ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
Μετά τή συνθήκη του Βερολίνου (1878) ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία
κατείχε άκόμη στή χερσόνησο του Αίμου τήν ’Ανατολική καί Δυτική
Θράκη, τή Μακεδονία, τό μεγαλύτερο τμήμα τής ’Ηπείρου, βόρεια καί
δυτικά τής "Αρτας, τμήμα τής Νότιας καί Δυτικής Σερβίας καί όλη τήν
’Αλβανία -περιοχές πού εντάσσονταν διοικητικά στά βιλαέτια Άδριανούπολης, Θεσσαλονίκης. Μοναστηριού. Ίωαννίνων, Κοσσυφοπεδίου ή Σκο
πιών καί Σκόδρας (βλ. χάρτη άρ. 1). "Επομένως οί Βαλκανικοί λαοί, παρά
,τούς άγώνες καί τις θυσίες τους, δέν είχαν άκόμη όλοκληρώσει τήν έθνική
τους άποκατάσταση. "Η συνθήκη τού Βερολίνου άποτέλεσε βέβαια σταθμό
στή διαδικασία γιά τήν άπελευθέρωση τής χερσονήσου άπό τον τουρκικό
ζυγό, άλλά δέν έλυσε όλα τά προβλήματα καί κυρίως τό δυσεπίλυτο πρό
βλημα των συνόρων των νέων έθνικών κρατών'. "Ετσι τά βαλκανικά προ
βλήματα θά γίνονται διαρκώς όξύτερα, καθώς οί προσπάθειες γιά πολιτική
καί έθνική άποκατάσταση θά φέρουν άντιμέτωπους τούς λαούς πού είχαν
άλλοτε μαζί άγωνιστή γιά τήν άπελευθέρωσή τους άπό τήν όθωμανική
κυριαρχία. Γιά τούς λόγους αυτούς τό διάστημα άπό τή συνθήκη τού
Βερολίνου ώς τούς Βαλκανικούς πολέμους χαρακτηρίζεται άπό έξαρση
τοΰ εθνικισμού, εθνικούς άνταγωνισμούς καί όξύτατη διαμάχη άνάμεσα1

1.
Γιά τή συνθήκη τού Βερολίνου καί τις γενικότερες συνέπειες της στά Βαλκάνια, βλ.
μεταξύ άλλων Μ. Λάσκαρι. Τό 'Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923. Θεσσαλονίκη 1948, σελ.
295-300 καί τό συλλογικό έργο Der Berliner Kongress von 1878. Die Politik der Grossmachte
und die Probleme der Modemisierung in Siidosteuropa in der Zweiten Halfte des 19.
Jahrbunderts, έκδ. R. Melville und H.-J. Schroder. Wiesbaden 1982. Πρβλ. Μαρίας
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου. Οί Βαλκανικοί Λαοί. Α πό τήν τουρκική κατάκτηση στην έθνική
άποκατάσταση. β ' έκδ.. Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 266 κέ. Barbara Jelavich, History o f the
Balkans. /. Eighteenth and Nineteenth Centuries. II. Twentieth Century. Cambridge University
Press 1983, τόμ. A ', κυρίως σελ. 360-361.
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στους Βαλκανικούς λαούς καί άπό συγκρούσεις συμφερόντων των Μεγά
λων Δυνάμεων.
Περισσότερο άπό κάθε άλλη περιοχή των Βαλκανίων ή Μακεδονία
βρέθηκε στό επίκεντρο τής διαμάχης καί τοϋ άνταγωνισμοΰ: οί έδαφικές
διεκδικήσεις καί ή εθνική άντιπαράθεση ανάμεσα στούς Βαλκανικούς λα
ούς οδήγησαν, κυρίως άπό τό 1903 μέ τήν εξέγερση τοϋ "Ιλιντεν, σέ αιμα
τηρές συγκρούσεις καί ένοπλη αναμέτρηση πού κορυφώθηκε μέ τόν
Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908)'. Τά τρία όμορα πρός τό μακεδονικό
χώρο Βαλκανικά κράτη διεκδικοΰσαν, καθένα γιά λογαριασμό του, έδάφη
μακεδονικά: Ή Ελλάδα, στό όνομα τής μακραίωνης ιστορικής παράδοσης
καί τής άριθμητικής καί πολιτιστικής ύπεροχής τοϋ Ελληνισμού σ’ αύτό
τό χώρο, αγωνιζόταν γιά τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας άπό τόν
τουρκικό ζυγό καί τήν ένωσή της μέ τό έλεύθερο Ελληνικό κράτος καί
παράλληλα είχε νά άντιμετωπίσει τήν οργανωμένη βουλγαρική προπα
γάνδα καί διείσδυση. Γιατί μετά τήν ίδρυση τής Βουλγαρικής Εξαρχίας
(1870) καί κυρίως μετά τή συνθήκη τοϋ Αγίου Στεφάνου (1878), πού προσάρτησε εφήμερα τό μεγαλύτερο μέρος τής Μακεδονίας στή Βουλγαρία12,
οί Βούλγαροι διεκδικοΰσαν έδάφη μακεδονικά, εκεί όπου, πραγματικά ή
πλασματικά, μέ τήν προπαγάνδα ή μέ ένοπλα μέσα, έμφανιζόταν νά
ύπερτερεΐ τό βουλγαρικό στοιχείο. Ή Σερβία έπιδίωκε νά προσεταιριστή
τούς σλαβόφωνους τής ΒΔ. Μακεδονίας καί νά έξασφαλίσει έλεύθερο
διάδρομο πρός τό Αιγαίο. Στούς τρεις λαούς προστέθηκε άπό τή δεκαετία
τοϋ 1860 καί νέος παράγοντας: ή Ρουμανία. Ή γεωγραφική άπόσταση
άπέκλειε βέβαια κάθε έδαφική διεκδίκηση, άλλά ή κυβέρνηση τοϋ Βουκου-

1. Γιά τήν Εξέγερση τοϋ Ίλιντεν Εχουν δημοσιευτή πολλά άρθρα καί μελέτες. Γιά
τή σχετική βιβλιογραφία βλ. Τά γεγονότα τοϋ 1903 στή Μακεδονία μέσα άπό τήν ευρωπαϊκή
διπλο>ματική άλληλογραφία. Μουσείο Μακεδονικού ’Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1993. σελ. 17
ΰποσ. 25-27. Γιά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα υπάρχει έπίσης πλουσιιότατη βιβλιογραφία, βλ.
Ενδεικτικά D. Dakin. The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913. Θεσσαλονίκη 1966. K.
Βακαλόπουλου. Ό Μακεδονικός 'Αγώνας. Ή ένοπλη φάση 1904-1908. Θεσσαλονίκη 1987.
Μ. Παπακωνσταντίνου. Ή Μακεδονία μετά τόν Μακεδονικό Αγώνα, Αθήνα 1992. στις
σελ. 91-92 έκτενής βιβλιογραφία. Ε. Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia.
Civil Conflict. Politics of Mutation. National Identity, New Rochelle-New York 1993.
2. “Οπως είναι γνιυστό οί ευνοϊκοί γιά τή Βουλγαρία καί τή Ρωσία δροι τής συνθήκης
τοϋ Α γίου Στεφάνου άνατράπηκαν λίγο άργότερα ('Ιούλιος 1878) μέ τή συνθήκη τοϋ
Βερολίνου. Γιά τή συνθήκη τοϋ Α γίου Στεφάνου καί τις Επιπτώσεις της. βλ. μεταξύ άλλων
Μ. Λάσκαρι, Τό Ανατολικόν Ζήτημα, σελ. 291-292. Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου,
Οί Βαλκανικοί Λαοί, σελ. 264-266. Barbara Jelavich, History of the Balkans, τόμ. A’, σελ.
358 κέ.
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ρεστίου, στήν προσπάθεια νά διασφαλίσει τά δικαιώματα τής χώρας κατά
τή διανομή τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, ένδιαφερόταν νά προσεταιριστή
τούς βλαχόφωνους τής περιοχής καί γιά τό σκοπό αυτό είχε άναπτύξει
έντονη προπαγάνδα. Ένώ οί ’Αλβανοί, πού δέν είχαν ακόμη δημιουργήσει
κράτος, είχαν περιλάβει ήδη από τά τέλη τού 19ου αί. στο αύτονομιστικό
τους μεγαλοϊδεατικό πρόγραμμα τό βιλαέτι τού Μοναστηριού καί γιά ένα
διάστημα καί τό βιλαέτι τής Θεσσαλονίκης, δηλ. εδάφη κατά τό μεγαλύτερο
μέρος μακεδονικά'.
Σ ’ αύτές τις άλληλοσυγκρουόμενες επιδιώξεις των Βαλκανικών
λαών πρέπει νά προστεθούν καί τά πολιτικά καί οικονομικά συμφέροντα
τών Μεγάλων Δυνάμεων στήν εύρύτερη περιοχή τών Βαλκανίων καί τής
’Ανατολικής Μεσογείου: Ή Αυστροουγγαρία δέν άπέκρυπτε τις βαλκα
νικές της βλέψεις, ιδιαίτερα μετά τήν ούσιαστική προσάρτηση τής ΒοσνίαςΈρζεγοβίνης μέ τή συνθήκη τού Βερολίνου τό 187812. Ή Ρωσία είχε πάντα
κύρια επιδίωξη νά διεισδύσει στά Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο, καί στο
πλαίσιο αύτής τής πολιτικής ένίσχυε τή Βουλγαρία καί υποστήριζε τις
βουλγαρικές θέσεις. Οί Δυτικές Δυνάμεις, ’Αγγλία, Γαλλία καί ’Ιταλία,
'έπιδίωκαν νά περιορίσουν τή ρωσική καί τήν αυστριακή παρουσία καί
ταυτόχρονα νά διασφαλίσουν τά οικονομικά καί πολιτικά τους συμφέ
ροντα στήν εύρύτερη περιοχή τής ’Ανατολικής Μεσογείου μέ παράλληλη
πολιτιστική διείσδυση. Ή ’Ιταλία, παράλληλα μέ τή γενική αυτή έπιδίωξη,
συναγωνιζόταν τήν Αύστρία στήν έπεκτατική πολιτική της στά Δυτικά
Βαλκάνια. Καί φυσικά υπήρχε πάντα ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία, πού
στήν προσπάθειά της νά διατηρήσει τά κεκτημένα υποδαύλιζε τις διενέξεις
άνάμεσα στούς Βαλκανικούς λαούς καί εύνοούσε τή μιά ή τήν άλλη
Μεγάλη Δύναμη, άνάλογα μέ τά συμφέροντά της ή καί τις πιέσεις πού
δεχόταν.
Ό ουσιαστικός λόγος τού ένδιαφέροντος καί τών διεκδικήσεων ήταν
ή πολύ σημαντική γεωγραφική θέση τής Μακεδονίας, πού έλεγχε τούς με
γάλους δρόμους άπό τον Δούναβη, τά βόρεια Βαλκάνια καί τήν Άδριατική
προς τό Αιγαίο. Οί δρόμοι αυτοί κατέληγαν κυρίως στή Θεσσαλονίκη, τή

1. Βλ. Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οί Βαλκανικοί Λαοί. σελ. 287.
2. Μέ τή συνθήκη τοϋ Βερολίνου, ή Αύστρία άπέκτησε τό δικαίωμα —σάν άντίρροπο
στή ρωσική έπιρροή στά Βαλκάνια— νά καταλάβει στρατιωτικά καί νά διοικεί τή Βοσνία
καί Ερζεγοβίνη, πού παρέμεναν όμως τυπικά υπό τήν κυριαρχία τοΰ σουλτάνου. Μέ τήν
έπανάσταση τών Νεοτούρκων τό 1908, ή Αύστρία προχώρησε στήν πλήρη προσάρτηση τών
δύο χωρών.
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δεύτερη σέ πληθυσμό καί πρώτη σέ οικονομική σημασία ευρωπαϊκή πόλη
τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κέντρο σημαντικό, πού διέθετε ένα με
γάλο λιμάνι, μοναδικό γιά τή σύνδεση τών Βαλκανίων μέ τή Μεσόγειο'.
Πίσω όμως άπό τό πλέγμα αύτό τών διεκδικήσεων καί τών συμφε
ρόντων υπήρχε μιά πραγματικότητα: ή έΟνολογική κατάσταση τού μακεδο
νικού χοίρου, τήν άποία καθένας παρουσίαζε μέ διαφορετικό τρόπο, άνάλογα μέ τούς στόχους καί τις επιδιώξεις του. Γιατί πάνω σ’ αυτή τήν
πραγματική ή πλασματική έΟνική σύσταση στήριζαν οί ενδιαφερόμενοι
τις όποιεσδήποτε εθνικές τους διεκδικήσεις.
Θυμίζουμε ότι ό ιστορικός γεωγραφικός χώρος τής Μακεδονίας
έκτείνεται νότια ώς τά όρη Χάσια, τά Καμβούνια καί τόν Όλυμπο καί
ως τό· Αιγαίο- δυτικά ώς τήν Πίνδο- άνατολικά ώς τόν ποταμό Νέστο,
ένώ τά βόρεια όριά της όέν ξεπερνούν τή γραμμή πού άπό τήν ’Αχρίδα,
τό όρος Μπαμπούνα καί τή Στρώμνιτσα καταλήγει στό Νευροκόπι (βλ.
χάρτη άρ. I f . Ή περιοχή αύτή όμως δέν άποτέλεσε ποτέ επί Τουρκο
κρατίας μιά ενιαία διοικητική περιφέρεια. Τήν εποχή πού έξετάζουμε. δηλ.
στις άρχές τού 20οϋ αί., ή Μακεδονία κατά τό μεγαλύτερο μέρος της
έντασσόταν στό βιλαέτι Θεσσαλονίκης (σημερινή έλληνική ’Ανατολική καί
Κεντρική Μακεδονία) καί κάλυπτε τό νότιο καί κεντρικό τμήμα τού βι
λαετιού τού Μοναστηριού (στα νότια ή σημερινή έλληνική Δυτική Μακε
δονία)- τό βιλαέτι τού Κοσσόβου ή Σκοπιών δέν συνδεόταν ούτε Ιστορικά
ούτε γεωγραφικά μέ τή Μακεδονία (βλ. χάρτη άρ. 2). Ή επί Τουρκο
κρατίας διοικητική διάσπαση τού μακεδονικού χώρου παρείχε μιά σφα
λερή εικόνα τής εθνικής φυσιογνωμίας τής περιοχής. Γιατί ή ’Οθωμανική
αύτοκρατορία κατά τή διάρθρωση τών διοικητικών περιφερειών δέν είχε
βέβαια λόγο νά σεβαστή ούτε νά λάβει ύ π ’ όψη τήν εθνική σύσταση ή τήν
Ιστορική παράδοση κάθε περιοχής- άντίθετα, τά συμφέροντά της καί ή
άντίληψη διακυβέρνησης μέ τό σύστημα τού millet, τής διάκρισης δηλ.12

