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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

  Σν έλαπζκα γηα ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε έλα φλνκα, 

άγλσζην κέρξη ηφηε ζ’ εκέλα αιιά κε κεγάιε αλαγλσζηκφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο ηεο γείηνλα ρψξαο Σνπξθίαο. Σν φλνκα απηφ αλήθεη ζηνλ Şemsi Efendi, ηνλ 

πξψην δάζθαιν ηνπ Kemal Atatürk, ηνπ πξψηνπ πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο. Ζ εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Şemsi Efendi, ζθξάγηζε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Σνπξθίαο, αλακνξθψλνληαο θαη εθζπγρξνλίδνληάο ην, θαη 

ηνπ απέδσζε ηε δίθαηε θήκε ηνπ «Μεγάινπ Γαζθάινπ» θαζψο ππήξμε ν ηδξπηήο ηνπ 

πξψηνπ ζχγρξνλνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν κεγαιείν φκσο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απηνχ ηνπ δαζθάινπ θαη ε αλεθηίκεηε πξνζθνξά ηνπ 

επηθπξψλνληαη απφ θάηη αθφκε πην ζεκαληηθφ θαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζθνξά. Ζ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κεηέπεηηα κεγάινπ εγέηε Kemal Atatürk, απνηέιεζε ηε ζεκέιηα 

βάζε κηαο νιφθιεξεο ηδενινγίαο, ηεο Κεκαιηθήο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε 

αλαγέλλεζε ελφο νιφθιεξνπ έζλνπο θαη ε αλακφξθσζή ηνπ ζ’ απηφ πνπ ζήκεξα 

νλνκάδεηαη «Σνπξθηθφ Κξάηνο».  

Πξνεξρφκελε απφ κία νηθνγέλεηα ηνπξθφθσλσλ Μηθξαζηαηψλ, γελλήζεθα 

θαη κεγάισζα ζ’ έλα ζπίηη φπνπ νη κλήκεο ηεο «αιεζκφλεηεο παηξίδαο» ήηαλ αθφκε 

δσληαλέο θαη νη αλακλήζεηο ηνπ άδηθνπ θαη βίαηνπ μεξηδσκνχ απφ εθεί, έθεξλαλ, 

κέρξη ζήκεξα, δάθξπα ζηα κάηηα. Σν εζηθφ δίιεκκα σο πξφζθπγαο ηξίηεο γεληάο 

ήηαλ «αλ έπξεπε ή φρη» λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ζ πξνζσπηθή κνπ 

πεπνίζεζε είλαη, φηη ε έξεπλα δελ έρεη θαηαγσγή θαη ε νξζή θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο 

πξέπεη λα είλαη ππνρξέσζε φισλ καο. Έρνληαο απηφ σο νξκεηήξην ηεο ςπρήο θαη ηνπ 

λνπ, ζεψξεζα ππνρξέσζε κνπ λα ηηκήζσ απηφλ ηνλ κεγάιν δάζθαιν, πνπ πξφζθεξε 

φιε ηνπ ηε δσή ζηα παηδηά θαη ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ έθεξε ηελ αλαλέσζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ, πνπ έγηλε ζηφρνο εμαηηίαο ησλ λεσηεξηζηηθψλ ηνπ κεζφδσλ, πνπ 

γελλήζεθε θαη έδεζε ζηε Θεζζαινλίθε, ίδξπζε ζρνιεία ζ’ απηή, μεξηδψζεθε θαη 

πέζαλε κε ηελ πηθξία φηη δελ κπφξεζε λα ηελ επηζθεθζεί μαλά, αλ θαη ην επηζπκνχζε 

ηφζν. Δληνχηνηο, ε αγαπεκέλε ηνπ Θεζζαινλίθε, δηέγξαςε ην φλνκα ηνπ καδί κε ηηο 

ηζηνξηθέο κλήκεο ηνπ νζσκαληθνχ ηεο παξειζφληνο.  
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Ζ απνπζία ηνπ νλφκαηνο ηνπ Şemsi Efendi απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία, 

κε ππνρξέσζε λα αλαδεηήζσ ην πιηθφ κνπ ζηε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία (ηνπξθηθή, 

αγγιηθή, γαιιηθή), ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. ηηο μελφγισζζεο θαη ειιελφγισζζεο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζα, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αθαδεκατθψλ άξζξσλ θαζψο θαη 

άξζξσλ απφ εθεκεξίδεο.  

ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ, άκεζα ή 

έκκεζα, ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Καη’ αξράο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε. Θα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ηζαάθ Εειηαιίδε, ππεχζπλνο ηνπ αξρείνπ ζηελ 

εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», γηα ηελ άκεζε θαη έλζεξκε αληαπφθξηζε ηνπ ζην αίηεκα 

κνπ γηα ηελ εμεχξεζε ζρεηηθψλ άξζξσλ κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο.  

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπ επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ, γηαηί 

ράξε ζηε δηθή ηνπο βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ε παξνχζα εξγαζία έθηαζε ζηελ ηειηθή 

ηεο κνξθή. πγθεθξηκέλα, ηνλ θχξην ηαχξν Κακαξνχδε, γηα ηηο ζεκαληηθέο θαη 

δηεπθξηληζηηθέο δηνξζψζεηο ηνπ θαη ηνλ θχξην Παζράιε Βαιζακίδε, γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο θαη ηελ νξζή θαζνδήγεζε ηνπ.   

 Σειεηψλνληαο, ε αλάγθε λα επραξηζηήζσ έλαλ αθφκε άλζξσπν κε σζεί λα 

παξαζέζσ έλα απφθζεγκα ηνπ William Arthur Ward: «Ο κέηξηνο δάζθαινο κηιάεη, Ο 

θαιφο δάζθαινο εμεγεί, Ο εμαηξεηηθφο δάζθαινο δείρλεη, Ο κεγάινο δάζθαινο 

εκπλέεη».  

 Με απηά ηα ιφγηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ δηθφ κνπ 

κεγάιν δάζθαιν, ηνλ θχξην Κσλζηαληίλν Νηρσξίηε, θαζεγεηή κνπ ζην 

Παλεπηζηήκην θαη ζην Μεηαπηπρηαθφ, θαζ’ φηη ππήξμε γηα κέλα εκπλεπζηήο θαη 

θαζνδεγεηήο ηεο πνξείαο κνπ θαη ηνλ επραξηζηψ γη’ απηφ.              
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 Υαξαθηεξίζηεθε, φρη άδηθα, «Μέθθα ηνπ Βνξξά» θαη «Ηεξνπζαιήκ ησλ 

Βαιθαλίσλ». Τπήξμε ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θέληξν 

ηεο πνιπεζληθήο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γηα ηνπο πεξηεγεηέο πνπ ηελ 

επηζθέθηεθαλ, άθελε ηελ αίζζεζε ηνπ κίγκαηνο αλαηνιίηηθεο θνπιηνχξαο θαη 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ θαη έδεζαλ εθεί, ήηαλ κηα 

μερσξηζηή πνιππνιηηηζκηθή πφιε, πνπ παξ’ φιε ηελ εηεξφδνμε πνιπκνξθία ηεο, είρε 

θαηαθέξεη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηεξφθιηησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

Απηή ήηαλ ε νζσκαληθή Θεζζαινλίθε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

  Οη θάηνηθνί ηεο, Υξηζηηαλνί, Μνπζνπικάλνη θαη Δβξαίνη θαηά θχξην ιφγν θαη 

ζε κηθξφηεξα πνζνζηά Φξάγθνη, Αξκέληνη, Βνχιγαξνη, έξβνη, Αιβαλνί θαη 

Νηνλκέδεο, ζπκβίσλαλ, πφηε αξκνληθά θαη πφηε φρη, παξαθνινπζψληαο λνεξά ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπο. Ζ Θεζζαινλίθε έκνηαδε κε έλα ρσλεπηήξη 

αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, θνπιηνχξαο θαη ρξψκαηνο, νη νπνίνη 

ζπλππήξραλ, κνηξάδνληαλ ηνλ ίδην ρψξν θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, 

ζπλαλαζηξέθνληαλ κεηαμχ ηνπο, εξγάδνληαλ ζηα ίδηα παδάξηα θαη βξίζθνληαλ ζε κία 

θαηάζηαζε ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο. Κάζε θνηλφηεηα είρε ηηο δηθέο ηεο ζπλνηθίεο, 

ζρνιεία, ρψξνπο ιαηξείαο, ηε δηθή ηεο γιψζζα θαη ζξεζθεία θαη ηα δηθά ηεο 

μερσξηζηά ήζε θαη έζηκα. 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Θεζζαινλίθε ήηαλ έλα πνιππνιηηηζκηθφ κσζατθφ 

αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ζξεζθείαο θαη λννηξνπίαο. Ζ πνηθηινκνξθία 

ηεο απνηεινχζε ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα αιιά θαη απηφ άιισζηε πνπ 

ηελ θαζηζηνχζε κηα πφιε ηφζν μερσξηζηή. 

