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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σα θχξηα ζεκεία ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο κε ζέκα ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, αλαθέξνληαη
ζηελ ηζηνξηθή θαη λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, πνπ απαζρνιεί γηα δεθαεηίεο
ηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ζε ηζηνξηθφ επίπεδν δηεξεπλψληαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνέθπςε ην
Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, νη ηξεηο κεγάιεο ρξνληθέο πεξίνδνη κέζα απφ ηηο νπνίεο εμειίζζεηαη ε
θχξηα κνξθή ηνπ δεηήκαηνο, ε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ θαη παξάιιεια, ηα ζεκαίλνληα πξφζσπα θαη
γεγνλφηα ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Ρνπκαλία. Λφγσ ησλ
αιιεπάιιεισλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ ζην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, κειεηήζεθαλ ηα ηζηνξηθά
γεγνλφηα, αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ αλακίρζεθαλ ζηελ δηαθνπή ή θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ
ησλ δχν θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ
γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δπηπιένλ, δφζεθε έκθαζε ζηε λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ
Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο
θαη εξκελεχεη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζήο ηνπ.
Ζ δηαηξηβή πξνζέθεξε έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ, αμηνπνηψληαο ηελ πινχζηα βηβιηνγξαθία,
ελίζρπζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, νδήγεζε ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ

θαη βνήζεζε ζηελ

απνθξπζηάιισζε ηδεψλ, γηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα. Γελ βαζίδεηαη ζε γεγνλφηα θαη
ηζηνξηθέο εμειίμεηο κφλν, αιιά παξεηζθξέεη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ
ζεκαηνδνηψληαο κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ην θχξνο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο πξνάγνληαο ηελ
θξηηηθή

ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο ζπγγξαθήο εληνπίδεηαη ζηνλ

εθζπγρξνληζκέλν ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ηνπ Έιιελα, θαζψο κειεηψληαη νη
ζηφρνη θάζε ιανχ, νη παξάγνληεο δηακφξθσζεο θαη εμέιημεο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, ν
ξφινο ησλ εγεηψλ θαη, ηέινο, αμηνινγείηαη ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα ζε ηζηνξηθφ θαη λνκηθφ
επίπεδν.
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ABSTRACT
The main points of this research on the Koutsovlachian problem refer to the historical and legal
approach of this particular issue, which has occupied for decades Greece. In particular, at a
historical level, is studied the way in which the Koutsovlachian problem has been developed, the
three long periods through which the main form of the issue is cultivated, its contemporary form
and, at the same time, the influential persons and events that shape the relations between in Greece
and Romania. Due to the successive historical developments in the Koutsovlachian problem, are
studied the historical events, as well as the persons who are involved in interrupting or reestablishing the relations of the two states, in order to obtain valid and reliable conclusions on this
theme. In addition, emphasis was placed on the legal approach of the Koutsovlachian problem,
which complements the historical dimension of this problem and interprets its management
practices.
This research offered a set of information, utilizing rich bibliography, reinforcing
reflections led to suggestions, and helped to crystallize ideas for the Greek’s national
consciousness. It is not based only on facts and historical developments, but it intrudes on a deeper
understanding of national interests, signaling in a particular way the prestige of national
sovereignty by promoting the reader's critical thinking. The significance of this research is found in
the modernized way of shaping Greek’s national conscience as it studies the goals of every people,
the factors of formation and evolution of the Koutsovlachian problem, the role of the leaders, and
finally, the Koutsovlachian theme is evaluated at historical and legal level.

5

«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα επεμεξγάζζεθα
θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο
θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο
ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο
φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ».
(ππνγξαθή)
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ΔΗΑΓΧΓΖ
ΓΔΝΗΚΑ
Ο ρψξνο ησλ Βαιθαλίσλ απνηειεί έλαλ ρψξν δηαρξνληθψλ αληηπαξαζέζεσλ αλάκεζα
ζηνπο Βαιθαληθνχο ιανχο, απνηειψληαο πεγή έληνλνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη
δηαιφγνπ γηα αηψλεο. ην πιαίζην απηφ ην ζέκα ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ην Κνπηζνβιαρηθφ
δήηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Ρνπκάλσλ λα πείζνπλ, αμηνπνηψληαο ηελ
πξνπαγάλδα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο ή Βιάρνπο, πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα φηη απνηεινχλ κία μερσξηζηή
κεηνλφηεηα, ε νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο, θαζψο θαηάγεηαη απφ ηνπο Ρσκαίνπο.
Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχληαη απφ ην 1859 ζηα
βιαρφθσλα ρσξηά ηεο Βφξεηαο Πίλδνπ θαη απφ ηφηε απαζρνινχλ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο,
θαζψο απνηειεί ην θαίξην δήηεκα ηεο ξήμεο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία. Ζ ξήμε απηή,
φκσο, παξνπζηάδεη θαη λνκηθφ ελδηαθέξνλ, δίλνληαο έκθαζε ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ, αιιά θαη ζηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, πνπ απνηειεί ηελ
θνξπθαία ζπλζήθε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ζέκα ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ, είλαη έλα ζέκα ην
νπνίν θαηά θαηξνχο έρεη απαζρνιήζεη παξάιιεια ηφζν Έιιελεο φζν θαη μέλνπο εξεπλεηέο, αλ θαη
ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη πνιιέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Απηφ απνξξέεη απφ ην
γεγνλφο φηη νη Έιιελεο εξεπλεηέο επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο κφλν ζε
νξηζκέλεο φςεηο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ θαηαγσγή ησλ βιάρσλ
θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ. Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα
εθπνλήζεθαλ κειέηεο θαη δηαηξηβέο πνπ αθνξνχζαλ ηηο πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ δπν θξαηψλ. Σν
δήηεκα απηφ αθνξά θαζαξά ηηο ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Ρνπκάλσλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ ζρέζεσλ απηψλ αλά πεξηφδνπο, αλάινγα κε ηηο ζπγθπξίεο πνπ πξνέθππηαλ θάζε
θνξά.
Σν Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα εγθαηληάζηεθε κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ
θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Οπζηαζηηθά, ην
δήηεκα απηφ άξρηζε κε ηελ αληαιιαγή επηζηνιψλ αλάκεζα ζηνπο πξσζππνπξγνχο ησλ βαιθαληθψλ
ρσξψλ θαη ζηνλ Ρνπκάλν νκφινγφ ηνπο γηα ηε ξχζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο
θαηάζηαζεο ησλ Βιάρσλ, πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο άξρηζε νπζηαζηηθά, πξηλ απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Μνιδαβίαο θαη
ηεο Βιαρίαο απφ ηελ επηθπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ
Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο απνδίδνληαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο :
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Αλάγθε λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ νη Βιαρν – κνιδαβνί, εμαηηίαο ηεο απψιεηαο ηεο
Βεζζαξαβίαο απφ ηε Ρσζία θαη ηεο Σξαλζπιβαλίαο απφ ηελ Απζηξννπγγαξία.



Ρνπκαληθφο κεγαιντδεαηηζκφο
Σν Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα βαζίζηεθε ζηελ ξνπκαληθή πξνπαγάλδα, ε νπνία νξγαλψζεθε

θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ δηδάζθαιν Απφζηνιν Μαξγαξίηε θαη απφ ηνλ Μνλαρφ Αβέξθην. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ, ηα άηνκα πνπ κηινχζαλ ηε
γιψζζα πνπ ήηαλ ζπγγεληθή σο πξνο ηε Βιαρηθή δηάιεθην νλνκάζηεθαλ Κνπηζφβιαρνη απφ ηελ
Κνπηζνβιαρηθή γιψζζα, δειαδή ηελ παξεθζαξκέλε Βιαρηθή γιψζζα. Ζ βηβιηνγξαθία είλαη
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη επαξθήο γηα λα ζπληαρζεί κηα ηέηνηα εξγαζία γηα ην ζέκα απηφ, ππάξρεη
φκσο, φπσο αλαθέξζεθε, ειιηπήο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ ζην ζέκα, παξφιν πνπ
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο.
Σν βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε ζχλζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππήξμε ην ελδηαθέξνλ γηα
φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ
δηακφξθσζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ
πινπνηεζεί δηεξεπλνχλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζε ηζηνξηθφ πιαίζην, ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάινγε
βηβιηνγξαθία γηα ηε λνκηθή ηνπ πξνζέγγηζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα
αμηνινγήζεη ηηο ειιελνπξνπκαληθέο ζρέζεηο ζε ηζηνξηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην, ζε κία πξνζπάζεηα
δηεπθφιπλζεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο επηξξνήο ηνπ ζηηο
ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ.
ΚΟΠΟ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φρη κφλν λα γλσζηνπνηεζεί αιιά θαη λα γίλεη
θαηαλνεηφ ην πψο δηακνξθψζεθαλ νη ζρέζεηο Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο, πψο πξνέθπςε ε νλνκαζία
«Κνπηζφβιαρνη» θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα γηα ηε ρψξα καο. Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ γηα ηνλ αλαγλψζηε λα γλσξίδεη ηηο ηζηνξηθέο θάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο δηήιζε ε
ζχλαςε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ, αιιά θαη νη δηαθπκάλζεηο απηήο ηεο ζρέζεο, κέζα
απφ ηελ εμέιημε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επέθεξαλ ζηνλ πνιηηηθφ,
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ησλ δχν θξαηψλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο
ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο θαη ησλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά,
ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη έκθαζε ζηε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
εκπινπηηζζεί ε ειιεληθή θαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη ζα δηεπξπλζνχλ νη γλψζεηο, πνπ θαζηζηνχλ
εθηθηή ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ νπνία δνκείηαη ην Κνπηζνβιαρηθφ
δήηεκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηεπθνιπλζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ.
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ πινπνίεζε ησλ εξεπλψλ απαηηεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ πινπνίεζε ηεο θαηάιιειεο
κεζνδνινγίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη εξεπλεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ πνηνηηθή θαη
ζηελ πνζνηηθή κέζνδν, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αμηνπνηείηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπο είλαη πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ δηάθνξεο
επηιεγκέλεο δεκνζηεπκέλεο πεγέο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, πνπ
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλψκελνπ ζέκαηνο. Σελ παξάζεζε
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλεη ε θξηηηθή ηνπο επεμεξγαζία, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εμαγσγή
έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο
επηιέρηεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, γηαηί ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε
ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, εληζρχνληαο ηνλ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα
ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα.
ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ
ην πιαίζην απηφ ζηελ παξνχζα απηή εξγαζία, αθνχ αλαθεξζνχκε πξσηίζησο ζηελ έλλνηα
ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο θαη πψο απηφ πξνέθπςε, ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα εθηελήο αλαθνξά
ζηα ηζηνξηθά εθείλα γεγνλφηα πνπ θαζφξηζαλ ην είδνο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Διιάδα θαη
Ρνπκαλία. Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί ε πνξεία ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο κέζα απφ ηα
πνιηηηθά, πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα πνπ θαζφξηζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμέιημή
ηεο κέζα ζηνλ ρξφλν, ρσξηδφκελε ζεσξεηηθά ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο: Απφ ην 1850 εψο ην 1892,
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν γελλάηαη ην δήηεκα, απφ ην 1892-1896, φπνπ νη δπν ρψξεο δελ είραλ
δηπισκαηηθέο ζρέζεηο, απφ ην 1896-1902, φπνπ απηέο απνθαζίζηαληαη, απφ ην 1902-1906,
δηάζηεκα ζην νπνίν ε Ρνπκαλία επαλέξρεηαη κε δηεθδηθήζεηο θαη απφ ην 1906 εψο ζήκεξα (πνπ δελ
ζεσξείηαη θχξηα πεξίνδνο), φπνπ παίξλεη θαη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίνδν ηεο ξήμεο ζα αλαιπζεί ν ξφινο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ
δεηήκαηνο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ζα αμηνινγεζεί ε ππφζεζε Εάππα. ηε ζπλέρεηα ζα
παξνπζηαζηνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ αθνξνχλ ηελ θνξχθσζε ηεο ειιελνπξνπκαληθήο
αληηπαξάζεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηειηθή
κνξθή ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί ε λνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο, παξνπζηάδνληαο ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο γηα ηηο κεηνλφηεηεο αιιά θαη ηνλ ξφιν ηεο
πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ελψ , επίζεο, ζα αμηνινγεζεί ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα.
Δπηπξφζζεηα, ζα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ησλ δνζηιφγσλ, κεηά ηε γεξκαληθή θαηνρή,
πξνζεγγίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο. Σέινο, ζα
παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο, πνπ ζεσξνχληαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ
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θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ θαη
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο - Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ
1.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Με ηνλ φξν «Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα» ελλννχκε ηελ επηδίσμε ησλ Ρνπκάλσλ λα πείζνπλ
κέζα απφ ηελ πξνπαγάλδα ηνπο, ηνπο Βιάρνπο ή αιιηψο Κνπηζφβιαρνπο (ηνπο βιαρφθσλνπο) ηεο
Διιάδαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα κεηνλφηεηα ε νπνία νθείιεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηνπο Ρσκαίνπο,
έρεη ζπγγέλεηα κε ηνπο Ρνπκάλνπο, αιιά νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηνπο Έιιελεο. Σν Κνπηζνβιαρηθφ
δήηεκα εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1850 θαη πήξε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο κεηά ηελ έλσζε ησλ
εγεκνληψλ ζε έλα απηφλνκν θξάηνο ην 1859. Ο φξνο «Κνπηζφβιαρνη» επηλνήζεθε απφ ηνπο
Οζσκαλνχο Σνχξθνπο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνπο Βιάρνπο εθείλνπο νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζηε κηθξή
Βιαρία (Κηνπηζνχθ- Βαιαρί) , ηνλ ειιεληθφ ρψξν δειαδή έλαληη απηψλ πνπ έκελαλ ζηε Ρνπκαλία,
ηε Μεγάιε Βιαρία (Μπνπγηνχθ- Βαιαρί), θάηη ην νπνίν έπξαηηαλ γηα λα κελ ηαπηηζηνχλ νη δχν
θπιέο1. Ζ εμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, αιιά θαη ε επίδξαζε πνπ απηφ άζθεζε ζηνπο
Ρνπκάλνπο, θαζφξηζε ηελ πνξεία ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ θαη σο αθνξκή ζηάζεθε ε
πεξηνπζία ηνπ Διιελφβιαρνπ Δπαγγέινπ Εάππα ν νπνίνο έδξαζε ζηε Ρνπκαλία φπνπ θαη
απεβίσζε ην 1865 θαη ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο2
Ο φξνο «Βιάρνο» δελ είρε εζληθφ πεξηερφκελν, αιιά εμέθξαδε κηα γισζζηθή
δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ ινηπφ πιεζπζκφ, δηφηη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απηναπνθαινχληαη νη ίδηνη νη
Βιάρνη θαη δηαθνξεηηθά απνθαινχληαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο3. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νλνκάδνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο σο Αξσκνχλνη (Armani). Πξφθεηηαη γηα κηα νλνκαζία ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ
φξν Ρσκάλνπο (Romanus) θαη πξνζδηφξηδε ηελ έλλνηα ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε θαηά ηε Ρσκατθή
επνρή4. Σν φλνκα κε ην νπνίν απνθαινχλ νη ππφινηπνη ηνπο Αξσκνχλνπο είλαη «Βιάρνη». πσο
είλαη θπζηθφ, ππάξρνπλ πνιιέο εθδνρέο γηα ην απφ πνχ πξνέξρεηαη απηφ ην φλνκα. Δλδέρεηαη λα
πξνήιζε απφ ηελ παιαηνζιαβηθή ιέμε Βιαρ (Vlah), ε νπνία ιέμε πξνζδηνξίδεη ηνλ κε ιάβν, ν
νπνίνο είλαη ιαηηλφθσλνο5. Δμάιινπ, κε ηελ θάζνδν ησλ ιάβσλ ζηε Βαιθαληθή, νη Βπδαληηλνί
πξνέβεζαλ ζε δαλεηζκφ ηεο ιέμεο, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζνπλ θάπνηνλ
ραξαθηεξηζκφ ζηνπο δηθνχο ηνπο ιαηηλφθσλνπο, γηα ηνλ ιφγν φηη εληφπηδαλ, παξαηεξψληαο ηε
γιψζζα, ζεκαληηθέο δηαθνξέο6.

1

Μηραειίδε, Η. «Ο Διιεληζκφο ηεο Ρνπκαλίαο 17νο-20φο αηψλαο. Δκπνξηθνί ζηαζκνί ησλ Διιήλσλ ζηε Ρνπκαλία»
(Δπηκέιεηα Δ. Γαβξά), 31-36,Αζήλα 2007, ζ. 26
2
θέηαο . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 19.
3
Μέξηδνο, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ.12
4
Κνιηζίδαο, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Θεζζαινλίθε 2006,
ζ.33
5
Κνιηζίδαο,ν.π. ζ, 35
6
Βαθαιφπνπινο, Α. «Ο βφξεηνο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 1878-1894». Δθδφζεηο:
ΣΑΜΟΤΛΖ ΑΝΣ., Θεζζαινλίθε 200, ζ. 42
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αηψλα ην βπδαληηλφ θξάηνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ησλ

μελφθσλσλ πιεζπζκψλ νη νπνίνη θαηνηθνχζαλ ζηα νξεηλά κέξε ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη
ηεο Μαθεδνλίαο ή ηεο Αιβαλίαο ή αθφκε θαη πην πάλσ. ε απηά ηα κέξε ππήξμαλ δηάθνξεο
πεξηνρέο φπνπ νη θάηνηθνη κηινχζαλ κία αιινησκέλε ιαηηληθή δηάιεθην ε νπνία έκνηαδε κε ηε
ξνπκαληθή γιψζζα γηα ηνλ ιφγν φηη δηακνξθψζεθε ζηε Γαθνβιαρία7. Οη Βπδαληηλνί δελ
αλαιψζεθαλ ζηελ επεμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε απηή ε γισζζηθή
δηάιεθηνο.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δελ ήηαλ ιίγνη νη Έιιελεο εθείλνη νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ
Ζγεκφλεο ζηε Μνιδαβία θαη ηε Βιαρία θη απηφ ζηάζεθε ε αθνξκή λα έξζνπλ νη Έιιελεο ζε πην
ζηελή επαθή κε ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο πνπ δνχζαλ ζηηο Ζγεκνλίεο απηέο, νη νπνίνη
νλνκάζηεθαλ Βιάρνη8. Δπνκέλσο θαη εθείλνη νη νπνίνη θαηνηθνχζαλ ζηα νξεηλά κέξε ηνπ
ππφδνπινπ Διιεληζκνχ θαη κηινχζαλ ηε ζπγγεληθή πξνο ηε βιαρηθή γιψζζα δηάιεθην
νλνκάζηεθαλ Κνπηζφβιαρνη απφ ηε γιψζζα ηνπο, ε νπνία νλνκάζηεθε θνπηζνβιαρηθή, ήηνη
παξεθζαξκέλε βιαρηθή9.
Δπηρεηξψληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην παξειζφλ, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ε
εκθάληζε ησλ Διιήλσλ ζηα εδάθε ηεο ζεκεξηλήο Ρνπκαλίαο έρεη βαζηά ηηο ξίδεο ηεο κέζα ζην
ρξφλν, αλ θαη ππήξμε πνιπζχλζεηε. Δθείλν ην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηεο απηνλνκίαο ην νπνίν
επηβιήζεθε κεηά ηελ άισζε ηεο Πφιεο απφ ηελ Τςειή Πχιε ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, πνπ
ππήξραλ ηφηε, ηηο θαηέζηεζε πξνζθηιέο έδαθνο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο βπδαληηλήο παξάδνζεο.
Πέξα απφ απηφ, ε κεηαθίλεζε ησλ Διιήλσλ πξνο ηελ Σξαλζπιβαλία10 βξήθε πξφζθνξν έδαθνο
απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο ππέγξαςαλ νη Αςβνχξγνη κε ηνπο Οζσκαλνχο11. Οη
ζπλζήθεο απηέο, έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ, δεκηνχξγεζαλ θαηάιιειν έδαθνο ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ
αηψλα γηα ηνπο Έιιελεο εκπφξνπο, ιφγηνπο αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηδηαίηεξα
ηνπο ηεξείο απφ ηελ Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν, γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζνχλ ζηηο
Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο θαη ηελ Σξαλζπιβαλία12.
ηηο Ζγεκνλίεο, σο ηφπνο δηακνλήο, γηα εθείλνπο νη νπνίνη θαηάγνληαλ απφ ηηο βιαρφθσλεο
πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, έβξηζθαλ πην επλντθέο ηηο ζπλζήθεο γηα ηνλ ιφγν φηη εθεί κηινχζαλ κηα
δηάιεθην ε νπνία παξνπζίαδε πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηε δηθή ηνπο. Έηζη νη Έιιελεο, γηα λα είλαη
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Βαζίιεην ηεο Γαθίαο πνπ βξηζθφηαλ ζηε ζεκεξηλή Ρνπκαλία θαη θαηαθηήζεθε ην 106 κΥ απφ ηνπο Ρσκαίνπο θαη κεηά
θξάηεζε ην φλνκα Γαθνβιαρία.

Βεξέκεο, Θ. «Βαιθάληα από ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηώλα. Γόκεζε θαη Απνδόκεζε ησλ θξαηώλ». Δθδφζεηο:
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005,ζ.29
8

9

Βαθαινπνπινο, ν.π., ζ. 31
Ηζηνξηθή νξεηλή πεξηνρή ζηελ θεληξηθή Ρνπκαλία.
11
Πξψηε ε ζπλζήθε ηνπ Κάξινβηηο(1699) θαη δεχηεξε απηή ηνπ Παζάξνβηηο (1718) έζεζαλ ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε
ηνπο νπνίνπο έκειιε λα δηεμαρζεί ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην αλάκεζα ζηελ Αςβνπξγηθή θαη Οζσκαληθή
απηνθξαηνξία.
12
Καηζάλεο, Ν., & Νηίλαο, Κ.» Οη Βιάρνη ηνπ λνκνχ εξξψλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο». έξξεο 2008, ζ.11
10
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πην εχθνιε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ λέν ηφπν, έδσζαλ έκθαζε ζε απηά ηα θνηλά ζεκεία κε ηνλ
ληφπην πιεζπζκφ13. Τπνγξακκίδεηαη, φηη απηά ηα θνηλά ζεκεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θη απφ ηνπο
Ρνπκάλνπο, σο έλα κεγάιν ηεθκήξην γηα ηε λνκηκνπνίεζε φισλ απηψλ πνπ δηεθδηθνχζαλ ζε
ζρέζε κε ηνπο βιαρφθσλνπο πιεζπζκνχο ηεο Μαθεδνλίαο. Τπήξραλ φκσο θαη θάπνηεο
αληηπαξαζέζεηο γηα ηελ ηαπηφηεηα απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζε επίθεληξν ησλ
ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο θαη έηζη αλαδεηθλχνληαη ζε έλαλ πνιχ ζπνπδαίν
γλψκνλα γηα ηελ δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ εθαηέξσζελ14.
Όζηεξα απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο νη Έιιελεο δηαθξίζεθαλ απφ ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο
θαη ζεκείσζαλ κηα ζεηηθή εμέιημε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξάζε. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο πάλσ
ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε πνιπζχλζεηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ήηαλ ηα λαπηηιηαθά γξαθεία, ηα
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα εξγνζηάζηα15. Σν εμαγσγηθφ θαη εηζαγσγηθφ εκπφξην ήηαλ
απνθιεηζηηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο απνηεινχζαλ κία κφλν
φςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ σο πξψηηζην θαζήθνλ ηελ νξγάλσζή
ηνπο ζε θνηλφηεηεο, αιιά θαη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ θαη εθθιεζηψλ16. Απηφ νδήγεζε ζην λα
ζρεκαηηζζνχλ θνηλφηεηεο ζε πνιιέο πφιεηο (Βνπθνπξέζηη, Γαιάηζη, νπιηλά, θαη άιια).
Ζ κεηάβαζε ησλ Διιήλσλ ζηηο Ζγεκνλίεο έδξαζε επεξγεηηθά εθφζνλ νη ληφπηνη εγεκφλεο,
γλσζηνί σο Βνγηάξνη, ελδπλάκσζαλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ ζεκεηψζεθε ζχλαςε θαιψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο Έιιελεο θαη εηδηθά κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Αθνινχζσο,
νη Βνγηάξνη πξφζθεξαλ πινχζηεο δσξεέο ζηα Παηξηαξρεία ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ησλ
Ηεξνζνιχκσλ, αιιά θαη πξνο ην Άγην ξνο. Απηφ εληζρχεηαη θη απφ ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο
κνλαρνί ηνπ Αγίνπ φξνπο πήγαλ ηφηε ζηηο Ζγεκνλίεο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ειιεληθή παηδεία
έλαληη ηεο ζιαβνληθήο, ζεσξψληαο φηη ε ειιεληθή παηδεία θαη ε δηάδνζή ηεο κπνξνχζαλ λα
αμηνπνηεζνχλ17 Απηή ε επεκεξία ησλ Διιήλσλ είρε σο απφξξνηα έλα ζεκαληηθφ αληίξξνπν θαηά
ηνπ ζιαβηζκνχ, απνηειψληαο νπζηαζηηθά έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζιαβηζκνχ θαη ηεο επέθηαζεο ηνπ ζηνλ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ.18.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Έιιελεο ζεκείσζαλ κείδνλνο ζεκαζίαο νηθνλνκηθή, θνηλσληθή
θαη πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή θη σο πξνο απηφ, ηνλ ξφιν ηνπ δηαδξακάηηζε ηνλ
επφκελν αηψλα ε δηαθπβέξλεζε ησλ Παξαδνπλάβησλ Ζγεκνληψλ απφ Έιιελεο εγεκφλεο, ηνπο
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Αβέξσθ, Δ. «Ζ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο». Δθδφζεηο : Φ.Η.Λ.Ο., Σξίθαια 1987, ζ. 36
Βαθαιφπνπινο, ν.π. ζ. 33
15
Νπζηαδνπνχινπ, Πειεθίδνπ, Μ. «Οη βαιθαληθνί ιανί απφ ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε».
Δθδφζεηο: ΒΑΝΗΑ, Θεζζαινλίθε 2000, ζ. 25
16
Βεξέκε, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 38
17
θέηαο, ν.π., ζ.44
18
Βαθαιφπνπινο, ν.π., ζ. 53
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Φαλαξηψηεο19. Ήηαλ απηνί νη νπνίνη δηαθπβέξλεζαλ ηνλ ηφπν απηά ηα ρξφληα απφ ην 1711 κέρξη ην
1821 πξνάγνληαο ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ηφζν
ζηνλ πλεπκαηηθφ, φζν ζην πνιηηηζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ ηνκέα άλνημε λένπο νξίδνληεο γηα λα
εηζρσξήζνπλ νη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ20.
Παξά ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, νη Φαλαξηψηεο έκεηλαλ ζηε ζπλείδεζε ησλ Ρνπκάλσλ σο
έλα ζνβαξφ θψιπκα ζηελ εμέιημε ηεο ξνπκαληθήο παηδείαο21 (Βαθαιφπνπινο 2005,45).
Πξσηίζησο, ε πεγή ηεο δηακάρεο απηήο ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαηέζεθε ζηνπο Φαλαξηψηεο
ε δηνίθεζε ησλ Ζγεκνληψλ. Ο εξρνκφο ηνπο ήηαλ πιένλ γεγνλφο, φηαλ νη εγεκνλίεο ησλ Ζγεκνληψλ
Καληεκήξ θαη Μπξνπλθνβεάλνπ22 θαηά ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, νξγάλσζαλ θίλεκα γηα λα
δηαιχζνπλ ηελ Οζσκαληθή θπξηαξρία23. Απηφ ην γεγνλφο γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Οζσκαλνχο. Απφ
ηελ άιιε, ε Τςειή Πχιε απεθάλζε λα ελεξγήζεη δξαζηηθά αληηθαζηζηψληαο ηελ ηνπηθή ειίη απφ
κηα νκάδα αλζξψπσλ κνξθσκέλσλ πνπ δελ ήηαλ άιινη απφ ηνπο Φαλαξηψηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη
νη Φαλαξηψηεο αθνινχζεζαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν, νη θάηνηθνη ησλ
Ζγεκνληψλ αληηκεηψπηζαλ αξλεηηθά ην έξγν ηνπο γηα ηνλ ιφγν φηη νπζηαζηηθά εθηεινχζαλ εληνιέο
ηεο Τςειήο Πχιεο24.
Οη Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, δηαθείκελνη δπζκελψο πξνο ηνπο Έιιελεο, φμπλαλ ηελ
αληηπάζεηά ηνπο πξνο απηνχο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ην 1821. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί δε, φηη ν Ρνπκάλνο επαλαζηάηεο Σνχληνξ Βιαληηκηξέζθνπ (Tudor Vladimirescu)25,
χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ είρε κε ηνπο Φηιηθνχο γηα ηελ ελεξγφ ζπκβνιή ηνπ ζηελ
Διιεληθή Δπαλάζηαζε, κεηεβίβαζε πιεξνθνξίεο ζηνπο Οζσκαλνχο γηα ηε δξάζε ησλ Φηιηθψλ26.
Ζ πξάμε ηνπ απηή ζεσξήζεθε πξνδνζία, γη’ απηφ εθηειέζηεθε ηελ ίδηα ρξνληά. πλεπψο,
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ππήξμε, ε ελδπλάκσζε ηεο εκπάζεηαο πνπ ήδε είρε δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο
19

