδιο σχολείο).56
Η προβολή της Ελένης Αρχιγένους ως ψυχής και προστάτιδας των Αρχιγενείων
εδράζεται επίσης στον δυναμισμό, χάρη στον οποίο επωμίστηκε πολλαπλούς ρόλους:
επόπτρια κατασκευών, όπως ακόμη αναφέρεται στην είσοδο του ανακαινισμένου
κτιρίου που κάποτε στέγαζε το Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο, διευθύντρια, οικονομική
διαχειρίστρια, παιδαγωγός. Η Ελένη Αρχιγένους υπήρξε «πολυθαύμαστος», που
«υπέστη πολλούς αγώνας και κινδύνους υπέρ της αναδείξεως και παγιώσεως των
ιδρυμάτων», όπως την περιέγραψε στον δημόσιο λόγο της η ίδια απόφοιτη δασκάλα
των Αρχιγενείων.57 Με παρόμοιο τρόπο την είχε περιγράψει δημοσίως και ο Σαράντης
Αρχιγένης: «Πάντες ομολογούσιν αναντιρρήτως, ότι η πρόοδος, η καρποφορία του
Παρθεναγωγείου οφείλεται αποκλειστικώς εις τον ακάματον ζήλον και αδιάλειπτον
μέριμναν της Κυρίας Αρχιγένους. Ουδείς δύναται ν’ αρνηθή ότι η Κυρία Αρχιγένους
κατέβαλε και εξακολουθεί να καταβάλλη ατρύτους κόπους, πολλούς αγώνας,
αψηφούσα ψύχος εν καιρώ χειμώνος, καύσωνα εν καιρώ θέρους, κινδύνους κατά

Για την ανάπτυξη της γυναικείας συγγραφικής και εκδοτικής δραστηριότητας, βλ. Δαλακούρα και
Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών, 262 κ.ε.
55
Μελανδινού, «Ελένη Σαράντη Αρχιγένους», 202.
56
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, [Ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων
εξ Επιβατών], [Επιμνημόσυνος λόγος υπέρ των ιδρυτών των Αρχιγενείων μετά το 1922]. (Επιλέχθηκε
για την εκφώνηση του λόγου «ως αρχαιοτέραν εν ενεργεία διδασκάλισσαν»).
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Στο ίδιο.
54

243

θάλασσαν, κινδύνους κατά ξηράν, δαπάνας υπερόγκους» (1866).58 Δύο ενδιαφέρουσες
εξωσχολικές μαρτυρίες, που αποτυπώνουν τον δυναμισμό της, ενώ είναι ενεργή στα
Αρχιγένεια, αφορούν στη δράση της στα Αρχιγένεια η πρώτη και στην δράση της ως
(ιδρυτικό) μέλος του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου η δεύτερη. Η Penelope
Smyth (Contessa di Mascali)59 δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή της σε επιστολή
της, γιατί, περαστική από τους Επιβάτες, συνάντησε μια όμορφη αριστοκρατική κυρία
με άπταιστα γαλλικά, η οποία, αντί να ψυχαγωγείται στην Κωνσταντινούπολη,
επόπτευε τις εργασίες επέκτασης του Παρθεναγωγείου κάτω από τον ήλιο. 60 O λόγιος
και εκδότης Σταύρος Βουτυράς, εισηγητής του απολογισμού του πρώτου έτους του
Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, δεν μπόρεσε να μην την ξεχωρίσει από άλλα
γυναικεία μέλη με το δικό της κοινωνικό προφίλ, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη
του, γιατί κατάφερε να εγγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών σε σύντομο χρονικό
διάστημα: «Πόσα άρα γε μέλη θα ηρίθμει ο Σύλλογος, εάν πάντες επράττομεν το ήμισυ
των όσα έπραξεν υπέρ αυτού η ευγενής εκείνη ψυχή!»61 Οι ρόλοι που επωμίστηκε η
Ελένη Αρχιγένους απαιτούσαν και συχνές μετακινήσεις προς Κωνσταντινούπολη και
Αθήνα. Αλλά πριν από όλα, η ανάληψη των ρόλων αυτών απαιτούσε την εγκατάλειψη
της πολύ άνετης, για την κοινωνική της τάξη, ζωή στην Κωνσταντινούπολη για να
ασχοληθεί με ένα σχολείο της περιφέρειας. Απαιτούσε επίσης την απομάκρυνση από
τον σύζυγό της, ο οποίος, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεών του στην
Κωνσταντινούπολη, σπανίως επισκεπτόταν τους Επιβάτες, και έπρεπε εκείνη να
καλύπτει την απόσταση για να τον συναντήσει. Βρέθηκε έτσι η Ελένη Αρχιγένους στη
δίνη ιδιωτικού-δημόσιου χώρου, σύμφωνα με ορισμό του σύγχρονου ανθρώπου, που
έπρεπε να διαμορφώνει τον εαυτό του εν μέσω διαρκούς ματαίωσης και ανανέωσης,
κόπου και αγωνίας, ασάφειας και αντιφάσεων.62
Η προβολή της Ελένης Αρχιγένους ως ψυχής και προστάτιδας των Αρχιγενείων
εδράζεται τέλος στην αυτονομία με την οποία έφερε σε πέρας τους ρόλους που
απαιτούσε η λειτουργία των Αρχιγενείων: διαχειρίστηκε και διηύθυνε τα Αρχιγένεια
μόνη της για μια περίπου δεκαετία∙ ανοίχθηκε στην τοπική κοινωνία και εκπαίδευσε
γυναίκες για να αναλάβουν τον ρόλο κοσμητριών και να την βοηθήσουν στο έργο της∙
στη συνέχεια διηύθυνε τα Αρχιγένεια με την υποστήριξη Εφορείας (το Ελένειο
Γυμνάσιο Αρρένων μόνη της) έως ότου παραχωρήσει αρμοδιότητες στον Φώτιο
Αρχιγένη, χωρίς να πάψει να ασχολείται με τη βελτίωση της προσφερόμενης
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίμου Αρχιγένους επί τη ανεγέρσει του
αρρεναγωγείου της κοινότητος Επιβατών [1866].
59
Για την περιπετειώδη ζωή της Πενέλοπε Σμιθ, Turtle Bunbury, “A scandalous affair – Princess
Penelope
(1815-1882)”,
URL:
<http://www.turtlebunbury.com/history/history_heroes/hist_hero_capua.htm>
(πρόσβαση
10
Ιανουαρίου 2017).
60
Η επιστολή στα ιταλικά, που βρέθηκε και μεταφράστηκε από τον Γιώργο Μπάρμπα, βρίσκεται στο
έργο της Μιράντας Σοφιανού και Φωτεινής Στεφανίδη, Η Προίκα. Κεντήματα και Υφάσματα από την
Κωνσταντινούπολη και την Πέργαμο Μικράς Ασίας. Συλλογή Σοφιανού (Αθήνα: Εκδόσεις του Φοίνικα,
2014), 25-26.
61
«Έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου περί των εργασιών του πρώτου συλλογικού έτους» [1872/73],
111-112.
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εκπαίδευσης∙ εφάρμοσε νέες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως στην εκπαίδευση των
νηπίων και νηπιαγωγών, και των μαθητριών του διδασκαλείου (παρακολούθηση
διαλέξεων στην Κωνσταντινούπολη). Θα μπορούσε γι’ αυτό να προαναγγέλλει τη νέα
γυναίκα, κατηγορία που κρίνεται ασαφής,63 αλλά αναστάτωσε τις δυτικές κοινωνίες
στο γύρισμα του αιώνα, επειδή θεωρήθηκε απόκλιση από τους παραδοσιακούς
γυναικείους ρόλους και απειλή για την κοινωνία, αφού εκπροσωπούσε μια εκδοχή
γυναικείας αυτονομίας που προσιδίαζε με την ανδρική, σύμφωνα με διατυπώσεις
επικριτών.64 Βεβαίως η αυτόνομη δράση της Ελένης Αρχιγένους έγινε μέσω της
παραδοσιακής οδού της φιλανθρωπίας και ίσως για να κερδίσει τον μεταθανάτιο
ουράνιο έπαινο,65 χωρίς αμφισβήτηση συμβατικών θεσμών, όπως ο γάμος, ή
διεκδίκηση καινοφανών δικαιωμάτων (πολιτικών), που συνόδευσαν την ανάδυση της
νέας γυναίκας66 και κάποιες φορές υπερτονίζονται. Γιατί η κατηγορία δεν ήταν
μονολιθική∙ εμπεριείχε ένταση ανάμεσα σε εκσυγχρονιστικές τάσεις και παραδοσιακές
αξίες. Από αυτή την άποψη, η Ελένη Αρχιγένους ως πρότυπο μπορούσε να επηρεάσει
τις μαθήτριες των Αρχιγένειων στη διαμόρφωση του εαυτού και τη διεκδίκηση
δημόσιας παρουσίας: να θέτουν στόχους και να τους επιτυγχάνουν, να διαμορφώνουν
τον εαυτό τους ισορροπώντας στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, και γιατί όχι να μην
διστάζουν να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για άλλον αν έπρεπε να υπηρετήσουν
σημαντικό σκοπό και να ανοίγονται στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες επρόκειτο να
διδάξουν.
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(1789-1914)”, Becoming Visible. Women in European History, eds R. Bridenthal, S. Mosher Stuard, M.
E. Wiesner (3rd ed.; Boston-New York: Houghton Mifflin Company, 1998), 345.
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ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΑΜΕΣ, 1865-1957. ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους
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2.2 Οι απαιτήσεις του προσωπικού-δημόσιου χώρου και η άσκηση της
αυτονομίας: πολύμορφες προσαρμογές
Διδασκαλική διαδρομή Τερψιχόρης Ψάλτου (γένν. Επιβάτες 1885), 1904-1927:
«Γεννήθηκα στους Επιβάταις της Θράκης και εξεπαιδεύθηκα στο εκεί Γυμνάσιον και αργότερον
Αρχιγένειον Διδασκαλείον εξ ου απεφοίτησα τω 1904. Τον Σεπτ. του ιδίου έτους απεστάλην υπό
της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος -Κων/πόλεως εις το Ζόγκουλδακ αρτισύστατον Ελλ.
Σχολείον ίνα φέρω την Ελλ. γλώσσα και πνοή εις Τουρκόφωνα και ξενόφωνα παιδιά -όπου
ελειτούργουν Ξέναι Σχολαί. Μετά μίαν επιτυχημένην εργασίαν 10 ετών ηναγκάσθην να
παραμείνω επί μερικά έτη πλησίον της Μητρός μου εν Επιβάταις αναλάβουσα την περίθαλψιν
και ανατροφήν των 4 ορφ. της αδελφής μου στερηθέντα τους δύο γονείς των.
Το 1921 με την ελευθέρωσιν των μερών μας επανήλθα εις την εκπαιδ. Εργασίαν διωρισθείσα εις
το Αρχιγ. Διδασκαλείον οπόθεν έφθασα και πρόσφυξ εν Ελλάδι διωρισθείσα αμέσως εις το εν
Ορεστιάδι Διδασκαλείον, όπου συνεπτύχθησαν το του Ζαππ. Ανδριαν. και των Επιβατών
Αρχιγενείου. Εκείθεν κατ’ επιταγήν της Γεν. Δ/σεως Θράκης διετάχθην ν’ αναλάβω την δ/σιν του
εν Ξάνθη Εθν. Ορφ/φείου Αρρένων, κριθείσα ως καταλληλοτέρα προς τούτο λόγω του ήθους και
εργατικότητός μου υπό του Δ/του εκπαιδ. κ. Νικολαΐδη. Γνωρίζουσα εκ φήμης την δύσκολον
θέσιν εις ην περιήλθεν το Ίδρυμα τούτο κατά την εποχήν εκείνην, το πλήθος της δυνάμεώς του
και το ακατάλληλον παντός του χώρου του εις δύναμιν 350 παιδιών και παρά τας περί εναντίον
συστάσεις φίλων και συναδέλφων ανέλαβα εν τη πεποιθήσει ότι θέλω εκπληρώσει ύψιστον
χριστιανικόν και εθνικόν καθήκον».1

Διδασκαλική διαδρομή Φίλιππου Καργόπουλου (γένν. Επιβάτες 1872), 1895-1923:
«Κοινότητες/Επαρχίαι Βαθμός Σχολής
Αιγιαλοί Σηλυβρίας 2τάξιος
Φανάρι
»
4τάξιος
Δελλιώνες »
3τάξιος
Αρσό Μετρών
4τάξιος
Μάλτεπε Χαλκηδόνας 4τάξιος
Βεζυρχάνιο Νίκαιας 3τάξιος
Οικονομείο Σηλυβρίας »
Δημοκράνια Μετρών 2τάξιος
Άγ. Ευστράτιος Λήμνου 3τάξιος
Βεζυρχάνιο Νίκαιας
»
Σκεπαστό 40Εκκλησιών 4τάξιος
Ρύσιο Χαλκηδόνας
6τάξιος
Διπλοκιόνιο Κων/πολης »

Είδος Σχολής
Αρρ.&Παρθ. Δ/ντής
Αρρ.
»
»
»
»
»
»
Δάσκαλος
»
Δ/ντής
»
»
»
»
Αρρ.&Παρθ. Δ/ντής
Αρρ.
»
»
»
»
Δάσκαλος
»
»

Χρόνος Διδασκαλίας Έτη»
1/9/1894-31/8/1895 1
1/9/1895-31/8/1897 2
1/9/1897-31/8/1899 2
1/9/1899-31/8/1901 2
1/9/1901-31/8/1902 1
1/9/1902-31/8/1904 2
1/9/1904-31/8/1906 2
1/9/1906-31/8/1907 1
1/9/1907-31/8/1908 1
1/9/1908-31/8/1910 2
1/9/1910-31/8/1911 1
1/9/1911-31/8/1919 8
1/9/1919-31/8/1923 12

Η παράθεση της αναλυτικής διδασκαλικής διαδρομής μιας απόφοιτης δασκάλας των
Αρχιγενείων και της συνοπτικής ενός απόφοιτου δασκάλου του Ελένειου Γυμνασίου
Αρρένων εμφανίζει μια όψη των διαφορών μεταξύ της γυναικείας επαγγελματικής
εμπειρίας και της ανδρικής. Σε αντίθεση με την ανδρική εμπειρία, που είναι συνεχής,
η γυναικεία εμπειρία παρουσιάζει επταετή αποχή από την εργασία για την ανάληψη
οικογενειακών ευθυνών υπέρ της οικογένειας καταγωγής. Κοινωνικοί περιορισμοί,
που χαρακτήριζαν τη γυναικεία εμπειρία, όπως και εκείνοι που χαρακτήριζαν την
ανδρική, είχαν την απαρχή τους στο υφιστάμενο, αν και όχι πάντα αισθητό, πλαίσιο,
που παράγει και συντηρεί άδικες ιεραρχίες, και στο οποίο αποδόθηκε η ισχυρότερη

Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη Ψάλτου, Η απολογία μου εις Στρ. Αρχή,
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 1949. (Χειρόγραφο προσχέδιο).
2
Ιδιωτικό αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου, Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος, Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου
1924. (Χειρόγραφη κατάσταση).
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ονομασία για την εξουσία, «πατριαρχία».3 Εντός του πλαισίου αυτού, αναπτύχθηκε και
κληροδοτήθηκε από τη δυτική φιλοσοφία η διχοτόμηση ιδιωτικού και δημόσιου
χώρου, με τον πρώτο να θεωρείται κατάλληλος από τη φύση για τις γυναίκες και τον
δεύτερο κατάλληλο για την ανάπτυξη ορθολογικής δράσης για τους άνδρες. Αν και η
διχοτόμηση αυτή δεν ήταν τόσο ισχυρή, ώστε να εμποδίζει τις γυναίκες να
εμφανίζονται στον δεύτερο ως εργατικό δυναμικό,4 το διδασκαλικό επάγγελμα,
αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό και την εθνική διαπαιδαγώγηση, υπήρξε η μοναδική
διέξοδος για το ταλέντο τους, το οποίο αποκλειόταν ακόμη από άλλα επαγγέλματα.5
Αλλά το διδασκαλικό επάγγελμα, εξαιτίας του ίδιου πλαισίου έφερε ιδεολογικό
προσδιορισμό με «θεμελιακή, διπλή, αντίφαση». Ενώ είναι επάγγελμα, «ορίζεται
εξαρχής με όρους από-επαγγελματοποίησης, όρους του ιδιωτικού χώρου, ως
προέκταση δηλαδή της γυναικείας φύσης και άσκησης των μητρικών καθηκόντων στο
χώρο του σχολείου∙ και ενώ θεσμοθετείται για τον περιορισμό των γυναικών στον
ιδιωτικό χώρο, μέσω της διαπαιδαγώγησης του γυναικείου μαθητικού πληθυσμού στα
ιδανικά της αστικής πατριαρχικής κοινωνίας», ασκείται στον δημόσιο χώρο. 6 Με άλλα
λόγια, επρόκειτο για δημόσιο επάγγελμα με χαρακτήρα ιδιωτικού χώρου, το οποίο, ενώ
ασκείται στον δημόσιο χώρο, προετοιμάζει τις απόφοιτες κυρίως για τον ιδιωτικό
χώρο, με εξαίρεση εκείνες που αποφάσιζαν να ασκήσουν το επάγγελμα της δασκάλας
συνήθως ως τον γάμο τους. Ιδεολογικές αντιφάσεις καθιστούσαν ασύμβατη τη
διδασκαλική εργασία με την οικογενειακή ζωή σε όλο σχεδόν τον 19ο αιώνα (εθιμικός
κανόνας).7 Σύμφωνα με αυτές, η έγγαμη δασκάλα παρουσιαζόταν να αμελεί τις
οικογενειακές της υποχρεώσεις για χάρη της εργασίας της, ενώ η άγαμη δασκάλα να
μην σέβεται τις οικογενειακές αξίες πάλι για χάρη της εργασίας της, ενώ και οι δύο
περιπτώσεις απειλούσαν καλά εδραιωμένες πατριαρχικές δομές.8
Πώς λοιπόν οι απόφοιτες των Αρχιγενείων ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις
του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου; Τους χώρους αυτούς η φεμινιστική φιλοσοφία,
απομακρυνόμενη από τους παραδοσιακούς όρους που είχαν για βάση τους την ανδρική
εμπειρία, δεν εκλαμβάνει ως ασύμπτωτους. Γιατί οι αποφάσεις που αφορούν στον
ιδιωτικό χώρο έχουν δημόσιες διαστάσεις, καθώς η κοινωνία ως σύνολο τις επηρεάζει,
όπως ομοίως οι δημόσιες αποφάσεις έχουν προσωπικές διαστάσεις.9 Ποιες
στρατηγικές, ατομικές και οργανωτικές/συλλογικές, υιοθέτησαν για να ανατρέψουν
τους περιορισμούς ιδιωτικού-δημόσιου χώρου κατά την άσκηση της αυτονομίας, όπως
ορίζεται η διαδικασία από την οποία εξαρτάται η διαμόρφωση του εαυτού; Η έννοια
της αυτονομίας, η οποία στο παρελθόν υπήρξε βαθιά έμφυλη, γιατί αναφερόταν μόνο
στη δημόσια ζωή και κατ’ επέκταση στην ανδρική εμπειρία, εκτείνεται και στην
ιδιωτική και τη δημόσια ζωή, και συντίθεται από τρία αλληλοσυνδεόμενα πεδία:
Andrea Cornwall, “Towards a Pedagogy for the Powerful”, Institute of Development Studies Bulletin
47/5 (November 2016), 76, DOI: 10.19088/1968-2016.168 (πρόσβαση 21 Δεκεμβρίου 2016).
4
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Teaching, ed. Richard J. Altenbaugh (London-Washington D.C.: The Flamer Press, 1992), 6.
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ελευθερία για τη διαμόρφωση του εαυτού μέσα και αντίθετα σε διάφορες κοινότητες,
και ανεξάρτητα από υλικές συνθήκες∙ ελευθερία για ζωή χωρίς φόβο από λεκτική και
φυσική βία, γελοιοποίηση και συγκατάβαση, περιφρόνηση∙ και ελευθερία για
συμμετοχή σε δημόσιες αποφάσεις που επηρεάζουν τον εαυτό.10
Υπάρχει ισχυρή ένδειξη για διάθεση παραμονής των αποφοίτων των
Αρχιγενείων στην εργασία τους και τον δημόσιο χώρο από νωρίς. Αυτό δεν σημαίνει
ότι η απόκτηση πτυχίου δεν χρησιμοποιήθηκε ως γαμήλιος προθάλαμος,11 όπως
ονομάστηκε η σύντομη περίοδος παραμονής στο επάγγελμα μέχρι τον γάμο (Σμαρώ
[Σωτηροπούλου]-Βαλαβά,12 Βασιλοπούλα [Τσώμου]-Ευμολπίδη),13 ή ως γαμήλιο
διαβατήριο, όταν δεν απαιτούσε καν τον προθάλαμο της διδακτικής εμπειρίας και
οδηγούσε κατευθείαν στον γάμο (Καλλιόπη [Σταμπολίδου]-Πετρίδου,14 Ελένη
[Κρυσταλλίδου]-Μαύρου).15 Σε κάποιες περιπτώσεις εύπορων αποφοίτων, τη χρήση
του πτυχίου ως γαμήλιου διαβατηρίου την ανέτρεψε το 1922, υποχρεώνοντας τες να
εργαστούν (Ελένη, Κασσάνδρα και Παναγιώτα Δημητριάδου από τους Δελλιώνες).16
Αλλά η απόκτηση δύο πτυχίων από το τέλος της ιδρυτικής περιόδου και εξής αποτελεί
ισχυρή ένδειξη για διάθεση παραμονής στο επάγγελμα και τον δημόσιο χώρο και μετά
τον γάμο, η οποία αποδεικνύει περιοριστικό τον χαρακτηρισμό του διδασκαλικού
επαγγέλματος ως αδιέξοδου,17 επειδή προορίζεται για τις νέες ως τον γάμο τους
γυναίκες χωρίς προοπτική προαγωγής. Επίσης, αν κατά την άσκηση του διδασκαλικού
του επαγγέλματος διαπιστωνόταν ότι η διδασκαλία δεν ήταν η επιθυμητή
επαγγελματική επιλογή, η απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων μπορούσε να επιλέγει
άλλη, όταν βέβαια οι συνθήκες το επέτρεψαν στον ελλαδικό χώρο. Από τη δεκαετία
του 1910, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών από την
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, αρχίζει η αθρόα συμμετοχή γυναικών σε διαγωνισμούς

Στο ίδιο, 142-145.
Από την αγγλική φράση “procession into marriage”, Altenbaugh, “Women’s Work. Introduction”, 8.
12
Γεννήθηκε στους Επιβάτες περί το 1874 και δίδαξε ως τον γάμο της με τον φαρμακοποιό Βαλαβά από
την ελληνική παροικία Πορτ Τεουφίκ/Port Taufiq ή Tewfik του Σουέζ στην Αίγυπτο, όπου και έζησε,
σύμφωνα με την Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα. (Προσωπικό αρχείο Μ. Παλάζη. Ηχογραφημένη
συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2016 και τηλεφωνική επικοινωνία, 24 Σεπτεμβρίου 2016).
13
Γεννήθηκε στους Επιβάτες περί το 1900 και δίδαξε μόνο στο Μακροχώρι της Κωνσταντινούπολης,
όπου παντρεύτηκε ιδιοκτήτη εργοστασίου με παστά και ναυτικά σχοινιά, σύμφωνα με τη Σαπφώ
Καρατσιάδου-Χατζημιχαήλ, εγγονή της αδελφής της Σαπφώς Τσώμου-Καρατσιάδου. (Τηλεφωνική
επικοινωνία, 12 Δεκεμβρίου 2016).
14
Γεννήθηκε στους Επιβάτες το 1878. Μετά την αποφοίτησή της (1895/96), αρραβωνιάστηκε τον
κτηματία και έμπορο Χρήστο Πετρίδη από τη Σηλυβρία (6 Δεκεμβρίου 1898), σύμφωνα με το
προικοσύμφωνο, που βρίσκεται στην κατοχή του εγγονού της Γιάννη Μίσιου. Τηλεφωνική επικοινωνία,
11 Μαρτίου 2013.
15
Γεννήθηκε στους Επιβάτες το 1910 και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Διδασκαλείο Φλώρινας. Ο
επιθυμητός διορισμός ήρθε όταν είχε ήδη παντρευτεί και αποφασίσει, μαζί με τον σύζυγό της, να
αναχωρήσουν για τον Καναδά. Ήταν κόρη του Κώστα Κρυσταλλίδη, καλλιεργητή σιτηρών, και της
Βασιλικής Ιωαννίδου, της οποίας οι δύο αδελφές ήταν δασκάλες (Πανδώρα και Σοφία), και είχε 3
αδέλφια, σύμφωνα με την Νόνη Τσακμάκη και τον Ηλία Τσολακόπουλο, εγγόνια της αδελφής της
Κοκκώνης Κρυσταλλίδου-Τσακμάκη. (Ηλεκτρονική επικοινωνία, 21 Απριλίου 2017).
16
Σύμφωνα με τους γιους των μικρότερων αδελφών τους, Χρυσάνθης και Ελισάβετ, Ηρακλή
Μαστρογιαννάκη (Κατιρλί Καλαμαριάς, 8 Μάρτιου 2017. Σημειώσεις) και Χρίστο Τσόγκα (Θ…
Θράκη-Θεσσαλία-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη: Πηγή, 2015, 112-118) αντιστοίχως.
17
Από την αγγλική φράση “dead-end job”, Altenbaugh, “Women’s Work. Introduction”, 10.
10
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που οργανώνουν διάφορα υπουργεία για την πρόσληψη υπαλλήλων.18 Η Ευφημία
Μπούζου πρώτα εργάστηκε ως δασκάλα στην Άγκυρα και, όταν ταξίδεψε στη
Θεσσαλονίκη το 1914 για να εργαστεί εκεί, επέλεξε να δώσει εξετάσεις στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.19 Η Παναγιώτα [Δημητριάδου]-Στρατηγοπούλου,
απόφοιτη των Αρχιγενείων και του Ιωακείμειου (1915), η οποία αποφάσισε να
εργαστεί μετά το 1922, επέλεξε με μετάταξη την Εφορία Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα
εγκατέλειψε τη διδασκαλική της θέση στα Λιμενάρια της Θάσου και τη θέση της στο
Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, στην οποία διορίστηκε μετά από εξετάσεις.20
Στα στοιχεία που συλλέγησαν για την ανταπόκριση των αποφοίτων του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων στις απαιτήσεις του ιδιωτικού-δημόσιου χώρου
καταγράφονται προσπάθειες για υπέρβαση των περιορισμών με πολύμορφες
προσαρμογές. Η έννοια της προσαρμογής χρησιμοποιείται με το περιεχόμενο που της
έδωσαν οι Roy Baumeister και Mark Muraven, αποδίδει δηλαδή την πολύπλοκη και
πολύπλευρη προσαρμογή του εαυτού στις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες, ενώ
ταυτόχρονα αναγνωρίζει την αιτιώδη σχέση του ατόμου με τον πολιτισμό και τη δική
του επιλογή και αλλαγή.21

Προσωρινή αποχή από το επάγγελμα
Μία από τις στρατηγικές που εφάρμοσαν οι απόφοιτες των Αρχιγενείων, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις ιδιωτικού-δημόσιου χώρου για να παραμείνουν στο
επάγγελμα, ήταν η προσωρινή αποχή από αυτό. Η Τερψιχόρη Ψάλτου, κόρη
πολυμελούς οικογένειας των Επιβατών με εννέα παιδιά, διορίστηκε αμέσως μετά την
αποφοίτησή της διευθύντρια στο Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια και παρέμεινε στην ίδια
θέση για μια δεκαετία (1904-1914), αλλά υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την
επαγγελματική της θέση για τις ανάγκες της οικογένειας καταγωγής της. Έπρεπε να
βοηθήσει τη μητέρα της στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών της αδελφής της
(Κατίνας Ψάλτου-Κορυτσίδου), που είχαν μείνει ορφανά και από τους δυο γονείς τους∙
η μοναδική εν ζωή αδελφή της Λαμπρινή, με την οποία είχαν διοριστεί στον ίδιο τόπο,
είχε ήδη δημιουργήσει δική της οικογένεια και ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, ενώ η
ίδια ήταν άγαμη. Δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό απασχόλησε την Τερψιχόρη Ψάλτου
η εγκατάλειψη της διδασκαλίας και της επαγγελματικής της θέσης. Είναι όμως γνωστό,
από άλλη διλημματική περίπτωση, να αναλάβει ή όχι τη διεύθυνση του
Ορφανοτροφείου Αρρένων Ξάνθης με 350 ορφανά του μικρασιατικού πολέμου, ότι
είχε εσωτερικεύσει το ιδεολογικό περιεχόμενο της μητέρας-παιδαγωγού.
Αν στην πρώτη περίπτωση εγκατέλειψε το επάγγελμά της για να αναλάβει
μητρικά καθήκοντα για τα παιδιά της αδελφής της, στη δεύτερη περίπτωση διέκοψε η
Έφη Αβδελά, «Μια γυναικεία επανάσταση. Οι γυναίκες ‘κατακτούν’ τα υπουργεία και τις δημόσιες
υπηρεσίες», Αφιέρωμα: Εργαζόμενες Γυναίκες. Η είσοδος των γυναικών στη μισθωτή εργασία (18501940), Η Καθημερινή-Επτά Ημέρες (2 Μαΐου 1999), 23-24.
19
Περισσότερα στοιχεία στην επόμενη ενότητα.
20
Τσόγκας, Θ… Θράκη-Θεσσαλία-Θεσσαλονίκη, 115-118.
21
Roy F. Baumeister and Mark Muraven, “Identity as adaptation to social, cultural, and historical
context”, Journal of Adolescence 19 (1996): 415.
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ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία για να αναλάβει μητρικά καθήκοντα για ορφανά
παιδιά με «παντελώς» κατεστραμμένα σώματα «εκ της ψώρας […] και της ψείρας και
της ελονοσίας» και την ψυχή και τη συνείδησή τους επαναστατημένη «εκ της κατάντιας
των».22
Όπως
ακριβώς έγραψε η
ίδια: «Έκλεισα τας
τάξεις του σχολείου
και εζώσθην την
ποδιάν
της
νοσοκόμου
και
23
μητέρας».
Δηλαδή
μετέβαλε «μίαν τάξιν
σε μπάνιο και μία
άλλη σε πλυντήριο»,
και, αφού εξασφάλισε
«συνεργεία
μεταφοράς ύδατος»,
άρχισε «έναν αγώνα 43. Αναρρωτήριο Ορφανοτροφείου Αρρένων Ξάνθης: Τέρη/Τερψιχόρη
από πρωίας μέχρι Ψάλτου, αριστερά (Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου)
νυκτός
με
την
βοήθειαν των ίδιων των παιδιών», γιατί οι πολιτικές αρχές «περίφροντεις με την
στέγασιν των προσφύγων, άφησαν την ευθύνην εξ ολοκλήρου» σε αυτούς. Ο ιματισμός
των παιδιών έπρεπε να απολυμαίνεται «δις της ημέρας» σε κλιβάνους, τους οποίους
προμηθεύτηκε από τον στρατό. Η «θεραπεία των ψωριώντων» γινόταν με τη
συμπαράσταση γιατρού, αλλά προκαλούσε τρόμο στο ««κατώτερον προσωπικόν του
Ορφανοτροφείου […] εκ του κινδύνου της μολύνσεως». Το «μαγείρευμα […] εγίνετο
όταν επέτρεπε ο άνεμος», που τους «έδερνε επάνω στη Ροδόπη», όπου τους
εγκατέστησαν «σ’ ένα μοναστήρι των Ταξιαρχών», στο οποίο έζησαν τέσσερα χρόνια
τρεφόμενοι για «μέρες όλοκληρες με εληές και σταφίδες». Σταδιακά απέκτησαν «την
εμπιστοσύνην και την αγάπην των παιδιών». Και, μετά από αυτά, καταλήγει: «Και
μόνον η προσφώνησις ‘μητέρα’ με ξεκούραζε δι’ όσα τους επρόσφερα».24
Και στις δύο περιπτώσεις, η Τερψιχόρη Ψάλτου επέστρεψε στη διδασκαλία, στην
πρώτη μετά την ηλικιακή ανάπτυξη των παιδιών για να ενταχθεί στο διδακτικό
προσωπικό των Αρχιγενείων (1921/22). Στη δεύτερη περίπτωση, μετά τη βελτίωση της
υγείας των παιδιών, για να αποκαταστήσει τη διδασκαλική κανονικότητα με αξιώσεις,
την πλήρη δηλαδή ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, στην οποία συνέβαλε
και ο παιδαγωγός Μιχάλης Παπαμαύρος: επαναλειτουργία δημοτικού σχολείου,
διδασκαλία τεχνικών μαθημάτων και μουσικής, λειτουργία γυμνασίου για όσους
μπορούσαν να προχωρήσουν, ειδικά συμπληρωματικά μαθήματα για την πνευματική

Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη Ψάλτου, Η απολογία μου εις Στρ. Αρχή,
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 1949. (Χειρόγραφο αντίγραφο).
23
Απόσπασμα από επιστολή προς την Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 85.
24
Στο ίδιο, 86.
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ωρίμανση των μεγαλύτερων παιδιών και ώρες ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.25
Εκείνο που δεν αναφέρεται στα δημοσιευμένα αυτοβιογραφικά της κείμενα είναι ο
λόγος της εκούσιας απομάκρυνσής της από τη διεύθυνση του Ορφανοτροφείου
Αρρένων Ξάνθης, μετά από τετραετή υπηρεσία. Ο λόγος της απομάκρυνσης φέρνει
στην επιφάνεια μια μη ορατή κοινωνική πτυχή, τη διαφθορά, η οποία άλλοτε ενέπλεκε
και άλλοτε απομάκρυνε δασκάλες. Αυτό σημαίνει ότι η όλη προσπάθεια για την
αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, που επαινείται στον
τύπο,26 σημειώνεται, ενώ δρουν ισχυρές αντίρροπες δυνάμεις, που τελικά
επικράτησαν.27
Η επιστροφή στο διδασκαλικό επάγγελμα και η παραμονή σε αυτό αποδεικνύει
ότι, παρά την εξωτερική διακοπή της διδασκαλικής δραστηριότητας, εσωτερικά η
δασκάλα δεν έκοβε τον δεσμό με το επάγγελμά της, όπως παρατηρήθηκε και στις
περιπτώσεις έγγαμων γυναικών.28 Όμως η προσωρινή αποχή έγγαμων δασκάλων
εντάσσεται σε μια άλλη στρατηγική, του συνδυασμού της έγγαμης ζωής με το
διδασκαλικό επάγγελμα, που εξετάζεται στη συνέχεια.