’ απηή ηελ πφιε, γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ δχν πξνζσπηθφηεηεο, νη 

νπνίεο, κέζα απφ κία ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, ν 

θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο αιιά θαη ζηελ θαζνιηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο. 

Ο Şemsi Efendi, γελλεκέλνο ζηε Θεζζαινλίθε ζηα 1852, ππήξμε έλαο 

πξσηνπφξνο θαη εθζπγρξνληζηήο δάζθαινο. Δλζηεξληδφκελνο ην δπηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο θαη εληξπθψληαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο, θαηλνηνκεί 
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αλνίγνληαο, ζηα 1872, ην πξψην ηδησηηθφ ζρνιείν ζηε Θεζζαινλίθε. Οη 

εθζπγρξνληζηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ν ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη 

πξσηνπνξηαθέο ηδέεο ηνπ, ηνλ θαηέζηεζαλ δηάζεκν αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θχθινπο ηεο Θεζζαινλίθεο. Παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηνπ κηα δπηηθή θνζκηθή 

εθπαίδεπζε θαη δηακνξθψλνληαο ηελ ηδενινγηθή ηνπο θαηεχζπλζε, εκπλένληαο ηνπο 

ηδέεο, φπσο ε ειεπζεξία, ε πληαγκαηηθή Μνλαξρία, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

δπηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη αλεζπρίεο γηα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ηα 

δηθαηψκαηα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, γίλεηαη ζηφρνο ησλ θαλαηηζκέλσλ 

θχθισλ. Απηφο ν εθζπγρξνληζηήο δάζθαινο ππήξμε ν πξψηνο δάζθαινο ηνπ, 

κεηέπεηηα εγέηεο ηεο πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, Mustafa Kemal Atatürk.  

Ο Mustafa Kemal, γελλεκέλνο ην 1881 ζηε Θεζζαινλίθε, έιαβε ηελ πξψηε 

ηνπ εθπαίδεπζε ζην εθζπγρξνληζηηθφ ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi. Ζ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο επίδξαζε απηνχ ηνπ δαζθάινπ ζηε δηακφξθσζε ηεο θηιειεχζεξεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ Mustafa Kemal, έκειιε λα 

πάξεη, αξγφηεξα, ζάξθα θαη νζηά κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Atatürk 

θαη ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη λα επηζθξαγηζηεί κε ηελ 

ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ, κηα ηδενινγία άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θάζκα ησλ 

αλαηξεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ν ίδηνο επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ην 

ηνπξθηθφ έζλνο ζην δξφκν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ.      
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε 

ηνπ Şemsi Efendi ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ ηδενινγηθνχ 

ππφβαζξνπ ηνπ Mustafa Kemal Atatürk, κε ζηφρν λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

επηζεκαλζνχλ ηα ζεκεία εθείλα, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ δεκηνπξγία ηεο Κεκαιηθήο 

ηδενινγίαο σο απνηέιεζκα απηήο ηεο επίδξαζεο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

δίλεηαη ην ρξνληθφ, γεσγξαθηθφ, πιεζπζκηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν γελλήζεθαλ θαη αλαηξάθεθαλ νη δχν απηέο πξνζσπηθφηεηεο. ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζεί εθηελήο αλαθνξά ζηελ άγλσζηε δσή ηνπ δαζθάινπ Şemsi 

Efendi, ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, ζην πξψην ηδησηηθφ ζρνιείν ηνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, φπνπ εθάξκνδε. 

Αθνινπζεί, ε πνξεία δσήο ηνπ Mustafa Kemal Atatürk θαη ε ζηξαηησηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία, πνπ θνξπθψλεηαη κε ηελ κεηάβαζε ηνπ ζηελ πνιηηηθή, ηελ ίδξπζε ηεο 

πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο Κεκαιηθήο ηδενινγίαο, 

κηαο ηδενινγίαο πνπ έκειιε λα απνθηήζεη ηεξάζηηα ηζηνξηθή ζεκαζία ηφζν γηα ηνλ 

ίδην φζν θαη γηα νιφθιεξν ην Tνπξθηθφ έζλνο.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to assess the influence Şemsi Efendi had on the 

development of Mustafa Kemal Atatürk’s personality and ideological background, in 

order to identify and underscore those points that verify the formation of Kemalism 

as the result of such an influence. In the first part of the study, we provide the 

temporal, geographical, demographic, economic and cultural frame in which the 

abovementioned individuals were born and grew up. Subsequently, there is a 

thorough report on the unknown life of teacher Şemsi Efendi, his educational career, 

the founding of the first private school in Thessaloniki and the contemporary teaching 

methods he practiced. Finally, in the last part we follow the course of Mustafa Kemal 

Atatürk’s life and military career, culminated in his transition to politics, the 

establishment of the first Turkish Republic and the formation of Kemalism, an 

ideology that was meant to be proved of tremendous historical significance not only 

for him but also for the whole Turkish nation.       
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ÖZET 

 

 

Bu tezin amacı, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliği ve ideolojik arka planı 

şekillenmesinde Şemsi Efendi’nin etkisini değerlendirmektir. Hedefi, bu noktaları 

belirlemek ve vurgulamak  Kemalist ideolojinin oluşturulmasını teyit eden, bu etkinin 

sonucu olaraktır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, doğdukları ve yetiştirilen bu iki 

kişilikleri zamansal, coğrafi, demografik, ekonomik ve kültürel bağlam verilmiştir. 

Sonra peşinden geliyor, Şemsi Efendi'nin bilinmeyen yaşamı, eğitim kariyer, 

Selanik'te ilk özel okulunun ve modern eğitim yöntemleri uygulanabilir. Daha sonra, 

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam yolu  ve onun askeri kariyerinin, doruğa ulaştıran 

siyasete geçiş ile, ilk Türk Cumhuriyetin kurulması ve Kemalist ideolojinin oluşumu 

izler. Bu ideoloji kendisi için ve bütün Türk milleti için hem büyük tarihsel önemi 

olacaktı. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

 

Ζ ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΤ 19
νπ 

ΑΗΧΝΑ 

 

 

1. Ζ πιεζπζκηαθή ζύλζεζε   

 

Σν 315 π.Υ. ηδξχζεθε ε πην πεξηπφζεηε πφιε ησλ Βαιθαλίσλ, ε 

Θεζζαινλίθε, θαη απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα δελ ζηακάηεζε λα ππάξρεη. ε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα ηεο χπαξμήο ηεο γλψξηζε πνιιέο θπξηαξρίεο θαη πνιιά πνιηηεχκαηα: 

Μαθεδφλεο, Ρσκαίνη, Βπδαληηλνί, Ννξκαλδνί, Φξάγθνη, Λνκβαξδνί, Βελεηνί, 

Σνχξθνη θαη Έιιελεο δηαδέρζεθαλ ν έλαο ηνλ άιιν
1
. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο, απφ ηνλ 

Κάζζαλδξν, σο κηα αθκάδνπζα ειιεληζηηθή πφιε, κέρξη ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία 

ηεο, αμηνπνίεζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε θαη αλαπηχρζεθε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

πφιε
2
.  