1. Γιά τήν πολιτική καί οικονομική σημασία τής Μακεδονίας καί ειδικότερα τής
Θεσσαλονίκης, βλ. μεταξύ άλλων G. Castellan, Histoire dcs Balkans (XIVc-XXe sidcle),
ΙΙαρίσι 1990, σελ. 357 κέ. Ή Μακεδονία μέ τή Θεσσαλονίκη καί τό πολύ σημαντικό λιμάνι
της είχε πρωταρχική σημασία γιά τήν οικονομία τών Βαλκανίων καί κατά τούς μέσους
χρόνους, βλ. Μαρίας Νυσταζοπούλου-ΙΙελεκίδου, “Ή Μακεδονία κατά τήν παλαιολόγεια
έποχή”, γενική εισήγηση στό Β ' Διεθνές Συνέδριο Ή Μακεδονία κατά τήν έττοχή τών
Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 12-20 Δεκεμβρίου (υπό έκτύπωση στά Πρακτικά τού Συνεδρίου).
2. Βλ. Μαρίας Νυσταζοπούλου-ΙΙελεκίδου, Τό "Μακεδονικό Ζήτημα". 'Ιστορική θε
ώρηση τον προβλήματος, γ ’ έκδ., Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 24. Ά π. Βακαλόπουλου. Ιστορία
τής Μακεδονίας. 1354-1839, Θεσσαλονίκη 1969, σελ. 1.
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των υποδούλων μέ κριτήριο τή θρησκεία καί δχι τήν εθνική καταγωγή,
ευνοούσαν τήν εθνολογική άνάμειξη. Πάντως στο νότιο τμήμα τού ευρύ
τερου μακεδονικού χώρου υπερτερούσε τό ελληνικό στοιχείο, ενώ στο βο
ρειότερο ήταν πολυπληθέστερο τό σλαβικό. Ή εθνική φυσιογνωμία όρισμένων περιοχών πού εκτείνονταν βόρεια τής γραμμής Καστοριάς-Πτολεμαΐδας-Γιαννιτσών-Ζίχνης Σερρών ήταν περισσότερο άσαφής1* γ ι’ αυτό
καί έγινε ό κύριος στόχος τών διεκδικήσεων καί τής προπαγάνδας.
'Ωστόσο πρέπει νά τονιστή οτι ή άνάμειξη εθνικών στοιχείων τήν
εποχή τής τουρκικής κυριαρχίας όέν περιοριζόταν μόνο στή Μακεδονία,
γεγονός πού συχνά παρασιωπάται, σπάνια από άγνοια, συνήθως από πο
λιτική σκοπιμότητα ή εθνικό φανατισμό. Είναι όμως άναμφισβήτητο οτι
καί στις βορειότερες περιοχές τών Βαλκανίων συμβιοΰσαν σέ ύψηλά π ο 
σοστά ποικίλα εθνικά στοιχεία. Σ ’ αυτές τις περιοχές τό ελληνικό στοιχείο,
σημαντικό άριθμητικά στά αστικά κέντρα καί τά παράλια, άποτελούσε
ένα είδος "διαβαλκανικής άστικής τάξης” καί είχε στά χέρια του μεγάλο
μέρος τής οικονομίας καί τής παιδείας2. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
εθνικής ανάμειξης στή βόρεια Βαλκανική αποτελεί ή περίπτωση ενός
Βούλγαρου διερμηνέα στή σέρβική Νίς (τή Ναϊσσό τών ρωμαϊκών καί
βυζαντινών χρόνων), στά μέσα τού 19ου αί.: ό Βούλγαρος αυτός μιλούσε
καλά ελληνικά καί ονομαζόταν ’Αλέξανδρος Στοΐλοβιτς Μπόγιογλου
Έξαρχος123' σέ ένα δηλ. πρόσωπο έβρισκε τήν έκφρασή της όλη ή γλωσσική
άνάμειξη καί ή εθνική συνύπαρξη τών τουρκοκρατούμενων Βαλκανικών
λαών. Αυτή ή άνάμειξη. αποτέλεσμα μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών
στά χρόνια τής δουλείας, ερμηνεύεται πολύ καλά άπό τήν πολιτική συγ
κυρία καί τό ταραγμένο ιστορικό παρελθόν τής χερσονήσου τού Αίμου
καί ήταν βέβαια φυσική τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας, όταν δεν υπήρχαν
εθνικά σύνορα. ’Αντίθετα ή τουρκική κυριαρχία είχε άμβλύνει τις άντι-

1. Τό τμήμα, πού όριοθετειται νότια άπό τή νοητή γραμμή Καστοριάς -ΓιαννιτσώνΖίχνης Σερρών καί βόρεια άπό τήν Άχρίδα-Στροψνιτσα-Μελένικο-Νευροκόπι, έχει έπικρατήσει. κακώς κατά τή γνώμη μου, νά όνομάζεται μεσαία ζώνη τής Μακεδονίας* μέ τόν
τρόπο αυτό όμως καί ή περιοχή βόρεια τής γραμμής Άχρίόας-Νευροκοπίου αυτόματα
θεωρείται ώς μακεδονικός χώρος, παρόλο πού Ιστορικά καί γεωγραφικά δέν άνήκει στή
Μακεδονία. Γιά τή λεγάμενη μεσαία ζώνη βλ. μεταξύ άλλων Κ.Α. Βακαλόπουλου, Ό Βό
ρειος 'Ελληνισμός κατά τήν πρώιμη φάση τον Μακεδονικού Αγώνα, 1878-1894, έκδ. ΙΜΧΑ,
Θεσσαλονίκη 1983. σελ. 24-27.
2. Ν. Σβορώνου, Επισκόπηση τής Νεοελληνικής Ιστορίας, έλλην. μετάφραση Αίκ.
Άσδραχά, μέ Βιβλιογραφικό 'Οδηγό Σπ. Άσδραχά, ’Αθήνα 1976. σελ. 58-59.
3. J. A. Blanqui, Voyage en Bulgarie pendant Vannee 1841, Παρίσι 1845, σελ. 168.
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θέσεις καί είχε ενώσει τούς καταχτημένους λαούς σέ ένα κοινό μέτωπο
απέναντι στον όθωμανό δυνάστη. Αύτή ή συναδέλφωση και ή αλληλεγγύη
στηριζόταν σέ μεγάλο βαθμό στην κοινή θρησκεία καί πίστη καί ένισχυόταν
από τό έργο τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ή εθνολογική ανάμειξη στή Μακεδονία είναι άποτέλεσμα αύτής τής
ιστορικής συγκυρίας. Έ τσι στόν εύρύτερο μακεδονικό χώρο στις αρχές
τού 20οΰ αί. κατοικούσαν Έλληνες (ένα τμήμα τών όποιων ήταν βλαχόφωνοι), Βούλγαροι καί Σέρβοι, ’Αλβανοί, Εβραίοι καί φυσικά Τούρκοι,
πού ήταν τό κυρίαρχο πολιτικά στοιχείο. Στήν παρούσα μελέτη θά επι
χειρήσω νά προωθήσω τήν έρευνα' γιά τήν ακριβέστερη κατά τό δυνατόν
καταγραφή τής δύναμης τής κάθε εθνικής ομάδας. Τό εγχείρημα δέν είναι
εύκολο, καθώς τά δεδομένα τών πηγών δέν είναι πάντοτε πλήρη ούτε
αντικειμενικά καί συνήθως δέν συμφωνούν μεταξύ τους. Οί κυριότερες
πηγές γιά τήν έρευνά μας είναι οί άκόλουθες:
α) Οί τουρκικές στατιστικές και άπογραφές, οί όποιες, παρά τίς
πολλές άδυναμίες τους, παρέχουν τή συγκριτικά πληρέστερη εικόνα, αφού
μόνο τό Τουρκικό κράτος διέθετε τούς απαραίτητους γιά μιά άπογραφή
μηχανισμούς, χωρίς όμως αύτό νά σημαίνει ότι ή μαρτυρία τους είναι
πάντοτε άκριβής καί άντικειμενική. Τά δεδομένα τών τουρκικών άπογραφών καί στατιστικών θά έπιχειρήσουμε νά συμπληρώσουμε, νά συγκρί
νουμε καί νά έλέγξουμε μέ όσα άλλα στοιχεία διαθέτουμε.
β) Τό σωζόμενο αρχειακό υλικό12, τό όποιο είναι πολύτιμο αλλά
δυστυχώς είναι έλλιπές καί αποσπασματικό. Γιατί, έξ αιτίας τών ανα
στατώσεων καί τών πολεμικών επιχειρήσεων αύτή τήν ταραγμένη έποχή,
έχουν καταστραφή τά περισσότερα τοπικά αρχεία, τά όποια θά μπορούσαν
νά δώσουν σημαντικά στοιχεία γιά τόν εθνολογικό χάρτη τής Μακεδονίας,
όπως καί γιά τίς τοπικές διαφοροποιήσεις. Διαθέτουμε κυρίως ολιγάρι
θμες άναφορές τών κατά τόπους ελληνικών προξενικών άρχών, πού είναι
γενικά άρκετά άξιόπιστες άλλά δέν καλύπτουν όλο τόν μακεδονικό χώρο,
καθώς καί τίς άναφορές ή στατιστικές τών μητροπόλεων, πού όμως συχνά
δέν είναι πλήρεις καί δέν παρουσιάζουν τήν άπαιτούμενη άκρίβεια. Χαρα

1.
Γιά τό θέμα υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία (βλ. σχετικά παρακάτω τις ύποσ. στις
σελ. 336-339, 341), μέ εθνολογικούς χάρτες, στατιστικές καί έκτιμήσεις. μέ προφανείς συχνά
στόχους πολιτικούς καί εθνικιστικούς. Ωστόσο δέν έχει γίνει μιά συνολική μελέτη, ή όποια
νά λάβει ύ π ’ όψη καί τό σωζόμενο άρχειακό υλικό σέ συνάρτηση μέ όλα κατά τό δυνατόν
τά άντικειμενικά δεδομένα.
2.
Τά παρατιθέμενα έγγραφα τοΰ ’Αρχείου Υπουργείου ’Εξωτερικών εντόπισε ό
Διδάκτωρ Χρηστός Καρδαράς, τόν όποιο καί άπό τή θέση αύτή εύχαριστώ.
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κτηριστική '*τών μεγάλων και εστιν ότε άνυπερβλήτων δυσχερείων” σε
κάθε προσπάθεια καταγραφής είναι ή έκθεση τοΰ προξένου στο Μοναστή
ρι Ν. Μπέτσου, τής 27 Μαρτίου 1900. Γιατί, δπως ό Ν. Μπέτσος με
πολλή έξυδέρκεια καί εύσυνειδησία επισημαίνει. ”αί επίσημοι τουρκικαί
πληροφορίαι τών ημερολογίων (σαλναμέ) είνε άτελέσταται καί πολλήν
ένέχουσιν τήν διαστροφήν τών ονομάτων καί τήν σύγχυσιν τών
πληροφοριών* αί τών Μητροπόλεων είνε πενιχραί καί άναξιόπιστοι, διότι
μετά ραθυμίας πάντοτε συλλεγόμεναι διαλαμβάνουσι μόνον περί τών εις
αύτάς ύπαγομένων ορθοδόξων, καί τούτο άνευ ούδεμιάς τάξεως καί διακρίσεως τών διοικητικών διαιρέσεων* οί δυνάμενοι δέ νά χρησιμεύσωσιν
εις τήν συλλογήν τής ύλης, ομογενείς καί διδάσκαλοι τών μεμακρυσμένων
μερών, δυσκόλως άναλαμβάνουσι τοιούτου είδους έντολάς εκ φόβου μή
εν τή έρεύνη καί τή διεξαγωγή παρεξηγηθώσιν υπό τών τουρκικών ’Αρχών
ή διαβληθώσι προς αύτάς, καί άναλαμβάνοντες σπανίως φέρουσιν εις πέ
ρας τήν εργασίαν ακριβώς κατά τά διδόμενα υποδείγματα καί τάς οδηγίας,
ότε χρεία νέων διασαφήσεων. Πανταχοϋ τό στατιστικόν έργον είνε δύσκολον. έν Τουρκίμ δέ διά τούς έκτεθέντας λόγους αποβαίνει δυσκολώτατον καί χρήζει χρόνου μακροΰ καί επιμονής πολλής”1.
γ) ΟΙ στατιστικές και εκτιμήσεις Βαλκανίων καί ξένων μελετητών,
πού άνήκουν στήν υπό εξέταση εποχή. Οί στατιστικές όμως αύτές, καί
όταν ακόμη δέν πάσχουν άπό καταφανή έλλειψη άντικειμενικότητας, δέν
είναι πλήρεις ούτε άπόλυτα ακριβείς καί συχνά δέν ακολουθούν ενιαίο
κριτήριο, δηλ. κατατάσσουν τούς κατοίκους τής Μακεδονίας μέ κριτήριο
άλλοτε τή θρησκεία ή τή γλώσσα καί άλλοτε, σπανιότερα, τήν εθνική κα
ταγωγή. Έ τσι δέν είναι πάντοτε δυνατή ή συγκριτική μελέτη, πού θά
οδηγούσε σέ άσφαλέστερα συμπεράσματα. Έξ άλλου οί στατιστικές αύτές
παρέχουν άντιφατικές καί άλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ τους πληροφο
ρίες, γιατί οί συντάκτες τους είτε ηθελημένα άλλοιώνουν τά άριθμητικά
δεδομένα γιά νά άνταποκριθούν στις ποικίλες έθνικές έπιδιώξεις τών
ένδιαφερομένων, είτε μέ καλή πίστη διαπράττουν βασικά λάθη, καθώς
δέν διαθέτουν τούς κατάλληλους μηχανισμούς καί τά άπαραίτητα γιά τήν
ερευνά τους μέσα. Βασική άντικειμενική δυσκολία άποτελεί έπίσης τό γε
γονός ότι οί συνολικές άριθμητικές έκτιμήσεις δέν άναφέρονται πάντα
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο καί ότι συνήθως περιλαμβάνουν καί περιοχές
πού ούτε ιστορικά ούτε γεωγραφικά άνήκουν στή Μακεδονία. Έ τσι π.χ.
συχνά παραλείπουν άναμφισβήτητα μακεδονικές περιοχές (όπως τών Γρε-

1. ΑΥΕ, 1900, ΑΑΚ-Δ, ΆναφοραΙ Προξενικών ’Αρχών.
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βενών και τής Κατερίνης, πού ανήκαν στό βιλαέτι Μοναστηριού), ενώ
συνυπολογίζουν βορειοδυτικά σαντζάκια ή καζάδες τοΰ βιλαετιού Μονα
στηριού (όπως τής Δίρβης καί τοΰ Έλβασάν), πού εντάσσονταν στην
’Αλβανία, καθώς καί τό βιλαέτι τοΰ Κοσσυφοπεδίου πού άνήκε κατά τό
μεγαλύτερο μέρος στην παλαιά Σερβία. Αυτές οί περιοχές δέν άνήκαν,
επαναλαμβάνω, ούτε Ιστορικά ούτε γεωγραφικά στον ευρύτερο μακεδο
νικό χώρο, καί ό συνυπολογισμός τους έχει ώς αποτέλεσμα νά παρέχονται
λανθασμένα στοιχεία γιά τήν εθνική σύσταση τής Μακεδονίας. Γιά όλους
αύτούς τούς λόγους οί στατιστικές παρέχουν συχνά άλληλοσυγκρουόμενα
καί άλληλοαναιρούμενα στοιχεία, πού καθιστούν Ιδιαίτερα δυσχερή τήν
έξαγωγή άντικειμενικών συμπερασμάτων.
Ό πίνακας πού άκολουθεΐ είναι ενδεικτικός τών τεράστιων δια
φορών πού παρουσιάζουν οί στατιστικές άκόμη καί όταν άνήκουν στην
ίδια εποχή, καθώς έχουν διαφορετική προέλευση καί εκφράζουν άνάλογα
διαφορετικές επιδιώξεις καί στόχους τών συντακτών τους1:
Σερβική(1889)

Έλληνική(1899)

Βουλγαρική(1900)

Γερμανική(1905)

Τούρκοι
231.400
Έ λληνες
201.140
57.600
Βούλγαροι
Σέρβοι
2.048.320
Σλαβομακεδόνες
165.620
Α λβα νοί
Βλάχοι
74.465
Ε β ρ α ίο ι
64.600
37.275
Δ ιάφοροι