Συνδυασμός έγγαμης ζωής και διδασκαλικού επαγγέλματος
Το διδασκαλικό επάγγελμα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα επαγγέλματος -του
μοναδικού για τις γυναίκες- που δεν ήταν φιλικό με την οικογένεια ακόμη και στις
αρχές του 20ου αι. για τους λόγους που περιγράφηκαν στην αρχή του κειμένου.29 Η
δημιουργία οικογένειας παρέμενε ισχυρή αξία και στη νεωτερική εποχή και, μαζί με
την καλλιέργεια του εαυτού, υπήρξαν οι ισχυρότερες αξίες της.30 Επομένως, ο
συνδυασμός έγγαμης ζωής και διδασκαλικού επαγγέλματος ήταν μια άλλη στρατηγική
που εφάρμοσαν οι απόφοιτες των Αρχιγενείων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις ιδιωτικού-δημόσιου χώρου.
Δύο από τις πρώτες απόφοιτες των Αρχιγενείων (1865), η Μαριωρίτσα
Χατζηθεοφίλου (γένν. 1852) και η Φανή Χατζόγλου (γένν. το 1850), προσλήφθηκαν
και εργάστηκαν ως αλληλοδιδάκτριες δασκάλες στα Αρχιγένεια μέχρι τον γάμο τους,
δύο χρόνια η πρώτη31 και εννέα η δεύτερη.32 Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι έβαζαν
οριστικά τέλος στη δημόσια παρουσία τους. Σε μια δύσκολη περίοδο της εκπαιδευτικής

Στο ίδιο, 85-86.
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Πολίτης, «Εις τας Επαρχίας. Από την Ξάνθην. Ο
οργανισμός εν τω Εθνικώ Ορφανοτροφείω Αρρένων Ξάνθης», Νεολόγος [χ.α.φ.], Σεπτέμβριος [192;]
27
«Από το Ορφανοτροφείο της Ξάνθης έφυγε γιατί όλοι -τα ’λεγε η καημένη και βούρκωνε- ο παπουτσάς
πήγαινε ‘-Κυρία Τέρη να κάνουμε έτσι να βγάλουμε’. Ο ψωμάς πήγαινε ‘-Να βγάλουμε από κει’. ‘-Εγώ
το δίκιο των ορφανών θα φάω και θα δω χαΐρι;’. Γιατί η πρώην διευθύντρια είχε κάνει περιουσία. Ήταν
στο κόλπο όλοι, μέχρι και οι δεσποτάδες». Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Ευγενία Παπαδοπούλου (γένν.
Αγριά Βόλου, 1925). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 4 Μαΐου 2000.
28
Altenbaugh, “Women’s Work. Introduction”, 11.
29
Rosalind Chait Barnett, “Preface: Women and Work: Where Are We, Where Did We Come From, and
Where Are We Going?”, Journal of Social Issues 60/4 (2004): 668-669.
30
Baumeister and Muraven, “Identity as adaptation to social, cultural, and historical context”, 411.
31
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
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Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Φανή Χατζόγλου-Μαύρου, Χρήσιμον δια Αρχιγένεια, της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής (χ.μ., 3 Μαρτίου 1935).
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ζωής των Αρχιγενείων, την περίοδο της μετάβασης από την «αρχιγένειο διοίκηση»
στην «πατριαρχική», κλήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διευθύντρια η
«σοβαρή, δραστήρια και υπομονετική» Μαριωρίτσα [Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου
από το 1893 ως το 1901,33 η δε Φανή [Χατζόγλου] Β. Μαύρου επανήλθε στα
Αρχιγένεια ως κοσμήτρια (1903/04).34 Η κλήση της Μαριωρίτσας [Χατζηθεοφίλου]Παπαδοπούλου για να εργαστεί έγινε υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τα
Αρχιγένεια και μετά από πάροδο μακρού χρόνου, που επέτρεπε την εκπλήρωση
οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως η ανατροφή παιδιών∙ ήταν μητέρα τεσσάρων
αγοριών και δύο κοριτσιών, το ένα από τα οποία ήταν το ορφανό από τους δύο γονείς
κορίτσι της αδελφής της.35 Αντιθέτως, σχεδόν συνεχής είναι παρουσία μιας άλλης
απόφοιτης της ιδρυτικής περιόδου, που μετεκπαιδεύθηκε στο γαλλικό νηπιακό
σύστημα των παιδικών σταθμών. Η Χρυσώ/ή/ιά [Νικολάου]-Σταμπολίδου, αφού
δίδαξε στο νεόκτιστο νηπιαγωγείο από την έναρξη της λειτουργίας του το 1873,
αποσύρθηκε για τέσσερα χρόνια και ξαναδίδαξε από το 1883 μέχρι το 1897/98 και ίσως
περισσότερο.36
Οι περιπτώσεις της Μαριωρίτσας
[Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου και της
Χρυσώς/ής/ιάς [Νικολάου]-Σταμπολίδου, οι
οποίες είχαν καταγωγή από εύπορες οικογένειες
ή, μέσω γάμου, εντάχθηκαν σε αυτές -οι
οικογένειες Χατζηθεοφίλου και Σταμπολίδου
ήταν οικογένειες προκρίτων-, μπορούν να
θεωρηθούν εξαιρετικές περιπτώσεις και να
δικαιολογηθούν από την κοινωνική θέση των
δασκάλων∙ ο ταξικός παράγοντας ήταν
σημαντικός για την υπέρβαση του κοινωνικού
κανόνα της ασυμβατότητας γάμου και
επαγγέλματος.37 Όμως καθώς αυξάνει ο
αριθμός των αποφοίτων του διδασκαλείου που
επιθυμούν να παραμείνουν στο επάγγελμα από
το τέλος της ιδρυτικής περιόδου, καθώς από
44. Η Ματθίλδη [Δημητριάδου]τότε φροντίζουν να αποκτούν δύο πτυχία
Τσάμπρα με τον σύζυγο, τη μητέρα της
και το ένα ζεύγος από τα δύο διδύμων (δασκάλας και νηπιαγωγού), ο συνδυασμός
παιδιών
της
(Ιδιωτικό
αρχείο έγγαμου βίου και διδασκαλικού επαγγέλματος
Μένανδρου Μ. Μαρινάκη)
επιλέγεται όλο και περισσότερο για να
καταλήξει στη συνταξιοδότηση πολλών από αυτές: Ουρανία [Χαλεποπούλου]-

Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365-366.
Υπογράφει το πτυχίο της Τερψιχόρης Ψάλτου, Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη
Ψάλτου. Πτυχίον Διδασκαλίσσης, 6 Ιουλίου 1904. (Πρωτότυπο).
35
Της Δέσποινας Μαυρουδή, μητέρας του Γιώργου Βέικου, Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Γιώργος Μ.
Βέικος (γένν. Επιβάτες 1909). Ηχογραφημένη συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2000.
36
Βλ. σχετικά στοιχεία στο υποκεφάλαιο Α1.3.
37
Δαλακούρα και Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών, 243.
33
34
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Γραμματά γένν. Ξάστερο περί το
1856,38 Πανδώρα [Ιωαννίδου]-Κοκόζη
γένν.
Επιβάτες
1884,39
Ζωή
[Γιακουμή]-Σταματιάδου
γένν.
40
Επιβάτες
1888,
Ματθίλδη
[Δημητριάδου]-Τσάμπρα
γένν.
41
Ξάστερο
1891,
Ευφροσύνη
[Σπανοπούλου]-Μεταφτσή
γένν.
42
Επιβάτες μετά το 1895, Αικατερίνη
45. Ευφροσύνη Σπανοπούλου, κέντρο, Α΄ [Μαγγίτση]-Κανέλου γένν. Επιβάτες
Προσφυγικό Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου, 1904).43 Η Βάσω Κεραμιδοπούλου1924/25 (Κωνσταντάρας-Σταθαράς, Μικρασιάτες
[Πουλοπούλου]44 είναι η μοναδική που
Πρόσφυγες, 207)

Αριστούχος με πτυχίο δασκάλας (1893) και νηπιαγωγού (189[4]), παντρεύτηκε γεωργό στο Ξάστερο
και απέκτησε το μοναδικό της παιδί το 1914 (Μαρία Γραμματά). Από την διδασκαλική της πορεία είναι
γνωστό μόνο ότι αυτή ολοκληρώθηκε στο χωριό Περδίκα, βόρεια της Πτολεμαΐδας, στην οποία
εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της μετά το 1922, σύμφωνα με τον εγγονό της Αναστάσιο Βούρα
(Τηλεφωνική επικοινωνία, 25 Οκτωβρίου 2016).
39
Παντρεύτηκε στους Επιβάτες τον Εμμανουήλ Κοκόζη, «επαγγελματία» και ολοκλήρωσε τη
διδασκαλική της πορεία στο Αγγελοχώρι και την Περαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Νόνη
Τσακμάκη και τον Ηλία Τσολακόπουλο, εγγόνια της ανιψιάς της Κοκκώνης Κρυσταλλίδου-Τσακμάκη
(Ηλεκτρονική επικοινωνία, άνοιξη 2017). Βλ. και ΔΓΘ/Πίνακας Αρχικής Κατάταξης Κληρούχων
Αγροκτήματος Νέων Επιβατών Πίνακας Οριστικής Διανομής του Αγροκτήματος Ν. Επιβάται 1932, α.α.
27 Αυγούστου 1947, α.φ. 13.
40
Απόφοιτη του 1909 και διευθύντρια του νηπιαγωγείου των Αρχιγενείων, 1916-1920 (Ξηραδάκη, Από
τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84). Παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Σταματιάδη, μάγειρο
(ΔΓΘ/Πίνακας Αρχικής Κατάταξης Κληρούχων Αγροκτήματος Νέων Επιβατών Πίνακας Οριστικής
Διανομής του Αγροκτήματος Ν. Επιβάται 1932, α.α. 27 Αυγούστου 1947, α.φ. 22/144).
41
Καταγόταν από οικογένεια αμπελουργών. Μετά την αποφοίτησή της, εργάστηκε ως
οικοδιδασκάλισσα σε δύο εύπορες οικογένειες του Ξάστερου, μία από τις οποίες ήταν η οικογένεια
Γκέρτσου, και μετά το 1922 διορίστηκε από το ελληνικό κράτος πρώτα στην Παραμυθιά Ηπείρου και
μετά στον Λιμένα Θάσου (με μισθό «260 δρχ. μηνιαίως», Βιβλιοθήκη Βουλής/Τμήμα Μπενακείου
Βιβλιοθήκης, ΦΕΚ Γ΄1285/1923). Εκεί γνώρισε τον δάσκαλο Βασίλη Τσάμπρα από την Ζαχάρω
Ηλείας, που έγινε σύζυγός της. Παρά τον γάμο και τη γέννηση δύο φορές διδύμων, παρέμεινε στο
διδασκαλικό επάγγελμα, χάρη και στη βοήθεια που της πρόσφερε και η χήρα μητέρα της Ευσεβία∙ δίδαξε
και στη Δραπετσώνα, όπου και πέθανε σε ηλικία 57 ετών (1948), σύμφωνα με τον συγγενή της
Μένανδρο Μ. Μαρινάκη (που επικοινώνησε με την μοναδική εν ζωή κόρη της Φανή) και πρώην
δήμαρχο Κεραμωτής, όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια καταγωγής της (Τηλεφωνική και ηλεκτρονική
επικοινωνία, 28 Δεκεμβρίου 2016).
42
Εργάστηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Μετά το 1922, αφού πρώτα ανάρρωσε από τύφο,
δίδαξε στο Α΄ τριτάξιο Προσφυγικό Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Βόλου 1924/25-1928/29 και, μετά τη
μετονομασία του, στο Η΄ τριτάξιο Μικτό Σχολείο Βόλου 1929/30-1933-34 και αμέσως μετά στο
δημοτικό σχολείο του Ορφανοτροφείου Βόλου. Στο μεταξύ είχε παντρευτεί τον Πηλιορείτη μηχανοδηγό
Ορέστη Μεταφτσή, χήρο με δύο κορίτσια, σύμφωνα με την εγγονή της προγονής της Μαρία Χρόνη
(Τηλεφωνική επικοινωνία, 29 Νοεμβρίου 2016). Βλ. επίσης, Δημήτρης Κωνσταντάρας-Σταθαράς, Το
Χρονικό της Νέας Ιωνίας 1924-1994 (Νέα Ιωνία Μαγνησίας: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας
Ιωνίας Μαγνησίας, Εκδόσεις Ώρες, 1994), 180, 192, 206-208 και του ίδιου, Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη
Μαγνησία (Βόλος: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, 2008), 207.
43
Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ακαδημία Λαρίσης και το επόμενο έτος διορίστηκε στο Τρίκερι
(1923), όπου υπηρέτησε 17 χρόνια, και μετά μετατέθηκε στον Βόλο, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Παντρεύτηκε τον Θωμά Κανέλο (λίγο πριν το 1929) και απέκτησε τρία παιδιά, σύμφωνα με τον γιο της
Σταμάτη Κανέλλο, συνταξιούχο δάσκαλο. (Τηλεφωνική επικοινωνία, 27 Νοεμβρίου 2016).
44
Γεννήθηκε στους Επιβάτες το 1892. Έχοντας δύο πτυχία, δασκάλας και νηπιαγωγού, δίδαξε σε όλη
τη διάρκεια από την αποφοίτησή της το 1909, πρώτα στο Ζωγράφειο Εθνικό Παρθεναγωγείο Νεοχωρίου
(1909/10) και αργότερα στο Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια (1914/15-1915/16). Πριν τον ερχομό της στην
38
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υπογράφει με το πατρικό της επώνυμο μετά τον γάμο της,45 ενώ η αδελφή της Καίτη
[Κεραμιδοπούλου]-Δαραμάρα συνήθιζε να συστήνεται ως «συνταξιούχος
διδασκάλισσα».46
Μια
ιδιαίτερη
περίπτωση
συνδυασμού διδασκαλικού επαγγέλματος
και γάμου, στην οποία το διδασκαλικό
επάγγελμα αποκτά βαρύτητα τουλάχιστον
στις απαρχές του έγγαμου βίου, ωσότου ο
σύζυγος αναδειχθεί σε έναν από τους
πρωτοπόρους στις ελλιπείς ως τότε
συγκοινωνίες
της
ανατολικής
Θεσσαλονίκης, είναι ο γάμος της Μαριάνθης
Καργοπούλου, ο οποίος προκάλεσε την
αντίδραση της οικογένειας του γαμπρού
Κωνσταντίνου Γεωργούλα. Μεταξύ των δύο
αναπτύχθηκε αμοιβαίος έρωτας στον τόπο,
όπου εκείνη δίδασκε για πολλά χρόνια, την
Επανομή Θεσσαλονίκης∙ ήταν 45 ετών και
εκείνος 30 κατά τη γνωριμία τους.47
Προβλήματα με μεταθέσεις συζύγων
46.
Βάσω
Κεραμιδοπούλου
[Πουλοπούλου] (Ιδιωτικό αρχείο αδελφών και δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών
Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου)
μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόωρη
συνταξιοδότηση
(Άννα
Βαλασιάδου48
Ρωμιοπούλου, γένν. Επιβάτες 1906). Σε άλλες περιπτώσεις, ασθένεια θα μπορούσε
να οδηγήσει σε έξοδο, όχι μόνο από τη διδασκαλική ζωή, αλλά και την ίδια τη ζωή,
όπως εξάλλου και η αυτοκτονία (Ασπασία [Χατζηβλασίου]-Κρητικοπούλου).49 Στην
Ελλάδα, παντρεύτηκε τον χρηματιστή Ζαφείριο Π. Πούλο ή Πουλόπουλο. (Προσωπικό αρχείο αδελφών
Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου, Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Πιστοποιητικόν Γάμου. Εν Φαναρίω, 31
Οκτωβρίου 1922), και μετά εργάστηκε σε σχολεία της Επανομής και της Νέας Μηχανιώνας
Θεσσαλονίκης.
45
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Α΄ Γενική Συνέλευσις του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν.
Επιβατών ο Αρχιγένης. Εν Ν. Επιβάταις, 16 Αυγούστου 1928 (χειρόγραφο πρακτικό υπογεγραμμένο
από τα μέλη πλην δύο) και ΠΘ/ΑΔΣ. Κατάστασις εμφαίνουσα το ονοματεπώνυμον των ιδρυτριών του
Συλλόγου Ν. Επιβατών «Η Οσία Παρασκευή», Εν Νέαις Επιβάταις, 28 Οκτωβρίου 1938 (Xειρόγραφη
κατάσταση).
46
Σύμφωνα με την Ειρήνη Κεραμιδοπούλου-Κογιουμτζή, κόρη του αδελφού τους Γιάννη, Νέοι
Επιβάτες, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2016. (Σημειώσεις).
47
Σύμφωνα με την εγγονή της Μαριάνθη Γεωργούλα (Τηλεφωνική επικοινωνία, 10 Απριλίου 2017).
48
Δευτεροετής του διδασκαλείου των Αρχιγενείων το 1923 και απόφοιτος του Διδασκαλείου Θράκης το
1924 εργάστηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου και παντρεύτηκε το 1933 τον αρχικά δάσκαλο και
μετέπειτα τελωνειακό υπάλληλο Αλέξανδρο Ρωμιόπουλο από το Μπουγιούκ Ντερέ/Βαθυρύακα της
Κωνσταντινούπολης. Απείχε για μερικά χρόνια από την εργασίας και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου
υπηρετούσε και ο σύζυγός της. Επανήλθε στην οργανική της θέση στην Αλεξανδρούπολη και μετά, με
απόσπαση, εργάστηκε για λίγο στη Θεσσαλονίκη, από όπου και εγκατέλειψε το επάγγελμά της στη
δεκαπενταετία, έχοντας να ανταπεξέλθει στην ανατροφή των δύο κοριτσιών της, σύμφωνα με την κόρη
της Ανθή Ρωμιοπούλου (Τηλεφωνική επικοινωνία, 3 Μαρτίου 2017). Βλ. επίσης Ράπτης, Το
Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως, 22-23.
49
Γεννήθηκε στους Επιβάτες περί το 1880. Ήταν κόρη αμπελουργού και επαγγελματία (ιδιοκτήτη
παντοπωλείου-κουρείου), το δεύτερο από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Συνέχισε να εργάζεται και μετά
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περίπτωση της Μαρίας [Σπανοπούλου]-Πολυμέρους (γένν. Επιβάτες 1895), η ασθένεια
δεν κατονομάζεται,50 αλλά ήταν κυρίως η φυματίωση, η οποία στην περίοδο του
Μεσοπολέμου είχε ανάμεσα στα θύματά της51 και πολλές νεαρές γυναίκες που είχαν
φοιτήσει στα Αρχιγένεια, έγγαμες/διαζευγμένες και άγαμες: Αμαλία Βουρσούκη
(Επιβάτες 1909-Νέοι Επιβάτες 1938),52 Μαριάνθη Τσιμπιρή (Επιβάτες περί το 1906Αλεξανδρούπολη 1925), Ευανθία Δαυιδοπούλου (Επιβάτες -Βόλος 1923),53 Ματθίλδη
Τριγλιανού (Επιβάτες-Νέοι Επιβάτες 1935).54 Οι τρεις τελευταίες εικονίζονται σε
φωτογραφία των δευτεροετών μαθητριών του (τριτάξιου) διδασκαλείου των
Αρχιγενείων να πλαισιώνουν τον διευθυντή τους Θεόδωρο Κάστανο το 1922 (φωτο
34).
Αποφυγή δημιουργίας προσωπικής οικογένειας
Αρίστη Βέικου-Αραμπατζόγλου: «Το περίεργο πάλι ήταν ότι όλες δεν
παντρεύονταν. Οι πιο πολλές».
Ελένη Βέικου-Σταματιάδου: «Βοηθούσαν πάρα πολύ τις οικογένειές τους».
Αρίστη Βέικου-Αραμπατζόγλου: «Η μαμά έλεγε κάτι άλλο. Μορφωνόντανε κι,
επειδή οι νέοι δεν μορφωνόντανε, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν. Οι αδελφές
Μπούζου, η Ψάλτου -πολύ μεγάλη παντρεύτηκε-, οι Μπάρμπενες, του Γκένου η

τον γάμο της με τον δάσκαλο Νικήτα Κρητικόπουλο στα Αρχιγένεια και, μετά το 1922, στην Ξάνθη,
όπου εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς, και να δραστηριοποιείται κοινωνικά ως μέλος Συλλόγου Κυριών
πριν και μετά το 1922. Έθεσε τέλος στη ζωή της, όταν νόσησε με φυματίωση το μοναδικό της παιδί (το
οποίο επέζησε), σύμφωνα με την Αλέκα Χατζηβλασίου, εγγονή του αδελφού της Αλέξιου, Νέοι
Επιβάτες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (Σημειώσεις)
50
«[…] ετύγχανε δημόσιος υπάλληλος (δημοδιδασκάλισσα) αποβιώσασα δε εν υπηρεσία» άφησε
ορφανά δύο ανήλικα κορίτσια. Ο πατέρας (Αγγελής Πολυμέρους) «λόγω μη τηρήσεως ληξιαρχικών
βιβλίων, προς υπολογισμόν του συνταξίμου χρόνου της υπηρεσίας αυτής ως δημοδιδασκαλίσσης […]
υπέβαλεν αίτησιν μετά των σχετικών δικαιολογητικών περί απονομής της νομίμου συντάξεως εις τα
ανήλικα τέκνα του και ητήσατο δια τους εν αυτή λόγους ν’ αναγνωρισθή και βεβαιωθή ότι η Μαρία
Σπανοπούλου [εγεννήθη] εις τους Επιβάτας της Σηλυβρίας την 2αν Φεβρουαρίου 1895», ΓΑΚ Αρχεία
Ν. Μαγνησίας, Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου, Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτική Απόφαση 745/1939.
51
Για τις διεθνείς και ελληνικές ανησυχίες της εποχής που θα συνδέσουν τη διατροφή με την υγεία, βλ.
Βασιλική Θεοδώρου, «Υποσιτισμός και φυματίωση στο Μεσοπόλεμο: υγιεινή διατροφή και οργάνωση
μαθητικών συσσιτίων (1928-1932)», Μνήμων 30 (2009): 233-262.
52
Προερχόμενη από οικογένεια με 3 παιδιά, μεγάλωσε ορφανή από πατέρα, σπούδασε στα Αρχιγένεια,
όπως και η αδελφή της Κατίνα, και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο διδασκαλείο της Κοζάνης. Πριν
τον γάμο της, εργάστηκε στην περιοχή του Βόλου και, μετά τον γάμο της στους Νέους Επιβάτες, που
αποδείχτηκε σύντομος λόγω διαζυγίου, σε χωριά της Έδεσσας και της Πέλλας, έχοντας μαζί της και το
μοναδικό κοριτσάκι της∙ θα νοσήσουν από φυματίωση και θα πεθάνουν, πρώτα η κόρη και μετά η μητέρα
σε ηλικία 29 ετών, βλ. Πίνακα Αρχικής Κατάταξης Κληρούχων Αγροκτήματος Νέων Επιβατών 1932,
α/α 27 Αυγούστου 1947, 20/131∙ ΓΑΚ Αρχεία Ν. Μαγνησίας, Αρχείο Προσφυγικών Συλλόγων του
Δήμου Παγασών, Αμαλία Δ. Βουρσούκη προς Δήμαρχο Παγασών, Περί εγγραφής εις το Δημοτολόγιον
του Δήμου Παγασών, Βόλος […] Ιανουάριος 1930∙ στο ίδιο, Αρχείο Προσφυγικών Συλλόγων του Δήμου
Παγασών. Σύλλογος Προσφύγων Θρακών ‘Η Προποντίς’. Πιστοποιητικόν. Εν Βόλω 11 Ιανουαρίου
1929.
53
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Μαγνησίας, Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, Γενικό Μητρώο Ασθενών
1919-1923, 478-479.
54
Σύμφωνα με την ανιψιά της Δήμητρα Τριγλιανού-Γεώργαρου και την κόρη της ανιψιάς της Έλλη
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κυρία Σοφία. Αλλά αυτές όλες βοήθησαν τις οικογένειες των αδελφών τους.
Συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ τις οικογένειές τους». 55
Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα: «Οι θείες μου που έμειναν ανύπαντρες, γιατί
οι άνδρες ήταν αμόρφωτοι, δεν πήγαιναν να βγουν κι αυτοί δάσκαλοι. Και οι πιο
πολλές βοήθησαν τους συγγενείς τους. Τα πρώτα χρόνια ήταν όλοι μεσ’ στη
φτώχεια».56
Η δημιουργία οικογένειας και η διαμόρφωση του εαυτού υπήρξαν οι ισχυρότερες
νεωτερικές αξίες, αλλά οι ανάγκες του εαυτού έπρεπε να υποτάσσονται στις ανάγκες
της οικογένειας ως τουλάχιστον τη δεκαετία του 1960, περίοδο της λεγόμενης
σεξουαλικής επανάστασης.57 Μπορεί δηλαδή η διδασκαλία να είχε γίνει για τις
γυναίκες η υψηλή κλήση, αλλά η μητρότητα παρέμενε το ανώτατο βίωμα.58 Επομένως,
η επιλογή της αποφυγής του γάμου και της μητρότητας ήταν μια απόκλιση από έναν
ισχυρό κοινωνικό κανόνα σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Ως απόκλιση τίθεται στο
επίκεντρο του κοινωνικού σχολιασμού, με συνέπεια να ασκεί επιρροή στις αποφάσεις
των γυναικών, εφόσον μια τέτοια απόφαση θα τις έθετε στο επίκεντρο∙ καθίσταται
δηλαδή ένας περιορισμός κατά την άσκηση της αυτονομίας.
Η κοινωνία των Επιβατών και αργότερα των Νέων Επιβατών, που είχαν μεγάλο
αριθμό αποφοίτων των Αρχιγενείων, έχουν να επιδείξουν και μεγάλο αριθμό αγάμων
μεταξύ αυτών. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε από την κοινή γνώμη κυρίως στον
αναντίστοιχο αριθμό εγγράμματων ανδρών και την προσφορά προς την οικογένεια
καταγωγής. Πράγματι, η εγγραμματοσύνη μπορούσε να δημιουργεί στις ίδιες αξιώσεις
μόρφωσης στην επιλογή συζύγου και στους επίδοξους γαμπρούς φόβο και απόσταση,
μεταξύ των οποίων υπήρχαν και εγγράμματοι άνδρες, που δεν είχαν αποδεχτεί το
γεγονός της γυναικείας εγγραμματοσύνης. Όταν ο απόφοιτος του Ελένειου Φίλιππος
Καργόπουλος εξομολογήθηκε στον διευθυντή του σχολείου, όπου δίδασκε, ότι ήταν
ανύπαντρος και ήθελε να παντρευτεί, ζήτησε «μια γυναίκα αγράμματη, καλή, τίμια, όχι
πολύ μικρή». Η άποψή του γι’ αυτό, όταν ρωτήθηκε, ήταν ο ενοχλητικός αντίλογος
που θα μπορούσε να αναπτύξει μια εγγράμματη γυναίκα και επίσης η ενοχλητική
αταξία που θα μπορούσε να προκαλέσει στα βιβλία του η δυνατότητά της να τα
ερευνήσει.59 Ωστόσο, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις γυναικών δασκάλων που
υπερκέρασαν αυτά τα εμπόδια και ανέπτυξαν ερωτικές σχέσεις που οδήγησαν σε γάμο.
Όσο για την προσφορά προς την οικογένεια καταγωγής, αυτή μπορούσε να
προέρχεται και από έγγαμες δασκάλες, σύμφωνα με την εκτεταμένη πρακτική της
ανεπίσημης ή επίσημης ενδοοικογενειακής υιοθεσίας. Έγγαμες δασκάλες με παιδιά
συνήθιζαν να παίρνουν κοντά παιδιά αδελφών τους για να τα μεγαλώσουν μαζί με τα
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δικά τους (Ασπασία [Χατζηβλασίου]-Κρητικοπούλου),60 ή, αν δεν είχαν παιδιά,
συνήθιζαν να τα κρατούν κοντά τους, ώστε να εξασφαλίσουν φροντίδα σε μεγάλη
ηλικία και να τους κληροδοτήσουν την περιουσία τους (Πανδώρα [Ιωαννίδου]Κοκόζη).61 Κυρίως όμως έγγαμες δασκάλες συνήθιζαν να υιοθετούν παιδιά των
αδελφών τους. Η Βάσω Κεραμιδοπούλου-[Πουλοπούλου] υιοθέτησε την κόρη του
αδελφού της, ο οποίος είχε τέσσερα παιδιά.62 Η Ζωή [Γιακουμή]-Σταματιάδου
υιοθέτησε ανιψιά της, που ήρθε γι’ αυτό τον σκοπό από την Αμερική.63 Το
αποκορύφωμα της υιοθεσίας, η Μαριάνθη [Καργοπούλου]-Γεωργούλα και ο συζυγός
της Κωνσταντίνος πήραν κοντά τους ανιψιά εκείνης και αργότερα την πάντρεψαν με
ανιψιό εκείνου, τους οποίους υιοθέτησαν.64 Σημαντική διάσταση στην πρακτική αυτή
είναι το σθένος που έπρεπε να επιδείξει απόφοιτη και δασκάλα των Αρχιγενείων για
να προχωρήσει στη διαδικασία της υιοθεσίας των τριών παιδιών αδελφού της, που
είχαν μείνει ορφανά και από τους δύο γονείς, παρά την αντίθετη γνώμη του συζύγου
της, που δεν επιθυμούσε μια τέτοια ενέργεια (Τερψιχόρη [Ψάλτου]-Ιωαννίδου).65
Επομένως, οι αξιώσεις εγγραμματοσύνης και η προσφορά προς την οικογένεια
καταγωγής μπορούσαν να είναι αναγκαίες αιτίες, για να δικαιολογήσουν την απόφαση
να μην δημιουργήσουν προσωπική οικογένεια. Ήταν όμως επαρκείς; Ή χρειαζόταν
κάτι περισσότερο για μια απόφαση ενάντια στον κοινωνικό κανόνα; Θα μπορούσε να
είναι μια απαγόρευση, όπως η μητρική απαγόρευση και η αδυναμία ή άρνηση
εναντίωσης σε αυτήν. Σε μητρική απαγόρευση οφείλεται η απόρριψη δύο προτάσεων
γάμου από την Τερψιχόρη Ψάλτου την περίοδο που ήταν διευθύντρια του
Παρθεναγωγείου στο Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια. Η μία πρόταση γάμου έγινε από
τον γάλλο πρόξενο (προξενιό) και η άλλη από πλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού
(σφοδρός αμοιβαίος έρωτας -σώζεται η φωτογραφία του στο αρχείο της). Η πρώτη
πρόταση γάμου απορρίφθηκε λόγω γεωγραφικής απόστασης, εφόσον ο πρόξενος θα
επέστρεφε στην πατρίδα του, και η δεύτερη λόγω επαγγέλματος. Η μητέρα επέτρεψε
στη μία κόρη της να παντρευτεί έμπορο μακριά από εκείνη, αλλά στην άλλη αρνήθηκε
να δώσει την άδειά της να παντρευτεί ναυτικό∙ είχε χάσει τον σύζυγό της και τρεις από
τους γιους της, που ήταν ναυτικοί, όταν συνελήφθησαν στη θάλασσα και οδηγήθηκαν
σε οθωμανικές φυλακές, όπου και πέθαναν.66
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Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή τους, για τη
μη δημιουργία προσωπικής οικογένειας, είναι η βούλησή τους. Η διδασκαλική
εμπειρία έπαιξε τον ρόλο της∙ τις εξόπλισε
με δυναμισμό, δίνοντας ώθηση όχι μόνο
στην επαγγελματική κινητικότητα αλλά
και την υπαρξιακή.67 Η Ευφημία Μπούζου,
όταν ετίθετο η πιθανότητα συζυγικής
δέσμευσης, απαντούσε ρητορικά «εγώ θα
είμαι υπό στον άνδρα;». Η Ευφημία
Μπούζου (γενν. Επιβάτες 1887), μέλος
πολυμελούς οικογένειας με δέκα παιδιά,
μετά την αποφοίτησή της δίδαξε στο
Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Άγκυρας για
δύο χρόνια (1910-1912).68 Το 1914 τέθηκε
επικεφαλής της μετεγκατάστασης των
αδελφών της Καλυψώς και Θάλειας στη
Θεσσαλονίκη «για να αποφύγουν τα
επεισόδια» και να εργαστούν εκεί. Η
Ευφημία έδωσε εξετάσεις, με επιτυχία, στο
47. Από αριστερά Ευφημία, Καλυψώ και Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η Καλυψώ,
Θάλεια Μπούζου, 1921 (Ιδιωτικό αρχείο απόφοιτη γυμνασίου, εργάστηκε για λίγο
Ευτέρπης Σωτηροπούλου-Ζαφάρα)
ως δασκάλα στη Σίνδο και μετά ως
υπάλληλος στο Γραφείο Προστασίας
Καπνού. Η Θάλεια, που είχε φοιτήσει ως την πρώτη γυμνασίου των Αρχιγενείων,
κεντούσε για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Θεσσαλονίκης, έως ότου, με προξενιό, στο
οποίο αρχικά αντέδρασαν οι αδελφές της, παντρεύτηκε ναυτικό από τους Επιβάτες και
επέστρεψε στον τόπο καταγωγής της.69
Στην απόφασή τους να μη δημιουργήσουν οικογένεια, θα πρέπει να προστεθεί
και η άσκηση εξουσίας, σε εκείνες τουλάχιστον τις απόφοιτες που αφοσιώθηκαν στις
οικογένειες καταγωγής τους και αναδείχθηκαν σε αρχηγούς τους, όπως η Ευφημία
Μπούζου και η Αμφιθέα Βεργοπούλου. Η Ευφημία Μπούζου, με τη συμπαράσταση
της αδελφής της Καλυψώς, μετά το 1922, βοηθούσαν τις αδελφές και τα ανίψια τους
κάθε φορά που είχαν ανάγκη, προσφέροντας προσωρινή ή μόνιμη φιλοξενία,70 και τους
γονείς και αδελφούς τους να εγκατασταθούν στον νέο τόπο με κάθε τρόπο. Ένας από
αυτούς ήταν και η έως ένα σημείο ανέγερση ενός εμβληματικού, για την ανατολική
ακτή του Θερμαϊκού, εξοχικού κέντρου στον πατρικό προσφυγικό κλήρο
(«Ποσειδώνιον»), το οποίο ολοκληρώθηκε από τον ενοικιαστή που το εκμεταλλεύτηκε
για πολλά χρόνια και συμπεριλήφθηκε στον Μέγα Οδηγό Θεσσαλονίκης του 1932.71
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Για την Αμφιθέα Βεργοπούλου (γένν. Γιαλοί 1896), μέλος επίσης πολυμελούς
οικογένειας με οκτώ παιδιά, απόφοιτη του 1919,
διαφωτιστική για τον ρόλο της ως επικεφαλής της
οικογένειάς της είναι η περιγραφή του ανιψιού της
Βασίλη Βεργόπουλου: «δούλεψε σαν δασκάλα από τις
πρώτες ημέρες που πήρε το δίπλωμά της μέσα στα
Αρχιγένεια. Διεκδίκησε θέσεις εργασίας σε άλλες
κοινότητες της πατρίδας, δύο ή τρία χρόνια αργότερα.
Φρόντισε να παραποιήσει την ημερομηνία γέννησής της
ώστε να φανεί τουλάχιστον 4-5 χρόνια νεότερη, κατά
συνέπεια και τα άρρενα αδέρφια της ώστε να αποφύγουν
την στράτευση από τον τουρκικό στρατό. Οργάνωσε,
μαζί με τους γονείς της, την φυγή της οικογένειας με
καράβι για τις γυναίκες και κάρα για τους άντρες με τα
48. Αμφιθέα Βεργοπούλου ζώα και την κινητή περιουσία. Αμέσως μετά την
(Ιδιωτικό
αρχείο
Βασίλη καταστροφή και την προσφυγιά ήταν αυτή που φρόντισε
Βεργόπουλου)
ώστε να σπουδάσουν στο διάδοχο ίδρυμα, τη Ζαρείφειο
Ακαδημία και τα υπόλοιπα αδέρφια της. Ήταν αυτή που
φρόντισε να κρατάει ενωμένα τα αδέρφια της, να διεκδικεί θέσεις για όλους και όλες,
σε όμορα σχολεία της Καβάλας. Ακόμη και στο ίδιο σχολείο της πόλης βρέθηκαν όλα
τα αδέρφια κάποια χρονιά. Φρόντιζε για τους γάμους
τους, για τις προικοδοτήσεις τους, και κατά κάποιον
τρόπο κρατούσε την αρχηγία της οικογένειας (στην
κυριολεξία) μέχρι αρκετά χρόνια μετά την βουργαρική
κατοχή. […] Ακόμη και για τις σπουδές και την
επαγγελματική κατάρτιση των ανεψιών της φρόντιζε. Το
δικό της όνομα φαίνονταν σε δωρεές προς την εκκλησία
του χωριού. […] Διέσωσε το αρχείο καθώς και
αντικείμενα που ανήκαν σε θείες της και την μητέρα της
που και αυτές ήταν αρχιγενίδες».72 Συνέπεια της ηθικής
και υλικής προσφοράς προς τα αδέλφια δεν ήταν μόνο η
ανάληψη της ηγεσίας της οικογένειας, αλλά και ο έλεγχος
και η εποπτεία της ζωής των μελών της οικογένειας. Όσο
μεγαλύτερη η αφοσίωση προς την οικογένεια, τόσο
49. Σοφία [Προδρομίδη]- μεγαλύτερη η άσκηση εξουσίας πάνω της. Αυτός ήταν ο
Βεργοπούλου, απόφοιτη των λόγος για τον οποίο προκαλούσαν -και η Ευφημία
Αρχιγενείων, που επέμενε για
τη μόρφωση της κόρης της Μπούζου και η Αμφιθέα Βεργοπούλου- φόβο και δέος
Αμφιθέας (Ιδιωτικό αρχείο στους συγγενείς τους. «Την φοβόμασταν τη θεία
Βασίλη Βεργόπουλου)
Ευφημία», είπε η ανιψιά της.73 «Ήταν γυναίκα
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κυριαρχική, αυταρχική, με έντονη αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος», έγραψε
για την Αμφιθέα Βεργοπούλου ο ανιψιός της.74
Σχετικά με την απόφασή τους να μην δημιουργήσουν δική τους οικογένεια, έχει
ξεχωριστή σημασία το πώς αντιμετώπισαν η Ευφημία Μπούζου και η Αμφιθέα
Βεργοπούλου τον επικείμενο γάμο της αδελφής με την οποία ζούσαν μαζί η πρώτη και
την πιθανότητα να μην δημιουργήσει δική της οικογένεια μία από τις αδελφές της η
δεύτερη. Η πρόταση γάμου που δέχθηκε η Καλυψώ Μπούζου, για να παντρευτεί στην
Αμερική, απορρίφθηκε, όταν η Ευφημία, ασκώντας ψυχολογική πίεση, της είπε
«‘εμένα πού θα μ’ αφήσεις… πώς θα ζήσω χωρίς εσένα’». Δεν χρειάστηκε περισσότερο
για να την μεταπείσει. Εξάλλου η Καλυψώ ήταν, για την οικογένεια, το «πειθήνιο
όργανο» της Ευφημίας.75 Η Αμφιθέα Βεργοπούλου θεώρησε ότι έπρεπε να παντρέψει
με κάθε τίμημα μία αδελφή της, η οποία, σύμφωνα με τον Βασίλη Βεργόπουλο, «έμεινε
μέχρι πάνω από 40 χρόνια ελεύθερη, αλλά και αυτήν ακόμη την πάντρεψε δίνοντας για
την εποχή εκείνη μια υπέρογκη προίκα που έκανε τον κόσμο της μικρής μας κοινωνίας
να μιλά για πλούτη που ήρθαν με τα κάρα από την πατρίδα. Στην πραγματικότητα, ήταν
οικονομίες μια ολόκληρης ζωής μόνο και μόνο για να μην μείνει ανύπαντρη η αδερφή
της».76 Η άκρως αντίθετη στάση των δύο στον γάμο των αδελφών τους προκύπτει από
τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των επικρίσεων της κοινωνίας στο
συγκεκριμένο ζήτημα: η πρώτη επιδίωξε, με την παρέμβασή της να κρατήσει κοντά
την αδελφή της, λίγη παρηγορία απέναντι στην κοινωνία και την κριτική της, ενώ η
δεύτερη προσπάθησε να μην δώσει αφορμή στην κοινωνία για να σχολιάσει την
οικογένειά της, πλην εκείνης (την οποία πιθανόν δεν επηρέαζε ο σχολιασμός αυτός).