Ζ νζσκαληθή Θεζζαινλίθε, φπσο άιισζηε θαη ε νζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

νιφθιεξε, ήηαλ δνκεκέλε πάλσ ζην ζχζηεκα ησλ millet
3
. Σν ζχζηεκα ησλ millet 

ήηαλ έλαο «απνθεληξσκέλνο» κεραληζκφο ειέγρνπ ησλ εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαζππφηαμεο 

θαη ειέγρνπ ηνπ αραλνχο θξάηνπο. Απφ ηελ γέλλεζή ηεο ε νζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

εκπεξηείρε πνηθίιεο ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο νκάδεο, πνπ κεηά ηελ πηψζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζεζκνζεηήζεθαλ ζηηο θνηλφηεηεο (millet) κε θπξίαξρν θξηηήξην 

ην ζξεζθεπηηθφ. ε κηα πνιπεζληθή Απηνθξαηνξία, φπσο ήηαλ ε νζσκαληθή, ε έλλνηα 

ηεο ηαπηφηεηαο δελ νξηδφηαλ ζηε βάζε ησλ γισζζηθψλ, εζλνηηθψλ ή άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηκέξνπο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, αιιά ζηε βάζε ηεο 

ζξεζθείαο ή ηνπ δφγκαηνο, πνπ αθνινπζνχζαλ, θαη ζπληζηνχζαλ εθείλεο ηηο 

                                                

    
1
 Ρέλα Μόιρν, (2001), Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο 1856 – 1919: κηα ηδηαίηεξε θνηλφηεηα, 

εθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα, ζει. 17. 

  2 el.wikipedia.org/wiki/Θεζζαινλίθε 

   
3
 Millet: Ζ ιέμε είλαη αξαβηθήο πξνέιεπζεο θαη ζεκαίλεη «έζλνο». Ζ ιεηηνπξγά ηνπ ζεζκνχ 

ησλ  millet ζε γεληθέο γξακκέο ππήξμε επσθειήο γηα ηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, πξνζθέξνληαο ην 

πιαίζην ηεο «ζπκβίσζεο» ηνπ θπξίαξρνπ ζηνηρείνπ ησλ ζνπληηψλ Σνχξθσλ κε φιεο ηηο ππφινηπεο 
εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, ζπλεξγαδφκελεο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηνπο 

Οζσκαλνχο θαηαθηεηέο θαη πθηζηάκελεο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο δηψμεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ. [Φξαγθνύιεο . Φξάγθνο, (2012), Πνηα Σνπξθία; Πνηνη Σνχξθνη;, εθδφζεηο Ληβάλε, 

Αζήλα, ζει. 139. Γηα ην ζεζκφ ησλ millet βι. επίζεο θαη Παξαζθεπάο Κνλόξηαο, (1998), 

Οζσκαληθέο ζεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, Βεξάηηα γηα ηνπο πξνθαζήκελνπο ηεο Μεγάιεο 

Δθθιεζίαο: 17νο – αξρέο 20νπ αηψλα, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, ζει. 299 – 300].  

el.wikipedia.org/wiki/�����������
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πνιπεζλνηηθέο θνηλφηεηεο πνπ είραλ ηνλ δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ζξεζθεπηηθφ εγέηε, ν 

νπνίνο δηέζεηε πνιηηηθέο θαη ελίνηε δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο
4
. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ millet πξνυπέζεηε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ εζλνηήησλ θαη δεκηνπξγνχζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα δεκηνπξγία μερσξηζηψλ 

ζπλνηθηψλ, ζπληερληψλ, ηξαπεδψλ, δηθαζηεξίσλ, ζρνιείσλ θαη λνζνθνκείσλ αλάκεζα 

ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, δηαησλίδνληαο ηελ θαρππνςία θαη 

ηηο ακνηβαίεο αληηπάζεηέο ηνπο
5
. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, φθεηιε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

άλνδν ησλ εζληθηζκψλ πνπ αρλνθαίλνληαλ θαη ηελ απεηιή πνπ αληηπξνζψπεπαλ νη 

επξσπατθέο επηδηψμεηο γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηεο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, αιιά 

θαη γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο θαη ιφγνπο ζηξαηνιφγεζεο, ε νζσκαληθή θπβέξλεζε 

επηδίσμε, ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, λα πιεξνθνξεζεί ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Απηνθξαηνξίαο
6
.  

χκθσλα κε ηνλ Μνζθψθ, ε νζσκαληθή Θεζζαινλίθε αξηζκνχζε ην 1800: 

60.000 θαηνίθνπο, ην 1806: 65.000, ην 1812: 70.000, ελψ ην 1820 ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο κεηψλεηαη ζηνπο 60.000
7
.  

  Άιιεο πεγέο αλαθέξνπλ, φηη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο είρε πιεζπζκφ 50 – 60.000 θαηνίθνπο, ν νπνίνο πηζαλφηαηα κεηψζεθε 

ζηηο 40.000 θαηά ηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ 1820, ιφγσ ησλ αλήθνπζησλ 

βηαηνπξαγηψλ ζε βάξνο ησλ Υξηζηηαλψλ, πνπ έιαβαλ ρψξα φρη κφλν ζηε καθεδνληθή 

ελδνρψξα αιιά θαη κέζα ζηε Θεζζαινλίθε. ηα 1840 ν πιεζπζκφο θαίλεηαη φηη είρε 

επαλέιζεη ζηα πξνεπαλαζηαηηθά επίπεδα, ελψ ζηα 1870 είρε θηάζεη ήδε πεξίπνπ ηνπο 

80.000 θαηνίθνπο
8
. 

                                                

   
4
 Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 139. 

   
5
 Βαζίιεο Γνύλαξεο, (1997), «Θεζζαινλίθε ,1830 – 1912: ηζηνξία, νηθνλνκία θαη θνηλσλία», 

ζην Σνηο αγαζνίο βαζηιεχνπζa, Θεζζαινλίθε, ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο, επηκ. Υαζηψηεο Κ.Η., ηφκνο 1νο, 

εθδφζεηο Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, ζει. 169.  

   
6
 Justin McCarthy, (1983), Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia 

and the End of the Empire, New York University Press, New York, ζει. 163. 

  
7
 Κωζηήο Μνζθώθ, (1973), Θεζζαινλίθε 1700 – 1912, ηνκή ηεο κεηαπξαηηθήο πφιεο, ηφκνο 

1νο, εθδφζεηο ηνραζηήο, Θεζζαινλίθε, ζει.72.   

  
8
 Edward Daniel Clarke, (1816), Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa, 

ηφκνο 4νο, London, ζει. 363, William Martin Leake, (1835), Travels in Northern Greece, ηφκνο 3νο, 
J. Rodwell: New Bond Street, London, ζει. 248, Ami Boué, (1840), La Turquie d’Europé, ηφκνο 2νο, 

Éditeur: Chez Arthus Bertrand, Paris, ζει. 338, J. J. Best, (1842), Excursion in Albania and thence to 

Thessalonica and Constantinople, 34th regiment, London, ζει. 229, Arthur R. Arnold, (1868), From 

the Levant, the Black Sea and the Danube, ηφκνο 1νο, Chapman & Hall: 193 Piccadilly, London, ζει. 

322, Απόζηνινο Δ. Βαθαιόπνπινο, (1983), Ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 316 π.Υ. – 1983, εθδφζεηο 

Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ζει. 311.  
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Σν θπξηφηεξν εξγαιείν ηεο δεκνγξαθηθήο ινγηζηηθήο ηεο νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο σο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απνηεινχζε ε δηαηήξεζε θαη ε 

ελεκέξσζε θαηάζηηρσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε θάζε πεξηνρή θαηά νηθνγέλεηα, δειαδή 

θαηά λνηθνθπξηφ
9
. Απφ ην 1830 θαη κεηά, φινη νη άξξελεο φθεηιαλ λα θαηαγξάθνληαη 

απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ππέβαιιαλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο ζηελ 

νζσκαληθή δηνίθεζε
10

. 