576.600
656.300

489.664
225.152
1.184.036
700

250.000
200.000

454.700
124.211
41.200
53.100
38.600

124.211
77.267
67.800
79.444

2.880.420

1.944.711

2.248.274

Ε θνότητες

Σύνολο

2.000.000
300.000
100.000
91.700
2.941.700

1. Τον πίνακα παραθέτει ό J. Cvijic, Questions Balkaniques, Paris-Neuchatel (1926),
σελ. 80. Γιά τή σέρβική στατιστική βλ. Sp. Gopcevic, Bevokerungsstatistik von Altserbien
und Makedonien, Βιέννη 1889. Γιά τή βουλγαρική βλ. V. Kancov. Makedonija, Etnografija
i Statistika. Σόφια 1900. Γιά τήν ελληνική βλ. Κλ. Νικολαΐδη, Makedonien, Βερολίνο 1899.
Συντάκτης τής γερμανικής είναι ό Κ. Oestreich. Die Bevolkerung von Makedonien, Geographiscbe. Zeitschrift, XI, 1905, σελ. 292, ό όποιος έπισημαίνει ότι οί άριθμοί πού παραθέτει
άποτελοΰν άπλώς καί μόνο εκτιμήσεις. -Οί τρεις πρώτες στατιστικές, εκτός τών άλλων,
προκαλούν άμφιβολίες καί γιά τήν υπερβολικά άπόλυτη άκρίβεια τών άριθμών, πού δίνει
τήν εντύπωση τοΰ τεχνητού, άφοΰ με τις τότε δυνατότητες ήταν άνέφικτη. Εξίσου όμως
άμφιβολία προκαλεΐ καί ή γερμανική “εκτίμηση" με τήν υπερβολική στρογγυλοποίηση τών
άριθμητικών στοιχείων.
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Και μόνο ή μεταξύ τους σύγκριση άρκεΐ γιά νά κλονίσει την άξιοπιστία των στατιστικών αύτών. Οί διαφορές βέβαια έπικεντρώνονται στις
τρεις μεγάλες έθνικές όμάδες. τούς Έλληνες. Βουλγάρους καί Σέρβους,
γιατί άνάμεσά τους εντοπίζεται ό οξύς ανταγωνισμός. Έ τσ ι ή σέρβική
στατιστική τοΰ 1889 καταγράφει 2.048.320 Σέρβους (από αυτούς οί
507.820 είναι μουσουλμάνοι) καί μόνο 57.600 Βουλγάρους - θεωρώντας
ότι στή συντριπτική πλειοψηφία τους όλοι οί σλαβόφωνοι ή σλαβικής
καταγωγής κάτοικοι τής περιοχής ήταν Σέρβοι. ’Αντίθετα, σύμφωνα μέ
τή βουλγαρική στατιστική τοΰ 1900, οί Βούλγαροι άνέρχονταν σέ 1.184.056
(από αύτούς 146.803 εΐναι Πομάκοι) καί μόνον 700 ήταν Σέρβοι - γιατί
ό συντάκτης θεωρούσε μέ τή σειρά του κάθε σλαβόφωνο ή σλαβικής
καταγωγής κάτοικο ώς Βούλγαρο. Τό ερώτημα είναι μέ ποιά συλλογιστική,
μέ ποιά μέθοδο καί ποιά κριτήρια εξάγονται αυτά τά συμπεράσματα. Ά πό
τήν άλλη πλευρά ή ελληνική στατιστική τού 1899 δέν ξεχωρίζει
Βουλγάρους ή Σέρβους, αλλά τούς θεωρεί όλους Σλαβομακεδόνες, προ
φανώς γιά νά έξασθενήσει καί νά άντικρούσει τις αντίστοιχες έθνικές
διεκδικήσεις ή ΐσως γιατί οί Έλληνες δέν είχαν τή δυνατότητα νά δια
κρίνουν μέ ακρίβεια τά δύο αύτά στοιχεία. Γιά άλλους λόγους όμως ή
γερμανική στατιστική τού 1905 χαρακτηρίζει τούς Σλάβους τής περιοχής
ώς Σλαβομακεδόνες. καί σέ ύπερβολικά αύξημένους μάλιστα άριθμούς:
γιατί τά κράτη τής Κεντρικής Εύρώπης ένδιαφέρονταν γιά μιά άνεξάρτητη
Μακεδονία, πού θά μπορούσε νά ένταχθή στή σφαίρα επιρροής τής
Αύστρίας'. Οί μικρότερες όμάδες, κυρίως Βλάχοι καί ’Αλβανοί, αύξομειώνονται άνάλογα μέ τις έπιδιώξεις τού συντάκτη τής στατιστικής καί
άνάλογα μέ τήν προπαγάνδα καί τις πιέσεις πού άσκήθηκαν12. ’Επίσης
πρέπει νά σημειωθή ότι οί συγκεκριμένες στατιστικές (εκτός άπό τήν
ελληνική πού καταγράφει μόνο τά βιλαέτια Μοναστηριού καί Θεσσαλο
νίκης) άναφέρονται στο σύνολο τών τριών βιλαετίων, δηλ. καί σέ εδάφη
μή μακεδονικά, μέ άποτέλεσμα, όπως ήδη έπισημάναμε, νά άλλοιώνεται
ή πραγματική εθνική φυσιογνωμία τής Μακεδονίας.
Παράδειγμα κατάφωρης παραβίασης στοιχειώδους άντικειμενικότητας

1. Πρβλ. St. Yerasimos, Balkans: frontieres d’aujourd’hui, d'hier et de demain?, Herodote 63/ 85 F (1991), σελ. 88-89. Ά ς σημειωθή δτι ήδη στό Βερολίνιο Συνέδριο ή Πρωσσία
μέ τόν Βίσμαρκ υποστήριξε τά συμφέροντα τής Αύστρίας σάν άντίρροπο στή ρωσική δ ι
είσδυση.
2. Βλ. σχετικά παρακάτω, σελ. 351 καί ύποσ. 1.

338

Μ αρία Νιχτιοζίκταύλον-Πελεκίδου

άποτελεΐ ή περίπτω ση της βουλγαρικής στατιστικής, πού εξέδωσε ό D.
Μ . B rankoff τό 1905'. αλλά συνέταξε ό D. Micheff. γενικός γραμματέας
τής Β ουλγαρικής Ε ξ α ρ χ ία ς στην Κ ωνσταντινούπολη, μέ βάση τήν κατα
γραφή κα τά οικογένειες, τήν όποια διενηργησαν έπιτόπου Βούλγαροι κλη
ρικοί. Σ ύμφ ω να μέ τήν καταγραφή αυτή, πού περιλαμβάνει καί τά τρία
β ϋ .α έτια . σέ σύνολο 2278.517 κατοίκω ν υπήρχαν:
Β ούλγαροι
1.172.136 (51.44%)
Έ λλ η νες
190.047 (834% )
Μ ουσουλμάνοι (Τούρκοι καί ’Α λβανοί)
840.433 (36.88%)
Β λάχοι
63.895 (2.80%)
’Α λβανοί χρ ισ τια νοί
12.000 (034% )
Σέρβοι όέν άναφ έρονται καθόλου.
Ή ανα λογία Βουλγάρω ν καί Ε λλή νω ν κατά βιλαέτι αναλύεται
σ 'αύτή τή στατιστική ώ ς έξης:
Β ιλαέτι Θ εσσαλονίκης
Μ οναστηριού
Κοσσυφοπεδίου
Β ούλγαροι
501.110
370.410
300.616
Έ λ λ η νες
147.097
42.830
120
Ε κ τό ς ά πό τις άλλες επί μέρους αλχημείες, πού είχαν έγκαιρα
έπισ ημανθη. σημειώνω ότι ή στατιστική τού Brankoff. ενώ εκτείνεται καί
στά τρ ία βιλαέτια, δέν περιλαμβάνει περιοχές καθαρά ελληνικές, όπω ς
είναι οί καξάδες τώ ν Σερβίω ν. Γρεβενών. Κ ατερίνης, όπου δέν υπήρχε
ούτε ένας κά τοικος βουλγαρικής καταγωγής*. ’Αλλά εκείνο πού αποτελεί
τήν’ π ιό εντυπω σιακή παραβίαση αντικειμενικότητας είναι τό γεγονός ότι
γιά νά επιτύχει τήν αναγωγή τώ ν αριθμητικώ ν δεδομένων άπό οικογένειες
σέ άτομα ό D. B rankoff δέν ακολουθεί ενιαίο κριτήριο, δηλ. δέν πολλα
πλασιάζει π ά ντα τόν αριθμό τώ ν οικογενειώ ν επί πέντε, όπω ς είναι διε
θνώ ς αποδεκτό. άλλά επί οκτώ όταν πρόκειται γιά τις βουλγαρικές οικο
γένειες καί επ ί πέντε γιά τις ελληνικές, μέ τήν πρόφαση ότι οί Βούλγαροι
είχαν μεγαλύτερη γεννητικότητα. Ω στόσο ό βαθμός γεννητικότητας ενός
πληθυσμού δέν’ έξαρτάται ά πό τήν εθνική καταγωγή αλλά άπό κοινω νι
κούς. οικονομ ικούς, θρησκευτικούς κα ί άλλους παράγοντες: οί αγροτικοί

1. D. Μ. Brankoff. La Macedoine ef sapopulation dnetietme. Παρίσι 1905. κυρίως
σελ. 17-IS
2. Βλ. V. Cofocotronis. LaMacedoineetI'HeBemsne. EtudeMstoriqoeetethnologjqne.
Παρίσι 1919. σελ. 609 κέ.. fttov εκτενής κριτική τις στατιστικής τον Brankoff καί των με
θόδων turn άκολούθησε.
3. Στο ϊόιο. σελ. 613. Πίν. XX Π1. ϊαον αριθμητικά δεδομένα κατά καζάδες.
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πληθυσμοί π.χ., είτε βουλγαρικοί είτε ελληνικοί, είχαν άρκετά υψηλό δεί
κτη γεννητικότητας, χωρίς τούτο νά σημαίνει ότι οί αστικοί πληθυσμοί
εκείνη την εποχή υστερούσαν αισθητά. Καί πάντως ό συντάκτης θά έπρεπε
νά άποδείξει μέ ισχυρά τεκμήρια τον ισχυρισμό του. Με τέτοια όμως
υποκειμενικά καί καταφανούς σκοπιμότητας κριτήρια άλλοιώνονται τά
δεδομένα καί τά παρεχόμενα στοιχεία είναι άναξιόπιστα.
Στις δυσκολίες πού έπισημάναμε άς προστεθούν καί οί σημαντικές
αποκλίσεις πού παρατηρούνται στή σύγχρονή μας ιστοριογραφία: γιατί
συχνά οί μελετητές γιά τήν Ιδια στατιστική παρέχουν διαφορετικούς συνο
λικούς άριθμούς. προφανώς γιατί ύπολογίζουν διαφορετικά τά έπιμέρους
δεδομένα'.
'Ύστερα άπό αύτές τις επισημάνσεις, πού δείχνουν όχι μόνο τις
αντικειμενικές δυσκολίες άλλα καί τις σκόπιμες άλλοιώσεις, θά παραθέσω
τά δεδομένα τών πηγών αρχίζοντας άπό τις τουρκικές άπογραφές, γιατί
μόνον οί Τούρκοι διέθεταν, όπως ήδη σημειώθηκε, τόν κατάλληλο κρατικό
μηχανισμό. Ώ ς βάση καί αφετηρία τής έρευνας χρησιμεύει ή άπογραφή
τού Χιλμή πασά τού έτους 1904. Ό Χουσεΐν Χιλμή πασάς, άπό τά τέλη
τού 1902 γενικός επιθεωρητής τών εύρωπαϊκών επαρχιών τής ’Οθωμανι
κής αύτοκρατορίας καί μετέπειτα μεγάλος βεζύρης2, διενήργησε γενική
άπογραφή, ή όποια έκτελέστηκε άπό τις αρμόδιες ύπηρεσίες τής ’Οθω
μανικής αύτοκρατορίας μέ τήν παρουσία, στά μεγάλα τουλάχιστον κέντρα,
άντιπροσώπων τών Μεγάλων Δυνάμεων. Επομένως κατά τεκμήριο οφεί
λει νά παρέχει τά έχέγγυα σχετικής έγκυρότητας*. Τά παρεχόμενα στοιχεία

1. Πρβλ. τις αποκλίσεις στους πίνακες πού παραθέτουν οί J. Cvijid, δπ. παρ., σελ.
80. Brankoff, δπ. παρ.. σελ. 17-18 καί St. Yerasimos, δπ. παρ.. σελ. 89. σχετικά μέ τις
ίδιες βουλγαρικές καί σερβικές στατιστικές.
2. Γιά τόν Χιλμή πασά καί τή γενικότερη πολιτική του. πού γενικά θεωρείται με
τριοπαθής. βλ. πρόχειρα F. Ahmad. The Young Turks. The Committee o f Union and the
Progress in Turkish Politics. 1908-1914, Οξφόρδη 1969, σελ. 172. N. Βλάχου. To Μακεδονικόν
ώς φάσις τοϋ Ανατολικού Ζητήματος. 1878-1908. Αθήνα 1935, σελ. 241. Γιά τό ιστορικό
τής άπογραφής, πού έγινε κάτω άπό τήν πίεση τών Μεγάλων Δυνάμεων γιά διοικητικές
μεταρρυθμίσεις στήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία, βλ. Ν. Βλάχου, <5π. παρ., σελ. 254-258,
260-261, 295-301.
3. Ή άπογραφή δημοσιεύτηκε στο Hassir, έπίσημη τουρκική έφημερίδα τής Θεσσαλο
νίκης. καί άναδημοσιεύτηκε στό Politische Correspondenz τής Βιέννης στις 18 Μαρτίου
1905. Βλ. Ν. Καζάζη. Ή στατιστική τοϋ Χιλμή πασά περί τοϋ πληθυσμού τής Μακεδονίας,
περ. 'Ελληνισμός 8(1905), σελ. 151-152, πού άναδημοσιεύει τά στοιχεία άπό τή βιεννέζικη
δημοσίευση. Πρβλ. Rene Pinon, L'Europe et TEmpire Ottoman, Παρίσι 1908, σελ. 143-144,
6που δμως ό συγγραφέας σημειώνει δτι τά στοιχεία πού παραθέτει προέρχονται άπό μή

340

Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

ατό τρία βιλαέτια είναι τά άκόλουθα:
Ε θνότητες
Μ ουσουλμάνοι
Έ λλ η νες
Βούλγαροι
Σέρβοι
Ε β ρ α ίο ι
Β λαχόφω νοι
Σ ύ ν ο λ ο