Κνιηζίδαο, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ,
Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 41
20
Βεξέκεο, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο:
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 39
21
Βαθαιφπνπινο, Α. «Ο βόξεηνο Διιεληζκόο θαηά ηελ πξώηκε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα 1878-1894».
Δθδφζεηο: ΣΑΜΟΤΛΖ ΑΝΣ., Θεζζαινλίθε 2004,ζει 45.
Ζγεκνλία ηνπ 17νπ αηψλα ηεο νηθνγέλεηαο Μπξνπλθνβεάλνπ ζηε Βιαρία θαη ηνπ Γεκήηξηνπ Καληεκήξ
ζηελ Μνιδαβία.
23
Νπζηαδνπνχινπ, Πειεθίδνπ, Μ. «Οη βαιθαληθνί ιανί απφ ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή
απνθαηάζηαζε». Δθδφζεηο: ΒΑΝΗΑ, Θεζζαινλίθε 2000, ζ. 33
24
Αβέξσθ, Δ. «Ζ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο». Δθδφζεηο : Φ.Η.Λ.Ο., Σξίθαια 1987,
ζ. 54
25
Ο Σνχληνξ Βιαληηκηξέζθνπ (Tudor Vladimirescu, 1780 - 7 Ηνπλίνπ 1821) ήηαλ Ρνπκάλνο επαλαζηάηεο,
εγέηεο ηεο εμέγεξζεο ηεο Βιαρίαο ηνπ 1821.Ο Tνχληνξ γελλήζεθε ζην Βιαληηκίξη, ζην λνκφ Γθφξη, ζηελ
πεξηνρή ηεο Oιηελίαο (Γπηηθή Βιαρία) ζε νηθνγέλεηα έπνηθσλ αγξνηψλ. ε ειηθία 12 εηψλ ζηάιζεθε
ζηελ Κξατφβα, ζηελ ππεξεζία ηνπ βνγηάξνπ Ηνάλ Γθινγθνβεάλνπ, φπνπ αξγφηεξα έκαζε ξεηνξηθή,
γξακκαηηθή θαη ειιεληθά.
26
Dakin, D. «Ζ ελνπνίεζε ηεο Διιάδνο 1770-1923». (κεηάθξαζε Α. Ξαλζφπνπινπ), Δθδφζεηο :MIET,
Αζήλα 2012, ζ. 21
22
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Έιιελεο θπξίσο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ αλζξψπνπ απηνχ ν νπνίνο ηηκήζεθε σο εζληθφο ήξσαο απφ
ηνπο Ρνπκάλνπο27.
πλ ηνηο άιινηο, ε ειιεληθή Δπαλάζηαζε είρε θαη άιιε απήρεζε εθφζνλ ε δηνηθεηηθή
νξγάλσζε ησλ Ζγεκνληψλ αλαηέζεθε εθ λένπ ζηνπο Βνγηάξνπο νη νπνίνη κχεζαλ ηνλ ιαφ ζηελ
μελνθνβία. ε απηφ πεξηειήθζεζαλ θαη νη Έιιελεο νη νπνίνη θπξηαξρνχζαλ ζηνλ πνιηηηθφ αιιά
θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ ηφπνπ θαη έηζη απφ ηε κηα κεξηά ζπλαληψληαη εχπνξνη Έιιελεο, πνπ
δνπλ ζηελ επκάξεηα, θη απφ ηελ άιιε κεξηά ζπλαληψληαη άπνξνη Ρνπκάλνη. Πξφθεηηαη γηα κηα
αληίζεζε πνπ επηθέξεη αλαζηάησζε θαη ζχγρπζε28. Ζ λέα δηνηθεηηθή νξγάλσζε επέθεξε δηάθνξεο
ηξνπνπνηήζεηο, ελδπλακψλνληαο ηε λέα αληηπάζεηα αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ρνπκάλνπο,
θάηη ην νπνίν δελ άζθεζε επηξξνή ζηελ θνηλσληθή δξάζε θαη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
Διιήλσλ. Απηή ε «άλζεζε» ηελ νπνία γλψξηζαλ νη Έιιελεο, ζεκαδεχηεθε απφ ζπκθσλίεο πνπ
ππνγξάθεθαλ εθείλε ηελ επνρή. Απηέο ήηαλ ε ξσζνηνπξθηθή ζπλζήθε ηεο Αδξηαλνχπνιεο ην
1829, ε νπνία εμππεξεηνχζε ηελ εμ νινθιήξνπ απηνλνκία ζηηο Ζγεκνλίεο, ε αγγινηνπξθηθή
ζπλζήθε ηνπ 1838, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ην άλνηγκα ησλ ηελψλ ηνπ Διιήζπνληνπ γηα ηα
εκπνξηθά πινία, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ ην 1856 ε νπνία έθαλε δηεζλή ηε
λαπζηπινΐα ζηνλ Γνχλαβε θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην29. Ο έιεγρνο ηνπ εκπνξίνπ ν νπνίνο δηεμαγφηαλ
κέζσ ηνπ Γνχλαβε ήηαλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ Διιήλσλ, αθνχ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε λαπηηιία θαη ην εκπφξην, έγηλαλ αθφκε πην εχπνξνη θαη απέθηεζαλ
πνιηηηθή ηζρχ30. Σελ ίδηα πεξίνδν πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ζρνιεία, αζιεηηθά ζσκαηεία
απέδηδαλ αξηζηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο.
Σφζν ε Διιάδα φζν θαη ε Ρνπκαλία, σο εζληθά θξάηε, πξνέβεζαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο,
ψζηε λα εμνκαιπλζνχλ νη ζρέζεηο θαη λα βξνπλ ηε ρξπζή ηνκή ζηνλ πνιηηηθφ, αιιά θαη ζηνλ
εκπνξηθφ ηνκέα. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο θηλήζεθαλ ζε αληηηνπξθηθή
βάζε, δελ επέθεξαλ θάπνην απνηέιεζκα. Δμάιινπ, ε Διιάδα πξνσζνχζε κηα ελδνβαιθαληθή
ζπκκαρία θαηά ησλ Σνχξθσλ θαη ε Ρνπκαλία επηζπκνχζε λα εμππεξεηήζεη ηελ ειεπζεξία ηεο κε
δηπισκαηηθφ ηξφπν 31.
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, Διιάδα θαη Ρνπκαλία, εμνκαιχλζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο (1875-1878), φηαλ ν ζιαβηθφο θίλδπλνο επέθεξε
ηελ επαθή ηεο Διιάδαο κε ηελ Ρνπκαλία. Ζ Βνπιγαξηθή Δμαξρία, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην
27

Βεξέκεο, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο:
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 62.
28

θέηαο, . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 28
29
Μέξηδνο, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 34.
30

Βεξέκεο, ν.π.ζ. 39
Βαθαιφπνπινο, Α. «Ο βφξεηνο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 1878-1894». Δθδφζεηο:
ΣΑΜΟΤΛΖ ΑΝΣ., Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 46
31
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1870, αιιά θαη νη επεθηαηηθέο βιέςεηο ησλ Βνπιγάξσλ ζηε Μαθεδνλία, είραλ σο απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεζεί ζηελ Αζήλα έλα θιίκα θαηά ησλ ιάβσλ32 . πλεπψο, απηφ νδήγεζε ηελ Ρνπκαλία
λα αληηκεησπίζεη ηε ξσζηθή απεηιή θη απφ ηε βφξεηα πιεπξά θαη απφ ηελ λφηηα κέζσ ηεο
Βνπιγαξίαο. Δπνκέλσο νδήγεζε ηηο Διιάδα θαη Ρνπκαλία λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο δηπισκαηηθέο
ηνπο ζρέζεηο33 (Κνιηζίδαο, 2006). Ζ θηιία απηή επηθπξψζεθε ην 1880 κε ηελ ππνγξαθή ηεο
Δκπνξηθήο χκβαζεο θαη δηήξθεζε επηά ζπλαπηά έηε34 .
Ζ ξεπζηή θαηάζηαζε ηεο νπνίαο ε παξνπζία ήηαλ έληνλε ζηε δηεζλή ζθελή, δηακφξθσζε
λέεο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ Ρνπκαλία γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο,
ζηξάθεθε γηα βνήζεηα ζηελ Απζηξννπγγαξία αιιά θαη ηε Γεξκαλία, δηφηη απηέο είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα ηεο πξνζθέξνπλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζε πεξίπησζε ξσζηθήο επίζεζεο, εθφζνλ
ήηαλ αθφκε έθδειε ε ξσζηθή απεηιή πνπ δερφηαλ35. Αλ γηλφηαλ απηφ, ε Ρνπκαλία ζα «μεπιήξσλε»
ηε βνήζεηα απηή κε ηελ παξαίηεζή ηεο απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο Σξαλζπιβαλίαο, ηνπ Βαλάηνπ αιιά
θαη ηεο Βνπθνβίλαο3637 .
Ζ ζηξνθή ηεο Ρνπκαλίαο ζε Απζηξννπγγαξία θαη Γεξκαλία δεκηνχξγεζε λέεο ζπλζήθεο
θαη ηα δεδνκέλα, θάηη ην νπνίν δελ άθεζε αλεπεξέαζηεο ηηο ζρέζεηο Διιάδαο – Ρνπκαλίαο. Ζ
Ρνπκαλία ζέιεζε λα δηεθδηθήζεη ηελ πεξηνρή ηεο λφηηαο Γνβξνπηζάο38, γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηελ
ελδερφκελε επέθηαζε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Μαθεδνλία θαη ε πνιηηηθή ήηαλ θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ ζπκβνιή ηεο Ρνπκαλίαο ζην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα39. Ήζειε λα κεηαθέξεη ηελ
πξνζνρή ηνπ ξνπκαληθνχ ιανχ απφ ηνπο «αδειθνχο» ηεο Σξαλζπιβαλίαο (πνπ ζα παξαρσξνχληαλ
ζηελ Απζηξννπγγαξία), ζε απηνχο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ. Έηζη ε Ρνπκαλία
δεκηνχξγεζε ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο.
Ζ βαιθαληθή θξίζε ηνπ 1885, κεηά ηελ πξαμηθνπεκαηηθή πξνζάξηεζε ηεο Αλαηνιηθήο
Ρσκπιίαο40 απφ ηελ Βνπιγαξία, έθεξε πάιη ηηο δπν πιεπξέο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο. Ο θίλδπλνο ηεο
βνπιγαξηθήο εμέγεξζεο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε βφξεηα Γνβξνπηζά ήηαλ κεγάινο. Ζ ζπλεξγαζία
32

Κνιηζίδαο, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ,
Θεζζαινλίθε 2006,σ.47
33

Διιεληθή πξεζβεία ηδξχζεθε ζην Βνπθνπξέζηη κε πξψην πξέζβε ηνλ Μάξθν Γξαγνχκε.
Βεξέκε, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 71
35
Βεξέκε, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 73
36
ΒΓ εδάθε ηεο Ρνπκαλίαο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ Απζηξία.
37
θέηαο, . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 66
38
Ζ Γνβξνπηζά, Γφβξνπηδα ή Νηνκπξνπηδά είλαη ηζηνξηθή πεξηνρή ηεο δπηηθήο αθηήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κεηαμχ
ηνπ Κάησ Γνχλαβε θαη ηεο αθηήο πνπ ζήκεξα κνηξάδεηαη κεηαμχ Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο (Βφξεηα θαη Νφηηα
Γνβξνπηζά αληίζηνηρα). Κπξηφηεξε πφιε - ιηκέλαο ηεο επαξρίαο απηήο είλαη ε Κσλζηάληδα.
39
θέηαο, ν.π., ζ. 61
40
Ζ Αλαηνιηθή Ρσκπιία ήηαλ κηα απηφλνκε πεξηνρή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1878 απφ
ηε πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ θαη θαηαξγήζεθε ην 1885, νπφηε ελνπνηήζεθε κε ην Πξηγθηπάην ηεο Βνπιγαξίαο ππφ ηελ
επηθπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. πλέρηζε λα είλαη Οζσκαληθή επαξρία κέρξη ην 1908,
νπφηε ε Βνπιγαξία αλαθεξχρηεθε αλεμάξηεηε. Ζ πεξηνρή αληηζηνηρνχζε ρνλδξηθά ζηε ζεκεξηλή λφηηα Βνπιγαξία.
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αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία ηειηθά δελ επεηεχρζε, γηα ηνλ ιφγν φηη ε δεχηεξε
απνδέρζεθε ηελ έλσζε ηεο Βνπιγαξίαο κε ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία αθνινπζψληαο ηε γξακκή ηεο
Βηέλλεο. Σαπηφρξνλα κε ηηο εμειίμεηο νη νπνίεο ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηπισκαηίαο, νη
ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο ηαξάζζνληαη απφ πην εηδηθά ζέκαηα41. Πην αλαιπηηθά, ηα ζέκαηα απηά
αθνξνχλ ηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ πεξηνπζία ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ήηαλ
εγθαηαζηεκέλνη ζηε Ρνπκαλία, αιιά δελ είραλ απφγνλνπο. πλεπψο ε ζέιεζε ησλ Διιήλσλ λα
θιεξνδνηήζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο απεκπνιψληαο ζεκαληηθά πνζά γηα λα ηα επελδχζνπλ ζε
αγαζνεξγίεο ζηελ Διιάδα, ήηαλ θάηη πνπ εμήγεηξε ηηο αληηδξάζεηο ησλ Ρνπκάλσλ42. Απηφ δελ ήηαλ
αξεζηφ νχηε ζηε ξνπκαληθή θπβέξλεζε ε νπνία ζέιεζε λα κελ επηηξέςεη ηελ εθξνή θεθαιαίσλ
ζεσξψληαο φηη νη πεξηνπζίεο πνπ είραλ απνθηήζεη νη Έιιελεο ζηε Ρνπκαλία, αλήθαλ ζην
Ρνπκαληθφ θξάηνο43. Απηφ φμπλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ είραλ ήδε
δηακνξθσζεί απφ ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ.
Σν αίζζεκα ησλ ξαηζηζηηθψλ δηαζέζεσλ θαη ηεο μελνθνβίαο ε νπνία κεηαθέξζεθε ζηνλ
ξνπκαληθφ ιαφ χζηεξα απφ ην ηέινο ηεο εγεκνλίαο ησλ Φαλαξησηψλ, ελδπλακψζεθε ηδηαίηεξα απφ
ηε δηακάρε γηα ηνπο Κνπηζνβιάρνπο θαη θαηέιεμε ζην ζέκα ησλ ειιεληθψλ πεξηνπζηψλ πνπ είραλ
απνθηήζεη ζηε Ρνπκαλία. Με βάζε φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, ζηα ηέιε ηνπ αηψλα, νη ζρέζεηο ησλ
δχν θξαηψλ νμχλζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν, θάηη πνπ νδήγεζε ζηε δηαθνπή ηνπο ην 189244.

1.2 Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΣΧΝ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΧΝ
Απηνί νη βνπλίζηνη πιεζπζκνί ηεο Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ θαη Μαθεδνλίαο δε ζέιεζαλ λα
έρνπλ ηελ νλνκαζία Κνπηζφβιαρνη γηα ηνλ ιφγν φηη ηε ζεσξνχζαλ ππνδεέζηεξε θαη ηαπεηλσηηθή.
Δθείλε ε νλνκαζία ζηελ νπνία έδεηρλαλ δεθηηθνί ήηαλ ε νλνκαζία «Διιελφβιαρνη» ή αθφκε θαη
«νξεηλνί Έιιελεο Βιάρνη». Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ε νλνκαζία «Βιάρνο» έρεη ηε ζεκαζία ηνπ
νξεηλνχ Έιιελα πνπ είλαη πνηκέλαο θη απηφ ηζρχεη γηα θάζε ειιεληθφ κέξνο θαη φρη κφλν ζηηο
πεξηνρέο πνπ κηιήζεθε ε Κνπηζνβιαρηθή γιψζζα45. Μεηέπεηηα, νη ίδηνη νλνκάζζεθαλ
«Αξξνπκνχλνη» ην νπνίν θαη απεδέρζεζαλ γηα ην ιφγν φηη ην ζηεξεηηθφ άιθα παξέπεκπε ζην
γεγνλφο φηη δελ ήηαλ Ρνπκάλνη, αιιά εθ ησλ πζηέξσλ δελ ήζειαλ απηφ ην φλνκα θαη πξνηίκεζαλ
λα ιέγνληαη κφλν Βιάρνη δηφηη ζεσξνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη θαλεξψλνπλ πην θαιά ηελ ειιεληθή
ηνπο ηαπηφηεηα46.

41

Βεξέκεο, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο:
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 77
42
θέηαο, . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε, 2008, ζ. 63
43
Μέξηδνπ, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 59
44
Βαθαιφπνπινο, Α. «Ο βφξεηνο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 1878-1894». Δθδφζεηο:
ΣΑΜΟΤΛΖ ΑΝΣ., Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 69 - 70
45
Νπζηαδνπνχινπ, Πειεθίδνπ, Μ. «Οη βαιθαληθνί ιανί απφ ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε».
Δθδφζεηο: ΒΑΝΗΑ, Θεζζαινλίθε 2000, ζ. 37
46
Αβέξσθ, Δ. «Ζ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο». Δθδφζεηο : Φ.Η.Λ.Ο., Σξίθαια 1987, ζ. 72
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Οη άλζξσπνη απηνί ζε φιε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ειιεληθνχ Έζλνπο ζηάζεθαλ νη πην
γλήζηνη Έιιελεο δίλνληαο ην δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ζηίγκα ζηνπο εζληθνχο αγψλεο θαη ην ειιεληθφ
εκπφξην αιιά θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη φηαλ δνχζαλ ζηνλ ηφπν ηνπο, αιιά θαη φηαλ
κεηαθηλνχληαλ ζε μέλεο ρψξεο. Φπζηθά δελ αθήλνληαη πεξηζψξηα ή ππφλνηεο γηα ηελ ειιεληθφηεηα
ησλ πιεζπζκψλ απηψλ αθφκε θη φηαλ αλαθηλήζεθε απφ ηε Ρνπκαληθή Πξνπαγάλδα ην
Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα47.
Οη Βιάρνη ζηελ Διιάδα δελ απνηεινχλ κεηνλφηεηα θαη κάιηζηα δελ απνηεινχλ εζληθή
κεηνλφηεηα. Οη ίδηνη ληψζνπλ πξαγκαηηθνί Έιιελεο θαη δελ εθδήισζαλ ηελ ηάζε ηνπο λα
δεκηνπξγήζνπλ δηθφ ηνπο κεκνλσκέλν θξαηίδην κέζα ζην ειιεληθφ θξάηνο. Σνπλαληίνλ, είλαη
Έιιελεο ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη έρνπλ απνδείμεη ηνλ εζληθφ ηνπο παικφ48. ην ζχλνιφ ηνπο νη
Βιάρνη ή Κνπηζφβιαρνη ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο ηνπ έζλνπο, φπσο θαηά ηελ Καηνρή, δελ
ζθέθηεθαλ νχηε ζθφπεπαλ λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα, παξά κφλν
πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηζφηηκα θαη αληηπξνζσπεπηηθά ζηηο εζληθέο εθείλεο
δηαθπκάλζεηο πνπ ηαιάληδαλ θαηά θαηξνχο ηε ρψξα καο49.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ηνπ θνπηζνβιαρηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη Κνπηζφβιαρνη ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν ήηαλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ρσξηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο νξεηλέο δηαβάζεηο θαη πιαγηέο ηεο Πίλδνπ (κέρξη
ηα Άγξαθα), ζε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ 800 έσο 1.500 κέηξα. Δθηφο απφ ηελ Πίλδν είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ νξνζεηξά Βαξλνχληα, Βέξλνπ (Βίηζη) θαη Αζθηνχ (Πηζνδέξη, Νπκθαίν,
Κιεηζνχξα, Βιάζηε), ζην Βέξκην (έιη, Κνπκαξηά, Ξεξνιίβαδν), ζηα Πηέξηα (Βιαρνιείβαδν,
Κνθθηλνπιφο, Φηέξε) θαη ζηελ Αικσπία ή Καξαηδφβα. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη φζνη Κνπηζφβιαρνη
θαηνηθνχλ ζηε Θεζζαιία (Σξίθαια, Λάξηζα, Βειεζηίλν, Σχξλαβν, Διαζζφλα) θαη ζε άιιεο πφιεηο
φπσο Ησάλληλα, Γξεβελά, Βέξνηα θ.α. πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο ηεο
Πίλδνπ.

1.3 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε ιφγνο γηα ηελ παξεθζαξκέλε ιαηηληθή γιψζζα ησλ
Κνπηζνβιάρσλ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδπζε ησλ εζληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ
αηψλα, αιιά θαη ηελ άζθεζε ησλ κεηνλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηάζεθε ν ιφγνο γηα λα ηεζεί ππφ
ακθηζβήηεζε ε ειιεληθφηεηα ησλ πιεζπζκψλ απηψλ αιιά θαη ε δηεθδίθεζή ηεο απφ ην

47

Καηζάλεο, Ν., & Νηίλαο, Κ.» Οη Βιάρνη ηνπ λνκνχ εξξψλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο». έξξεο 2008, ζ. 47
Μέξηδνπ, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 44
49
Νπζηαδνπνχινπ – Πειεθίδνπ, ν.π., ζ. 38
48
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λενζχζηαην ξνπκαληθφ θξάηνο. ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο δε ζα
κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα απφ ην 1860 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Β΄
Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ηδξχζεθε ε Ρνπκαλνκαθεδνληθή Δπηηξνπή50 γηα λα θαζνξίζεη ζε ηη
απέβιεπε ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα κέζσ ηεο εθθιεζίαο θαη ζρνιείσλ γηα ηνπο Βιάρνπο. Σν 1863
ε Ρνπκαλία πεξηέιαβε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο θνλδχιηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη εθθιεζηαζηηθνχ έξγνπ γηα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο51. Σελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλέιαβαλ δπν Έιιελεο κε βιάρηθε θαηαγσγή, ν κνλαρφο Αβέξθηνο52 θαη ν
Απφζηνινο Μαξγαξίηεο53. Ζ επηινγή ηνπο ήηαλ ζηνρεπκέλε, δηφηη ε ειιεληθή παηδεία πνπ είραλ
ηνπο έθαλαλ πην «πξνζηηνχο».
Οη πιεζπζκνί απηνί απνθαινχλην νη ίδηνη σο Αξσκνχληνη φπσο αλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ, έλαο φξνο ν νπνίνο ππνδήισλε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε54. Απηφ ζπλεπάγεηαη
φηη ε νλνκαζία Ρσκηφο ε νπνία ππνδειψλεη ηνπο Έιιελεο είλαη ζπλψλπκε ηνπ Αξσκνχληνη, θάηη
ην νπνίν ηεθκεξηψλεη φηη απηφο ν πιεζπζκφο είλαη θνξέαο ηνπ θνηλνχ ειιελνξσκατθνχ
πνιηηηζκνχ55.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηεηξαεηνχο δηαθνπήο ησλ ειιελνξνπκαληθψλ δηπισκαηηθψλ
ζρέζεσλ56, νη ελέξγεηεο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο παξνπζίαζαλ κηα επηζεηηθφηεηα, ε νπνία
ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δείμεη φηη ππάξρεη έλα μερσξηζηφ εζληθφ θίλεκα πνπ
έρεη αληίθηππν αλάκεζα ζηνλ γλήζην θνπηζνβιαρηθφ πιεζπζκφ ηεο Μαθεδνλίαο. Δπνκέλσο, νη
πξσηεξγάηεο θαίλεηαη λα βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα πεηχρνπλ λέεο παξαρσξήζεηο απφ ηελ
Τςειή Πχιε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ έλα θνκκάηη ηνπ βιαρηθνχ πιεζπζκνχ ηεο
εθθιεζηαζηηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ κε ην λα ηδξχζνπλ ξνπκαληθή επηζθνπή ζηε
Μαθεδνλία57. Απφ ηελ άιιε, ε Ρνπκαλία ππνρξεψζεθε λα αθήζεη κεξηθψο ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα γηα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο γηα ην νπνίν είρε επελδχζεη πνιιά ρξήκαηα ιφγσ ηνπ
αηειέζθνξνπ ζρεδίνπ. Ο βαζηθφο ππεχζπλνο ήηαλ ν Μαξγαξίηεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε ηα
50

Κχξην φξγαλν ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο κε ηδξπηηθά κέιε ηνλ Καδαηδνβηηζη (D.D. Cazacovici), κε θαηαγσγή απφ
ην Μέηζνβν θαη ηα αδέιθηα Γθφγθα ( Goga), κε θαηαγσγή απφ ηελ Κιεηζνχξα. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Δπηηξνπήο
επηθεληξψλνληαλ ζηε γιψζζα θαη ηελ παηδεία.
51
θέηαο, . «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ειιελνξνπκαληθψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ (1866-1913)». Μαθεδνληθά 33νο, 2347.Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 30
52
Καηαγφηαλ απφ ηελ Αβδέιια Γξεβελψλ. Δπηιέρζεθε απφ ην Παηξηαξρείν λα κεηαβεί ζην Βνπθνπξέζηη θαη λα
δηεπζεηήζεη ηηο δηαθνξέο ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Παηξηαξρείνπ ζρεηηθά κε κνλαζηεξηαθέο γαίεο, αιιά έγηλε
θνηλσλφο ησλ ξνπκαληθψλ ηδεψλ.
53
Ο Απφζηνινο Μαξγαξίηεο, γελλεκέλνο ζηε Βιαρνθιεηζνχξα, απνθνίηεζε απφ ηε Εσζηκαία ρνιή θαη αζθνχζε ην
επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ. Αθνχ δειεάζηεθε απφ ηηο πξνζθνξέο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο, δηνξίζηεθε επηζεσξεηήο
ησλ ξνπκαληθψλ ζρνιείσλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη μεθίλεζε κηα εθζηξαηεία αιινίσζεο ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ησλ
Διιελφβιαρσλ.
54
Κνιηζίδαο, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Θεζζαινλίθε
2006, ζ. 66.
55
Βεξέκεο, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο:
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 71
56
1892-1896.
57
Βαθαιφπνπινο, Α. «Ο βφξεηνο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 1878-1894». Δθδφζεηο:
ΣΑΜΟΤΛΖ ΑΝΣ., Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 78
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θνλδχιηα φρη σο ιφγν γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ αιιά γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ
αλζξψπσλ, επί πιεξσκή θίισλ, ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε 58
Απφ ηελ άιιε, ηα ξνπκαληθά ζρνιεία βξίζθνληαλ ζε δπζνίσλε ζέζε γηα ηνλ ιφγν φηη ηα
ρξήκαηα ηα νπνία πεξίζζεπαλ απφ ηα ζρνιεία δε κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο
γηα λα δηεμαρζνχλ ηα καζήκαηα. Απηφ είρε σο θπζηθή απφξξνηα φρη κφλν ηε κε ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιείσλ αιιά λα κεησζνχλ θαη ζεκαληηθά νη καζεηέο. Οη εμειίμεηο απηέο καδί κε ηελ
απηαξρηθφηεηα

ηνπ

Μαξγαξίηε,

είραλ

σο

απνηέιεζκα

ηηο

έληνλεο

αληηδξάζεηο

ζηε

Ρνπκαλνκαθεδνληθή Δηαηξεία αιιά θαη ζηνλ Σχπν ζην Βνπθνπξέζηη . Σα λέα θπθινθφξεζαλ θαη
59

ζηηο ξνπκαληθέο εθεκεξίδεο ζηηο νπνίεο ππήξρε πιεζψξα θαηεγνξηψλ πξνο ηνλ Μαξγαξίηε θαζψο
θαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα ηα ξνπκάληθα ζρνιεία. ε αληίζεζε κε ηελ απήρεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ Μαξγαξίηε, νη θπβεξλήζεηο θξάηεζαλ ην ίδην πξφζσπν ζηελ εγεζία ηεο
ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο60. Ο ιφγνο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ησλ «επί πιεξσκή
θίισλ» πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε. Έηζη, νη Ρνπκάλνη νη νπνίνη είραλ
σο παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ηεο Βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο, ζθφπεπαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο
δηεθδηθήζεηο ηνπ Μαξγαξίηε γηα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο ψζηε λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηνλ νπιηάλν
γηα λα εθδψζεη δηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε ηεο Ρνπκαληθήο Δπηζθνπήο. Δλψ ζηελ αξρή θάλεθε λα
επνδψλεηαη απηή ε επηδίσμή ηνπο, ηειηθά ε αληίδξαζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο
Ρσζίαο ην απέηξεςαλ61.
Ο Μαξγαξίηεο επηρείξεζε λα καδέςεη ππνγξαθέο απφ ηηο θνπηζνβιαρηθέο θνηλφηεηεο ηεο
Μαθεδνλίαο ψζηε έπεηηα λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ νπιηάλν γηα ηελ ίδξπζε ηεο Ρνπκαληθήο
Δπηζθνπήο ζην Μνλαζηήξη κε δηθαηνδνζία ζηνλ καθεδνληθφ θαη επεηξσηηθφ ρψξν. Δλ ηέιεη ε
αίηεζε ε νπνία θαηαηέζεθε ζηνλ νπιηάλν έβξηζε πιαζηψλ ππνγξαθψλ62.
Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο έζεηε σο
αλαγθαίν φξν ηελ εκθάληζε ρεηξνπηαζηψλ δεηγκάησλ γηα ηελ επλντθή ζηάζε θαη θηιηθή δηάζεζε
ηεο Ρνπκαλίαο ε νπνία έπξεπε λα βάιεη έλα ηέξκα ζηελ παξνρή εδάθνπο ζε «εξγαζηήξηα» ηα
νπνία ππνηηκνχζαλ ηελ Διιάδα θαη εηδηθά ζηε Μαθεδνλία63. κσο ε Ρνπκαλία δε ζπκβηβαδφηαλ
ζε θάηη ηέηνην θη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην 1893, λα εληαηηθνπνηήζεη ηε δξάζε ηεο ζην