Σν 1870 ε Θεζζαινλίθε είρε 90.000 θαηνίθνπο απφ ηνπο νπνίνπο 50.000 ήηαλ 

Δβξαίνη, 22.000 Μνπζνπικάλνη θαη Νηνλκέδεο θαη 18.000 Έιιελεο, ζχκθσλα κε 

ειιεληθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ θαζεγεηή Γ. Κ. 

Μσξατηφπνπινπ κε ηίηιν «Σνπνγξαθία Θεζζαινλίθεο πξνο δηδαζθαιίαλ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο παηξηδνγλσζίαο ελ ηνηο Γεκνηηθνίο ζρνιείνηο»
11

.   

Σν 1874 ε Απηνθξαηνξία εθζπγρξφληζε ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ επαξρηψλ κε 

ηελ έθδνζε λφκσλ πνπ ζηφρεπαλ λα επηβάιινπλ ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ
12

. 

Σν 1880 ε ξνπκαληθή θπβέξλεζε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Le 

Moniteur ζηαηηζηηθέο πξνεξρφκελεο απφ ην ξνπκαληθφ πξνμελείν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

χκθσλα κε ην ξνπκαληθφ πξνμελείν, ε πφιε αξηζκνχζε 75.000 Δβξαίνπο, 25.000 

Μνπζνπικάλνπο θαη 2.500 Ρνπκάλνπο. Ζ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή δελ έδηλε ζηνηρεία 

γηα ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα, παξά ην γεγνλφο, φηη ε ίδηα αξηζκνχζε ηφηε ηνπιάρηζηνλ 

20.000 κέιε
13

. 

Σν 1882 ζπγθξνηήζεθαλ, γηα ηελ επίζεκε απνγξαθή ηεο νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, κεηθηέο επηηξνπέο πνπ απνηεινχληαλ απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο, 

ηνπο θνηλνηηθνχο, ηνπο δεκνηηθνχο θαη ηνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο
14

. 

χκθσλα κε ηελ νζσκαληθή απνγξαθή ηνπ 1882, ν Καδάο
15

 ηεο 

Θεζζαινλίθεο πεξηιάκβαλε: 34.523 (33,5%) Δβξαίνπο, 29.489 (28,6%) 

                                                

   
9
 Kemal H. Karpat, (1985), “Ottoman Population Records and the Census of 1881/2 – 1893 

and 1905/ 1906”, ζην Ottoman Population 1830 – 1914, Demographic and Social Characteristics, 

Madison, WI: University of Wisconsin Press, ζει. 9 – 10.  

   
10

 Abraham Galante, (1985), Histoire des Juifs de Turquie, (9 ηφκνη), ηφκνο 6νο, Istanbul, 

ζει. 311 – 312. 

   
11

 Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο, (1983), Σνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο 1430 – 1912, εθδφζεηο Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, ζει. 2, 7, 12. 
   

12
 Alan Duben – Cem Behar, (1991), Istanbul Households, Marriage, Familly and Fertility: 

1880 - 1940, Cambridge University Press, Cambridge, ζει. 16 – 17, Karpat, (1985), φ.π., ζει. 29. 

   
13

 Νηθόιανο Γθαξκπνιάο, (1933), Πψο ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε ειιεληθή, Θεζζαινλίθε, 

ζει. 174. 

   
14

 Karpat, (1985), φ.π., ζει. 29 – 32. 

   
15

 Καδάο: Δίλαη ην ζχλνιν κηαο πφιεο κε ηα πξνάζηηά ηεο. [Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 32]. 
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Μνπζνπικάλνπο, 34.985 (34,0%) Έιιελεο θαη 4.047 (3,9%) δηάθνξεο άιιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο
16

. 

Μέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ν εβξατθφο 

πιεζπζκφο ην 1882 θαηαιάκβαλε ηε δεχηεξε ζέζε ζηνλ Καδά ηεο Θεζζαινλίθεο 

κεηά ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ζ πξνζσξηλή απηή αχμεζε ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ, 

νθεηιφηαλ ζηελ ήηηα ησλ επαλαζηαηψλ ην 1878 ζην Ληηφρσξν, πνπ βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε 80 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε Θεζζαινλίθε, κε απνηέιεζκα λα εγθαηαιείςνπλ 

ηηο εζηίεο ηνπο ρηιηάδεο Έιιελεο πξφζθπγεο, αλαδεηψληαο άζπιν ζηελ πφιε θαη ζηα 

γεηηνληθά ρσξηά
17

. 

Σν 1890 δηελεξγήζεθε κηα ζπκπιεξσκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ Βηιαεηίνπ
18

 ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ είρε γίλεη πξηλ κεξηθά ρξφληα γηα ηελ ρνξήγεζε λεθνπζίσλ. 

Δπεηδή φκσο ε πξψηε θαηαγξαθή ήηαλ ειιηπήο θαη ζηεξηδφηαλ κφλν ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζε θάζε ζπίηη, δφζεθε εμάκελε παξάηαζε πνπ 

ηειηθά έγηλε ηεηξαεηήο, λα ζπεχζνπλ φζνη δελ θαηαγξάθεθαλ λα ην δειψζνπλ ζηηο 

αξρέο. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ δηελεξγήζεθε γχξσ ζηα 1890, έδσζε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα  γηα νιφθιεξν ηνλ Καδά ηεο Θεζζαινλίθεο: 15.013 Έιιελεο, 47.322 

Δβξαίνη, 31.703 Μνπζνπικάλνη, 3.799 Βνχιγαξνη θαη 1.093 δηάθνξνη άιινη, 

ζπλνιηθά 98.930 άηνκα
19

.   

Δπηπιένλ, ην 1891 αθίρζεζαλ ζηε Θεζζαινλίθε ηνπιάρηζηνλ 2.000 Ρψζνη 

Δβξαίνη πξφζθπγεο, κεηά ηνπο δησγκνχο ζην Kitchinev
20

. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο λέεο ζπλνηθίεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε εβξατθή 

θνηλφηεηα γηα λα ζηεγάζεη ηνπο ππξνπαζείο ηεο ππξθαγηάο ηνπ 1890
21

. 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ 1890 θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ, 

ζπληζηνχλ ηελ πιεζπζκηαθή ππεξνρή ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο έλαληη ησλ άιισλ 

                                                

   
16

 Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 32. 

  
17

Απόζηνινο Παπαγηαλλόπνπινο, (1982), Ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο, εθδφζεηο Ρέθνο, 

Θεζζαινλίθε, ζει. 198, Βαθαιόπνπινο, (1983), φ.π., ζει. 364.  

    
18

 Βηιαέηη: Ολνκάδεηαη θάζε νζσκαληθή επαξρία. [Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 32]. 

   
19

 Δπάγγεινο Υεθίκνγινπ, (1996), Θεζζαινλίθε, Σνπξθνθξαηία θαη Μεζνπφιεκνο, εθδφζεηο 

Έθθξαζε, Θεζζαινλίθε, ζει. 294. 

  
20

 Kitchinev: Σν 1891 ρηιηάδεο Δβξαίνη ηεο Μφζραο ππνρξεψζεθαλ λα μεζπηησζνχλ. Σν 

Πάζρα ηνπ 1903 ν Μεγάινο Γνχθαο Νηθφιανο, ζείνο ηνπ ηζάξνπ αγίνπ Νηθφιανπ Ρσκαλψθ, 

εμαπέιπζε, κε ηηο επινγίεο ηνπ αληςηνχ ηνπ, ζην πνισληθφ έδαθνο ινπηξφ αίκαηνο θαηά ησλ Δβξαίσλ 

κε ζθαγέο, νκαδηθέο εθηειέζεηο, ιεειαζίεο θαη εθηνπίζεηο. Οη θαλαηηθνί έθηαζαλ λα αξλνχληαη ζηνπο 
Ρψζνπο Δβξαίνπο ηξαπκαηίεο, αθφκε θαη ζηνπο παξαζεκνθνξεκέλνπο ήξσεο, πεξίζαιςε ζηα 

λνζνθνκεία ηεο Πεηξνχπνιεο. Σν 1905 ζην Κηζηλέβ, έγηλε πνγθξφκ κε 50 Δβξαίνπο λεθξνχο θαη 400 

ηξαπκαηίεο. πσο γξάθεη ν δηάζεκνο Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο Σδσλ Ρελη: «Γηα ρίιηα ρξφληα νη Ρψζνη 

θαη ε Δθθιεζία ηνπο είραλ θάλεη φηη κπνξνχζαλ γηα λα εμνινζξεχζνπλ ηνπο Δβξαίνπο…». 