Β ιλαέτι Θεσσ/κης

Μ οναστηριού

Κοσσυφοπεδίου

Σύνολο

487.555
373.227
207.317

480.018
261.283
178.412

752.434
13.452
172.005
167.601

1.720.007
647.962
557.734
167.601
48.270
30.116

1.105.492

3.171.690

48.270
—

1.186.369

30.116
949.829

Είναι βέβαια φανερό ότι τό κριτήριο κατάταξης τών πληθυσμών δέν
είναι ενιαίο: άλλου είναι ή θρησκεία, αλλού ή εθνική καταγωγή, άλλου ή
γλώσσα. Σημειώνουμε επίσης ότι περιλαμβάνει τό βιλαέτι τού Κοσσυφο
πεδίου, πού, όπως ήδη άναφέραμε, δέν ανήκε στόν ευρύτερο μακεδονικό
χώρο. Έ τσι, αν ληφθοΰν ύ π ’ όψη μόνο οί πληθυσμοί τών δύο βιλαετίων,
καί παρά τό γεγονός ότι καί σ’ αυτά περιλαμβάνονται εδάφη πού δέν
άνήκουν στή Μακεδονία, ή άπογραφή τού Χιλμή πασά μαρτυρεί γιά τή
σαφή υπεροχή τού Ελληνισμού: οί Έλληνες άνέρχονται σέ 634.510 έναντι
385.729 Βουλγάρων. ’Αλλά άκόμη κι άν γιά λόγους μεθοδολογικούς, γιά
νά υπάρξει δηλ. κοινή βάση σύγκρισης, συνυπολογιστή τό βιλαέτι τού
Κοσσυφοπεδίου, τά στοιχεία τής άπογραφής τού Χιλμή πασά άνατρέπουν
τά δεδομένα τών βουλγαρικών καί σερβικών στατιστικών σχετικά μέ τή
δύναμη τών τριών μεγάλων έθνικών ομάδων, ένώ δέν άπέχουν πολύ άπό
τις ελληνικές εκτιμήσεις τού 1899 πού προαναφέραμε. Επισημαίνουμε
επίσης ότι ή άπογραφή άναφέρει βλαχόφωνους μόνο στό βιλαέτι τού
Μοναστηριού, Σέρβους μόνο στό βιλαέτι τού Κοσσυφοπεδίου καί Εβραί
ους μόνο στό βιλαέτι τής Θεσσαλονίκης. Έ ξ άλλου, άνεξάρτητα άπό τούς
υπερβολικά διογκωμένους άριθμοΰς σέ ότι άφορά στό μουσουλμανικό
στοιχείο, τό γεγονός ότι στό βιλαέτι τού Κοσσυφοπεδίου έντοπίζονται
οί περισσότεροι άναλογικά μουσουλμάνοι (752.434 σέ ένα σύνολο
1.720.007) οφείλεται προφανώς στήν παρουσία ’Αλβανών άλλά καί άλλων
έξισλαμισμένων μή τουρκικής καταγωγής στοιχείων, πού κατοικούσαν σ’
αύτήν κυρίως τήν περιοχή.
Τό επόμενο έτος, 1905, μιά άλλη (επίσημη;) τουρκική στατιστική πα-

όλοκληρωμένη άπογραφή. γι' αυτό προφανώς υπολείπονται άπό τά άριθμητικά μεγέθη πού
παραθέτει ό Καζάζης.
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ρέχει γιά τά δύο βιλαέτια Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού τά άκόλουθα
στοιχεία σε σύνολο 1.849.769 κατοίκων':
Εθνότητες
Μ ουσουλμάνοι
(Τούρκοι, Α λβανοί κά.)
"Ελληνες
Βούλγαροι
Βλάχοι
Βλάχοι "ρουμανίζοντες”
Σέρβοι
Τσιγγάνοι χριστιανοί
Ε β ρ α ίοι

Βιλαέτι Θεσ/νίκης

Βιλαέτι Μ οναστηριού

Σύνολο

482.414

272.100

754.514

287.092
223.537

289.800
176.500
34.900
8.500
12.200

576.892
400.037
34.900
8.500
12.200
6.726
54.000

6.726
54.000

2.000

Διάφοροι
Σ ύ ν ο λ ο

1.053.769

794.000

1.849.769

Σημειώνουμε δτι στην άπογραφή αυτή, δπως τουλάχιστον μάς παραδίδεται. ή δύναμη των Βλάχων, Σέρβων, Τσιγγάνων και Εβραίων δεν κα’ταγράφεται άνά βιλαέτι, άλλά παρέχεται μόνο συνολικά. Συμβατικά τούς
κατέταξα σε όρισμένα βιλαέτια μέ βάση τήν άπογραφή τού 1904, έχοντας
πλήρη συνείδηση των πιθανών άποκλίσεων.
Μιά τρίτη τουρκική άπογραφή χρονολογείται τον άμέσως επόμενο χρό
νο, 1906, καί άναφέρει καί στά τρία βιλαέτια, σε συνολικό πληθυσμό
2.454.000 κατοίκων12:
Μουσουλμάνους (Τούρκους καί’Αλβανούς)
1.145.000
Βουλγάρους καί Σέρβους
626.000
"Ελληνες (άπό αύτούς περίπου 70.000ήταν βλαχόφωνοι)
623.000
Εβραίους
60.000
Εντυπωσιάζει καί προβληματίζει τό γεγονός δτι γιά τρία συνεχή χρό
νια —καί μάλιστα τήν εποχή τού Μακεδονικού ’Αγώνα— διαθέτουμε
τρεις διαφορετικές εθνολογικές καταγραφές, τουρκικές καί τις τρείς.
’Αλλά σέ άντίθεση μέ τήν άπογραφή τού Χιλμή πασά, γιά τις καταγραφές
τού 1905 καί 1906 δέν γνωρίζουμε τις συνθήκες υπό τις όποιες διενεργήθηκαν καί είναι πολύ άμφίβολη ή άκρίβεια καί ή άντικειμενικότητά

1. Τη στατιστική παραδίδει δ Ά θ. Χαλκιόπουλος, Ή Μακεδονία. Έθνολογική στα
τιστική των Βίλαετίων Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, ’Αθήνα 1910, σελ. γ ' - δ \ άλλά
δέν παρέχει πληροφορίες γιά τόν τρόπο καταγραφής καί τον συντάκτη.
2. Βλ. St. Yerasimos, δπ. παρ., σελ. 89.
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τους. Πράγματι, αν συγκρίνουμε τίς δύο επόμενες στατιστικές μέ τήν
άπογραφή τοϋ Χιλμή πασά, διαπιστώνουμε: α) δτι παρουσιάζουν ούσιαστικές διαφορές, παρόλο πού δέν άπέχουν χρονικά μεταξύ τους- β) δτι
ί) στατιστική τοΰ 1905 μειώνει τή δύναμη τού ελληνικού στοιχείου αύξάνοντας άντίστοιχα τόν αριθμό τών Βουλγάρων. Έτσι, ενώ ή άπογραφή
τοϋ 1904 σημειώνει στά δύο βιλαέτια 634.510 Έλληνες καί 385.729
Βουλγάρους, στή στατιστική τοΰ 1905 καταγράφονται 576.892 Έλληνες
(μείωση κατά 57.615 άτομα) καί 400.037 Βούλγαροι (αύξηση κατά 14.308
άτομα). Βέβαια ή αυξομείωση είναι σχετικά μικρή, είναι δμως ένδεικτική
τών τάσεων καί τών προθέσεων τών τουρκικών αρχών καί πάντως άλλάζει αρκετά τούς συσχετισμούς σέ βάρος τοΰ Έλληνισμοΰ, στήν κρίσιμη
εποχή τοΰ Μακεδονικοΰ ’Αγώνα. Σχετικά μέ τίς σκοπιμότητες πού τότε
έπεκράτησαν, είναι χαρακτηριστική αγγλική πρεσβευτική έκθεση τοΰ 1909,
πού σημειώνει δτι Βούλγαροι καί Τούρκοι έχουν κοινό σκοπό νά μειώσουν
τήν ελληνική έπιρροή καί παρουσία στή Μακεδονία'. ’Από αυτό δμως
συνάγεται έμμεσα δτι τό ελληνικό στοιχείο άποτελοΰσε υπολογίσιμη καί
έπικίνδυνη γιά τούς ’Οθωμανούς δύναμη σ’ αυτό τό χώρο, γι’ αυτό καί
τό επίσημο Τουρκικό κράτος προσπαθούσε, έστω καί τεχνητά, νά τό μει
ώσει. Παρατηρούμε έπίσης δτι τό εβραϊκό στοιχείο έμφανίζεται αρκετά
μειωμένο, άν συγκρίνουμε τά δεδομένα τών τουρκικών καταγραφών, ιδι
αίτερα τοΰ 1904, μέ τά στοιχεία πού παρέχουν έλάχιστα προγενέστερες
ή μεταγενέστερες στατιστικές12.
’Αντίθετα ή άπογραφή τοΰ 1904, αλλά ως ένα σημείο καί τοΰ 1906
έμφανίζουν έντυπωσιακά τό μουσουλμανικό στοιχείο ώς τό πολυπληθέ
στερο τής περιοχής. Κατά τή γνώμη μου, αύτά τά μεγέθη δέν είναι δυνατόν
νά άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα. Προφανώς ύπακούοντας σέ
σκοπιμότητες τής επίσημης τουρκικής πολιτικής, γιά νά νομιμοποιήσουν
δηλ. τήν τουρκική κυριαρχία, οί συντάκτες διογκώνουν υπέρμετρα, ούσια-

1. Βλ. Έκθεση τοΰ ’Αγγλου πρεσβευτή Μ. de C. Findlay πρός τόν ΰπουργό
’Εξωτερικών τής Μεγάλης Βρεταννίας sir Edward Grey τής 7 ’Ιουλίου 1909. όπου εκθέτει
τήν άποψη τοϋ ρώσου πρεσβευτή στή Σόφια Sementowski Kourilo : "Γιά τήν ώρα οί,
Βούλγαροι καί οί Τούρκοι έχουν κοινό άντικειμενικό σκοπό τή μείωσι τής έλληνικής έπιρροής στή Μακεδονία..." : British Documents on the Origins of the War, τ. 9/1. σελ. 18.
2. Βλ. παρακάτω, σελ. 343, 345 . 347 καί 348. Στό έβραϊκό στοιχείο πρέπει βέβαια
νά προστεθούν καί οί 20.000 περίπου έξισλαμισμένοι Εβραίοι (βλ. σχετικά παρακάτω, σελ.
350.). οί όποιοι στις τουρκικές άπογραφές θά είχαν καταγραφή μαζί μέ τούς Μουσουλ
μάνους.
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στικά σχεδόν διπλασιάζουν τή δύναμή του. Αυτό τουλάχιστον συνάγεται
άπό τή σύγκριση με άλλες εκτιμήσεις τής Ιδιας εποχής, oi όποιες δεν δια
φέρουν πολύ μεταξύ τους: έτσι, ή σέρβική στατιστική τοΰ 1889, πού προαναφέραμε, άνεβάζει τούς μουσουλμάνους (Τούρκους καί Αλβανούς μαζί)
σε 496.000, ή βουλγαρική τού 1900 σέ 627.900, ή έλληνική τοΰ 1904 σε
634.000 καί ή γερμανική τοΰ 1905 σέ 550.0001. Αύτό σημαίνει ότι όλες
οί μή τουρκικές έκτιμήσεις άνεβάζουν τούς μουσουλμάνους τής περιοχής,
μέ μικρές αποκλίσεις, σέ 500.000-600.000 περίπου. Στούς μουσουλμανι
κούς πληθυσμούς περιλαμβάνονται, έκτος άπό τούς Όθωμανούς διοικη
τικούς υπαλλήλους καί τό στρατό, μεγάλος άριθμός Τούρκων άποίκων,
καθώς καί Πομάκοι, Τσιγγάνοι καί Αλβανοί, δηλ. μουσουλμανικοί πλη
θυσμοί μή τουρκικής καταγωγής.
Έλληνική στατιστική τοΰ 1910, πού σημειώνει μέ κάθε λεπτομέρεια,
«μετ’ έπιστασίας καί ένδιαφέροντος την κατά πόλεις καί κώμας άπαρίθμησιν τοΰ Μακεδονικού πληθυσμού κατά θρησκεύματα καί φυλάς», κατα
γράφει συνολικά στά δύο βιλαέτια 1.697.398 κατοίκους, οί όποιοι κατανέμονται ώς εξής2:
Εθνότητες ή Θρήσκευμα
Μουσουλμάνοι (Τούρκοι, Πομάκοι,
Α λβανοί, Τσιγγάνοι κλπ.)
’Ορθόδοξοι (Ελληνόφω νοι,
Σλαβόφωνοι, Έ λληνοβλάχοι κλπ.)
Σχισματικοί Βουλγαρίζοντες
Σερβίζοντες
Καθολικοί
Ε βραίοι
Διάφοροι
Σ ύ ν ο λ ο

Βιλαέτι Θεσ/κης

Βιλ. Μ οναστηριού

Σύνολο

423.454

194.692

618.146

286.985
174.777
—
2.400
84.000
—

373.930
139.493
4.000
—
4.000
—

660.915
314.270
4.000
2.400
88.000
9.667

971.616

716.115

1.697.398

1. Βλ. Yerasimos. 6π. παρ.. σελ. 89. Σ' αυτά άς προστεθούν καί οΐ διάφορες μαρ
τυρίες άνά βιλαέτι πού παραθέτουμε παρακάτω, σελ. 344 κέ., 346 κέ.
2. Άθ. Χαλκιόπουλου. Ή Μακεδονία. Έθνολογική στατιστική τώνΒιλαετίων Θεσσα
λονίκης καί Μοναστηριού, όπ. παρ.. σελ. γ - δ ' . Οί συνολικοί άριθμοί πού παραδίδει ό
συγγραφέας παρουσιάζουν σέ όρισμένα σημεία μικρές άποκλίσεις άπό αυτούς πού σημειιόνουμε στή μελέτη μας καί οί όποιοι προ έκυψαν άπό τό άθροισμα τών έπί μέρους στοιχείων
πού ό ίδιος συντάκτης παραθέτει.- Ό Ά θ. Χαλκιόπουλος, πού διετέλεσε πρόξενος στο
Μοναστήρι, άναλύει διεξοδικά στις σελ. 1-114 τόν πληθυσμό κατά βιλαέτια, καζάδες. πόλεις,
χωριά καί οΙκισμούς.'Τό βιβλίο είναι χρησιμότατο γιά τή μελέτη τής γενικότερης σύνθεσης
τοΰ πληθυσμού τής Μακεδονίας, άκόμη καί άν σέ όρισμένα σημεία δέν παρέχονται συγκε
κριμένα στοιχεία γιά λόγους άντικειμενικούς πού ξεπερνούν τις προθέσεις τού συντάκτη.
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’Ακριβής σύγκριση μέ τήν άπογραφή τού Χιλμή πασά δέν είναι
δυνατόν νά γίνει, γιατί τά κριτήρια είναι διαφορετικά. Πάντως σημειώ
νουμε δτι ώς πρός τό όρθόδοξο στοιχείο δέν υπάρχει μεταξύ τους ούσιαστική διαφορά: oi ορθόδοξοι 'Έλληνες καί Βλάχοι στήν τουρκική άπο
γραφή τού 1904 ανέρχονται σέ 664.626, ενώ στήν ελληνική στατιστική
τού 1910 σέ 660.915. Σχετική διαφορά παρατηρειται ώς πρός τούς
Βουλγάρους σχισματικούς, πού στήν άπογραφή τοΰ 1904 ανέρχονται σέ
385.729 καί στή στατιστική τού 1910 σέ 314.270.
Αυτές είναι οί πιό σημαντικές άπογραφές καί στατιστικές πού διαθέ
τουμε γιά τό σύνολο τού μακεδονικού χώρου. Έ χουν γίνει βέβαια κατά
καιρούς καί άλλες εκτιμήσεις, πού άποτελοΰν προσπάθειες περισσότερο
ή λιγότερο έλλιπεις καί πού συχνά υπηρετούν πολιτικά συμφέροντα ή
έθνικιστικές σκοπιμότητες.
Είναι αυτονόητο ότι ή κατανομή τών διαφόρων έθνικών όμάδων δέν
ήταν ίδια σέ όλη τήν έκταση τού μακεδονικού χώρου. Γιά τίς τοπικές
αυτές διαφοροποιήσεις δέν διαθέτουμε πάντοτε πλήρη καί βέβαια
στοιχεία- όσα όμως υπάρχουν, άν δέν είναι άπόλυτα άκριβή γιά τούς λό
γους πού ήδη έκτέθηκαν, είναι πάντως άρκετά διαφωτιστικά καί δείχνουν
τίς γενικές τάσεις. Θά έπιχειρήσω νά συμπληρώσω τά στοιχεία πού πα
ρέχουν οί έκδεδομένες πηγές μέ τό ύπάρχον άρχειακό υλικό, τό όποιο
προέρχεται άπό στατιστικές καί καταγραφές τών κατά τόπους ελληνικών
προξενικών ή έκκλησιαστικών άρχών. μέ τίς έλλείψεις καί τίς αδυναμίες
πού ήδη έπισημάναμε. ’Από τή σύγκριση όλων τών δεδομένων πιστεύω
ότι μπορεί νά έπιτευχθή μεγαλύτερη προσέγγιση τής πραγματικής
έθνολογικής σύνθεσης τών διαφόρων περιοχών τής Μακεδονίας.
Έ τσι, γιά τό βιλαέτι τοϋ Μοναστηριού παραπέμπω άρχικά στά δεδο
μένα τής τουρκικής άπογραφής καί τής ελληνικής καί βουλγαρικής στατι
στικής πού προαναφέραμε1, μέ όλες βέβαια τίς έπιφυλάξεις πού ήδη ση
μειώσαμε καί μέ τήν έπισήμανση ότι οί τρεις άπογραφές δέν άκολουθοΰν
τό ίδιο τό κριτήριο:
Ε θνότη τες

Ά π/φ ή Χιλμη πασά

Μ ουσουλμάνοι
'Έ λληνες
Ό ρ θόδ. πατριαρχ.