Συλλογική δράση πριν το 1922
Η πρώτη συλλογική παρέμβαση αποφοίτων των Αρχιγενείων στον δημόσιο χώρο
ανάγεται στην πρώτη δεκαετία του 20ου αι. Το 1905 ιδρύθηκε η «εν Επιβάταις
γυναικεία Φιλόπτωχος Αδελφότης επ’ ονόματι της ‘οσίας Παρασκευής’». 77 Η ίδρυση
του συλλόγου σημειώθηκε κατά την περίοδο ακμής της γυναικείας συλλογικής
δραστηριότητας, όταν δηλαδή αυτή εκδηλώθηκε στον ημιαστικό χώρο της
αυτοκρατορίας, και ήταν συνέπεια της εκπαίδευσης κοριτσιών των μεσαίων και των
οικονομικά αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Ακολουθώντας το παράδειγμα των
γυναικών των ανώτερων στρωμάτων, ίδρυσαν φιλανθρωπικούς συλλόγους, τους
οποίους νομιμοποιούσε κοινωνικά η ιδεολογική αναγνώριση της φιλανθρωπίας ως μία
από τις «αρετές» της γυναικείας φύσης.78
Παρόλο που δεν σώζονται ούτε τα ονόματα των ιδρυτριών του συλλόγου ούτε
το καταστατικό, η ίδρυση και η διαχείριση του συλλόγου πρέπει να ανήκε σε απόφοιτες

Στο ίδιο, Βασίλης Βεργόπουλος. Ηλεκτρονική επικοινωνία, 20 Μαΐου 2016.
Στο ίδιο, Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα. Ηχογραφημένη συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου
2016.
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Στο ίδιο, Βασίλης Βεργόπουλος. Ηλεκτρονική επικοινωνία, 20 Μαΐου 2016.
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«Εκ Σηλυβρίας», ΕΑ 30 (1906): 107.
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Δαλακούρα και Ζιώγου-Καραστεργίου, Η εκπαίδευση των γυναικών, 280-281.
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των Αρχιγενείων. Πρώτον, η γυναικεία συλλογική δραστηριότητα στην επαρχία
Σηλυβρίας, εκτός από την πρωτεύουσα Σηλυβρία («Ευαγγελισμός» 190379 ή 1904),80
εντοπίζεται σε δύο κωμοπόλεις από τις δώδεκα συνολικά κωμοπόλεις και χωριά που
συναποτελούσαν την επαρχία, τους Επιβάτες και το Ξάστερο («Αγία Κυριακή»
1906),81 τους δύο τόπους με το μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων των Αρχιγενείων, και
μετά ακολούθησε η ίδρυση γυναικείου συλλόγου στους Δελλιώνες («Άγιος Ιωάννης ο
Θεολόγος» 1908).82 Δεύτερον, η Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη απέδωσε την έκδοση του
βίου του Σαράντη Αρχιγένους και της Οσίας Παρασκευής του 1938, η οποία έγινε από
απόφοιτες των Αρχιγενείων, στον συγκεκριμένο σύλλογο, παρόλο που δεν υφίστατο
τότε, γιατί πρέπει να γνώριζε ότι εκείνες που ανέλαβαν την επιμέλεια και την δαπάνη
της έκδοσης ήταν, πριν το 1922, μέλη του γυναικείου συλλόγου των Επιβατών.83
Τρίτον, η δράση του γυναικείου συλλόγου των Επιβατών αναπτύσσεται σε στενή
σχέση με τα Αρχιγένεια, από το έμψυχο δυναμικό που συμμετέχει σε εκδηλώσεις,
διδακτικό προσωπικό και ερασιτεχνικές ομάδες μαθητριών, ως την αξιοποίηση
κεντημάτων των μαθητριών και τη χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Τέλος, το
1921 τα πέντε από τα έξι μέλη της διοικητικής επιτροπής του συλλόγου «των
Κυριών»84 είναι απόφοιτες των Αρχιγενείων, σύμφωνα με τα «πορτρέτα» αποφοίτων:
τέσσερις του διδασκαλείου και εν ενεργεία δασκάλες (Φωτεινή Βέικου, Ασπασία
Κρητικοπούλου, Μαργιώρα Πιερράτου, Πανδώρα Ιωαννίδου), μία του γυμνασίου
(Μαριάνθη Βέικου) και το ίδιο εικάζεται για την έκτη (Σμαρώ Τριγλιανού).
Η ηγετική θέση αποφοίτων του διδασκαλείου στον σύλλογο βρίσκεται σε
αντίθεση με την περιορισμένη συμμετοχή γυναικών δασκάλων σε γυναικείους
συλλόγους των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Η περιορισμένη συμμετοχή
διαπιστώθηκε κατά την εξέταση άλλων συλλόγων και αποδόθηκε στην ανάγκη
βιοπορισμού και στην απουσία οικονομικής δύναμης και δικτύου επιρροής για την
πλειονότητα των αποφοίτων διδασκαλείων∙ η συμβολή των γυναικών δασκάλων
περιοριζόταν συνήθως στην προτροπή για σύσταση συλλόγου ή τη διδασκαλία σε
μορφωτικά προγράμματα.85 Αλλά, όπως και σε παρόμοιους γυναικείους συλλόγους,
στη διοίκηση του συγκεκριμένου συλλόγου συμμετείχαν δασκάλες που διέθεταν
οικονομική άνεση και μπορούσαν να ασκήσουν κοινωνική επιρροή για τη δημιουργία
αποτελεσματικού δικτύου οικονομικής υποστήριξης. Τρεις από τις συμμετέχουσες στη
διοίκηση του συλλόγου ανήκαν σε οικογένειες προκρίτων, γαιοκτημόνων-εμπόρων
(Φωτεινή και Μαριάνθη [Ιωαννίδου]-Βέικου) και εμπόρου οικοδομικών υλικών

Κυριακή Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας 1861-1922. Ιστορία και Δράση
(Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1995), 90.
80
«Εκ Σηλυβρίας», ΕΑ 30 (1906): 107.
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Σώζεται το καταστατικό με τα ονόματα της διοικητικής επιτροπής, αλλά δεν έγινε δυνατό να
αναγνωριστούν για να προχωρήσει η ταύτισή τους ή όχι με απόφοιτες των Αρχιγενείων, Ρούλα
Συνοδινού, Στου Ξάστερου και του Οικονομειού τα άγια χώματα (Περαία: Δήμος Θερμαϊκού, 2003), 3745.
82
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, 94.
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Βέικου-Σεραμέτη, Επιβάτες, 137.
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ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται, «Μια εθνική εορτή. Επιβάταις», εφημ.
Φως Θεσσαλονίκης [χ.α.φ.], 24 Ιουνίου 1921.
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(Σμαρώ Τριγλιανού),86 και κατοικούσαν στην ανατολική συνοικία των «Αρχοντικών»,
ενώ μία ήταν σύζυγος του τότε
«δημάρχου» (Ασπασία [Χατζηβλασίου]Κρητικοπούλου).
Η συλλογική δραστηριότητα των αποφοίτων των Αρχιγενείων είχε χαρακτήρα
φιλανθρωπικό, όπως υποδηλώνει η ονομασία του συλλόγου και επιστολή της
διοικητικής επιτροπής του συλλόγου, στην οποία περιγράφεται ο σκοπός της δράσης
του «υπέρ των απόρων» της κοινότητος.87 Είχε επίσης και φιλεκπαιδευτικό, όταν
αποσκοπούσε στην οικονομική υποστήριξη των Αρχιγενείων.88 Δεν διαφέρει δηλαδή
από τη δράση άλλων γυναικείων συλλόγων, για τους οποίους η κάλυψη κοινωνικών
αναγκών και η θετική εικόνα της κοινότητας, από την οποία θα έχει εξαλειφθεί η πενία
και τα παρεπόμενά της, ήταν πρωταρχικής σημασίας.89 Στις ανάγκες αυτές
συμπεριλαμβάνεται και η φιλεκπαιδευτική δράση, όταν αυτή αποσκοπεί να συμβάλλει
στη δωρεάν εκπαίδευση άπορων μαθητριών, όπως στην περίπτωση των Αρχιγενείων.
Η συλλογική δραστηριότητα είχε εξαρχής και έντονο πολιτιστικό/μορφωτικό
χαρακτήρα. Εκτός από την οργάνωση λαχειοφόρων αγορών, με δώρα εργόχειρα
μαθητριών, και χορών,90 ως μέσο για τη συγκέντρωση χρημάτων χρησιμοποιήθηκε και
η διοργάνωση θεατρικών
και
μουσικών
91
παραστάσεων
(1908,92
1919,93 1921),94 που είτε
μετακαλούνται από την
Κωνσταντινούπολη95 είτε
παράγονται στα Αρχιγένεια
από
ερασιτεχνικές
θεατρικές και μουσικές
ομάδες
(«Μανδυλινάτα
Αρχιγενείων»)
σε
σύμπραξη με δασκάλες των
50. Λαχείο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Η Οσία Αρχιγενείων και έξωθεν
Παρασκευή, 1911 (Ακαδημία Αθηνών, Αρχείο Αναστασίου Κ. καλλιτέχνες.96
Ο
Π. Σταμούλη)
πολιτιστικός
αυτός
Αδελφή του Αντώνη Τριγλιανού, Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη. Γιώργος και Δήμητρα Γεώργαρου,
Ηχογραφημένη συνέντευξη, Νέοι Επιβάτες, 15 Φεβρουαρίου 2016.
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χαρακτήρας γίνεται ρητά εθνικός, όπως και σε άλλες κοινότητες κατά τη διάρκεια της
Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης, με την επιλογή «του δράματος η ‘Σλάβα’» και τον
ύμνο στη σημαία97 αλλά και την έκδοση του βίου της Οσίας Παρασκευής, την οποία
ανέλαβε ο σύλλογος. Η έκδοση αποσκοπούσε να τιμήσει την πολιούχο, επειδή
«διέσωσε την πατρίδα της από βεβαίας καταστροφής των βαρβάρων […] Οσμανιδών
και απηλευθέρωσεν αυτήν».98 Η μορφωτική πτυχή της συλλογικής δραστηριότητας
των αποφοίτων των Αρχιγενείων αποτελεί επέκταση της φιλανθρωπικής δράσης και
συνδέεται με την κοινωνική συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, ως αποτέλεσμα
της πρόσληψης των ιδεολογικών αλλαγών που προκάλεσε η γυναικεία
εγγραμματοσύνη.99 Η συνείδηση του εαυτού ως ενεργού κοινωνικού υποκειμένου είναι
έκδηλη και από τη συμμετοχή του συλλόγου σε έργο, το οποίο προσδίδει στη
συλλογική δράση και οικονομικό/αναπτυξιακό χαρακτήρα, τη συγχρηματοδότηση του
έργου της αποβάθρας, το οποίο εκτέλεσε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ναυτικών των
Επιβατών «Άγιος Νικόλαος». Η συνεργασία αυτή επρόκειτο να επαναληφθεί για την
επέκταση της αποβάθρας, αλλά ανακόπηκε το 1922.100

Συλλογική δράση μετά το 1922
Ο υποχρεωτικός εκπατρισμός έβαλε τέλος στην πρώτη συλλογική δράση αποφοίτων
των Αρχιγενείων και η προσφυγική εμπειρία ενεργοποίησε νέα. Ο αδιαμόρφωτος
προσφυγικός συνοικισμός Νέοι Επιβάται στην ακτή του Θερμαϊκού, που ονομάσθηκε
κοινότητα το 1927 -μαζί με την Αγία Τριάδα ως το 1950-101 και δέχθηκε τον
μεγαλύτερο αριθμό οικογενειών από τις οποίες κατάγονταν απόφοιτες των
Αρχιγενείων, έδωσε το έναυσμα για τη νέα συλλογική παρέμβαση, όταν δύο από αυτές,
η Τερψιχόρη Ψάλτου και η Ευφημία Μπούζου, επισκέφτηκαν τις οικογένειές τους
(1927).102 Οι συγκεκριμένες απόφοιτες των Αρχιγενείων δεν ανέλαβαν μόνο την
πρωτοβουλία της ίδρυσης αλλά και την ευθύνη της διοίκησης τριών κατά σειρά
συλλόγων (1928, 1936 και 1949 -αντί του 1939 ή 1940, λόγω πολέμου),103 οι οποίοι
είχαν διαφορετικό στόχο ο καθένας. Για την πραγμάτωσή τους, ενεργοποίησαν
υποστηρικτικό δίκτυο εντός και εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας την πολιτισμική
συνάφεια με καταγόμενους από τους Επιβάτες, και ανέπτυξαν έντονο διεκδικητικό
λόγο, που αποκορυφώθηκε με τη διεκδίκηση του «αρχιγένειου κληροδοτήματος», της
δωρεάς δηλαδή του Σαράντη Αρχιγένους. Η δράση των αποφοίτων των Αρχιγενείων
εμπνεόταν από ένα όραμα, το οποίο βρίσκεται στον αντίποδα του προσφυγικού
Στο ίδιο.
Στυλιανίδης, Ο Βίος και τα Θαύματα της Οσίας Ημών Μητρός Παρασκευής της Επιβατινής [1921], 3.
99
Όπως έχει επισημανθεί σε μελέτη με επίκεντρο τη συνείδηση φύλου που παρουσιάζουν οι δράσεις
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τραύματος και μένει ανέπαφο από τις αλλαγές των καιρών, την ίδρυση έστω μικρού
αρχιγένειου συγκροτήματος. Το όραμα παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές, γιατί
διαφεύγει από τη χρονική οριοθέτηση της εργασίας.
Στην ιδρυτική συνέλευση του πρώτου συλλόγου, του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης (1928), συμμετείχαν 50 μέλη, τα οποία, εκτός από 7 ή 10
άνδρες, ήταν γυναίκες, και μεταξύ αυτών αναγνωρίστηκαν 16 απόφοιτες του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων και 2 του γυμνασίου.104 Ο δεύτερος σύλλογος, ο
Σύλλογος Ν. Επιβατών η Οσία Παρασκευή (1936), ιδρύθηκε από 14 γυναίκες, οι οποίες
προσδιορίζονται ως «δημ. υπάλληλος» (1),105 «διδασκάλισσαι» (8)106 και με «οικιακά»
(5), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι τελευταίες δεν είναι απόφοιτες των Αρχιγενείων.107
Στον τρίτο κατά σειρά σύλλογο, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Ν. Επιβατών ο Αρχιγένης (1949),108 παγιώθηκε
το ηγετικό σχήμα: στις εμπνεύστριες Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου και Ευφημία
Μπούζου, οι οποίες είχαν αναλάβει τη διοίκηση του πρώτου συλλόγου ως
πρόεδρος/γραμματέας και αντιπρόεδρος/βοηθός γραμματέα αντιστοίχως,109 είχε
προστεθεί ως ταμίας από την ίδρυση του δεύτερου συλλόγου και η Φερσινόη
[Βεργοπούλου]-Μπορτζή. Οι τρεις σύλλογοι έμειναν γνωστοί συνοπτικά ως Σύλλογος
Κυριών, γιατί υπεύθυνες για την ίδρυση και τη διοίκησή τους για σαράντα χρόνια (ως
το 1968 αλλά και τότε τα εν ζωή μέλη της διοίκησης ανακηρύχθηκαν «επίτιμα ισοβίως
ενεργά μέλη με δικαίωμα υπογραφής») ήταν γυναίκες-απόφοιτες των Αρχιγενείων,110
οι οποίες κινητοποίησαν πολλές ακόμη γυναίκες, μεταξύ των οποίων και «80 περίπου
Αρχιγενίδων»,111 αλλά και άνδρες.

Απόφοιτες διδασκαλείου: Τερψιχόρη Ψάλτου, Ευφημία Μπούζου, Ασπασία Κρητικοπούλου,
Πανδώρα Κοκόζη και Σοφία Ιωαννίδου, Φωτεινή Βέικου και η κόρη της Αρίστη, Ελένη Δαγλίδου, Καίτη
Κεραμιδοπούλου, Βικτώρια Κρυσταλλίδου, Σοφία Σαράφογλου, Αμαλία και Κατίνα Βουρσούκη,
Ελένη, Ερμιόνη και Άννα Μπάρμπα. Απόφοιτες γυμνασίου: Κοραλία Τζιβανοπούλου και Μαριάνθη
Βέικου. Στο ίδιο, Πρώτη Γενική Συνέλευσις του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν. Επιβατών ο «Αρχιγένης»
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Ευφημία Μπούζου, ΠΘ/ΑΔΣ. Κατάστασις εμφαίνουσα το ονοματεπώνυμον των ιδρυτριών του
Συλλόγου Ν. Επιβατών «Η Οσία Παρασκευή», Εν Νέαις Επιβάταις, 28 Οκτωβρίου 1938 (Xειρόγραφη
κατάσταση).
106
Τερψιχόρη Ιωαννίδου, Ελένη Δαγλίδου, Β. Κεραμιδοπούλου, Ευσταθία και Ερμιόνη Μπάρμπα,
Πανδώρα Κοκόζη, Ζωή Σταματιάδου, Μαριάνθη Γεωργούλα, στο ίδιο.
107
Όπως η Δέσποινα Βέικου∙ οι λοιπές ήταν οι: Φερσινόη Μπορτζή, Ελένη Μπουγιούκα, Πέπα και Φανή
Σκηπιτάρη. Υπάρχει και το όνομα της Ελένης [Σηψώμου]-Τριγλιανού (από την Σμύρνη), στο ίδιο,
Πρακτικόν Ιδρύσεως Συλλόγου, ΠΘ/ΑΔΣ, αρ. αποφ. 2738/14 Νοεμβρίου 1936.
108
ΠΘ/ΑΔΣ, αρ. αποφ. 2296/16 Οκτωβρίου 1949.
109
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. 1ον Πρακτικόν Συλλόγου [Εκλογή Προεδρείου
Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν. Επιβατών ο «Αρχιγένης»], εν Ν. Επιβάταις, 18 Αυγούστου Ι928
(Χειρόγραφο πρακτικό υπογεγραμμένο) και στο ίδιο, 2 ον [Πρακτικό Συλλόγου για αντικατάσταση
προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης]. Εν Ν. Επιβ. 20 Νοεμβ. 1928
(Υπογεγραμμένο).
110
Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου προς Ν. Τζαμπετζή, 20 Ιουνίου 1968. Βλ. και Πίναξ των
Εκλεγέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μαθητών
του Αρχιγενείου Δημοτικού Σχολείου Ν. Επιβατών ο Αρχιγένης των ετών 1968-1970.
111
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τ. Ιωαννίδου. [Προσχέδιο ευχαριστήριας επιστολής προς
τον πρόεδρο της κοινότητας για τη μεταφορά της επιτύμβιας στήλης του τάφου των ιδρυτών, 1971].
(Υπογεγραμμένη δισέλιδη χειρόγραφη επιστολή).
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Καθένας από τους τρεις συλλόγους ιδρύεται με συγκεκριμένο στόχο και παύει
μόλις ολοκληρωθεί η επίτευξή του (εκτός από τον τελευταίο). Ο πρώτος σύλλογος, ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης (1928),112 έθεσε ως στόχο «την
επαναφορά του πρασίνου», δηλαδή την δενδροφύτευση του οικισμού,113 σε
καταστατικό που συντάχθηκε με τη συμβολή του απόφοιτου του Ελένειου Νικήτα
Κρητικόπουλου,114 αλλά δεν σώζεται. Ο δεύτερος σύλλογος, ο Σύλλογος Ν. Επιβατών
η Οσία Παρασκευή (1936), προσδιόρισε στο καταστατικό ότι σκοπός του είναι «η
αποπεράτωσις και η μετέπειτα διακόσμησις του εν Νέαις Επιβάταις ημιτελούς ναού
της Οσίας Παρασκευής».115 Ο τρίτος σύλλογος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Ν. Επιβατών ο Αρχιγένης (1949),
έθεσε ως στόχο την ανέγερση «συγχρονισμένου Διδακτηρίου προς στέγασιν του
Σχολείου» και τη συντήρηση και εφοδιασμό του «δια καταλλήλων επίπλων, σκευών,
οργάνων και βιβλιοθήκης».116
Η συλλογική παρέμβαση είχε πρωτίστως πραγματιστικό χαρακτήρα,
εξυπηρετούσε δηλαδή πρακτικές ανάγκες. Πρώτα από άλλα οικολογικές∙ ο οικισμός
είχε έλλειψη πρασίνου: στον παραθαλάσσιο χώρο, όπου κυριαρχούσαν τα έλη, υπήρχε
μόνο ένα κτήμα με περιβόλι και κοντά του μουριές, ενώ στους λόφους περιορισμένες
καλλιέργειες βαμβακιού. Έπειτα, λατρευτικές ανάγκες∙ ο ημιτελής ναός δεν ήταν παρά
«μια τοιχοποιία ενός μόνον μέτρου πάνω από τα θεμέλια που έγεινε από τις 75.000 δρ.
του Υπουργείου Παιδείας».117 Και τέλος φιλεκπαιδευτικές∙ ανέγερση τριτάξιου
διδακτηρίου σε καταλληλότερο χώρο, με αυλή 1000 τ.μ., ανθόκηπο 200 τ.μ και
πευκώνα 4000 τ.μ., το οποίο θα αντικαταστούσε εκείνο του Εποικισμού και έτσι θα
μπορούσε να επωνομαστεί Αρχιγένειο.118 Επειδή το ανοίκειο περιβάλλον γίνεται οικείο
με τη νοηματοδότηση του χώρου, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό επιτεύχθηκε με
την αφιέρωση του ναού και του σχολείου στα σύμβολα εκείνα που επιλέχθηκαν από το
ρεπερτόριο συμβόλων,119 τα οποία μια κοινωνία διαθέτει και χαρακτηρίζουν τον
πολιτισμό της.120 Από αυτή την άποψη, η συλλογική παρέμβαση, που είχε και
συμβολικό χαρακτήρα, αντιπαραβαλλόμενη με την αγροτική αποκατάσταση (στην
οποία είχε επιδοθεί ο ανδρικός κυρίως πληθυσμός προκειμένου να τιθασεύσει τη γη

ΠΘ/ΑΔΣ, αρ. αποφ. 1658/4 Σεπτεμβρίου 1928.
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Το ιστορικόν της
ανεγέρσεως των Προτομών των Μεγάλων Ευεργετών του Γένους και της ιδιαιτέρας πατρίδος μας
Σαράντου και Ελένης Αρχιγένους (Χειρόγραφο τετράδιο, 1975).
114
Στο ίδιο, [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. Λογοδοσία Πεπραγμένων 1968/1969. (Χειρόγραφο
κείμενο).
115
ΠΘ/ΑΔΣ, αρ. αποφ. 2738/14 Νοεμβρίου 1936.
116
ΠΘ/ΑΔΣ, αρ. αποφ. 2296/16 Οκτωβρίου 1949.
117
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, Επ’ Εκκλησίας [Λόγος
πανηγυρικός στην τελετή των εγκαινίων του Ναού της Οσίας Παρασκευής], 14 Οκτωβρίου 1945.
118
Ο συνεταιρισμός κατασκεύασε τουαλέτες και δύο χρόνια αργότερα ο χώρος περιφράχθηκε, Παλάζη,
Ένα Όνομα, Δύο Τόποι, 171.
119
Ρhys H. Williams, “The cultural context of collective action: constraints, opportunities and the
symbolic life of social movements”, The Blackwell Companion to Social Movements, eds. David A.
Snow, Sarah A. Soule and Hanspeter Kriesi (Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2006), 96.
120
Πολιτισμός είναι, μεταξύ άλλων ορισμών, συλλογή κοινών συμβόλων, ιστοριών και δημόσιων
επιτελέσεων, με τα οποία οι άνθρωποι κατανοούν τον εαυτό τους και τον κόσμο, στο ίδιο, 99.
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και τη θάλασσα της νέας εγκατάστασης) θα μπορούσε να ονομαστεί συμβολική
αποκατάσταση.121
Με αιχμή την πολιτισμική συνάφεια, ο Σύλλογος Κυριών επιδόθηκε σε συνεχή
και εντατική αλληλογραφία, με την οποία εγεφύρωσε αποστάσεις, πετυχαίνοντας να
ενεργοποιήσει υποστηρικτικό δίκτυο αλληλεγγύης ατόμων με καταγωγή από τους
Επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ογδόντα «αρχιγενίδων», όπως προαναφέρθηκε.122 Το
δίκτυο επεκτάθηκε σε πόλεις τις Ελλάδας και του εξωτερικού και, για την εξυπηρέτησή
του, ορίσθηκαν επίτιμοι πρόεδροι στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Το 1950, για
παράδειγμα, επίτιμοι πρόεδροι στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ζάχος Ζαχαριάδης,
επιχειρηματίας υπεύθυνος για τη φορτοεκφόρτωση των πλοίων στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, και Αθανάσιος Βεργόπουλος, ιδιοκτήτης του καταστήματος ΜΕΛΚΑ,
ενώ στην Αθήνα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, για τον οποίο δεν βρέθηκαν άλλα
στοιχεία.123 Στο εξωτερικό, δημοσιεύονται εκκλήσεις σε εφημερίδες της διασποράς,
Ατλαντίς και Εθνικός Κήρυξ,124 και, με τη συμβολή μελών του Συλλόγου Κυριών, της
εξ Επιβατών Ιωακειμειάδας Κορίννας [Γεωργιάδου]-Καλογιαννίδου, επιδιώκεται η
αδελφοποίηση με γυναικείους συλλόγους, όπως με τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο
Γυναικών Βοστώνης Το Φανάρι.125 Εκμεταλλευόμενες όλες τις γνωριμίες για υλική και
ηθική υποστήριξη, πέτυχαν την ολοκλήρωση του Ναού της Οσίας Παρασκευής το 1945
με οικονομική βοήθεια που στάλθηκε και από την Νότια Αφρική, και του Αρχιγένειου
Δημοτικού Σχολείου το 1957, με οικονομική βοήθεια που στάλθηκε και από την
Τεχεράνη και τη Γαλλία. Δέχτηκαν επίσης μεγάλη οικονομική βοήθεια από
«αρχιγενίδα», την οποία ο Σύλλογος Κυριών θα ονομάσει ευεργέτιδα, όπως και τον
σύζυγό της ευεργέτη (Αδαμαντίνη [Σπάγκακα]-Ζαχαριάδου και Ζάχος Ζαχαριάδης).126
Ο Σύλλογος Κυριών, σε όλες τις φάσεις της δράσης του, ανέπτυξε συνεχή
διεκδικητικό λόγο για την επίτευξη των στόχων του, που αποκορυφώθηκε με τη
διεκδίκηση «του αρχιγένειου κληροδοτήματος», το οποίο διατίθετο υπέρ άλλων
ευαγών ιδρυμάτων από το Ταμείο Ανταλλαξίμων. Ο Σύλλογος Κυριών ενημέρωσε το
Ταμείο Ανταλλαξίμων, το οποίο «πληροφορηθέν […] ότι συμπολίτης των διαμένων εις
το Εξωτερικόν, ο Μιχαλάκης Παπαδόπουλος, ήτο διατεθειμένος ως εδήλωσε, να
προσφέρη χίλια δολλάρια, εάν ετίθεντο τα θεμέλια σχολικού κτιρίου καταλλήλου προς
τας ανάγκας της νέας των πατρίδος», πείσθηκε «να διαθέση τα εναπομείναντα εις την
διαχείρισιν αυτού λείψανα του Αρχιγενείου Κληροδοτήματος» και ανέλαβε «τας
δέουσας ενεργείας παρά τη Εθνική Τραπέζη δια την μεταφοράν των περιουσιακών
στοιχείων του ως άνω κληροδοτήματος επ’ ονόματι του κ. Υπουργού επί των
Οικονομικών».127 Όταν η ευθύνη της διαχείρισης του κληροδοτήματος πέρασε από την
Παλάζη, Ένα Όνομα, Δύο Τόποι, 127.
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τ. Ιωαννίδου. [Προσχέδιο ευχαριστήριας επιστολής προς
τον πρόεδρο της κοινότητας για τη μεταφορά της επιτύμβιας στήλης του τάφου των ιδρυτών, 1971].
(Υπογεγραμμένη δισέλιδη χειρόγραφη επιστολή).
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Στο ίδιο, Βιβλίον Πρακτικών 1950-53. Πρακτ. 2.2/7 Μαΐου 1950.
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Στο ίδιο, Βιβλίον Πρακτικών 1950-53. Πρακτ. 3/12 Ιουνίου 1950.
125
Στο ίδιο, Βιβλίον Πρακτικών 1960 και 1961. Πρακτ. 11.2/1 Ιουλίου 1961.
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Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, Απολογισμός 1945; (Χειρόγραφο κείμενο, που
χρονολογείται μετά τα εγκαίνια του ναού).
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ΑΔΔΣΝΕ/Κληροδότημα Αρχιγένους: Διδακτήριον. Ταμείο Ανταλλαξίμων προς Υπουργείο
Οικονομικών, Αθήνα 20 Οκτωβρίου 1950. (Υπογεγραμμένη επιστολή).
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Τράπεζα της Ελλάδας στο Υπουργείο Οικονομικών,128 το Υπουργείο Οικονομικών
ζήτησε από την κοινότητα το ποσό να «διατεθή αποκλειστικώς και μόνον δια την
ανέγερσιν του νέου Διδακτηρίου και αργότερον δια παρεμφερείς εκπαιδευτικούς
σκοπούς». Ο Σύλλογος Κυριών πράγματι υπέβαλε αντίγραφο σχετικής κοινοτικής
απόφασης προς το Υπουργείο Οικονομικών και ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό
Σοφοκλή Βενιζέλο, κατά την επίσκεψή του στη Βόρειο Ελλάδα, ζητώντας τη συνδρομή
του, ώστε η απόφαση να «αποσταλή το ταχύτερον, ει δυνατόν, προς συνέχισιν των
εργασιών του Σχολείου».129 Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στο Υπουργείο
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας «σχέδιο νόμου μετ’ αιτιολογικής εκθέσεως» για
τη διάθεση του κεφαλαίου και των προσόδων του κληροδοτήματος υπέρ των
εκπαιδευτηρίων της κοινότητος Ν. Επιβατών, ο οποίος έγινε νόμος του κράτους.130
Αλλά απαιτήθηκε νέων κύκλος παρεμβάσεων του Συλλόγου Κυριών για την
τροποποίηση του νόμου, ώστε να επιτραπεί η εκποίηση των 67 μετοχών της Τράπεζας
της Ελλάδας υπέρ των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας.131 Κατά τη διάρκεια της
παραπάνω διαδικασίας, ο Σύλλογος «προσέκρουσε εις Πατριαρχικήν άρνησιν»,132
αλλά δεν είναι περισσότερα γνωστά γι’ αυτή την πτυχή της διεκδίκησης. Επίσης ο
Σύλλογος πέτυχε και κρατική αρωγή.133

51. Αρχιγένειο Δημοτικό Σχολείο Νέων Επιβατών (Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη)
ΑΔΔΣΝΕ/ Κληροδότημα Αρχιγένους: Διδακτήριον. ΦΕΚ Α177/17 Αυγούστου 1950. Περί υπαγωγής
υπό την άμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου Οικονομικών της υπέρ των εν Επιβάταις Ανατολικής
Θράκης Αρχιγενείων καθιδρυμάτων, καταλειφθείσης κληρονομίας του Σαράντη Αρχιγένη περιελθούσης
εις το Ταμείον Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και κοινωφελών περιουσιών.
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Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των Μαθητών του Δημ.
Σχολείου Κοινότητος Ν. Επιβατών ‘Ο Αρχιγένης’ προς πρόεδρο Κυβερνήσεως Σοφοκλή Βενιζέλο, Νέοι
Επιβάται 17 Ιανουαρίου 1951 (Δακτυλογραφημένη και υπογεγραμμένη επιστολή).
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Εθνικό Τυπογραφείο. ΦΕΚ Α 82 /2034/2 Απριλίου 1952. Περί διαθέσεως των κεφαλαίων και
προσόδων του κληροδοτήματος Σαράντη Αρχιγένους υπέρ των εκπαιδευτηρίων της Κοινότητος Νέων
Επιβατών Θεσσαλονίκης. (Ηλεκτρονική έκδοση).
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ΑΔΔΣΝΕ/Κληροδότημα Αρχιγένους: Διδακτήριον. ΦΕΚ109/30 Μαρτίου 1955. Περί τροποποιήσεως
του Νόμου 2034)1952 «περί διαθέσεως των κεφαλαίων και προσόδων του Κληροδοτήματος Σαράντη
Αρχιγένους υπέρ των εκπαιδευτηρίων της Κοινότητος Νέων Επιβατών (Θεσσαλονίκης)».
132
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης. Βιβλίον Πρακτικών 1950-53. Πρακτ.
21/15 Φεβρουαρίου 1953/5 και [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, Πανηγυρικός λόγος στα εγκαίνια του
Αρχιγένειου Δημοτικού Σχολείου 1957]. (Χειρόγραφο κείμενο).
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ΑΔΔΣΝΕ/Κληροδότημα Αρχιγένους: Διδακτήριον. Γενική Δ/νσις Βορ. Ελλάδος. Απόφασις
69501/1950.
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52. Ο Σύλλογος Κυριών στην είσοδο του Αρχιγένειου Δημοτικού Σχολείου. Στην
πρώτη σειρά, πρώτη από δεξιά η πρόεδρος Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου και
τέταρτη από αριστερά η ταμίας Φερσινόη Βεργοπούλου-Μπορτζή, δεκαετία του
’60 (Ιδιωτικό αρχείο Αλέκας Χατζηβλασίου-Ξουγγά)

Κατά τη διάρκεια της δράσης του Συλλόγου Κυριών, υπήρξαν αμφισβητήσεις
του έργου του, όπως αποκαλύπτουν τα πρακτικά του Συλλόγου. Αμφισβήτηση
υπαινίσσεται η προτροπή για έλεγχο σε όποιον αμφέβαλε για την οικονομική
διαχείριση, μετά την ανέγερση του ναού. «Εις τα αρχεία του Συλλόγου φυλάσσεται το
σχέδιον Ναού - το Καταστατικόν -το Ταμείον, άτινα τίθενται εις την διάθεσιν παντός
αμφιβάλλοντος περί της [σοβα]ρότητος του Συλλόγου επί το έργον της
ανοικοδομήσεως του ναού Οσίας Παρασκευής παρά του Συλλ. Κυριών». 134 Σε άλλες
περιπτώσεις, επικρίνεται με δριμύτητα η αμφισβήτηση της οικονομικής διαχείρισης.
Όταν η αποστολή της μεγάλης δωρεάς του Μιχαήλ Παπαδόπουλου από την Τεχεράνη,
ο οποίος ζούσε χρόνια στο εξωτερικό και δεν γνώριζε προσωπικά τα μέλη της
διοίκησης, έγινε μέσω του υπουργού Λέοντα Ιασονίδου, αυτό αποδόθηκε σε
ραδιουργίες «χαμερπών ατόμων της κοινότητος μας, γνωστών εις την κοινωνίαν και
των παλαιών Επιβατών».135 Όταν το ίδιο έκανε ο πρώην γερουσιαστής Μιλτιάδης
Σταμούλης, που δεν ζούσε στο εξωτερικό και γνώριζε προσωπικά τα μέλη της
διοίκησης, τότε θεωρήθηκε ότι η δωρεά έχασε την ηθική της αξία.136
Η αρχική εκτίμηση του Συλλόγου Κυριών για το έργο του έγινε υπό την επήρειά
της ρητορικής της «κοινοτικής ανάπτυξης»,137 του κρατικού δηλαδή προγράμματος για
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου, Απολογισμός 1945;
(Χειρόγραφο κείμενο).
135
Στο ίδιο, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος
Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης. Βιβλίον Πρακτικών 1950-53. Πρακτ. 13/30 Μαρτίου 1951.
136
Στο ίδιο.
137
«Μη λησμονήτε ότι έχετε ως παράδειγμα τον Σύλλογόν μας τον 37χρονον αγώνα του από το 1927
έως 1963 πρωτοπόρος από 37ετίας στην Κοινοτικήν Ανάπτυξιν». Στο ίδιο, [Τερψιχόρη ΨάλτουΙωαννίδου. Λόγος στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης του αθλητικού συλλόγου ΠΑΟΝΕ], 1/4/1963.
(Χειρόγραφο κείμενο).
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την επούλωση του εμφυλιακού διχασμού και την τοπική ανάπτυξη,138 και συνέδεσε το
έργο του μαζί της. Η σύνδεση του έργου του Συλλόγου Κυριών με το πρόγραμμα της
«κοινοτικής ανάπτυξης» προφανώς βασίσθηκε στην κοινή στόχευση για τοπική
ανάπτυξη, αλλά κατά τα άλλα είναι ανεπιτυχής. Η «κοινοτική ανάπτυξη» ήταν
«σχεδιασμένη αλλαγή», που προαπαιτούσε «έναν φορέα αλλαγής»139 και προσπαθούσε
να βρει απήχηση, την οποία τελικά δεν βρήκε.140 Αντιθέτως, η παρέμβαση του
Συλλόγου Κυριών ήταν αυθόρμητη και αυτόνομη ενέργεια, που είχε εκδηλωθεί πριν
την εμφάνιση του συγκεκριμένου προγράμματος και είχε βρει απήχηση από πολύ
νωρίς.
Αργότερα, η εκτίμηση του Συλλόγου Κυριών έγινε σε σχέση με το έργο άλλων
θρακικών προσφυγικών συλλόγων, κυρίως μετά την αναγνώριση από τον πρόεδρο της
Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης ότι ο Σύλλογος Κυριών Νέων Επιβατών «είνε ο
αρχαιότερος προσφυγικός Θρακικός Σύλλογος».141 Έτσι έρχεται στο προσκήνιο το
καθοριστικό στοιχείο της προσφυγικής ταυτότητας. Κατά την εκδήλωση της
συλλογικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, δεν είχε αλλάξει μόνο το διοικητικό
πλαίσιο και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αλλά και τα ίδια τα πρόσωπα.
Σύμφωνα με λεπτή περιγραφή των αποχρώσεων της προσφυγικής ταυτότητας, τα
πρόσωπα φέρουν την προσφυγική ταυτότητα πλήρως ενταγμένη στην εθνική, όχι όμως
ως μοναδική ή κυρίαρχη, αλλά θεμελιωμένη στην εθνοτοπική ταυτότητα και σε ένταση
μαζί της, καθώς από τη δεύτερη αντλούνται στοιχεία που την διαφοροποιούν -έστω σε
φαντασιακό επίπεδο- και δεν επιτρέπουν την ομοιογένεια, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις
προσφυγικών εγκαταστάσεων εθνοτοπικού χαρακτήρα.142 Στην περίπτωση των
προσφυγικών συλλογικών δράσεων, η προσήλωση στο εθνοτοπικό στοιχείο γίνεται
χωρίς αναφορά στο τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, προκειμένου να
προβληθεί μια «θετική υπερβατική προσφυγική ταυτότητα» στον ελλαδικό χώρο. 143
Στην υπό εξέταση συλλογικότητα συμβαίνει το ίδιο∙ δεν χρησιμοποιείται η λέξη
προσφυγικός σε καμία επωνυμία συλλόγου,144 και στο τραύμα αντιπαραβάλλεται ένα
επίμονο όραμα, η δημιουργία -έστω μικρού- αρχιγένειου εκπαιδευτικού
συγκροτήματος στη νέα εγκατάσταση: «ο Σύλλογος Κυριών ων αι πλείσται
Αρχιγενειάδες έθεσεν σκοπόν της υπάρξεώς του ν’ αναστηλώση το μικρόν Αρχιγένειον
Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος, «Η Κοινοτική Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών 66 (1987): 110-111.
139
Στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, τα σεμινάρια της
οποίας απευθύνονταν στους τοπικούς ηγέτες, στο ίδιο, 108, 112.
140
Για τους λόγους της παρακμής, στο ίδιο, 111-117.
141
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου προς Ευελπίδη Λιβεριάδη,
Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου 1970 (Χειρόγραφη επιστολή).
142
Χάρης Εξερτζόγλου, «Η ιστορία της προσφυγικής μνήμης», Το 1922 και οι Πρόσφυγες. Μια Νέα
Ματιά,
επιμ. Αντώνης Λιάκος (Αθήνα: Νεφέλη, 2011), 195-196.
143
Χάρης Εξερτζόγλου, «Προσφυγική μνήμη και δημόσια κοινωνικότητα στον Μεσοπόλεμο», Μορφές
Δημόσιας Κοινωνικότητας στην Ελλάδα του Εικοστού Αιώνα, επιμ. Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου,
Χρήστος Λυριτζής, 217-236 (Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2015), 235.
144
Γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθηκε σε μελέτη συλλόγων της Θεσσαλονίκης, αν και χρησιμοποίησε στους
τίτλους των συλλόγων όρους που υποδήλωναν θρακική καταγωγή (Σαράντης Αρχιγένης, Οσία
Παρασκευή), Ε. Ρούμκου, Θ. Ταμπούρη, Α. Τζιντζιόβα, Α. Τηγανίτου, Οι προσφυγικοί σύλλογοι
Θεσσαλονίκης 1914-1936. Τα καταστατικά τους. (Θεσσαλονίκη: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Λαογραφίας:
ΑΠΘ, 1985).
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εν τη Ν. Πατρίδι μας».145 Σε αυτό το όραμα υποτάσσονται οι αλλαγές των καιρών. Έτσι
ο Σύλλογος Κυριών δεν συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά του δράσεις που δεν
συνάδουν με το όραμα αυτό, όπως για παράδειγμα η φυσιολατρία ή ο περιηγητισμός,
που μεταλλάσσουν άλλους προσφυγικούς συλλόγους,146 και εκμεταλλεύεται τις
αλλαγές συνθηκών, όπως ήταν η εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία,147 για να
αναπτύξει σχετικές με το όραμά της δράσεις (διάσωση της επιτύμβιας στήλης του
τάφου των ιδρυτών).
Το όραμα αυτό των αποφοίτων των Αρχιγενείων βρίσκεται πίσω από την
αγωνιώδη ενέργεια να αρχίζει ο επόμενος στόχος πριν ολοκληρωθεί ο προηγούμενος.
Οι ενέργειες αυτές παρατίθενται σε αδρές γραμμές, γιατί η διερεύνησή τους βρίσκεται
εκτός των ορίων της εργασίας και επιπλέον απαιτούν τη συνδρομή της ψυχαναλυτικής
επιστήμης. Κατά το έτος έναρξης της συλλογικής δραστηριότητας των αποφοίτων των
Αρχιγενείων, είχε δημοσιευθεί, σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, εγκωμιαστικό
άρθρο για τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Νέων Επιβατών Ο Αρχιγένης, στο οποίο, μεταξύ
άλλων, αναφερόταν και η διεκδίκηση του «Αρχιγενείου κληροδοτήματος» (1928).148
Ο απολογισμός του Συλλόγου Οσία Παρασκευή του έτους 1939 αποκαλύπτει ότι είχε
ήδη αρχίσει η προσπάθεια για τον αποχαρακτηρισμό ως καταλλήλου του χώρου του
υπάρχοντος δημοτικού σχολείου και η υπόδειξη νέου «αν όχι ανταξίου των Επιβατών
πάντος ικανού να εξυπηρετήση τας εκπ. ανάγκας των 2 κοιν.: Επιβατών και Αγίας
Τριάδας».149 Στον πανηγυρικό λόγο των εγκαινίων του ναού το 1945, το μεγαλύτερο
μέρος του λόγου καλύπτει η ανάγκη δημοτικού σχολείου και η μέριμνα γι’ αυτό, η
οποία έπρεπε να ξεκινήσει εκείνη τη στιγμή: «ο πρώτος οβολός μας σήμερα […] ας
είνε για το θεμέλιο του Δ. Σχολείου. […] ένα μικρό Αρχιγένειο που θα αποθανατίζει
το όνομα των μεγάλων Ευεργετών μας».150 Όταν επιτεύχθηκε η ανέγερση διδακτηρίου
(1957), αλλά πριν την τροποποίηση του καταστατικού (1959),151 ξεκίνησε μια νέα
στόχευση, η εξασφάλιση των βασικών εξόδων για την εκπαίδευση άριστων μαθητών
και μαθητριών, «συμφώνως τη σοφή ρήτρα του Μεγάλου Ευεργέτου μας, ην

Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. Τερψιχόρη Ιωαννίδου-Ψάλτου. Έγραψα εν τη οικία μου
[Θεσσαλονίκη] Τετάρτην 5/3/52. (Χειρόγραφος επιμνημόσυνος λόγος).
146
Μιχάλης Βαρλάς, «Η διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης», Πέρα από την Καταστροφή.
Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, επιμ. Γιώργος Τζεδόπουλος (Αθήνα: ΙΜΕ,
2003), 164.
147
Βλ. σχετικά, στο ίδιο, 218.
148
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου. «Εις παραθεριστής» (Δακτυλογραφημένο κείμενο με
χειρόγραφες σημειώσεις στο άνω και κάτω περιθώριο: «Εδημοσιεύθη εις 2 εφημερίδας παρά του κ.
Τριανταφύλλου μεγάλου βιβλιοπώλου Θεσσαλονίκης παραθερίζοντος εις Ν. Επιβάτας μετά της
οικογενείας του» και «1927 Τ. Ψάλτου»).
149
Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Απολογισμός 1939 [Συλλόγου «Οσία Παρασκευή»].
(Χειρόγραφο κείμενο).
150
Στο ίδιο, [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. [Λόγος επιμνημόσυνος υπέρ της Οσίας Παρασκευής και
των Ευεργετών Σαράντου και Ελένης Αρχιγένους, προ του 1940]. (Χειρόγραφο κείμενο σε φύλλα με
αποτυπωμένο τον τίτλο Σύλλογος Νέων Επιβατών «Η Οσία Παρασκευή).
151
Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Πρακτ. 2/20 Δεκεμβρίου 1959). Στο ίδιο, [Τερψιχόρη ΨάλτουΙωαννίδου]. Ο Σύλλογος Κυριών Ν. Επιβατών Θεσσαλονίκης ο Αρχιγένης ως Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του Αρχιγενείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. (Χειρόγραφο ιστορικό).
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συμπεριέλαβε εν τη σοφή διαθήκη του».152 Το ίδιο συνέβη και με την προσθήκη
μνημονικών αναφορών σχετικών με τους ιδρυτές, η οποία ξεκίνησε πριν την
τροποποίηση του καταστατικού. Όταν το 1961 εντοπίστηκαν, σε οικία των Αθηνών, οι
προσωπογραφίες των ιδρυτών, άρχισε η προσπάθεια της αναπαραγωγής τους, που
ολοκληρώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα με την τοποθέτησή τους στο γραφείο του
Αρχιγένειου Δημοτικού Σχολείου.153 Καθώς τα μέλη του Συλλόγου Κυριών
παρακολουθούσαν την κατάσταση του συγκροτήματος των Αρχιγενείων από πολύ
νωρίς, μέσω πληροφοριών που είχαν από επισκέψεις άλλων,154 το 1965 εμφανίζεται
στα πρακτικά του Συλλόγου Κυριών εγγραφή σχετική με «ζήτημα πλακός», το οποίο
έχει
πέσει
«σε
μια
γαγγραινώδη
155
κατάσταση». Επρόκειτο για την επιτύμβια
στήλη του τάφου των ιδρυτών των
Αρχιγενείων, την οποία -άγνωστο πώς- ο
Σύλλογος Κυριών έθεσε «υπό την στέγην και
προστασίαν του Γενικού Προξενείου της
Ελλάδος εις Κωνσταντινούπολιν», και από
εκεί την παρέλαβαν οι πρώτοι εκδρομείς από
τους Νέους Επιβάτες στον τόπο καταγωγής
τους για να την μεταφέρουν στον τόπο της
νέας εγκατάστασής τους (1971).156 Αμέσως
μόλις επιτεύχθηκε η μεταφορά και η
τοποθέτησή της στην είσοδο του Αρχιγενείου
Δημοτικού Σχολείου, ξεκίνησε, με την
παρέμβαση
και
του
μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Λεωνίδα που καταλόγισε
53. Η επιτύμβια στήλη του τάφου των παράλειψη,157 η προσπάθεια για την
ιδρυτών (Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης)
ανέγερση προτομών που θα πλαισίωναν την
επιτύμβια στήλη, με καθορισμό επιτροπής, η οποία πέτυχε τον στόχο της το 1975.158
Στο μεταξύ είχε σταλεί ενημερωτικό έντυπο του Συλλόγου Κυριών «προς αγαπητούς
Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Το ιστορικόν της ανεγέρσεως των Προτομών των Μεγάλων
Ευεργετών του Γένους και της ιδιαιτέρας πατρίδος μας Σαράντου και Ελένης Αρχιγένους (Χειρόγραφο
τετράδιο, 1975).
153
Στο ίδιο, Νικόλαος Τζαμπεζτής προς πρόεδρο κοινότητας Νέων Επιβατών, Αθήνα 21 Νοεμβρίου
1961 (Δακτυλογραφημένη επιστολή)∙ Nico Canbezdi προς Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων των
Μαθητών του Δημ. Σχολείου Ν. Επιβατών «Ο Αρχιγένης», Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 1965
(Δακτυλογραφημένη επιστολή)∙ Nico Canbezdi προς Τέρη Ιωαννίδου, Αθήνα 1 Ιουνίου 1969
(Δακτυλογραφημένη επιστολή).
154
Στο ίδιο, [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. [Λόγος επιμνημόσυνος υπέρ της Οσίας Παρασκευής και
των ευεργετών Σαράντη και Ελένης Αρχιγένους, προ του 1940]. (Χειρόγραφο κείμενο).
155
Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου προς N. Canbezdi, 17 Ιουλίου 1965. (Χειρόγραφη επιστολή).
156
Στο ίδιο, Τ. Ιωαννίδου. [Προσχέδιο ευχαριστήριας επιστολής προς τον πρόεδρο της κοινότητας Νέων
Επιβατών για τη μεταφορά της επιτύμβιας στήλης του τάφου των ιδρυτών, 1971]. (Υπογεγραμμένη
δισέλιδη χειρόγραφη επιστολή).
157
Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου προς Ευελπίδη Λιβεριάδη, Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου
1970.
158
Στο ίδιο, Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Το ιστορικόν της ανεγέρσεως των Προτομών των Μεγάλων
Ευεργετών του Γένους και της ιδιαιτέρας πατρίδος μας Σαράντου και Ελένης Αρχιγένους (Χειρόγραφο
τετράδιο, 1975).
152

271

συμπατριώτες» το 1967, το οποίο, μετά την παραδοχή ότι «ό,τι επετεύχθη μέχρι τούδε
είναι πολύ πενιχρόν εν συγκρίσει με εκείνο που υπολείπεται να γίνη, δια να φθάση η
νέα πατρίς μας το ύψος των πολιτιστικών παραδόσεων της περιποθήτου παλαιάς
πατρίδος», έκανε λόγο για νέα εξόρμηση, που απέβλεπε, μεταξύ άλλων, και στην
«ίδρυσιν Γυμνασίου, υπέρ του οποίου συνηγορούν ιστορικοί και πραγματικοί λόγοι,
δια να συνεχισθή η πνευματική παράδοσις των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων».159
Η συλλογική δραστηριότητα των αποφοίτων των Αρχιγενείων ως γυναικεία συλλογική
δραστηριότητα μπορεί να έχει ρίζες σε έμφυλες δομές καταπίεσης και ευκαιριών, και
άρα πραγματική ή δυνητική σχέση με τον φεμινισμό, αλλά απέχει από το να
χαρακτηριστεί φεμινιστική. Η θεωρία των γυναικείων δράσεων διακρίνει τη γυναικεία
συλλογική δράση, τη δράση δηλαδή μιας κοινωνικής ομάδας με οργανωτική
στρατηγική, από τη φεμινιστική δράση, η οποία είναι σύστημα πεποιθήσεων και
πολιτικός στόχος.160 Η συλλογική δραστηριότητα των αποφοίτων των Αρχιγενείων,
που εκδηλώθηκε πριν και μετά το 1922, ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Πριν το 1922,
παρόλο που οι ελληνορθόδοξες κοινότητες είχαν συχνότερη επικοινωνία με
ευρωπαϊκές χώρες και τις εκεί δράσεις, οι ιδιαίτερες εθνοπολιτικές συνθήκες και το
ιδεολογικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης μετά το 1870 (εθνοποιητικός στόχος)
απέτρεπαν τη δημιουργία αμφισβητήσεων και τον μετασχηματισμό μιας ατομικής και
συλλογικής γυναικείας συνείδησης σε φεμινιστική, είτε κατά την περίοδο εκδήλωσης
της στον ευρωπαϊκό χώρο είτε στον ελλαδικό, από τα τέλη του 19ου αιώνα.161 Μετά το
1922, στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο του φιλελεύθερου εκσυγχρονισμού της
ελληνικής κοινωνίας που επιχείρησε η βενιζελική παράταξη, οι γυναικείες διεκδικήσεις
διατυπώνονται στο όνομα της ισότητας (όχι του έθνους) και η γυναικεία παρουσία
γίνεται αισθητή σε επαγγελματικές, επιστημονικές γυναικείες/φεμινιστικές
συλλογικότητες και κοινωνικά κινήματα.162 Στην περίπτωση της συλλογικότητας των
αποφοίτων των Αρχιγενείων, αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο μία φορά τα μέλη της
διοίκησης προέβαλαν τη συλλογική τους δράση ως γυναικεία, 42 χρόνια μετά την
ίδρυση του πρώτου συλλόγου κατά τη διάρκεια εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου,
για να συστήσουν να συνεχιστεί η συμμετοχή γυναικών στο συμβούλιο.163 Η αποφυγή
προβολής του συλλόγου όμως ως γυναικείου εξυπηρετούσε τον στόχο της διεύρυνσης
του υποστηρικτικού δικτύου όχι μόνο σε γυναικείο αλλά και σε ανδρικό κοινό. Με
αυτό τον τρόπο πέτυχαν, όπως και άλλες γυναίκες που ανέπτυξαν παρόμοια δράση, να
υλοποιήσουν τους στόχους τους και να επηρεάσουν την οικονομική, κοινωνική και
πνευματική ζωή του τόπου τους∙ συμμετείχαν δηλαδή σε δημόσιες αποφάσεις που
αγγίζουν την πολιτική σφαίρα.
Στο ίδιο, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος
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ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΨΗ
Τομές και βίαιες ρήξεις
Τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια, στο τέλος της ιδρυτικής περιόδου (1857-1873),
συμπεριλάμβαναν συγκρότημα θηλέων και αρρένων, 5 και 35 στρεμμάτων
αντιστοίχως. Το συγκρότημα των θηλέων, στο οποίο κληροδότησε την περιουσία του
ο ιδρυτής Σαράντης Αρχιγένης (1809-1873), ιδρύθηκε ως βακούφι και ολοκληρώθηκε
έχοντας αποκτήσει ανώτερο Παρθεναγωγείο (1857), Ναό (1863), ΟρφανοτροφείοΟικοτροφείο (1872) και Νηπιαγωγείο (1873). Στην οικοδόμηση του συγκροτήματος
αυτού συνέβαλε οικονομικά και η σύζυγός του Ελένη Αρχιγένους με την αγορά του
βόρειου τμήματος του οικοπέδου και τη μερική οικονομική συμβολή στην ανέγερση
του Ναού. Το συγκρότημα των αρρένων ιδρύθηκε και λειτούργησε με δαπάνη της
Ελένης Αρχιγένους, και, ως ιδιωτική ιδιοκτησία της Ελένης Αρχιγένους,
κληροδοτήθηκε στον θετό γιο των ιδρυτών, Φώτιο Αρχιγένη∙ συμπεριλάμβανε δύο
κτίρια, την Αρχιγένειο Οικία, κατοικία διευθυντών, και το Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων
με τμήμα ορφανοτροφείου-οικοτροφείου («Ελένειον Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον»,
1868).
Τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια, όπως όλα τα σχολεία συστηματικής
εκπαίδευσης, διεύρυναν την κοινωνική βάση στη μέση εκπαίδευση των αγοριών και
αποτέλεσαν τομή για τη ζωή των κοριτσιών. Η λειτουργία του Παρθεναγωγείου των
Αρχιγενείων ενεργοποίησε τη διαδικασία εξόδου των κοριτσιών από το σπίτι, όπου
συνήθιζαν να εγκλείονται με «δική τους θέληση», προκειμένου να προετοιμάσουν την
προίκα για τον μελλοντικό γάμο τους. Ο εγκλεισμός των κοριτσιών στην αμιγή από
άποψη θρησκεύματος κοινότητα των Επιβατών (οι κάτοικοι ανήκαν στο σύνολό τους
στην ελληνορθόδοξη κοινότητα) ήταν συνέπεια της όσμωσης των πολιτισμών στα
Βαλκάνια. Γινόταν δε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα κορίτσια να αποφεύγουν
οποιαδήποτε εμφάνιση ακόμη και στους ναούς. Για τις μαθήτριες λοιπόν των
Αρχιγενείων, ανήγειραν οι ιδρυτές δεύτερο κτίριο, τον Ναό των Αρχιγενείων.
Χαρακτήρα τομής έχει για τη λειτουργία των Αρχιγενείων η δίκη, που διήρκησε
σχεδόν μια δεκαετία (1887-1892/1894/1896) και επηρέασε τη δομή, τη διοίκηση και
τη φήμη των Αρχιγενείων. Η δίκη υπήρξε αποτέλεσμα ενδοκοινοτικής σύγκρουσης
για τον έλεγχο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος. Η κοινότητα Επιβατών στράφηκε
εναντίον κυρίως του θετού γιου των ιδρυτών Φωτίου Αρχιγένους με κύρια αιτία τον
αποκλεισμό της από τη διοίκηση των Αρχιγενείων, στην οποία είχε εισαχθεί κατά την
περίοδο της διεύθυνσής τους από την Ελένη Αρχιγένους, και αφορμή την οικονομική
δυσπραγία του συγκροτήματος, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της οθωμανικής
οικονομικής κρίσης και είχε ως αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας του
Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου και την επιβολή διδάκτρων στις εύπορες μαθήτριες.
Οι αποφάσεις της δίκης μετέβαλαν τον τρόπο διοίκησης των Αρχιγενείων από
ιδιοσυντήρητο ίδρυμα, που ήταν κατά την περίοδο της διεύθυνσής τους από τον Φώτιο
Αρχιγένη, σε ανώτερο εθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα υπό τη διεύθυνση Επιτροπής
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(«Δοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή των Αρχιγενείων»), στην οποία συμμετείχαν
μέλη του Μικτού Συμβουλίου -αργότερα και της Ιεράς Συνόδου- και μέλη της
κοινότητας Επιβατών. Επίσης, οι αποφάσεις της δίκης μεταβίβασαν τη χρηματική και
υλική περιουσία του συγκροτήματος των αρρένων σε εκείνη των θηλέων ως
αντισταθμιστικό μέτρο για το ποσό που υποχρεώθηκε να καταβάλει στα Αρχιγένεια ο
Φώτιος Αρχιγένης, στον οποίο είχε κληροδοτηθεί το συγκρότημα των αρρένων από
την Ελένη Αρχιγένους λίγο πριν τον θάνατό της (1891), προκαλώντας και την παύση
της λειτουργίας του το 1894. (Η ολοκλήρωση της δίκης, δύο χρόνια αργότερα,
συνέπεσε με τον θάνατο του Φωτίου Αρχιγένους). Τέλος, η δίκη επηρέασε τον τρόπο
πρόσληψης του εκπαιδευτικού έργου των Αρχιγενείων και κατ’ επέκταση τη φήμη
τους. Κληροδότησε έναν σκεπτικισμό για την ποιότητα του παραγόμενου έργου, ώστε
τα Αρχιγένεια να υπόκεινται σε αξιολόγηση κάθε φορά που η διδακτική ικανότητα των
αποφοίτων του διδασκαλείου τους ετίθετο υπό αμφισβήτηση, όχι μόνο στην
Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, αλλά και στο ελληνικό κράτος (το
1930 αντιμετώπισαν κίνδυνο υποβιβασμού, βάσει της ανυπόστατης θέσης ότι είχαν
λάβει εννεαετή εκπαίδευση). Στον σκεπτικισμό για την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης συνέβαλε η μακρά διάρκεια της δίκης, η οποία απασχόλησε σχεδόν μία
δεκαετία την ηγεσία της ελληνορθόδοξης κοινότητας και, μέσω των δημοσιεύσεων,
την ευρύτερη κοινότητα, όπως επίσης και η δημοσίευση επιστολών-λιβέλων των
αντιδίκων στα πρωτοσέλιδα του τύπου∙ ήταν όμως οι επιστολές της κοινότητας, οι
οποίες, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το έργο του Φωτίου
Αρχιγένους,
υποβάθμιζαν τελικά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούσαν τα Αρχιγένεια υπό τη
διεύθυνση του Φωτίου Αρχιγένους, περίοδο που γινόταν συστηματική προσπάθεια για
την κατάκτηση ευρωπαϊκού επιπέδου σπουδών.
Οι συνέπειες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με δύο άλλες
παραμέτρους, οι οποίες έχουν σχέση με τον περιορισμό της δημοσιότητας των
Αρχιγενείων, την περίοδο που το ενδιαφέρον του τύπου και του κοινού επικεντρώνεται
στα λαμπρά σχολεία της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Αυτές είναι: η απώλεια των
ιδρυτών και της δημόσιας προβολής που η πολυποίκιλη δράση τους προκαλούσε στον
τύπο της εποχής και συνήθως συνοδευόταν από αναφορά και έπαινο για το προσωπικό
τους έργο, τα Αρχιγένεια, και ο βασικός επαγγελματικός προορισμός των αποφοίτων
του διδασκαλείου να καλύπτουν θέσεις διδακτικού προσωπικού σε σχολεία της
περιφέρειας, που τις κρατούσε μακριά από το κατεξοχήν αστικό κέντρο, την
Κωνσταντινούπολη, και την κουλτούρα του Τύπου (δημοσιεύσεις, αναγνωρισιμότητα).
Οι παράμετροι αυτές έχουν σχέση με τη δημόσια εικόνα και τη φήμη, στη διαμόρφωση
της οποίας καθοριστικός είναι και ο ρόλος του τύπου, που μπορεί να συμβάλλει στη
δημιουργία ανισοτήτων αναφορικά με αυτή. Όσα προαναφέρθηκαν κατατείνουν στο
συμπέρασμα ότι τελικά η περιορισμένη φήμη των Αρχιγενείων δεν έχει σχέση με την
ποιότητα των σπουδών, το μορφωτικό επίπεδο των αποφοίτων ή τη σημασία που είχε
η εκπαίδευση τους για την ελληνορθόδοξη κοινότητα.
Χαρακτήρα τομής έχει για τα Αρχιγένεια και η παρέμβαση του πατριάρχη
Ιωακείμ Γ΄, η οποία προκάλεσε νέα αλλαγή στη διοίκηση και τη δομή των Αρχιγενείων
(1901-1912). Η παρέμβαση του πατριάρχη Ιωακείμ, κατά την περίοδο της
αποκορύφωσης των βαλκανικών ανταγωνισμών, σκοπό είχε να αντιμετωπίσει
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αποτελεσματικότερα το οικονομικό πρόβλημα των Αρχιγενείων, που ταλάνιζε το
σχολείο, και κατέληξε στην ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής εν Κωνσταντινουπόλει
Αδελφότητας Ο Αρχιγένης (1908), προσθέτοντας ακόμη ένα μέλος -τον πρόεδρό τηςστην Επιτροπή των Αρχιγενείων. Από τον πατριάρχη ξεκίνησε το 1906 και η
προσπάθεια για την επαναλειτουργία του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων, η οποία στην
πορεία συνδέθηκε με τη μετεγκατάσταση στο Ελένειο συγκρότημα των Ζαριφείων
Διδασκαλείων Φιλιππουπόλεως. Με την προσπάθεια αυτή συντονίσθηκε ενεργά η
κοινότητα Επιβατών, ζητώντας να λειτουργήσει το Ελένειο ως γεωπονική σχολή, όπως
ακριβώς πρότειναν στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στελέχη του, που
παρακολουθούσαν τα τεκταινόμενα στην περιοχή της Θράκης από το 1907, έτος
ανάμειξης του ελληνικού κράτους στην περιοχή. Για την πραγμάτωση του σκοπού
αυτού, η κοινότητα επρόκειτο να διαθέσει όλη την περιουσία του κοινοτικού σχολείου,
αλλά η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε.
Αντίθετα αποτελέσματα είχε η προσπάθεια για την επαναλειτουργία του πρώην
Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου των Αρχιγενείων (το οποίο είχε παύσει να λειτουργεί
περί το 1878) ως Οικοτροφείου. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1910, αλλά η
επαναλειτουργία του Οικοτροφείου έγινε εφικτή το 1913, λόγω υποχρεωτικών
αναβολών πρώτα εξαιτίας προβλημάτων που προκλήθηκαν από πυρκαγιά σε τμήμα
του κτιρίου του Παρθεναγωγείου και στη συνέχεια εξαιτίας των συνεπειών της έναρξης
του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Στόχος της εκ νέου λειτουργίας του ήταν η εξυπηρέτηση
της ανάγκης για ασφαλή και υγιεινή διαμονή των μαθητριών αλλά και για «παραγωγή»
διδακτικού προσωπικού, το οποίο απαιτούσε ο εκπαιδευτικός ανταγωνισμός μεταξύ
Πατριαρχείου και Εξαρχίας και στη Θράκη, όπως στη Μακεδονία. Η χρονική στιγμή
έναρξης των προσπαθειών για εκ νέου λειτουργία του Οικοτροφείου, η κορύφωση
δηλαδή των βαλκανικών ανταγωνισμών, όπως και η ενεργή ανάμειξη σε αυτήν του
αρχιμανδρίτη Σωφρόνιου Σταμούλη, πατριαρχικού επόπτη των σχολών της
Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως (προέδρου επίσης της Φιλεκπαιδευτικής
Αδελφότητας Ο Αρχιγένης και μέλους της Επιτροπής των Αρχιγενείων) αλλά και
μέλους της μυστικής Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως, είναι καίρια από την άποψη
αυτή. Η λειτουργία Οικοτροφείου και το σύστημα υποτροφιών σε μαθητές και
μαθήτριες της περιφέρειας αναδείχθηκαν αναπόσπαστο στοιχείο του ανταγωνισμού
αυτού.
Τομή προκάλεσε και η νεοτουρκική κυβέρνηση στον τρόπο διοίκησης των
σχολείων όλων των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των
Αρχιγενείων, στην προσπάθειά της να περιορίσει σταδιακά τις αρμοδιότητες των
εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων έως ότου τις καταργήσει πλήρως, θέτοντας με αυτόν
τον τρόπο τέλος και στο επονομαζόμενο «προνομιακό ζήτημα». Με τον «περί σχολείων
νόμο» του 1915, εκτός από την υποχρεωτική διδασκαλία της οθωμανικής τουρκικής,
αποσπούσε τα σχολεία από τον έλεγχο των Εκκλησιών αναγνωρίζοντάς τα ως ιδιωτικά,
καθιστούσε υπεύθυνους απέναντι στην κυβέρνηση τους διευθυντές των σχολείων και
ανέθετε τον έλεγχό τους σε κυβερνητικούς επιθεωρητές, απαγορεύοντας τη χρήση
εθνικών όρων στην επωνυμία των σχολείων. Στην είσοδο των Αρχιγενείων έπρεπε να
αναγράφεται στα ελληνικά και οθωμανικά τουρκικά Ρωμαίικη Σχολή και Rum
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Mektebi. Η διαδικασία αυτή διακόπηκε από τα αποτελέσματα που είχε ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος για την Οθωμανική αυτοκρατορία.
Την τελευταία τομή στη λειτουργία των Αρχιγενείων προκάλεσε η
παραχώρηση της Θράκης ως την Τσατάλτζα/Μέτρες σε μια νέα πολιτική οντότητα υπό
συμμαχική επίβλεψη, την Ελληνική Πολιτική Διοίκηση Θράκης, η οποία επιδίωξε και
πέτυχε αλλαγή κυριότητας και μεταρρύθμιση των Αρχιγενείων. Πιο συγκεκριμένα, η
Πολιτική Διοίκηση, για να ικανοποιήσει την επείγουσα εκπαιδευτική ανάγκη σε
διδακτικό προσωπικό στην πολυεθνική Θράκη, επιδίωξε, μεταξύ άλλων, να
μεταβιβαστεί από το Πατριαρχείο σε αυτήν η διοίκηση του συγκροτήματος των
Αρχιγενείων, με επίσημη πράξη παραχώρησης (16 Σεπτεμβρίου 1921), αυξάνοντας
έτσι τον αριθμό των διδασκαλείων θηλέων της επικράτειάς της σε δύο∙ το άλλο
διδασκαλείο ήταν το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Αδριανουπόλεως. Πριν την
παραχώρηση, η Πολιτική Διοίκηση σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο, άρχισε να
μεταρρυθμίζει τα Αρχιγένεια, με βάση τη δομή και το περιεχόμενο σπουδών του
Αρσακείου Αθηνών, στοχεύοντας στην αύξηση του αριθμού των αποφοίτων με
αντίστοιχα του Αρσακείου ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η κατά τον τύπο του Αρσακείου
μεταρρύθμιση έγινε σε δύο φάσεις, που καλύπτουν δύο σχολικά έτη: στην πρώτη φάση
το (διετές) διδασκαλείο λειτούργησε ως διδασκαλείο νηπιαγωγών και στη δεύτερη
φάση λειτούργησε ως πλήρες (τριετές) διδασκαλείο με προκαταρκτικό τμήμα το
διδασκαλείο των νηπιαγωγών, με μία διαφορά, την κατάργηση της εκπαιδευτικής
βαθμίδας του νηπιαγωγείου (και στα δύο διδασκαλεία της Πολιτικής Διοίκησης
Θράκης). Όμως το νηπιαγωγείο, το «βαρύ πυροβολικό» της γλωσσικής αφομοιωτικής
πολιτικής του ελληνικού κράτους, διατηρήθηκε εκεί όπου το νομικό καθεστώς των
μειονοτήτων δεν έθετε περιορισμούς στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και επιρροή
της Πολιτικής Διοίκησης, στα σχολεία των σλαβοφώνων. Προκειμένου οι απόφοιτες
του διδασκαλείου των Αρχιγενείων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πολιτικής
αυτής για να διδάξουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σλαβόφωνων συνοικισμών και
χωριών, κλήθηκε εσπευσμένα να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την επιμόρφωσή
τους ο δημοτικιστής παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος ως διευθυντής των Αρχιγενείων.
(Για την εξυπηρέτηση της ίδιας γλωσσικής αφομοιωτικής πολιτικής, ο Θεόδωρος
Κάστανος εργάστηκε για ένα έτος και στο Κάραγατς/Παλαιά Ορεστιάδα
Αδριανουπόλεως, όπου συγχώνευσε το διδακτικό και μαθητικό δυναμικό των δύο
διδασκαλείων της Πολιτικής Διοίκησης).
Εκτός από τομές, τα Αρχιγένεια γνώρισαν και βίαιες ρήξεις. Τα Αρχιγένεια
υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια πολεμικών
αναμετρήσεων. Οι βίαιες αυτές παύσεις λειτουργίας προκάλεσαν και έντονη
προσπάθεια για άμεση επαναλειτουργία των Αρχιγενείων, η οποία αναδεικνύει την
αναγκαιότητα της λειτουργίας τους και της «παραγωγής» αποφοίτων. Τα Αρχιγένεια
έπαυσαν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, λόγω
πολλαπλών επιτάξεων από βουλγαρικές και οθωμανικές στρατιωτικές αρχές, και
επίσης κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να χρησιμοποιηθούν ως
οθωμανικό νοσοκομείο λοιμωδών νόσων -κατά την τελευταία αυτή παύση τα
μαθήματα συνέχισαν να παραδίνονται σε παρακείμενη οικία (τουλάχιστον για τις
μεγάλες τάξεις). Και στις δύο περιπτώσεις επαναλειτούργησαν γρήγορα, παρά τα
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σοβαρά προβλήματα, που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Τέτοια προβλήματα ήταν, στην
περίπτωση της πρώτης επαναλειτουργίας, η αποκατάσταση των φθορών, η οποία
μπόρεσε να γίνει μερικώς, και, στη δεύτερη: η επείγουσα ανάγκη απολύμανσης, η
αντιμετώπιση της απώλειας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ελλάδας και
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, της βασικής πηγής χρηματοδότησής τους, το
κατατεθειμένο δηλαδή στην Εθνική Τράπεζα κεφάλαιο των ιδρυτών, και η μείωση του
διδακτικού προσωπικού. Η δεύτερη επαναλειτουργία επιτεύχθηκε χάρη στην
οικονομική συμβολή του προκρίτου Σηλυβρίας Αναστάσιου Σταμούλη και στην
αποστολή διδακτικού προσωπικού από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Συνέχειες και ανανεώσεις εκπαιδευτικών γνωρισμάτων
Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Αρχιγενείων, η παρεχόμενη αγωγή παρουσίαζε
σταθερά γνωρίσματα. Καταρχάς, η εκκλησιαστική μουσική ήταν υποχρεωτικό μάθημα
με πρακτική εφαρμογή στον ναό των Αρχιγενείων, όπου μαθήτριες επιτελούσαν το
έργο των εκκλησιαστικών χορών (ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Ελένειου
Γυμνασίου Αρρένων τον δεξιό εκκλησιαστικό χορό τον σχημάτιζαν μαθητές του).
Χάρη στη γνώση της εκκλησιαστικής μουσικής οι απόφοιτες των Αρχιγενείων
απέκτησαν τη φήμη ικανών ψαλτριών, ενώ οι λιγοστοί απόφοιτοι του Ελένειου
Γυμνασίου Αρρένων μπορούσαν να εργαστούν και ως ψάλτες αλλά και ιερείς μετά από
αίτημα προς την Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή. Η επιτέλεση της εκκλησιαστικής
μουσικής από μαθήτριες (και μαθητές για μια περίοδο) στον ναό του εκπαιδευτικού
συγκροτήματος εντυπωσίαζε όσους την παρακολουθούσαν και συνέβαλε, μαζί με τα
υπόλοιπα «μαθήματα ελληνικότητας», θρησκευτικά και ελληνικά, στην περιγραφή της
εκπαίδευσης που παρείχαν τα Αρχιγένεια ως ελληνικής και χριστιανικής (ορθόδοξης)
σε πηγές της εποχής. Ο χαρακτηρισμός όμως αυτός της εκπαίδευσης των Αρχιγενείων
επισκιάζει ένα άλλο γνώρισμα της εκπαίδευσής τους, τη μέριμνα για μαθήματα όπως
τα επιστημονικά, και γενικότερα τον διάλογο με ευρωπαϊκά παιδαγωγικά ή μουσικά
ρεύματα.
Ο διάλογος με ευρωπαϊκά παιδαγωγικά ή μουσικά ρεύματα υπήρξε συνεχής και
στις τρεις διαφορετικές από διοικητική άποψη περιόδους λειτουργίας των Αρχιγενείων.
Κατά τη διάρκεια της «αρχιγενείου διοίκησης» (1857-1892), κατά την οποία τα
Αρχιγένεια συνδιαλέγονται με το γαλλικό κυρίως εκπαιδευτικό σύστημα, δόθηκε
προσοχή στη διδασκαλία των επιστημονικών μαθημάτων, από την εργαστηριακή τους
υποστήριξη ως την ανάθεση της διδασκαλίας σε γάλλο καθηγητή με εμπειρία στην
πανεπιστημιακή προετοιμασία μαθητών. Η μέριμνα αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη για
τα κλασικά μαθήματα, στόχευε στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού επιπέδου σπουδών,
το οποίο επιβεβαιώνει η επιδίωξη των ιδρυτών αλλά και του Φωτίου Αρχιγένους να
αναγνωρισθεί το πτυχίο του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων ισότιμο με τα αντίστοιχα
γαλλικά (“Baccalauréat ès lettres et ès sciences”). Δεν μπορούσε να γίνει το ίδιο για το
πτυχίο του Παρθεναγωγείου, το οποίο, λόγω της έμφυλης κοινωνικοποίησης, οδηγούσε
μόνο στην κατάκτηση πτυχίου της δασκάλας ή/και της νηπιαγωγού. Το περιεχόμενο
της εκπαίδευσης των κοριτσιών διέφερε σε ορισμένα μαθήματα από εκείνο της
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εκπαίδευσης των αγοριών. Εκτός από την προσθήκη του μαθήματος της χειροτεχνίας,
δεν περιλάμβανε το μάθημα των λατινικών, των οθωμανικών τουρκικών και το μάθημα
της γυμναστικής (παρότι ο Σαράντης Αρχιγένης είχε πρώιμα υποστηρίξει, σε
μεταπτυχιακή του εργασία, την άσκηση των κοριτσιών). Στην εκπαίδευση των αγοριών
είχε εισαχθεί το γαλλικό σύστημα εκγύμνασης Vergnes.
Κατά τη διάρκεια της πατριαρχικής διοίκησης (1892-[1919]1921), εισάγεται η
ευρωπαϊκή μουσική στην εκπαίδευση των κοριτσιών με τη μορφή χορωδίας πριν το
γύρισμα του αιώνα και με τη μορφή ορχηστρικού συνόλου από μαντολίνα
(«Μανδολινάτα») πριν το 1912. Εκείνο που απαγόρευε το Πατριαρχείο ήταν η
επιτέλεση ευρωπαϊκής μουσικής εντός του Ναού των Αρχιγενείων, θέτοντας το όριο
πέραν του οποίου το ευρωπαϊκό πρότυπο καθίσταται απειλητικό, παρότι το
Πατριαρχείο συνδιαλέγεται με την Ευρώπη και στον τομέα της μουσικής, όπως
αποκαλύπτουν οι στόχοι που έθεσε ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος και οι
προσπάθειες για την εναρμόνιση της εκκλησιαστικής μουσικής με την ευρωπαϊκή.
Επίσης, την ίδια περίοδο, εισάγεται η γυμναστική, με στοιχεία από τις παραδόσεις της
σουηδικής γυμναστικής και των ομαδικών δραστηριοτήτων των αγγλικών δημόσιων
σχολείων, αμέσως μετά το γύρισμα του αιώνα, μετά δηλαδή την εισήγηση της
Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής για ένα ελκυστικότερο σχολείο αφορούσε και στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής-, που θα περιόριζε τις διαρροές
ορθόδοξων μαθητών και μαθητριών προς ξένα σχολεία. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί
ότι από την έναρξη της πατριαρχικής διοίκησης, το Νηπιαγωγείο των Αρχιγενείων
λειτούργησε με δύο βαθμίδες διαφορετικών νηπιακών μεθόδων. Στην πρώτη βαθμίδα
είχε εισαχθεί η γερμανική ή φρεμπελιανή μέθοδος των παιδικών κήπων και στη
δεύτερη διδασκόταν η γαλλική μέθοδος των παιδικών σταθμών (κατά το σύστημα της
M. Pape-Carpantier). Η πρώτη βαθμίδα όμως σύντομα καταργήθηκε, όχι μόνο στα
Αρχιγένεια, μετά την εισήγηση της ίδιας Επιτροπής που προέβλεπε την εισαγωγή της
γαλλικής και τουρκικής στα ελληνορθόδοξα σχολεία, για να υπάρχει επάρκεια χρόνου
για τη διδασκαλία της ελληνικής. Γι’ αυτό παρέμεινε η δεύτερη βαθμίδα και η
διδασκαλία της γαλλικής μεθόδου, που έδινε έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής.
Ένας ακόμη νεωτερισμός, κατά την πατριαρχική διοίκηση, αφορά στην ίδρυση της
«αδελφότητας» των μαθητριών «Μύρμηξ», η οποία σημειώθηκε λίγο πριν το 1912.
Παρόλο που οι αρμοδιότητες της αδελφότητας περιορίζονται στη διαχείριση της
μαθητικής βιβλιοθήκης των Αρχιγενείων, η ίδρυσή της αποτελεί πρώιμο νεωτερισμό,
γιατί δεν είχε καλλιεργηθεί ο φρονηματισμός στην εκπαίδευση με την εισαγωγή
νεωτερικών μορφών συλλογικότητας, όπως οι μαθητικοί σύλλογοι ή οι σύλλογοι
αποφοίτων (πρωτοεμφανίσθηκαν σε ξενόφωνα σχολεία και επιτράπηκαν μετά την
Νεοτουρκική Επανάσταση).
Κατά τη σύντομη διοίκηση των Αρχιγενείων από την Ελληνική Πολιτική
Διοίκηση Θράκης ([1919]1921-1922), ο δεύτερος από τους δύο διευθυντές που
διορίστηκε στα Αρχιγένεια, ο Θεόδωρος Κάστανος, πρόλαβε να εισάγει στα
Αρχιγένεια στοιχεία της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής, που έθετε στο επίκεντρό της
την προσωπική εμπειρία και αυτενέργεια των μαθητριών. Για την επίτευξη του
εγχειρήματος, εγκαινίασε τη συνεργατική μέθοδο μάθησης, τη σύσταση συλλόγου
γονέων για τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας αλλά και τον θεσμό των
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μαθητικών κοινοτήτων, τον οποίο όμως επέλεξε να παύσει, εξαιτίας του ανταγωνισμού
που εκδηλώθηκε μεταξύ των μαθητριών.
Σταθερό γνώρισμα των Αρχιγενείων ήταν επίσης ο πρακτικός
προσανατολισμός των σπουδών παρά ο κοσμοπολίτικος. Δεν υπήρχαν μαθήματα
τέχνης ή προαιρετικά στο πρόγραμμα σπουδών. Διδασκόταν μία μόνον ξένη γλώσσα,
η γαλλική, -η εισαγωγή της οθωμανικής τουρκικής ήταν υποχρεωτική στο πλαίσιο της
εφαρμογής συγκεντρωτικής οθωμανικής κρατικής πολιτικής-, και η οικιακή οικονομία
ανήκε στα κυριότερα μαθήματα του σχολείου, που δίδασκε η διευθύντρια. Από την
έναρξη της λειτουργίας τους, η κηπουρική (και με άσκηση στο θερμοκήπιο του
εκπαιδευτηρίου) και η χειροτεχνία (κεντητική και ραπτική) ήταν υποχρεωτικές
απασχολήσεις των μαθητριών. Ο πρακτικός προσανατολισμός των Αρχιγενείων
ενισχύθηκε περισσότερο κατά την τελευταία δεκαετία λειτουργίας τους. Ο κανονισμός
που συνόδευε την επαναλειτουργία του Οικοτροφείου των Αρχιγενείων το 1913
προέβλεπε την εισαγωγή μαθημάτων βουτυροποιίας και μελισσοκομίας, όπως επίσης
υγιεινής και πρώτων βοηθειών.
Τέλος, από την έναρξη λειτουργίας του Αρχιγένειου Παρθεναγωγείου ήταν
δεκτά δωρεάν κορίτσια όλων των κοινωνικών στρωμάτων (και ορφανών) και, μετά την
επιβολή διδάκτρων σε εύπορες μαθήτριες το 1878 και την παύση της λειτουργίας του
Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου την ίδια περίοδο, ήταν δεκτά κορίτσια εύπορων και
οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Θα πρέπει αν σημειωθεί ότι οι Επιβάτες, από όπου
προερχόταν η πλειοψηφία των μαθητριών, ήταν μια βαθιά διαστρωματωμένη κοινωνία
για λόγους ιστορικούς (προνομιακό καθεστώς λόγω ύπαρξης σουλτανικών γαιών) και
γεωγραφικούς (επίνειο της ενδοχώρας σε απόσταση τριών ωρών ατμοπλοϊκώς από την
Κωνσταντινούπολη), οι οποίοι ευνόησαν την ανάπτυξη του εμπορίου και της
εμπορικής ναυτιλίας για τη μεταφορά τοπικών προϊόντων αλιείας, γεωργίας και
κτηνοτροφίας στην Κωνσταντινούπολη και πέραν αυτής. Η συμφοίτηση εύπορων και
οικονομικά αδύναμων μαθητριών αναπαρήγε την κοινωνική ιεραρχία με τον τρόπο του
διαχωρισμού, κατευθύνοντας δηλαδή τα κορίτσια σε διαφορετικές δραστηριότητες, όχι
με απόλυτο τρόπο: γυμνασιακή μόρφωση για τα κορίτσια των εύπορων οικογενειών
(απολυτήριο γυμνασίου), διδασκαλική εκπαίδευση για τα κορίτσια των υπολοίπων,
ενώ ταυτόχρονα μετρίαζε τις κοινωνικές αντιθέσεις, γιατί δημιουργούσε συνθήκες
κοινωνικής κινητικότητας για όσες αποκτούσαν διδασκαλικό πτυχίο. Στην απόκτηση
του πτυχίου ωθούσε και ο τρόπος προβολής των ιδρυτών ως νεωτερικών προτύπων.
Εκτός από πρότυπα φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς, ο «ταπεινής»
καταγωγής Σαράντης Αρχιγένης προβαλλόταν και ως πρότυπο φιλομάθειας και
προσωπικού αγώνα για μάθηση, όπως και πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής
ανόδου. Ενώ η «αριστοκρατικής» καταγωγής Ελένη Αρχιγένους, η οποία, έχοντας
εγκαταλείψει την άνετη για την τάξη της ζωή της Κωνσταντινούπολης, ανέλαβε εξ
ολοκλήρου την ευθύνη για την πραγμάτωση του εκπαιδευτικού εγχειρήματος των
Αρχιγενείων -ο σύζυγός της σπανίως επισκεπτόταν τους Επιβάτες, λόγω των
πολλαπλών υποχρεώσεών του στην Κωνσταντινούπολη-, προβαλλόταν με τρόπο που
συνδέεται με το εγχείρημα αυτό∙ ως η ψυχή και η προστάτιδα των Αρχιγενείων για την
εμψυχωτική, δυναμική, πολύπλευρη και αυτόνομη δράση της σε αυτά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων ως ένα παράδειγμα συμβολής στη
μετάβαση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία
Το εκπαιδευτικό συγκρότημα των Αρχιγενείων, όπως και κάθε ίδρυμα συστηματικής
εκπαίδευσης, αποτελεί ένα παράδειγμα συμβολής στη μετάβαση από την παραδοσιακή
στη νεωτερική/σύγχρονη κοινωνία, η οποία καθορίσθηκε από αλληλένδετες
διαμορφωτικές διαδικασίες σε όλες τις θεσμικές σφαίρες: πολιτική (εκκοσμικευμένες
μορφές πολιτικής εξουσίας), οικονομική (νομισματική οικονομία βασισμένη στην
μεγάλης κλίμακας παραγωγή και κατανάλωση αγαθών), κοινωνική (σχηματισμός νέων
κοινωνικών τάξεων, διακριτές πατριαρχικές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών) και
πολιτισμική σφαίρα (μετατόπιση από τη θρησκευτική στην εκκοσμικευμένη αντίληψη
του κόσμου, κατασκευή πολιτισμικών ταυτοτήτων, που ορίζονται από την αντίληψη
του ανήκειν σε μια φαντασιακή κοινότητα).
Κατά τη λειτουργία των Αρχιγενείων εφαρμόζεται η αρχή της εκπαίδευσης
όλων των ατόμων, ανεξαιρέτως κοινωνικής καταγωγής (πολιτική θεωρία του
Διαφωτισμού). Τα Αρχιγένεια, ανατρέποντας την κατάσταση του εγκλεισμού των
κοριτσιών, εισάγουν κορίτσια όλων των κοινωνικών στρωμάτων (και ορφανών) στην
συστηματική εκπαίδευση. Για τα ορφανά και τα κορίτσια οικονομικά αδύναμων
κοινωνικών στρωμάτων, οι ιδρυτές ανανοηματοδοτούν το σχολείο με οικοτροφείο
ώστε να συμπεριλάβει και ορφανοτροφείο, αλλά διατηρούν και τον παραδοσιακό
θεσμό της προικοδότησης ως τουλάχιστον την εμφάνιση οικονομικών προβλημάτων,
ενώ σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους δημιουργούν γι’ αυτά συνθήκες
κοινωνικής κινητικότητας με την απόκτηση πτυχίου δασκάλας ή/και νηπιαγωγού.
Επίσης, τα Αρχιγένεια, διευρύνοντας την κοινωνική βάση, εισάγουν αγόρια μεσαίων
και οικονομικά αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων (και ορφανών) στη μέση
εκπαίδευση κατά την περίοδο λειτουργίας του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων, με το
πτυχίο του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να εργαστούν ως δάσκαλοι ή/και ιερείς,
μετά από εξετάσεις στο Πατριαρχείο, ή ακόμη να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
πανεπιστημιακό επίπεδο (συνήθως ιατρικής). Με αυτό τον τρόπο, η συστηματική
εκπαίδευση των Αρχιγενείων θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής
σφαίρας (και κατ’ επέκταση και της οικονομικής) εισάγοντας σε αυτήν, μέσα από τους
επαγγελματικούς τους ρόλους, κορίτσια και -για μια περίοδο- αγόρια συνήθως μη
εύπορης καταγωγής. Τα Αρχιγένεια, των οποίων η σύσταση εδράζεται και στη
νεωτερική πρακτική σύστασης σχολείου για την ωφέλεια του έθνους (όχι του πλησίον),
μυούσαν κορίτσια και -για μια περίοδο- αγόρια στην εθνική ιδεολογία, συνιστώσες της
οποίας ήταν η προσήλωση στην (προεθνική) ορθοδοξία και η εκκοσμικευμένη
ιστορική συνείδηση, η καταγωγή δηλαδή από την κλασική Ελλάδα (εγχώριος
ελληνισμός), και, μέσω των αποφοίτων-φορέων διάδοσης της ελληνικής παιδείας και
γλώσσας, ευρύτερα ακροατήρια. Επομένως, η συστηματική εκπαίδευση των
Αρχιγενείων θα επηρεάσει και την πολιτισμική σφαίρα, συγκεκριμένα την αντίληψη
του κόσμου και του ανήκειν σε μία εθνική κοινότητα. Τέλος, η ανάπτυξη συλλογικής
δράσης από απόφοιτες των Αρχιγενείων πριν και μετά το 1922 και η συμμετοχή τους
σε δημόσιες αποφάσεις θα αγγίξει και την πολιτική σφαίρα.
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Αρχιγένεια: ένα από τα παλαιότερα και μακροβιότερα ανώτερα εκπαιδευτήρια και
διδασκαλεία για κορίτσια, 1857-1922
Tα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια είναι ένα από τα παλαιότερα και μακροβιότερα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και διδασκαλεία για κορίτσια της ελληνορθόδοξης
κοινότητας. Από την έναρξή τους λειτούργησαν ως ατελές ανώτερο ίδρυμα οκταετούς
διάρκειας σπουδών δύο επιπέδων, τριετούς κατώτερου αλληλοδιδακτικού και
πενταετούς ανώτερου συνδιδακτικού τμήματος, και βαθμιαία ως το τέλος της ιδρυτικής
περιόδου εξελίχθηκαν σε ολοκληρωμένο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα με όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης (1857-1873): προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
διδασκαλείο. Έτσι η οκταετής φοίτηση έγινε ενδεκαετής, αν συμπεριληφθεί η
υποχρεωτική πρακτική άσκηση για ένα έτος στα Αρχιγένεια, που ίσχυε για όλες τις
απόφοιτες του διδασκαλείου, και παρέμεινε τέτοια σε όλη την υπόλοιπη «αρχιγένειο»
περίοδο (1873-1892). Την ίδια περίοδο, μεταξύ των σχολικών ετών 1871/72 και
1878/79, καταργήθηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια
βαθμίδα και εισήχθηκε η συνδιδακτική. Επίσης, λειτούργησε ορφανοτροφείο αρχικά
εντός του Παρθεναγωγείου (1860-1872) και στη συνέχεια σε ιδιαίτερο κτίριο ως
Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο (1872-1878). Η διάρκεια φοίτησης των αποφοίτων του
διδασκαλείου μεταβλήθηκε κατά την «πατριαρχική» περίοδο τρεις φορές. Αρχικά
θεσπίστηκε δωδεκαετής φοίτηση (μεταβατική υποπερίοδος, 1892-1901): νηπιαγωγείο
(δύο επιπέδων), πενταετές δημοτικό ή κυρίως σχολείο, τετραετές «γυμνάσιο»,
μονοετές διδασκαλείο και ένα έτος πρακτικής άσκησης. Με την εφαρμογή του
κανονισμού του 1901, η διάρκεια φοίτησης επεκτάθηκε σε δεκατρία χρόνια: μονοετές
νηπιαγωγείο, εξαετής αστική σχολή, τετραετές «γυμνάσιο», μονοετές διδασκαλείο και
ένα έτος πρακτικής άσκησης, και μετά την θεσμοθέτηση διετούς διδασκαλείου το 1904,
σε δεκατέσσερα. Το 1913 επιτεύχθηκε η επαναλειτουργία Οικοτροφείου, η οποία
διήρκησε ως το 1922. Κατά τη σύντομη περίοδο της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης
Θράκης, η διάρκεια φοίτησης των αποφοίτων του διδασκαλείου επανήλθε στα
δεκατρία χρόνια: εξαετής αστική σχολή, τετραετές «γυμνάσιο», τριετές διδασκαλείο
(καταργήθηκε η προσχολική βαθμίδα και το έτος της πρακτικής άσκησης).
Στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, τα Αρχιγένεια υπήρξαν το δεύτερο
ίδρυμα που παρείχε πτυχίο δασκάλας, μετά το Παρθεναγωγείο του Παναγίου Τάφου,1
το οποίο είχε ιδρυθεί λίγο νωρίτερα από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο Β΄, που
ανήκε στον στενό κύκλο γνωριμιών του Σαράντη και της Ελένης Αρχιγένους. Αλλά η
λειτουργία των Αρχιγενείων αποτελεί τομή για τη γυναικεία εκπαίδευση στην περιοχή
της Κωνσταντινούπολης∙ αναβάθμισε την εκπαίδευση των κοριτσιών που επρόκειτο να
γίνουν δασκάλες, διαχωρίζοντας το διδασκαλείο από τη μέση εκπαίδευση το σχολικό
έτος 1870/71, και, το αμέσως επόμενο έτος, την εκπαίδευση νηπίων και νηπιαγωγών
με την αποστολή απόφοιτης δασκάλας των Αρχιγενείων στο Αρσάκειο για να
εκπαιδευθεί στη γαλλική μέθοδο των παιδικών σταθμών της M. Pape-Carpantier
(1872). Τα ανώτερα παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης που χορηγούσαν
διδασκαλικά πτυχία ως τουλάχιστον το 1875 δεν διέθεταν ιδιαίτερο τμήμα
1