(roides.wordpress.com/2007/07/03/laskar30707/). 
21

Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 35. 
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θνηλνηήησλ. Γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1882 θαη 1906, ην πνζνζηφ εηήζηαο αχμεζεο 

ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ ππνινγίζηεθε θαηά 1,13%, ηηκή πνπ ζπκθσλεί κε ηηο 

θπζηνινγηθέο ηηκέο δεκνγξαθηθήο αχμεζεο ηεο επνρήο θαη εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ νζσκαληθψλ απνγξαθψλ
22

. 

Μηα άιιε έγθπξε δεκνγξαθηθή πεγή γηα ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο 

νζσκαληθήο Θεζζαινλίθεο, απνηέιεζαλ ηα αξρεία ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο, ησλ 

νπνίσλ, φκσο, ην κεγαιχηεξν κέξνο θαηαζηξάθεθαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ 1890 θαη 

ηνπ 1917
23

. 

Άιιεο εθηηκήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

δηάθνξνπο ηδηψηεο, πνπ θπζηθά δελ δηέζεηαλ ηα κέζα λα θαηακεηξήζνπλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πφιεο κε αθξίβεηα. Απηνί επηλφεζαλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

γηα λα εληζρχζνπλ ηα δηάθνξα εζληθηζηηθά ξεχκαηα πνπ εκθαλίδνληαλ ζηα Βαιθάληα. 

εκαληηθφ είλαη, φηη ηα ζηνηρεία απηά, αλ θαη απζαίξεηα, φια ζπκθσλνχλ ζην φηη νη 

Δβξαίνη απνηεινχζαλ ηελ πνιππιεζέζηεξε εζλνηηθή νκάδα ζηε Θεζζαινλίθε
24

. 

Σν 1898 ν δηνηθεηήο ηεο Θεζζαινλίθεο Υηική Παζάο δηελέξγεζε απνγξαθή 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νζσκαληθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε απηή, νη θάηνηθνη ζην 

Βηιαέηη ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ 423.500 Μνπζνπικάλνη ελ γέλεη, 362.000 Έιιελεο, 

198.000 Βνχιγαξνη, 63.200 Δβξαίνη, 1.400 έξβνη, 7.350 Κνπηζφβιαρνη θαη 8.650 

Αζίγγαλνη
25

. 

χκθσλα κε ηνλ Δβξαίν ηζηνξηθφ Ησζήθ Νεράκα, ην 1900 ε πφιε αξηζκνχζε 

158.000 θαηνίθνπο: 90.000 Δβξαίνπο, 30.000 Μνπζνπικάλνπο, 30.000 Έιιελεο θαη 

8.000 Φξαγθνιεβαληίλνπο, Αξκέληνπο, έξβνπο θαη Βνχιγαξνπο
26

.  

Ο 19
νο

 αηψλαο νινθιεξψλεηαη δίλνληαο ηε ζέζε ηνπ ζηνλ 20
ν
 αηψλα, ν νπνίνο 

κε ηελ είζνδφ ηνπ βξίζθεη θαη πάιη ην εβξατθφ ζηνηρείν λα ππεξηεξεί αξηζκεηηθά 

έλαληη ησλ άιισλ εζλνηηθψλ νκάδσλ. χκθσλα κε ηελ νζσκαληθή επεηεξίδα ηνπ 

Βηιαεηίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 1905/1906, νη Δβξαίνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζ’ απηήλ ήηαλ 

23.510 άληξεο θαη 20.821 γπλαίθεο, νη Μνπζνπικάλνη 11.749 άληξεο θαη 12.950 

                                                

22
 McCarthy, (1983), φ.π., ζει. 174, Karpat, (1985), φ.π., ζει. 17.  

 
23

 Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 36. 

24
 Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 45. 

 
25

 Κώζηαο Σνκαλάο, (1995), Υξνληθφ ηεο Θεζζαινλίθεο: 1875 – 1920, εθδφζεηο Νεζίδεο, 

Θεζζαινλίθε, ζει. 130. 
26

 Σνκαλάο, (1995), φ.π., ζει. 115. 
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γπλαίθεο, νη ειιελνξζφδνμνη 4.951 άληξεο θαη 5.643 γπλαίθεο θαη νη Βνχιγαξνη 124 

άληξεο θαη 109 γπλαίθεο
27

. 

  Ζ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

νζσκαληθή επεηεξίδα, ζα πξέπεη κάιινλ λα απνδνζεί ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο 

ζλεζηκφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηε ρξηζηηαληθή θαη ηε κνπζνπικαληθή νκάδα, πνπ 

απμαλφηαλ αξηζκεηηθά θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιεπζεο πξνζθχγσλ απφ δηάθνξα κέξε 

ηεο Απηνθξαηνξίαο
28

.  

Ζ εθηίκεζε ησλ αξηζκεηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ππέζηεζαλ ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ νη δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο πφιεο, είλαη κάιινλ αβέβαηε. Με βάζε 

ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ παξαηεξεηψλ, θαίλεηαη, φηη νη Υξηζηηαλνί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δπξσπαίσλ, αληηπξνζψπεπαλ ζηαζεξά ην 20 – 30% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ κε εμαίξεζε βέβαηα ηε δεθαεηία ηνπ 1820. Οη Μνπζνπικάλνη 

καδί κε ηελ εηεξφδνμε ζέθηα ησλ Νηνλκέδσλ απφ ηε κηα πιεπξά θαη νη Δβξαίνη απφ 

ηελ άιιε, ζηελ πνξεία ελφο αηψλα ζρεδφλ, αληέζηξεςαλ ηηο ζρεηηθέο ηνπο ζέζεηο
29

. 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε Θεζζαινλίθε, ιφγσ ηεο απίζηεπηεο άλζεζεο ηνπ 

κεηαπξαηηθνχ εκπνξίνπ, απνθηνχζε ηαρχηαηα έλαλ αδηακθηζβήηεην επξσπατθφ 

ραξαθηήξα πνπ νδεγνχζε επηηέινπο ζηελ παγίσζε κηαο πνιπεζληθήο αζηηθήο ηάμεο. 

κσο θάησ απφ ην ιεπηφ καλδχα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ, νη 

θνηλφηεηεο ηεο Θεζζαινλίθεο παξέκελαλ αθφκα βαζχηαηα δηραζκέλεο, θαζψο νη 

δεζκνί ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ζξεζθείαο απνδεηθλχνληαλ πνιχ ηζρπξφηεξνη απφ 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά ή ηαμηθά ζπκθέξνληα
30

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

27
 Βαζίιεο Η. Σδαλαθάξεο, (2012), Ο θφθθηλνο ζνπιηάλνο: Ο Αβδνχι Υακίη θαη ε άγλσζηε 

Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα, ζει. 340 – 341. 

   
28

 P. Risal, (1914), La ville convoitée: Salonique, Perrin & Cie, Paris, ζει. 255 – 259. 
29

 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 158. 
30

 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 172. 
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2. Mέζα από ηα κάηηα ηωλ πεξηεγεηώλ 

 

 Πνιινί ηελ επηζθέθζεθαλ, ηελ γλψξηζαλ απφ θνληά, κχξηζαλ ην άξσκά ηεο 

θαη θαηέγξαςαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λεφηεξνπο λα 

νξακαηηζηνχλ ηελ «Μέθθα ηνπ Βνξξά», ηε δεχηεξε, κεηά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

κεγαιχηεξε θαη πνηθηιφκνξθε πφιε ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηελ 

Θεζζαινλίθε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Μηα πφιε, φπσο ε Θεζζαινλίθε, είλαη ε ζάιαζζα θαη ην ιηκάλη πνπ 

αληηθξίδνληαη, νη ιφθνη θαη ηα ηείρε πνπ ηελ θπθιψλνπλ. Δίλαη φκσο θαη νη άλζξσπνη 

πνπ ηελ θαηνηθνχλ, πνπ ηελ πεξπάηεζαλ, είλαη ε δσή ηνπο ζε απηήλ. Δίλαη επίζεο ηα 

θηίζκαηα, ηα κλεκεία, νη εθθιεζίεο, ηα θξνχξηα, ηα εξείπηα ηνπ παξειζφληνο. Δίλαη 

νη επψλπκνη θαη νη αθαλείο πνπ έδεζαλ, πέξαζαλ απφ απηήλ θαη έγξαςαλ γη’ απηήλ
31

. 