480.018
261.283

Β ούλγαροι σχισματ.

178.412

Β λάχοι

Ελληνική 1910 Βουλγαρική Brarwoff
194.692

195.989
42.830

373.930
30.116

1. Βλ. παραπάνω, σελ. 340, 343, 338 άντίστοιχα.

139.493

370.410
37.040
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’Αλβανοί χριστιανοί
'Εβραίοι
Τσιγγάνοι
Σ ύ ν ο λ ο
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4.000
2.712
949.829

712.115

660.701

'Από τή σύγκριση της ελληνικής μέ τη βουλγαρική στατιστική συνά
γεται ότι: α) και οί δύο συμφωνούν ώς προς τή δύναμη τού μουσουλ
μανικού στοιχείου (περίπου 195.000), πού ή άπογραφή τού Χιλμή πασά
υπερδιπλασιάζει- β) οί μεταξύ των δύο διαφορές σχετικά μέ τήν άναλογία
Ελλήνων καί Βουλγάρων είναι τεράστιες. Σημειώνουμε οτι ή έλληνική
στατιστική τού 1910 πλησιάζει περισσότερο στά δεδομένα τής άπογραφής
τού Χιλμή πασά, άν λάβει μάλιστα κανείς ύπ’ όψη ότι τό κριτήριο είναι
διαφορετικό καί ότι στήν έλληνική στατιστική περιλαμβάνονται καί οί
μή ελληνικής καταγωγής ορθόδοξοι πατριαρχικοί (Βλάχοι, 'Αλβανοί κ.ά.,
οί όποιοι στήν τουρκική άπογραφή καταγράφονται χωριστά).
Ειδικότερα, γιά τό σαντζάκι τοϋ Μοναστηριού, μιά διοικητική περι
φέρεια πού περιλάμβανε περιοχές μέ μεγαλύτερο άριθμητικά σλαβικό
στοιχείο, παραθέτω τά στοιχεία άπό έλληνική στατιστική τού 1900, ή όποια
παρέχει άρκετά έχέγγυα άκρίβειας. Πρόκειται γιά τήν έκθεση τού Έ λ 
ληνα προξένου στο Μοναστήρι Ν. Μπέτσου, πού ήδη μνημονεύσαμε, στήν
οποία ό συντάκτης σημειώνει άναλυτικά τή μέθοδο πού άκολούθησε καί
τήν προσπάθεια πού κατέβαλε γιά όσο τό δυνατόν πληρέστερη καί άκριβέστερη καταγραφή1. Ή στατιστική αυτή σέ συνολικό πληθυσμό 301.421
κατοίκων άναφέρει τήν άκόλουθη κατά περιφέρεια καί καζάδες κατανομή,

1. Βλ. ΑΥΕ. 1900. Α Α Κ -Δ '. Ά ναφοραί Προξενικών 'Αρχών: «Έν τή διεξαγωγή τής
στατιστικής τοΰ Βιλαετιού άκολούθησα τό έξής σύστημα. Πρώτον συνελέγησαν άκριβεΐς
πληροφορίαι περί τών πέντε μεγάλων διοικητικών τοϋ Βιλαετιού διαιρέσεων, τών
Σαντζακιού, δεύτερον περί τών έπαρχιών (καζά) οΐτινες άποτελοΰσι τά σαντζάκια, καί
τρίτον περί τών δήμων (ναχιέ) έξ ών οί Καζάδες συγκροτούνται καί τών πόλεων, κωμο
πόλεων καί χωρίων, άτινα έκαστος Καζάς καί έκαστος δήμος περιλαμβάνουσιν. Κατά τάς
έξηκριβωμένας δέ ταύτας πληροφορίας κατηρτίσΟη ό χάρτης τοΰ όλου Βιλαετιού, ού άντίγραφον έπισυνάπτεται ωδε. καί άπ’ αύτοϋ ώς άπό τής άσφαλεστέρας άφετηρίας έχώρησεν
ή στατιστική έργασία βραδέος, άλλ’ όπωσδήποτε βασιμώτερον καί άσφαλέστερον.
Συμπληρωθείσης δέ τής στατιστικής έργασίας τοϋ ένός τών πέντε Σαντζακίων, τοϋ τών
Βιτωλίων, λαμβάνω τήν τιμήν νά υποβάλω ταύτην (...). Περί τών άλλων Σαντζακίων, ών
τά σπουδαιότερα δι* ημάς εΐνε κατά πρώτον λόγον τό τών Σερβίων καί Κοζάνης, καί κατά
δεύτερον τό τής Κορυτζάς, υπάρχει έν τώ Προξενείψ άρκετή ύλη, καί πληροφορίαι προ
πολλοϋ ζητηθείσαι άναμένονται. Εις τόν διάδοχόν μου δέ άπόκειται νά έξακολουθήση έπί
τοϋ αύτοϋ ή άλλου συστήματος βασιζόμενος, νά συνέχιση τό στατιστικόν έργον...».
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πού είναι Ιδιαίτερα ενδεικτική γιά τή δύναμη τών έθνικών ομάδων άνάλογα μέ τήν περιοχή1:
Εθνότητες

Καζάς Μοναστηριού

Ό ρ θ ό δ ο ξο ιΈ λ λ η νες
κ.ά. π α τρ ια ρ χικοί
Σ χισματικοί
Μ ουσουλμάνοι
"Εβραίοι
Σ ύ ν ο λ ο

Φλώρινας

Αχρίδας

Περλεπέ

52.735
41.326
34.285
4.200

17.455
16.855
13.344

5.868
29.186
17.115

4.731
22.530
3.844

200
25.783
12.050

80.989
135.680
80.638
4.200

132.546

47.654

52.169

31.105

38.033

301.507

Κρητσόβου Σ ύ ν ο λ ο

"Ετσι διαπιστώνεται μέ σαφήνεια δτι στους καζάδες τοΰ Μοναστη
ριού καί τής Φλώρινας τό ορθόδοξο στοιχείο (πατριαρχικοί), δηλ. κυρίως
Έλληνες, υπερτερούσε περισσότερο ή λιγότερο τών σχισματικών, ενώ
στήν περιοχή τής ’Αχρίδας, τού Πριλέπου καί τοΰ Κρητσόβου ήταν κα
ταφανής ή ύπεροχή τών σχισματικών, δηλ. κυρίως τών Βουλγάρων έξαρχικών καί εκείνων πού αναγκάζονταν γιά διάφορους λόγους νά τούς ακο
λουθήσουν.
Παρατηρούμε επίσης ότι οί διαφορές τής στατιστικής τοΰ Ν. Μπέτσου
από τήν αντίστοιχη τοΰ Brankoff είναι τεράστιες: ή βουλγαρική στατιστική
αναφέρει μόνο 38.246 πατριαρχικούς, από τούς όποιους μόνο 260 είναι
Έλληνες, καί ανεβάζει σέ 270.362 τούς Βουλγάρους.
Γιά τό βιλαέτι τής Θεσσαλονίκης παραπέμπω καί πάλι στήν τουρκική
άπογραφή καί στήν ελληνική καί βουλγαρική στατιστική πού προανέφερα2
καί πού παρέχουν συγκριτικά τήν ακόλουθη εικόνα:
Ε θνότητες
Άπ/φή Χιλμή πασά (1904) "Ελληνική (1910) Βουλγαρική Braiwoff (1905)
393.612
423.454
Μ ουσουλμάνοι
487.555
147.007
373.227
Έ λλη νες
’Ο ρθόδοξοι πατρ.
286.985
207.317
501.110
Βούλγαροι
174.777
25.421
Βλάχοι
234
’Α λβανοί χριστ.
Κ αθολικοί
2.400
48.270
84.000
"Εβραίοι
1.067.384
Σ ύ ν ο λ ο
1.186.369
971.616
1. Στό ίδιο. Σημειώνουμε δτι στήν έκθεση τοΰ Ν. Μπέτσου οί συνολικοί άριθμοί γιά
τούς σχισματικούς Βουλγάρους καί τούς Μουσουλμάνους παρουσιάζουν μικρή άπόκλιση
άπό τό όρθό (135.614 άντί 135.680 καί 80.618 άντί 80.638 άντίστοιχα). πού όφείλεται προ
φανώς ή σέ λάθος στήν πρόσθεση τών έπί μέρους στοιχείων ή. τό πιθανότερο, σέ λάθος
κατά τή μεταφορά άπό τά σχετικά έγγραφα στήν έκθεση.
2. Βλ. παραπάνω, σελ. 340, 343. 338 άντίστοιχα.

Συμβολή στην ερευνά για την έθνολογική κατάσταση τής Μακεδονίας

347

Και εδώ oi μεταξύ τους διαφορές είναι σημαντικές καί οί στόχοι
των διαφορετικών έκτιμήσεων προφανείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σέ σύγ
κριση μέ τήν ελληνική στατιστική, στήν τουρκική άπογραφή τό ελληνικό
στοιχείο εμφανίζεται έντυπωσιακά πιο πολυάριθμο: άπέναντι στους
373.227 Έλληνες τής τουρκικής άπογραφής καταγράφονται στήν ελληνική
μόνο 286.985 ορθόδοξοι πληθυσμοί, στους όποιους περιλαμβάνονται βέ
βαια καί άλλα έκτος άπό τούς "Ελληνες έθνικά στοιχεία. Καθώς μια
τέτοια μεγάλη μείωση μέσα σέ έξι χρόνια δέν είναι δυνατόν νά άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, καί έπειδή πρόθεση τών τουρκικών αρχών
δέν θά ήταν βέβαια νά έξάρουν τή δύναμη τού ελληνικού στοιχείου, τούτο
άσφαλώς οφείλεται στήν άντικειμενική άδυναμία τών κατά τόπους ελλη
νικών όργάνων νά διενεργήσουν πλήρη καταγραφή τού πληθυσμού τής
περιοχής.
Ειδικότερα γιά τό σαντζάκι τής Θεσσαλονίκης, στατιστική τού 1895
άνεβάζει τόν πληθυσμό σέ 597.683 κατοίκους, πού κατανέμονται ώς εξής':
Έλληνες
232.621
Βούλγαροι
91.708
Βλάχοι
17.494
Τούρκοι
180.735
Εβραίοι
73.455
Τσιγγάνοι
1.670
Διάφοροι
7.786
Ή στατιστική αυτή κατατάσσει τούς πληθυσμούς κατά έθνότητα καί
γι’ αυτό ό καθορισμός τής δύναμης τών εθνικών ομάδων είναι ευχερέ
στερος. Είναι προφανής ή μεγάλη υπεροχή τού Ελληνισμού στο σαντζάκι
τής Θεσσαλονίκης, δηλ. στό νότιο τμήμα τού μακεδονικού χώρου.
Σημειώνω ότι τό έτος 1903 έγινε άπό τις κατά τόπους εκκλησιαστικές
άρχές προσπάθεια καταγραφής τού πληθυσμού τού βιλαετιού Θεσσαλονί
κης κατά οικογένειες, μόνο όμως τών χριστιανών κατοίκων. Ή καταγραφή
έγινε κατά επαρχίες έκκλησιαστικές, πού δέν συνέπιπταν άπόλυτα μέ τήν
πολιτική διοικητική διαίρεση. Ωστόσο, όπως ήδη έπισημάνθηκε, οί έκκλησιαστικές άρχές δέν διέθεταν τήν κατάλληλη μέθοδο καί τά μέσα γιά
πλήρη καί άκριβή καταγραφή, γ ι’ αυτό καί τό άποτέλεσμα υπολείπεται
κατά πολύ τής πραγματικότητας12καί δέν μπορεί νά ληφθή σοβαρά ύ π ’ όψη.

1. ΑΥΕ. 1895, ΑΑΚ-Β' Στατιστικά Βιλαετιού Θεσσαλονίκης.
2. ΑΥΕ, 1900-1901, ΑΑΚ-Ν' , Στατιστικοί Πίνακες τοϋ ’Ορθόδοξου Πληθυσμού της
Μακεδονίας.
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Γιατί οί παρεχόμενοι αριθμοί είναι, συγκριτικά μέ άλλες πηγές, αισθητά
μειωμένοι γιά όλες τις χριστιανικές ομάδες. Ενδεικτικά σημειώνω ότι,
άν γίνει ή άναγωγή άπό οικογένειες σέ άτομα, παρέχονται τά άκόλουθα
στοιχεία κατά επαρχίες: Έλευθερουπόλεως 8.695 κάτοικοι, Δράμας 6.039,
Σερρών 9.720, Βέρροιας-Νάουσας 107.500 καί Θεσσαλονίκης μόνον 42.680
κάτοικοι. 'Ωστόσο, άνεξάρτητα άπό τις σοβαρές επιφυλάξεις μας γιά τήν
άκρίβεια τών άριθμών, ή καταγραφή, πού έγινε μέ κριτήριο τή γλώσσα
καί τήν εκκλησιαστική ένταξη, δείχνει τις ύπάρχουσες τάσεις καί μπορεί
νά χρησιμεύσει μόνον ώς ένδειξη γιά τήν παρουσία ή όχι σέ κάθε περιοχή
ορισμένων έθνικών ή θρησκευτικών όμάδων. Έ τσ ι π.χ. ή ύπαρξη βλαχόφωνων «ρουμανιζόντων» —τούς όποιους έντοπίσαμε καί στό βιλαέτι τού
Μοναστηριού άπό τήν τουρκική στατιστική τού 1905— μαρτυρεί έμμεσα
γιά τήν προσπάθεια τής ρουμανικής προπαγάνδας, ή όποια φαίνεται ότι
μόνο στήν περιοχή τής Βέρροιας-Νάουσας είχε κατορθώσει νά διεισδύσει
καί νά προσελκύσει οπαδούς.
Γιά τήν ίδια τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης διαθέτουμε λίγα χρόνια
άργότερα τουρκική στατιστική τού έτους 1910* καί βουλγαρική τού 191112,
δηλ. στις παραμονές τών Βαλκανικών πολέμων, οί όποιες παρέχουν τά
άκόλουθα στοιχεία:
Εθνότητες

Τουρκική (1910)

Βουλγαρική (1911)

Εβραίοι
Μουσουλμάνοι
Έλληνες
Σλάβοι
Βούλγαροι
Σέρβοι
Εύρωπαϊοι

80.000
20.000
40.000
5.000

64.000

Σύνολο

148.000

25.000 (Τούρκοι μόνο)
22.000

10.500
.