Βλ. Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 32.
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διδασκαλείου (Παρθεναγωγείο του Παναγίου Τάφου, Παλλάς,2 Ζάππειο
Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης3 -το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Σταυροδρομίου
απέκτησε ανώτερο τμήμα το σχολικό έτος 1878/79). 4
Στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης κοινότητας, κατά την έναρξη της
λειτουργίας των Αρχιγενείων το 1857, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Αγίας Φωτεινής
στη Σμύρνη προσέλαβε τη Σαπφώ Λεοντιάδα, που το αναβάθμισε σε ανώτερο,
σύμφωνα με τον πρώτο κανονισμό που εξέδωσε το 1863.5 Ήδη από το προηγούμενο
έτος λειτουργούσε με «ανώτερες τάξεις» το Κεντρικό Ανώτερο Παρθεναγωγείο
Θεσσαλονίκης (γυμνάσιο/διδασκαλείο 1872)6 και από το 1853 το Κεντρικό
Παρθεναγωγείο Φιλιππούπολης (το 1875 επανιδρύθηκε ως Ζαρίφειο Διδασκαλείο
Θηλέων με διακριτό διδασκαλείο),7 όπως και το πρωτοποριακό, αναφορικά με τη
συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών, Ανώτερο Παρθεναγωγείο Σερρών Η
Γρηγοριάς (διδασκαλείο 1880-1900).8 Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου
απέκτησε ανώτερες τάξεις και διδασκαλείο το 1883,9 ενώ το Ζάππειο Παρθεναγωγείο
Αδριανουπόλεως απέκτησε ελληνικό τμήμα το 1873 και διδασκαλείο το 1883.10
Στο πλαίσιο των άλλων εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, τη δεκαετία που λειτούργησαν τα Αρχιγένεια και άλλα σημαντικά
σχολεία ανώτερης εκπαίδευσης της ελληνορθόδοξης κοινότητας, καταγράφονται
ενέργειες που θα σηματοδοτήσουν αλλαγές στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Πριν την
ίδρυση ανεξάρτητης Βουλγαρικής Εκκλησίας, το 1857 επιστρέφει στη γενέτειρά της
Στάρα Ζαγορά, μετά από χρηματοδοτούμενες από το ρωσικό κράτος σπουδές στην
Οδησσό, η Anastasia Toševa,11 η οποία θα ιδρύσει συνδιδακτικό σχολείο θηλέων το
1863. Το σχολείο αυτό υπήρξε το πρώτο βουλγαρικό σχολείο στο οποίο οι μαθήτριες
έπρεπε να ολοκληρώσουν πενταετή κύκλο σπουδών (1868/69). Κατά το παράδειγμά
του, λειτούργησαν τα επόμενα χρόνια τα σχολεία για κορίτσια στο Γκάμπροβο και τη
Φιλιππούπολη. (Από τα συνολικά δεκαεννέα συνδιδακτικά σχολεία ως το 1878, τα
περισσότερα πρόσφεραν διετή, τριετή ή τετραετή εκπαίδευση).12 Σημαντική εξέλιξη
στην Τουρκική εκπαιδευτική ιστορία θεωρείται το έτος 1859, κατά το οποίο αρχίζει η
λειτουργία δευτεροβάθμιων σχολείων για κορίτσια μουσουλμανικών οικογενειών,
γεγονός που επέτεινε την ανάγκη γυναικών δασκάλων. Έτσι στο Εκπαιδευτικό
Διάταγμα του 1869 υπήρχε πρόβλεψη για την ίδρυση διδασκαλείου για κορίτσια με
Στο ίδιο, 106.
Στο ίδιο, 93.
4
Στο ίδιο, 109.
5
Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη (Αθήνα: χ.ε., 1962), 228-229.
6
Δαλακούρα, Η εκπαίδευση των γυναικών, 134.
7
Στο ίδιο, 126.
8
Στο ίδιο, 139.
9
Στο ίδιο, 141.
10
Στο ίδιο, 130.
11
Βαΐτσα Χανή-Μωυσιάδου, «Η προσφορά και το έργο της Anastasia Toševa στην εκπαίδευση των
γυναικών της Βουλγαρίας (1857-1882)», Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών
εκπαιδευτικών, επιμ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2010), 123.
12
Krassimira Daskalova, “Nation-Building, Patriotism, and Women’s Citizenship: Bulgaria in
Southeastern Europe”, Girls’ Secondary Education in the Western World: From the 18th to the 20th
Century. Eds James C. Albisetti, Joyce Goodman and Rebecca Rogers (New York: Palgrave Macmillan,
2010), 154-155.
2
3
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τμήματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης δύο τμημάτων για
κορίτσια μουσουλμανικών και μη μουσουλμανικών οικογενειών, πρόβλεψη που
παρέμεινε ανεφάρμοστη για τα κορίτσια των τελευταίων. Το 1870 λειτούργησε το
πρώτο διδασκαλείο για κορίτσια στην Κωνσταντινούπολη (Darülmuallimat), του
οποίου όμως η πρόοδος ήταν πολύ αργή ως την νεοτουρκική επανάσταση,13 καθώς
έπρεπε να υπερνικηθεί ο συντηρητισμός των μουσουλμανικών οικογενειών.14 Η
ίδρυση της Alliance Israélite Universelle στο Παρίσι το 1860 σηματοδότησε την
εισαγωγή της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Εβραϊκή κοινότητα της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας.15

Εκτεταμένη γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων του διδασκαλείου
Η γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
αναπτύχθηκε σταδιακά σε μεγάλη έκταση. Σχηματικά, εκτεινόταν δυτικά ως την
Αδριατική, βόρεια ως τη νότια Ρωσία, ανατολικά πέρα από τον Πόντο και νότια ως την
Αίγυπτο, με εξαίρεση τα δυτικά μικρασιατικά παράλια, στα οποία κυριαρχούσε η πόλη
της Σμύρνης και τα δικά της εκπαιδευτήρια θηλέων∙ δίδασκαν όμως στα νησιά του
Αιγαίου (ως και το Καστελλόριζο) και της Μεσογείου (Κύπρος).
Στην έκταση της κινητικότητας συνέβαλαν ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός
των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους, να καλύπτουν ανάγκες κυρίως της
περιφέρειας. Για τον εκπαιδευτικό αυτό προσανατολισμό καθοριστικός υπήρξε ο
ρόλος των ιδρυτών. Οι ιδρυτές είχαν άμεση γνώση των ζητημάτων που
εντατικοποίησαν την εκπαιδευτική προσπάθεια για τη διάδοση της ελληνοφωνίας στην
ελληνορθόδοξη κοινότητα (βουλγαρικό ζήτημα, τουρκοφωνία ορθόδοξων πληθυσμών)
-ο Σαράντης Αρχιγένης υπήρξε μέλος της πολιτικής ηγεσίας της ελληνορθόδοξης
κοινότητας χωρίς διακοπή από το 1867 ως τον θάνατό του το 1873∙ και
συστρατεύτηκαν στη διάδοση της ελληνοφωνίας, που επιχειρήθηκε από την κοινωνική
και οικονομική ελίτ της οθωμανικής και της ελληνικής επικράτειας μετά τον
μετασχηματισμό της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας, την αποδοχή δηλαδή του
δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας -υπήρξαν συνιδρυτές του
Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (ο Σαράντης Αρχιγένης και πρόεδρος), ενώ η
Ελένη Αρχιγένους τακτικό μέλος του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών
Γραμμάτων. Ως συνέπεια των παραπάνω, θεμελίωσαν το δίκτυο κινητικότητας
αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων προς τις περιοχές Θράκης και Μικράς
Ασίας, όταν, μεταβάλλοντας την πολιτική τους, άρχισαν να δέχονται ορφανά και άπορα
κορίτσια μόνο από κοινότητες που αναλάμβαναν την υποχρέωση να ιδρύσουν
Yucel Gelisli, “The development of teacher training in the Ottoman Empire from 1848 to 1918”, SouthEast Europe Review 3 (2005): 141-144.
14
Zehra Toska, “From Ottoman Feminism to Turkish Feminism: Women’s Journals and Politics of
Publication”, Women in the History of Balkans. Life Stories of Women Teachers, ed. S. ZiogouKarastergiou (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2010), 113-116.
15
Frances Malino, “The Women Teachers of the Alliance Israélite Universelle, 1872-1940”, Jewish
women in historical perspective, ed. J. R. Baskin (2nd ed.∙ Detroit, Michigan: Wayne State University
Press, 1998), 249.
13
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παρθεναγωγείο στον τόπο τους, και άφησαν παρακαταθήκη στις μαθήτριες των
Αρχιγενείων να αποδέχονται οποιαδήποτε θέση ανατεθεί σε αυτές.
Στην έκταση της κινητικότητας συνέβαλε και το ήθος/habitus των αποφοίτων
του διδασκαλείου, να αποδέχονται δηλαδή διδασκαλικές θέσεις στην περιφέρεια,
παράγοντες διαμόρφωσης του οποίου ήταν ο πρακτικός χαρακτήρας των σπουδών και
η κοινωνική καταγωγή -από τις ισχυρότερες προδιαθέσεις, μαζί με την εθνοτική
καταγωγή και το φύλο- κυρίως από οικονομικά αδύναμα κοινωνικά στρώματα∙ το ίδιο
ήθος μπορούσε να χαρακτηρίζει και απόφοιτες άλλων σχολείων με παρόμοια
εκπαιδευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι απόφοιτες μάλιστα των Αρχιγενείων
φρόντιζαν, από το τέλος της ιδρυτικής περιόδου και μετά την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης νηπίων και νηπιαγωγών, να αποκτούν σε μεγάλο βαθμό δύο πτυχία,
δασκάλας και νηπιαγωγού, για να μπορούν να διδάξουν σε «νηπιοπαρθεναγωγεία»,
που υπήρχαν στην περιφέρεια, σχολεία δηλαδή που πρόσφεραν προσχολική και
πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί.

Εκπαιδευτικό δίκτυο κινητικότητας. Θρακικό και μικρασιατικό τμήμα με διπλή
λειτουργία στις τουρκόφωνες περιοχές: επαγγελματική ή/ και γαμήλια
Η γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων του διδασκαλείου μελετήθηκε ως δίκτυο
ανταλλαγής γνώσης, που προάγει την ελληνοφωνία και αναδεικνύει πτυχές της
δικτύωσης: τις εμπλεκόμενες αρχές και τους τρόπους επικοινωνίας και
διαπραγμάτευσης, την αυτόνομη δράση για επαγγελματική αποκατάσταση, το
αντικείμενο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, τον μισθό, την καταγωγή των
αποφοίτων, όπως και τυχόν ιδιαιτερότητες. Από το εκτεταμένο δίκτυο κινητικότητας
των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, μελετήθηκαν το θρακικό και
μικρασιατικό (βόρειο και κεντρικό) τμήμα του, για τα οποία υπάρχει πυκνότητα
τεκμηρίων από την ιδρυτική περίοδο λειτουργίας των Αρχιγενείων ως το τέλος.
Aπό τη μελέτη του θρακικού και μικρασιατικού τμήματος του δικτύου
προκύπτει ότι επρόκειτο για κεντρικό δίκτυο, καθώς διατηρούσε την κύρια ιδιότητα
του κέντρου από την άποψη της επικοινωνίας, την κεντρικότητα, υψηλή δηλαδή
συγκέντρωση αποφοίτων διαθέσιμων για εργασία στο κέντρο, τους Επιβάτες, και μετά
το γύρισμα του αιώνα, και στο γειτονικό Ξάστερο, και την εγγύτητα, την ιδιότητα που
ορίζεται από την άποψη της αποδοτικότητας χρόνου και κόστους (συντομότερος
χρόνος και χαμηλότερο κόστος πρόσβασης), που χαρακτηρίζει τη Θράκη και, λόγω της
κεντρικότητας, φέρνει κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά και τη Μικρά Ασία με αποστολές
δημογερόντων για αναζήτηση δασκάλων και νηπιαγωγών. Η τρίτη ιδιότητα των
κεντρικών δικτύων, η ενδιαμεσότητα, η δυνατότητα δηλαδή του κέντρου να ελέγχει
την επικοινωνία μεταξύ τόπων διορισμού είναι μάλλον περιορισμένη λόγω της
αυτόνομης ενέργειας αποφοίτων, την οποία διευκόλυνε η αποκέντρωση των
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων.
Στη δημιουργία του θρακικού και μικρασιατικού τμήματος του δικτύου,
σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ίδιοι οι ιδρυτές των Αρχιγενείων. Η ανάπτυξη του δικτύου
δεν ήταν αυτονόητη∙ απαιτούσε την παρέμβαση προσώπων ή φορέων με έντονο
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ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των κοριτσιών και την ίδρυση παρθεναγωγείων. Οι
σχέσεις που ανέπτυξαν οι ιδρυτές με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς κατέληγαν σε
συμφωνίες για τη διάδοση της παιδείας με αμοιβαίες υποχρεώσεις. Η ίδρυση
παρθεναγωγείου ήταν απαρέγκλιτος όρος της διαπραγμάτευσης, ώστε η επέκταση της
γυναικείας εκπαίδευσης, μέσω αυτού του όρου, να περιγραφεί ως πειθαναγκασμός από
τοπικούς φορείς σε ευχαριστήριο προς τους ιδρυτές δημοσίευμα. Αρχίζει έτσι η
επέκταση του δικτύου σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της Θράκης αλλά και της
Μικράς Ασίας. Από το τέλος της ιδρυτικής περιόδου απόφοιτες των Αρχιγενείων
δίδασκαν σε τουρκόφωνους τόπους, όπως η Προύσα στη βόρεια Μικρά Ασία και η
Νέβσεχιρ/Νεάπολη στην κεντρική Μικρά Ασία. Ο συνεχιστής των ιδρυτών Φώτιος
Αρχιγένης σαφώς αναφέρεται σε επικοινωνία με συλλόγους και κοινότητες, όταν
υποχρεώθηκε να παύσει τη λειτουργία του Ορφανοτροφείου-Οικοτροφείου και να
επιστρέψει τα ορφανά κορίτσια στους τόπους καταγωγής τους.
Η επέκταση του δικτύου αποφοίτων των Αρχιγενείων συνεχίζεται και κατά την
πατριαρχική διοικητική περίοδο των Αρχιγενείων, με την παρέμβαση και του
Πατριαρχείου, χωρίς όμως να είναι γνωστές οι συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής των
Αρχιγενείων με κοινότητες, συλλόγους ή μητροπόλεις. Η σχέση των Αρχιγενείων με
συγκεκριμένα παρθεναγωγεία θα αποτυπωθεί και στον κανονισμό τους, όπως στο
Παρθεναγωγείο της Νέβσεχιρ/Νεάπολη 1905, στο οποίο οι δασκάλες έπρεπε να είναι
απόφοιτες του Ζαππείου, του Ιωακειμείου και των Αρχιγενείων, ενώ οι διευθύντριες
του Ζαππείου και του Αρσακείου.
Εκτός από την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των Αρχιγενείων με τοπικούς ή
υπερτοπικούς φορείς, άλλος τρόπος δικτύωσης ήταν η αυτόνομη ενέργεια αποφοίτων
προς κοινότητες ή μητροπόλεις από την αρχή της διδακτικής τους σταδιοδρομίας ή
μετά την ολοκλήρωση της υποχρέωσης να διδάξουν για κάποιο καθορισμένο χρονικό
διάστημα σε έναν τόπο. Οι καταγόμενες από τη Μικρά Ασία απόφοιτες μπορούσαν να
απευθύνονται σε εκπροσώπους μικρασιατικών κοινοτήτων στην Κωνσταντινούπολη,
συνήθως βιβλιοπώλες. Ένας άλλος τρόπος δικτύωσης ήταν οι επισκέψεις
δημογερόντων από διάφορους μικρασιατικούς τόπους για επιλογή ελληνόφωνων
αποφοίτων. Σε αυτήν την περίπτωση προηγείτο ειδοποίηση για την επίσκεψη ενώ η
συνάντηση γινόταν στο σχολείο ή την εκκλησία. Εκεί παρουσία των δημογερόντων και
των δύο τόπων υπογραφόταν το συμφωνητικό του διορισμού, στο οποίο υπέγραφαν
και οι γονείς των κοριτσιών, ενώ οι επισκέπτες δημογέροντες έδιναν ένα «αποδεικτικό»
για τον διορισμό, και επικοινωνία μεταξύ δημογερόντων συνεχιζόταν σε όλη τη
διάρκεια του διορισμού της απόφοιτης.
Ο μισθός των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων μπορεί να
χαρακτηριστεί ικανοποιητικός αν δεν ξοδεύεται, επειδή είτε προσφέρεται φιλοξενία
(σε οικίες δημογερόντων) είτε διατίθεται κατοικία ή δωμάτιο και μαγειρείο για να κάνει
πιο δελεαστική την εργασία σε απομακρυσμένους τόπους.
Όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος, στο θρακικό τμήμα του
δικτύου προστέθηκαν μυστικές οδοί αποστολής αποφοίτων δασκάλων και νηπιαγωγών
των Αρχιγενείων προς βουλγαρόφωνα χωριά κατά την περίοδο του
ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισμού, για τις οποίες φρόντιζε ο ηθικοπολιτικός σύλλογος
Παλιγγενεσία σε συνεργασία με την μυστική Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, υπό
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την επιρροή της οποίας ιδρύθηκε από τις κοινοτικές αρχές Επιβατών και Σηλυβρίας,
τη μητρόπολη Σηλυβρίας με την εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού των
Αρχιγενείων στη σύνταξη του κανονισμού (1908-1912). Μέσω των ίδιων οδών, θα
στείλει φανερά απόφοιτες των Αρχιγενείων η Ελληνική Πολιτική Διοίκηση Θράκης.
Προς τη Μικρά Ασία ενθαρρύνθηκε ή και μεθοδεύθηκε, από αμφίδρομο ενδιαφέρον,
η αποκατάσταση αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων, ελληνόφωνων
δηλαδή νυφών, με (πλούσιους) τουρκόφωνους ορθοδόξους, με αποτέλεσμα τη διπλή
λειτουργία του δικτύου στις περιοχές αυτές: επαγγελματική ή/και γαμήλια. Τέτοιοι
γάμοι αποτελούν μια πρακτική για τη διάδοση της ελληνοφωνίας, καθώς η εκπαίδευση
από μόνη της δεν επαρκούσε για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εθνική-αυτοσυνειδησία
Η κοινότητα των Επιβατών, άκρως συνδεδεμένη με τα Αρχιγένεια ως ο κύριος χώρος
προέλευσης του μαθητικού δυναμικού τους, είχε αποκτήσει, με τη συμβολή των
Αρχιγενείων, ελληνική εθνική συνείδηση. Δεν ήταν μόνο οι ιδρυτές των Αρχιγενείων
που συστρατεύθηκαν στη διάδοση της ελληνοφωνίας και επηρέασαν τον εκπαιδευτικό
προσανατολισμό των Αρχιγενείων και των αποφοίτων τους, αλλά και ο θετός τους γιος
Φώτιος Αρχιγένης, διευθυντής, γιατρός και καθηγητής των Αρχιγενείων για μακρά
περίοδο. Ο Φώτιος Αρχιγένης, του οποίου η ιδεολογική συγκρότηση επηρεάστηκε από
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως υποδηλώνει και η απόκτηση της ελληνικής
υπηκοότητας κατά τη διάρκεια των εκεί σπουδών του, κατηύθυνε τους απόφοιτους του
Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων που επιθυμούσαν πανεπιστημιακές σπουδές, μεταξύ
των οποίων ήταν και ο γιος του, προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών κληροδότησε τη βιβλιοθήκη του και χρηματικό ποσό ο έτερος διδακτικός
πυλώνας των Αρχιγενείων και συνεργάτης του Φωτίου Αρχιγένους, ο αρχιμανδρίτης
Ευσέβιος Γιασε[ι]μίδης).16 Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η κοινότητα έγινε αργότερα το
επίκεντρο για την ίδρυση ηθικοπολιτικού συλλόγου υπό την επίδραση της Οργάνωσης
Κωνσταντινουπόλεως με τη συνδρομή και των Αρχιγενείων αλλά και το επίκεντρο για
την οργάνωση μηχανισμού απόκρυψης φυγόστρατων και λιποτακτών για να μην
καταταχθούν στον οθωμανικό στρατό. Η ισχυρή κίνηση που υπήρχε στους Επιβάτες
και γενικά στην περιοχή Σηλυβρίας για αποφυγή στράτευσης στον οθωμανικό στρατό
αφορούσε πρωτίστως στο ανδρικό φύλο αλλά συνδέθηκε και με το γυναικείο. Ήταν
συνηθισμένη πρακτική -εκτός από το κρύψιμο των ανδρών- η αλλαγή ηλικίας όλων
των αδελφών (και των κοριτσιών) μιας οικογένειας, προκειμένου τα άρρενα μέλη της
να αποφύγουν τη στράτευση, πρακτική που δεν επιτρέπει να προσεγγιστεί με ακρίβεια
η ηλικία αποφοίτησης από τα Αρχιγένεια. Μια άλλη πρακτική για την αποφυγή της
στράτευσης, η αλλαγή επιθέτου του στρατεύσιμου, ήταν η αιτία για την εμφάνιση, για
παράδειγμα, δύο αδελφών δασκάλων, που αποφοίτησαν από το Ελένειο Γυμνάσιο
Αρρένων ο ένας και από το Παρθεναγωγείο η άλλη, με διαφορετικά επίθετα.
Η συμβολή των αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων στις
διαμορφωτικές διαδικασίες του ανήκειν κατά τη διδακτική πράξη δεν μπορούν να
16

Δράκος, Τα Θρακικά, 132-133.
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προσεγγιστούν. Μπορεί όμως να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απόφοιτες
ήταν φορείς αρχαιοελληνικών ονομάτων, εκδήλωση εθνικής αυτοσυνειδησίας αρχικά
της δασκάλας συνήθως νονάς και αργότερα των αποφοίτων μετά τις σπουδές τους.17
(«Εγώ Ευτέρπη, η μαμά μου Θάλεια, οι θείες μου Ευφημία, Καλυψώ, Αριάδνη, Ερατώ.
Γιατί είχανε νουνά δασκάλα και τους έδωσε ονόματα»).18 Σώζονται επίσης ενδεικτικά
παραδείγματα εθνικού ζήλου αποφοίτων και των δύο φύλων κατά τα οποία υπερέβησαν
τα αυστηρά εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Στην απόφοιτη του διδασκαλείου των
Αρχιγενείων από τη Σινώπη Βαλασία Καλλιοντζίδου και στους άνδρες συναδέλφους
της αποδόθηκε η ίδρυση συλλόγου εθνικής κατήχησης («Εθνικός Πατριωτικός
Σύλλογος Το Μετόχι») στην κοινότητα Μεσουδιέ/Μελανθία του νομού
Σίβας/Σεβάστειας πριν το 1914. Ο σύλλογος λειτουργούσε ως «βιβλιοθήκη» της
κοινότητας, με βιβλία «εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου», και ως χώρος
συναναστροφών, στον οποίο οι δάσκαλοι συγκέντρωναν τους κατοίκους «κατηχούντες
και νουθετούντες αυτούς».19 Λίγο νωρίτερα, στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο της
Άγκυρας, στο οποίο δίδαξε η Ευφημία Μπούζου από τους Επιβάτες, διοργάνωναν
εκδηλώσεις για να τιμήσουν εθνικές επετείους και καλούσαν και οθωμανούς
αξιωματούχους. Στις εκδηλώσεις αυτές, συνήθιζαν να εκτελούν μουσικά τον ελληνικό
εθνικό ύμνο, διασκευασμένο σε χορευτικό ρυθμό της εποχής, ώστε αγνώριστος να
χορεύεται από όλους.20 Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν και αποφοίτων του Ελένειου
Γυμνασίου Αρρένων με καταγωγή από τους Επιβάτες. Ο δάσκαλος Ιωάννης
Κορυτσίδης, ο οποίος αμέσως μετά την αποφοίτησή του το 1884 υπηρέτησε εθελοντικά
στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό «επί 4 έτη»,21 χειροτονήθηκε ιερέας και ηγήθηκε
παραστρατιωτικών οργανώσεων στο πλαίσιο των δράσεων της Οργάνωσης
Κωνσταντινουπόλεως. Δεν έχουν να επιδείξουν τέτοιο βιογραφικό όλοι, αλλά ακόμη
και ένας δάσκαλος με συμβατική διδασκαλική πορεία, όπως ο Φίλιππος Καργόπουλος,
«[π]άντα είχε μαζί του ένα πιστόλι», ένα «εφτάσφαιρο Browning», και υποχρεώθηκε
να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, γιατί δεν του επιτράπηκε να εργαστεί σε
κανένα σχολείο της Πόλης από το τουρκικό υπουργείο Παιδείας αμέσως μετά το
1922.22
Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι ίδιες οι απόφοιτες του διδασκαλείου των
Αρχιγενείων τον ρόλο τους; Η δεκάχρονη διδασκαλική υπηρεσία στη διεύθυνση του
Παρθεναγωγείου του Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλειας (1904-1914) συμπεριλήφθηκε σε