Οη ηζηνξίεο ησλ ηαμηδηψλ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη ηζηνξίεο ελζνπζηαζκψλ, 

εκπεηξηψλ θαη ινγνθινπψλ· είλαη νη ηζηνξίεο ησλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη ηνπ ηφπνπ. 

Οη καξηπξίεο απφ ηηο πξνζσπηθέο ή θαληαζηηθέο επηζθέςεηο ησλ Γπηηθνεπξσπαίσλ 

ηαμηδησηψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο αιιά θαη νη ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο, ηα 

νξάκαηα ή νη ηδενινγίεο πνπ ζπγθξνχνληαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζπλζέηνπλ ηα 

ζηεξεφηππα κε ηα νπνία ηξνθνδνηήζεθε ε πεξηεγεηηθή γξακκαηεία γηα ηελ πφιε ζηε 

κεγάιε απηή θακπχιε ησλ πέληε αηψλσλ
32

.   

  Ήδε πνιχ πξηλ ηνλ 19
ν
 αηψλα, ν Δβιηγηά Σζειεκπή

33
, Οζσκαλφο πεξηεγεηήο 

ηνπ 17
νπ

 αηψλα, εμηζηνξεί ηηο απαξρέο ηεο κε ηνλ εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

εμσπξαγκαηηθφ ηξφπν: 

                                                

31
 Αιέμαλδξνο Υ. Γξεγνξίνπ – Δπάγγεινο Α. Υεθίκνγινπ, (2008), Ζ Θεζζαινλίθε  ησλ  

πεξηεγεηψλ 1430 – 1930, εθδφζεηο Μίιεηνο, Αζήλα, ζει. 13. 
32

 Γξεγνξίνπ – Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 13. 

   
33

 Δβιηγηά Σζειεκπή: Ήηαλ Σνχξθνο ρξνλνγξάθνο θαη πεξηεγεηήο. Δηθάδεηαη πσο ην φλνκα 

Δβιηγηά είλαη ςεπδψλπκν πνπ πηνζεηήζεθε πξνο ηηκή ηνπ δαζθάινπ ηνπ Δβιηγηά Μερκέη Δθέληε, ηνπ 

νπνίνπ ππήξμε «πλεπκαηηθφ ηέθλν», αλ θαη ζην έξγν ηνπ ν ίδηνο δελ θάλεη θακία ζρεηηθή αλαθνξά. 

Γελλήζεθε ην 1020/1611 ζηε ζπλνηθία Οπλθαπάλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ζα παξαδίδεη ν ίδηνο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπ παηέξα ηνπ, είλαη αληηθαηηθά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απίζαλα. 

Θεσξείηαη πηζαλφ πσο ε νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα ηνπ θαηαγφηαλ απφ ηελ Κηνπηάρεηα θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κεηά ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Ο παηέξαο 

ηνπ ήηαλ ρεηξνηέρλεο θνζκεκάησλ ζηελ Απιή ηνπ νπιηάλνπ. Ζ κεηέξα ηνπ θαηαγφηαλ απφ ηνλ 

Καχθαζν θαη θαηά ηνλ Δβιηγηά Σζειεκπή ήηαλ ζπγγελήο ηνπ Μειέθ Αρκέλη Παζά ρσξίο λα είλαη 
ζαθέο ην είδνο ηεο ζπγγέλεηάο ηνπ. Ο ίδηνο παξαδίδεη αθφκα, πσο είρε έλαλ αδειθφ θαη κία αδειθή. 

Γηα επηά ρξφληα ήηαλ καζεηήο ζην κεληξεζέ ηνπ Υακίλη Δθέληε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 

εθπαηδεχηεθε αθφκα σο αθεγεηήο ηνπ Κνξαλίνπ. Σν 1045/1636 δηαθξίζεθε κε κία αθήγεζή ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ «Λετιάη αι θαληξ» («Νχρηα ηνπ Πεπξσκέλνπ») θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ζηιαρληάξ 

Μερκέλη Αρκέλη Αγά ελψπηνλ ηνπ νπιηάλνπ, ν νπνίνο έδσζε εληνιή λα γίλεη δεθηφο ζην παιάηη. 

Δθεί εθπαηδεχηεθε ζηελ θαιιηγξαθία, ζηε κνπζηθή θαη ζηελ αξαβηθή γξακκαηηθή. 
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«Ο πξνθήηεο νινκψληαο  -αο είλαη επινγεκέλνο απ΄ ην Θεφ- έδεηρλε ηνλ θφζκν ζηε 

βαζίιηζζα ηνπ αβά, φηαλ απηή μάθλνπ θνίηαμε θάησ θαη είδε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο, ζηε ρψξα ησλ Ρσκαίσλ, έλα ςειφ ζεκείν πνπ ην έιεγαλ Bellevue. Δθεί ηεο 

έρηηζε έλα παιάηη πνπ ηα ίρλε ηνπ είλαη αθφκα νξαηά. ηε ζπλέρεηα, πξνρψξεζαλ 

αλαηνιηθά πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Πξνχζα, ην Μπααικπέθ θαη ηελ 

Ηεξνπζαιήκ, ρηίδνληαο ζην δξφκν ηνπο θαη μαλανηθίδνληαο ηε Γε κεηά ηνλ 

Καηαθιπζκφ». 

 Ο Σζειεκπή απνδίδεη ηα ηείρε ηεο πφιεο ζηνλ «θηιφζνθν Φίινηθν» θαη ζηνλ 

γην ηνπ ηνλ ειαλίθ, «ηνπ νπνίνπ έρεη αθφκα ην φλνκα»
34

. 

Με απηφ ην φλνκα, ε Θεζζαινλίθε, πνξεχηεθε κέζα ζην ρξφλν θαη 

απνηέιεζε φρη κφλν νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά 

θαη ηελ κεηξφπνιε ηεο Βαιθαληθήο, θαζψο ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε απνηέιεζε 

θνκβηθφ ζεκείν γηα φιεο ηηο ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ 

γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε, ηεο πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα λα ελψλεη δχν ζεκαληηθέο 

νδνχο: απφ ηε κία ηελ Δγλαηία, ε νπνία ππήξμε ξσκατθφο δξφκνο απφ ηε Γχζε πξνο 

ηελ Αλαηνιή πνπ ελψλεη ηελ Ηηαιία κέζσ ηνπ Γπξξαρίνπ θαη ηεο Έδεζζαο κε ηε 

Μαθεδνλία θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε· θαη απφ ηελ άιιε ηνλ Θεξκατθφ, πνπ 

απνηειεί ηελ θχξηα δηέμνδν ηεο καθεδνληθήο ελδνρψξαο ζην Αηγαίν, θαζνξίδνληαο, 

κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηνλ ηζηνξηθφ ξφιν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θαζηζηψληαο ηελ 

ζεκαληηθφηαην ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ, ηθαλφ λα ζπγθξηζεί κφλν κε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε κχξλε
35

. 