6.500

3.000
128.000

Ή ύπαρξη τών δύο στατιστικών, πού άπέχουν χρονικά μεταξύ τους
μόλις ένα χρόνο, έπιτρέπει τή σύγκριση, πού είναι ιδιαίτερα ένδεικτική

1. Ά λκ. Ρήγος. Ή Β ' 'Ελληνική Δημοκρατία. 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις
τής πολιτικής σκηνής. 'Αθήνα 1988. σελ. 238 σημ. 16.
2. Real Encyklopadie, VI A 1, στ. 163, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού δημοσίευσε δ
A. Ischikov, Grad Solun. Σόφια 1911 και πού αναδημοσιεύτηκαν στό Sbomik Solun, Σόφια
1934.
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γιά την προσπάθεια των Βουλγάρων νά μειώσουν σημαντικά τό ελληνικό
στοιχείο και νά αυξήσουν άντίστοιχα τη δύναμη τού σλαβικού, βουλγα
ρικού καί σερβικοΰ, πληθυσμού.
Άπό όσα ως τώρα ειπώθηκαν γίνεται φανερή ή δυσκολία γιά τήν προ
σέγγιση τής πραγματικής εθνολογικής κατάστασης τού ευρύτερου μακεδο
νικού χώρου, γιατί οί στατιστικές δέν είναι πλήρεις, συχνά άπέχουν χρονικά
μεταξύ τους καί παρουσιάζουν σημαντικές άποκλίσεις. Πάντως άπό τά πα
ρεχόμενα όχι πάντα πλήρη στατιστικά στοιχεία συνάγεται 5τι στά δύο βι
λαέτια Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού κατοικούσαν περίπου 1.700.000
άτομα. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ή άνάμειξη τών έθνικών όμάδων καί
παρέχεται έστω καί κατά προσέγγιση ή δύναμη κάθε εθνότητας.
Οί συνθήκες πού προκάλεσαν ή ευνόησαν αυτή τήν άνάμειξη ανά
γονται σέ παλαιότερους χρόνους καί τά αίτιά της θά προσπαθήσω πολύ
σύντομα νά άναφέρω.
Οί Έ λ λ η ν ε ς , πού κατοικούσαν εκεί άπό τήν άρχαιότητα, άνέρχονταν στις άρχές τού 20ου αί. περίπου σέ 600.000-650.000., δηλ. άντιπροσώπευαν περίπου τό ενα τρίτο τού συνολικού πληθυσμού. Ά πό αύτούς περισσότεροι άπό τούς μισούς κατοικούσαν στο βιλαέτι τής Θεσ
σαλονίκης. Παρά τήν εκτεταμένη μετανάστευση καί τή διασπορά κατά τήν
εποχή τής τουρκικής κυριαρχίας -είναι γνωστό ότι περίπου 1.500.000
Μακεδόνες 'Έλληνες είχαν μεταναστεύσει στήν Κεντρική Εύρώπη'-, άποτελούσαν τό μεγαλύτερο άριθμητικά στοιχείο κυρίως στή νότια ζώνη καί
τό πιο σημαντικό πολιτιστικά καί οικονομικά σέ όλο τό μακεδονικό χώρο.
Οί Τ ο ύ ρ κ ο ι ήταν ιδιαίτερα πολυάριθμοι στήν περιοχή: μέ τις
μετριότερες εκτιμήσεις έφθαναν τις 500.000-600.000. Γιατί οί κατακτητές
δέν είχαν περιοριστή μόνο στή στρατιωτική παρουσία καί στή στελέχωση
τών δημοσίων υπηρεσιών: γιά νά εξασφαλίζουν τον έλεγχο καί τήν εκμε
τάλλευση τών κατακτημένων περιοχών είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένη
καί μόνιμη εγκατάσταση, πού χρονολογείται ήδη άπό τά τέλη τού 14ου
αί.: Αμέσως μετά τήν κατάκτηση μακεδονικών εδαφών, ή 'Υψηλή Πύλη
εφάρμοσε συστηματικό εποικισμό τής περιοχής έγκαθιστώντας όμάδες
Τούρκων μεγάλων γαιοκτημόνων καί γεωργών, καθώς καί Γιουρούκους
κτηνοτρόφους κυρίως άπό τήν περιοχή τού Ίκονίου, γιά νά εκμεταλλευτή1

1. Γιά τή μετανάστευση τών Μακεδόνων καί γιά τή δραστηριότητα τοϋ Μακεδονικού
Ελληνισμού τής διασποράς, βλ. Ά π. Βακαλόπουλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1830,
Θεσσαλονίκη 1969, σελ. 349-394. Ί. Χασιώτη, 'Επισκόπηση τής Ιστορίας τής Νεοελληνικής
Διασπορας, Θεσσαλονίκη 1993, κυρίως σελ. 46κέ.
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τΙς πλούσιες καί εύφορες πεδιάδες της. ’Απόγονοι αύτών των πρώτων
άποίκων, πού μέ τόν καιρό ένισχύθηκαν μέ νέες εγκαταστάσεις, είναι οί
Τούρκοι τών αρχών τού α’ιώνα μας1.
’Από τά άλλα εθνικά στοιχεία οί ’ Α λ β α ν ο ί εντοπίζονται κυρίως
στό ΒΔ. άκρο τής Μακεδονίας. Ή ακριβής αριθμητική δύναμή τους στή
Μακεδονία δέν είναι δυνατόν νά καθοριστή γιά δύο λόγους: α) γιατί
συχνά άναφέρονται μαζί μέ τόν υπόλοιπο μουσουλμανικό πληθυσμό' β)
γιατί ή δύναμή τους παρέχεται συνήθως συνολικά καί γιά τά τρία βιλαέτια,
δηλ. καί γιά περιοχές εκτός τού μακεδονικού χώρου. Σύμφωνα πάντως
μέ τίς διάφορες εκτιμήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 120.000 καί 160.000 καί
στά τρία βιλαέτια12, αλλά ό κύριος όγκος τους βρισκόταν στό βιλαέτι τού
Κοσσυφοπεδίου3.
Οί Έ β ρ α ί ο ι ανέρχονταν συνολικά σέ 80.000-90.000 περίπου.
Είχαν έγκατασταθή στή Μακεδονία κατά κύματα, ανάμεσα στά έτη 1492
καί 1580, προερχόμενοι από τήν Ουγγαρία καί τή Γερμανία, αλλά κυρίως
από τήν Ισπανία, μετά τούς άπηνεις διωγμούς πού εξαπέλυσε εναντίον
τους ή Ιερά ’Εξέταση4. Οί Εβραίοι κατοικούσαν μόνο σέ μεγάλα αστικά
κέντρα, στό Μοναστήρι καί κυρίως στή Θεσσαλονίκη, όπου αποτελούσαν
τό μεγαλύτερο πληθυσμιακό τμήμα της καί τό ισχυρότερο οικονομικά
στοιχείο. Βρίσκονται επίσης έγκαταστημένοι σέ πολύ μικρότερους άριθμούς στίς Σέρρες, στή Βέρροια κ.ά. 'Ορισμένοι άπό αυτούς είχαν
έξισλαμιστή ήδη άπό τό δεύτερο μισό τού 17ου αί.: ή τουρκική στατιστική
τού 1910, πού προαναφέραμε, άνεβάζει τούς εξισλαμισμένους Εβραίους
(Donmen) σέ 20.000.
Οί Β λ ά χ ο ι ή Κουτσοβλάχοι ήταν σέ σημαντικό ποσοστό άγρότες,
πού βρίσκονταν έγκαταστημένοι κυρίως κατά μήκος τής άνατολικής
πλευράς τής οροσειράς τής Πίνδου. Υπήρχαν όμως άνάμεσά τους καί
πολυάριθμοι άστικοποιημένοι πληθυσμοί μέ άξιόλογη συμμετοχή στήν
οικονομία τού τόπου καί σπουδαία δράση στίς ελληνικές παροικίες τού
έξωτερικοΰ. Ή άριθμητική δύναμη τών Βλάχων, πού κατοικούσαν στον
ευρύτερο μακεδονικό χώρο, παρουσιάζει στίς διάφορες στατιστικές ση

1. Μ αρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου. Τό "Μακεδονικό Ζήτημα", δπ. παρ., σελ. 4748.
2. Πρβλ. Yerasimos. "Les Balkans”, δπ. παρ.. σελ. 89.
3. Γιά τή μετανάστευση στό Κοσσυφοπέδιο, βλ. Μαρίας Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου,
Οί Βαλκανικοί Λαοί, δπ. παρ., σελ. 50-51.
4. Βλ. Ά λ. Ρήγος. δπ. παρ.. σελ. 200-202 καί ΰποσ. 15 καί στατιστική σελ. 236.
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μαντικές άποκλίσεις, ανάλογα μέ τον συντάκτη και τούς σκοπούς πού
επιδιώκει η άκόμη άνάλογα μέ τό κριτήριο μέ το όποιο γίνεται ή κατάταξη*
αν δηλ. λαμβάνεται ύπ’ όψη ή γλώσσα ή ή θρησκεία ή ή εθνική τους
συνείδηση καί ή ένταξή τους στον ελληνικό κορμό. Κι άκόμη σέ συνάρτηση
μέ τις πιέσεις, πού σέ ορισμένες περιπτώσεις ύπάρχουν βέβαιες μαρτυρίες
ότι άσκήθηκαν, γιά νά τούς άναγκάσουν μέ τή βία νά διαχωριστούν άπό
τό ελληνικό στοιχείο'. Γενικά πάντως έκτιμάται ότι άνέρχονταν σέ 70.00080.000. Τό πρόβλημα τής καταγωγής των Βλάχων έχει άπασχολήσει ιδι
αίτερα τήν επιστημονική έρευνα καί συχνά έχει γίνει άντικείμενο πολι
τικής εκμετάλλευσης12. Κατά τήν έπικρατέστερη άποψη θεωρούνται κατά
λοιπα ρωμαϊκών έγκαταστάσεων ή άπόγονοι έκλατινισμένων ελληνικής
καταγωγής ομάδων άπό τήν εποχή τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας. ΟΙ Βλάχοι
μιλάνε ένα λατινογενές ιδίωμα, πού πρέπει νά σημειωθή ότι παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες μέ λατινογενή διάλεκτο τής σημερινής Σαρδηνίας καί
όχι μόνο μέ τή ρουμανική γλώσσα, όπως γενικά υποστηρίζεται. ΟΙ πε
ρισσότεροι όμως άπό αύτούς, ιδιαίτερα όσοι κατοικούσαν σέ άστικά κέ
ντρα. ήταν δίγλωσσοι καί ή συμβολή τους στήν ένίσχυση τής Όρθόδοξης
Εκκλησίας καί τής ελληνικής παιδείας καί στή διάδοση τού ελληνικού
πολιτισμού υπήρξε πολύ μεγάλη. Οί Βλάχοι στή συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν καθαρά ελληνική έθνική συνείδηση. Κατά τή διάρκεια τής
Τουρκοκρατίας καί τήν έποχή τών άπελευθερωτικών άγώνων ταυτίστηκαν
μέ τούς ελληνικούς πληθυσμούς ώς προς τούς έθνικούς προσανατολι
σμούς3. Έ τσι ή προσπάθεια τής ρουμανικής πολιτικής άπό τά τέλη τού
19ου αί. νά διεισδύσει ιδεολογικά στούς βλαχικούς πληθυσμούς βρήκε
πολύ μικρή άνταπόκριση, όπως άποδεικνύεται άπό τον μικρό άριθμό
Βλάχων πού τάχθηκαν υπέρ τών Ρουμάνων αύτή τήν κρίσιμη γιά τή
Μακεδονία έποχή. Ή προσπάθεια ίδρυσης ρουμανικών σχολείων είχε τήν
ίδια άποτυχία: τά σχολεία έκλεισαν τό 1913 άπό έλλειψη μαθητών4.
1. Βλ. σχετικά. Δέσποινας Γιαραλή-Παπαδοπούλου, Ή άπογραφή τοΰ Χιλμή πασά
στήν νΗπειρο (1905) (Προξενικές Εκθέσεις τών Ν. Γ. Μπέτσιου καί Σ. Δάτσικα), Δωδώνη
7(1978), όπου στις σελ. 134-135 καί 139-140 αντίστοιχα έκθεση τοΰ Μπέτσου καί διαμαρ
τυρία τών κατοίκων τοΰ Δέντσικου γιά τόν βίαιο τρόπο καταγραφής τών κατοίκων ώς
Βλάχων.
2. Γιά τό θέμα τής καταγωγής τών Βλάχων βλ. Ά χ. Λαζάρου, L'aroumain et ses
rapports avec le grec, έκδ. I MX A 206, Θεσσαλονίκη 1986, κυρίως σελ. 19κέ.
3. Ά λ. Ρήγος. δπ. παρ., σελ. 249-250 σημ. 86 άναλυτικά καί σελ. 213.
4. Τήν όργάνωση τής ρουμανικής προπαγάνδας είχε άναλάβει ή "ρουμανική κίνηση”
μέ άρχηγό τόν ’Απόστολο Μαργαρίτη υπό τήν καθοδήγηση τοΰ "Μακεδονορουμανικοΰ”
Συλλόγου τοΰ Βουκουρεστίου καί μέ τήν οίκονομική ένίσχυση τής Ρουμανικής κυβέρνησης.
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Ή παρουσία στη Μακεδονία των σ λ α β ι κ ή ς καταγωγής ή σλα
βόφωνων κατοίκων παρέχει τά περισσότερα προβλήματα καί έχει γίνει
άντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης καί εδαφικών διεκδικήσεων ως τις
ήμερες μας. Ή πρώτη εγκατάσταση Σλάβων στον ελληνικό χώρο άνάγεται
στους μέσους χρόνους, στα τέλη του 6ου καί κυρίως στις αρχές του 7ου
αί. Πρέπει νά σημειωθή ότι ή εμφάνιση καί ή εγκατάσταση τών Σλάβων
στη χερσόνησο του Αίμου δέν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο: εντάσσε
ται στο πλαίσιο τών μεγάλων επιδρομών καί τής εγκατάστασης νέων
λαών (Γότθοτν, θύννων, Φράγκων καί άλλων γερμανικών φύλων) σέ όλη
τήν Εύρ<ύπη, όπου οί νέοι άποικοι, άφού συνενώθηκαν με τούς παλαιούς
κατοίκους, συνέβαλαν στην οριστική διαμόρφωση τής εθνικής φυσιογνω
μίας τών εύρωπαϊκών λαών, χωρίς νά διασπάσουν τήν ιστορική τους
συνέχεια. Οί πρώιμοι Σλάβοι, πού εγκαταστάθηκαν στον ελληνικό χώρο,
χάρη στή σωστή καί ρεαλιστική πολιτική τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας,
έντάχθηκαν στο βυζαντινό σύστημα καί με τον καιρό αφομοιώθηκαν από
τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους1. Μιά δεύ
τερη σλαβική εγκατάσταση συντελέστηκε κατά τον 17ο κυρίως αιώνα. Τότε
Σλάβοι τών Βαλκανίων κατέβηκαν προς τά νότια, όπου τούς προσείλκυσαν οί οικονομικές δυνατότητες καί οί ασύγκριτα καλλίτερες συνθήκες
ζωής τού ελληνικού χώρου. Οί Σλάβοι αυτοί ήταν άρχικά έποχιακοί τε
χνίτες καί γεωργοί, πού μέ τον καιρό εγκαταστάθηκαν μόνιμα μαζί μέ
τις οίκογένειές τους2. Τό ρεύμα αυτό τών Σλάβιυν μεγάλωσε τον 19ο αί.,