58

Μηραειίδε, Η. «Ο Διιεληζκφο ηεο Ρνπκαλίαο 17νο-20φο αηψλαο. Δκπνξηθνί ζηαζκνί ησλ Διιήλσλ ζηε Ρνπκαλία»
(Δπηκέιεηα Δ. Γαβξά), 31-36,Αζήλα 2007, ζ. 35
59
θέηαο, . «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ειιελνξνπκαληθψλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ (1866-1913)». Μαθεδνληθά 33νο, 2347.Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 82.
60
Αβέξσθ, Δ. «Ζ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο». Δθδφζεηο : Φ.Η.Λ.Ο., Σξίθαια 1987, ζ. 63
61
Βαθαιφπνπινο, Α. «Ο βφξεηνο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα 1878-1894». Δθδφζεηο:
ΣΑΜΟΤΛΖ ΑΝΣ., Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 83
62
Καηζάλεο, Ν., & Νηίλα, Κ.» Οη Βιάρνη ηνπ λνκνχ εξξψλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο». έξξεο 2008, ζ. 41
63
θέηα, . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 82
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Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα64, ελψ ζπλέρηδε λα πξνζθέξεη, έζησ θαη πεξηνξηζκέλα, θνλδχιηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ Κνπηζφβιαρσλ θη έηζη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο
Μαθεδνλίαο βξέζεθε ζε ηξνκεξά δπζάξεζηε ζέζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ξνπκαληζκνχ νη
πξφμελνη πξφηεηλαλ ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ ίδξπζε πην πνιιψλ θαη νξγαλσκέλσλ ζρνιείσλ,
αιιά θαη ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ ζε ηφπνπο πνπ ππέθεξαλ απφ ην
αλππνρψξεην θαη απηαξρηθφ ηνπ Μαξγαξίηε 65.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε παξά ην γεγνλφο φηη είρε πιήξε ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε
Μαθεδνλία, ηφηε δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ
ελδπλάκσζε θαη ελζάξξπλζε ησλ Κνπηζφβιαρσλ. Σελ πεξίνδν απηή, ν πξσζππνπξγφο Υαξίιανο
Σξηθνχπεο, αδπλαηψληαο λα απνπιεξψζεη ην δεκφζην ρξένο, ην Γεθέκβξην 1983, θήξπμε
πηψρεπζε, απνδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα βξήθε πξφζθνξν έδαθνο ζηηο επηδηψμεηο ηεο
απφ ηελ παζεηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο αιιά θαη ηελ ζπλαίλεζε ησλ «θίισλ» ηνπ
Μαξγαξίηε ζηα εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα. Οη δηακάρεο αλάκεζα ζηνλ Μαξγαξίηε θαη ηνπο
Κνπηζφβιαρνπο ήηαλ έληνλεο θαη νη Δθθιεζίεο θαηάληεζαλ ηφπνη ζπγθξνχζεσλ θαη αζέβεηαο66.
Σαπηφρξνλα ζηελ Ρνπκαλία, ε επηζεηηθφηεηα ησλ Ρνπκάλσλ ήηαλ πνιχ έληνλε ζηα ειιεληθά
ζρνιεία, ζηηο εθθιεζίεο κέζα απφ ηηο επηδξνκέο ηνπο αιιά θαη νη δηθαζηηθέο δηψμεηο ησλ Διιήλσλ
δελ είραλ ζηακαηεκφ67. Δπίζεο νη Έιιελεο θπξηεχνληαλ απφ έληνλεο αλεζπρίεο θαη θφβνπο, απφ
ηελ θπβεξλεηηθή δίσμε θαη επέιεγαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηφπν ή λα πνιηηνγξαθεζνχλ σο
Ρνπκάλνη πνιίηεο68.
Οη πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Ρνπκάλσλ δε δηαθφπεθαλ πνηέ γηα ηνλ ιφγν
φηη βαζηθή ηνπο επηδίσμε ήηαλ λα πιήμνπλ πηζαλά θέληξα αληηξνπκαληθψλ ελεξγεηψλ. Σν
επίθεληξν ηνπ ζηφρνπ ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο δελ ήηαλ σζηφζν ε πξφιεςε κηαο ελδερφκελεο
ειιεληθήο εμέγεξζεο θαηά ησλ Ρνπκάλσλ, αιιά ε άζθεζε επηξξνήο θαη πίεζεο ζηνπο Έιιελεο
νκνγελείο αιιά θαη ζην ειιεληθφ θξάηνο ελ γέλεη. Υαξαθηεξηζηηθφ γεγνλφο απνηέιεζε ε ελέξγεηα
φπνπ, είθνζη Ρνπκάλνη εηζέβαιιαλ ζην παξεθθιήζη ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο Βνπθνπξεζηίνπ
επηρεηξψληαο λα ππνρξεψζνπλ ηνλ εθεκέξην λα αλαγλψζεη ην Δπαγγέιην ζηε ξνπκαληθή γιψζζα,
θάηη ην νπνίν πξνζέθξνπζε ζηελ αληίδξαζή ηνπ γηα ηνλ ιφγν φηη ε εθθιεζία ήηαλ ειιεληθή θαη ν
64

Κνιηζίδα, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Θεζζαινλίθε 2006,
ζ. 79
65
Μέξηδνο, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 68
66
Νπζηαδνπνχινπ, Πειεθίδνπ, Μ. «Οη βαιθαληθνί ιανί απφ ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε».
Δθδφζεηο: ΒΑΝΗΑ, Θεζζαινλίθε 2000, ζ. 49
67
Βεξέκεο, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο:
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 48-49
68
Ζ δξάζε ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο εκθαληδφηαλ κε ιεπηνκέξεηεο ζηηο ξνπκαληθέο εθεκεξίδεο ζην Βνπθνπξέζηη. Οη
Έιιελεο αθνχ άθνπζαλ ηα ζθιεξά θαη απζηεξά κέηξα αιιά θαη ηηο αδηθίεο ηηο νπνίεο πθίζηαληαη νη Κνπηζφβιαρνη,
έπαηξλαλ πνιχ αθξαία κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. Δμάιινπ ε απνπζία ηνπ
Έιιελα πξέζβε ζην Βνπθνπξέζηη πξνθαινχζε έληνλε αλεζπρία θαη αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ ηνπο θαη έηζη ην 1893
έγηλαλ πνιιέο αηηήζεηο πνιηηνγξάθεζεο ζηε Ρνπκαληθή βνπιή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο.
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εθεκέξηνο δελ γλψξηδε ξνπκάληθα69. Σελ ίδηα κέξα είθνζη ρηιηάδεο Ρνπκάλνη εμέθξαζαλ ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο μερπκέλνη ζηνπο δξφκνπο γηα ηελ απέιαζε Διιήλσλ70. ια απηά ηα νπνία
εμειίζζνληαλ θαη ζεκεηψζεθαλ ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1906, φρη κφλν δελ απνηξάπεθαλ απφ ηε
ξνπκαληθή αζηπλνκία, αιιά ππνδαπιίζηεθαλ71.
Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη γηα ηελ ζπλείδεζε ησλ δχν ιαψλ,
αιιά θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο. Καη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη
ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο.

69

Υξπζνρφνπ, Α. «Οη Βιάρνη ηεο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ». Δθδφζεηο :ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 55-57
70
Βνχξε, . , «Ζ εθπαίδεπζε ζηε Μαθεδνλία. Μαθεδνληθφ- Βαιθαληθνί 1904-1913, απφ ηνλ Παχιν Μειά ζηελ
απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο», ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, Αζήλα 2008, ζ. 34
71
Γνχλαξε, Β. , «Σα Βαιθάληα ησλ Διιήλσλ: Απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ σο ηνλ Α’ Παγθφζκην πφιεκν». Δθδφζεηο:
ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 48

17

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο - Ζ ΡΖΞΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΟΡΟΤΜΑΝΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ(18921896)
2.1
Ο
ΡΟΛΟ
ΣΟΤ
ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟΤ
ΔΛΛΖΝΟΡΟΤΜΑΝΗΚΔ ΥΔΔΗ

ΕΖΣΖΜΑΣΟ

ΣΗ

ια ηα γεγνλφηα πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ 19ν αηψλα αιιά θαη
ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, απνηέιεζαλ ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν δηακνξθψζεθε ε λέα νπηηθή
ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο. Παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο κέζα απφ ηα λέα δεδνκέλα ζηελ
εγγχο δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. Οη Βαιθαληθέο ρψξεο απέβιεπαλ ζην λα έρνπλ κεγαιχηεξν
αληίθηππν κέζα απφ ηελ επηξξνή ηνπο ζηε Μαθεδνλία, κέζα απφ ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελψ
ζπλάκα πεξίκελαλ κία λέα θξίζε ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο, φπνπ ζα πξνρσξνχζαλ ζε εδαθηθέο
δηεθδηθήζεηο
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Απφ ηελ άιιε, ε Ρσζία ήζειε λα δψζεη ην δηθφ ηεο ζηίγκα ζηε Βνπιγαξία

αζθψληαο ζε απηή κεγάιε επηξξνή, θάηη πνπ ζπληέιεζε ην 1887 ζηε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο73. Σν 1896 φκσο νη ζρέζεηο αλαζεξκάλζεθαλ θαη κέζα απφ ηε βειηίσζε
ησλ ξσζνβνπιγαξηθψλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ , ε ξσζηθή δηπισκαηία ζεκείσζε πξφνδν κέζα απφ
κηα ζπκκαρία ησλ ζιαβηθψλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, θάηη ην νπνίν θάληαδε ηδηαίηεξα δχζθνιν. Ο
βαζηθφο ζηφρνο ηεο Βνπιγαξίαο, ήηαλ ε είζνδφο ηεο ζηε Μαθεδνλία κέζα απφ κηα εθπαηδεπηηθή
θαη εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη επαλαζηαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε74. Μέζα απφ απηά ηα
δξψκελα, επηρεηξήζεθαλ πξνζπάζεηεο λα βειηησζνχλ θαη νη ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα. Ζ ειιεληθή
θπβέξλεζε δελ ζπλαληνχζε θάπνην εκπφδην λα κελ ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Βνπιγαξίαο γηα
ηελ απνζηνιή ηνπ Βνχιγαξνπ δηπισκαηηθνχ πξάθηνξα ζηελ Αζήλα 75.
Οη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηε Βνπιγαξία είρε σο απνηέιεζκα ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ηεο

Απζηξννπγγαξίαο.

Ο ππνπξγφο

ησλ

εμσηεξηθψλ

ηεο

Απζηξίαο

Γθνινπθφθζθη (Goluchowski)76, είρε σο ζθνπφ λα ππάξμεη κηα ηζνξξνπία ζην ζιαβηθφ κπινθ., ην
νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δηαξθήο
εμέιημή ηνπ.
Σν ζιαβηθφ κπινθ, ινηπφλ, εμειηζζφηαλ αδηάθνπα πξνάγνληαο ηελ πξνζέγγηζε ηεο
Ρνπκαλίαο77, αιιά θαη ηεο Διιάδαο78. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ππνπξγνχ ηειεζθφξεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ
72

Υξπζνρφνπ, Α. «Οη Βιάρνη ηεο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ». Δθδφζεηο :ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΩΝ
ΠΟΤΓΩΝ, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 32
73
Αβέξσθ, Δ. «Ζ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο». Δθδφζεηο : Φ.Η.Λ.Ο., Σξίθαια 1987, ζ. 91
74
θέηαο, . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 87
75
Μέξηδνο, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 66
76
Άλεθε ζηελ ζπληεξεηηθή παξάηαμε, κέινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ.
77
Ζ Ρνπκαλία, ην 1883 είρε ζπλάςεη κε ηελ Απζηξννπγγαξία θαη ηε Γεξκαλία κπζηηθή ακπληηθή ζπλζήθε ε νπνία
πξνέβιεπε φηη ζε πεξίπησζε επίζεζεο ηεο Ρσζίαο ελαληίνλ ηεο Ρνπκαλίαο, νη δχν ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα ηεο παξέρνπλ
ζηξαηησηηθή δχλακε. Ζ ζπλζήθε θξαηήζεθε κπζηηθή γηα ηνλ ιφγν φηη απνηέιεζκα ήηαλ ε παξαίηεζε ηεο Ρνπκαλίαο απφ
ηε δηεθδίθεζε ηεο Σξαλζπιβαλίαο, ηνπ Βαλάηνπ θαη ηεο Βνπθνβίλαο.
78
Κνιηζίδαο, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Θεζζαινλίθε
2006, ζ. 64
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1896 φηαλ επήιζε ε εμπγίαλζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε Ρνπκαλία
δε ζηακάηεζε ηελ θιηκάθσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζηελ Μαθεδνλία, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Διιάδα θξάηεζε αδηάιιαθηε ζηάζε ζηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά
κε ην δήηεκα ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ Εάππα, αιιά θαη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ Ρνπκάλνπ επηζθφπνπ79.
Ζ Ρνπκαλία αξρηθά δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ην έπξαμε
φκσο ζηελ ζπλέρεηα εθφζνλ βαζηθφο ηεο ζθνπφο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ δηπισκαηηθψλ
ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα, αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο. Γε κπνξεί θπζηθά λα
παξαβιεθζεί ην φηη ε Ρνπκαλία ελαπέζεζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο ζηελ Απζηξννπγγαξία εθφζνλ ε
βαζηθή ηεο επηδίσμε ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο ζηηο δηθέο ηηο βάζεηο.
Ζ ξνπκαληθή κεηαζηξνθή ηεθκεξηψζεθε κε δηάθνξα γεγνλφηα πνπ επέθεξαλ αιιαγέο. Πξσηίζησο,
ζπλαληάηαη ε θαηάξγεζε ηνπ ξνπκαληθνχ πξνμελείνπ ζην Μνλαζηήξη. ηνλ ηειεπηαίν
πξνυπνινγηζκφ ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο, δελ ππήξραλ πιένλ ηα θνλδχιηα γηα ην ξνπκαληθφ
πξνμελείν, θάηη ην νπνίν ζπλεπαγφηαλ ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνμελείνπ εθεί8081. πγθεθξηκέλα, ε
θαηάξγεζε ηνπ πξνμελείνπ ζην θαηεμνρήλ θέληξν ηεο Μαθεδνλίαο δείρλεη φηη νη ξνπκαληθέο
αμηψζεηο μεθίλεζαλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ην Κνπηζνβιαρηθφ Εήηεκα. Ζ ππνρψξεζε
απηή επεδίσθε λα πείζεη ηελ Διιάδα φηη ε Ρνπκαλία είλαη ζχκκαρφο ηεο. Ζ χζηαηε αιιαγή ηεο
ζεξβηθήο πνιηηηθήο82, αιιά θαη νη αμηψζεηο ηεο ζηε Μαθεδνλία επέβαιαλ ηελ ελεξγή ζπκκαρία ησλ
ρσξψλ ελάληηα ζηνλ ζιαβηζκφ θαη ηελ ππνγξαθή χκβαζεο εκπνξηθήο θαη πξνμεληθήο, ε νπνία
παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν83. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ε θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο, πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη
ζηε Ρνπκαλία.
Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέδξακαλ ζηε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο
ήηαλ ε ηξνπή πνπ έιαβε ην δήηεκα Εάππα πνπ ήηαλ θαη ε βαζηθή αθνξκή γηα ηε δηαθνπή ησλ
δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ8485. Με δεδνκέλν φηη ε Ρνπκαλία έδεημε λα πξνζπκνπνηείηαη λα πξνβεί ζε
παξαρσξήζεηο κεηά απφ ηελ απζηξηαθή πξνηξνπή, ηελ ίδηα ζηηγκή ζηελ Διιάδα έγηλε κηα δίθε κε
ζθνπφ λα δηαιεπθαλζνχλ νη θιεξνλφκνη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Εάππα θαη έηζη ηα δηθαζηήξηα
79

Μέξηδνο, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 69
Ο Ρνπκάλνο πξφμελνο έζηεηιε ην 1895 ζην Βνπθνπξέζηη κηα αληηπξνζσπεία γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
απνζπάζεη ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε γηα ηα ξνπκαληθά ζρνιεία θαη κε έκκεζν ηξφπν λα εμνβειίζεη ηνλ Μαξγαξίηε απφ
ηελ εγεζία ηεο πξνπαγάλδαο. Ζ αληηπξνζσπεία δε θαηφξζσζε λα απνζπάζεη θακία απνιχησο επηρνξήγεζε θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφ κεηέβεζαλ ν γηαηξφο Γ. Υξίζηνβηηο θαη Φ. Απνζηνιέζθνπ δεηψληαο ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγφ γηα λα
ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζηε Μαθεδνλία θαη λα δεηήζνπλ λα απνζηαιεί νηθνλνκηθή
ζηήξημε.
81
Βεξέκε, Θ. «Βαιθάληα απφ ηνλ 19ν σο ηνλ 20ν αηψλα. Γφκεζε θαη Απνδφκεζε ησλ θξαηψλ». Δθδφζεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2005, ζ. 86
82
ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1897 ππέγξαςε κπζηηθή ζπλζήθε κε ηε Βνπιγαξία πνπ πξνέβιεπε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν
ρσξψλ ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο θαη απζηξηαθήο επηξξνήο ζηε Μαθεδνλία.
83
θέηαο . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 84
84
Ζ απφθαζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ ν νπνίνο θαηάθεξε λα ζπκβηβάζεη ηελ
ππφζεζε κε ηνπο αληςηνχο ηνπ απνζαλφληνο.
85
Μέξηδνο, Α.. «Οη Αξκάλνη Βιάρνη. Θεζζαινλίθε». Δθδφζεηο :ΡΔΚΟ, Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 71
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πξνέβεζαλ ζε θάπνηεο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο απηέο ήηαλ φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε
αλαγθαδφηαλ λα εθηειέζεη θαηά γξάκκα ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο θαη πσο ε Εάππεηνο επηηξνπή ζα
απνηειείην απφ πέληε κέιε86..
Ο θπξηφηεξνο γλψκνλαο γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ ήηαλ ε
κεζνιάβεζε ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ηελ εκπινθή ηεο νπνίαο ηεθκεξηψλνπκε σο εμήο : Οη ζρέζεηο
Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο εμνκαιχλζεθαλ ράξε ηεο θηιηθήο παξέκβαζεο ηεο Απζηννπγγαξίαο. Σα
δχν θξάηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζνπλ έλα δπλαηφ πξφρσκα ζηηο αληηηηζέκελεο
βαιθαληθέο ξνπέο. Γηα ηελ πεξάησζε ηεο ειιελνξνπκαληθήο έξηδαο έδξαζε ν απηνθξάηνξαο
Φξαγθίζθνο Ησζήθ87 κε ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε ξνπκαληθή απιή88. Ο ξσζηθφο Σχπνο αλέγξαθε γηα
ηελ

ειιελνξνπκαληθή

ζπλελλφεζε

φηη

ππήξμε

σο

απφξξνηα

ηεο

κεζνιάβεζεο

ηεο

Απζηξννπγγαξίαο θαη ε ζπλελλφεζε απηή ππήξμε θαη ην αληηζηάζκηζκα ζην ζιαβηθφ βαιθαληθφ
ζχλδεζκν ησλ Βνπιγάξσλ, ησλ έξβσλ θαη ησλ Μαπξνβνπλίσλ89. Δλψ έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ
βειηίσζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία, νη πνιηηηθνί θχθινη
ζηελ ηειεπηαία, αιιά θαη ε θνηλή γλψκε δε κπνξνχζαλ λα δερζνχλ ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ
ηεο ρψξαο κε ηελ Διιάδα. Σα αηηήκαηα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε
ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ θαη εθθιεζηψλ σο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζεσξήζεθαλ άθξσο αληίζεηα κε
ηα νθέιε ησλ Ρνπκάλσλ.
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θέηαο, . «Διιελνβνπιγαξηθέο αλαηαξάμεηο 1880-1908: αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ
πξαθηηθή εζληθψλ αληαγσληζκψλ». Δθδφζεηο: ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 77
87
Ο Φξαγθίζθνο Ησζήθ Α΄ ήηαλ απηνθξάηνξαο ηεο Απζηξίαο θαη βαζηιηάο ηεο Οπγγαξίαο απφ ηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ
1848 κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ηνπ 1916.
88
Μέξηδνο, ν.π., ζ. 78
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Κνιηζίδαο, Α.. «Οη Κνπηζφβιαρνη. Δζλνινγηθή θαη ιανγξαθηθή κειέηε». Δθδφζεηο: ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Θεζζαινλίθε
2006, ζ. 66
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2.2 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ ΕΑΠΠΑ
Οη ήπηεο ειιελνξνπκαληθέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ήηαλ ην θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαηά
ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα. Πέξαλ ηνχηνπ, ζεκαληηθφ ξφιν
δηαδξακάηηζε θαη ε δηαθσλία φζνλ αθνξά ηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ πεξηνπζία ησλ
Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηε Ρνπκαλία αιιά ήηαλ άηεθλνη. ια
φζα ζπλέβαηλαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Ρνπκαλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ σο ηψξα ζηελ
ελφηεηα απηή, είλαη κία απάληεζε ζην εχινγν εξψηεκα ην νπνίν πξνθχπηεη γηα ηελ νξηζηηθή
δηαθνπή ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ, ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε θαη παξαθάησ90.
Οη ξνπκαληθέο θπβεξλήζεηο κεηά ην 1859 είραλ σο ζηφρν λα πξνάγνπλ ηελ ελφηεηα ηνπ
ξνπκαληθνχ ιανχ, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν φια φζα άθεζε ε πεξίνδνο ησλ Φαλαξησηψλ, αιιά θαη ε
πξφνδνο ησλ Διιήλσλ απνηέιεζαλ ην ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζειιεληθνχ
αηζζήκαηνο ζηε ξνπκαληθή θνηλφηεηα91. Οη εχπνξνη Έιιελεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιεξνδφηεζε
ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο ήηαλ θάηη αξλεηηθφ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ην
έηνο 1889 ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ςεθίζεη έλαλ λφκν, κε βάζε ηνλ νπνίν δε ζα
αλαγλσξίδνληαη σο θιεξνλφκνη ηα ζρνιεία, νη ζχιινγνη θαη νη θνηλφηεηεο, θάηη ην νπνίν ζήκαηλε
φηη ην ξνπκαληθφ θξάηνο έδσζε λνκηθή ηζρχ ζηελ λνζεπκέλε νηθεηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ
πεξηνπζηψλ92.
Ζ νξηζηηθή δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Ρνπκαλία ζεσξείηαη φηη ήηαλ ε
ζηξνθή ηεο ξνπκαληθήο πνιηηηθήο ζην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα. Οπφηε, ζηελ εμέιημε ησλ
ηζηνξηθψλ δξψκελσλ, ζπλαληάηαη θαη ε επηινγή ηεο Ρνπκαλίαο λα κεηαβάιιεη ηελ πνιηηηθή ηεο
ζηελ ππφζεζε Εάππα. Ο Κσλζηαληίλνο Εάππαο γελλήζεθε ζην Σεπειέλη θαη ήηαλ εζληθφο
επεξγέηεο θαη κεγάινο επηρεηξεκαηίαο θαη καδί κε ηνλ μάδεξθφ ηνπ δηαθξίλνληαλ γηα ην
επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κπαιφ θαη ε δξάζε ηνπο ήηαλ κεγάιε θαζψο ήηαλ πνιππξάγκνλεο,
ελαζρνινχκελνη κε πνιινχο ηνκείο θη απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο ζηε Βιαρία93.
Ο Κσλζηαληίλνο Εάππαο μεθίλεζε έλαλ κεγάιν δηθαζηηθφ αγψλα γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ μαδέξθνπ
ηνπ, Δπάγγεινπ Εάππα, φηαλ απηφο απεβίσζε. Δλ ηέιεη, ε θιεξνλνκηά απνδφζεθε ζηνλ
Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο ηήξεζε φια εθείλα ηα νπνία επηζπκνχζε ν μάδεξθφο ηνπ θαη κε ηελ
νηθνλνκηθή ηνπ άλεζε, πξνρψξεζε ζε αλέγεξζε ηνπ θαιιηκάξκαξνπ Εαππείνπ Μεγάξνπ ζηελ
Αζήλα.
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Δπίζεο,

πξνρψξεζε

ζηελ

αλέγεξζε

ησλ

Εάππεησλ

παξζελαγσγείσλ

ζηελ

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1875 αιιά θαη πνιιά εθπαηδεπηήξηα ηφζν ζηελ Ήπεηξν, φζν θαη ζηε
Θξάθε94. ηαλ ν Εάππαο απεβίσζε ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 1892, ε ειιεληθή πξεζβεία αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία λα αξρίζεη ηε λφκηκε δηαδηθαζία γηα ηελ δηαζήθε ηνπ μαδέξθνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ
ηηαιηθή θαη ξνπκαληθή χκβαζε95. Έηζη, ην ξνπκαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ αλαθνίλσζε κε
ζρεηηθφ έγγξαθν ηελ εθαξκνγή ηεο ηηαιν- ξνπκαληθήο χκβαζεο θαη ζηελ ππφζεζε Εάππα
παξαρσξψληαο ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Εάππα96. Σν δήηεκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Κ. Εάππα πξνρψξεζε ζηε ζθξάγηζή ηεο.
Σν δηθαζηήξην πξνγξακκάηηζε ηελ απνζθξάγηζε θαη απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο, φκσο
ζεκεηψζεθαλ απξφβιεπηεο εμειίμεηο πνπ αλέηξεςαλ ηα δεδνκέλα. Σν Μάξηην ηνπ 1892, ν
νπιηάλνο δέρηεθε λα ηδξχζεη Ρνπκαληθή Ηεξά Μεηξφπνιε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη νη
Ρνπκάλνη πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε δπν επηζθνπψλ, ζην Μνλαζηήξη θαη ζηα Ησάλληλα. Σν
Παηξηαξρείν, φκσο, αξλήζεθε λα δερηεί ηε ζνπιηαληθή απφθαζε θαη κε ηελ ζηήξημε ηεο Ρσζίαο,
πξνεηδνπνίεζε, φηη ζθφπεπε λα θιείζεη φιεο ηηο ξνπκαληθέο εθθιεζίεο ζηε Μαθεδνλία. Τπφ απηή
ηε πίεζε ν νπιηάλνο αλαδηπιψζεθε θαη ε Ρνπκαλία αδπλαηνχζε λα δεκηνπξγήζεη Μεηξφπνιε,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Παηξηαξρείνπ. Ακέζσο κεηά ηελ εμέιημε απηή, ην ξνπκαληθφ
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ

άιιαμε ηαθηηθή θαη απεθάλζε φηη ε πξνμεληθή αξρή δελ ήηαλ ε

θαηάιιειε γηα λα αλαιάβεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηνλ ιφγν φηη ε πεξηνπζία ήηαλ θαζαξά θηλεηή θαη ζα
έζηγε ηα ζπκθέξνληα ησλ Ρνπκάλσλ ππεθφσλ97.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε είρε επηηξέςεη ζηελ ειιεληθή πξεζβεία λα
δηεθπεξαηψζεη ηε ζθξάγηζε, ελ ηέιεη ζπλέβαιε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζε έλα ζέκα ην νπνίν
ήηαλ ζρεηηθφ κε ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ζπλεπψο ν ιφγνο ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πνιηηηθή ηελ νπνία έζεηε ζε ηζρχ ε Ρνπκαλία 98. Ζ
ειιεληθή πξεζβεία πξνέβαιιε ηελ αληίζεζή ηεο γηα ηελ εκπινθή ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη ηνλ
χπνπιν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Ρνπκαλία ήζειε λα θάλεη ηελ απνζθξάγηζε αθήλνληαο ηειείσο
ακέηνρε ηελ Διιάδα ζε φιν απηφ. λησο, ην δηθαζηήξην δελ έιαβε ππφςε ηελ Διιάδα ζηελ
απνζθξάγηζε ηεο πεξηνπζίαο99.
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Ο Εάππαο πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ είρε επηγξάςεη, φηη ν θάθεινο ηεο δηαζήθεο ζα αλνίμεη κφλν
απφ ηνλ πξέζβε ηεο Διιάδαο, αλ θαη ν δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο παξέδσζε ηε δηαζήθε ζην
δηθαζηήξην100.
Ζ δηαζήθε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Εάππα ε νπνία ζπλεηάρζε ην 1883, φξηδε σο θιεξνλφκν ηελ
«Δπηηξνπή πξνο εκςχρσζε ηεο Δζληθήο βηνκεραλίαο101»102. Ζ ξνπκαληθή θπβέξλεζε ππνζηήξημε
φηη ε Δπηηξνπή ήηαλ λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είρε νξγαλσζεί κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία
θαη δελ είρε λνκηθή ηζρχ ζηε Ρνπκαλία, νπφηε δελ είρε θακία ζέζε ζηελ θιεξνλνκηά. Απφ ηελ
άιιε, ε Δπηηξνπή κε ην ειιεληθφ δεκφζην είραλ αςεγάδηαζηεο ζρέζεηο επεηδή ε Δπηηξνπή δηνηθείην
απφ ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο. Δπηζπκψληαο ε Ρνπκαλία λα αλαγθάζεη ηελ Διιάδα γηα ηελ πάγηα
ζέζε ηεο ζην ζέκα ησλ Κνπηζνβιάρσλ αιιά θαη ηεο Δπηζθνπήο, εθκεηαιιεχηεθε απηφ ην λνκηθφ
«ηέρλαζκα» ζηελ ππφζεζε Εάππα γηα λα ηελ παξαγθσλίζεη103. Ζ ξνπκαληθή θπβέξλεζε ήζειε λα
ιχζεη ην ζέκα κέζα απφ ηε δηθαζηηθή νδφ, ελψ ε Διιάδα έζεηε ελ ακθηβφισ ηελ αληδηνηέιεηα ησλ
ξνπκαληθψλ δηθαζηεξίσλ, δηφηη απηά δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ Διιάδα ζηελ απνζθξάγηζε ηεο
δηαζήθεο. Αθνινχζεζαλ δειαδή ηελ πνιηηηθή γξακκή ηεο θπβέξλεζεο104. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε
Ρνπκαλία αζθνχζε πίεζε ζηελ Διιάδα κέζα απφ ην δήηεκα Εάππα γηα ηελ Ρνπκαληθή Δπηζθνπή
ζηε Μαθεδνλία θαη ηνπο Κνπηζφβιαρνπο, αλ θαη ε Διιάδα δελ έδεηρλε θαλέλαλ ζπκβηβαζκφ. Σν
ξνπκαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ δε δέρηεθε λα παξαρσξήζεη ζε θαλέλαλ ηα επηθπξσκέλα
αληίγξαθα θαη ηηο κεηαθξάζεηο ηεο δηαζήθεο ηνπ Εάππα αηηηνινγψληαο απηή ηελ άξλεζε, κε ην φηη
απηά βξίζθνληαλ ζην δηθαζηήξην. λησο, ην δηθαζηήξην θιήζεθε λα απνθαζίζεη ηε λνκηκφηεηα
ηεο απνπνκπήο ηεο Διιάδαο απφ ηε δηαθαηνρή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Εάππα105.
πλεπψο, ην δήηεκα Εάππα ήηαλ κηα αθνξκή γηα άιιε κηα δηαηαξαρή ησλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Ρνπκαλία θαη αζθαιψο ζπλέδξακε ζηελ επηδείλσζε απηήο ηεο εκπάζεηαο
θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο Ρνπκαλίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν ηεξκαηηζκφο ησλ ζρέζεσλ
ησλ δχν ρσξψλ νθεηιφηαλ απνθιεηζηηθά ζε απηφ ην δήηεκα. Οη δπν ρψξεο, Διιάδα θαη Ρνπκαλία
πέξαζαλ απφ πνιιέο δηαθπκάλζεηο, φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη θπζηθά ζε απηφ ζπλέδξακαλ
πνιιέο εμειίμεηο θαη γεγνλφηα πνπ ζεκεηψλνληαλ θαηά θαηξνχο θαη ηα νπνία πξνθαινχλ ην έληνλν
ελδηαθέξνλ αξθεηψλ κειεηεηψλ.
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Σν δήηεκα ήηαλ θαηά πφζν ε θάζε ρψξα ήηαλ δηαηεζεηκέλε γηα ζπκθηιίσζε ή γηα κηα
ρξπζή ηνκή. Απηφ φκσο ήηαλ θάηη ηδηαίηεξα δχζθνιν εθφζνλ ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ
δχν θξαηψλ ήηαλ ζε έμαξζε. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ζεκεηψζεθε θαηά πεξηφδνπο, αιιά
ήηαλ θάηη γξήγνξν θαη πεξαζηηθφ εθφζνλ θάζε γεγνλφο πνπ ζεκεησλφηαλ, ήηαλ θαη κηα αθνξκή
ψζηε λα επέιζεη μαλά πνιχ γξήγνξα ε δηρφλνηα αλάκεζα ζηα δχν θξάηε. Με βάζε, ινηπφλ, απηά
ηα ζηνηρεία ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα γεγνλφηα, πνπ νδεγνχλ ζηελ θνξχθσζε ηεο
ειιελνπξνπκαληθήο αληηπαξάζεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο
ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΖ

Ζ ΚΟΡΤΦΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΟΤΜΑΝΗΚΖ

3.1 Ζ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ
ΕΖΣΖΜΑ

ΣΟ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟ

Ζ ειιελνξνπκαληθή πξνζέγγηζε, κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο Απζηξννπγγαξίαο φπσο
αλαθέξζεθε, είρε σο απνηέιεζκα ηελ έιεπζε κηαο πεξηφδνπ ππνρσξήζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ ζηα
ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ

δχν ρσξψλ, Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο. Ζ Ρνπκαλία,

πξνζπκνπνηήζεθε λα θξαηήζεη κηα δηαιιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Διιάδα ιακβάλνληαο δχν
ζεκαληηθά κέηξα κε βάζε ηα νπνία, νη δηπισκαηηθέο ηεο ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα βαζίζηεθαλ πάλσ
ζε γεξά ζεκέιηα. Σν έλα κέηξν είλαη ε ππφζεζε Εάππα, ην νπνίν ήηαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή αθνξκή
γηα ηελ ξήμε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ ην 1892106. Σν δεχηεξν κέηξν ήηαλ, ην
φηη ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε απεδέρζε ηελ ρξενθνπία ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο ζηε Μαθεδνλία
θαη επέιεμε ηελ ειάηησζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηα ξνπκαληθά ζρνιεία αιιά θαη ηνλ παξνδηθφ
παξακεξηζκφ ησλ βιέςεψλ ηεο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ Κνπηζφβιαρσλ107.
ε κηα ζπλεδξίαζε ε νπνία έγηλε ζηε ξνπκαληθή Βνπιή γηα ηελ ςήθηζε ηεο
ειιελνξνπκαληθήο χκβαζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1896, ε αληηπνιίηεπζε δελ ήηαλ ηφζν ζεηηθή ζε
απηφ, θάηη πνπ είρε σο απφξξνηα λα θαηαςεθηζηεί ε χκβαζε. Παξάιιεια, ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο δηφηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ πληάγκαηνο κφλν νη Ρνπκάλνη
είραλ ηελ αλαγλψξηζε σο λνκηθά πξφζσπα άξα εθείλνη ήηαλ πνπ είραλ ην πξνλφκην λα θαηέρνπλ
πεξηνπζίεο. Οπφηε ε θπβέξλεζε, ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ θη έηζη ε ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο ηειηθά δελ επεηεχρζε108.
Σν θιίκα αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία νμχλζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ζε φια ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε χκβαζε. Αθνινχζεζαλ γεγνλφηα ηα νπνία
άζθεζαλ ζεκαληηθή επίδξαζε πάλσ ζηηο ζρέζεηο απηέο ησλ δχν ρσξψλ. Ζ Δζληθή Δηαηξεία109
κεηεηξάπε ζε επαλαζηαηηθή ζπλέιεπζε θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επεθηάζεθαλ ζηελ Μαθεδνλία
θαη ηελ Ήπεηξν.
πλ ηνηο άιινηο, νη επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ είραλ σο απνηέιεζκα ηε βίαηε
αληίδξαζε ησλ Σνχξθσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν ξνπκαληθφο Σχπνο λα είλαη γεκάηνο απφ
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άξζξα ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Σειηθά ε Ρνπκαλία απεθάλζε λα ηξνπνπνηήζεη ην
άξζξν 7 ηνπ πληάγκαηνο ην νπνίν δπζρέξαηλε ηελ ππνγξαθή ηεο Διιελνξνπκαληθήο χκβαζεο110.
ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη κε ηελ Σνπξθία λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα έλαξμε πνιέκνπ, ε
πξνεηνηκαζία γηα πφιεκν ήηαλ πην ππξεηψδεο κε ηηο αθίμεηο ησλ Διιήλσλ κε ζθνπφ λα
θαηαηαγνχλ ζην ζηξαηφ. Έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο εγείξεηαη θαη απφ ηηο Γπλάκεηο αθνχ ε
ζπγθέληξσζε ησλ ειιεληθψλ έλνπισλ δπλάκεσλ ζηα καθεδνληθά θαη ζεζζαιηθά ζχλνξα ήηαλ
έληνλε θαη ππήξμε ν θίλδπλνο επέκβαζεο ησλ ιάβσλ ζε κηα πηζαλή ειιελνηνπξθηθή ζχξξαμε κε
ζηφρν λα θαηαιεθζνχλ ηα καθεδνληθά εδάθε. Ζ ζπγθέληξσζε απηή δελ άξεζε ζηελ
Απζηξννπγγαξία, ε νπνία ζέιεζε λα πξνβεί ζε επίπιεμε ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ελέξγεηα απηή111.
Καηά ην έηνο 1897, ηα λέα δελ ήηαλ επλντθά γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία, γηαηί θαη
ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα ππνρψξεζαλ. ζν γηα ηελ παλσιεζξία ηελ νπνία δέρζεθε ε Διιάδα,
απνδφζεθαλ θαηεγνξίεο γηα ακέιεηα ζηνλ βαζηιηά. Οη Σνχξθνη κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ
Αζήλα θαη κε απηφ ην δεδνκέλν, ε λέα θπβέξλεζε δήηεζε ηε κεζνιάβεζε ησλ δπλάκεσλ. Σε ίδηα
ρξνληά ππνγξάθεθε αλαθσρή112. ιεο εθείλεο νη δηαπξαγκαηεχζεηο νη νπνίεο γίλνληαλ γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο άξρηζαλ ελ επζέησ ρξφλσ θαη ε Διιάδα έπξεπε λα απνδερζεί
θάπνηνπο φξνπο νη νπνίνη κείσλαλ ην θχξνο ηεο σο θξάηνο. Σειηθά ε ζχλαςε ηεο ελ ιφγσ
χκβαζεο δελ επεηεχρζε θη απηφ ήηαλ έλα θίλεηξν γηα λα ζηξαθεί ε Διιάδα ζηε Ρνπκαλία κε ηελ
νπνία ε ππνγξαθή κηαο εκπνξηθήο θαη πξνμεληθήο χκβαζεο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε απφ ην 1896. Ζ
χκβαζε απηή ππνγξάθεθε ηειηθά ην 1900 θαη επηθπξψζεθε απφ ηα θνηλνβνχιηα ησλ ρσξψλ113.
Σελ ίδηα πεξίνδν, ζεκεηψζεθαλ θάπνηεο εμειίμεηο ζηε Μαθεδνλία νη νπνίεο έπαημαλ
ηδηαίηεξν ξφιν ζηηο ειιελνξνπκαληθέο ζρέζεηο. Απφ ην 1901 ηα βνπιγαξηθά Κνκηηάηα μεθίλεζαλ
λα ρξεζηκνπνηνχλ ζθιεξφηεηα θαη βία γηα ηνλ μεξηδσκφ ησλ αληηπάισλ ηνπο. Πιένλ ήηαλ ζχλεζεο
θαηλφκελν νη δνινθνλίεο ζεκαηλφλησλ Διιήλσλ, ελψ ηελ επφκελε ρξνληά (1902) , ηα βνπιγαξηθά
ζψκαηα εηζέβαιαλ ζηε βνξεηνδπηηθή Μαθεδνλία θαη αξγφηεξα εμαπνιχζεθαλ ζε απηή
(Υξπζνρφνπ 2007,66). Απηή είλαη ε ιεγφκελε εμέγεξζε ηνπ Ίιληελ114. Οη Οζσκαλνί θαηέπλημαλ
ηελ εμέγεξζε θαη νη βηαηφηεηεο ήηαλ πνιχ έληνλεο. Οξκψκελε εμ απηνχ ε Βνπιγαξία, παξνπζίαζε
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ηελ εμέγεξζε σο έλα καδηθφ θίλεκα γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξψπεο θαη λα
εκπιαθεί κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ επίιπζε ηνπ Μαθεδνληθνχ δεηήκαηνο115.
Σα γεγνλφηα ηα νπνία ζεκεηψζεθαλ θαηά ηα έηε 1902/3 δηέγεηξαλ ηηο έληνλεο αλεζπρίεο
ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην νπνίν εμήγεηξε ηηο ππφλνηέο ηνπ γηα ηελ εκπινθή ηεο Βνπιγαξίαο.
Παξάιιεια, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε δηαηεξνχζε ηνπο θφβνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο φηη
ε Βνπιγαξία είρε βάιεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ηε κεγάιε Βνπιγαξία ηεο ζπλζήθεο ηνπ Αγίνπ
ηεθάλνπ116. Έηζη, ε ξνπκαληθή δηπισκαηία ην 1903 πξνέβε ζε αλαζπγθξφηεζε ηεο πξνπαγάλδαο
ηεο ζηνλ καθεδνληθφ ρψξν δηεθδηθψληαο πξνλφκηα γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ Κνπηζφβιαρσλ.
πλεπψο βαζηθή επηδίσμε ήηαλ λα βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην ησλ φπνησλ εμειίμεσλ επξφθεηην λα
αθνινπζήζνπλ117.

3.2 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ
εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ζηελ εμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ
δεηήκαηνο, ν νπνίνο ζηηο 15 Μαΐνπ ηνπ 1913 αλαγλψξηζε ηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ απηνλνκία
ησλ ξνπκαληθψλ ζρνιείσλ, αιιά θαη ησλ εθθιεζηψλ γηα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο ζηηο Νέεο Υψξεο118
ηεο Διιάδαο φπνπ ιεηηνχξγεζαλ 29 ζρνιεία σο ην 1939. Ζ πξάμε ηνπ απηή επλφεζε ηηο
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, θαζψο εμαζθαιίζηεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ππνζηήξημε ησλ Ρνπκάλσλ ζην
δήηεκα ηεο Καβάιαο ηελ νπνία δηεθδηθνχζαλ θαη νη Βνχιγαξνη119. Απηή ε ελέξγεηα φκσο ηνπ
Βεληδέινπ ζηελ νπζία αλαγλψξηδε ηελ χπαξμε ηεο ξνπκαληθήο κεηνλφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο
Διιάδαο120. Αλαγλσξίζηεθε ε κεηνλφηεηα ησλ ξνπκαληδφλησλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ.
πγθεθξηκέλα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1913 πνπ ήηαλ θαη ε πεξίνδνο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ε
ξνπκαληθή θπβέξλεζε ε νπνία είρε ζην ελεξγεηηθφ ηεο ηελ Ηηαιία αιιά θαη κεξηθνχο Άγγινπο
πνιηηηθνχο, ζηφρεπε λα αζθήζεη επηξξνή ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ψζηε ηα βιάρηθα ρσξηά Πίλδνπ
θαη Γξάκκνπ λα αλαρζνχλ ζε έλα απηφλνκν θξαηίδην πνπ λα έρεη πξνλφκηα θαη λα ελζσκαηψλεηαη
ζην λενζχζηαην Αιβαληθφ Κξάηνο, φκσο θάηη ηέηνην δελ επεηεχρζε121. .
ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ην 1913 ν πξσζππνπξγφο Διεπζέξηνο Βεληδέινο πξνέβε
ζε αληαιιαγή κε ηνλ Ρνπκάλν Πξσζππνπξγφ Μαγηνξέζθν επηζηνιψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ
Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο πνπ είρε πξνθχςεη.
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Με ηελ επηζηνιή απηή, ν Βεληδέινο πξνέβε ζε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ξνπκαληθήο
κεηνλφηεηαο ζηελ Διιάδα ζηελ νπνία παξαρσξνχζε ηα ίδηα αθξηβψο πξνλφκηα ηα νπνία είραλ
παξαρσξήζεη νη Σνχξθνη ην 1905122. Ζ επηζηνιή απηή έιεγε : «Ζ Διιάο ζπγθαηαηίζεηαη λα παξάζρε
απηνλνκίαλ εηο ηαο ησλ Κνπηζνβιάρσλ ζρνιάο θαη εθθιεζίαο ηαο επξηζθνκέλαο ελ ηαηο κέιινπζα ηο
Διιεληθά ηο θηήζεζη θαη λα επηηξέςε ηελ ζύζηαζηλ Δπηζθνπήο δηα ηνπο Κνπηζνβιάρνπο ηνύηνπο, ηεο
Ρνπκαληθήο θπβεξλήζεσο δπλακέλεο λα επηρνξεγή ππό ηελ επίβιεςηλ ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο
ηα εηξεκέλα ελεζηώηα ή κέιινληα ζξεζθεπηηθά θαη εζληθά θαζηδξύκαηα»123.
Ζ ζηάζε απηή ηνπ Βεληδέινπ δίραζε ηελ Κνπηζνβιαρηθή θνηλφηεηα θαη απφ πνιινχο
εξκελεχηεθε σο πξνδνζία ε πξάμε ηνπ απηή. Δμάιινπ νη Διιελφβιαρνη δελ ππήξρε πεξίπησζε λα
ελδψζνπλ ζηε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνίεζε ν Βεληδέινο ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ξνπκαληθψλ κεηνλνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο ελνπνίεζεο124. Καηά ηελ
πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ν Βεληδέινο γλψξηζε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ξνπκαληθνχ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηνλ Μηράιε Μίζηνπ ν νπνίνο ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη ε αξσγή
ηνπ ήηαλ βαξπζήκαληε θαη πνιχηηκε γηα ηελ επηηπρία ησλ ειιεληθψλ δηεθδηθήζεσλ125 .
3.3 Ο ΑΝΘΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν ζνπιηαληθφ δηάηαγκα ην νπνίν εθδφζεθε ην 1905, έθεξε ζην θσο κία πιάλε φηη ε
Ρνπκαλία είρε ήδε θεξδίζεη ην δήηεκα ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, θάηη ην νπνίν δελ
αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξσηίζησο, ε Ρνπκαλία δελ εηζέπξαμε θαλέλα φθεινο απφ
ην δηάηαγκα απηφ, αληίζεηα μεθίλεζαλ λα κεηψλνληαη νη νπαδνί ηεο. Σφζν ε ειιεληθή θπβέξλεζε
φζν θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν δε δέρνληαλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηελ
ξνπκαληθή εζλφηεηα ζηε Μαθεδνλία126. Παξάιιεια, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε είρε αιιάμεη. Σν
ζπληεξεηηθφ θφκκα ην νπνίν ππήξρε επέπιεηηε ην θηιειεχζεξν θφκκα επεηδή ήηαλ ηδηαίηεξα
επλντθφ πξνο ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ε λέα θπβέξλεζε ήηαλ αζπκβίβαζηε
θαη φρη επηεηθήο ζην δήηεκα ησλ Κνπηζνβιάρσλ γηα ηνλ ιφγν φηη θαηά ην παξειζφλ ήηαλ ηφζν
επηεηθήο πνπ είρε επλνήζεη ππέξ ην δένλ ηνλ ξνπκαληθφ εζληθηζκφ θαη ηελ επέθηαζε ηεο
ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο. Έηζη, ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε έιαβε ηελ απφθαζε λα αζθήζεη πίεζε
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ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Βνχιγαξνπο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε Μαθεδνλία αιιά θαη ην
πνγθξφκ θαηά ησλ Διιήλσλ ηεο Ρνπκαλίαο127.
ια ηα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα ξνπκαληθή πξνπαγάλδα ε
νπνία έθαλε έληνλε ηελ παξνπζία ηεο ζηα δξψκελα θαη ζηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαλ εθείλε
ηελ επνρή. Ζ ξνπκαληθή πξνπαγάλδα ζηξάθεθε ζηα βνπιγαξηθά αληαξηηθά ζψκαηα ηα νπνία
απέβιεπαλ ζην λα αθαλίζνπλ ηνλ Διιεληζκφ ηεο Μαθεδνλίαο ψζηε θαηά ηελ δηαλνκή ησλ
ηνπξθηθψλ εδαθψλ, λα είλαη ζε εηνηκφηεηα ην καθεδνληθφ έδαθνο λα ππνζηεξίμεη ηα νθέιε ησλ
Βνπιγάξσλ. Σα θνηλά ζεκεία ζηα ζπκθέξνληα ησλ δχν ρσξψλ ζηε Μαθεδνλία άθεζαλ πεξηζψξηα
γηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία χζηεξα απφ ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ην
1900128. Έηζη, ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο Βνχιγαξνη θνκηηαηδήδεο αιιά θαη
ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη λα ζπλαηλνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Διιήλσλ πνπ ήηαλ θαη ν
θνηλφο ηνπο ζηφρνο129. Ήζειαλ λα απνθχγνπλ ηηο βηαηνπξαγίεο ησλ ειιεληθψλ αληαξηηθψλ
ζσκάησλ. Δμάιινπ, νη ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη κεξηκλνχζαλ λα παξαρσξήζνπλ ζηνπο
Βνχιγαξνπο ηα απνιχησο απαξαίηεηα πξνο ην δελ γηα λα κε ζπιιεθζνχλ ζηα νξεηλά κέξε πνπ
δηέκελαλ130.
Οη Βνχιγαξνη αιιά θαη νη ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη είραλ ζπλεξγαζία ήδε απφ ην
παξειζφλ εθφζνλ νη βαζηθέο ηνπο επηδηψμεηο ήηαλ θνηλέο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη
ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη εηζρσξνχζαλ ζηα ειιεληθά αληάξηηθα ζψκαηα ψζηε λα
ελεκεξψλνπλ ηνπο Βνχιγαξνπο θνκηηαηδήδεο γηα ηα γεγνλφηα πνπ εμειίζζνληαλ. πγθεθξηκέλα, ν
Σχπνο έγξαθε : «Δηο ηαο ελ Μαθεδνλία Διιήληθάο πξνμεληθάο αξράο θαηεγγέιζε επαλεηιεκκέλσο
όηη σο θαηαδόηαη ησλ Βνπιγάξσλ εμππεξεηνύζη ην θαηά ησλ Διιήλσλ δνινθνληθόλ έξγνλ απηώλ εηο
ηαο πόιεηο θαη εηο ηηλά ρσξία, όπνπ ππάξρνπζη κηθηνί πιεζπζκνί, νη επάξηζκνη Ρνπκάλνη. Απηνί
ρξεζηκεύνπζη ζήκεξνλ σο όξγαλα πξνδνζίαο εηο ηνπο Βνύιγαξνπο. Καη ην ρείξηζηνλ πάλησλ, ηνπο
θόλνπο, ηνπο νπνίνπο νη Βνύιγαξνη δηαπξάηηνπλ, απνδίδνπλ νη Ρνπκάλνη, εηο ηα Διιεληθά ώκαηα,
ραξαθηεξίδνληαο

ηα

Διιεληθά

ζύκαηα

ηεο

Βνπιγαξηθήο

ζεξησδίαο

σο

Ρνπκαλίδνληαο

Κνπηζόβιαρνπο» 131.
Οη Έιιελεο Κνπηζφβιαρνη νη νπνίνη απνηεινχζαλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα επηζπκνχζαλ απφ
ηνπο αληάξηεο ηελ ηηκσξία φισλ απηψλ πνπ εηζρσξνχζαλ ζηνλ ξνπκαληζκφ παξέρνληαο βνήζεηα
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ζηνπο Βνχιγαξνπο132. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Γεληθφο Πξφμελνο ζηε Θεζζαινλίθε είρε εθθξάζεη
ηελ επηζπκία λα κελ επηηξέπνληαη νη θφλνη ησλ ξνπκαληδφλησλ Κνπηζφβιαρσλ, νη βηαηνπξαγίεο ελ
ηέιεη δελ έιεηςαλ ηφζν απφ ηελ ειιεληθή φζν θαη απφ ηελ βνπιγαξνξνπκαληθή πιεπξά133. Τπήξρε
θηλεηνπνίεζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νη Κνπηζφβιαρνη θη απηφ είρε σο
απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε ζέζε ησλ ειιεληθψλ αληάξηηθσλ ζσκάησλ.
πλάκα, ε Τςειή Πχιε έδσζε δηαηαγή γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή
επαγξχπλεζε γηα λα κελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο εμειίμεηο εμαληιψληαο ηελ απζηεξφηεηα θαη ηελ
πεηζαξρία ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη απνπεηξψληαη λα βηαηνπξαγήζνπλ θαηά ησλ ξνπκαληδφλησλ
Κνπηζφβιαρσλ134.