Διάρηζηνη επηζθέπηεο ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζα δηαθσλνχζαλ, φηη 

ε πφιε παξνπζίαδε απφ ζαιάζζεο κηα απαξάκηιιε εηδπιιηαθή εηθφλα. Οη βπδαληηλέο 

εθθιεζίεο, νη κηλαξέδεο, νη ξσκατθέο αξραηφηεηεο, ηα ηείρε, νη πχξγνη, ηα θππαξίζζηα 

θαη νη θφθθηλεο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ ζπλέζεηαλ έλαλ γξαθηθφηαην αλαηνιίηηθν 

ραξαθηήξα, έλαλ ραξαθηήξα πνπ ην Βειηγξάδη είρε ράζεη νξηζηηθά θαη πνπ ε Αζήλα 

                                                                                                                                      

Αθνχ πεξηεγήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έγξαςε ιεπηνκεξψο γηα θηίξηα, αγνξέο, ήζε, έζηκα 

θαη πνιηηηζκφ, απφ ην 1050/1640 κέρξη ην 1087/1676, μεθίλεζε ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ εθηφο ηεο Πφιεο. 

Οη γξαπηέο ηνπ εληππψζεηο ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα δεθάηνκν έξγν, ην «Seyahatnâme» (εγηαραηλακέ 

- «Βηβιίν ησλ ηαμηδηψλ») ή ζχκθσλα κε ην ρεηξφγξαθν ηεο Βηέλλεο Tarikh-i Seyyah («Υξνληθφ ηνπ 

πεξηεγεηή»). Δθεί πεξηιακβάλνληαη εληππψζεηο απφ ηαμίδηα ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηε Βαιθαληθή, 
ηελ Απζηξία, ηε Βφξεην Αθξηθή, ηελ Αλαηνιία, ηελ Πεξζία θαη ην Κάηξν. Υξεζηκνπνηεί ηελ 

θαζνκηινπκέλε γιψζζα ηεο επνρήο. (el.wikipedia.org/wiki/Δβιηγηά_Σζειεκπή). 

    
34

 Μαξθ Μαδάνπεξ, (2006), Θεζζαινλίθε, πφιε ησλ θαληαζκάησλ: ρξηζηηαλνί, 

κνπζνπικάλνη θαη Δβξαίνη, 1430 – 1950, κηθ. Κψζηαο Κνπξεκέλνο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 

ζει. 71. 

  
35

 Μόιρν, (2001), φ.π., ζει. 17. 
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δελ είρε απνθηήζεη πνηέ, φπσο έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ν ηζηνξηθφο θαη πεξηεγεηήο 

William Miller. Ήηαλ αλακθίβνια έλα απφ ηα νκνξθφηεξα ζθεληθά ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Χζηφζν, ζχκθσλα πάιη κε ηελ θνηλή αληίιεςε φισλ ησλ πεξηεγεηψλ, ε 

ππέξνρε εμσηεξηθή ζέα ηεο πφιεο αληηδηαζηειιφηαλ κε ηελ απίζηεπηε θαθνκνηξηά, 

ηελ αζιηφηεηα θαη ηελ έιιεηςε θαζαξηφηεηαο πνπ αληίθξηδε θαλείο ζηνπο δξφκνπο 

ηεο
36

.  

Υαξαθηεξηζηηθή ηεο παξαπάλσ θνηλήο αληίιεςεο, είλαη ε πεξηγξαθή πνπ 

δίλεη ν πεξηεγεηήο John Galt
37

, ν νπνίνο ην 1809 επηζθέθζεθε ηε Θεζζαινλίθε: 

«…Καηά ηνλ πεξίπαηφ καο γχξσ απφ ηελ πφιε καο δφζεθε ε επθαηξία λα πεξάζνπκε 

κέζα απφ θάπνην λεθξνηαθείν. Αιιά νη θξηρηέο αλαζπκηάζεηο απφ ηνπο ηάθνπο καο 

αλάγθαζαλ λα αιιάμνπκε δηαδξνκή. Οη Σνχξθνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θέξεηξα. Αθνχ 

απνζέζνπλ ηνλ λεθξφ ζηνλ ηάθν, ηνπνζεηνχλ πάλσ απφ ηε ζνξφ κεξηθά ιεπηά 

θνκκάηηα μχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζθεπάδνπλ κε ρψκα. Οη έληνλεο βξνρνπηψζεηο 

ζπρλά αλνίγνπλ δηφδνπο πξνο ην απνζπληηζέκελν ζψκα, πξνμελψληαο απηή ηελ νιέζξηα 

θαη θξηρηή νζκή πνπ αηζζαλζήθακε θαη εκείο, ζηελ νπνία κπνξεί λα απνδνζεί, σο έλαλ 

βαζκφ, ε ζπρλφηεηα ησλ ινηκσδψλ αζζελεηψλ ζηελ Σνπξθία…»
38

. 

                                                

 
36

 William Miller, (1898), Travels and Politics in the Near East, London, ζει. 365 – 366, 

John Murrαy, (1884), Handbook for Travellers in Greece, London, ζει. 710, Henry Noel 

Brailsford, (1906), Macedonia· its Races and their Future, Methuen and Co, London, ζει. 83 – 84. 

   
37

 John Galt: θσηζέδνο κπζηζηνξηνγξάθνο. Γελλήζεθε ζηηο 2 Μαΐνπ 1779 ζην Irvine ηνπ 

Ayrshire, απφ νηθνγέλεηα λαπηηθψλ. Απφ λεαξή ειηθία αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή κπζηζηνξεκάησλ 

θαη δνθηκίσλ, ηα νπνία δεκνζίεπε ζε ηνπηθά έληππα. Σν 1804 κεηαθφκηζε ζην Λνλδίλν θαη ην 1809 

άξρηζε λα ζπνπδάδεη λνκηθή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Lincoln’ Inn. Σελ ίδηα ρξνληά πξαγκαηνπνίεζε 

δχν καθξάο δηάξθεηαο ηαμίδηα ζηελ νζσκαληθή Αλαηνιή. Δπηζθέθζεθε ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή 
Διιάδα θαη ζπλάληεζε ηνλ ιφξδν Βχξσλα ζηελ Αζήλα, κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθε κε παληνηηλή θηιία. 

Σα ρξνληθά ησλ δχν ηαμηδηψλ ηνπ εθδφζεθαλ ην 1812 (Voyages and Travels) θαη ην 1813 (Letters from 

Levant). ην πξψην πεξηγξάθνληαη νη εληππψζεηο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ηε Βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν, ελψ ζην δεχηεξν (ππφ κνξθή επηζηνιψλ), ε πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ 

Διιήλσλ. Λίγν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Λνλδίλν, λπκθεχζεθε ηελ Elisabeth Tilloch, κε ηελ νπνία 

απέθηεζε ηξεηο γηνπο. Γηαηέιεζε γξακκαηέαο ηνπ Royal Caledonian Asylum ηνπ Λνλδίλνπ (1815) θαη 

αζρνιήζεθε κε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο ηδηαίηεξε επηηπρία. Μέζα ζ’ απηέο ζα 

εληάμνπκε θαη ηε κεηάβαζή ηνπ ην 1824 ζην Οληάξην ηνπ Καλαδά, φπνπ αλέιαβε γξακκαηέαο ηεο 

Canada Company, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ρσξηνχ Guelph (ζεκ. Galt). Έλαο απφ ηνπο γηνπο ηνπ, 

ν Alexander Galt, αθνινχζεζε ηελ πνιηηηθή θαη δηνξίζζεθε ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ζηε λενζχζηαηε 

νκνζπνλδία ηνπ Καλαδά (1840). Σν 1829 επέζηξεςε ζηε Βξεηαλία θαη θπιαθίζηεθε αξθεηνχο κήλεο 

γηα ρξέε. Μέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ζηηο 11 Απξηιίνπ 1839, ηαμίδεπε κεηαμχ Λνλδίλνπ, Δδηκβνχξγνπ θαη 
Γιαζθφβεο, αζρνινχκελνο, επί ην πιείζηνλ, κε ηε ζπγγξαθή άξζξσλ, απνθεχγνληαο ηηο πξνηάζεηο 

πνπ θαηά θαηξνχο είρε γηα ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Ο Galt επηζθέθζεθε ηε 

Θεζζαινλίθε ην 1809, πξνεξρφκελνο απφ ηε Θεζζαιία. Μεηά απφ κηα ζχληνκε παξακνλή ζηελ πφιε, 

αλαρψξεζε γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε Φηιηππνχπνιε θαη ηε φθηα. [Γξεγνξίνπ – Υεθίκνγινπ, 

(2008), φ.π., ζει. 105 – 106].   
38

 Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 108 – 109.  
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Μφιηο ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1812, έλαο άιινο πεξηεγεηήο, ν Henry 

Holland
39

, έξρεηαη λα δψζεη, κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ, ηελ δηθή ηνπ νπηηθή γηα 

ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο: 

«…Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηεο πφιεο θαη ην κεγαιείν ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζήο ηεο έρνπλ 

ήδε αλαθεξζεί. Ζ πεξίκεηξνο ηεο πφιεο, φπσο νξηνζεηείηαη απφ ηα ηείρε, πηζαλψο 

ππεξβαίλεη ηα πέληε κίιηα. Ζ πεξηθιεηφκελε πεξηνρή έρεη αζχκκεηξν ηξηγσληθφ ζρήκα. 