Βλ. σχετικά Α. Σπηλιωτόπουλου, Les vlachophones Grecs et la propagande roumaine,
’Αθήνα 1910, σελ. 59-60. Έλ. Νικολαΐδου, Ξένες προπαγάνδες καί εθνική αλβανική κίνηση
στις μητροπολιτικές έπαρχίες Δυρραχίου καί Βερεγάδων κατά τά τέλη τού 19ου καί στις
άρχές τού 20ου αιώνα, ’Ιωάννινα 1978. σελ. 11 καί ύποσ. 1, μέ τή σχετική βιβλιογραφία.
Κ. Βακαλόπουλου, Νεώτερη Ιστορία τής Μακεδονίας από τή γένεση τοϋ Έλληνικοϋ
Κράτους ώς τήν απελευθέρωση, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 97-105.
1. Για τό πρόβλημα τής έγκατάστασης τών Σλάβων στον ελληνικό χώρο καί ιδιαίτερα
στή Μακεδονία καί γιά τήν πολιτική τοϋ Βυζαντίου, βλ. Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου,
**Les Slaves dans l’Empire Byzantin”, The 17th International Byzantine Congress. Major
Papers (Washington D.C., August 3-8, 1986), Νέα Ύόρκη 1986, σελ. 345-367. Τής Ιδιας, Τό
“Μακεδονικό Ζήτημα", κυρίως σελ. 38-43. Τής Ιδιας, Σλαβικές εγκαταστάσεις στή Μεσαιω
νική Ελλάδα. Γενική έπισκόπηση. έκδ. Ιδρύματος Γουλανδρή-Χόρν, ’Αθήνα 1993, όπου
καί ή σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Τής Ιδιας, “The Slavic populations of the Byzantine
Empire and the Problem of their Integration”, εισήγηση στό Συμπόσιο *The Internal Diaspora
o f the Byzantine Empire and the Problem of Integration", Dumbarton Oaks 29-30 Οκτωβρίου
1993 (υπό εκτύπωση). Φ. Μαλιγκούδη. Οί Σλάβοι στή Μεσαιωνική 'Ελλάδα, β ' έκδ., Θεσ
σαλονίκη 1991.
2. Ά π . Βακαλόπουλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, σελ. 245.
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μετά τήν Ελληνική Επανάσταση, γιατί ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία, στήν
προσπάθεια της νά εμποδίσει τή συνένωση τής Μακεδονίας καί των άλλων
υπόδουλων ελληνικών περιοχών με τό ελεύθερο Ελληνικό κράτος, ευνόη
σε καί σέ μερικές περιπτώσεις υποκίνησε τήν εγκατάσταση σλαβικών πλη
θυσμών γιά νά άλλοιώσει τήν εθνική φυσιογνωμία τής Μακεδονίας'. ΟΙ
σλαβικοί αυτοί πληθυσμοί ήταν οί περισσότεροι Βούλγαροι, οί οποίοι
άναμείχθηκαν βαθμιαία με τούς λιγότερους άριθμητικά Σέρβους. Μιλού
σαν ένα ιδίωμα πού ήταν άποτέλεσμα τής άνάμειξης τών κατά τόπους
Σλάβων άποίκων καί είχε πολλά κοινά στοιχεία με τις δύο σλαβικές
γλώσσες, τή βουλγαρική καί τή σέρβική, άλλά ή βουλγαρική ήταν ή επι
κρατέστερη1
2. Ό Σέρβος άνθρωπογεωγράφος J. Cvijic γράφει στις άρχές
τού αιώνα μας ότι ή άνάμειξη τών δύο αυτών εθνικών στοιχείων δημι
ούργησε μιά “άμορφη μάζα”, πού γενικά ήταν χωρίς εθνική συνείδηση3.
Ή άμορφη αύτή μάζα μετά τήν ίδρυση τής βουλγαρικής Εξαρχίας καί
τήν άνάπτυξη τού βουλγαρικού εθνικισμού άρχισε σέ ενα ποσοστό νά
άποκτά συνείδηση βουλγαρική. Πρέπει όμως νά σημειωθή οτι πολλοί άπό
τούς σλαβόφιυνους κατοίκους -ορισμένοι άπό τούς οποίους ήταν μάλιστα
δίγλωσσοι, δηλ. μιλούσαν καί έλληνικά- είχαν άναμφισβήτητα συνείδηση
ελληνική, όπως φαίνεται καί άπό τή συμμετοχή τους στο πλευρό τών
Ελλήνων καί εναντίον τών Βουλγάρων κατά τον Μακεδονικό ’Αγώνα4.
Άπό τά τέλη τού 19ου αί. αυτό τό σλαβικό στοιχείο έγινε άντικείμενο
έντονης βουλγαρικής προπαγάνδας μέ σκοπό τήν ένταξή του στή βουλγα
ρική ’Εξαρχία. Ή ϊδρυση καί ή ενίσχυση τής άνεξάρτητης βουλγαρικής
’Εκκλησίας δεν ήταν μόνο υπόθεση εκκλησιαστική. Υπήρξε ή άφετηρία
γιά τήν άνάπτυξη τής εθνικής συνείδησης στό Βουλγαρικό λαό καί γιά
τήν προσπάθεια επέκτασης τού Βουλγαρικού κράτους. Έ τσι ό άγώνας
γιά τήν εκκλησιαστική άνεξαρτησία ήταν ταυτόχρονα καί άγώνας γιά τήν

1. Βλ. σχετική μαρτυρία σέ πατριαρχικό Εγγραφο τοϋ 1883 : Χρ. Καρδαρά, Ή πολιτική
δράση τοϋ Πατριάρχη Ιωακείμ τοϋ Γ ' (πρώτη πατριαρχία 1878-1884), διδακτορική δια
τριβή, ’Ιωάννινα 1993. σελ. 191.
2. Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Τό "Μακεδονικό Ζήτημα ”, σελ. 52.
3. J. Cvijic, La peninsule Balkanique. Gdographie humaine, Παρίσι 1918, σελ. 313. Τοΰ
Ιδιου, Remarques sur Γethnographic de la Macedoine, Παρίσι 1907, σελ. 5κέ.
4. Είναι χαρακτηριστική ή περίπιοκϊη τοΰ Καπετάν Κόπα, πού πρίν νά τόν κρεμάσουν
οί Τούρκοι άναφώνησε “Ζήτω ή Ε λλάς” στά σλαβικά. Βλ. Επίσης τόν κατάλογο τών σλα
βόφω νοι Μακεδόνων, πού ήγήθηκαν στόν Μακεδονικό ’Αγώνα Εναντίον τών Βουλγάρων:
Μ. Παπακωνσταντίνου. 'Η Μακεδονία μετά τόν Μακεδονικό Αγώνα, ’Αθήνα 1992, σελ.
71 κε.
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εθνική άποκατάσταση καί ή ένταξη στη βουλγαρική Εξαρχία ύπέκρυπτε
στόχους εθνικούς. Τό φιρμάνι τοΰ 1870 πού Ιδρυσε τήν Εξαρχία έδινε
τή δυνατότητα γι' αυτή τήν επιδίωξη. Γιατί περιόριζε βέβαια τά όρια τής
Εξαρχίας στό βιλαέτι τού Δούναβη, μέ εξαίρεση όρισμένες περιοχές ή
πόλεις μέ καθαρά ελληνικό πληθυσμό, όπως ήταν ή Φιλιππούπολη. ή
Βάρνα, ή Άγχίαλος. ή Μεσημβρία, όπου υπήρχαν αντιπρόσωποι καί τοΰ
Πατριαρχείου καί τής 'Εξαρχίας· αλλά τό σουλτανικό έγγραφο περιείχε
ταυτόχρονα τό επίμαχο άρθρο 10. τό όποιο προέβλεπε ότι μπορούσαν
στό μέλλον νά προστεθούν στή δικαιοδοσία τής ’Εξαρχίας καί άλλες
επαρχίες άπό τά βιλαέτια Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, δηλ. άπό πε
ριοχές μακεδονικές, άν τό ζητούσε τό σύνολο ή τουλάχιστον τά δύο τρίτα
των κατοίκων1. Ό όρος αυτός, όπως ήταν φυσικό, έδωσε τή δυνατότητα
καί τήν άφορμή γιά νά διεκδικήσουν όρισμένες περιοχές οί Βούλγαροι,
οί όποιοι επιχείρησαν, τις περισσότερες φορές μέ ένοπλα μέσα, νά άναγκάσουν τούς κατοίκους νά δηλώσουν έξαρχικοί γιά νά ένταχθοΰν στή
δύναμη τής Βουλγαρικής 'Εκκλησίας, πράγμα πού θά νομιμοποιούσε τή
διεκδίκηση γιά τήν ενσωμάτωση τής άντίστοιχης περιοχής στό Βουλγαρικό
κράτος.
Ά πό τις τουρκικές κυρίως άπογραφές καί τις άλλες στατιστικές,
πλήν τών βουλγαρικών, συνάγεται ότι οί Βούλγαροι (έξαρχικοί) μαζί μέ
τούς Σέρβους ήταν περίπου 350.000 στά βιλαέτια τοΰ Μοναστηριού καί
τής Θεσσαλονίκης καί ότι άνέρχονταν καί στά τρία βιλαέτια περίπου σέ
600.000' άπό αυτούς σχεδόν οί μισοί θά πρέπει νά ήταν βουλγαρικής
καταγωγής καί άποτελούσαν τόν σκληρό πυρήνα, ένώ οί ύπόλοιποι τούς
άκολουθούσαν μέ τή βία ή τήν πειθώ2.
Στήν έρευνα μας ύπολογίσιμη ένδειξη γιά τή δύναμη τών έθνικών
όμάδων άποτελεί ή κατάσταση τής έκπαίδευσης πριν άπό τό 1912. Γιατί•

• 1. Γιά τό ιδρυτικό φιρμάνι. πού περιλάμβανε 11 συνολικά άρθρα, βλ. V. Berard. Τουρ
κία καί Ελληνισμός. 'Οδοιπορικό στή Μακεδονία. Αθήνα 19S7. σελ. 232-235. Στή σελ.
234 τό 10ο άρθρο, τό όποιο άναφερόταν στις περιοχές πού δέν ανήκαν στην Εξαρχία καί
σημείωνε τά έξης: «'Οπουδήποτε άλλου, εκτός άπό τά μέρη πού άπαριθμήθηκαν ανωτέρω,
άν ή όλότητα ή τά 2'3 τουλάχιστον τών κατοίκων επιθυμούν τήν άρχή τοΰ έξάρχου. τούς
έπιτρέπεται νά περάσουν στό Εξαρχάτο, άφοϋ βέβαια υπάρχει ή συμφωνία καί ή συναίνεση
τής όλότητας ή τών 2 3 τουλάχιστον τών πληθυσμών. Ά ν αυτό ληφθει ιός πρόσχημα γιά
τή διασπορά διχόνοιας καί άναταραχής μεταξύ τών κατοίκων, οί ένοχοι τέτοιων ενεργειών
θά τιμωρηθούν σύμφωνα μέ τόν νόμο». Ή προβλεπόμενη όμως τμωρία σπάνια εφαρμοζόταν
καί μόνο στήν περίπτωση πού θίγονταν τά συμφέροντα τού "Οθωμανικού κράτους.
2. Βλ. Yerasimos. άτ. παρ.. σελ. 90.
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από τά τέλη κυρίως του 19ου αί. είχαν ουσιαστικά μεταβληθή οΐ προϋπο
θέσεις καί ή εθνική εκπαιδευτική πολιτική τών Βαλκανικών λαών. Ένώ
δηλ. τούς προηγούμενους αιώνες ή ελληνική πολιτιστική έπίδραση ήταν
μεγάλη σέ όλους τούς άλλόγλωσσους καί άλλοεθνείς χριστιανικούς πλη
θυσμούς καί ή ελληνική παιδεία με τό ελληνικό σχολείο άποτελοϋσαν τή
μόνη σχεδόν πνευματική έκφραση τών ύποδούλων, τις τελευταίες δεκαε
τίες τού 19ου αί., μέ τήν έξαρση τού εθνικισμού καί τή δημιουργία τών
εθνικών κρατών, οί διάφορες εθνικές όμάδες άρχισαν νά άναπτύσσουν
άνεξάρτητη εκπαιδευτική δραστηριότητα καί νά ιδρύουν σχολεία έθνικά
στίς επίμαχες περιοχές* αύτό ισχύει ιδιαίτερα γιά τούς Βουλγάρους μετά
τήν ίδρυση τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας. Γιά τό λόγο αύτό ό άριθμός τών
εθνικών σχολείων στή Μακεδονία είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός τής δύναμης
τών εθνικών όμάδων. Βέβαια τά στοιχεία πού παρέχουν οί ελληνικές καί
βουλγαρικές στατιστικές δέν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους, γιά τον ΐδιο
λόγο πού δέν συμφωνούν καί οί στατιστικές πού άφορούν στίς έθνικές
όμάδες τής περιοχής. Παραθέτω μέ πολλή έπιφύλαξη τή στατιστική τού
D. Μ. Brankoff καί τήν έπίσημη ελληνική στατιστική γιά τά δύο βιλαέτια
Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού':

ελληνικά σχολεία
δάσκαλοι
μαθητές
βουλγαρικά σχολεία
δάσκαλοι
μαθητές

Βουλγαρική στατιστική

Ελληνική στατιστική

723
1.297
49.343
648
998
34.217

1.011
1.463
59.640
561
873
18.311

Παρατηρούνται ουσιαστικές διαφορές άνάμεσα στίς δύο στατιστικές.
Ή μεγαλύτερη έντοπίζεται κυρίους στόν άριθμό τών Βουλγάρων μαθητών
καί οφείλεται, έκτος άπό τήν ήθελημένη παραποίηση, καί στό γεγονός ότι
στή βουλγαρική στατιστική περιλαμβάνονταν μεταξύ τών μαθητών καί
άτομα πού δέν άνήκαν στή σπουδάξουσα νεολαία άλλά ήταν νέοι
κομιτατζήδες, πού είχαν στρατολογηθή γιά νά άσκοϋν προπαγάνδα μέσα
στό σχολείο, γεγονός πού είχε άπό τότε έπισημανθή12.