Σα

ειιεληθά

ζψκαηα

έθαλαλ

αληίπνηλα

θαηά

ησλ

ξνπκαληδφλησλ

Κνπηζφβιαρσλ νη νπνίνη θαηαζθφπεπαλ ηα ειιεληθά ζψκαηα πξνο φθεινο ησλ θνκηηαηδήδσλ
θαζψο ηφζν ε ειιεληθή θπβέξλεζε φζν θαη ηα πξνμελεία δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα
ζπγθξαηήζνπλ135.
Ζ ξνπκαληθή θπβέξλεζε κεζφδεπζε ην αλζειιεληθφ θίλεκα ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα
έληνλν ζηε Ρνπκαλία, νπφηε θαη ε θαηάζηαζε γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Ρνπκαλίαο νμχλζεθε ζε
κεγάιν βαζκφ. Μέζα απφ ην βαζηθφηεξν πξνπαγαλδηζηηθφ ηεο φξγαλν, ηελ Δηαηξεία ηεο
Μαθεδνλνξνπκαληθήο Κνπιηνχξαο, δηνξγάλσζε ζην Βνπθνπξέζηη ην πξψην αλζειιεληθφ
ζπιιαιεηήξην ζηηο 26 Ηνπιίνπ ηνπ 1905 ζε ρψξν φπνπ ζπλήζσο ιάκβαλαλ ρψξν νη πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο.
Βαζηθή επηδίσμε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ πξσηίζησο λα πξνθαιέζεη ηελ νξγή ηεο
ξνπκαληθήο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζην ειιεληθφ ζηνηρείν θαη εθ ησλ πζηέξσλ ην εκπνξηθφ θαη
νηθνλνκηθφ εκπάξγθν θαηά ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γηα λα πινπνηεζεί θάηη ηέηνην,
ζην ζπιιαιεηήξην ζπκκεηείραλ επηθαλείο ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
παξά ην γεγνλφο φηη ν βαζηιηάο δηεπθφιπλε ηελ Διιάδα λα δηεθδηθήζεη ηελ πεξηνπζία Εάππα, ε
ειιεληθή θπβέξλεζε αληηζηεθφηαλ ζε θάηη ηέηνην εθθξάδνληαο έληνλα ηηο αληηδξάζεηο ηεο εθφζνλ
δε δερφηαλ θακία είδνπο παξαρψξεζε136.
Οπνηαδήπνηε εμέιημε θη αλ ζεκεησλφηαλ θαη εηδηθά ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο, ν Σχπνο
αλέπηπζζε κηα παξαθηινινγία, θπζηθά φρη αληαπνθξηλφκελε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάηη πνπ είρε
σο απφξξνηα λα μεζεθψλνληαη ηα πιήζε. Κη ελψ ππήξραλ δεκνζηεχκαηα γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ
ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Ρνπκαλία θαη Διιάδα, απηά αληηθαηαζηάζεθαλ απφ επηθξηηηθά ζρφιηα. ην
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αλζειιεληθφ ζπιιαιεηήξην, νη Έιιελεο δε εμέθξαζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο γηα ηνλ ιφγν φηη
έδεηρλαλ λα θαηαλννχλ φηη ηα αηηήκαηα ησλ Ρνπκάλσλ δελ ππήξρε πεξίπησζε λα βξνπλ
αληαπφθξηζε θαη λα πινπνηεζνχλ. Γηα ηα δεκνζηεχκαηα εθείλα ηα νπνία έβξηζαλ πβξηζηηθψλ
ζρνιίσλ ησλ Ρνπκάλσλ απφ ηνπο Έιιελεο, νη Ρνπκάλνη δήηεζαλ ηελ ηηκσξία ησλ Διιήλσλ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηελ νπνία ππέζηεζαλ. Ζ θαηάζηαζε πήξε ηέηνηα ηξνπή
πνπ ζεσξήζεθε αλαγθαία ε θξνχξεζε ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο απφ ηε ξνπκαληθή αζηπλνκία 137.
Ο ειιεληθφο Σχπνο ν νπνίνο ελεκεξψζεθε γηα φια εθείλα ηα δεκνζηεχκαηα πνπ
θπθινθνξνχζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1905, εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο εθφζνλ νη Έιιελεο
ζεσξνχζαλ φηη νη Ρνπκάλνη είλαη θίινη ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο
«άζηπ» έγξαθε : «ν ξνπκαληθόο Σύπνο καίλεηαη από ηηλόο θαηά ηνπ Διιεληζκνύ. Άξζξα επί άξζξσλ
δεκνζηεύνληαη, ζύιινγνη ζπληζηώληαη πξνο θαηαπνιέκεζηλ ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ θαη
ζπιιαιεηήξηα παξαζθεπάδνληαη. Σν πξάγκα είλαη άθξσο ζιηβεξόλ. Αλ επξόθεηην πεξί Βνπιγάξσλ,
πεξί ζηνηρείνπ δειαδή ην νπνίνλ θαηαθώξσο κηζεί ηνλ Διιεληζκόλ, ην δήηεκα δε ζα είρε ίζσο πνιιή
ζεκαζίαλ. Μνινλόηη ε αιιεινκαρία είλαη πάληνηε νδπλεξά. Πξνθεηκέλνπ όκσο πεξί Ρνπκάλνπ, πεξί
εζλόηεηνο δειαδή, πξνο ηελ νπνίαλ ν Διιεληζκόο αλέθαζελ θηιηθώο δηεηέζε, ε πβξηζηηθή απηή καλία
πξνμελεί αιγεηλήλ εληύπσζηλ»138. Δθείλν ην νπνίν πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ην γεγνλφο φηη κέζα ζε
ιίγν δηάζηεκα νη ξνπκαληθέο εθεκεξίδεο πνπ απνηεινχζαλ φλησο ηε καξηνλέηα θαη ην θεξέθσλν
ηεο θπβέξλεζεο, μεθίλεζαλ λα θηινμελνχλ πνιιά άξζξα ηα νπνία ππνηηκνχζαλ θπξίσο ηνπο
Έιιελεο νκνγελείο139.
Τπήξμε θαη δεχηεξν αλζειιεληθφ ζπιιαιεηήξην ζηηο 6 Απγνχζηνπ ην νπνίν ζεκεηψζεθε
ζην Γηνχξγεβν, φπνπ νη δηαδεισηέο έθαςαλ ηελ ειιεληθή ζεκαία γηα λα δείμνπλ φηη ζέιεζαλ λα
απνμελσζνχλ απφ ηνπο Έιιελεο, θαζψο νη νκηιεηέο παξφηξπλαλ ηνλ ξνπκαληθφ ιαφ λα
ζηακαηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε είραλ κε ηνπο Έιιελεο. Ζ ξνπκαληθή πξνπαγάλδα είλαη ζαθέο,
ινηπφλ, φηη βαζηδφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνμελσζνχλ νη Ρνπκάλνη απφ ηνπο Έιιελεο, έηζη
ψζηε λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο 140.
ηηο νκηιίεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνλ θχξην ιφγν είραλ νη ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη
απφ ηε Μαθεδνλία νη νπνίνη πήγαηλαλ ζηε Ρνπκαλία γηα λα ζηεξίμνπλ ηνλ αγψλα κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο141. Δθφζνλ νη νκηιεηέο ήηαλ νη ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη, δνχζαλ πην έληνλα απηά ηα
νπνία πξέζβεπαλ, γηα ηνλ ιφγν φηη είραλ βηψζεη ηα γεγνλφηα ζηε Μαθεδνλία. Ζ δηαδήισζε πήξε
κεγάιε δηάζηαζε φηαλ νη νκηιίεο θαη ηα δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ ψζεζαλ αθφκε παξαπάλσ
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ηνπο δηαδεισηέο ζηνλ θαλαηηζκφ θαη έηζη πξνέβεζαλ ζε ιεειαζίεο ησλ ειιεληθψλ θαηαζηεκάησλ.
Σα πλεχκαηα θαηεχλαζε θάπσο ε ξνπκαληθή αζηπλνκία, φκσο ζην Βνπθνπξέζηη ήηαλ αθφκε
πεξηζζφηεξν νμπκέλε ε θαηάζηαζε: δέθα Ρνπκάλνη κπήθαλ ζην ειιεληθφ θαθελείν Ρνπκαλία θαη
δηέηαμαλ ηνλ θαηαζηεκαηάξρε λα απνκαθξχλεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ ειιεληθή βαζηιηθή
νηθνγέλεηα, φπνπ αξλήζεθε, θαη έηζη ηνλ ηξαπκάηηζαλ θαη πξνμέλεζαλ δεκηέο142.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1905 ε Ρνπκαλία κεηά ην αλζειιεληθφ θίλεκα, θαηήγγεηιε ηελ
ειιελνξνπκαληθή Δκπνξηθή χκβαζε, γηα λα εμαλαγθάζεη ηελ Διιάδα λα δερηεί ηα αηηήκαηά ηεο
θαζψο απηφ έπιεηηε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά
ηδξχκαηα ζα έραλαλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ δσξεέο ή θιεξνδνηήκαηα. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε
αξλήζεθε λα δερηεί ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ζεσξψληαο ηελ νξηζηηθή. Ζ Διιάδα βιέπνληαο
ηελ άθακπηε ζηάζε ηεο ξνπκαληθήο θπβέξλεζεο, εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα παξαπεκθζεί ε
δηακάρε ηνπο ζε Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο. κσο ε Ρνπκαλία είρε πξνρσξήζεη ζηελ
θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ιφγσ ηεο βηαηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αληαξηηθψλ ζσκάησλ ελαληίνλ ηνπ
ξνπκαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη νπφηε ζην δηθαζηήξην κπνξνχζε λα
εμεηαζζεί κφλν ην δήηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ Διιάδα θαη φρη ηε Ρνπκαλία143. Ζ Ρνπκαλία
απξνθάιππηα έδεηρλε φηη θαη ην αλζειιεληθφ θίλεκα θαη ε θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ζηελ νπνία
πξνέβε έγηλαλ αθνξκή εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ ίδηα γηα λα αζθεζεί πίεζε ζηνπο Έιιελεο. Βαζηθή
επηδίσμε ησλ Ρνπκάλσλ ήηαλ φηη ηα αληαξηηθά ζψκαηα πξνέβεζαλ ζε βηαηφηεηεο ελαληίνλ ηνπ
ξνπκαληθνχ ιανχ ζηε Μαθεδνλία θαη έηζη νη Κνπηζφβιαρνη έπξεπε λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο
Ρνπκάλνπο. ια εθείλα ηα νπνία ζπλέβαηλαλ ζηε Ρνπκαλία θαη ηε Μαθεδνλία, έθηαλαλ θαη ζηελ
Διιάδα θαη ηφηε ε Ρνπκαλία ζεσξήζεθε ηφηε ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζηε Μαθεδνλία144 .
Ζ ηειεπηαία πξάμε ηνπ αλζειιεληθνχ θηλήκαηνο γξάθηεθε απφ ηελ Ρνπκαλία ε νπνία
μεθίλεζε ειέγρνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Απηφ βαζίδεηαη ζην φηη ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε
επηζπκνχζε λα πιήμεη θάζε ειιεληθφ θέληξν.
Δηδηθφηεξα επηρεηξνχζε λα πιήμεη

ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη ζπιιφγνπο ζηα νπνία νη

Έιιελεο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ζπγθεληξψζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ελφο θηλήκαηνο θαηά ησλ
Ρνπκάλσλ

145

. Ζ αθνξκή γηα λα πξνρσξήζεη ην ξνπκαληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο ζε κηα ζεηξά

ειέγρσλ ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ήηαλ ην γεγνλφο φηη κεξηθά ειιεληθά ζρνιεία δελ
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είραλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο θαη ηζηνξίαο 146, νπφηε θαη
γηλφηαλ ζπλερήο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ε νκαιφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο147.
Ζ Ρνπκαλία ζεσξνχζε φηη νη αλζειιεληθέο εθδειψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ππνρξεψζνπλ
ηελ Διιάδα αιιά θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν λα ελδψζνπλ ζην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα γηα
λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ξνπκαληθψλ δηεθδηθήζεσλ. Γηα απηφ θαη ε Ρνπκαλία
απέξξηςε θαη ην λα ιπζνχλ νη δηαθνξέο κε ηνπο Έιιελεο ζην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο
Υάγεο. Δπνκέλσο νη δηαθνξέο κε ηε

Ρνπκαλία δελ επξφθεηην λα επηιπζνχλ θαη ζπλεπψο

ζηακάηεζαλ νη δηκεξείο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1906 μεθίλεζαλ θαη νη
αλζειιεληθνί δησγκνί ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ φμπλζε ησλ
ειιελνβνπιγαξηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ βνπιγαξηθφ
ρψξν148. Οη Έιιελεο πιένλ δηψθνληαλ θαη ζηελ Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία, θη απηφ ήηαλ θάηη πνπ
πξνθάιεζε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή γλψκε. Τπήξμε φκσο θη έλα πεξηζηαηηθφ ην νπνίν
ζεκεηψζεθε ζηνλ Πεηξαηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1911 θαη ήηαλ ν ηειηθφο επίινγνο ζηελ εηθφλα ησλ
ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ149. Παξά ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1911 νη
ειιελνξνπκαληθέο

δηπισκαηηθέο

ζρέζεηο

απνθαηαζηάζεθαλ

ηειείσο

ζην

πιαίζην

ηεο

ελδνβαιθαληθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξνήγε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. κσο, ε Ρνπκαλία ζπλέρηζε λα
ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ησλ δηθαησκάησλ ησλ
Κνπηζφβιαρσλ, θάηη ην νπνίν πξνέβιεπε ην δηάηαγκα150.
Ο αλζειιεληζκφο ζηελ Ρνπκαλία ήηαλ θάηη ην νπνίν εθδεισλφηαλ κε κεγάιε έκθαζε. ην
πιαίζην απηφ αξσγνί ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ θαη νη ξνπκαληθέο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο έγξαθαλ
θαζεκεξηλά γηα ηελ αγλσκνζχλε ησλ Διιήλσλ νη νπνίνη είραλ εθκεηαιιεπηεί ηελ ξνπκαληθή
θηινμελία πξνο πινπηηζκφ θαη δεκίσλαλ ηε ρψξα.
Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηνλ παλεγπξηζκφ ησλ Ρνπκάλσλ γηα ηελ απέιαζε ησλ
Διιήλσλ ζηηο αξρέο ηνπ 1906 γηα δηαθφξνπο ιφγνπο ή ηελ απαγφξεπζε επέλδπζεο ησλ πεξηνπζηψλ
ησλ άηεθλσλ Διιήλσλ ζηελ Διιάδα, κπνξεί εχθνια λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ εκπάζεηα ηνπ
ξνπκαληθνχ ιανχ πξνο ηνπο Έιιελεο. Απφ ηελ άιιε, νη Έιιελεο, δελ θξαηνχζαλ κηα παζεηηθή
ζηάζε ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, νχηε θπζηθά ππήξμαλ παζεηηθνί δέθηεο ησλ εμειίμεσλ πνπ
ζεκεηψλνληαλ. Ζ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ θπξίσο απφ ηνλ Ρνπκαληθφ ιαφ ν νπνίνο δελ
146
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έραλε ηελ επθαηξία λα εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα θάζε επηηπρία ησλ Διιήλσλ θπξίσο ζηνλ
νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ηε ραηξέθαθε ηάζε πνπ ηνλ δηέθξηλε γηα θάζε
αηπρία πνπ ζπλέβαηλε ζηνλ ειιεληθφ ιαφ.
Σα νθέιε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ δηαδξακάηηζαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ ζπκβνιή ηεο
Ρνπκαλίαο ζην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα151. Ζ Ρνπκαλία επεδίσμε κηα επλντθή γηα εθείλε
κεηαρείξηζε ησλ ξνπκαλνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ. Απηή ε επηδίσμε πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, έζηξεςε
ην ελδηαθέξνλ ηνπ ξνπκαληθνχ πιεζπζκνχ απφ ηνπο αιχηξσηνπο αδεξθνχο ηεο Σξαλζπιβαλίαο ζε
απηνχο ηεο Μαθεδνλίαο, ήηνη ηνπο Κνπηζφβιαρνπο152. Με βάζε ηελ ξνπκαληθή εμσηεξηθή
πνιηηηθή, νη ξνπκαλίδνληεο Κνπηζφβιαρνη ηεο Μαθεδνλίαο ζα κεηαθέξνληαλ ζηε Γνβξνπηζά φπνπ
ην ξνπκαληθφ ζηνηρείν ήηαλ αδχλακν θαη νη πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο ζα πξνζρσξνχληαλ ζηε
Βνπιγαξία153 .

3.4 Ζ ΣΔΛΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ
πλαληάηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ην 1896,
φπνπ ε ξνπκαληθή πνιηηηθή επεδίσθε ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα
ηνπο Κνπηζφβιαρνπο γηα λα ηνπο εθξνπκαλίζεη θαη εθ ησλ πζηέξσλ ηελ ίδξπζε ξνπκαληθήο
κεηξφπνιεο ζηε Μαθεδνλία γηα απηφλ ηνλ «ξνπκαληθφ» ιαφ. Ωο ζπληζηακέλε ηεο ξνπκαληθήο
επηδίσμεο κειεηάηαη θαη ε ππφζεζε ηεο θιεξνλνκηάο, ε ππφζεζε Εάππα, ε νπνία ζηάζεθε θαη σο
αθνξκή γηα ηε δηαθνπή ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ ην 1892 σο θπξηφηεξνο ιφγνο. Ο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε ε ππφζεζε Εάππα ην 1892 ζπλέβαιε ζην λα δεκηνπξγεζεί ζηε Ρνπκαλία
ήδε έλα αλζειιεληθφ θιίκα έλεθα ηεο μελνθνβίαο πνπ έηξεθαλ νη ξνπκαληθέο θπβεξλήζεηο154. Σν
Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν δε δέρζεθε ηε ζνπιηαληθή δηαηαγή γηα ηελ ίδξπζε ηεο ξνπκαληθήο
κεηξφπνιεο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, θη έηζη ε Ρνπκαλία ηήξεζε ζθιεξή ηάζε ζηελ
ππφζεζε Εάππα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο δηαθνπήο ησλ ειιελνξνπκαληθψλ δηπισκαηηθψλ
ζρέζεσλ, ε πνιηηηθή ηελ νπνία ηήξεζε ε Ρνπκαλία ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ απφπεηξά ηεο λα
απνδείμεη φηη πθίζηαηαη μερσξηζηφ εζληθφ θίλεκα αλάκεζα ζηνλ ληφπην θνπηζνβιαρηθφ πιεζπζκφ
ηεο Μαθεδνλίαο. εκαληηθή πεξίνδνο γηα ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα ήηαλ ε πεξίνδνο απφ ην 1896
σο ην 1902 φπνπ ε Απζηξννπγγαξία επλννχζε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιάδα γηα λα
αληηκεησπηζηεί ν ζιαβηθφο θίλδπλνο, θάηη ην νπνίν είρε αξλεηηθή απήρεζε γηα ηηο ξνπκαληθέο
151
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βιέςεηο155. Έηζη, ε Ρνπκαλία απνθάζηζε λα θξαηήζεη ζηαζεξφ ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα κέρξη νη
ζπλζήθεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ156.
Ζ ηειεπηαία ζεκαληηθή πεξίνδνο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1902 κέρξη
θαη ηελ λέα δηαθνπή ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ ην 1906. Σα φζα εμειίζζνληαλ ζηε
Μαθεδνλία ππνρξέσζαλ ηε Ρνπκαλία λα θάλεη μαλά ηελ εκθάληζή ηεο ζηνλ καθεδνληθφ ρψξν.
Έρνληαο ε Ρνπκαλία ηελ ππνζηήξημε ησλ Γπλάκεσλ ηεο Σξηπιήο πκκαρίαο157, εθβίαζε ηελ
έθδνζε ελφο ζνπιηαληθνχ δηαηάγκαηνο πνπ αλαγλψξηδε ηνπο Κνπηζφβιαρνπο σο μερσξηζηή
εζλφηεηα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία158. Σν δηάηαγκα απηφ ην 1905 ιεηηνχξγεζε αληίζεηα απφ
φζα πεξίκελε ε Ρνπκαλία, δηφηη εμέζεζε ην Βνπθνπξέζηη κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη
ππνζηεξηθηέο. Ζ κε επίηεπμε ηνπ ξνπκαληθνχ απηνχ ζηφρνπ, ελίζρπζε ηδηαίηεξα ηελ αλζειιεληθή
πνιηηηθή ελαληίνλ ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ζην έδαθφο ηεο159. Έηζη, γηα ηνπο Έιιελεο ηεο
Ρνπκαλίαο, ε θνξχθσζε ηνπ εζληθηζκνχ ζηα Βαιθάληα πξνο ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα αιιά θαη ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ ζεκεηψζεθε σο ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο παξνπζίαο ηνπο απφ ηελ αξρή ηεο Άισζεο.
Απφ εθεί θαη πέξα, ζηνλ Μεζνπφιεκν ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα έπεζε ζε δεχηεξε κνίξα,
αθνχ νη δχν ρψξεο είραλ άιια πξνβιήκαηα. Οη Διιάδα είρε αλνηρηά δεηήκαηα κε
ηνπο ζιαβφθσλνπο θαη ηνπο Σζάκεδεο, ελψ ε Ρνπκαλία κε ηελ νπγγξηθή θαη βνπιγαξηθή
κεηνλφηεηα. Μάιηζηα ην 1925 ε Ρνπκαλία δήηεζε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Διιάδαο, ψζηε λα
κεηαλαζηεχζεη έλαο αξηζκφο Κνπηζφβιαρσλ ζηε ρψξα. Καη πξάγκαηη ηελ πεξίνδν 1925–1929
πεξίπνπ 2.000 νηθνγέλεηεο έθπγαλ γηα ηελ Ρνπκαλία, γεγνλφο πνπ απάιιαμε ηελ Διιάδα απφ
ζεκαληηθφ αξηζκφ ξνπκαληδφλησλ. Ζ κεηαλάζηεπζε ζπλερίζηεθε θαη ην επφκελν δηάζηεκα, γηαηί
ππήξραλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη έιιεηςε βνζθφηνπσλ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη αλαγθαία
ε κεηαλάζηεπζή ηνπο.
Απηφ ζπλέβε γηαηί ήξζαλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην πξφζθπγεο απφ ηε Μ. Αζία θαη ηελ
Α. Θξάθε, ζηνπο νπνίνπο δφζεθαλ πνιιά απφ ηα πξψελ ηνπξθηθά ηζηθιίθηα160.
Με ηελ εκθάληζε ησλ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Δπξψπε, ζπλαληάηαη ε
αλαζέξκαλζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο εθφζνλ ζεκεηψζεθαλ γεγνλφηα πνπ έδσζαλ λέα
ηξνπή ζηελ εμέιημή ηνπ. Σν 1936, ζηελ Διιάδα ν Μεηαμάο δελ επέηξεςε ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε
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άιιεο μέλεο δηαιέθηνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα161. Απφ ηελ άιιε, νη ηνπηθέο αξρέο δελ
επέηξεπαλ ηε ρξήζε ηεο βιαρηθήο δηαιέθηνπ θαη απεηινχζαλ κε θπιάθηζε σο ηηκσξία γηα ηελ
παξάβαζε απηήο ηεο εληνιήο. Παξάιιεια, ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ νηθνγελεηψλ εθείλσλ νη νπνίνη
έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ζρνιεία ησλ ξνπκαληδφλησλ. Δχινγν θαη επφκελν ινηπφλ, νη
αληηδξάζεηο ησλ ξνπκαληδφλησλ λα είλαη ηδηαίηεξα έθδειεο θαη αξγφηεξα λα επαθνινπζήζνπλ
δηαπιεθηηζκνί θαη ζπγθξνχζεηο162. Απφ ηελ άιιε, ζηε Ρνπκαλία ε εζληθηζηηθή νξγάλσζε ηδεξά
Φξνπξά163 ζπκβάιιεη, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε ηνπ ζηξαηάξρε
Αλησλέζθνπ, θάηη ην νπνίν έρεη σο απφξξνηα λα επηζηξέςεη ζην πξνζθήλην ην ζελάξην
δεκηνπξγίαο ηηαινξνπκαληθνχ θξάηνπο ζηε λφηηα Βαιθαληθή 164.
Μφιηο μεθίλεζε ν Διιελντηαιηθφο πφιεκνο, δελ ήηαλ ιίγνη νη ξνπκαλίδνληεο, νη νπνίνη
ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ θαζηζηηθφ ζηξαηφ θη απηφ θπζηθά επέζπξε ηε ζχιιεςε θαη ηνλ εθηνπηζκφ
ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο165 . Όζηεξα απφ ηελ γεξκαληθή εηζβνιή, ηφζν νη πεξηνρέο ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο φζν θαη ηεο Ζπείξνπ αλήθαλ ζηελ ηηαιηθή δψλε θαηνρήο166. Σνλ Μάην ηνπ
1941 εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην κία ζεκαληηθή κνξθή, ν Αιθηβηάδεο Γηακάληεο167.

Δηδηθφηεξα, ν Γηακάληεο πξνέβε ζηελ ίδξπζε ηνπ γξαθείνπ Πξνπαγάλδαο ηνπ
«Απηφλνκνπ θξάηνπο ηεο Πίλδνπ» θαη ηνλ επφκελν κήλα πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ησλ
«Κνηλνηήησλ Κνπηζφβιαρσλ» ζην Μέηζνβν αιιά θαη ζηα Γηάλλελα168. Σελ επφκελε ρξνληά, ην
1942 ν Γηακάληεο εγθαηαζηάζεθε ζηε Λάξηζα ζηελ νπνία ίδξπζε ηε Ρσκατθή Λεγεψλα169
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(Βαθαιφπνπινο 2004,108). Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί, φηη ηα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηνλ
πξνζεηαηξηζκφ ησλ Διιελφβιαρσλ ήηαλ εθβηαζκνί θαη θπζηθά ην επαθφινπζν ήηαλ έλα
απνηέιεζκα κεδακηλφ εθφζνλ πξνέβεζαλ ζηε ζηξαηνιφγεζε κφλν δχν ρηιηάδσλ αλδξψλ, ελψ
παξάιιεια νξγαλψζεθε ε «Έλσζε Διιήλσλ Κνπηζφβιαρσλ» απφ Διιελφβιαρνπο νη νπνίνη δελ
επηζπκνχζαλ θπζηθά ηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ Κνπηζφβιαρσλ ζηνπο Ρνπκάλνπο170 .
Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θξαηηδίνπ ππήξρε κφλν ζηνλ Γηακάληε, ν νπνίνο ήδε ην είρε ζην
κπαιφ ηνπ απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν. ηα ρξφληα εθείλα πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ
Μεζνπφιεκν, ν Γηακάληεο είρε θηηάμεη ηελ ηδέα ελφο θνπηζνβιαρηθνχ θξαηηδίνπ, αθήλνληαο
πεξηζψξηα γηα θηινδνμίεο πέξα απφ ηα ειιεληθά γεσγξαθηθά φξηα. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη θη απφ ην
φηη ε θαηαζηαηηθή ηνπ δηαθήξπμε ηνλ παξνπζηάδεη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ «Βιάρσλ ηεο
Βαιθαληθήο», αλ θαη είρε ηελ πεπνίζεζε ν ίδηνο φηη ε αξρή έπξεπε λα γίλεη απφ ηελ Διιάδα171.
Μεηά απφ ηνλ πφιεκν, θαη έρνληαο λσπέο ηηο κλήκεο απφ ηελ πξφζθαηε ηζηνξία, νη
βιαρφθσλνη Έιιελεο αγλφεζαλ εζεινληηθά ηα Βιάρηθα, κηα θαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά έθεξλε ζην
κπαιφ ηηο αλζειιεληθέο ελέξγεηεο ησλ ιίγσλ. Έλα απφ ηα πξνζφληα ησλ Βιάρσλ είλαη ε
πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ε νπνία ζπληέιεζε ζην φηη επέδεζαλ κέζα ζηνπο αηψλεο. Οη βιαρφθσλνη
ηεο Διιάδαο κφρζεζαλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία, θαηφξζσζαλ λα αλέβνπλ φιεο ηηο
ζθάιεο ηεο θνηλσλίαο θαη λα δηαπξέςνπλ. Έρνπλ δε ηηκή ηνπο ην φηη πξφζθεξαλ ηα κέγηζηα ζηελ
εζληθή αλεμαξηεζία, ζηελ πλεπκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαγέλλεζε, ζηηο ηέρλεο θαη ην εκπφξην. Να
αλαθέξνπκε ηνπο εζληθνχο επεξγέηεο πνπ έρηηζαλ θαη ζηφιηζαλ ηελ Αζήλα ηδξχνληαο ην Δζληθφ
Μεηζφβεην Πνιπηερλείν, ην Εάππεην, ην Παλαζελατθφ ηάδην, ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν, ην
Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, ηελ Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή
Δηαηξεία, ην Φηινινγηθφ χιινγν "Παξλαζζφ" θαη ηφζα άιια172.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ θαη κεηέπεηηα νη βιαρφθσλνη Έιιελεο δελ παξέθιηλαλ
ηεο ζηάζεο ησλ ππνινίπσλ Διιήλσλ. Γελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πξνζπάζεηεο ή θαη ελέξγεηεο
νξγαλσκέλεο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο.
Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη απφ δηάθνξνπο αλψλπκνπο θχθινπο δελ κπνξνχλ λα
εθιακβάλνληαη σο ζηνηρεία επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κειέηεο.

Ζ ζηάζε ησλ

Διιελφβιαρσλ ηελ πεξίνδν απηή ζε ζπλέρεηα κε απηή ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο ήηαλ ππέξ ηνπ
δένληνο εζληθή θαη δηθαηνινγεκέλα ν νθνθιήο Βεληδέινο, πξνινγίδνληαο ην 1948 ην βηβιίν ηνπ
Δπαγγέινπ Αβέξσθ γηα ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, έγξαθε κεηαμχ άιισλ… «Λακβάλνληεο ππ
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όςηλ ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ δεηήκαηνο, ηελ ηδηθήλ καο αδηαθνξίαλ, ηελ ζπζηεκαηηθήλ θαη ελίνηε
ζθιεξάλ εξγαζίαλ ησλ άιισλ, νθείινκελ λα είκεζα επηπρείο δηόηη ν επηθίλδπλνο πνιιαπιαζηαζκόο
ηνπ κεδελόο, ηνλ νπνίνλ πξνεγνπκέλσο αλέθεξα, δελ έιαβε κεγαιπηέξαο δηαζηάζεηο. Σνύην ην
ρξεσζηνύκελ αλακθηζβεηήησο εηο ηνλ ζαπκαζηόλ παηξησηηζκόλ, εηο ηελ επθπά αληίδξαζηλ θαη εηο
ηνπο ζαξξαιένπο αγώλαο απηώλ ηνύησλ ησλ Διιήλσλ Κνπηζνβιάρσλ, αγώλαο εηο ηνπο νπνίνπο
νύηνη απεδύζεζαλ κόλνη, αθαζνδήγεηνη θαη παιαίνληεο ζπρλά ελαληίνλ παλίζρπξνπ μέλνπ δπλάζηνπ.
Αηζζάλνκαη δη’ απηό ηελ ππνρξέσζηλ λα ηνπο εθθξάζσ εδώ ηνλ ζαπκαζκόλ κνπ θαη ηελ
επγλσκνζύλελ, δηόηη, παξά ηαο αληημνόηεηαο, εθξάηεζαλ πάληνηε ηόζνλ πςειά ηελ θσηεηλελ δάδα
ηνπ Διιεληζκνύ».
Απφ ηελ πιεπξά ηεο Ρνπκαλίαο, ζηελ φιε λεφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ Κνπηζνβιάρηθνπ
δεηήκαηνο γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ξνπκαλίδνληεο θχθινπο απφ ην 1950 εψο ην 1990 πεξίπνπ,
αλαθίλεζεο ηνπ δεηήκαηνο κε κηα ζεηξά δεκνζηεχζεσλ173 αλά ηνλ θφζκν ζε θνηλφηεηεο Βιάρσλ
θαη φηαλ νη πξνπαγαλδηζηέο δπζθνιεχνληαλ ζηηο επηζέζεηο πνπ ηνπο γίλνληαλ, ζηεξίδνληαλ ζε δπν
ζεκεία-ζέζεηο πνπ ηα αμηνπνηνχλ. Πξψην: Δπηθαινχληαη ην ζνπιηαληθφ Ηξαδέ ηνπ 1905, έγγξαθνθηξκάλη κε ην νπνίν ε Πχιε αλαγλψξηδε ηδηαίηεξε εζλφηεηα Βιάρσλ ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν,
θαη δεχηεξν: Μλεκνλεχνπλ ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (1913), κε ηελ νπνία ν Βεληδέινο
επέηξεπε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη παξαρσξνχζε «πιήξε ειεπζεξία» ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα
ζρνιεία ησλ Ρνπκάλσλ (Κνπηζφβιαρσλ) ηεο Μαθεδνλίαο, θαζψο επίζεο θαη ηηο επηζηνιέο πνπ
αληάιιαμαλ ν Βεληδέινο κε ηνλ Μαγηνξέζθν, Πξσζππνπξγνί ησλ δπν ρσξψλ.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κέρξη ην 1939 ε ξνπκαληθή εθπαίδεπζε είρε κφλν ζηνηρεηψδεο
ραξαθηήξα, ελψ παξνπζίαδε αδπλακίεο ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ηεο αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο.
Απφ ην 1939 θαη κέρξη, θπξίσο, ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, αλαπηχρζεθε ε
ζχζηαζε ησλ ξνπκαληθψλ λεπηαγσγείσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Μεγάιε
βειηίσζε ζεκεηψζεθε θαη ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο παξαηεξήζεθε
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Αληίζεηα,

αχμεζε ησλ

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξνπκαληθήο κέζεο εθπαίδεπζεο

ζεσξείηαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αδπλακία ηεο. Οη αξρέο ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο
ζηήξημαλ ηα ξνπκαληθά ζρνιεία κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία :
i.
173

Αχμεζε θαηά 10% ησλ ξνπκαληθψλ δαπαλψλ γηα ηα ζρνιεία θαηά ην 1940

Σν 1952, ζην Φξάηκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο, ν Παπαλάζε (Papanace) δεκνζηεχεη ην βηβιίν «Mica Antologie
Aromâneascǎ» («Μηθξή Αξνπκνπληθή Αλζνινγία». Σν 1967 ε Σεξέδ Μπαξέ (Therèse Barré) δεκνζηεχεη ζε πεξηνδηθφ
ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ έξεπλα πνπ έθαλε ζηελ Πίλδν. Ζ Μπαξέ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα «ζηξαηεπκέλνπ
εξεπλεηή», αθνχ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Ρνπκαλία θαη «πέξαζε» ζηε κειέηε ηεο γηα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο φιεο ηηο
γλσζηέο ξνπκαληθέο ζεσξίεο, επηβεβαηψλνληάο ηηο κάιηζηα κε ηελ επηζηεκνληθή ηεο έξεπλα. Σν 1967 ε Μπαιθάληα
(Balcania,) Ρνπκαληθφο Μνξθσηηθφο Οξγαληζκφο, εθδίδεη ζην Παξίζη ηε Θεία Λεηηνπξγία ηνπ I. Υξπζφζηνκνπ ζε
θνπηζνβιαρηθή γιψζζα. Σν 1969 ν Βεληνιηέξ (M. Ventolière) ζην πεξηνδηθφ Μπνπιεηίλ Δξνπεέλ (Bulletin Européen)
επαλέξρεηαη ζηα ρλάξηα ηεο «Μαθεδνλνξνπκαληθήο Δηαηξείαο». Λίγν ή πνιχ κηιάεη γηα ξνπκαληθή κεηνλφηεηα ζηελ
Διιάδα πνπ «θαηαπηέδεηαη» θαη ππνθέξεη απφ εκάο ηνπο ίδηνπο.
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ii.