Βλ. Πετροπούλου, «Ο εξελληνισμός-εξαρχαϊσμός των ονομάτων στην Καππαδοκία κατά τον 19 ο αι»,
141-142.
18
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα (γένν. Νέοι Επιβάτες 1926).
Ηχογραφημένη συνέντευξη, Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2001.
19
Σιδέρης, «Μία σπανία διδασκάλισσα», 194-196.
20
Ιδιωτικό αρχείο Μ. Παλάζη, Ευτέρπη Σωτηροπούλου-Ζαφάρα. Ηχογραφημένη συνέντευξη,
Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2001. Πρβλ. τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς με τη χρήση εθνικών
τραγουδιών και της ελληνικής σημαίας, Ιω. Χ. Ευφραιμίδης, «Η πνευματική κίνησις εις την Σάντα»,
Ποντιακή Εστία 8 (1976): 106-107.
21
Ιδιωτικό αρχείο Σαράντη Κοριτσίδη, Βασιλείας Δρακάκη-Μόσχου και Μιχάλη Μπουκουβάλα,
Βιογραφικόν σημείωμα Εκ της Εθνικής δράσεως του Ιερέως Ιωάννου Κορυτσίδου (Εκ της βιογραφίας
του Παπαϊωάνου Κορυτσίδου). (Δακτυλογραφημένο κείμενο).
22
Σύμφωνα με τον γιο του, Ιδιωτικό αρχείο Φίλιππου Καργόπουλου, Βασίλης Καργόπουλος [Αρετσού
Κωνσταντινούπολης 1917-Θεσσαλονίκη 1987], [Κάτι σαν Αναμνήσεις] Α΄ (Χειρόγραφο τετράδιο).
17
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μεταγενέστερο έγγραφο, με το οποίο η συντάκτρια και απόφοιτη των Αρχιγενείων
Τερψιχόρη Ψάλτου επιδίωξε να τονίσει την εθνική της προσφορά∙ διορίστηκε για να
φέρει «την Ελλ. γλώσσα και πνοή εις Τουρκόφωνα και ξενόφωνα παιδιά». 23 Σε άλλη
μαρτυρία, έμμετρη, που δεν έχει σκοπό να τονίσει την εθνική της δράση, αλλά απλώς
να αποχαιρετήσει τον παιδαγωγό Μιχάλη Παπαμαύρο, που είχε κληθεί από την
Πολιτική Διοίκηση Θράκης να οργανώσει παιδαγωγικά σεμινάρια στα Αρχιγένεια και
έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που περιγράφει
το διδασκαλικό έργο. Συγκεκριμένα, ζητά από τον παιδαγωγό να διαμεσολαβήσει για
να αποσταλεί από την Ελλάδα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, παρόλο που δεν
παραλείπει να αναφέρει ότι «έχουμε σχολειά και υλικό μεγάλο», με σκοπό να ενισχύσει
το υλικό αυτό το διδασκαλικό έργο, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό που
έκαναν ως τότε «ως στρατιώται». Η περιγραφή αυτή αποδίδει στο διδακτικό έργο τον
χαρακτήρα εθνικής αποστολής, ενώ η θέση του απλού στρατιώτη δεν προκαλεί μόνο
την ανάκληση της παρακαταθήκης του Σαράντη Αρχιγένους, να αποδέχονται δηλαδή
οποιαδήποτε θέση ανατεθεί σε αυτές, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και παράδειγμα
τήρησής της.
[…] Δέξου και μια παράκληση στην τελευταία μέρα και φέρτηνα σαν άγγελος
την ένδοξη Μητέρα. / Πες της πως έχουμε σχολειά και υλικό μεγάλο, / μα
θέλουμ’ υποστήριξι απ’ τούτη χωρίς άλλο. / Να συνεχίσουμε γοργά το έργο μας
και πάλι / και ως στρατιώται όπως πριν εις τον σκοπόν και πάλι. Έχε γεια
Παιδαγωγέ Θεός στα βήματά σου / Μυρσίνη, δάφνη και τιμή εις τα διδάγματά
σου». (1921)24
Επίσης, οι απόφοιτες του διδασκαλείου των Αρχιγενείων έμειναν μακριά από
εθνικούς άλλους. Ενώ συνήθιζαν να αλληλοεπιδρούν με το ευρύτερο περιβάλλον του
σχολείου, καλλιεργώντας σχέσεις φιλίας με άτομα της περιοχής όπου δίδασκαν, οι
εκφάνσεις αλληλεπίδρασης περιορίζονται στην ορθόδοξη κοινότητα, όπως
αποκαλύπτουν και τα λευκώματα, που συνήθως τις συνόδευαν στα ταξίδια τους πριν
το 192225 και μετά από αυτό.26 Δεν γνωρίζουμε αν η έκταση της αλληλεπίδρασης
περιλάμβανε και την ευθύνη της αναδόχου, όπως συνήθιζαν στον ελλαδικό χώρο κατά
τον μεσοπόλεμο, καθώς ήταν περιζήτητες ως εγγράμματες για τον ρόλο αυτό.27 H
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη Ψάλτου, Η απολογία μου εις Στρ. Αρχή,
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 1949. (Χειρόγραφο προσχέδιο).
24
Ιδιωτικό αρχείο Joe Graziosi, Βιβλίον Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Κορίννας Γ. Καλογιαννίδου,
Προς τον Κον Παπαμαύρον λοιπόν!! υπό Τερψιχόρης Ψάλτου τη 28η Ιουλίου 1921.
25
Βλ. ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α. ΨΑΛΤΟΥ ΑΡΧΙΓΕΝΙΣ 1903
(Δερματόδετο λεύκωμα 80 σελίδων με καλλιγραφικές καταγραφές στα ελληνικά, γαλλικά και
βουλγαρικά από 8 Μαΐου 1903 ως 29 Απριλίου 1913).
26
Βλ. ιδιωτικό αρχείο Μαρίας Αντωνάρα, Μαριάνθη Τσιμπιρή, Ημερολόγιον της Γαλανολεύκου, ήτοι
μιας προσφυγοπούλας της Προποντίδος 1924 (Χειρόγραφο ημερολόγιο με εισαγωγή και καταγραφές
από τον Σεπτέμβριο του 1924 ως τον Φεβρουάριο του 1925). Λεύκωμα διέθετε και η Αμαλία
Βουρσούκη, που δίδαξε στα χωριά της Έδεσσας και της Πέλλας την περίοδο του μεσοπολέμου, σύμφωνα
με την ανιψιά της Κική Βουρσούκη-Ξουρή (Νέοι Επιβάτες, 29 Αυγούστου 2016. Σημειώσεις).
27
Η Ματθίλδη Δημητριάδου στον Λιμένα Θάσου, όπου δίδαξε, βάφτισε τρία κορίτσια του τόπου και
τους έδωσε το όνομά της (Μένανδρος Μ. Μαρινάκης, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, 28
Δεκεμβρίου 2016). Την Αμαλία Βουρσούκη την αποκαλούσαν «δεξαμένισσα», δηλαδή νονά, στα χωριά
23
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βασισμένη στην πολιτισμική/εθνική καταγωγή εκπαίδευση ενίσχυσε περαιτέρω τον
διαχωρισμό μεταξύ της ορθόδοξης -στην περίπτωσή τους- και της μουσουλμανικής
κοινότητας, όπως επεσήμανε η Fatma Müge Göçek, η οποία μελέτησε τις σχέσεις
μεταξύ μουσουλμανικών και μη μουσουλμανικών εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων στην
αυτοκρατορία. Με δεδομένο ότι ο εθνοθρησκευτικός κατακερματισμός της
οθωμανικής κοινωνίας επέτρεπε περιορισμένους κοινωνικούς δεσμούς, που πήραν τη
μορφή ιδεολογίας κάτω από την Ευρωπαϊκή προστατευτική υπέρ των χριστιανών
πολιτική (ideology of separateness), η εκπαίδευση, που βασίζεται στη διδασκαλία της
διαφορετικής καταγωγής, ενίσχυσε περαιτέρω την αίσθηση του διαχωρισμού.28 Καθώς
η συμβίωση εντός πολυεθνικού πλαισίου προσδιορίζεται από αυτή την αίσθηση, η
προσέγγιση αποφοίτων διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής, θα αρχίσει αμέσως
μετά την κατάρρευση του πλαισίου αυτού. Ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, δασκάλα καταγόμενη από τους Επιβάτες (Καίτη [Νισσυρίου]-Ζεύγου)
θα καταγράψει -αργότερα- τη γνωριμία της με δασκάλες τουρκικής καταγωγής αλλά
και την έκπληξή της, η οποία προκλήθηκε από «την πολυτέλεια, το καλό γούστο, την
ευγενική συμπεριφορά και την εγκαρδιότητα», με τις οποίες έγινε αποδεκτή.
Κατέγραψε επίσης ότι η γλώσσα συνεννόησης, μετά από αιώνες συμβίωσης, ήταν η
γαλλική, το οποίο τότε «φαινόταν πολύ φυσικό».29

Διαμόρφωση του εαυτού στη δίνη του ιδιωτικού-δημόσιου χώρου: πολύμορφες
προσαρμογές
Η προσέγγιση της εμπειρίας των αποφοίτων των Αρχιγενείων, η οποία εντάσσεται στην
εμπειρία των πρώτων εγγράμματων εργαζόμενων γυναικών, βασίσθηκε σε «πορτρέτα»
αποφοίτων των Αρχιγενείων, που καταρτίσθηκαν με βάση υπάρχουσες πηγές και, σε
πολλές περιπτώσεις, συμπληρώθηκαν με προφορικές μαρτυρίες μελών των
οικογενειών τους.
Επιδίωξη των περισσοτέρων αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
ήταν η παραμονή στο επάγγελμα, όπως αποδεικνύει η απόκτηση δύο πτυχίων,
δασκάλας και νηπιαγωγού, ήδη από το τέλος της ιδρυτικής περιόδου∙ η επιδίωξη αυτή
δηλαδή εμφανίζεται σε αρκετά πρώιμο χρόνο συγκριτικά με τα ισχύοντα, καθώς
γενικός ακόμη εθιμικός κανόνας της περιόδου ήταν η απομάκρυνση από το
διδασκαλικό επάγγελμα μετά τον γάμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν απόφοιτες
που χρησιμοποίησαν το διδασκαλικό πτυχίο ως γαμήλιο προθάλαμο, που οδηγούσε σε
γάμο μετά από σύντομη παραμονή στο επάγγελμα, ή γαμήλιο διαβατήριο, που
που δίδαξε (Κική Βουρσούκη-Ξουρή. Νέοι Επιβάτες, 29 Αυγούστου 2016. Σημειώσεις). Για τον όρο,
που ίσως προέρχεται από τον αρχαίο δεξαύρα και ήταν κάποτε ανώτερος τίτλος τιμής για μια μαμή, βλ
Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος και Αλεξάνδρα Χρ. Οικονομοπούλου, «Ο τοκετός, οι δυστοκίες, τα
‘ευτόκια’ και η ανάνηψη του απνοϊκού νεογέννητου στη δημώδη ιατρική κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια
του νέου ελληνισμού (1453-1953), (Ιατρική ερμηνεία)», Δ΄ Μέρος, Θέματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας
20 (2006): 164.
28
Fatma Müge Göçek, “Ethnic Segmentation, Western Education, and Political Outcomes: NineteenthCentury Ottoman Society”, Poetics Today 14/3 (Fall 1993): 507-538.
29
Ζεύγου, Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνημα, 32-33.
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οδηγούσε κατευθείαν σε γάμο. Ωστόσο, η απόκτηση δύο πτυχίων από το τέλος της
ιδρυτικής περιόδου και εξής αποτελεί ισχυρή ένδειξη για διάθεση παραμονής στο
επάγγελμα και τον δημόσιο χώρο, η οποία αποδεικνύει περιοριστικό τον χαρακτηρισμό
του διδασκαλικού επαγγέλματος ως αδιέξοδου, επειδή προορίζεται για τις νέες ως τον
γάμο τους γυναίκες χωρίς προοπτική προαγωγής. Η προσπάθεια των αποφοίτων των
Αρχιγενείων να παραμείνουν στο επάγγελμα κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Έπρεπε να
αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς που επέβαλε ο ιδιωτικός-δημόσιος χώρος, οι
οποίοι, κατά την πατριαρχική αντίληψη, ήταν διακριτοί, με τον πρώτο κατάλληλο για
το γυναικείο φύλο και τον δεύτερο για το ανδρικό. Βρέθηκαν δηλαδή στη δίνη
ιδιωτικού-δημόσιου χώρου, σύμφωνα με έναν ορισμό του σύγχρονου ανθρώπου, και
έπρεπε να διαμορφώσουν τον κόσμο τους και τον εαυτό τους εν μέσω διαρκούς
προσπάθειας για να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των δύο. Τα στοιχεία που
αφορούν στην ανταπόκριση των αποφοίτων στις απαιτήσεις του ιδιωτικού και
δημόσιου χώρου καταγράφουν προσπάθειες για υπέρβαση των περιορισμών με
πολύμορφες προσαρμογές, όπου η προσαρμογή χρησιμοποιείται με την έννοια της
προσαρμογής στις πολιτισμικές συνθήκες αλλά με δυνατότητα επιλογής και αλλαγής.
Για να παρακάμψουν τους περιορισμούς, ανέπτυξαν διάφορες στρατηγικές, όπως ήταν
η προσωρινή αποχή από το επάγγελμα, ο συνδυασμός έγγαμης ζωής και διδασκαλικού
επαγγέλματος, η αποφυγή δημιουργίας προσωπικής οικογένειας, η συμμετοχή σε
συλλογική δράση πριν και μετά το 1922.

Αποτίμηση της συλλογικής δράσης 1905-1922 και 1928-1949
Η συλλογική δράση που ανέπτυξαν οι απόφοιτες του διδασκαλείου και του γυμνασίου
των Αρχιγενείων πριν το 1922 παρουσιάζει ομοιότητες με ανάλογες γυναικείες δράσεις
την ίδια περίοδο αλλά και διαφορές, όπως ομοιότητες και διαφορές παρουσιάζει και η
δράση που ανέπτυξαν μετά το 1922 στον ελλαδικό χώρο συγκρινόμενη με άλλους
προσφυγικούς συλλόγους.
Η πρώτη συλλογική παρέμβαση των αποφοίτων των Αρχιγενείων σημειώνεται
το 1905, την περίοδο άνθησης της γυναικείας συλλογικής δράσης, με την ίδρυση της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Οσία Παρασκευή. Ο χαρακτήρας της πρώτης αυτής
συλλογικότητας ήταν πρωτίστως φιλανθρωπικός/φιλεκπαιδευτικός (ανακούφιση
απόρων και οικονομική ενίσχυση των Αρχιγενείων, των οποίων οι περισσότερες
μαθήτριες προέρχονταν από οικονομικά αδύναμα κοινωνικά στρώματα), αλλά και
πολιτιστικός/μορφωτικός (διοργάνωση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, με
έντονο εθνικό χρώμα κατά την περίοδο της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης,
όπως συνέβη και σε άλλες παρόμοιες συλλογικότητες στην ίδια περιοχή). Η μορφωτική
πτυχή της συλλογικής παρέμβασης των αποφοίτων των Αρχιγενείων αποτελεί
επέκταση της φιλανθρωπικής δράσης και συνδέεται με την κοινωνική
συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, ως αποτέλεσμα της πρόσληψης των
ιδεολογικών αλλαγών που προκάλεσε η γυναικεία εγγραμματοσύνη. Η συνείδηση του
εαυτού ως ενεργού κοινωνικού υποκειμένου είναι έκδηλη και από τη συμμετοχή του
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συλλόγου στη συγχρηματοδότηση του έργου της αποβάθρας των Επιβατών, η οποία
προσδίδει στη συλλογική δράση και οικονομικό/αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Στον σύλλογο ηγήθηκαν απόφοιτες κυρίως του διδασκαλείου, μαζί με
απόφοιτες του γυμνασίου των Αρχιγενείων. Η ηγετική θέση των αποφοίτων του
διδασκαλείου στον σύλλογο βρίσκεται σε αντίθεση με την περιορισμένη συμμετοχή
αποφοίτων διδασκαλείων σε γυναικείους συλλόγους των ελληνορθόδοξων
κοινοτήτων. Λόγω βιοπορισμού, η συμβολή των γυναικών δασκάλων περιοριζόταν
συνήθως στην προτροπή για σύσταση συλλόγου ή τη διδασκαλία σε μορφωτικά
προγράμματα. Αλλά, όπως και σε παρόμοιους γυναικείους συλλόγους, η ηγεσία ανήκε
σε εκείνες που είχαν οικονομική άνεση και μπορούσαν να ασκήσουν κοινωνική
επιρροή για τη δημιουργία αποτελεσματικού δικτύου οικονομικής υποστήριξης.
Μετά το 1922, απόφοιτες των Αρχιγενείων ίδρυσαν τρεις κατά σειρά
συλλόγους στον ελλαδικό χώρο, με διαφορετικό στόχο ο κάθε ένας (οικολογικό,
λατρευτικό και φιλεκπαιδευτικό), που έπαυε τη δράση του με την επίτευξη του στόχου
(εκτός από τον τελευταίο). Οι τρεις σύλλογοι έμειναν γνωστοί συνοπτικά ως Σύλλογος
Κυριών, γιατί υπεύθυνες για την ίδρυση και τη διοίκησή τους για σαράντα χρόνια ήταν
γυναίκες-απόφοιτες των Αρχιγενείων, οι οποίες κινητοποίησαν πολλές ακόμη
γυναίκες, μεταξύ των οποίων και «80 περίπου Αρχιγενίδων», αλλά και άνδρες. Ο
πρώτος σύλλογος έθεσε ως στόχο την δενδροφύτευση του αδιαμόρφωτου και σχεδόν
άδενδρου προσφυγικού συνοικισμού (Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών Ο
Αρχιγένης 1928), ο δεύτερος σύλλογος την ολοκλήρωση και διακόσμηση του
ημιτελούς Ναού της Οσίας Παρασκευής (Σύλλογος Νέων Επιβατών η Οσία Παρασκευή
1936) και ο τρίτος την ανέγερση δημοτικού σχολείου που θα έφερε το όνομα
Αρχιγένειο, για το οποίο διεκδίκησε επιτυχώς το αρχιγένειο κληροδότημα (Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Νέων
Επιβατών ο Αρχιγένης 1949). Με αιχμή την πολιτισμική συνάφεια, ο Σύλλογος Κυριών
επιδόθηκε σε συνεχή και εντατική αλληλογραφία, με την οποία εγεφύρωσε αποστάσεις
πόλεων της Ελλάδας και του εξωτερικού, όρισε επίτιμους προέδρους στη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα και αδελφοποιήθηκε με γυναικείους συλλόγους του εξωτερικού
(Φιλανθρωπικό Σύλλογο Γυναικών Βοστώνης Το Φανάρι), πετυχαίνοντας να
ενεργοποιήσει υποστηρικτικό δίκτυο αλληλεγγύης ατόμων με καταγωγή από τους
Επιβάτες σε τέσσερις ηπείρους.
Η πρώτη εκτίμηση του Συλλόγου Κυριών για τη συλλογική του δράση είναι
επηρεασμένη από την ρητορική της «κοινοτικής ανάπτυξης», του κρατικού δηλαδή
προγράμματος για την επούλωση του εμφυλιακού διχασμού και την τοπική ανάπτυξη.
Η σύνδεση του έργου του Συλλόγου Κυριών με το πρόγραμμα της «κοινοτικής
ανάπτυξης» προφανώς βασίσθηκε στην κοινή στόχευση για τοπική ανάπτυξη, αλλά
κατά τα άλλα είναι ανεπιτυχής. Η «κοινοτική ανάπτυξη» ήταν κρατικό πρόγραμμα, που
προσπαθούσε να βρει απήχηση, την οποία τελικά δεν βρήκε. Αντιθέτως, η παρέμβαση
του Συλλόγου Κυριών ήταν αυθόρμητη και αυτόνομη ενέργεια, που είχε εκδηλωθεί
πριν την εμφάνιση του συγκεκριμένου προγράμματος και είχε βρει απήχηση από πολύ
νωρίς.
Αργότερα, η εκτίμηση του Συλλόγου Κυριών έγινε σε σχέση με το έργο άλλων
θρακικών προσφυγικών συλλόγων, κυρίως μετά την αναγνώριση από τον πρόεδρο της
291

Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης ότι ο Σύλλογος Κυριών είναι ο «αρχαιότερος
προσφυγικός Θρακικός Σύλλογος». Έτσι έρχεται στο προσκήνιο το καθοριστικό
στοιχείο της προσφυγικής ταυτότητας, η οποία, ενώ είναι πλήρως ενταγμένη στην
εθνική ταυτότητα, δεν είναι μοναδική ή κυρίαρχη, αλλά θεμελιωμένη στην εθνοτοπική
ταυτότητα και σε ένταση μαζί της, καθώς από τη δεύτερη αντλούνται στοιχεία που την
διαφοροποιούν -έστω σε φαντασιακό επίπεδο- και δεν επιτρέπουν την ομοιογένεια,
ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις προσφυγικών εγκαταστάσεων εθνοτοπικού χαρακτήρα.
Στην περίπτωση των προσφυγικών συλλογικών δράσεων, η προσήλωση στο
εθνοτοπικό στοιχείο γίνεται χωρίς αναφορά στο τραύμα της Μικρασιατικής
Καταστροφής, προκειμένου να προβληθεί μια «θετική υπερβατική προσφυγική
ταυτότητα» στον ελλαδικό χώρο. Στη συγκεκριμένη συλλογικότητα συμβαίνει το ίδιο∙
δεν χρησιμοποιείται η λέξη προσφυγικός σε κανένα σύλλογο, και στο τραύμα
αντιπαραβάλλεται ένα επίμονο όραμα, η δημιουργία -έστω μικρού- αρχιγένειου
εκπαιδευτικού συγκροτήματος στη νέα εγκατάσταση: «ο Σύλλογος Κυριών ων αι
πλείσται Αρχιγενειάδες έθεσεν σκοπόν της υπάρξεώς του ν’ αναστηλώση το μικρόν
Αρχιγένειον εν τη Ν. Πατρίδι μας». Σε αυτό το όραμα υποτάσσονται οι αλλαγές των
καιρών∙ η συλλογικότητα δεν συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμά της δράσεις που δεν
συνάδουν με το όραμα αυτό, όπως για παράδειγμα η φυσιολατρία ή ο περιηγητισμός,
που μεταλλάσσουν άλλους προσφυγικούς συλλόγους, και εκμεταλλεύεται τις αλλαγές
συνθηκών, όπως ήταν η εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία, για να αναπτύξει
σχετικές με το όραμά της δράσεις (διάσωση της επιτύμβιας στήλης του τάφου των
ιδρυτών).
Τέλος, η συλλογική δράση που ανέπτυξαν απόφοιτες των Αρχιγενείων ήταν
γυναικεία με οργανωτική στρατηγική και όχι φεμινιστική με πολιτικούς στόχους, πριν
και μετά το 1922. Πριν το 1922, παρόλο που οι ελληνορθόδοξες κοινότητες είχαν
συχνότερη επικοινωνία με ευρωπαϊκές χώρες και τις εκεί δράσεις, οι ιδιαίτερες
εθνοπολιτικές συνθήκες και το ιδεολογικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης μετά το 1870
(εθνοποιητικός στόχος) απέτρεπαν τη δημιουργία αμφισβητήσεων και τον
μετασχηματισμό μιας ατομικής και συλλογικής γυναικείας συνείδησης σε φεμινιστική.
Μετά το 1922, στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο του φιλελεύθερου εκσυγχρονισμού
της ελληνικής κοινωνίας που επιχείρησε η βενιζελική παράταξη, οι γυναικείες
διεκδικήσεις διατυπώνονται στο όνομα της ισότητας (όχι του έθνους) και η γυναικεία
παρουσία γίνεται αισθητή σε επαγγελματικές, επιστημονικές γυναικείες/φεμινιστικές
συλλογικότητες και κοινωνικά κινήματα. Στην περίπτωση της συλλογικότητας των
αποφοίτων των Αρχιγενείων, αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο μία φορά τα μέλη της
διοίκησης προέβαλαν τη συλλογική τους δράση ως γυναικεία, 42 χρόνια μετά την
ίδρυση του πρώτου συλλόγου, κατά τη διάρκεια εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου,
για να συστήσουν να συνεχιστεί η συμμετοχή γυναικών στο συμβούλιο. Η αποφυγή
προβολής του συλλόγου όμως ως γυναικείου εξυπηρετούσε τον στόχο της διεύρυνσης
του υποστηρικτικού τους δικτύου όχι μόνο σε γυναικείο αλλά και σε ανδρικό κοινό.
Με αυτό τον τρόπο πέτυχαν, όπως και άλλες γυναίκες που ανέπτυξαν παρόμοια δράση,
να υλοποιήσουν τους στόχους τους και να επηρεάσουν την οικονομική, κοινωνική και
πνευματική ζωή του τόπου τους∙ συμμετείχαν δηλαδή σε δημόσιες αποφάσεις που
αγγίζουν την πολιτική σφαίρα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνα με αντικείμενο τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια έθεσε δύο βασικούς στόχους,
πρώτον, να μελετήσει τις συνέχειες και ασυνέχειες στη λειτουργία του εκπαιδευτικού
συγκροτήματος και, δεύτερον, την κινητικότητα και κοινωνικότητα των αποφοίτων του
διδασκαλείου στη διάρκεια λειτουργίας των Αρχιγενείων αλλά και μετά το τέλος της ως
το 1949 (έτος ίδρυσης του τρίτου κατά σειρά συλλόγου από απόφοιτες των Αρχιγενείων).
Τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από όλο το φάσμα του τεκμηριωτικού υλικού που
ανέδειξε το πέρασμα από την παραδοσιακή στη νέα ιστοριογραφία: γραπτές και μη
γραπτές πηγές (οπτικές, προφορικές, κατάλοιπα υλικού πολιτισμού), όπου ακόμη και η
απουσία πηγών θεωρείται ένα είδος ψευδούς πηγής για τα ερωτήματα που υποβάλλει. Τα
δεδομένα αυτά ερμηνεύονται με την εφαρμογή της αρχής της τεκμηρίωσης ή της
διαψευσιμότητας και τη συνδρομή συμπερασμάτων και θεωριών και από άλλες επιστήμες
εκτός της κοινωνικής και της πολιτισμικής ιστορίας, όπως της ιστορίας της επικοινωνίας
και της νομικής επιστήμης για τη δημόσια εικόνα, της πολιτικής θεωρίας για τα γλωσσικά
δικαιώματα και της φεμινιστικής φιλοσοφίας για τον εαυτό/εαυτούς.
Τα Αρχιγένεια συν-ιδρύθηκαν από τον καθηγητή της Αυτοκρατορικής Ιατρικής
Σχολής Σαράντη Αρχιγένη και τη σύζυγό του Ελένη στη γενέτειρα του πρώτου, τους
Επιβάτες της (Ανατολικής) Θράκης. Η ίδρυσή τους είναι εμπνευσμένη από τις
διαφωτιστικές ιδέες της προόδου δια μέσου της παιδείας και της συμμετοχής όλων των
ατόμων, ανεξαιρέτως κοινωνικής καταγωγής, σε αυτήν, και αποσκοπούσε να συμβάλλει
στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και εθνικής συγκρότησης της ελληνορθόδοξης
κοινότητας στο πλαίσιο της οθωμανικής μεταρρυθμιστικής κίνησης.
Τα Αρχιγένεια συμπεριλάμβαναν συγκρότημα θηλέων 5 στρεμμάτων με τέσσερα
κτίρια, Παρθεναγωγείο, Ναό, Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο και Νηπιαγωγείο, και
συγκρότημα αρρένων 35 στρεμμάτων με δύο κτίρια, Γυμνάσιο Αρρένων με
ορφανοτροφείο-οικοτροφείο και την Αρχιγένειο Οικία για τη διαμονή των διευθυντών. Η
λειτουργία των Αρχιγενείων υπήρξε συνεχής και πολυκύμαντη. Αλλά η συνέχεια αφορά
στο ένα σκέλος του εκπαιδευτικού συγκροτήματος, το συγκρότημα των θηλέων, το οποίο
λειτούργησε από την ίδρυσή του το 1857 ως το 1922, γεγονός που το καθιστά ένα από τα
παλαιότερα και μακροβιότερα εκπαιδευτήρια της ελληνορθόδοξης κοινότητας, ενώ το
συγκρότημα των αρρένων έπαυσε να λειτουργεί είκοσι έξι χρόνια μετά την ίδρυσή του
(1868-1894) και το σύνολο της περιουσίας του μεταβιβάστηκε στο συγκρότημα των
θηλέων. Η λειτουργία δηλαδή των Αρχιγενείων καθορίσθηκε από τομές, που επηρέασαν,
εκτός από τη δομή, τη διοίκηση και τον τρόπο λειτουργίας, ακόμη και την (ευρεία) φήμη
του συγκροτήματος. Συνεπώς, τα Αρχιγένεια γνώρισαν διαφορετικές διοικήσεις και
τρόπους λειτουργίας (με διαφορετικό αριθμό επιμέρους εκπαιδευτηρίων σε λειτουργία σε
κάθε διοικητική περίοδο): την «αρχιγένειο διοίκηση» (1857-1892), κατά την οποία
λειτούργησαν ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που συνδιαλέγεται με το γαλλικό κυρίως
εκπαιδευτικό σύστημα, την «πατριαρχική» (1892-1921), κατά την οποία λειτούργησαν ως
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ανώτερο εθνικό ίδρυμα, και εκείνη της «Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης»
([1919]1921-1922), όταν το ίδρυμα λειτούργησε κατά το πρότυπο του Αρσακείου
Παρθεναγωγείου/Διδασκαλείου. Επίσης, η πρόσληψη του έργου που επιτελούσαν τα
Αρχιγένεια δεν υπήρξε σταθερή: θετική δημόσια εικόνα και ευρεία φήμη κατά την
«αρχιγένειο διοίκηση», που μεταβλήθηκαν, από το τέλος της ίδιας περιόδου, σε
αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα και περιορισμένη φήμη στη σύγχρονή τους ιστοριογραφία
αλλά και τη νεότερη. Η λειτουργία των Αρχιγενείων καθορίσθηκε επίσης από βίαιες
ρήξεις, λόγω των πολεμικών αναστατώσεων του Α΄ Βαλκανικού και του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, που προκάλεσαν παύσεις της λειτουργίας του συγκροτήματος αλλά και έντονη
κινητοποίηση για την επαναλειτουργία τους.
Κατά τη διάρκεια των διαφορετικών διοικήσεων, σταθερά υπήρξαν κάποια
γνωρίσματα του εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα, όπως o συνεχής διάλογος με ευρωπαϊκά
παιδαγωγικά ή μουσικά ρεύματα και η προσήλωση στην εκκλησιαστική μουσική, ο
πρακτικός προσανατολισμός των σπουδών και η δωρεάν εκπαίδευση ορφανών μαθητριών
αλλά και μαθητριών όλων των κοινωνικών στρωμάτων, η οποία, μετά την επιβολή
διδάκτρων σε εύπορες μαθήτριες, αφορούσε μαθήτριες οικονομικά αδύναμων
οικογενειών, οι οποίες ήταν πάντοτε περισσότερες και εκείνες που συνήθως
ακολουθούσαν το επάγγελμα της δασκάλας ή/και της νηπιαγωγού. Η αναπαραγωγή της
κοινωνικής ιεραρχίας στα Αρχιγένεια γινόταν δια του προσανατολισμού σε διαφορετικές
κατευθύνσεις σπουδών: απολυτήριο γυμνασίου για τα κορίτσια εύπορων οικογενειών και
διδασκαλικό πτυχίο για τα υπόλοιπα. Ο πρακτικός προσανατολισμός των Αρχιγενείων και
η καταγωγή των μαθητριών από τα οικονομικά αδύναμα κοινωνικά στρώματα
προσδιόρισαν το ιδιαίτερο ήθος/habitus των αποφοίτων του διδασκαλείου των
Αρχιγενείων, που εκδηλωνόταν με την αποδοχή θέσεων διδασκαλίας σε σχολεία της
περιφέρειας και σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες από το κέντρο, την Κωνσταντινούπολη,
περιοχές, και επηρέασε την κινητικότητα αλλά και την κοινωνικότητά τους.
Το δίκτυο κινητικότητάς τους επεκτάθηκε σταδιακά προς κάθε κατεύθυνση: δυτικά
ως την Αδριατική, βόρεια ως τη νότια Ρωσία, ανατολικά πέρα από τον Πόντο και νότια ως
την Αίγυπτο, με εξαίρεση τα δυτικά μικρασιατικά παράλια, στα οποία κυριαρχούσε και
εκπαιδευτικά η πόλη της Σμύρνης. Η εξέταση του θρακικού και μικρασιατικού (βόρειου
και κεντρικού) τμήματος του δικτύου, στα οποία επικεντρώθηκε η μελέτη αυτή, ανέδειξε,
μεταξύ άλλων, την κεντρικότητα του δικτύου λόγω της συγκέντρωσης αποφοίτων
διαθέσιμων για εργασία σε έναν τόπο (τους Επιβάτες, το Ξάστερο και άλλους γειτονικούς
οικισμούς), που έφερνε κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά την περιοχή της Μικράς Ασίας με
την αποστολή δημογερόντων για την επιλογή διδασκαλικού προσωπικού. Η εξέταση αυτή
ανέδειξε επίσης και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος, δηλαδή τις μυστικές οδούς
αποστολής αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων προς σλαβόφωνες συνοικίες και
χωριά του θρακικού τμήματος του δικτύου κατά τη διάρκεια του αντιβουλγαρικού αγώνα
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και τη διπλή λειτουργία του μικρασιατικού τμήματος του δικτύου στις τουρκόφωνες
περιοχές: εκπαιδευτική ή/ και γαμήλια.
Η κοινωνικότητα μελετήθηκε από την οικοδόμηση αυτοεκτίμησης ως την άσκηση
της αυτονομίας των αποφοίτων λαμβάνοντας υπόψη τα «πορτρέτα» αποφοίτων που
καταρτίσθηκαν με βάση υπάρχουσες πηγές και τη βοήθεια των οικογενειών τους. Πιο
συγκεκριμένα, η αυτοεκτίμηση των αποφοίτων οικοδομείται δια της εισόδου στη
συλλογικότητα των «αρχιγενίδων» και του τρόπου προβολής των ιδρυτών ως προτύπων
της συλλογικότητας, καθώς εκτός από πρότυπα φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς,
προβάλλονται και ως νεωτερικά πρότυπα: ο «ταπεινής» καταγωγής Σαράντης Αρχιγένης
προβάλλεται ως πρότυπο φιλομάθειας και προσωπικού αγώνα για μάθηση, όπως και
πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής ανόδου, ενώ η «αριστοκρατικής» καταγωγής Ελένη
Αρχιγένους ως ένας τύπος της νέας γυναίκας με ικανότητα να εμπνέει, να επωμίζεται
πολλαπλούς ρόλους και να λειτουργεί αυτόνομα. Όσο για την άσκηση της αυτονομίας, οι
απόφοιτες του διδασκαλείου, επιθυμώντας να παραμείνουν στο επάγγελμα από αρκετά
νωρίς (ο αριθμός αυτών που επιθυμούσαν να παραμείνουν στο επάγγελμα άρχισε να
αυξάνει από τα τέλη της ιδρυτικής περιόδου 1857-1873), όταν εθιμικός κανόνας ήταν η
απομάκρυνση από αυτό μετά τον γάμο, βρέθηκαν από νωρίς στη δίνη του ιδιωτικού και
δημόσιου χώρου. Οι χώροι αυτοί, κατά την πατριαρχική αντίληψη, είναι διακριτοί, ο
πρώτος για τις γυναίκες και ο δεύτερος για τους άνδρες, και έπρεπε οι απόφοιτες του
διδασκαλείου των Αρχιγενείων να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές για να
παραμείνουν στον δημόσιο χώρο. Τα στοιχεία που αφορούν στην ανταπόκριση των
αποφοίτων στις απαιτήσεις ιδιωτικού-δημόσιου χώρου καταγράφουν ατομικές και
συλλογικές προσπάθειες για υπέρβαση των περιορισμών με πολύμορφες προσαρμογές:
προσωρινή αποχή από το επάγγελμα, συνδυασμός έγγαμης ζωής και διδασκαλικού
επαγγέλματος, αποφυγή δημιουργίας προσωπικής οικογένειας, συλλογική παρέμβαση
πριν και μετά το 1922.
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ABSTRACT
This doctoral research on the Archigeneion Institute (1857-1922) had two main aims:
firstly, studying the continuities and discontinuities in the operation of the school during
its lifespan, and secondly, examining the mobility and sociability of the teaching
academy graduates during this period and beyond until 1949 (when the third association
established by Archigeneion graduates was founded). The research data are drawn from
the full range of sources emerging from the transition from traditional to modern
historiography, written and other (visual, oral and relics of material culture), where even
the absence of sources is regarded as a false source for the questions raised. These data
are interpreted through the application of the documentation principle, supported by
theories and conclusions drawn not only from social and cultural history, but also from
disciplines such as the history of communication and legal science concerning the
public image, political theory on language rights, and the feminist philosophy of the
self /selves.
The Archigeneion Institute was co-founded by Professor Sarantis Archigenis of the
Imperial School of Medicine and his wife Eleni in his birthplace, Epivates in (Eastern)
Thrace. It was inspired by the Enlightenment ideals of progress through education and
the participation of all individuals, regardless of social origin, and aimed to contribute
to the modernization and nation-building of the Greek Orthodox community in the
context of the Ottoman reform movement.
The Archigeneion Institute consisted of a 0.5-hectare girls’ complex of four buildings
– Girls’ School, Church, Orphanage/Boarding School and Nursery – and a 3.5-hectare
boys’ complex of two buildings: a Boys’ High School taking orphans and boarders, and
the Archigenis Residence for the school directors. The school’s operation was
uninterrupted and turbulent. However, this continuity only applies to the girls’ complex,
which operated from its establishment to 1922, making it one of the oldest and longestrunning schools of the Greek-Orthodox community; the boys’ complex ceased to
operate 26 years after its establishment and its property was transferred to the girls’
complex. Thus the operation of the Archigeneion Institute was subject to radical
changes which affected not only its structure but also its administration and the
schooling provided, and even the extensive reputation of the school. Consequently, the
school was subject to a series of different administrative schemes and schooling
methods (with varying numbers of buildings operational in each): the Archigenis family
administration (1857-1892), mainly influenced by the French educational system; the
Patriarchal administration (1892-1921), during which the school was a national higher
institute of education; and the administration of the Greek Civil Administration of
Thrace ([1919]1921-1922), when it was modeled on the Arsakeion Girls’ School of
Athens. The perception of the educational work carried out by the Archigeneion
Institute also changed: its positive public image and wide reputation during the
Archigenis family administration declined towards the end of the same period, making
its public image ambiguous, and reducing its reputation in both contemporary and later
historiography. The Archigeneion Institute experienced violent rifts during the First
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Balkan War and the First World War, interrupting its operation, but also intensive
mobilization for its reopening.
Some educational characteristics remained stable over the different administration
periods: the continuous dialogue with the European pedagogical and musical currents,
the devotion to church music, the practical focus of the school. Another lasting feature
was the free education of orphans and girls of all social strata, and, following the
imposition of tuition fees on girls from affluent families, the free education of lowerclass girls, who were always more numerous and those who usually entered the teaching
profession. The social hierarchy was steadily maintained through the different goals of
each class: high-school diplomas for the affluent girls and teaching diplomas for the
rest. The practical focus of the school and the lower social status of the teaching
academy graduates defined the special ethos/habitus of the graduates, demonstrated in
their acceptance of teaching positions in schools of the periphery no matter how far
they were from Istanbul, thereby affecting both their mobility and their sociability.
The network of their mobility gradually extended in every direction: west to the
Adriatic Sea, north to Southern Russia, east past the Black Sea and south to Egypt, with
the exception of Western Asia Minor, where the city of Smyrna dominated in the
educational field. The present study focused on the Thracian and Asia Minor (northcentral) part of the network, revealing, inter alia, the centrality of the network due to
the concentration of graduates available for work in a single place (Epivates, Xastero
and other neighboring villages). This brought the Asia Minor region closer in a way, as
community elders were sent to select teachers to work in their areas. The study also
revealed the distinctive features of each region: the secret routes by which graduates
were sent to Slavic-speaking districts and villages in the Thracian part of the network
during the anti-Bulgarian struggle, and the double function of the network in the
Turkish-speaking Orthodox areas of the Asia Minor sector: professional and/or for the
purpose of marriage.
Sociability was studied from the building of the graduates’ self-esteem to their exercise
of autonomy, taking into account the “portraits” of graduates assembled based on the
available sources and with the assistance of their families. Specifically, the graduates’
self-esteem was built through their entrance into the community of Archigeneion
graduates (“Archigenides”) and the way in which the founders were promoted as
models of that community. This was not simply for their charitable deeds and their
contribution to society, but also as models of the modernist self: Sarantis Archigenis, a
man of “humble” origins, was praised for his love of learning and his personal struggle
to educate himself, and also as a model of social and economic betterment, while Eleni
Archigenous, of “aristocratic” family, was a model of the new woman, capable of
providing inspiration, assuming multiple roles and operating independently. As regards
the exercise of autonomy, the graduates of the teaching academy, many of whom
wished to remain in the profession from an early stage (their numbers began to increase
from the end of the 1875-1873 founding period), at a time when it was customary for
women to stop teaching after marriage, soon found themselves plunged in the vortex of
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private and public space. These spaces, in the patriarchal view, are separate, the former
for women and the latter for men, and the graduates of the Archigeneion Institute had
to develop their own strategies in order to remain in the public space. The data on the
graduates' response to the requirements of private and public space record individual
and collective efforts to overcome the limitations by means of multiform adaptations:
temporary non-participation in the profession, combining married life with teaching,
avoiding creating their own families, and collective intervention before and after 1922.
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ΠΗΓΕΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Ακαδημία Αθηνών
_ Αρχείο Α. Κ. Π. Σταμούλη, Συλλογή Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
_Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Πρακτικά Συνεδριάσεων Πατριαρχικής
Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής: Κώδικες Α΄ - Γ΄ (1873-1898).
Αρχειοφυλάκιο Οικουμενικού Πατριαρχείου
_ Κώδικες Πατριαρχικής Αλληλογραφίας: Α΄/32 – Α΄/91 (1857-1921).
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών
_ Πολιτική Διοίκησις Θράκης, Διεύθυνσις Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως.
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία, Αθήνα
_ Κώδικες Ανταλλαξίμων, Κ99.
_ Μικρές Συλλογές.
_ Αρχείο ΥΕΔΕ Δ΄ (αταξινόμητο).
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Καβάλας
_ Αρχείο Σωφρονίου Σταμούλη, Mητροπολίτη Ελευθερουπόλεως 1865-1957. ΑΒΕ:
82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33.
_ Συλλογή Οικογένειας Νικ. Ευστρατίου 1900-1970. ΑΒΕ: 507–ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 199.
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Μαγνησίας
_ Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου/Γενικό Μητρώο Ασθενών 1919-1923.
_ Αρχείο Προσφυγικών Συλλόγων του Δήμου Παγασών.
_ Αρχείο Πρωτοδικείο Βόλου / Πολιτικές Αποφάσεις.
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
_ Γενική Διοίκησις Μακεδονίας. Επιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύγων Μακεδονίας.
_ Ι.Μ. Μετρών και Αθύρων, 1, 3, 9.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
_ Επετηρίς Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 1 (1872/73).
Διεύθυνση Γεωργίας Θεσσαλονίκης
_ Πίνακας Αρχικής Κατάταξης Κληρούχων Αγροκτήματος Νέων Επιβατών 1932 (α/α
27 Αυγούστου 1947).
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Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος
_ Α1. Σ21. Υ18. Φ30. Μ/Τ 3429-3430.
_ Α1. Σ21. Υ18. Φ32. Μ/Τ 3431.
_ Α1. Σ21. Υ18. Φ34. Μ/Τ 3433.
_ Α1. Σ21. Υ15. Φ61. Μ/Τ 40.
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Καλαμαριά
_ Μαρτυρίες / Επιβάτες Ανατολικής Θράκης.
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών
_ 1907/Δ.α.α.54.
_ 1914/Α21α΄.
Πανεπιστήμιο Αθηνών
_ Πρακτικά Συγκλήτου.
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
_ Αρχείο Διαθηκών και Σωματείων.
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα
_ Α2.30 (1869-1897).
_ Α2.15 (1895-1926).
_ Β3.88 (1869-1871).
_ Γ5.190 (1873).
_ Ε4.428 (1898-1925).
Αρχεία Σχολείων, Συλλόγων, Μουσείων:
Αρχιγένειο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Νέων Επιβατών
Θρακική Εστία Εορδαίας Ο Αρχιγένης, Πτολεμαΐδα
Μορφωτικός Σύλλογος Θρακιωτών Νέστος, Χρυσούπολη, Καβάλα
Μουσείο Πτολεμαΐδας, Κοζάνη
ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
Διεπιστημονική Βιβλιοθήκη Σαντέ, Παρίσι
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Οθωμανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας, Κωνσταντινούπολη
Δήμος Σηλυβρίας, Τουρκία
Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης, Γραφείο Σελίμπασα, Σηλυβρία
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Αντωνάρα, Μαρία, Θεσσαλονίκη
_ Μαριάνθη Τσιμπιρή, Ημερολόγιον της Γαλανολεύκου, ήτοι μιας προσφυγοπούλας
της Προποντίδος 1924 (Χειρόγραφο ημερολόγιο με εισαγωγή και καταγραφές από τον
Σεπτέμβριο του 1924 ως τον Φεβρουάριο του 1925).
Αρχιγένης, Κώστας, Θεσσαλονίκη
_ [Πτυχίον]: Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος. Αρχιγένεια Καθιδρύματα, Ελένειον
Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον, 18 Ιουλίου 1893. (Φωτοτυπία).
_ Οθωμανικό σουλτανικό έγγραφο για διενέργεια τυπικής διοικητικής έρευνας με
σκοπό την έκδοση άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου [Ελένειου Ελληνικού
Εκπαιδευτηρίου, 1870]. Πρωτότυπο έγγραφο. (Μτφρ. Νίκος Σιγάλας).
_ Δήλωσις Περί Προσκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας [του «Μαθητή» Φωτίου
Κωνσταντίνου]. Αριθ. 534/Αθήναι 22 Ιουλίου 1853/ α.α. Αθήναι 14 Μαΐου 1922.
_ İstanbul Üniversitesi, Kimya 1963/64 Yıllığı [Επετηρίδα του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, όπου και το όνομα του Κώστα Αρχιγένη].
_ Commission Mixte Pour L' Echange des Populations Grecques & Turques. Certificat
D' Etabli No. 23109 (Έντυπο φύλλο συμπληρωμένο χειρογράφως στα γαλλικά).
_ [Enfants d’ Archigheni] [Υπονοείται ο πατέρας του Σ. Αρχιγένους, που όμως δεν είχε
αυτό το επώνυμο] (Δισέλιδο με χειρόγραφες σημειώσεις στα γαλλικά).
Βέικου-Αραμπατζόγλου, Αρίστη, Θεσσαλονίκη
_ Επιστολικά δελτάρια Γεώργιου Ιωαννίδη, ιατρού, προς την αδελφή του Μαριάνθη
Ιωαννίδου στους Επιβάτες 1907 από: Ισπανία 1, Νάπολι 1, Κέιπ-Τάουν 1, Μεξικό 6,
Μασσαλία 3, Παρίσι 1.
_ Προσωπογραφία της μαθήτριας των Αρχιγενείων Αρίστης Βέικου (αντιγραφή από
φωτογραφία κατά την ημέρα του αρραβώνα της).
Βαφείδου-Κυριαζή, Αναστασία (το γένος Βαλή), Αθήνα
_ Ecole de la Cοmmunauté Hellénique. Certificat d' assiduité de bonne conduite et de
frequentation régulière à l' étude, pendant l' année scolaire 1953-54 décerné à l' écolière,
Anastasie P. Kyriasis Le Directeur Meletios Eveque de Reggio L' institutrice Z.
Mavros (απόφοιτη και δασκάλα των Αρχιγενείων).
_ Η αυτάρκεια. Παραλλαγή: Το άσμα με τα σημεία της βυζαντινής μουσικής και
Μέλος: το άσμα με τα λόγια (Χειρόγραφο της Ζωή Μαύρου, απόφοιτης και δασκάλας
των Αρχιγενείων, κατά την περίοδο που δίδαξε στο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας
στο Παρίσι, 1941-1954).
_Φωτογραφία των Επιβατών από τη θάλασσα.
Βεργόπουλος, Ν. Βασίλης, Θεσσαλονίκη
_ Σουλτανίτσα Μ. Προδρομίδου. Ελεγείον εις τον αείμνηστον ιδρυτήν των
Αρχιγενείων, 1899-1902. (Φύλλα τετραδίου).
_ Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Αμφιθέα Βεργοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν
Επιβάταις της Θράκης. 12 Ιουνίου 1919. (Πρωτότυπο).
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_ Αμφιθέα Π. Βεργοπούλου προς Εφοροεπιτρόπους Σκουτάρεως [1922]. Χειρόγραφη
επιστολή.
_ Αμφιθέα Π. Βεργοπούλου. Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας και διδάσκοντες Εξαετούς
Αστικής Σχολής [1919/20 ή 1920/21]. Χειρόγραφο πρόγραμμα.
_ Τρίμηνος γραπτή εξέτασις Παιδαγωγικής της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄ Γυμνασίου,
20 Δεκεμβρίου 1917.
_ Τρίμηνος γραπτή εξέτασις Ιστορίας της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄ Γυμνασίου, 21
Μαρτίου 1917.
_ Τρίμηνος γραπτή εξέτασις Θρησκευτικών της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄
Γυμνασίου, 22 Μαρτίου 1917.
_ Τρίμηνος γραπτή εξέτασις Οικ. Οικονομίας της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄
Γυμνασίου, 22 Μαρτίου 1917.
_ Εξάμηνος γραπτή εξέτασις Γεωμετρίας της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄ Γυμνασίου,
20 Μαρτίου 1917.
_ Εξάμηνος γραπτή εξέτασις Ελληνικών της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄ Γυμνασίου,
21 Μαρτίου 1917.
_ Εξάμηνος γραπτή εξέτασις Φυσικής Πειραματικής της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄
Γυμνασίου, 23 Μαρτίου 1917.
_ Εξάμηνος γραπτή εξέτασις Γαλλικών της Αμφιθέας Βεργοπούλου. Γ΄ Γυμνασίου, 20
Μαρτίου 1917.
_ Έλεγχος Επιμελείας Φοιτήσεως και Διαγωγής. Γ΄ Γυμνασίου. Τριμηνία Α΄.
Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον εν Επιβάταις, 1916/17.
_ Ενδεικτικόν Δ΄ Γυμνασίου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις, 10 Ιουνίου
1917.
_ Ενδεικτικόν Γ΄ Γυμνασίου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις, 15 Ιουνίου
1917.
_ Έλεγχος Επιμελείας Φοιτήσεως και Διαγωγής. Δ΄ Γυμνασίου. Τριμηνία Α΄.
Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον εν Επιβάταις, 1917/18.
_ Έλεγχος Επιμελείας Φοιτήσεως και Διαγωγής Διδασκαλείου. Τριμηνία Α΄.
Αρχιγένειον Παρθεναγωγείον εν Επιβάταις, 1918/19.
Βουρσούκη-Ξουρή, Κική, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Φωτογραφίες: Αμαλία και Κατίνα Βουρσούκη, Αναστασία και Παναγιωτή Καδόγλου
(μαθήτριες των Αρχιγενείων που ολοκλήρωσαν τις διδασκαλικές σπουδές τους στην
Ελλάδα).
_ Φωτογραφία: Σοφία Σαράφογλου/Πιερράτου, απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων.
_ Φωτογραφία: Θεοδοσία Βερβέρη, απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων.
Γερακίνη-Ψάλτη, Κατίνα (το γένος Μανωλάκογλου), Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Φωτογραφία: μαθήτριες των Αρχιγενείων με τη δασκάλα τους Πολυξένη
Μανωλάκογλου, απόφοιτη των Αρχιγενείων.
Γεώργαρου-Κωνσταντινίδου, Έλλη, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης.
_ Φωτογραφία της Ματθίλδης Τριγλιανού (μαθήτριας του διδασκαλείου το 1922).
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Δημοσθενοπούλου-Καραουλάνη, Ελισάβετ, Αθήνα
_ Γενεαλογικό. Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος και Ελισσάβετ Βαλή (εξ Επιβατών).
(Ηλεκτρονική μορφή).
Καδόγλου, Αγαθούλα, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Ύφασμα με την εικόνα των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και την επιγραφή
«Υπέρ του εγκαινισθησομένου Ιερού Σταυροπηγιακού Ναού των Αρχιγενείων
Καθιδρυμάτων των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων». (Πρωτότυπου).
Καρατσιάδου-Χατζημιχαήλ, Σαπφώ, Θεσσαλονίκη
_ Φωτογραφία: Βασιλοπούλα Τσώμου, απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων.
Καργόπουλος Φίλιππος, Θεσσαλονίκη
_ Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος. Αντίγραφον Πτυχίου. Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 1893.
Εγκεκριμένο αντίγραφο σε χειρόγραφη μορφή, 15 Οκτωβρίου 1924.
_ Χρυσαλίς ήτοι Εκλεκτά Μουσικά Μαθήματα διαφόρων μουσικοδιδασκάλων
διακεκριμένων υπό Φιλίππου Ζ. Καργοπούλου τελειοφοίτου του εν Επιβάταις
Ελενείου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου 1900 (Καλλιγραφημένο χειρόγραφο τετράδιο
εκκλησιαστικής μουσικής 295 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο που φέρει σταυρό και
στις δύο όψεις και ένθετο τετράφυλλο).
_ Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος [απόφοιτος Ελένειου]. Πιστοποιητικόν [διδασκαλικής
υπηρεσίας]. Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 6 Μαΐου 1924.
_ Φίλιππος Ζ. Καργόπουλος. Κοινότητες Επαρχίαι. Βαθμός Σχολής, Είδος Σχολής.
Χρόνος Διδασκαλίας. Έτη. Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 1924. (Χειρόγραφη
κατάσταση).
_ Βασίλης Καργόπουλος (Αρετσού Κωνσταντινούπολης 1917-Θεσσαλονίκη 1987).
[Κάτι σαν Αναμνήσεις] Α΄. (Χειρόγραφο τετράδιο).
Κεραμιδοπούλου, Παναγιώτα και Τέρψη, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Φωτογραφίες: Βάσω
Κεραμιδοπούλου-[Πουλοπούλου]
και
Καίτη
[Κεραμιδοπούλου]-Δαραμάρα, αποφοίτων του διδασκαλείου των Αρχιγενείων
Κοριτσίδης Σαράντης, Βασιλεία Δρακάκη-Μόσχου & Μιχ. Μπουκουβάλας, Αθήνα
_ Βιογραφικόν σημείωμα Εκ της Εθνικής δράσεως του Ιερέως Ιωάννου Κορυτσίδου.
Εκ της βιογραφίας του Παπαϊωάνου Καρυτσίδου. (Δακτυλογραφημένο κείμενο).
Μαρινάκης, Μένανδρος Μ., Κεραμωτή Καβάλας
_ Φωτογραφίες: Ματθίλδη Δημητριάδου-Τσάμπρα, απόφοιτη δασκάλα των
Αρχιγενείων.
Μαστρογιαννάκης, Ηρακλής. Κατιρλί Θεσσαλονίκης
_ Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον. Απολυτήριον: Κασσάνδρα Η. Δημητριάδου
εκ Δελλιωνών. Εν Φαναρίω, Κων/πόλεως, 18 Μαΐου 1915. (Η Κασσάνδρα ήταν
απόφοιτη των Αρχιγενείων).
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Μίσιος Ιωάννης και Ροδιά Φουρνιάδου, Καβάλα
_ Και τόδε κτήμα Καλλιόπης Αθ. Σταμπολίδου σπουδαζούσης εν Αρχιγενείω
Παρθεναγωγείω κατά το έτος 1895/96. (Χειρόγραφο τετράδιο υπαγορευμένων
μαθημάτων).
Παλάζης, Φίλιππος, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Έρανος Υπέρ Αναγέρσεως Ιερού Ναού Οσίας Παρασκευής 1975 (Φάκελος: πίνακες
διευθύνσεων κατοίκων Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Εξωτερικού με καταγωγή από τους
Επιβάτες και επιστολές, μεταξύ των οποίων και αποφοίτων ή μαθητριών των
Αρχιγενείων).
_ Αντώνης Ζαρίφης, Ιστορικό Διήγημα. Γιατί φύγαμε από τας Επιβάτας, πώς φύγαμε
και πώς εγκατασταθήκαμε από 1922-1928 εις Ελλάδα. Ν. Επιβάται, 5 Μαΐου 1986
(Χειρόγραφη μαρτυρία).
Παλάζη, Μαριάνθη, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Αμαξοτοπούλου-Αναστασιάδου, Οσία (γενν. Επιβάτες 1918). Ηχογραφημένη
συνέντευξη. Νέοι Επιβάτες, 19 Ιουνίου 2000.
_ Αντωνάρα-Καραγιαννίδου, Μαρία. Ηχογραφημένη συνέντευξη. Θεσσαλονίκη, 21
Μαΐου 2001.
_ Αρχιγένης, Κώστας Φ. (γενν. Κωνσταντινούπολη 1936). Ηχογραφημένη συνέντευξη.
Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2014.
_ Βέικος, Γιώργος (γενν. Επιβάτες 1909). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Θεσσαλονίκη,
10 Ιουλίου 2000 και 17 Ιουλίου 2000.
_ Βέικος, Γιώργος. Από ανατολής αρχή του χωριού… Τέλος χωριού. (Χειρόγραφο
σχεδιάγραμμα των Επιβατών με σφραγίδα και υπογραφή. Περιλαμβάνει τα όνοματα
των ιδιοκτητών των κατοικιών της ανατολικής συνοικίας, των «Αρχοντικών»).
_ Βέικου-Σταματιάδου, Ελένη και Αρίστη Βέικου-Αραμπατζόγλου (γένν. Επιβάτες
1919 και Νέοι Επιβάτες 1923 αντιστοίχως). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Θεσσαλονίκη,
19 Δεκεμβρίου 2000.
_ Βεργόπουλος Βασίλης. Συνέντευξη. Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2013. (Σημειώσεις).
_ Γερακίνη-Ψάλτη, Κατίνα (γενν. Επιβάτες 1918). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Νέοι
Επιβάτες, 4 Μαΐου 2001.
_ Καγκάκης, Αντώνης (γενν. Επιβάτες 1921). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Νέοι
Επιβάτες, 3 και 7 Μαρτίου 2001.
_ Καριώτη-Βουρσούκη, Τούλα (γενν. Επιβάτες 1916) και Κική Βουρσούκη-Ξουρή
(γενν. Νέοι Επιβάτες, 1935). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Νέοι Επιβάτες, 13 Ιουνίου
2000.
_ Κόλκου-Μπακογιάννη, Δώρα (γενν. Ξάστερο 1922). Ηχογραφημένη συνέντευξη.
Αγία Τριάδα, 4 Δεκεμβρίου 2000.
_ Κόνιαλης, Γιώργος (γενν. Επιβάτες 18 Οκτωβρίου 1910). Ηχογραφημένη
συνέντευξη. Νέοι Επιβάτες, 25 Σεπτεμβρίου 2000 και 12 Οκτωβρίου 2000.
_ Κοντίνη, Μαριωρή (γενν. Επιβάτες 1903). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Νέοι
Επιβάτες, 5 Απριλίου 1994.
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_ Μπάρμπας, Στέφανος (γενν. Επιβάτες 1926). Ηχογραφημένη συνέντευξη. Νέοι
Επιβάτες, 3 Δεκεμβρίου 2003
_ Παπαδοπούλου, Ευγενία (γένν. Αγριά Βόλου 1925). Ηχογραφημένη συνέντευξη.
Νέοι Επιβάτες, 4 Μαΐου 2000.
_ Παργιανός, Πολύδωρος. Ηχογραφημένη συνέντευξη. Νέοι Επιβάτες, 6 Ιουνίου 2001.
_ Σωτηροπούλου-Ζαφάρα, Ευτέρπη (γενν. Νέοι Επιβάτες 1926). Ηχογραφημένη
συνέντευξη. Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2001 και 17 Ιουνίου 2016.
Παπαδοπούλου, Ευγενία, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α. ΨΑΛΤΟΥ ΑΡΧΙΓΕΝΙΣ 1903 (Δερματόδετο λεύκωμα 80 σελίδων
με καλλιγραφικές καταγραφές στα ελληνικά, γαλλικά και βουλγαρικά από 8 Μαΐου
1903 ως 29 Απριλίου 1913).
_ Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης:
Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904.
_ Διαβάτης, «Ο ‘Νεολόγος’ εις τας επαρχίας. Επιβάται. Τα Αρχιγένεια». Νεολόγος
[χ.α.φ.], Κυριακή 22 Μαρτίου 1909.
_ Πολίτης. «Εις τας Επαρχίας. Από την Ξάνθην. Ο οργανισμός εν τω Εθνικώ
Ορφανοτροφείω Αρρένων Ξάνθης». Εφημ. Νεολόγος, Σεπτέμβριος [192;].
_ «Εις παραθεριστής» [Δακτυλογραφημένο κείμενο με χειρόγραφες σημειώσεις στο
άνω και κάτω περιθώριο: «Εδημοσιεύθη εις 2 εφημερίδας παρά του κ. Τριανταφύλλου
μεγάλου βιβλιοπώλου Θεσσαλονίκης παραθερίζοντος εις Ν. Επιβάτας μετά της
οικογενείας του» και «1927 Τ. Ψάλτου].
_ Πρώτη Γενική Συνέλευσις του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν. Επιβατών ο «Αρχιγένης»
[Εκλογή Δ.Σ.]. Εν Ν. Επιβάταις, 16 Αυγούστου 1928. (Χειρόγραφο πρακτικό
υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη πλην δύο).
_ 1ον Πρακτικόν Συλλόγου [Εκλογή Προεδρείου Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν. Επιβατών
ο «Αρχιγένης»]. Εν Ν. Επιβάταις, 18 Αυγούστου Ι928 (Χειρόγραφο πρακτικό
υπογεγραμμένο).
_ 2ον [Πρακτικό Συλλόγου για αντικατάσταση προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Ν. Επιβατών ο «Αρχιγένης»]. Εν Ν. Επιβ. 20 Νοεμβ. 1928 (Υπογεγραμμένο από την
Τερψιχόρη Ψάλτου).
_ Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της ιδίας δια χειρός της κόρης
της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935).
_ Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Απολογισμός 1939 [Συλλόγου «Οσία Παρασκευή»].
(Χειρόγραφο κείμενο).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. [Λόγος επιμνημόσυνος υπέρ της Οσίας
Παρασκευής και των ευεργετών Σαράντη και Ελένης Αρχιγένους, προ του 1940].
(Χειρόγραφο κείμενο σε φύλλα με τυπωμένο το όνομα του συλλόγου, Σύλλογος Νέων
Επιβατών Η Οσία Παρασκευή).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. Επ’ Εκκλησίας [Λόγος πανηγυρικός στην τελετή
των εγκαινίων του Ναού της Οσίας Παρασκευής]. Νέοι Επιβάτες, 14 Οκτωβρίου 1945.
(Χειρόγραφο κείμενο σε φύλλα με τυπωμένο το όνομα του συλλόγου, Σύλλογος Νέων
Επιβατών «Η Οσία Παρασκευή»).
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_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Απολογισμός 1945; (Χειρόγραφο κείμενο μετά τα
εγκαίνια του ναού).
_ Τερψιχόρη Ψάλτου. Η απολογία μου εις Στρ. Αρχή και Υπεύθυνος Δήλωσις,
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 1949. (Xειρόγραφο προσχέδιο).
_ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των Μαθητών του Δημ. Σχολείου Κοινότητος Ν.
Επιβατών ‘Ο Αρχιγένης’ προς πρόεδρο Κυβερνήσεως Σοφοκλή Βενιζέλο, Νέοι
Επιβάται 17 Ιανουαρίου 1951 (Δακτυλογραφημένη επιστολή υπογεγραμμένη από την
πρόεδρο Τ. Ιωαννίδου και τη γραμματέα Ε. Μπούζου).
_ Τερψιχόρη Ιωαννίδου-Ψάλτου. Έγραψα εν τη οικία μου [Θεσσαλονίκη] Τετάρτην
5/3/52. (Χειρόγραφος επιμνημόσυνος λόγος για τον Σαράντη και την Ελένη
Αρχιγένους).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. Ο Σύλλογος Κυριών Ν. Επιβατών Θεσσαλονίκης ο
Αρχιγένης ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Αρχιγενείου Δημοτικού Σχολείου
Θεσσαλονίκης. (Χειρόγραφο ιστορικό).
_ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της
Κοινότητος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης. Βιβλίον Πρακτικών 1950-53.
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Πανηγυρικός λόγος στα εγκαίνια του Αρχιγένειου
Δημοτικού Σχολείου 1957]. (Χειρόγραφο κείμενο).
_ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της
Κοινότητος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης. Βιβλίον Πρακτικών 1960 και 1961.
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Λόγος στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης του αθλητικού
συλλόγου ΠΑΟΝΕ], 1 Μαρτίου 1963.
_ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της
Κοινότητος Ν. Επιβατών Ο Αρχιγένης. [Δακτυλογραφημένο ενημερωτικό έντυπο] (με
αρ. πρωτ. 99/14.10.67 υπογεγραμμένο από την Πρόεδρο και το Δ.Σ.).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. [Πανηγυρικός λόγος για τα 40χρονα του Συλλόγου
Κυριών, 1968]
_ Πίναξ των Εκλεγέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Μαθητών του Αρχιγενείου Δημοτικού Σχολείου Ν. Επιβατών ο
Αρχιγένης των ετών 1968-1970.
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. [Λογοδοσία Πεπραγμένων 1968-1969].
(Χειρόγραφο κείμενο).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Λόγος για τα 42χρονα του Συλλόγου, 1970].
_ Τ. Ιωαννίδου. [Προσχέδιο ευχαριστήριας επιστολής προς τον πρόεδρο της
κοινότητας Νέων Επιβατών για τη μεταφορά της επιτύμβιας στήλης του τάφου των
ιδρυών των Αρχιγενενείων από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, 1971].
(Υπογεγραμμένη δισέλιδη χειρόγραφη επιστολή με διπλές εγγραφές [σε παρένθεση]).
_ Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδη, Το Ιστορικόν του Συλλόγου (Τέσσερα σχεδιάσματα).
_ Εις μνήμην του Ευεργέτου μας Σαράντη Αρχιγένους. Υπό Ουρανίας Μυρσινίδου.
Αρχιγενίδος, διδ/σσης συνταξιούχου. Θεσ/νίκη, 1-10-1971. (Χειρόγραφοι στίχοι).
_ Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου. Το ιστορικόν της ανεγέρσεως των Προτομών των
Μεγάλων Ευεργετών του Γένους και της ιδιαιτέρας πατρίδος μας Σαράντου και Ελένης
Αρχιγένους (Χειρόγραφο τετράδιο, 1975).
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Αντεγράφη υπό Νικήτα Κρητικοπούλου εις μνημόσυνον της εν ταις ανωτέραις
συμπεριλαμβανομένης μητρός μου Φανής Νικήτα (Χειρόγραφο σημείωμα προς τον
Σύλλογο Κυριών Νέων Επιβατών με το έτος και τα ονόματα των πρώτων αποφοίτων
των Αρχιγενείων).
_ Αλληλογραφία Συλλόγου Κυριών (Αποσπασματική).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. Οι μεγάλοι του Έθνους μας και της ιδιαίτερης
Πατρίδος μας Επιβάτας ανατολικής Θράκης. Μεγάλοι Ευεργέται μας Σαράντης και
Ελένη Αρχιγένους. (Σύλλογος Κυριών ο Αρχιγένης. Βιβλίο Δωρητών Δημοτικού
Σχολείου Νέων Επιβατών).
_ [Τερψιχόρη Ψάλτου-Ιωαννίδου]. Δια το Σχολείον [Συνοπτική παρουσίαση της
συλλογικής δράσης Κυριών]. (Χειρόγραφο σημείωμα).
_ Πολυπρόσωπη φωτογραφία: η Τερψιχόρη Ψάλτου, διευθύντρια του Παρθεναγωγείου
στο Ζόγκουλδακ/Ποντοηράκλεια (1904-1914) ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τις
οικογένειές τους.
_Φωτογραφία: Λαμπρινή [Ψάλτου]-Ηετίωνος, απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων,
και του συζύγου της Γρηγόρη Ηετίωνα.
_ [Ανώνυμη απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων εξ Επιβατών]. [Επιμνημόσυνος λόγος
υπέρ των ιδρυτών των Αρχιγενείων]. (Εκφωνήθηκε μετά το 1922).
_

Σεργιάδης, Γιώργος και Βάσω (αδελφών), Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Πτυχίον Νηπιαγωγού. Βάσσω Κεραμιδοπούλου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν
Επιβάταις της Θράκης, 2 Ιουλίου 1909.
_ Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή. Ενδεικτικόν [διορισμού Βασιλικής
Κεραμιδοπούλου]. Εν τοις Πατριαρχείοις, 30 Οκτωβρίου 1909.
_ Ιερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος. Ενδεικτικόν [διορισμού Βασιλικής
Κεραμιδοπούλου]. Εν Χαλκηδόνι, 30 Οκτωβρίου 1914.
_ Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Πιστοποιητικόν Γάμου [Ζαφειρίου Π. Πούλου και
Βασιλικής
Κεραμιδοπούλου]. Εν Φαναρίω, 31 Οκτωβρίου 1922.
_ Φωτογραφία: Βάσω Κεραμιδοπούλου (πριν το 1922).
Σπανόπουλος, Δημήτρης, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Φωτογραφία: Ευφροσύνη Σπανοπούλου, απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων.
Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Άννα, Θεσσαλονίκη
_ Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων εν Επιβάταις
Εκπαιδευτηρίων.
Καθηγητού
εν
Αλεξανδρουπόλει,
Αύγουστος
1929.
(Δακτυλογραφημένο κείμενο).
_ Αδαμάντιος Ταμβακίδης. Κείμενα για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κομοτηνής,
Εκπομπή Α΄- Ι΄ (Δακτυλογραφημένα κείμενα).
_ Αδαμάντιος Ταμβακίδης προς Φίλιππο Μανουηλίδη, Αλεξανδρούπολις, 24 Απριλίου
1930. (Επιστολή).
_ Σαράντης και Ελένη Αρχιγένους προς ζεύγος Θεοφιλίδη. 1 Σεπτεμβρίου 1870.
(Χειρόγραφο ευχετήριο σημείωμα του Σαράντη Αρχιγένους για την ονομαστική γιορτή
της γυναικαδέλφης του Ευανθίας).
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_ Μη ζώην μετ’ αμουσίας. (Τίτλος μονοσέλιδου με αντιγραφές επιστολών του Φώτιου
Αρχιγένους).
_ [Ανώνυμη εξ Επιβατών απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων]. [Επιμνημόσυνος
λόγος υπέρ των ιδρυτών των Αρχιγενείων, που ολοκληρώνεται με έμμετρη σύνθεση 77
στίχων:] Τη ιερά του αοιδίμου Σαράντου Αρχιγένους σκιά, άκρας ευλαβείας.
(Επιλέχθηκε για την εκφώνηση του λόγου «ως αρχαιοτέραν εν ενεργεία
διδασκάλισσαν» λίγο μετά το 1922).
_ Φωτεινή Βέικου. Βίος Σαράντου Αρχιγένους (Αντίγραφο χειρόγραφου κειμένου)
_ Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2]
(Χειρόγραφο μονοσέλιδο).
Τσακμάκη, Νόνη και Ηλίας Τσολακόπουλος, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Φωτογραφία: Πανδώρα [Ιωαννίδου]-Κοκόζη, απόφοιτη δασκάλα των Αρχιγενείων.
Τσιμπιρής, Γιώργος, Θεσσαλονίκη
_Μαντολίνο της μαθήτριας των Αρχιγενείων Μαριάνθης Τσιμπιρή.
Χατζηβλασίου-Ξουγγά, Αλέκα, Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
_ Φωτογραφία: Σύλλογος Κυριών Νέων Επιβατών, τέλη δεκαετίας ’60.
_ Φωτογραφία: Ευσταθία Τζιβανοπούλου, απόφοιτη του «γυμνασίου» των
Αρχιγενείων.
_ Φωτογραφία: Ζωή Μελανδινού, διευθύντρια των Αρχιγενείων.
Cagiannos, Lana /Λένα Καγιανού, Καναδάς
_ Φωτογραφία: Γεώργιος Σωτηριάδης, απόφοιτος του Ελένειου Γυμνασίου Αρρένων.
Graziosi, Joe, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
_ Βιβλίον Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Κορίννας Γ. Καλογιαννίδου. Προς τον
Κον Παπαμαύρον λοιπόν!! υπό Τερψιχόρης Ψάλτου τη 28η Ιουλίου 1921
(Αποχαιρετιστήριο ποίημα της απόφοιτης και δασκάλας των Αρχιγενείων αφιερωμένο
στον παιδαγωγό Μιχάλη Παπαμαύρο).
_ Φωτογραφία αποφοίτησης Αρχιγενείων (1920): Σηλυβρία: Φωτογραφείον «Ο
Ήλιος». Χασάν Ταχσίν.
Koçoglu, Serbay, Τουρκία
_ Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Ζωή
Παρλαπανίδου, 4 Ιουλίου 1904.
Zafiropoulos, Markos, Γαλλία.
_ Φωτογραφία: Φαιναρέτη Βαλλή, απόφοιτη του «γυμνασίου» των Αρχιγενείων.
_ Φωτογραφία: Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, εξ Επιβατών βουλευτής
Τσατάλτζας/Μετρών (1908).
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Ανατολή
Ανατολικός Αστήρ

1852-1867.
1861-1863, 1864-1867, 1865, 1867, 1867-1870, 1870-1873, 18731877, 1877-1878, 1880-1881, 1881-1882, 1882-1884, 1884-1887,
1887-1889, 1889-1891.
Βυζαντίς
1867-1868, 1872.
Κωνσταντινούπολις 1871-1872, 1873.
Νεολόγος
1873, 1887, 1892, 1894.
Ομόνοια
1862-1863.
Τηλέγραφος του Βοσπόρου & Βυζαντίς 1857-1860.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 1934-1967
Αρχείον Πόντου 1928-2005
Εκκλησιαστική Αλήθεια 1880-1923
Εκκλησιαστική Επιθεώρησις 1873-1884
Επετηρίς Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 1872-1873
Θρακικά 1928-1963
Θρακικά Χρονικά 1960-1990
Ξενοφάνης 1896-1910
Ποντιακά Φύλλα 1936-1938
Ποντιακή Εστία 1950-2009
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα: Ημερολόγιον 1905, 1906 και 1907.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΛΟΓΟΙ
Έκθεσις της κατά το 1859-1860 Γενικής Καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων
της Παναγίας. Αναγνωσθείσα τη 10 Ιουλίου 1860 κατά την έναρξιν των γενικών
εξετάσεων υπό του Σχολάρχου Γ. Σοφοκλέους. Επί της Εφορείας των κκ. Στεφ.
Καραθεοδωρή, Σ. Αρχιγένους, Ν. Βαλσαμάκη και Γρ. Κούππα. Εν
Κωνσταντινουπόλει: τύποις Βυζαντίδος, 1860.
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της ενεστώσης καταστάσεως της εν
Θράκη ελληνικής παιδεύσεως. Ανεγνώσθη εν τη γενική συνεδριάσει τη 4
Μαρτίου 1873 υπό του εισηγητού Αλεξάνδρου Ζωηρού, ιατρού». ΕΘΦΣ 1
(1872/73): 51-86.
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Θρακικού Συλλόγου περί της ενεστώσης
καταστάσεως της εν Θράκη ελληνικής εκπαιδεύσεως. Αναγνωσθείσα υπό Σ.
Ι. Βουτυρά εισηγητού την 27/9 Μαΐου 1874». EΘΦΣ 2 (1873/74): 90-119.
Έκθεσις των Πεπραγμένων της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων και Εκπαιδεύσεως
[Μάιος 1920-Δεκέμβριος 1921]. Αδριανούπολις: τύποις Πολιτικής Διοικήσεως
Θράκης, 1922.
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Έκθεσις πεπραγμένων από της συστάσεως αυτού μέχρι τούδε 17 Απριλίου 1869-31
Δεκεμβρίου 1871. Ο εν Αθήναις προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων
Σύλλογος. Εν Αθήναις: τύποις Ανδρέου Κορομηλά, 1872.
Εκκλησιαστική Επιθεώρησις, είτε Συλλογή των από της παραιτήσεως του Οικουμενικού
Πατριάρχου Γρηγορίου Στ΄ εκδεδομένων επισήμων Εκκλησιαστικών εγγράφων
και πράξεων, τ. 5. Εν Κωνσταντινουπόλει: εκδίδοται κατά χρονολογικήν σειράν
συνηρμολογημένη υπό Β. Δ. Καλλίφρονος, 1876.
Κανονισμός του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Αθήνησιν:
εκ του τυπογραφείου Η Μνημοσύνη, 1842.
Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Εν
Κωνσταντινουπόλει: τύποις Ι. Α. Βρετού, 1872.
Κανονισμός της υπέρ της Μεγάλης του Γένους Σχολής Αδελφότητος Ξηροκρήνης. Εν
Κωνσταντινουπόλει: εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1874.
Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου. Εν
Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1899.
Κανονισμός διέπων τα Κοινοτικά της Επαρχίας Σηλυβρίας. Εν Κωνσταντινουπόλει:
χ.ε., 1901.
Κανονισμός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων. Εν Κωνσταντινουπόλει:
εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1901.
Κανονισμός του εν Επιβάταις Συλλόγου η Παλιγγενεσία. Κωνσταντινούπολις: τυπ.
Α. Χρηστίδου, 1908.
Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Ο Αρχιγένης
Εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908.
Κανονισμός του Οικοτροφείου των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων. Εν
Κωνσταντινουπόλει: τύποις Αριστοβούλου, Αναστασιάδου και Σας, 1913.
Λόγος προεδρικός Ηροκλέους Βασιάδου, ήτοι Έκθεσις των έργων των εν
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου κατά το συλλογικόν έτος
1873-1874. Αναγνωσθείσα τη 5 Μαΐου 1874, Επετείω του Συλλόγου ημέρα. Εν
Κωνσταντινουπόλει: εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1874.
League of Nations, Η Κοινωνία των Εθνών και αι Μειονότητες. Μτφρ. Ε. Στεφάνου.
Αθήναι: Τμήμα Πληροφοριών της Γραμματείας της Κοινωνίας των Εθνών, χ.χ.
Νοσοκομεία Βαλουκλή. Ιστορικαί Σημειώσεις της ιδρύσεως αυτών. Εν
Κωνσταντινουπόλει: τύποις Φαζιλέτ Τάσσου Βακαλοπούλου, 1926.
Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα. Ιδρυτική Πράξις, Όροι
Καταστατικοί, Διοργανισμός, Ιστορικόν. Αθήναι: τύποις Ι. Λ. Αλευροπούλου,
1931.
Περί Βακουφίων. Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Κτημάτων του Κράτους. Κατά
μετάφρασιν του Κ. Α. Μητρομελέτη. Εκ του συγγράμματος των W. Padel και
L. Steeg, De la législation foncière Ottomane. Εν Αθήναις: εκ του Εθνικού
Τυπογραφείου, 1914.
Πίναξ Μετονομασθεισών Κοινοτήτων & Συνοικισμών του Κράτους. Αθήναι: τύποις Ν.
Καργιωτάκη και Σίας Αριστείδου, 1929.
Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 19 Δεκεμβρίου 1920.
Εν Αθήναις: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1921.
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Πρακτικά της Β΄ Γενικής Συνελεύσεως της εν Φαναρίω Φιλοπτώχου Αδελφότητος κατά
την 5 Απριλίου 1864. Εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του τυπογραφείου «Η
Ανατολή» Ευαγγελινού Μισσαηλίδου, 1864.
Πρακτικά της Έκτης Ετησίας Συνελεύσεως της εν Σταυροδρομίω Φιλοπτώχου
Αδελφότητος των Κυριών, Την ογδόην Ιανουαρίου 1867. Εν
Κωνσταντινουπόλει: τύποις Αρμονίας, 1867.
Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1872. Αθήνησι: τύποις Χ. Ν.
Φιλαδελφέως, 1873.
Σεβαστοπούλειος Αγών Κωνσταντινουπόλεως, Έκθεσις της Αγωνοδίκου Επιτροπείας
αναγνωσθείσα τη 19η Σεπτεμβρίου 1911 εν τη Μεγάλη του Γένους Σχολής υπό
του εισηγητού Δημοσθένους Η. Οικονομίδου. Εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του
Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1911.
Συμβουλαί και Οδηγίαι περί διευθύνσεως σχολείων και νηπιαγωγείων περί Διευθύνσεως
Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Εκδίδονται επιμελεία της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρίας δαπάνη δε του κληροδοτήματος Γεωργίου Λ. Μελά. Αθήναι: εκ του
τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1871.
Σχολικά Προγράμματα και Διδακτικαί Οδηγίαι. Α΄ Το Νηπιαγωγείον των Ξενοφώνων
Ελληνικών Κοινοτήτων. Εν Αθήναις: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης,
Επιθεώρησις των Ελληνικών Σχολείων, 1908.
Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών [Σταυροδρομίου]. Έκθεσις των εργασιών αυτής
κατά το έτος 1861 αναγνωσθείσα εις την γενικήν συνεδρίασιν της 17ης
Δεκεμβρίου εν τη αιθούση της των Απόρων Κορασίων Σχολής .