1. Βλ. D. Μ. Brankoff, δπ. παρ., σελ. 98κε. καί VI. Colocotronis, δπ. παρ., σελ, 613614.
2. Βλ. τή σχετική άνάλυση στό ίδιο, σελ. 614-615.
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Πάντως στά ερωτηματικά πού αυτές οί διαφορές προκαλοΰν μόνο μιά
σέ βάθος έρευνα καί συγκριτική μελέτη όλων τών δεδομένων θά έδινε
απάντηση. Δυστυχώς δέν έχει γίνει ως τώρα μια συνολική μελέτη γιά όλη
τήν έκταση τού μακεδονικού χώρου. Σχετική έρευνα έγινε πρόσφατα μόνο
γιά τό βιλαέτι τοϋ Μοναστηριού καί ειδικότερα γιά τό σαντζάκι τοϋ
Μοναστηριού, μιά περιοχή όπου ή ανάμειξη τών έθνικών στοιχείων ήταν
μεγαλύτερη καί όπου Βούλγαροι, Ρουμάνοι καί Σέρβοι είχαν αναπτύξει
έντονη έκπαιδευτική δραστηριότητα. ’Από τήν έρευνα αυτή προκύπτει ότι
στό βιλαέτι τού Μοναστηριού στίς αρχές τοϋ 20οΰ αί. υπήρχαν 281 ελλη
νικά σχολεία μέ 27.654 μαθητές, 273 βουλγαρικά σχολεία μέ 15.161 μα
θητές, 48 ρουμανικά σχολεία μέ 3.260 μαθητές καί 34 σέρβικά σχολεία
μέ 1.686 μαθητές'. Γνωρίζουμε έπίσης ότι λειτουργούσαν ελληνικά γυμνά
σια στό Μοναστήρι, στό Κρούσοβο (πού χαρακτηριστικά όνομάστηκε
«ακρόπολη τοϋ Ελληνισμού»), στήν Κοζάνη, τή Σιάτιστα, τό Τσοτύλι καί
τήν Καστοριά, ένώ υπήρχε μόνον ένα βουλγαρικό γυμνάσιο στό Μονα
στήρι12.
Γιά τό βιλαέτι τής Θεσσαλονίκης δέν έχει γίνει πλήρης καταγραφή.
Διαθέτουμε μόνον κατά τόπους ορισμένα σποραδικά στοιχεία. Στήν ’Ανα
τολική Μακεδονία, όπου τό ελληνικό στοιχείο ήταν πολιτιστικά καί αρι
θμητικά ισχυρότερο, ό αριθμός τών ελληνικών σχολείων καί τών μαθητών,
όπου παρέχεται, είναι ιδιαίτερα υψηλός. Έτσι, στήν περιοχή τής Δράμας
γνωρίζουμε ότι λειτουργούσαν 80 ελληνικά δημοτικά σχολεία μέ 120 δα
σκάλους καί 3.750 μαθητές καί 6 βουλγαρικά δημοτικά σχολεία μέ 10 δα
σκάλους καί 90 μαθητές3. Έπίσης. σύμφωνα μέ οθωμανικές στατιστικές,
τό 1904 υπήρχαν στή Θεσσαλονίκη 20 ελληνικά σχολεία (5 νηπιαγωγεία,
10 δημοτικά, 2 γυμνάσια, 2 έμπορικές σχολές καί ένα διδασκαλείο) καί
3 βουλγαρικά (2 δημοτικά καί ένα γυμνάσιο). Υπήρχαν ακόμη εβραϊκά
καί γαλλικά σχολεία, όπως καί τουρκικά γιά τά τουρκόπουλα4.
’Ιδιαίτερα ένδεικτική τής δύναμης τού Ελληνισμού είναι ακόμη ή
κατανομή τών εδρών τής Τουρκικής Βουλής στίς διάφορες έθνότητες τού

1. Βλ. Σοφίας Βούρη, ’Εκπαίδευση καί εθνικισμός στά Βαλκάνια. Ή περίπτωση τής
Βορειοδυτικής Μακεδονίας. 1870-1904. ’Αθήνα 1992, σελ. 36. δπου δ σχετικός πίνακας.
2. Πρβλ. καί Στ. Παπαδόπουλου. £coles et Associations grecques dans la Macedoine
du Nord durant le dernier siecle de la domination turque, Balkans Studies 3/2 (1962). σελ.
397κέ., γιά τά ελληνικά σχολεία τής έκτος τών σημερινών έλληνικών συνόρων βόρειας
Μακεδονίας.
3. Παπακωνσταντίνου, Ή Μακεδονία μετά τον Μακεδονικό ’Αγώνα, δπ. παρ.. σελ. 24.
4. Στό Ιδιο, σελ. 26. Γιά τά εβραϊκά σχολεία, βλ. Ρηγος. δπ. παρ., σελ. 238 σημ. 16.
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Τουρκικού κράτους. Ή συμφωνία της 11 Μαρτίου 1912, πού ύπογράφηκε
ανάμεσα στους Έλληνες καί τούς Βουλγάρους καί πού συντάχθηκε μέ
βάση την επίσημη τουρκική στατιστική τού πληθυσμού τής περιοχής, κα
θόριζε ότι στά βιλαέτια τού Μοναστηριού καί τής Θεσσαλονίκης οί
Έλληνες θά αντιπροσωπεύονταν μέ δέκα έδρες καί οί Βούλγαροι μέ πέντε.
Άλλες εθνότητες δέν άναφέρονταΓ. Αύτή ή άναλογία ένα προς δύο συμ
φωνεί άπόλυτα μέ όσα ήδη άναφέραμε γιά τή δύναμη τού έλληνικού καί
τού βουλγαρικού στοιχείου στά δύο βιλαέτια, όπως αύτή συνάγεται άπό
τή συγκριτική μελέτη των αντίστοιχων στατιστικών.
Άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ότι ή εθνολογική άνάμειξη στή
Μακεδονία πριν άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους —ανάμειξη πού δέν
αποτελούσε ξεχωριστό φαινόμενο τής περιοχής— ερμηνεύεται άπό τήν
πολιτική συγκυρία καί τις ιστορικές έξελίξεις καί έχει τις ρίζες της στο
ταραγμένο ιστορικό παρελθόν τής Βαλκανικής χερσονήσου.
Σ’ αύτή τήν έργασία προσπάθησα νά συγκεντρώσω καί να μελετήσω
συγκριτικά τά ποικίλα δεδομένα τά σχετικά μέ τή δύναμη των εθνικών
ομάδων πού κατοικούσαν στή Μακεδονία στις αρχές τού 20ού αί., πριν
άπό τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Αναμφίβολα ή κατάσταση αύτή τήν
εποχή ήταν ρευστή, γιατί ή δράση τών άνταρτικών σωμάτων καί οί επι
χειρήσεις κατά τή διάρκεια τού Μακεδονικού Αγώνα είχαν προκαλέσει
άπώλειες καί μετακινήσεις πληθυσμών. 'Ωστόσο ή εθνολογική εικόνα τής
εποχής, παρά τις άναπόφευκτες αύξομειώσεις, είναι ενδεικτική τών με
γεθών τών εθνικών στοιχείων τού δεύτερου μισού τού 19ου καί τών άρχών
τού 20ού αιώνα. Γι’ αύτό θεώρησα ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο νά άποτυπωθή, μέ όση άκρίβεια έπιτρέπουν οί πηγές, ό εθνολογικός χάρτης τής
περιοχής, πριν άπό τή μεταβολή τών συσχετισμών πού προκάλεσαν οί
Βαλκανικοί Πόλεμοι καί ό A ' Παγκόσμιος Πόλεμος (μέ τις άναπόφευκτες
άπώλειες σέ άνθρώπινο δυναμικό), καί οί συνακόλουθες διπλωματικές
διευθετήσεις (μέ τις συθήκες γιά τήν Ανταλλαγή τών πληθυσμών καί τις 1

1. Βλ. VI. Colocotronis. δπ. παρ.. σελ. 615-616. όπου καί άπόσπασμα τής βουλγα
ρικής εφημερίδας Dnevnik, πού υπογραμμίζει τή μεγάλη σημασία αυτής τής συμφωνίας,
πράγμα πού σημαίνει ότι ήταν συνολικά άποδεκτή άπό τούς Βουλγάρους. Σημειώνουμε
ότι οΐ "Ελληνες έλαβαν άκόμη όκτώ έδρες στό βιλαέτι τής Άδριανουπόλεως καί οί
Βούλγαροι μία έδρα στό βιλαέτι τής Άδριανουπόλεως καί δύο στό βιλαέτι τοΰ Κοσσυφοπεδίου-Σκοπίων. Συνολικά δηλ. οί “Ελληνες είχαν δικαίωμα σέ δέκα όκτώ έδρες καί οί
Βούλγαροι σέ όκτώ.
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εδαφικές ανακατατάξεις). Οί συνθήκες αυτές είχαν σάν αποτέλεσμα τήν
απομάκρυνση χιλιάδων Βουλγάρων και εκατοντάδων χιλιάδων Τούρκων1ένώ τό ελληνικό στοιχείο, πού ήδη έπικρατοΰσε στό τμήμα τής
Μακεδονίας πού άποδόθηκε στό Ελληνικό κράτος, ένισχύθηκε σημαντικά
μέ τήν έγκατάσταση τών Ελλήνων κυρίως τής Μ. ’Ασίας2.
Έ τσ ι τά συμπεράσματα αυτής τής έρευνας, πού έγινε μέ βάση τίς
άπογραφές καί στατιστικές καί τό άρχειακό υλικό, έπιβεβαιώνουν άκόμη
μιά φορά τήν ιδιαίτερα σημαντική διαπίστωση ότι, ήδη πριν άπό τις με
τακινήσεις πληθυσμών καί τήν ’Ανταλλαγή, τό έλληνικό στοιχείο ήταν,
μέ έξαίρεση τό κυρίαρχο τουρκικό στοιχείο, τό άριθμητικά πολυπληθέ
στερο στή Μακεδονία.

1. Μέ τή σύμβαση μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας “περί μεταναστεύσεως τών μει
ονοτήτων” (Neuilly τής 14/27 Νοεμβρίου 1919) περίπου 90.000 Βούλγαροι μεταναστέυσαν
άπό τήν Ε λλάδα (Μακεδονία καί Θράκη) στή Βουλγαρία καί περίπου 50.000 Έλληνες
ήλθαν άπό τή Βουλγαρία στήν Ελλάδα: βλ. Στ. Νέστορος, Greek Macedonia and the
Convention of Neuilly, Balkan Studies 3(1962). σελ. 169-184 καί Στ. Λαδά, The Exchange
of Minorities. Bulgaria. Greece and Turkey. Νέα Ύόρκη 1932. Ot σλαβόφωνοι "Ελληνες
υπήκοοι πού παρέμειναν στήν Ελλάδα υπολογίζονταν τότε σε 85.000 περίπου. -Ή συνθήκη
τής Λωζάννης τής 24 Ιουλίου 1923 περιλάμβανε καί τή σύμβαση άνταλλαγής τών πληθυ
σμών μεταξύ Ε λλάδος καί Τουρκίας τής 30 'Ιανουάριου 1923 (βλ. Conference de Lausanne.
Παρίσι 1923). Για τή συνθήκη τής Λωζάννης βλ. τώρα Δόμνας Δοντά, Υπουργείο Εξωτερι
κών. 1919-1940 Ελληνικά Διπλωματικά Έγραφα. Τόμος Γ ' Συνδιάσκεψη Λωζάννης. 'Αθή
να 1994. Ά ς σημειωθή ότι άπό τούς "Ελληνες τής Μ. 'Ασίας, πού τό 1920 άνέρχονταν σέ
1.800.000, περίπου 1.000.000 είχαν ήδη καταφύγει στήν Ελλάδα μεταξύ τών ετών 1920 καί
1922. Μετά τή συμφωνία γιά τήν ανταλλαγή τών πληθυσμών μεταφέρθηκαν επίσημα στήν
Ελλάδα περίπου 190.000 "Ελληνες καί μετανάστευσαν στήν Τουρκία 350.000 μουσουλμάνοι.
Δηλ. συνολικά 1.200.000 "Ελληνες τής Μ. ’Ασίας έγκαταστάθηκαν στήν Ελλάδα καί άπό
αυτούς 600.000 περίπου στή Μακεδονία.
2. 'Από στατιστική πού δημοσίευσε ή Κοινωνία τών ’Εθνών τό 1926 διαπιστώνεται
ή σαφής υπεροχή τού Ελληνισμού καί ή πολύ περιορισμένη παρουσία σλαβικού πληθυσμού
στή Μακεδονία, άφού οί "Ελληνες άνέρχονταν τότε σέ 1.341.000, δηλ. σέ ποσοστό 88.8%.
οί Βούλγαροι σέ 77.000 = 5,1%, διάφορες άλλες έθνότητες (κυρίως Εβραίοι) σέ 91.000 =
6,0% καί οί Τούρκοι σέ 2.000 = 0.1 %: League o f Nations: Greek Refugee Settlement. Annex,
Γενεύη 1926. -Σχετικά παρατηρούμε ότι ή στατιστική τής Κοινωνίας τών ’Εθνών έπιβεβαιώνει άπόλυτα τά συμπεράσματά μας σχετικά μέ τή δύναμη τού Ελληνισμού στή Μακεδονία
πριν άπό τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Γιατί, άν στούς 600.000-650.000 "Ελληνες (πού μέ
βάση τίς διάφορες στατιστικές συμπεράναμε ότι κατοικούσαν στό μακεδονικό χώρο πριν
άπό τό 1912) προσθέσουμε τούς 600.000 περίπου πρόσφυγες, πού έγκαταστάθηκαν μετά
τό 1922-23, καί άν λάβουμε επίσης ύ π ’ όψη τή φυσιολογική αύξηση τού πληθυσμού στό
μεταξύ διάστημα, πλησιάζουμε κανονικά στά άριθμητικά μεγέθη πού παρέχει τό 1926 ή
στατιστική τής Κοινωνίας τών ’Εθνών.
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CONTRIBUTION A L£ TUDE DE LA SITUATION ETHNOLOGIQUE
EN MACEDOINE AVANT LES GUERRES BALKANIQUES
par
Maria Nystazopoulou - Pelekidou

Apres une breve introduction sur Ie cadre historique et sur Γimportance
politique et economique de la Macedoine, Tauteur expose les problemes
poses par la recherche sur la situation demographique et ethnologique de
la region, problemes dOs d’une part a Tabsence d’objectivite des sources et
d’autre part a la pluralite et au desaccord de leurs criteres. En effet, les
statistiques provenant des pays balkaniques et extra-balkaniques foumissent
des donnees differentes, souvent contradictoires, sur les elements ethniques
de la Macedoine, dans le seul but de soutenir les revendications des fitats
limitrophes interesses ou bien les interets de Γ Empire ottoman et des
puissances de TEurope Centrale. De meme, l’auteur remarque que dans une
pareille etude on doit prendre en consideration seules les donnees concemant
les deux vilayets de Thessalonique et de Monastir et en aucun cas celles
du vilayet de Kossovo qui ne comprenait pas de tenritoires macedoniens:
cette condition n’etait pas dans la plupart des cas respectee. ce qui aboutissait
a des donnees erronees sur Timage ethnologique de la region.
Par la suite, Tauteur examine en detail les donnees du recensement
turc de Hilmi pacha de Tannee 1904, ainsi que ceux des annees 1905 et
1906. qui presentent une image relativement plus complete, car seul 1’fitat
ottoman disposait Tappareil administratif capable a effectuer un recense
ment, sans pour autant pouvoir assurer Tobjectivite des resultats, dans le
cas oil ceux-ci ne s’accordaient pas avec les interets politiques de ΓEmpire
ottoman; ainsi p.ex. on constate souvent une tendance d’augmenter Timportance numerique de la population musulmane pour justifier la domination
ottomane sur la region. Toutefois, 1’examen critique et compare des donnees
turques et leur recoupement avec celles des documents d’archives -incompletes mais souvent tres eloquentes-, ainsi qu’avec les autres temoignages

360

Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκιδου

contemporains, nous a permis de degager certains chiffres plus ou moins
proches a la realite historique. Ainsi, on arrive a la conclusion que la region
de la Macedoine, c’est-a dire les deux vilayets de Thessalonique et de Mona
stic comptait environ 1.700.000 habitants, dont approximativement 500.000
a 600.000 etaient Turques, 600.000 a 650.000 Grecs, 300.000 Bulgares
exarchistes -y compris un petit nombre des Serbes-, 80.000 a 90.000 Juifs
et environ 80.000 Valaques.
Par la suite, l’auteur expose brievement la situation de l’education en
Macedoine; il constate que les chiffres mentionnes plus haut et concemant
la proportion entre Grecs et Bulgares s’accordent bien avec les temoignages
connus jusqu’a present sur l’etat de l’education dans cette region. De meme,
ils sont en parfait accord avec le nombre des deputes envoyes au Parlement
turc. Ainsi, d’apres l’accord greco-bulgare signe a Constantinople en 1912,
le nombre des sieges de deputes Grecs et Bulgares ayant ete fixe suivant
la force numerique des deux elements, les Grecs avaient droit pour les deux
vilayets de Thessalonique et de Monastir a dix representants et les Bulgares
a cinq. Notons qu’aucun autre element ethnique provenant de la Macedoine
n’est represente a la Chambre des Deputes turque. Tous les elements evoques plus haut plaident en faveur de (’importance numerique de la population
grecque en Macedoine, deja avant les guerres Balkaniques. En terminant
I’auteur examine les causes historiques ainsi que les origines de la presence
des elements ethniques habitant en Macedoine et leur role dans la vie
historique de la region.
Universite de Ioannina
Departement d'Histoire
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