εκαληηθή ζέζε ηηαιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ

iii.

Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ζηα ξνπκαληθά ζρνιεία απφ ηνπο Γεξκαλνχο

iv.

Αχμεζε ζρνιείσλ ησλ δχν βαζκίδσλ

v.

πγθξάηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ

vi.

ηέγαζε ζε θηίξηα, πνπ αλήθαλ ζηε ξνπκαληθή κεηνλφηεηα
Σα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, είδε πεξηνξίζηεθαλ ηα πξνλνκία απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη απφ
ην ΔΑΜ, εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ ησλ Ρνπκάλσλ κε ηνπο Έιιελεο. Δπίζεο, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε
απνδέζκεπζε ηεο Διιάδαο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ κεηά ηελ
έληαμή ηεο ζην αλαηνιηθφ κπινθ θαη ζηελ ΚΟΜΔΚΟΝ. Σν 1948 ζηνλ ρψξν ηεο Ρνπκαλίαο,
ινηπφλ, ιεηηνπξγνχζαλ 3 – 4 Γεκνηηθά ρνιεία θαη 3 ειιεληθά Γπκλάζηα.
Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη φια ηα παξαπάλσ δελ απνηέιεζαλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην
Πφιεκν ζέζε ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο ζπληεηαγκέλεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, ηνπιάρηζηνλ
επίζεκα. ε ζθέςεηο ίζσο λα ππήξρε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ ξνπκαλίδνλησλ
θχθισλ αλά ηνλ θφζκν, φκσο ην γεγνλφο απηφ ηέζεθε απεξίθξαζηα απφ ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο
ρψξαο καο Κσλζηαληίλν Μεηζνηάθε, παξνπζία θαη ηνπ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Αληψλε ακαξά
ζηνπο Ρνπκάλνπο επηζήκνπο, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε Ρνπκαλία ζηηο 27 θαη 28 Ννεκβξίνπ
1991, πνπ αμίσζε λα ζηακαηήζεη ακέζσο θάζε ζθέςε γηα πξνπαγάλδα ζηελ Διιάδα. Ζ ξνπκαληθή
θπβέξλεζε, δήισζε ηφηε φηη ζα ζηακαηήζεη (Κνιηζίδαο, 2017). Έηζη κέζσ απηψλ ησλ γεγνλφησλ
(πξνθνξηθή δηκεξήο ζπκθσλία), θαη ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο επί ηνπ ζέκαηνο,
δηαθαίλεηαη κε εξκελεία κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ, φηη ε επίζεκε ζέζε θαη ησλ δπν θξαηψλ
είλαη φηη ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα αλήθεη ζην παξειζφλ.
Άιισζηε ε Διιάδα έρεη αλαγλσξίζεη κε λφκν απφ ην 1954, ζηεξηδφκελε ζηελ απφθαζε
ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, κφλν κηα κεηνλφηεηα ζηελ Διιάδα ηελ κνπζνπικαληθή ( λφκνο
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3065/1954,ΦΔΚ Α΄239.9.10.1954), ελψ ε Ρνπκαλία πνπ ζπλππνγξάθεη απηή ηε ζπλζήθε, πνπ
θάλεη ιφγν γηα κεηνλφηεηεο ζηελ Βαιθαληθή, απνζησπά ην ζέκα ησλ Κνπηζφβιαρσλ ζε ζπλέρεηα
ηεο αδηαθνξίαο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, πνπ έζεηε ζαλ
απαξαίηεην φξν ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο ζηελ πξνάζπηζε ηεο γιψζζαο θαη
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ησλ Κνπηζφβιαρσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ο
ΕΖΣΖΜΑΣΟ

-

ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟΤ

4.1 ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
παξφιν πνπ εκθαλήο είλαη ε ακθηζβήηεζή ηνπο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο, εμαηηίαο πνηθίισλ
παξαγφλησλ.174 ηνλ ειιαδηθφ ρψξν

νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ

παξνπζία κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη νη εμήο :


Γεσγξαθηθή ζέζε Διιάδαο



Διιελνηνπξθηθνί πφιεκνη



Βαιθαληθνί πφιεκνη
Δίλαη ζαθέο φηη γηα ηηο κεηνλφηεηεο δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο νξηζκφο, γεγνλφο πνπ νδεγεί

ζηελ επηβξάδπλζε ζέζπηζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
κεηνλνηήησλ. ε γεληθέο γξακκέο σο κεηνλφηεηεο εθιακβάλνληαη νη «νκάδεο ελφο πιεζπζκνχ νη
νπνίεο έρνπλ θαη επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο παξαδφζεηο είηε
ραξαθηεξηζηηθά ζαθψο δηαθνξεηηθά απφ απηά ηνπ ινηπνχ πιεζπζκνχ. Απηέο νη κεηνλφηεηεο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ αηφκσλ επαξθψλ αθ’ εαπηψλ λα δηαηεξήζνπλ ηέηνηεο
παξαδφζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα πξέπεη λα είλαη πηζηέο ζην θξάηνο ηνπ νπνίνπ είλαη
πνιίηεο» 175.
Δθηφο απφ ηνλ ιεπηνκεξή απηφ νξηζκφ, παξνπζηάδεηαη θαη έλαο πεξηζζφηεξν αλαιπηηθφο
νξηζκφο, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, φπσο απηφ ςεθίζηεθε απφ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο176. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, ινηπφλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο εζληθή κεηνλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηα εζληθά θξάηε.

174

Tξίηνο, Μ. ‘‘Ζ Ρνπκαληθή πξνπαγάλδα ζηελ πεξηνρή ηεο Πειαγνλίαο ’’, Υξηζηηαληθή Μαθεδνλία (Πειαγνλία) – Μηα
άιιε Διιάδα. Θεζζαινλίθε – Αρξίδα, (επηκ. Αγγειφπνπινο Αζαλάζηνο ), Δθδφζεηο University studio press,
Θεζζαινλίθε 2004, ζζ.227 – 243
175
Capotorti, F. «Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities», UN
Document E/CN.4/Sub.2/384/Add.1-7 (1977), 1997
176
Υξήζηνπ, Κ. , «Αξσκνχλνη»., Θεζζαινλίθε, 1996
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Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ, γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ φξνπ ηεο εζληθήο κεηνλφηεηαο, ε
νπνία αθνξά «κία νκάδα αηφκσλ ζε έλα θξάηνο πνπ: i. θαηνηθνχλ ζην έδαθνο απηνχ ηνπ θξάηνπο
θαη είλαη πνιίηεο ηνπ, ii. δηαηεξνχλ καθξνρξφληνπο, ηζρπξνχο θαη δηαξθείο δεζκνχο κε απηφ ην
θξάηνο, iii. παξνπζηάδνπλ μερσξηζηά εζλ(νη)ηθά, πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπηηθά ή γισζζηθά
ραξαθηεξηζηηθά, iv.είλαη αξηζκεηηθά επαξθείο πξνο αληηπξνζψπεπζε, αλ θαη ιηγφηεξνη απφ ηνλ
ππφινηπν πιεζπζκφ απηνχ ηνπ θξάηνπο ή κίαο πεξηνρήο απηνχ ηνπ θξάηνπο, v. έρνπλ σο θίλεηξν
έλα ελδηαθέξνλ λα δηαηεξήζνπλ καδί εθείλν ην νπνίν ζπληζηά ηελ θνηλή ηνπο ηαπηφηεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνπιηνχξαο, ησλ παξαδφζεσλ, ηεο ζξεζθείαο ή ηεο γιψζζαο ηνπο»177.
Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο αθνξά ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο, αλαδεηθλχνληαο ηνπο δεζκνχο
πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηε κεηνλφηεηα θαη ζην θξάηνο, πνπ ηηο θηινμελεί. ηνλ ειιαδηθφ
ρψξν νη ζεκαληηθφηεξεο κεηνλφηεηεο είλαη νη εμήο :
1) Θξεζθεπηηθέο ,κεηνλφηεηεο
2) Γισζζηθέο κεηνλφηεηεο
3) Δζλνηηθέο κεηνλφηεηεο
4) Δζληθέο κεηνλφηεηεο
5) Γηάθνξεο άιιεο κεηνλφηεηεο178
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δηακνξθψζεθε κε ηνλ
απαηηνχκελν ηξφπν ην ζεζκηθφ πιαίζην, ελψ παξάιιεια απνθαζίζηεθε ε επηθχξσζε ησλ
αλαγθαίσλ δηεζλψλ θεηκέλσλ. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ην άξζξν 28 & 1, ππνζηεξίδεηαη φηη «νη γεληθά
παξαδεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, απφ ηελ επηθχξσζή
ηνπο κε λφκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαζεκηάο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ απφ θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ.
H εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ζηνπο αιινδαπνχο
ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο»179.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζην άξζξν 25, κε βάζε ην νπνίν ην ίδην ην θξάηνο
θαιείηαη λα πξναζπίζεη ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα θάζε αλζξψπνπ, δίλνληαο έκθαζε
ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αθψιπηε άζθεζή ηεο. Δπηπιένλ, θαηά ην χληαγκα αιιά θαη ηνπο
ίδηνπο, ηνπο λφκνπο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηθίινη πεξηνξηζκνί, ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνχλ
λα ζεβαζηνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο αιιά θαη παξνπζηάδεηαη επηθχιαμε γηα απηά. Οη
177

Παπνχιηα, Β. , «Απφ ηνλ αξραίν ζην λεφηεξν πνιπκεξηζκφ, ηφκνο Β΄: Απφ ηε ζενθξαηηθή απνιπηαξρία ζηελ εζληθή
θπξηαξρία» . Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2006
178
Κηηζηάθηο Γ. (επηκ.), «Ζ επίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ εξκελεία θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ», Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ-Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 2002
179
Παξαζθεπνπνχινπ-Γξεγνξίνπ Κ. , «Ζ εμέηαζε ηνπ παξαδεθηνχ απφ ηα ξγαλα ηεο πκβάζεσο-θέςεηο πνπ
απνξξένπλ απφ Διιεληθέο ππνζέζεηο», Σν χληαγκα, Σεχρνο 2/2002
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ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ, επίζεο, θαη ζηα παξαθάησ

δηεζλή

θείκελα:


πλζήθε ησλ εβξψλ (1920)



πλζήθε ηεο Λσδάλλεο



Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ



Δπξσπατθή χκβαζε δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ



Κείκελα ζπλαληήζεσλ ηνπ ΟΑΔ



Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο



Γηεζλήο χκβαζε πεξί θαηαξγήζεσο πάζεο Μνξθήο Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ



Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά , Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα



Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ΟΖΔ

Δπηπιένλ, κε βάζε ην άξζξν 2 &1, ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ξεηέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο, ζην άξζξν 5 & 2 επηζεκαίλεηαη φηη «ινη φζνη βξίζθνληαη
ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο
ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθφηεηαο, θπιήο, γιψζζαο θαη ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ
πεπνηζήζεσλ. Δμαηξέζεηο επηηξέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην δηεζλέο δίθαην.
Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε αιινδαπνχ πνπ δηψθεηαη γηα ηε δξάζε ηνπ ππέξ ηεο ειεπζεξίαο».
Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζην άξζξν 14 ηεο ΔΓΑ, ζχκθσλα κε ην νπνίν
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ρξήζε ησλ αλαγλσξηδφκελσλ δηθαησκάησλ θαη παξάιιεια ειεπζεξηψλ,
αλεμάξηεηα απφ ζξεζθεία, θχιν, θπιή, θχιν, ζξεζθεία, ρξψκα,

γιψζζα.

Δπίζεο, δελ

παξαηεξνχληαη δηαθξίζεηο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζε εζληθή κεηνλφηεηα, ηελ θνηλσληθή ή εζληθή
πξνέιεπζε, ηηο πνιηηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ή ηε γέλλεζε, ηελ πεξηνπζία ή νπνηαδήπνηε άιιε
θαηάζηαζε180.
Με βάζε ην άξζξν 4 & 1 ηνπ Διιεληθνχ ζπληάγκαηνο, επηζεκαίλεηαη ε ηζφηεηα ησλ
Διιήλσλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνλ λφκν, ρσξίο, φκσο, λα δίλεηαη ζαθή απάληεζε γηα ην αλ απηφ ην
άξζξν εγγπάηαη ηελ ηζφηεηα θαη ησλ κεηνλνηήησλ.
Οπζηαζηηθά, φκσο, απάληεζε δίλεηαη ζην εξψηεκα απηφ ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο,
θαζψο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 (&1), επηζεκαίλεηαη φηη «ε (Διιεληθή) θπβέξλεζε αλαιακβάλεη
180

Καζηαλάο, Ζ. , «Ζ ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο ζηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ: γεληθή απνηίκεζε», Σν χληαγκα, Σεχρνο 2/2003
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ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πιήξε θαη απφιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο
θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, αδηαθξίησο γελλήζεσο, εζληθφηεηαο, γιψζζαο, θπιήο θαη ζξεζθείαο»181.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ έλλνηα ηεο ηζαγέλεηαο, πνπ απνηειεί ηνλ λνκηθφ δεζκφ
ζχλδεζεο πνιηηψλ θαη θξάηνπο. Ζ ηζαγέλεηα, πνπ εθιακβάλεηαη σο λνκηθή ηδηφηεηα, ζεσξείηαη φηη
δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ηε ζξεζθεία, ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα θαη

ηε γιψζζα, ελψ

παξάιιεια ν Κψδηθαο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο είλαη απηφο πνπ ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ
ηελ ηζαγέλεηα. ην πιαίζην απηφ, κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα, ηα άηνκα δηαθξίλνληαη ζε :


Πνιπηζαγελή



Αληζαγελε



Οκνγελή θαη αιινγελή



Αιινδαπά



Ζκεδαπά

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ

αθαίξεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ αξθεηέο

κεηνλφηεηεο, κε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηεο αθαίξεζε ηεο ηζαγέλεηαο απφ ηνπο Σζάκεδεο ηεο
Θεζπξσηίαο. Δπίζεο, έκθαζε δίλεηαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ δηθαίσκα
ησλ δηαθφξσλ κειψλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηε
Γηάζθεςε γηα ηελ

Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (ΓΑΔ) θαη

ηαπηφρξνλα

θαηνρπξψλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 32 εδ.α, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Καηαιεθηηθφ Κείκελν ηεο
πλάληεζεο ηεο Κνπεγράγεο(1996)182.
ε γεληθέο γξακκέο, κε βάζε ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ην ειιεληθφ θξάηνο εγγπάηαη ηελ
παξνρή ζηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ ησλ εμήο δηθαησκάησλ :

181
182



Πξνζηαζία απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ



Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ



Πξνζηαζία ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο



Πξνζηαζία πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο



Πξνζηαζία ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο



Απφιπηε θαη πιήξεο πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπο

πλζήθε Λσδάλλεο, άξζξν 38 (&1)
32 εδ.α, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Καηαιεθηηθφ Κείκελν ηεο πλάληεζεο ηεο Κνπεγράγεο(1996)
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Πνιιά δηεζλή, επίζεο, θείκελα ξπζκίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ελψ ζην
ειιαδηθφ ρψξν νη ζεκαληηθφηεξεο ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο είλαη νη εμήο :


Μνπζνπικάλνη



Πξνηεζηάληεο’



Καζνιηθνί



Υηιηαζηέο



αηεληνιφγνη



Δβξαίνη183
Σα

κέιε ησλ παξαπάλσ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ κε βάζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ είλαη ειεχζεξα σο πξνο ηηο εθθξάζεηο ηεο ζξεζθείαο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο184. ην πιαίζην απηφ νη εηεξφδνμνη ή αιιφδνμνη βνπιεπηέο θαινχληαη λα δψζνπλ ηνλ
ίδην φξθν, κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ δηθνχ ηνπο δφγκαηνο ή ηεο δηθήο ηνπο ζξεζθείαο. Ωο πξνο ην
ζέκα ηεο γιψζζαο, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ γιψζζεο :


Δβξατθά



Αξβαλίηηθα



Αξκέληθα



ιαβνκαθεδνληθά



Ρνκαλί



Πνκάθηθα



Βιάρηθα



Σνχξθηθα

Δπηπιένλ, σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο κεηνλφηεηεο, νη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν είλαη νη εμήο :

183

Καζηαλάο Ζ. , «Ζ ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο ζηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ: γεληθή απνηίκεζε», Σν χληαγκα, Σεχρνο 2/2003
184
Πεξξάθεο η. «Πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ζχγρξνλν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηνλνηήησλ ππφ ην θσο ηεο χκβαζεοΠιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ: Ζ κεηεμέιημε ηνπ δηθαητθνχ πιαηζίνπ, ζην «Ζ πξνζηαζία ησλ
κεηνλνηήησλ: Ζ χκβαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο», Πξαθηηθά πλεδξίνπ πνπ νξγάλσζαλ ην ΗΜΓΑ θαη
ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (9-10 Ματνπ 1996), Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Δθδφζεηο
Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1997

45



Ρνπκαληθά



Βνπιγαξηθά



Αξαβηθά



Αιβαληθά

Παξάιιεια, ε πνιηηηθή θαη λνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ κεηνλνηηθψλ γισζζψλ
ζπζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο ζρέζεηο κε ηα γεηηνληθά θξάηε θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. ην πιαίζην
απηφ ε θνπηζνβιαρηθή γιψζζα δέρηεθε ηε λνκηθή πξνζηαζία κε ηε ζπκθσλία, ε νπνία
ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία, ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ
Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε. Σε γιψζζα απηή δίδαζθαλ ζε ζρνιεία, ελψ
παξάιιεια ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη αξθεηέο εθθιεζίεο κέρξη ην 1948185. Οπζηαζηηθά, ε
πξνζπάζεηα πξναγσγήο ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Βιάρσλ πινπνηήζεθε ζηελ αξρή κέζα
κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηά ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ηεο Eιιάδα θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζην απαηηνχκελν
θιίκα ζπλεξγαζίαο, πνπ επεδίσμε λα θαιιηεξγήζεη ν Βεληδέινο, αιιά θαη κε βάζε ην λνκηθφ
δεζκεπηηθφ πιαίζην πνπ πξνσζήζεθε κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ ηνπ 1920186.
Με βάζε ηηο δηάθνξεο δηεζλείο πνιηηηθέο; εμειίμεηο, ζεκεηψζεθαλ πνηθίιεο κεκνλσκέλεο
απηνλνκηζηηθέο ελέξγεηεο, ελψ εκθαλήο ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα λα δηαθνπεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ζρνιείσλ απφ ηε Ρνπκαλία, δηεπξχλνληαο ηηο επθαηξίεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο, πεξηνξίδνληαο ην νπνηνδήπνηε ελδηαθέξνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ε αληίζεζε, ε
κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ην αξρηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη απφ ηε πλζήθε Δηξήλεο ηνπ 1923, απνξψληαο θαηά θχξην ιφγν ην πεδίν ησλ
πνιπηάξαρσλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ187. H δηαθχκαλζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο ζρέζεηο απηέο
ζχκθσλα κε ηελ έληνλε απεηιή ζχγθξνπζεο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο
πξνζδίδεη ζην ζέκα απηφ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, θαζψο απνηειψληαο, νπζηαζηηθά ηε κνλαδηθή
πεξίπησζε πξνζηαζίαο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο κεηνλνηηθήο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο188.
Δίλαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη νη κεηνλνηηθέο γιψζζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,
ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηα γεηηνληθά θξάηε ζηελ πεξηνρή
ηεο Βαιθαληθήο. Ο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηα θξάηε απηά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζψλ
απνδίδεηαη ζε ιφγνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή,

185

Λαδάξνπ, Α., «Βιέςεηο Ρνπκαλίαο θαη ειιεληθφηεηα Βιάρσλ – Αξσκνχλσλ», Φηινινγηθφο χιινγνο Παξλαζζνχ,
Αζήλα 1993, ζζ. 183 – 184.
186
Κνιηζίδαο, Α., «Κνπηζφβιαρνη. Οη Βιαρφθσλνη Έιιελεο. Δζλνινγηθή, Λανγξαθηθή θαη Γισζζνινγηθή κειέηε».
Δθδφζεηο αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1993
187
Πφπνβηηο, Νη., «Αξκάλνη Βιάρνη ζηα Βαιθάληα. O Cincarima».. (Mηθ. Καξαθψζηα Κσλζηαληίλα), Δηαηξεία
Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 2010, ζζ. 68 – 84.
188
Νηθνιαίδνπ, Η. «Ζ ξνπκαληθή πξνπαγάλδα ζην Βηιαέηη ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζηα Βιαρνρψξηα ηεο Πίλδνπ». Δθδφζεηο:
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ, Ησάλληλα 1995
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ιεηηνπξγψληαο θαζαξά ζε πνιηηηθφ πιαίζην θαη επηδξψληαο κε ξπζκηζηηθφ ηξφπν ζηελ πξναγσγή
αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ζηε ζπξξίθλσζε απηψλ ησλ γισζζψλ189.
Δπίζεο, εθηφο απφ ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο ζρεηηθήο
Γηαθήξπμεο ησλ Ζ.Δ. (1992) δεηείηαη απφ ηα δηάθνξα θξάηε λα «ιάβνπλ κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία
επλντθψλ ζπλζεθψλ πνπ λα θαζηζηνχλ ηθαλά ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο λα
εθθξάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ θνπιηνχξα, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία,
ηηο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκά ηνπο». Με βάζε, ινηπφλ, απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζαθήο ε πξνζπάζεηα
ηνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ λα δηαθπιάμεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
κεηνλνηήησλ θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηζηηθήο, γισζζηθήο θαη εζλνηηθήο
ηαπηφηεηαο ησλ κεηνλνηήησλ.

4.2 Ζ ΤΝΘΖΚΖ ΣΟΤ ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΒΛΑΥΗΚΟ
ΕΖΣΖΜΑ
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο θαη ηεο λνκηθήο ηνπ δηάζηαζεο, είλαη
απαξαίηεην λα παξνπζηαζηεί ε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηεο κε ηηο
ζρέζεηο Ρνπκάλσλ θαη Διιήλσλ. Αξρηθά, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε νινθιήξσζε ηνπ Α*
Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ (17/30
Μαΐνπ 1913)190. Αξθεηέο, φκσο, απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο πλζήθεο δηαθξίλνληαη γηα ηνλ αζαθή
ραξαθηήξα ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε πηζαλή ηελ εκθάληζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ ρψξν ησλ
Βαιθαλίσλ. Ζ θήξπμε ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ επηβεβαίσζέ απηέο ηηο πξνβιέςεηο θαη
παξάιιεια βαζίζηεθε ζηελ αηθληδηαζηηθή επίζεζε ησλ Βνπιγάξσλ θαηά ησλ Διιήλσλ θαη ησλ
έξβσλ, ελψ παξάιιεια ζηηο 27 Ηνπλίνπ / 10 Ηνπιίνπ 1913 νη Ρνπκάλνη θήξπμαλ ηνλ πφιεκν
ελαληίνλ ησλ Βνπιγάξσλ. Με αθνξκή απηφ ην γεγνλφο, ν Δσζηλφο Σαρπδξφκνο αλαθέξεη ζε
θεληξηθφ ηνπ άξζξν φηη ε Ρνπκαληθή εκπινθή ««ζα δεκηνπξγήζε δηά ηνλ Βνπιγαξηθφλ ζηξαηφλ ελ
λένλ Βαηεξιψ, εηο ην νπνίνλ ν εξβηθφο ζηξαηφο ζα παίμε ηνλ ξφινλ ηνπ Οπέιηγθηνλ»191.
Μεηά ηηο εμειίμεηο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν, ήηαλ εκθαλείο νη πξνζέζεηο ηεο Βνπιγαξίαο γηα
αλαθσρή, ελψ ζην πιαίζην απηφ νη Έιιελεο αλαγθάζηεθαλ λα απνδερηνχλ ηελ απφθαζε λα
αλαζηαινχλ νη ερζξνπξαμίεο θαη λα ππνγξαθεί πελζήκεξε θαη ζηε ζπλέρεηα νθηαήκεξε αλαθσρή
(17/30 Ηνπιίνπ 1913). Μεηά απφ

απηά ηα γεγνλφηα απνθαζίζηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο

πλδηάζθεςεο ζην Βνπθνπξέζηη γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ βνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ. Οπζηαζηηθά,
189

Αβέξσθ , Δ., Ζ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο., Δθδφζεηο Φ.Η.Λ.Ο.. Σξηθάισλ, Σξίθαια 1987,
ζζ. 200 – 206
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βνξψλνο, Ν., «Δπηζθφπεζε ηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο». ζ΄ έθδ., Θεκέιην, Αζήλα 1985, 117, Γεληθφ Δπηηειείν
ηξαηνχ/Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο ηξαηνχ (ζην εμήο: ΓΔ/ΓΗ), Ο Διιεληθφο ηξαηφο θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο
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ε εηξήλε ππαγνξεπφηαλ απφ δηπισκαηηθνχο ιφγνπο θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζσκαηηθή
εμάληιεζε ησλ εκπνιέκσλ, ελψ παξάιιεια δεισλφηαλ φηη «Σα δχν ηαχηα γεγνλφηα ζα ήξθνπλ
κφλα φπσο ζπκβνπιεχζνπλ θαη επηβάινπλ ηελ εηξήλελ. Αιι’ ππάξρεη θαη άιινο ιφγνο κάιινλ
επηηαθηηθφο, είλε δε νχηνο, φηη ε εμαθνινχζεζηο ηνπ πνιέκνπ θέξνπζα εηο ηελ ηαπείλσζηλ θαη
ζρεδφλ εηο ηελ εθκεδέληζηλ ηεο Βνπιγαξίαο δελ ζα εδχλαην λα αθήζε απαζή ηελ Δπξψπελ»192.
Ζ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε
εξβία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα, θαζψο νδήγεζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο
Βνπιγαξίαο κε ηηο ηξείο ληθήηξηεο βαιθαληθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, κε ηε πλζήθε απηή απνηξάπεθε
ε νπνηαδήπνηε εκπινθή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε δηάθνξα βαιθαληθά δεηήκαηα. πσο
επηζεκαίλεηαη, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ , ε Ρνπκαλία θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη ζρεηηθφ
δηαθαλνληζκφ θαη λα πεηχρεη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο ηελ επίιπζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ
δεηήκαηνο. Ζ αληίιεςε απηή ηεο Ρνπκαλίαο θαιιηεξγήζεθε απφ ηελ απνρή ησλ ηξηψλ άιισλ
ζπκκάρσλ ρσξψλ λα παξαρσξήζνπλ ζηνπο Ρνπκάλνπο ζρνιηθή θαη εθθιεζηαζηηθή απηνλνκία
ζηνπο Κνπηζφβιαρνπο, πνπ δνχζαλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο.
`

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα ηεο Ρνπκαλίαο λα πξνρσξήζεη θαη ζηε

ζχζηαζε ηδηαίηεξεο ξνπκαληθήο Αξρηεπηζθνπήο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ηνπο απφ ηε
ξνπκαληθή θπβέξλεζε, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θπβέξλεζεο ηεο θάζε ρψξαο. κσο, ν ξφινο ηεο
πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ εληνπίδεηαη ζην φηη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο άξρηζε ην πξφβιεκα
απηφ λα απνθαιείηαη Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα.