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ –
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ
Α. Π. «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια». ΕΑ 21 (1897/98): 269-270.
Αδαμπασιάδης, Λέανδρος. «Από την ιστορίαν των ‘χαμένων πατρίδων’ μας. Επιβάται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 7. Διδακτικό προσωπικό Αρχιγενείων κατά την Αρχιγένειο περίοδο,
1857-1892

Αρχιγένειος

περίοδος

( 1857-1892)

Διοικητικά
Σώματα
Ελένη
Αρχιγένους
&
Κοσμήτριες

1867:
Ελένη
Αρχιγένους
& Εφορεία

Διδακτικό Προσωπικό 1857-1873 (ιδρυτική περίοδος)
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια
Σπουδές
Θεανώ Αραβέλλη

1857/58

Αρσάκειο Παρθεναγωγείο1

Κυριακή Σακκαδάκη

1858-60

Αρσάκειο Παρθεναγωγείο2

Αργυρώ Βρετού

1860-63;

Αρσάκειο Παρθεναγωγείο3

Παύλος Συμεωνίδης

1860-64

Φώτιος
Κωνσταντινίδης
(Αρχιγένης το 1869)

1863-92

(Ιεροδιδάσκαλος
ελληνικών)4
Ιατρική στο Παν. Αθηνών
& μετεκπαίδευση στη
Γαλλία.5

Ευσέβιος
Γιασε[ι]μίδης

1864-91

Φανή Χατζόγλου
Μαριωρίτσα
Χατζηθεοφίλου

1865-74
1865-67

Θεολογική Σχολή Χάλκης
(στο εξής ΘΣΧ)
(αρχιμανδρίτης)6
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια7
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια 8

Χαρίκλεια
Αργυριάδου

1866-76

Νηπιαγωγική9

Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935).
2
Στο ίδιο και ΑΠΘ/ΙΑΝΕ.ΠΚΕΕ, Κώδιξ Α΄, Συνεδρίαση ΙΖ΄/22 Αυγούστου 1873: 52.
3
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935).
4
Στο ίδιο και Καλλίφρονος, Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά, 116.
5
ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, Αρχείο Mητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Σωφρονίου Σταμούλη, 1865-1957.
ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγοι Σαράντη Αρχιγένους δεκαετίας 1860 (Τετράδιο), Λόγος εκφωνηθείς
παρά του αοιδίμου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν της του θεμελίου λίθου καταθέσεως της
αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869]∙ Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13
Οκτωβρίου 1892.
6
Δράκος, Τα Θρακικά, 132-133.
7
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου. Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935)∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία»,
365.
8
Στα ίδια.
9
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365∙ Φώτιος Σ. Αρχιγένης «Διατριβαί», Νεολόγος
6946/29 Σεπτεμβρίου 1892.
1
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Αρχιγένειος περίοδος (1857-1892)

Διοικ.
Σώματα
Φώτιος
Αρχιγένης
με τη
συμπαράστα
ση της
Ελένης
Αρχιγένους
ως τον
θάνατό της
(1891)

Ονοματεπώνυμο

Διδακτικό Προσωπικό 1873-1892
Διάρκεια Σπουδές

Φώτιος Αρχιγένης

1863-92

Ευσέβιος Γιασε[ι]μίδης,

1864-91

Φανή Χατζόγλου
Χαρίκλεια Αργυριάδου
Χρυσώ/ή/ιά [Νικολάου]Σταμπολίδου

1865-74
1866-76
1873-79
1883-98

(Αταύτιστος)
Γ. Παππάς (Θεσσαλός)12
Ασπασία Ζαφειρίου
M. Girard

1873-;
1873-;
1874-;
1878-;

Αλέξανδρος
Χατζηαντώνης
Βασίλης Κλεομένους

1883-85;

Απόστολος Σηλυβριανός
Γεώργιος Ε. Σεργιάδης
Αθηνά Χαρίτου-Αγγελή
Καλλιόπη Σακελλαρίδου

1883-;
1883-;
1883-;
1886-88

Σμαράγδα Ζήση
Μαρία ΠιερράτουΣτεργιάδου
Φώτιος Γιασε[ι]μίδης

1886-0121
1887-93

Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια22

1887-;

Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων23

1883-85;

Ιατρική στο Παν. Αθηνών &
μετεκπαίδευση στη Γαλλία
ΘΣΧ (αρχιμανδρίτης)
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
Νηπιαγωγική
Αρχιγένεια -1872:
μετεκπαίδευση στο σύστημα
Carpantier, Αρσάκειο10
Γαλλική11
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια13
Φυσική & γαλλική (Γραφείο
Φυσικής Ganot, Παρίσι)14
Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων,
αργότερα γιατρός15
Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων,
αργότερα γιατρός16
Ζαρίφεια Φιλιππούπολης17
Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων18
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια 19
Παρθεναγωγείο Απόρων
Κορασίων∙ Γαλλικό Εκπαιδ.
Boinet∙ Notre Dame Le-Sion20

Πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1872, 9∙ Σακκίδου, Σαράντης Αρχιγένης, 18∙
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365-366∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48-49.
11
«Έκθεσις Εκπαιδευτικής Επιτροπής» [1873/74], 95∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία»,
365.
12
«Θεσσαλικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος», Νεολόγος 1460/24)6 Δεκεμβρίου 1873.
13
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
14
Chassiotis, L’ Instruction publique, 399-401.
15
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία Θράκης», 366∙ Δράκος, Τα Θρακικά, 35-37.
16
Στα ίδια.
17
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία Θράκης», 366.
18
Στο ίδιο∙ Βέικου, «Γεωργίου Ε. Σεργιάδου. Ύμνοι εκκλησιαστικοί», 164∙ Δράκος, Τα Θρακικά, 3537.
19
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια
Διδασκαλεία», 366.
20
ΑΠΘ/ΙΑΝΕ.ΠΚΕΕ, Συνεδρίαση ΤΝΔ΄/22 Ιουλίου 1892: 297.
21
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84.
22
Στο ίδιο και Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 366.
23
Δράκος, Τα Θρακικά, 133∙ ΑΟΠ, Κώδιξ Α΄/57, 1887: 224. Πατριαρχική επιστολή προς Σηλυβρίας
Γερμανό, 31 Αυγούστου 1887.
10
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Πίνακας 8. Διδακτικό προσωπικό Αρχιγενείων κατά την Πατριαρχική περίοδο,
1892-1921

Πατριαρχική

περίοδος

( 1892-1921)

Διευθύντρια
1893-1901
Μαριωρίτσα
ΧατζηθεοφίλουΠαπαδοπούλου

Διεύθυνση Μαριωρίτσας [Χατζηθεοφίλου]-Παπαδοπούλου,
1893-1901
Διδακτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
Μαριωρίτσα
Παπαδοπούλου
Σωκράτης Σταυρίδης

1893-01

Νικόλαος Ι.
Αθηναγένης
Χρυσώ/ή Σταμπολίδου

1893-09

Στ. Ευστρατίου
Στ. Νικολαΐδης
Χ. Ιωαννίδης

1893-;427
1893-;28
1897-;29

Σ. Κωνσταντινίδης
Ευρ. Λατέρας
Σ. Ι. Καμπούρογλους
Άννα
Τριανταφυλλίδου
Κατίνα Νικολαΐδου

1897-;30
1897-;31
1897-;32
1897-;33

1893-96

1873-79
1883-98

Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια24
Δρ. φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Λειψίας25
Πατριαρχική Ακαδημία26
Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια
1872: μετεκπαίδευση στο
σύστημα Carpantier στο
Αρσάκειο

1897-;34

Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 366∙ Ραπτόπουλος, «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια»
[1907]: 121∙ Παπακώστας, Η ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, 256, 265-266∙ Ιδιωτικό
αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους […], 49.
25
Γαϊτάνου-Γιαννιού, Το Πνευματικό Μακροχώρι, 58-59.
26
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48∙ Αθηναγένης, «Σαράντης Αρχιγένης», 132 (υπογράφει ως
δάσκαλος των Αρχιγενείων το 1897)∙ Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904
(υπογράφει το πτυχίο)∙ Κανονισμός του εν Επιβάταις Συλλόγου «Παλιγγενεσία» [1908], 11 (ένας από
τους συντάκτες)∙ Ιδιωτικό αρχείο αδελφών Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου, Πτυχίον Νηπιαγωγού.
Βάσσω Κεραμιδοπούλου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης, 2 Ιουλίου 1909
(υπογράφει το πτυχίο).
27
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48.
28
Στο ίδιο.
29
Στο ίδιο.
30
Στο ίδιο.
31
Στο ίδιο.
32
Στο ίδιο.
33
Στο ίδιο.
34
Στο ίδιο.
24
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Πατριαρχική

περίοδος

Διευθύντρια
1901-04:
Καλλιρρόη
Κωνσταντινί
δου

Διεύθυνση Καλλιρρόης Κωνσταντινίδου, 1901-1904
Διδακτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
Καλλιρρόη
Κωνσταντινίδου
Νικόλαος Ι. Αθηναγένης
Α. Παπασμύρης
Ι. Κοκολάτος

1901-03

Ζάππειο ΚΠολης35

1893-09
1901-04
1901-04

Λαμπρινή Δημοσθένους

1901-04

Ζωή Ηλιόγλου

1903/04;

Ελένη Γερομάζη
Ευφροσύνη Σιδερά

1901-04
1901-0

Πατριαρχική Ακαδημία
Φιλολογία36
(Δίδασκε θρησκευτικά και
φυσικομαθηματικά)37
Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια38
Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια39
Ζάππειο ΚΠολης40
Παρθεναγωγείο
Παλλάδας41

Β. Ιωαννίδης
Κ. Κοντουρδής

1903/0442
1903/0443

Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, 83∙ Λέανδρος Αδαμπασιάδης, «Επιβάται ο Φάρος της Θράκης», εφημ. Προσφυγικός Κόσμος,
26 Μαρτίου 1963∙ Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις
της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904 (Υπογράφει το πτυχίο)∙
Ιδιωτικό αρχείο Serbay Koçoglu, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον
Διδασκαλίσσης: Ζωή Παρλαπανίδου, 4 Ιουλίου 1904 (Υπογράφει το πτυχίο).
36
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου,
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4
Ιουλίου 1904 (Υπογράφει το πτυχίο).
37
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369.
38
Στο ίδιο.
39
Στο ίδιο.
40
Στο ίδιο.
41
Στο ίδιο.
42
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης.
Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Τερψιχόρη Ψάλτου, 4 Ιουλίου 1904 (Υπογράφει το πτυχίο).
43
Στο ίδιο.
35
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περίοδος
Πατριαρχική

Διευθύντρια
1904-06:
Ζωή
Βλαχοπού
λου

Διεύθυνση Ζωής Βλαχοπούλου, 1904-1906
Διδακτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
Ζωή Βλαχοπούλου
Νικόλαος Ι. Αθηναγένης
Γεώργιος Καρατζάς
Δημ. Οικονομίδης
Α. Καμπάνης
Κων/νος Ζιώγας
Μερόπη Αριστείδου

1903-06
1893-09
1903-05
1903-:
1903-07
1903-0648
1903-15

Αθηνά Αργυριάδου

1903-;

Φιλομήλα Παστοπούλου 1903-;

Ζάππειο Αδριανούπολης44
Πατριαρχική Ακαδημία
Φιλολογία45
Πατριαρχική Ακαδημία46
Φυσικομαθηματικά47
Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια49
Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια50
Παρθεναγωγείο
Παλλάδας51

«Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια», ΕΑ 29 (1905): 321∙ «Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια», ΕΑ 29 (1906): 332∙
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369.
45
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
46
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369.
47
Στο ίδιο και ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία
του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
48
Στα ίδια.
49
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369.
50
Στο ίδιο.
51
Στο ίδιο.
44
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Διευθύντρια

Πατριαρχική

περίοδος

1906-15:
Ζωή
Ματσιώννη

Διεύθυνση Ζωής Ματσιώννη, 1906-1915
Διδακτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
Ζωή Ματσιώννη
Νικόλαος Ι. Αθηναγένης
Μερόπη Αριστείδου
Ζωή Μαύρου
Ταρσή Βαλασιάδου
Ελένη Γρηγορίου
Σταύρος Θεοδωρίδης

1906-15
1893-09
1903-15
1906-19
1908-21;
1906-;
1906-08†

Γ. Στρουθόπουλος

1908-;

Κων/νος
Στυλιανόπουλος

1908;-11;

Ευστάθιος Καλλιμάνης

1908-11

Χρηστ. Στεργίου
1908-19
Ιωάννης Κορυτσίδης
1908-;
Γεώργιος Χρυσογόνης
1908-;
Απόστολος Οικονομίδης

Ζαρίφειο Παρθεναγωγείο52
Πατριαρχική Ακαδημία
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια53
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια54
Ζαρίφειο Παρθεναγωγείο55
Φιλολογία σε Γερμανικό
Πανεπιστήμιο56
Φιλολογία σε Γερμανικό
Πανεπιστήμιο57
Φιλοσοφία & παιδαγωγική
στη Γερμανία, Δρ.
Πανεπιστημίου Αθηνών58
Δρ. φυσικών επιστημών
Πανεπιστημίου Αθηνών59
Φιλολογία60
Ελένειο Γυμνάσιο Αρρένων61
Μαθηματικά62
Γυμναστική63

«Αρχιγένεια», ΕΑ 30 (1908): 440∙ ΓΑΚ.ΚΥ, Κ85δ, Γ΄ Αποστολή, ΑΜΕΣ 1854-1942 /25.
Αλληλογραφία της Ζωής Ματσιώννη προς τον αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο, από 22 Μαρτίου έως 25 Μαΐου
1912∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, 83.
53
Διαβάτης, «Ο ‘Νεολόγος’ εις τας επαρχίας. Επιβάται. Τα Αρχιγένεια», Νεολόγος [χ.α.φ.], Κυριακή 22
Μαρτίου 1909∙ ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. Τα εν Επιβάταις
Αρχιγένεια 1913-1914 και Σημείωσις […]. Εν Επιβάταις τη 19η Μαρτίου 1914∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού,
«Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84.
54
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, 84.
55
Στα ίδια.
56
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369.
57
Στο ίδιο.
58
Στο ίδιο. Βλ. και βιογραφικό, ΑΣΔΕΓ, Α2.15 Διορισμοί. Συμβόλαια διδασκάλων: Αίγυπτος, Ρωσία,
Ρουμανία, Μ. Ασία, Βουλγαρία, Τουρκία, Β. Ήπειρος 1895-1926, 462-465. Εθνικόν Ελληνογαλλικόν
Λύκειον Πέραν Κωνσταντινουπόλεως προς Πρόεδρον ΣΔΕΓ, 11 Αυγούστου 1911.
59
Βλ. βιογραφικό, ΑΣΔΕΓ, Α2.15 Διορισμοί. Συμβόλαια διδασκάλων: Αίγυπτος, Ρωσία, Ρουμανία, Μ.
Ασία, Βουλγαρία, Τουρκία, Β. Ήπειρος 1895-1926, 462-465. Εθνικόν Ελληνογαλλικόν Λύκειον Πέραν
Κωνσταντινουπόλεως προς Πρόεδρον του ΣΔΕΓ, 11 Αυγούστου 1911.
60
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 370∙ Στο ίδιο και Παπαναστασίου,
«Αναμνήσεις από τις Επιβάτες», 135∙ Μουσείο Πτολεμαΐδας. Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Βικτωρία
Καρατζιάδου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. 29 Ιουνίου 1908 (Πρωτότυπο, μη
καταλογραφημένο) (Υποφράφει το πτυχίο).
61
Ιδιωτικό αρχείο αδελφών Γιώργου και Βάσως Σεργιάδου, Πτυχίον Νηπιαγωγού. Βάσσω
Κεραμιδοπούλου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης, 2 Ιουλίου 1909.
62
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84∙ Μουσείο Πτολεμαΐδας. Πτυχίον
Διδασκαλίσσης: Βικτωρία Καρατζιάδου. Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. 29
Ιουνίου 1908 (Πρωτότυπο, μη καταλογραφημένο). (Υπογράφει το πτυχίο).
63
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84.
52
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Αθανάσιος Γάγαλιος/ης
Ωδική64
Αργυρώ Τράπανη
Γαλλική65
1912/13 Επίταξη Αρχιγενείων – Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος
Δημήτριος Βασιλειάδης 1913-17† Δρ. φιλολογίας & παιδαγ.
Γερμανικού Πανεπιστημίου66
Κυπριανός Στυλιανίδης 1913-;
Θεολογία
1919-21
(πρωτοσύγκελλος)67
(Αταύτιστος)
1913-;
Φυσικομαθηματικά)68
Δημοφίλη Αθανασιάδου 1913-;
Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο69
Ειρήνη Παπαδοπούλου
1913-;
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
(Αταύτιστη)
(Δόκιμη νηπιαγωγός
Αρχιγενείων)70
(Αταύτιστη)
(Δόκιμη νηπιαγωγός
Αρχιγενείων)71
(Αταύτιστη)
(Δόκιμη νηπιαγωγός
Αρχιγενείων)72

Στο ίδιο.
Στο ίδιο.
66
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-1914
και Σημείωσις […]. Εν Επιβάταις τη 19η Μαρτίου 1914)∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2]
(Χειρόγραφο μονοσέλιδο).
67
Στα ίδια και Στυλιανίδου, Ο Βίος και τα Θαύματα της Οσίας Ημών Μητρός Παρασκευής [1921] (Στο
εξώφυλλο αναφέρεται ότι είναι καθηγητής των Αρχιγενείων).
68
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-1914.
Σημείωσις […]. Εν Επιβάταις τη 19η Μαρτίου 1914.
69
Στο ίδιο.
70
Στο ίδιο.
71
Στο ίδιο.
72
Στο ίδιο.
64
65
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Πατριαρχική

περίοδος

( 1892-1921)

Διευθύντρια
1915-19:
Ζωή
Μελανδινού

Διεύθυνση Ζωής Μελανδινού 1915-1919
Διδακτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
Ζωή Μελανδινού
Δημ. Βασιλειάδης

1913-17†

Παρθεναγωγείο Παλλάδας73
Δρ. φιλολογίας & παιδαγωγ.
Γερμανικού Πανεπιστημίου74
Φιλολογίας
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια75
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια76

Χρηστ. Στεργίου
1908-19
Ταρσή Βαλασιάδου
1908-21;
Ζωή Μαύρου
1906-19
Ευθαλία
1914-19
Χριστοδουλίδου
Ελένη Κωνσταντινίδου
1915-19
Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο77
Άννα Λαμπαδαρίδου
1915-19
Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο78
Σμαρώ Σαραφιανού
1915-19
Ζάππειο ΚΠολης79
1915/16 Επίταξη Αρχιγενείων-Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Αγαθονίκη
1917-19
Ζάππειο ΚΠολης80
Παπαδοπούλου
Αθανάσιος
1917-18
ΘΣΧ81
Παπαναστασίου
Αρχιμ. Παγκράτιος
1918-19
ΘΣΧ (θεολόγος &
Βατοπαιδινός
καθηγητής μαθηματικών)82
Βασίλειος Ιωαννίδης
1918-20
ΘΣΧ, έπειτα καθηγητής Παν.
Αθηνών & Θεσσαλονίκης83
Γρ. Ιβηρίτης
ΘΣΧ84
Βικτωρία Κρυσταλλίδου 1916-19
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια85
Ζωή Γιακουμή1916-20
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια86
Σταματιάδου

Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 371-372∙ Παπαναστασίου,
«Αναμνήσεις από τις Επιβάτες», 135.
74
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 370.
75
Στο ίδιο, 371-372∙ Παπαναστασίου, «Αναμνήσεις από τις Επιβάτες», 135∙ Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84.
76
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 371-372∙ Παπαναστασίου,
«Αναμνήσεις από τις Επιβάτες», 135.
77
Στα ίδια.
78
Στα ίδια.
79
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 370.
80
Στο ίδιο, 371.
81
Στο ίδιο.
82
Στο ίδιο, 371-372 και ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Βεργόπουλου, Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Αμφιθέα
Βεργοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν Επιβάταις της Θράκης. 12 Ιουνίου 1919 (Πρωτότυπο).
(Υπογράφει το πτυχίο). Για την ειδικότητά του, Παγκρατίου Βατοπαιδινού, Οι ακριβείς τύποι της
πτώσεως των σωμάτων εν τω κενώ και τα λάθη της φυσικής (εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Α.
Κορομηλά, 1925).
83
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 372∙ Γ. Π., «Βασίλειος Ιωαννίδης»,
55. Εικονίζεται στη φωτογραφία αποφοίτησης του 1920, προσωπικό αρχείο Joe Graziosi.
84
Μελανδινού, «Ιδιαίτερο σημείωμα για τα έτη από του 1915-1922», 372∙ Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη
Βεργόπουλου, Πτυχίον Διδασκαλίσσης: Αμφιθέα Βεργοπούλου, Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια εν
Επιβάταις της Θράκης. 12 Ιουνίου 1919 (Πρωτότυπο). (Υπογράφει το πτυχίο).
85
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συμβουλίου, 84.
86
Στο ίδιο.
73
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Πατριαρχική περίοδος

Διευθύντρια
1919/20:
Σοφία
Τεριακίδου;87

Διεύθυνση Σοφίας Τεριακίδου; 1919/20
Διδακτικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
1915-1919
Σοφία Τεριακίδου
1919/2088
Βασίλειος Ιωαννίδης
1918-20
ΘΣΧ, έπειτα καθηγητής
Παν. Αθηνών &
Θεσσαλονίκης
Κυπριανός Στυλιανίδης
1913-;
Θεολογία
1919-21
(πρωτοσύγκελλος)89
90
Γαλ. Χατζοπούλου
1919/20
Στ. Αγγελίδης
1919-2191
Κλ. Τασιόπουλος
1919-2192
Ζωή Γιακουμή1916-20
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια
Σταματιάδου
Αμφιθέα Βεργοπούλου
1919-21
Αρχιγένεια
Εκπαιδευτήρια93

Η πατριαρχική περίοδος εκτείνεται ως το 1921, αλλά από το 1919 επεμβαίνει και η Ελληνική
Πολιτική Διοίκηση Θράκης στην αποστολή διδακτικού προσωπικού.

Στο ίδιο, 83∙ Λέανδρος Αδαμπασιάδης, «Επιβάται ο Φάρος της Θράκης», Προσφυγικός Κόσμος, 26
Μαρτίου 1963.
88
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 51.
89
Βλ. πιο πάνω.
90
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα
Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2] (Χειρόγραφο μονοσέλιδο).
91
Στο ίδιο.
92
Στο ίδιο.
93
Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Βεργόπουλου, Αμφιθέα Π. Βεργοπούλου προς Εφοροεπιτρόπους Σκουτάρεως
[1922]. Χειρόγραφη επιστολή.
87
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Πίνακας 9. Διδακτικό προσωπικό Αρχιγενείων κατά την Ελληνική Πολιτική
Διοίκηση Θράκης, [1919]1921-192294
Διευθυντής

Ελληνική Διοίκηση

Πατριαρχική περίοδος

1920/21:
Αδαμάντιος
Ταμβακίδης

Διδακτικό Προσωπικό 1893-1901 (μεταβατική περίοδος)
Ονοματεπώνυμο
Διάρκεια Σπουδές
Αδαμάντιος Ταμβακίδης
Σπυρ. Λογοθέτης
Πετρ. Πετραδάκης
Νικ. Σαντοριναίος
Κλ. Τασιόπουλος
Στ. Αγγελίδης
Αμφιθέα Βεργοπούλου

1920/21
1920/2196
1920/2197
1920/2198
1919-21
1919-21
1919-21

Φιλολογία, Παν. Αθηνών95

Κυπριανός Στυλιανίδης

1913-;
1919-21
1920-22
192022101

Θεολογία (πρωτοσύγκελλος)

Κορίννα Νικολαΐδου
Πολυξένη
Στρινοπούλου
Αριάδνη Στρινοπούλου
1921/22:
Θεόδωρος
Κάστανος

Θεόδωρος Κάστανος

192022102
1921/22

Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια99

Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια100

Κορίννα Νικολαΐδου

1920-22

Δρ. φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Ιένας104
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια

Τερψιχόρη Ψάλτου

1921/22

Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια105

Πολυξένη
Στρινοπούλου

1920-22

103

Έως και το έτος 1921 τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια υπάγονται στο Πατριαρχείο, αλλά από το 1919
αρχίζει η παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτικής Διοίκησης Θράκης σε αυτά.
95
Ταμβακίδης, «Ιστορία των Αρχιγενείων», 382∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου,
Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2] (Χειρόγραφο
μονοσέλιδο).
96
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα
Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2] (Χειρόγραφο μονοσέλιδο).
97
Στο ίδιο.
98
Στο ίδιο.
99
Ιδιωτικό αρχείο Βασίλη Βεργόπουλου, Αμφιθέα Π. Βεργοπούλου προς Εφοροεπιτρόπους Σκουτάρεως
[1922]. Χειρόγραφη επιστολή.
100
Ξηραδάκη, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 84∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2]
(Χειρόγραφο μονοσέλιδο).
101
Στα ίδια.
102
Στα ίδια.
103
Στα ίδια.
104
Θωίδης, «Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Κάστανος, Παιδαγωγός», 11-22.
105
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Τερψιχόρη Ψάλτου, Η απολογία μου εις Στρ. Αρχή,
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 1949. (Χειρόγραφο προσχέδιο)∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Διδάξαντες εις τα Αρχιγένεια. Πίνακας [1894-192[2]
(Χειρόγραφο μονοσέλιδο).
94
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Πίνακας 10. Αριθμητική δύναμη μαθητριών και αποφοίτων – διδακτικού
προσωπικού
Σχολικό έτος
1857/58
1858/59
1859/60
1860/61
1861/62
1862/63
1863/64
1864/65
1865/66
1866/67
1867/68
1868/69
1869/70
1870/71
1871/72
1872/73
1873/74
1874/75
1875/76
1876/77
1877/78
1878/79
1879/80

Αριθμός μαθητριών

Αριθμός
αποφοίτων

Διδακτικό
προσωπικό
1106
1107
1108
2109

περίπου 200110

9111
5112 (με νηπιαγωγό)113
περίπου 300114
περίπου 200115

2116
4118

«περί τα 140»
140119

117

7120

65121
100122
80124 +110 νήπια125

9123

Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου, Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935).
107
Στο ίδιο.
108
Στο ίδιο.
109
Στο ίδιο.
110
Καλλίφρονος, Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά, 116.
111
Ιδιωτικό αρχείο Ευγενίας Παπαδοπούλου, Φανή Χατζόγλου-Μαύρου, Χρήσιμον δια Αρχιγένεια (της
ιδίας δια χειρός της κόρης της Ζωής, 3 Μαρτίου 1935).
112
Στο ίδιο και Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
113
Φώτιος Σ. Αρχιγένης «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/29 Σεπτεμβρίου 1892∙ Γαϊτάνου-Γιαννιού,
«Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 365.
114
[Ανατολίτου], Ανατολή και Δύσις, 40.
115
«Εσωτερικαί Ειδήσεις», Νεολόγος 319/1 Φεβρουαρίου 1868.
116
«Τα Αρχιγένεια Καθιδρύματα», ΑΑ 988/7)19 Ιουνίου 1872.
117
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής», ΕΘΦΣ 1 (1872/73): 58.
118
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 1092/13)25 Ιουνίου 1873.
119
«Έκθεσις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής», EΘΦΣ 2 (1873/74): 95.
120
Στο ίδιο.
121
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
122
Στο ίδιο.
123
Chassiotis, L’ Instruction publique, 399-401.
124
Στο ίδιο και «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 2/10 Οκτωβρίου 1880.
125
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 2/10 Οκτωβρίου 1880.
106
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1880/81
1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99

80126 + 70 νήπια127
65129
71130
86132
126134 ή 129 (μαζί με τα
νήπια)135
143136 ή 147 (μαζί με
νήπια)137
154138 ή 152139
130140
135141
91142 180 (μαζί με τους
μαθητές του Ελένειου)143
73145
85146
92147
117148
126149
146150
140152

1128
2131
7133

7144

9151
8153

Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892∙ «Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/5
Αυγούστου 1881.
127
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/5 Αυγούστου 1881.
128
Στο ίδιο.
129
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
130
Στο ίδιο.
131
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/10 Αυγούστου 1883.
132
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
133
«Εκπαιδευτικά», ΑΑ 45/8 Αυγούστου 1884: 359.
134
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
135
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου. Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48.
136
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
137
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48.
138
Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/13 Οκτωβρίου 1892.
139
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48.
140
Στο ίδιο.
141
Στο ίδιο.
142
Στο ίδιο.
143
Δράκος, Τα Θρακικά, 35.
144
Στο ίδιο.
145
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 48.
146
Στο ίδιο.
147
Στο ίδιο.
148
Στο ίδιο, 49.
149
Στο ίδιο.
150
Στο ίδιο.
151
«Εκκλησιαστικά Χρονικά. Αρχιγένεια», ΕΑ 21 (1897/98): 146.
152
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 49.
153
ΑΠΘ/ ΙΑΝΕ.ΠΚΕΕ, Συνεδρίασις ΤΞΕ/31 Αυγούστου 1898: 344-345.
126
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1899/00
1900/01
1901/02
1902/03
1903/04
1904/05

216154
152155
196156
163158

1905/06

238160

1906/07
1907/08
1908/09

161162
329 (με 95 νήπια) 163
245 (με 66 νήπια)164
ή 250: νηπιαγωγείο 68,
αστική σχολή 104,
γυμνάσιο-διδασκαλείο
78165
198168 ή 258: νηπιαγωγείο
71, αστική σχολή 117,
γυμνάσιο-διδασκαλείο
70169
251171 263172
228174

1909/10

1910/11
1911/12

8157
12
Γυμνασίου159
13: 11
δασκάλες, 2
νηπιαγωγοί161
22166 ή 24: 20
δασκάλες, 4
νηπιαγωγοί167

12: 6
δασκάλες, 6
νηπιαγωγοί170
10173

Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 49.
155
Στο ίδιο.
156
Στο ίδιο, 50.
157
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Αρχιγένεια Διδασκαλεία», 369∙ Ιδιωτικό αρχείο Άννας ΤαμβακίδουΑργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
158
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
159
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 29 (1905): 334.
160
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 30 (1906): 333.
161
Στο ίδιο.
162
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
163
Στο ίδιο.
164
Στο ίδιο.
165
Στο ίδιο.
166
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 33 (1909): 212.
167
Η Ξηραδάκη (Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 85) αναφέρει 24 απόφοιτες για το σχολικό
σχολικό έτος 1909/10, αλλά το πτυχίο μιας εξ αυτών, το οποίο απεικονίζεται στην εργασία της, αναφέρει
ως έτος αποφοίτησης το 1909 (στο ίδιο, 82). Εξάλλου τα ονόματα των αποφοίτων του έτους 1909/10
παραδίδονται από άλλη πηγή, «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230.
168
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
169
«Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια», ΕΑ 34 (1910): 229-230.
170
Στο ίδιο.
171
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
172
«Στατιστικός Πίναξ των Ορθοδόξων Ελληνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
του σχολικού έτους 1910-1911», ΕΑ 36 (1912): 55-56.
173
Στο ίδιο.
174
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 50.
154
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1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19
1919/20
1920/21
1921/22

293175
Επιτάξεις–Α΄ Βαλκανικός
137176 ή 146177

9178

118179
Επίταξη–Α΄ Παγκόσμιος
136180
127181
163182

ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται, Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-14.
Σημείωσις […]. Εν Επιβάταις τη 19η Μαρτίου 1914.
176
Στο ίδιο.
177
Ιδιωτικό αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου, Αδαμάντιος Ταμβακίδης, Ιστορία του
Αρχιγένους και των Αρχιγενείων […], 51.
178
ΑΑ/Αρχείο Α.Κ.Π. Σταμούλη, Θρακικά, Φακ. 114: Επιβάται. Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια 1913-14.
Σημείωσις […]. Εν Επιβάταις τη 19η Μαρτίου 1914.
179
Στο ίδιο.
180
Στο ίδιο.
181
Στο ίδιο.
182
Στο ίδιο.
175
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ΠΤΥΧΙΑ

54. Διδασκαλικό πτυχίο κατά το έτος της μετάβασης από την «αρχιγένειο» στην
«πατριαρχική» διοίκηση, 1892/93. Το πτυχίο υπογράφει η παλιά απόφοιτη των
Αρχιγενείων μετεκπαιδευθείσα στην μέθοδο Carpantier Χρυσιά Σταμπολίδου. (Το
πτυχίο αναγνώστηκε με τη βοήθεια του Πασχάλη Λυμπέρη, προέδρου της Θρακικής
Εστίας Εορδαίας, όπου φυλάσσεται, και του διαθέτη του πτυχίου Αναστασίου Βούρα).
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55. Διδασκαλικό πτυχίο της ύστερης «αρχιγενείου» περιόδου σε χρήση στην αρχή της
«πατριαρχικής», 1899 (Μορφωτικός Σύλλογος Θρακιωτών Νέστου και Κοζαρίδης, Από
την Ανατολική Θράκη, 460).

56. Διδασκαλικό πτυχίο, 1904 (Ιδιωτικό αρχείο Serbay Kocoglu)
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57. Διδασκαλικό πτυχίο, 1919 (ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας)
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