4.3 Ζ ΡΟΤΜΑΝΗΚΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΑΠO ΣΖΝ
ΔΛΛΑΓΑ
4.3.1 Ζ ροσμανική προπαγάνδα
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο λνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, ηδηαίηεξε
αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο
αιιά θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο απφ ηελ Διιάδα.
Ο ιαηηλφθσλνο ραξαθηήξαο ησλ Κνπηζφβιαρσλ ηεο Διιάδαο, αιιά παξάιιεια ε άζθεζε
δηαθφξσλ κεηνλνηηθψλ θαη κεγαινηδεαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε αλάδπζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ
ζην πιαίζην ηνπ 19νπ αηψλα ζεσξείηαη ε βαζηθή αηηία ακθηζβήηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα ησλ
Κνπηζφβιαρσλ θαη ηε δηεθδίθεζε απηήο ηεο νκάδαο απφ ην ξνπκαληθφ θξάηνο, ην νπνίν κφιηο είρε
ζπζηαζεί193.

192
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εθεκ. Νενιφγνο Παηξψλ, Πάηξα, αξ. θχι. 6729, 21-7-1913, 1
Παιάγθαο, Μ., « Ζ Δμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ Εεηήκαηνο 1859 – 1944», Θεζζαινλίθε, 2012
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Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν αιιά θαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο
ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο, ζηα νπνία βαζίζηεθε ε πξνπαγάλδα ησλ Ρνπκάλσλ, είλαη
απαξαίηεην λα θαηαλνεζεί ν δηαθνξνπνηεκέλνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ βιαρφθσλσλ πιεζπζκψλ,
πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ν. Βαιθαλίσλ. Δηδηθφηεξα, νη ιαηηλφθσλνη απηνί πιεζπζκνί
απηναπνθαινχληαη Αξσκνχλνη, ε νπνία ππνδήισλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο επνρήο ηελ
ηδηφηεηα ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε έλλνηα Armani ζεσξείηαη ζπλψλπκε ηνπ φξνπ
Ρσκηνχ, απνηειψληαο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελδείμεηο γηα ην νη Αξσκνχλνη απνηεινχλ θνξέα
ηνπ θνηλνχ ειιελνξσκατθνχ πνιηηηζκνχ194. Δπηπιένλ, νη Αξσκνχλνη απνθαινχληαη απφ ηνπο
ππφινηπνπο σο Βιάρνη, κε απνηέιεζκα απηή ε νλνκαζία λα δεκηνπξγεί πνηθίιεο ζπγρχζεηο θαη
έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο θαη ξνπκαληθνί πιεζπζκνί απηναπνθαινχληαη κε ην φλνκα απηφ.
Σαπηφρξνλα νη Ρνπκάλνη απνθαινχληαη απφ ηνπο Διιελφβιαρνπο κε ηνλ φξν Βιαρνχηο ή Vlachi,
κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο άιινπο. Ο φξνο Κνπηζφβιαρνη
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μ. Βιαρίαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηαχηηζεο ηεο Ρνπκαλίαο κε ηνπο αξσκνχλνπο195.
πσο ήδε επηζεκάλζεθε, ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1850, απνθηψληαο κεγαιχηεξε ζεκαζία ην 1859, κεηά ηελ έλσζε ησλ εγεκνληψλ ζε
έλα απηφλνκν θξάηνο. Μεηά, ινηπφλ, ηελ ίδξπζε ηνπ ξνπκαληθνχ θξάηνπο ην 1859, αλαδείρηεθε ε
αλάγθε λα ελεξγνπνηεζεί ν ξνπκαληθφο κεγαιντδεαηηζκφο θαη λα αθνινπζεζεί κία πνιηηηθή
αιπηξσηηζκνχ, έηζη ψζηε λα νηθνδνκεζεί ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα. ην πιαίζην απηφ έγηλε
πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ νη Κνπηζφβιαρνη ηεο Διιάδαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Βιάρνπο ηεο
Ρνπκαλίαο, κε βάζε ηε ζεσξία, πνπ έδηλε έκθαζε ζηελ χπαξμε γισζζηθήο ζπγγέλεηαο αλάκεζα
ζηηο δχν απηέο νκάδεο αιιά παξάιιεια θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο θπιεηηθήο ζρέζεο196. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δηεξεχλεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηηηψλ απηήο ηεο θίλεζεο
ζχλδεζεο, νη νπνίνη, θαηά θχξην ιφγν, ζεσξνχληαη ιανπαηδεπηηθνί. πσο ππνζηεξίδνπλ αξθεηνί
κειεηεηέο, ε Ρνπκαλία, κεηά ηελ ίδξπζή ηεο ην 1859, πξνζπάζεζε λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ
ξνπκαληθφ κεγαιντδεαηηζκφ, κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη ηελ εθαξκνγή κίαο πνιηηηθήο
αιπηξσηηζκνχ.
Τηνζεηψληαο ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα πνπ δηέθξηλε ηνλ 19ν αηψλα ηα έζλε ζην πλεχκα ηνπ
ξνκαληηζκνχ, είλαη ζαθήο ε πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, φπσο άιισζηε
δηαθαίλεηαη απφ ηελ αλαγσγή ζηνπο αξραίνπο εθιαηηληζκέλνπο Γάθεο αιιά θαη απφ ηελ επηινγή
ηνπ νλφκαηνο ηνπ θξάηνπο ηνπο197.
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ην πιαίζην απηφ εκθαλήο είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ λα απνπξνζαλαηνιίζεη
ηνλ ιαφ ηεο Ρνπκαλίαο, εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηηο λφηηεο πεξηνρέο θαη πξνθαιψληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ζηνλ ξνπκαληθφ ιαφ ηελ απαηηνχκελε ζπγθίλεζε. Δπηπιένλ, Δκθαλήο ήηαλ ε
πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη Διιελφβιαρνη σο δηπισκαηηθφ κέζν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
ξχζκηζε ησλ ζπλφξσλ κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη λα απνζπαζηνχλ
πεξηνρέο, φπνπ ήηαλ έληνλε ξνπκαληθή παξνπζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ήηαλ έληνλεο νη αληηδξάζεηο
ηεο Ρνπκαλίαο σο πξνο ηελ απφδνζε ηεο Θεζζαιίαο, φπνπ θαηνηθνχζαλ ην 1881 πνιινί
Διιελφβιαρνη198. Δπίζεο, νη επηηπρίεο ηνπο ζην εκπφξην, ηελ πνιηηηθή θαη ηηο ηέρλεο απνηέιεζκα
ηε βαζηθή αηηία δηεθδίθεζεο ησλ Αξσκνχλσλ απφ ην ξνπκαληθφ θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ηνπο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ199.
Αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
αξρηθά ε Απζηξννπγγαξία, έηζη ψζηε ην ξνπκαληθφ θξάηνο λα απνπξνζαλαηνιηζηεί απφ ην δήηεκα
ηεο Σξαλζπιβαλίαο, αιιά παξάιιεια θαη Αςβνχξγνη,, νη νπνίνη ελίζρπαλ ηελ πξνζειπηηζηηθή
πνιηηηθή, πνπ αζθνχζε ε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη επεδίσθαλ
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ200. Δπίζεο, νη Ηηαινί αλέιαβαλ ηελ πξνζηαζία ησλ
Κνπηζφβιαρσλ, έηζη ψζηε λα πξνζεηαηξηζηνχλ ην αιβαληθφ ζηνηρείν, αιιά θαη λα παξέκβνπλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο201.
Ο ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο ζεσξείηαη ν Απφζηνινο
Μαξγαξίηεο, ν νπνίνο ήηαλ δάζθαινο θαη θαηαγφηαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Βιαρνθιεηζνχξαο θαη ν
νπνίνο αμηνπνηνχζε ηηο πεξηνδείεο ηνπ, γηα λα πεηζζεί ν βιαρφθσλνο πιεζπζκφο γηα ηε ξνπκαληθή
ηνπ θαηαγσγή202. ηελ επνρή ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ, ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα αθνξνχζε
θαηά θχξην ιφγν ηηο ξνπκαληθέο αλαθνξέο ζηελ εμφλησζε ησλ Κνπηζφβιαρσλ ηεο Μαθεδνλίαο
απφ ηνπο Έιιελεο ζηξαηηψηεο.
πσο ήδε επηζεκάλζεθε, ν Βεληδέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ζπκκαρία ελαληίνλ
ησλ Βνπιγάξσλ, επεδίσθε ηελ εχλνηα ησλ Ρνπκάλσλ γηα ην δήηεκα ησλ Νέσλ ρσξψλ, πξνρψξεζε
ζηελ αλαγλψξηζε ην 1913 ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά παξάιιεια θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ ξνπκαληθψλ
εθθιεζηψλ θαη ζρνιείσλ γηα ηνπο Κνπηζφβιαρνπο, πνπ δνχζαλ ζηηο Νέεο Υψξεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
θίλεζε, φκσο, ζεσξήζεθε απφ πνιινχο κία κνξθή αλαγλψξηζεο ηεο χπαξμεο ξνπκαληθήο
κεηνλφηεηαο ζηελ Διιάδα.
198
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εκαληηθφο είλαη, επίζεο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. πσο επηζεκαίλεηαη, ζηνλ πφιεκν ηνπ 1940 ε ζπκκεηνρή ησλ
Βιάρσλ ζηα πληάγκαηα ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Κνδάλεο θαη ζηελ 8ε Μεξαξρία ραξαθηεξίδεηαη
απφ έληνλν εξσηζκφ. Αληίζεηα, ε παξνπζία ησλ Ρνπκαληδφλησλ πξνθαινχζε πνιιά ζρφιηα, επεηδή
αξθεηνί απφ απηνχο ζεσξήζεθαλ θαηάζθνπνη ππέξ ησλ Ηηαιψλ, κε απνηέιεζκα κεηά ηελ πιήξε
θαηάιεςε ηεο Διιάδαο, νη Ρνπκαλίδνληεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα ζηα βιαρνρψξηα θαη,
θπξίσο, ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε πξνπαγάλδα ησλ
Ρνπκάλσλ βαζηδφηαλ ζηα εμήο ζηνηρεία :


Απαξαίηεηε ήηαλ ε πξνζπάζεηα δηφξζσζεο ησλ αδηθηψλ εηο βάξνο ησλ Βιάρσλ θαη ν
ηεξκαηηζκφο ηεο θαηαπίεζεο ηνπο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο



Δλεξγνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο λα δεκηνπξγεζεί αλεμάξηεην βιαρηθφ θξάηνο θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφ πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία ηεο 5εο Ρσκατθήο Λεγεψλαο ζηε Λάξηζα. Σν λέν απηφ
θξάηνο αλακελφηαλ λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε Θεζζαιία κέρξη ηνλ Γνκνθφ, ηελ Ήπεηξν θαη
ηε Γ. Μαθεδνλία. Σα αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ ηε ξνπκαληθή πιεπξά ζεσξνχληαη
παξάινγα , φπσο ε ιεηηνπξγία κφλν βιάρηθσλ ζρνιείσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
Δπίζεο, ε δξάζε ηεο 5εο Ρσκατθήο Λεγεψλαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα εμνλησηηθή γηα ηνπο
θαηνίθνπο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ιεειαζίεο, ηνπο
μπινδαξκνχο, ηνπο εθβηαζκνχο θαη ηηο απεηιέο



χλδεζε ησλ Βιάρσλ, εμαηηίαο ηνπ ιαηηλνγελνχο ραξαθηήξα ηνπο κε ηνπο Ηηαινχο, κε
απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα.
Παξάιιεια, κεηά ηε γεξκαληθή θαηνρή μεθίλεζε ε δξαζηεξηνπνίεζε κίαο λέαο θίλεζεο

απφ βιάρνπο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηεο Κσζηάληδαο, νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε
ζεψξεζε ησλ Βιάρσλ σο κία δηαβαιθαληθή εζληθή κεηνλφηεηα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ
αθνξηζηηθή «Νηηκαληάξεα Παξηληέαζθα» θαη ζηνλ «Γσδεθάινγν» ηεο Μαηίιδαο Καξάηδηνπ –
Μαξηνηζεάλνπ, πνπ απνηεινχζαλ ην ηδενινγηθφ ηνπο ππφβαζξν. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο κε
θπβεξλεηηθέο

νξγαλψζεηο,

νη

νπνίεο

επηδνηνχληαλ

απφ

ηδξχκαηα

ηνπ

εμσηεξηθνχ,

δξαζηεξηνπνηνχληαλ, κε ζηφρν ηελ αλαθίλεζε ζέκαηνο Βιάρσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κνλαδηθφ επηρείξεκα ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο ζεσξνχληαλ
ε νκνηφηεηα, πνπ παξνπζίαδαλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο ησλ Βιάρσλ κε ηε
ξνπκαληθή γιψζζα, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ σο ε ζεκαληηθφηεξε απφδεημε ηεο θπιεηηθήο
ζπγγέλεηαο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απνηέιεζκα, ινηπφλ, ηελ πην ζεκαληηθή απφδεημε ηεο
θπιεηηθήο ζπγγέλεηαο, ελψ παξάιιεια ζε απηά ζηεξίρηεθε ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο πξνπαγάλδαο
ηνπο. Παξφια απηά ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πξνπαγάλδαο απνδπλακψζεθε σο πξνο νλ ηδενινγηθφ
ηεο ραξαθηήξα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηε Ρνπκαλία ζηνλ ρψξν
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δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο πξνπαγάλδαο, θπξίσο, πξηλ απφ ην 1912. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη νη ίδηνη νη
Ρνπκάλνη απνθάιππηαλ κε ηα δεκνζηεχκαηά ηνπο ηηο πην βαζηέο πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο, πνπ
επέιεγαλ λα αζθήζνπλ νη θπβεξλήζεηο ηνπο, Δπίζεο, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε νκνινγία ηνπο φηη
ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο ήηαλ ν εθνδηαζκφο ηεο Ρνπκαλίαο κε έλα
ζεκαληηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ φπιν απέλαληη ζηα βαιθαληθά θξάηε θαη, θπξίσο, απέλαληη ζηε
Βνπιγαξία.
Δίλαη εκθαλέο, θαηά ζπλέπεηα, φηη ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα νξγαλψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη
κε δηάθνξεο κνξθέο, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο βαζίδνληαη ζην γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα,
δειαδή ζηε βιάρηθε γιψζζα.

Με βάζε, ινηπφλ, ηε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα δηαρξνληθά ε

Ρνπκαλία αληηκεησπίδεη ηνπο Βιάρνπο, πνπ δνπλ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ σο
ξνπκαληθή κεηνλφηεηα, γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη λα πξνζπαζεί λα πξναζπηζηεί ηα δηθαηψκαηά
ηνπο203. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, πνπ
ζεκεηψζεθε ζηε Ρνπκαλία, άξρηζε λα δηαδίδεηαη ε Αξκάληθε Δζληθή πξνπαγάλδα, ε νπνία
αληηπξνζσπεχεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Αξνπκάλσλ, δηεθδηθψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ
εδαθηθή θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία φισλ ησλ ρσξψλ, φπνπ δνπλ Βιάρνη. πσο επηζεκαίλεηαη
απφ αξθεηνχο εηδηθνχο γισζζνιφγνπο, ηα βιάρηθα απνηεινχλ ην ζχλνιν κία κε θσδηθνπνηεκέλεο
θαη κε νκνγελνπνηεκελεο δηαιέθηνπ, παξακέλνληαο πξνθνξηθή κέρξη θαη ηελ επνρή καο.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην «CONSILLU ARMANJLORU», ην νπνίν
ζπζηάζεθε απφ κία νκάδα απηνλνκηζηψλ θνπηαλψλ θαη Ρνπκάλσλ, νη νπνίνη είραλ σο απψηεξν
ηνπο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ « Γηαβαιθαληθνχ Αξκάληθνπ Έζλνπο », πνπ ζεσξείηαη
ςεπδεπίγξαθν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπ204.

Με βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ

αλαθέξεηαη φηη σο ζθνπφ ηνπο ζέηνπλ «ηελ αλαγλψξηζε ησλ Αξκάλσλ σο ‘‘δηαθξηηνχ ιανχ’’ ζε
θάζε ρψξα φπνπ εληνπίδεηαη ην βιάρηθν ζηνηρείν, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε θαζεζηψηνο
εζληθήο κεηνλφηεηαο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία»205
Δθηφο απφ ηα ειιεληθά, ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο πεξηγξάθεηαη παξάιιεια θαη ζηα
αγγιηθά.

206

Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, επίζεο, ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο

Ρνπκάλνπο γηα ηε δηάδνζή ηεο πξνπαγάλδαο ηνπο, κε ζεκαληηθφηεξα κέζα ηελ ηξνκνθξαηία, ηνπο
εθβηαζκνχο, ην πξνθνξηθφ θαη έληππν πξνπαγαλδηζηηθφ πιηθφ, ηηο δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο θαη ηηο

203

Αλζεκίδεο, Α., «Οη Βιάρνη ηεο Διιάδνο», Δθδφζεηο Μαιιηάξε, Θεζζαινλίθε 2002, ζζ. 155 – 162
(http://makedonarman-council.org/wp-content/uploads/2009/12/ArmanCouncil-Sta tut.pdf).
205
Παπιίδεο, Π., «Ζ ξνπκάληθε πξνπαγάλδα θη εκείο νη βιαρφθσλνη Έιιελεο», Οξεηβαηηθφο χιινγνο Λαίζηαο
Εαγνξίνπ Ησαλλίλσλ, 2007
206
ηα αγγιηθά επηζεκαίλεηαη φηη has as main objective to obtain the official recognition of the Arman s as distinct
people of neo Latin language in every state in which live Armans communities. C.A. will support the Armans
communities in order to obtain the status of national minority in the state where they live, and, implicitly, the achieving
of all the rights recognized for the people from the national minorities, both by international legislation and by national
legislation of each state apart»
204
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πιηθέο παξνρέο. ηα άηνκα πνπ απνδέρνληαλ θνίηεζε ζηελ εκπνξηθή ζρνιή ηνπ Μνλαζηεξίνπ ή
ζηα ξνπκαληθά ζρνιεία,

ηνπο παξέρνληαλ δσξεάλ παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Ρνπκαλία,

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, βηβιία, ζηέγε θαη θνίηεζε ζε νηθνηξνθεία. Δπηπιένλ, ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ
καζεηψλ δίλνληαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάζε κήλα έλα ζεκαληηθφ επίδνκα, ελψ παξάιιεια
δηαζθαιηδφηαλ ε αλαγθαία πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο ξνπκαλίδνληεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ
ηα ζπκθέξνληά ηνπο207.
ε γεληθέο γξακκέο, ηέινο, ε πνξεία ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο αιιά θαη ε επίδξαζε
ηνπ ζηνπο Ρνπκάλνπο ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο πνξείαο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηηο δχν βαιθαληθέο ρψξεο.

4.4 ΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ ΣΧΝ ΓΟΗΛΟΓΧΝ
Ζ λνκηθή δηάζηαζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο επηβεβαηψλεηαη νπζηαζηηθά απφ ηα
δηθαζηήξηα ησλ δνζηιφγσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά ιεηηνχξγεζαλ κεηά ηε γεξκαληθή θαηνρή.
Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Διιάδαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944 απφ
ηνπο Γεξκαλνχο ζεσξήζεθε αλαγθαία ε απφδνζε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο
ηάμεο, ελψ ηαπηφρξνλα δφζεθε έκθαζε ζηελ αλάγθε θάζαξζεο ηεο ρψξαο απφ φινπο απηνχο, πνπ
είραλ ζπλεξγαζηεί νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά κε ηνπο Γεξκαλνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Οη
πεξηζζφηεξνη Έιιελεο έηξεθαλ εκθαλή ερζξφηεηα ελαληίνλ ησλ ιεγφκελσλ δνζηιφγσλ, νη νπνίνη
είραλ απνθηήζεη ηεξάζηηεο πεξηνπζίεο εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ, επηδεηθλχνληαο δνζίινγε
ζπκπεξηθνξά.
Οη θπξψζεηο, πνπ απνθάζηζε λα επηζεκνπνηήζεη ε θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο,
πξνσζνχληαη νπζηαζηηθά κε ηε πληαθηηθή Πξάμε ππ’.αξ1, »Πεξί επηβνιήο πνηληθψλ θπξψζεσλ
θαηά ησλ ζπλεξγαζζέλησλ κεηά ηνπ ερζξνχ», ε νπνία δεκνζηεχηεθα απφ ηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε208. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945 πξνσζείηαη, επίζεο, απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ν Νφκνο
«πεξί δνζηιφγσλ», κε ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνεγνχκελεο ππ΄ αξ. 1
Πξάμε ππ’.αξ.6.

209

πξάμε απφ ηε πληαθηηθή

. Δίλαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη ην θνηλφ αίζζεκα δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηα

Γεθεκβξηαλά θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηεί ηε ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ησλ δνζηιφγσλ,
πξνσζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζχζηαζε ησλ Δηδηθψλ Γηθαζηεξίσλ δνζηιφγσλ.
Ζ ζχζηαζε ησλ ζπγθεθξηκελψλ δηθαζηεξίσλ έγηλε ην 1945 θαη βαζηθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ
ε εθδίθαζε ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ αδηθεκάησλ, πνπ είραλ δηαπξαρζεί απφ ηνπο
δνζηιφγνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ δνζηιφγσλ, ήηαλ νη εμήο :
207

Παπαγηάλλεο, Α.., Βιάρνη θαη Βιαρφθσλνη Έιιελεο. Γπν μερσξηζηέο θαη ερζξηθέο, κεηαμχ ηνπο, εζλνηηθέο νκάδεο.,
Δθδφζεηο νθφιε, Αζήλα 2003, ζζ. 60 – 61
208
Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ),αξ. θ. 12, 6 Ννεκβξίνπ 1944
209
πληαθηηθή Πξάμε 6, «Πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά ησλ ζπλεξγαζζέλησλ κεηά ηνπ ερζξνχ», ΦΔΚ 12, 20
Ηαλνπαξίνπ 1945
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1) Κνηλνί εγθιεκαηίεο
2) Μέιε ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο, ηεο Υσξνθπιαθήο θαη ηεο Αζηπλνκίαο
3) Οη ππνπξγνί ησλ ιεγφκελσλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ, νη νπνίνη είραλ επηιέμεη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα
Με ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 533 ξπζκίζηεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1945 ε ιεηηνπξγία θαη ε
ζχζηαζε απηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Δηδηθφηεξα, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν πεξηγξάθνληαη παξάιιεια
θαη ηα αδηθήκαηα, πνπ είραλ δηαπξαρζεί απφ ηνπο δνζίινγνπο, ελψ ηαπηφρξνλα σο πνηλή γηα ηνπο
δνζίινγνπο νξηδφηαλ ηα πξφζθαηξα δεζκά ή ν ζάλαηνο. Ζ ζχζηαζε ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ
απνθαζίζηεθε ζηελ έδξα ησλ Δθεηείσλ θαη ησλ Πξσηνδηθείσλ θαη σο κέιε ηνπο νξίδνληαλ ν
Πξφεδξνο. Γχν ηαθηηθνί δηθαζηέο, δχν ιατθά κέιε, ν γξακκαηέαο ή γξαθέαο θαη ν εηδηθφο
επίηξνπνο, πνπ 10 σο εηζαγγειέαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ήηαλ θαζνξηζκέλεο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ
ηα άξζξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ αλ. 217 / 1945, ζηνλ εηδηθφ επίηξνπν ησλ Δηδηθψλ
Γηθαζηεξίσλ ησλ Γνζηιφγσλ δηλφηαλ ην δηθαίσκα λα κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζεψξεζε θάζε
απφθαζεο, δηθαίσκα πνπ απνηεινχζε ζεκαληηθή επηηπρία γηα ηνπο δνζίινγνπο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα επηηξαπεί ην δηθαίσκα ηεο
αλαθνπήο γηα ηηο εξήκελ απνθάζεηο απηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ210. Λίγν αξγφηεξα θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηηο 2 Μαξηίνπ 1946 απνθαζίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 533/1945, ε νπνία
αθνξνχζε φινπο φζνπο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Γεξκαλνχο, επηδηψθνληαο λα πινπηίζνπλ απφ απηή
ηε ζπλεξγαζία.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ησλ Γνζηιφγσλ ηεο Λάξηζαο, ην νπνίνη
ζπζηάζεθε ζην Δθεηείν ηεο Θεζζαιηθήο πφιεο θαη ζην νπνίν δηθάζηεθαλ αξθεηνί δνζίινγνη, νη
νπνίνη επεδίσμαλ ηελ πξνψζεζε ηεο ξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο. πσο επηζεκαίλεηαη ηφζν ζηε
έλαξμε φζν θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε δηθάζηκνο αθνξνχζε
ηνπο ιεγεσλάξηνπο. ην δηθαζηήξην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο δίθεο, απφ ηε
ζηηγκή, πνπ ζηε Λάξηζα είραλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα κέιε ηεο Λεγεψλαο.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, επαλαδξαζηεξηνπνηείηαη ν Αιθηβηάδεο Γηακάληεο, κε ηελ
νξγάλσζε ζπλερψλ πεξηνδεηψλ ζηε Θεζζαιία, ηελ Ήπεηξν θαη ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, πξνθεηκέλνπ
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λα αξρίζεη επαθέο κε ην ηνπηθφ βιάρηθν ζηνηρείν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. Έρνληαο σο
ζπλεξγάηεο ηνπ Ρνπκαλνδηδάζθαινπο ησλ ξνπκαληθψλ ζρνιείσλ, πξνπαγαλδίδεη ηελ αλάγθε
δεκηνπξγίαο ηνπ ιεγφκελνπ «Πξηγθεπάηνπ ηεο Πίλδνπ», γηα λα αλαγλσξηζζεί ε αμία ησλ
Βιαρφθσλσλ. Δπηπιένλ, εκθαλήο είλαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηδξπζεί ε Ρσκατθήο Λεγεψλα, πνπ ζα
απνηεινχζε

ην ζψκα ησλ Βιαρφθσλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηβεβαηψλεηαη ε πξνζπάζεηα

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο θαη πξνψζεζεο ηεο πξνζπάζεηαο λα
ηδξπζεί ην βιαρηθφ θξάηνο. Οη κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε είλαη νη
εμήο :
1) ζηξαηησηηθή : κε ζηφρν ηεο ζπγθξφηεζε ηνπ βιάρηθνπ θξάηνπο
2) νηθνλνκηθή, επηδηψθνληαο ηελ αμηνπνίεζε κε κνλνπσιηαθφ ηξφπν ησλ πξνζνδνθφξσλ
πεγψλ ηεο πεξηνρήο
3) πνιηηηθή, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζχζηαζε ζε πφιεηο θαη ρσξηά δηαθφξσλ ξνπκαληδφλησλ
θνηλνηήησλ211
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηφρνο ηεο Ρσκατθήο Λεγεψλαο ήηαλ ε θαηάδνζε ζηνπο
Ηηαινχο φισλ εθείλσλ ησλ Βιαρφθσλσλ ή κε Διιήλσλ, νη νπνίνη θαηείραλ φπια. Οη
ζπγθεθξηκέλεο επηδξνκέο ζπλνδεχνληαλ απφ Ηηαινχο θαξακπηληέξνπο, νη νπνίνη πξνρσξνχζαλ ζε
ζπιιήςεηο θαη θπιαθίζεηο φισλ φζσλ δελ ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Δπίζεο, ζεκαληηθέο
ζεσξνχληαη νη ιεζηείεο θαηά ησλ Διιήλσλ, αξπάδνληαο κε λφκηκν ε κε ηξφπν ηηο πεξηνπζίεο ησλ
Διιήλσλ212.
Με βάζε, ινηπφλ, ηε δξάζε ηνπο, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δίθε πνπ δηεμήρζε ζην Δηδηθφ
δηθαζηήξην Γνζίινγσλ ζηε Λάξηζα. Ζ δίθε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ελαληίνλ ησλ Νηθφιανπ
Μαηνχζε θαη Αιθηβηάδε Γηακάληε, αιιά θαη άιισλ 43 κειψλ ηεο Λεγεψλαο. Ωο κάξηπξεο
θαηεγνξίαο θαηά ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο Λεγεψλαο ήηαλ επηθαλείο Βιάρνη, νη νπνίνη είραλ
θαηαδησρζεί απφ ηα κέιε ηεο Λεγεψλαο εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ηνπο ζηε δξάζε ηνπο.213 Σα
πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα κέιε δηθάζηεθαλ ζε πξφζθαηξα δεζκά γηα 15 ρξφληα, ελψ ν Γηακάληεο
δηθάζηεθε δχν θνξέο εηο ζάλαηνλ214. Δπίζεο, ν Γηακάληεο δηθάδεηαη ζε ζάλαην κε ηελ ππ.’ αξηζκ.
535 ηεο 17/6/1948 ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ Γνζηιφγσλ Δθεηείνπ Αζελψλ, επεηδή «Δγέλνλην
ζπλεηδεηά φξγαλα ηνπ ερζξνχ πξνο δηάδνζηλ ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ εμαίξνληεο ην έξγνλ ηνπ
θαηαθηεηνχ θαη πξνθαινχληεο ηελ εηηνπάζεηαλ παξά ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηελ πεξηθξφλεζηλ
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πξνο ηνλ εζληθφλ θαη ζπκκαρηθφλ αγψλα, ήηνη. Οηθεηνζειψο αλέιαβαλ ππεξεζίαλ παξά ηε, κεηά
ησλ Γεξκαλψλ ζηελψο ζπλεξγαδφκελε νξγάλσζε ΔΠΟ ζπγθαηαιερζέληεο κεηαμχ ησλ επίιεθησλ
κειψλ ηεο νξγάλσζεο ηαχηεο»215.
Αλαθέξεηαη παξάιιεια φηη ζηνπο Μαηνχζε θαη Γηακάληε απνδίδνληαη νη θαζνιηθέο
επζχλεο γηα φιεο ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο αιιά θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δξάζε ηεο
Λεγεψλαο. Δίλαη ζαθέο, ηέινο, φηη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαζηεξίσλ
απνδεηθλχεηαη ε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, κέζα απφ ηε δηθαζηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο δξάζεο φισλ απηψλ, πνπ ζρεδίαζαλ ηε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα

215

Πξαθηηθά Δ.Γ.Γ. Δθεηείνπ Αζελψλ, 31/3/1948 θαη 17/6/1948
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ο - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ
Απφ ηελ εξγαζία πνπ κειεηήζεθε θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη εχιεπηε ζηνλ κέζν
αλαγλψζηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο πνπ εμεηάζζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζε ηζηνξηθφ θαη λνκηθφ
επίπεδν, εμάγνληαη πνηθίια ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο.
Απφ ηα πξψηα εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ, ήηαλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Ρνπκαλία ε
νπνία δε γεηηλίαδε κε ηε Μαθεδνλία, πξνέβαιε πιεζπζκηαθέο δηεθδηθήζεηο ζε εδάθε πέξα απφ ηα
εζληθά ηεο ζχλνξα. Ζ απάληεζε ζεσξήζεθε θαη ην επηζηέγαζκα πάλσ ζην νπνίν θηλήζεθε ε
επεμεξγαζία απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο
θξάηνπο δελ είλαη ζηαζεξνί θαη ζπγθεθξηκέλνη γηα φια ηα θξάηε θαη θπζηθά δελ έρνπλ φινη ηελ
ίδηα ζεκαζία θαη βαξχηεηα. Ζ θχζε ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο
εζσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ην θξάηνο, αιιά επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ην ρξφλν. Ο
βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ παξαγφλησλ απηψλ απφ ηελ εγεζία ηνπ θξάηνπο ηνπο ζα ζηαζεί θαη σο ην
γλσζηηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Έηζη εμεγείηαη θαη ε ζηάζε ηεο
Ρνπκαλίαο φπσο αλαιχζεθε, πνπ άιιαδε ηηο ζπκκαρίεο ηεο (Βνπιγαξία, Διιάδα, Απζηξννπγγαξία,
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, Γεξκαλία) αλάινγα κε ηηο επηδξάζεηο, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο.
Φαίλεηαη πσο ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ δχν ρσξψλ, Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο,
θξαηνχζαλ αδηαιείπησο ηνπο δχν ιανχο ζε εκπάζεηα κέζα απφ ζπγθξνχζεηο. Σα εζληθά
ζπκθέξνληά ηνπο απνηεινχζαλ ην πξψηηζην θαζήθνλ ηνπ θάζε ιανχ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε
αληηπαξάζεζε ήηαλ αλαπφθεπθηε. Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ζπκπεξαίλνπκε, φηη ε
ξεαιηζηηθή ζρνιή πξνζέγγηζεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν, γηα
ηελ θαηαλφεζε θαη εμήγεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ θξαηηθψλ δξψλησλ (Διιάδαο θαη Ρνπκαλίαο
ζηελ πξνθεηκέλε) ζην δηεζλέο ζχζηεκα. πσο έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε, ηα θξάηε δε
ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ πνπ δηαθξίλεη ηνλ απιφ ιαφ, αιιά αθνινπζνχλ κία ινγηθή
θαζαξά ππνινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο έλαληη ηνπ νθέινπο. Ο βαζκφο δηαζχλδεζεο θαη
αιιειεμάξηεζεο ησλ θξαηηθψλ νληνηήησλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεη ην πφζν εχθνια ή δχζθνια απηά
είλαη δηαηεζεηκέλα λα ζπλερίζνπλ λα δηαβηνχλ αξκνληθά ή λα επηιέμνπλ ηε ξήμε.
πκπεξαίλνπκε επίζεο, φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1892- 1906, ηελ πιένλ δπλακηθή ζηηο ζρέζεηο
ησλ δπν θξαηψλ, ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα ήηαλ ν θπξηφηεξνο γλψκνλαο ζηε δηακφξθσζε ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Ρνπκαλίαο, αλ θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν κείδνλ ξφινο ηεο
Απζηξννπγγαξίαο πνπ άζθεζε επηξξνή ζηελ ξνπκαληθή πνιηηηθή ζθελή. Ζ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο ην 1900 ήηαλ ζηε βάζε ηεο αληηζιαβηθήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Απζηξννπγγαξίαο ζηα ειιελνξνπκαληθά δξψκελα.

57

Δμάιινπ ήηαλ εθείλε, ε νπνία δηακφξθσζε ηελ πνιηηηθή ηεο Ρνπκαλίαο ζην
Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα ήηαλ θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ.
Ο αγψλαο γηα αλεμαξηεζία, είλαη ην θαζήθνλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ νη νπνίεο κάρνληαη
κε ζζέλνο γηα ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε. Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο απνηεινχλ αθφκε θαη ζήκεξα
εγγχεζε αζθάιεηαο, ζηαζεξφηεηαο, εζληθήο θπξηαξρίαο θαη αμηνπξέπεηαο, αιιά θη έλα ηζρπξφ
δηπισκαηηθφ κέζν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξαηφ Ξεξάο, ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη ηελ Πνιεκηθή
Αεξνπνξία. Τπεξαζπίδνληαη ζην αθέξαην ηελ εζληθή καο θπξηαξρία. Σελ πεξίνδν εθείλε ηεο
δηακφξθσζεο ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο θαη θπξίσο ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο
ηνπ 20νπ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Διιάδνο δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ
απνηξεπηηθή δξάζε θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα βνεζήζνπλ κε απνηξνπή γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ status
quo ή κε πεηζαλαγθαζκφ γηα ηελ αιιαγή ηνπ, πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη γείηνλέο
καο δελ ιάκβαλαλ ππφςηλ ζηηο επηβνπιέο ηνπο, απηφλ ηνλ παξάγνληα φπσο θάλεθε. Πξνηείλεηαη
ινηπφλ, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο λα απνηεινχλ πξσηαξρηθή κέξηκλα ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ
εμνπζηψλ, ν ππιψλαο ηεο ζθιεξήο ηζρχνο ηεο ρψξαο καο, λα εθπέκπεη κελχκαηα απνηξνπήο ζην
εμσηεξηθφ θαη εκπηζηνζχλεο ζην εζσηεξηθφ.
Απφ ηελ άιιε, ν Διιεληθφο ηξαηφο κπνξνχζε λα είλαη παξψλ γηα λα παξέκβεη πξνο ηελ
εμνκάιπλζε ηεο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ εμέιημε

ηνπ

Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειιήληθψλ πιεζπζκψλ πνπ δέρνληαλ πηέζεηο
απφ ηελ ξνπκαληθή πξνπαγάλδα, κε ζσζηφ θαη λφκηκν ζρεδηαζκφ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε.
Σν Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα αθνξά θαη εζληθά δεηήκαηα εθφζνλ ε δηακάρε ησλ δχν ιαψλ γίλεηαη
ζηελ νπζία γηα αλεμαξηεζία θαη δηεθδίθεζε πξνλνκίσλ, κε κεγάινπο εγέηεο λα νξγαλψλνπλ
ζρέδηα πξνο εμφλησζε ηνπ ιανχ πνπ αληηηίζεηαη ζηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Μέζα απφ ηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν ιαψλ θαίλεηαη μεθάζαξα ε ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ιανχ, αιιά θαη
ην πψο αληηιακβάλνληαλ ν θαζέλαο μερσξηζηά ηηο θαηαζηάζεηο πνπ εμειίζζνληαλ θαηά θαηξνχο,
φπσο θαη ην ζζέλνο ηεο ζέιεζεο πνπ εμέθξαδαλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα δηθά ηνπο
ζπκθέξνληα. κσο απηφ δελ ζπλέβε. Ζ ειιεληθή πιεπξά δελ ζέιεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ
Διιεληθφ ηξαηφ ζην ζέκα απηφ ελεξγά, θπξίσο ιφγσ άιισλ πξνηεξαηνηήησλ, αιιά θαη γηα λα κελ
ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαπξαγκαηεπηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ Ρνπκάλσλ θαη ησλ Μεγάισλ
Γπλάκεσλ φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηνλ πφιεκν ηνπ 1897. Δμάιινπ ηα
γεγνλφηα εμειίζζνληαλ ζε εδάθε πνπ ήηαλ αθφκε ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο

Οζσκαληθήο

Απηνθξαηνξίαο θαη νη ηζνξξνπίεο εχζξαπζηεο.
ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα φπσο αλαθέξζεθε, δηαδξακάηηζαλ ξφιν νη Μεγάιεο Γπλάκεηο.
Πίζσ απφ απηφ βξηζθφηαλ ε επηδίσμή ηνπο λα αλαηξέςνπλ ηηο ηζνξξνπίεο πξνο φθειφο ηνπο,
αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλνληαλ ζην «πεξηθεξεηαθφ» απηφ δηεζλέο ζχζηεκα.
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Ζ Ρσζία, ε Απζηξννπγγαξία αιιά θαη ε Ηηαιία εθκεηαιιεχνληαλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη
θαζφξηδαλ ηελ ζηάζε ηεο Ρνπκαλίαο ζην Κνπηζνβιαρηθφ Εήηεκα φπσο θάλεθε ηδηαίηεξα κεηά ηελ
εληαηηθνπνίεζε ηεο ζιαβηθήο απεηιήο. Έηζη, φηαλ αμίσλαλ νθέιε απφ ηελ Ρνπκαλία ην
ελζάξξπλαλ, φηαλ φρη, ην απνζησπνχζαλ θαη φηαλ ρξεηαδφηαλ κηα ζπκκαρία Διιάδαο θαη
Ρνπκαλίαο επεδίσθαλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε θνηλέο ππνρσξήζεηο.
αλ ζπλέρεηα ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηνχ, ζα επηζπλάςνπκε ηελ πξφηαζε θαη ηελ ζεκαζία
εμαζθάιηζεο ηεο αξρήο ηεο «απηνβνήζεηαο», πνπ ηφζν ζεκαζία έρεη ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο θαη
πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηα θξάηε. Γηα λα πεηχρεη έλα θξάηνο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ θαη
λα δηαηεξήζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ ζε έλα άλαξρν ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα κέζα πνπ
κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη θαη ζηνπο δηαθαλνληζκνχο πνπ κπνξεί λα θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ . ην
Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα ε Ρνπκαλία δελ κπνξνχζε λα δξάζεη κφλε ηεο, νπφηε άιιαδε ηελ πνιηηηθή
ηεο κε βάζε ηηο θηλήζεηο ησλ θαηά πεξίζηαζε «ζπκκάρσλ» ηεο, θαη ην απνηέιεζκα θαηαδεηθλχεη
ηελ αδπλακία ηεο απηή.

Αληηζέησο ε Διιάδα ζε απηφ ην ζέκα έδεημε φηη κπφξεζε λα ην

δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα παξά ηηο δχζθνιεο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο βαζηδφκελε θπξίσο ζηηο δηθέο ηεο
δπλάκεηο, ραξαθηεξηδφκελε απφ ηελ αξρή ηεο «απηνβνήζεηαο», θαη ζηε βάζε ηεο εζληθήο
ζπλείδεζεο ησλ Διιελφβιαρσλ. Ζ δηεζλήο βνήζεηα δελ ζα είλαη γηα πάληα, απηφ απνηειεί κηα
παγίδα πνπ πέθηνπλ ηα θξάηε θαη δελ παίξλνπλ φηη επζχλε ηνπο αλαινγεί.
Μέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, δηαπηζηψλνπκε επίζεο θαη ηελ ζεκαζία
ζεζκψλ, φπσο ε εθθιεζία θαη ε παηδεία πνπ αλ ζπλδπαζηνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πνιιά.
Απηφ επεδίσμε θαη ε ξνπκαληθε πξνπαγάλδα φπνπ επελδχνληαο πνιιά ρξήκαηα ζέιεζε λα θηηάμεη
πξψηα ην ππφβαζξν ηα πξψηα ρξφληα (1850-1892) κηαο ζπλείδεζεο θνπηζνβιαρηθήο πξνζθείκελε
ζηε Ρνπκαλία θαη έπεηηα λα ρηίζεη ην επνηθνδφκεκα ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ. Δδψ φκσο
θάλεθε παξά ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, φηη ε ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα ήηαλ ηφζν ηζρπξή
πνπ δελ μεπνπιήζεθε ζε ρξήκαηα θαη άιια πξνλφκηα πιελ ειαρίζησλ απνδεθηψλ εμαηξέζεσλ. Ζ
ειιεληθή ζπλείδεζε δηακνξθψζεθε ράξε ζηελ ειιεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, πνπ κε ηφζνπο θφπνπο δηαηεξήζεθε ηελ καθξά πεξίνδν ηεο
Σνπξθνθξαηίαο.
πλερίδνληαο, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ζηάζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, βιέπνπκε φηη
παξά ηελ δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο ζαλ απφηνθν ηεο ρξεσθνπίαο θαη ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1897, δελ
ππνρψξεζε ζηηο ζέζεηο ηεο θαη νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ψζκσζεο ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο εμηζνξξφπεζεο πνπ πηνζέηεζε, δεκηνπξγψληαο ζπκκάρνπο ζην εμσηεξηθφ θαη
ελδπλακψλνληαο ζην εζσηεξηθφ. Δδψ ζα εληάμνπκε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ, πνπ φπσο
πξναλαθέξζεθε, ελψ απφ θάπνηνπο ραξαθηεξίζηεθε σο πξνδνζία, παξφια απηά θαίλεηαη, κέζα
απφ ην θίιηξν ησλ ζχγρξνλσλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, φηη ήζειε λα αθνινπζήζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο
εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζρεδηάζηεθε, δπγίδνληαο ηα θφζηε θαη
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νθέιε γηα λα πξνζηαηέςεη πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο Βνχιγαξνπο πνπ ήηαλ θαη
πξσηαξρηθφο θίλδπλνο ιφγσ γεηηλίαζεο. Σα θνξηία ηζρχνο ηεο Διιάδνο δελ ήηαλ κεγάια θαη νη
ρεηξηζκνί απαηηνχζαλ «γελλαίεο» απνθάζεηο.
Άιιν έλα ζπκπέξαζκα αδηακθηζβήηεην, είλαη φηη ν ηχπνο δηέζεηε θαη ηφηε ζεκαληηθή ηζρχ
θαη επηξξνή. Ζ εθεκεξίδα, θαηαγξαθή ηνπ εθήκεξνπ, ηεο θάζε εκέξαο πνπ πεξλά θαη πξνζηίζεηαη
ζηνλ παξειζφληα ρξφλν, ππεξεηεί σζηφζν ηε δηάξθεηα, ζπληεξεί ηελ ηζηνξηθή κλήκε, ππεξβαίλεη
ηνλ ρξφλν, άξα «πνηεί ηζηνξίαλ» ησλ αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξψλ. Οη
ξνπκαληθέο εθεκεξίδεο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ εθδφζεθαλ ζε θξίζηκεο
πνιηηηθά πεξηφδνπο, έγηλαλ φπιν ζηα ρέξηα ηεο ξνπκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζπληήξεζαλ ην
Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα θαη φμπλαλ ηηο αληηζέζεηο φηαλ ρξεηάζηεθε. Δπίζεο, κέζα απφ ηε κειέηε
απηή δηαθαίλεηαη ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο ηζηνξηθήο θαη ηεο λνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ
Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο, έηζη ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε αμηνιφγεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ
θαη ηεο επηξξνήο ηνπ ζηνλ ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ.
ε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ήπηα ζηάζε πνπ έδεημε ν
Σχπνο ηεο Διιάδνο, φπνπ αληηιήθζεθε αξγά ηηο χπνπιεο επηδηψμεηο ηεο Ρνπκαλίαο, ζα
δηαηππψζνπκε θαη ηελ πξφηαζε πνπ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα πνπ ζα
πξέπεη λα έρεη θάζε θξάηνο, λα κελ αθήλεη ηνλ «ηχπν» λα βξίζθεη ή λα κελ βξίζθεη εηδήζεηο, αιιά
λα ηηο δίλεη ζην «πηάην», εηδηθά γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζληθή αζθάιεηα.
Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα γίλεη έξκαην ηεο θάζε δεκνζηνγξαθηθήο αλαθάιπςεο πνπ άθξηηα ζα
δηνρεηεπζεί ζην θνηλφ πξνο φθεινο ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο. Απηφ απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία ηελ
ζχγρξνλε επνρή ησλ «δηθηχσλ». Πξέπεη ε ζπλεξγαζία θαη ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηελ Κπβέξλεζε λα απνηειεί
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ.
ζνλ αθνξά ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ, ζα πξνζζέηακε αθφκε, φηη κε ηα ρηιηάδεο κέιε πνπ
αξηζκεί, αλά ηελ επηθξάηεηα θαη ζην εμσηεξηθφ, εκπνηηζκέλα κε ηελ εζληθή ζπλείδεζε, ζα κπνξεί
ζίγνπξα λα απνηειεί παξάγνληα εθκεδέληζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαθνπξναίξεηεο επηβνπιήο
απφ μέλνπο παξάγνληεο, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο ξνπκαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά
ηελ γέλλεζε θαη εμέιημε ηνπ Κνπηζνβιαρηθνχ δεηήκαηνο. Ζ γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε
κεηαιακπάδεπζε απηήο ζε φιν ηνλ ειιεληθφ θαη κε πιεζπζκφ ζηελ ρψξα καο θαη ζην εμσηεξηθφ,
κε ηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο, ζα απνηειέζεη φπιν «ήπηαο ηζρχνο» πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
«ζθιεξή» ηζρχ», ζα γελλήζεη ηελ «έμππλε ηζρχ» πνπ ζα αληηκεησπίδεη ζέκαηα ζαλ ην
Κνπηζνβιαρηθφ, κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν «ελ ηε γελλέζε ηνπ».
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Δπηπξφζζεηα ζηα ιεγφκελά καο γηα «ήπηα ηζρχ», ζα πξνηείλακε επίζεο ε ρψξα καο λα
ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν πην έληνλα ζηα ζχγρξνλα εμειηζζφκελα ζέκαηα κε ηνπο γείηνλέο καο, ηελ
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δηπισκαηία.
Δίδακε φηη νη Κνπηζφβιαρνη δηαθξίζεθαλ ζηελ Ρνπκαλία γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο θαη απηφ ηνπο έθαλε πην δπλαηνχο θαη ζίγνπξα ελίζρπζε ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε,
έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα ζηεξίδνπλ ηνπο αδειθνχο ηνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθά, αιιά θαη εζηθά
κέζσ νξγάλσζεο ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Ρνπκαλία. Οη Διιελφβιαρνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ
Ρνπκαλία, ήηαλ φπσο αλαθέξζεθε πνιινί θαη πάληα είραλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ελίζρπζε ηεο
παηξίδαο ηνπο κε επεξγεζίεο. Ζ βνήζεηά ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ειιελνξνπκαληθψλ ζρέζεσλ
ήηαλ κεγάιε θαη θάηη αλάινγν ζα πξέπεη ίζσο κε ππνκνλή λα επηδηψμεη θαη ην ειιεληθφ θξάηνο
ζήκεξα ζην εγγχο πεξηβάιινλ θαη φρη κφλν, θπξίσο επλνψληαο κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν αληίζηνηρεο
πξαθηηθέο. Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή πξέπεη λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ πξφλνηα γηα ηελ
ειιεληθή δηαζπνξά θαη λα αλαπηχμεη θαη λα θαιιηεξγήζεη ηνπο δεζκνχο ηεο δηαζπνξάο κε ηελ
«κεηέξα» παηξίδα.
Πξέπεη επίζεο λα δεκηνπξγεζεί έλαο επίζεκνο «νξγαληζκφο Ρνπκαληθψλ πνπδψλ» ζηε
ρψξα καο, πνπ λα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα επξχηεξν «Κξαηηθφ Κέληξν Δζληθψλ Τπνζέζεσλ». Δίλαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε απηνχ ηνπ θνξέα, πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζην παλεπηζηεκηαθφ πιαίζην ή λα
ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη κε γελλαία ζπκπαξάζηαζε, ππνζηήξημε θαη νηθνλνκηθή αξσγή απφ ηελ
Πνιηηεία, γηα λα κπνξέζεη ε επηζηεκνληθή έξεπλα λα ζσξαθίδεη αηαιάληεπηα θαη κφληκα ηα εζληθά
καο ζέκαηα. Ζ πξφηαζε απηή πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ζεζκφ ηεο παηδείαο ζε γεληθφηεξν πιαίζην,
πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ ζα πξέπεη λα αθήλεη έμσ θαλέλα ηζηνξηθφ γεγνλφο απφ ηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ έθηαζε πνπ ηνπο αλαινγεί. Βέβαηα, ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη θπξίσο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νη θνπηζνβιαρηθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα
θαιιηεξγνχληαη έληνλα, γξάθνληαη κειέηεο θαη δηαηξηβέο θαη κειεηηέηαη ν βίνο θαη ν πνιηηηζκφο
ηνπο. κσο θάηη ηέηνην δελ αξθεί, νη ζπνπδέο θαη νη έξεπλεο δελ έρνπλ ηειεησκφ, ε επαγξχπλεζε
γηα ηα ιεπηά ζέκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ Έζλνπο δε ζηακαηάλε πνηέ. Οη κειέηεο δελ πξέπεη λα
κέλνπλ ζην ζπνπδαζηήξην, αιιά λα βγαίλνπλ ζην θφζκν, λα δηαθσηίδνπλ, λα εκςπρψλνπλ, λα
ελζαξξχλνπλ. Καη βέβαηα, ε Πνιηηεία δελ πξέπεη λα «ιππάηαη» ηα ιεθηά, αιιά λα ηα δίλεη κε
επραξίζηεζε γηα λα πξνάγνληαη νη έξεπλεο, πνπ είλαη καθξφρξνλεο θαη πνιπδάπαλεο. Τπάξρεη ην
πιαίζην, ππάξρεη φκσο θαη ην πεξηερφκελν πνπ δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχκε.
Έηζη ζα κειεηάηαη ζε δηάξθεηα θαη βάζνο, φρη κφλν ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, αιιά θαη
νπνηνδήπνηε άιιν πνπ κπνξεί λα αλαθχπηεη. Καη κάιηζηα, ζήκεξα πνπ δνχκε ζε έλαλ
αιινπξφζαιιν θαη αλαξρνχκελν θφζκν δηεθδηθήζεσλ θαη «κεηνλνηηθψλ νξακάησλ», ζε έλαλ
θφζκν αλαθαηαηάμεσλ θαη ζεακαηηθψλ αιιαγψλ, πνπ θάζε άιιν παξά πξννησλίδνπλ ηελ
πνζνχκελε «Νέα Σάμε Πξαγκάησλ», ην ζέκα δε ζεθψλεη άιιεο αλαβνιέο.
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Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα, ξπζκίδνληαη απφ ηνλ νξζνινγηζκφ
ησλ πιένλ επηηπρεκέλσλ αληαγσληζηψλ, απηψλ πνπ ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα απφ θάπνηνπο
άιινπο. Θα κπνξνχκε ινηπφλ λα έρνπκε πξνηάζεηο θαη έηνηκεο ιχζεηο, ηειηθέο ή ελαιιαθηηθέο, γηα
ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ εζληθνχο θηλδχλνπο, λα επαηζζεηνπνηνχκε δηαξθψο κε ηελ
αιήζεηα ησλ δηθαίσλ καο ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, θαη λα κελ «ςαρλφκαζηε» θαη λα
«πηαλφκαζηε» απξνεηνίκαζηνη. Φνβφκαζηε πσο ε νδπλεξή εζληθή καο εκπεηξία απφ ην δήζελ
«Μαθεδνληθφ» πξφβιεκα, ζα επαλεκθαληζηεί θαη πάλσ ζε άιια δεηήκαηα εζληθήο ζεκαζίαο, πνπ
πάλησο δε θαίλεηαη λα κελ θηλδπλεχεη θαη ε πξνπαγαλδηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ
εμεηάζακε λα δεκηνπξγήζεη έλα αληίζηνηρν «Νενθνπηζνβιαρηθφ» πξφβιεκα. Καη φια απηά
βέβαηα, αλ δε κάζνπκε λα θξνληίδνπκε έγθαηξα θαη έγθπξα γηα νηηδήπνηε αθνξά ηελ Παηξίδα θαη
ηελ Δζληθή καο ππφζηαζε θαη αμηνπξέπεηα.
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ΔΠΗΛΟΓΟ
πσο είδακε, ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα λα αλαγλσξηζηνχλ νη Κνπηζφβιαρνη σο
κεηνλφηεηα απέδσζε ειάρηζηα απνηειέζκαηα. Οη Ρνπκάλνη έζθαιαλ ζεσξψληαο ηε γισζζηθή
δηαθνξνπνίεζε σο απφιπην θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε εζληθήο κεηνλφηεηαο, ρσξίο παξάιιεια
λα ππνινγίζνπλ ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα πνπ ήηαλ ε εζληθή ζπλείδεζε ησλ Κνπηζφβιαρσλ.
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο εζληθή κεηνλφηεηα κηα νκάδα αλζξψπσλ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ
πνιινί ιφγνη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εμέιεηπε ε εζσηεξηθή θαηάθαζε ησλ Διιελφβιαρσλ
πσο δελ αλήθνπλ ζην εζληθφ ζχλνιν ηνπ θξάηνπο πνπ δνπλ. Οη Ρνπκάλνη ζεψξεζαλ ηνπο
Διιελφβιαρνπο νκάδα κε ξεπζηή ζπλείδεζε, ε νπνία ζα δηακνξθσλφηαλ αλαιφγσο ησλ
πεξηζηάζεσλ. Έηζη, πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο γηα
ηελ δεκηνπξγία ξνπκαληθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο παηδείαο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο πξνπαγάλδαο.
ια απηά ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ σο αιιειέλδεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ρσξίο
φκσο θάπνην απφ απηά λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απφιπην θξηηήξην. Οη Διιελφβιαρνη
δηεθδηθήζεθαλ σο εζληθή κεηνλφηεηα, κε κφλν θξηηήξην ηε γιψζζα, κε απνηέιεζκα ε ξνπκαληθή
πξνπαγάλδα λα ζεσξείηαη αλεπηηπρήο.
Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα λα αλαγλσξηζηεί ε κεηνλφηεηα απηή είρε
ππνθηλεζεί απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ ζην εζσηεξηθφ ησλ Κνπηζνβιάρσλ έγηλε απνδεθηή απφ άηνκα,
πνπ πξνζέγγηζαλ ην ζέκα απηφ κε θαηξνζθνπηζκφ θαη σο κία επθαηξία γηα ηελ αχμεζε ηνπ θχξνπο
ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλέιημε. Δπίζεο, ε πνιηηηθή ησλ δχν εγεηψλ ηεο ξνπκαληθήο
πξνπαγάλδαο ,ηνπ Γηακάληε θαη ηνπ Μαξγαξίηε, ζηεξηδφηαλ θαζαξά ζηνλ ηπρνδησθηηζκφ ηνπο θαη
φρη ζηελ χπαξμε θάπνηα ηδενινγίαο ή ζεσξίαο. Ζ πξνζπάζεηα πξνζεηαηξηζκνχ ησλ Κνπηζφβιαρσλ
έιαβε θαηά θχξην ιφγν ηε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ πξνζειπηηζκνχ, ηεο πιηθήο
βνήζεηαο θαη ηεο εζηθήο ηνπο ππνζηήξημεο, έσο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε απηνλνκηζηηθή
θίλεζε, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί αλεμάξηεην Βιάρηθν θξάηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
γεξκαληθήο θαηνρήο.
Με βάζε, ινηπφλ, απηή ηε κειέηε δηαθαίλεηαη φηη γηα πάξα πνιιά ρξφληα νη Αξκάλνη ησλ
Βαιθαλίσλ απνηέιεζαλ ην επίθεληξν πνηθίισλ ζθιεξψλ εζληθψλ δηεθδηθήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα
αμηνπνηήζεθαλ σο δηπισκαηηθφ εξγαιείν απφ ηα δηάθνξα επξσπατθά θξάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ
απνδεηθλχεηαη φηη ε ηζηνξηθή ηνπο ζπλέρεηα θαζνξίζηεθε απφ ηνπο ζηφρνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ ζηφρσλ.

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ινηπφλ, είλαη

ζαθέο φηη γηα άιιε κηα θνξά ε ηζηνξία απέδεημε φηη ε εζληθή ζπλείδεζε, φηαλ ρηίδεηαη ζε γεξά
ζεκέιηα δελ θινλίδεηαη απφ ηπρνδησθηηθά ζχλνια αλζξψπσλ ή θξαηψλ, παξφιν πνπ ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο νη ειιεληθέο αληηδξάζεηο δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα
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