Σν ζαιάζζην ηείρνο είλαη ε βάζε, ελψ ε κχηε ηνπ ηξηγψλνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην 

θάζηξν, ην νπνίν ζηέθεηαη ζηελ θνξπθή θαη επνπηεχεη ηελ πφιε. ρεδφλ φιε απηή ε 

πεξηνρή θαηαιακβάλεηαη απφ θηίξηα· κφλν κία κηθξή έθηαζε κε βξαρψδεο έδαθνο κέλεη 

θελή αλάκεζα ζηελ πφιε θαη ην νρπξφ. Σν εζσηεξηθφ ηεο Θεζζαινλίθεο παξνπζηάδεη 

ηελ αζπκκεηξία θαη ηηο δπζκνξθίεο πνπ είλαη ζπλήζεηο ζηηο ηνπξθηθέο πφιεηο. Ζ 

απφηνκε αλεθφξα ζηνλ ιφθν ειαηηψλεη απηή ηελ αζρήκηα ζην άλσ ηκήκα ηεο πφιεο. 

πλνιηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ εζσηεξηθή άλεζε, ε ζχγθξηζε κε 

άιιεο κεγάιεο θαη πνιππιεζείο πφιεηο ηεο Σνπξθίαο είλαη ππέξ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ίγνπξα θεξδίδεη θαηά πνιχ ζηε ζχγθξηζε, αλ ζέζνπκε σο θξηηήξην αλσηεξφηεηαο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δθηφο απφ ηηο ζπλνηθίεο φπνπ θαηνηθνχλ νη επηθαλείο 

Σνχξθνη, ππάξρεη κία γεληθή εηθφλα δσληάληαο θαη θίλεζεο, αληίζεηε πξνο ηε 

κνλνηνλία ησλ ηνπξθηθψλ πφιεσλ. Οη απνβάζξεο είλαη γεκάηεο εκπνξεχκαηα. Πιήζνο 

αλζξψπσλ απαζρνινχληαη ζηα πινία θαη ηηο απνζήθεο, ελψ ηα παδάξηα είλαη πιήξσο 

εθνδηαζκέλα θαη κνλίκσο γεκάηα κε αγνξαζηέο θαη πσιεηέο…»
40

. 

                                                

  
39

 Henry Holland: Ο γηαηξφο Henry Holland γελλήζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1788 ζην 
Knutsford ηεο Αγγιίαο. Ήηαλ γηνο ηνπ Peter Holland (1766 – 1855) θαη ηεο Mary Willits (1766 – 

1803).  πνχδαζε ηαηξηθή ζην παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ. Σν πάζνο ηνπ γηα ηα ηαμίδηα ηνλ 

νδήγεζε, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ζηελ Διιάδα, φπνπ απφ ην 1812 έσο ην 1813, 

αθνινπζψληαο ηα βήκαηα παιαηφηεξσλ πεξηεγεηψλ, επηζθέθζεθε ηα Δπηάλεζα, ηελ Ήπεηξν, ηε 

Θεζζαιία, ηε Μαθεδνλία θαη ηελ Αηηηθή. Απφ ηελ Πξέβεδα, φπνπ βξέζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1812, 

επηζθέθζεθε ηα Γηάλλελα. Δθεί ζπλαληήζεθε πνιιέο θνξέο κε ηνλ Αιή Παζά. Απέξξηςε ηελ πξφηαζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ λα γίλεη πξνζσπηθφο ηνπ γηαηξφο θαη ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηνπ ζηε Μαθεδνλία δηα κέζνπ 

ηεο Θεζζαιίαο, θζάλνληαο ζηε Θεζζαινλίθε. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αγγιία, δηνξίζζεθε ην 

1840 πξνζσπηθφο γηαηξφο ηνπ πξίγθηπα Αιβέξηνπ θαη ην 1852 ηεο βαζίιηζζαο Βηθηνξίαο. Σελ 

επφκελε ρξνληά έιαβε ηνλ ηίηιν ηνπ βαξφλνπ, σο αληακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Σν πεξηεγεηηθφ 

ρξνληθφ ηνπ εθδφζεθε ην 1815, ελψ κεηαθξάζηεθε θαη θπθινθφξεζε ζηε γεξκαληθή ην 1816. Πέζαλε 

ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1873, ζε ειηθία 85 εηψλ. ε αληίζεζε κε άιινπο πεξηεγεηέο, ν Holland θαηά ην 
ηαμίδη ηνπ ζηελ Διιάδα, δελ αγφξαζε νχηε δέρζεθε σο ακνηβή ή δψξν αξραηφηεηεο θαη λνκίζκαηα ησλ 

θιαζηθψλ ρξφλσλ. Σν κφλν αληηθείκελν πνπ απνθφκηζε, ήηαλ ε αδακαληνθφιιεηε ζπάζε, πνπ ηνπ 

ράξηζε ν Αιή Παζάο ζηηο 7 Απξηιίνπ 1813. Ο Holland βξέζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηα ηέιε 

Ννεκβξίνπ 1812. Ζ παξακνλή ηνπ ζηελ πφιε θαη νη εληππψζεηο ηνπ απφ απηή δεκνζηεχνληαη απφ ηελ 

αγγιηθή έθδνζε ηνπ 1815. [Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 113 – 114].  
40

 Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 114. 
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 Σνλ επηέκβξην ηνπ 1830, ν Charles Phillip Yorke
41

, Ναχαξρνο ηνπ 

βξεηαληθνχ λαπηηθνχ, δηαηάρζεθε λα επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληάμεη αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηε δξάζε ηεο πεηξαηείαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ε 

κία απφ απηέο ηηο αλαθνξέο πεξηγξάθεη ηε Θεζζαινλίθε σο εμήο: 

«…[Ζ Θεζζαινλίθε είλαη] θαζαξή πφιε, κε 70.000 πεξίπνπ θαηνίθνπο. Σα ηείρε 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηνλ ηνπξθηθφ ηξφπν ηνηρνδνκίαο θαη δελ δηαζέηνπλ ηάθξν. Ζ πφιε 

βξίζθεηαη ζε κηα επηθιηλή πεδηάδα, πνπ θπιά καιαθά πξνο ηε ζάιαζζα. Σν ζαιάζζην 

ηείρνο πιαηζηψλεηαη ζηα δχν άθξα ηνπ απφ ηζάξηζκνπο πχξγνπο. Ζ γχξσ πεξηνρή είλαη 

επίπεδε, ελψ ζην βάζνο πςψλνληαη βνπλά…»
42

.     

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 ε Θεζζαινλίθε πεξηβαιιφηαλ αθφκα 

απφ ηα κεζαησληθά ηεο ηείρε. Σν 1879 νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ πιεζπζκνχ άξρηζαλ 

λα βειηηψλνληαη ράξε ζηελ απνμήξαλζε ηνπ δπηηθνχ έινπο, ηεο πεξίθεκεο «κπάξαο» 

θαη ηεο θαηεδάθηζεο ηνπ παξαζαιάζζηνπ ηείρνπο, πνπ άξρηζε ην 1869 – 1870 

θαηφπηλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ δξαζηεξηφηαηνπ ακπξή Παζά. Οη ελέξγεηεο απηέο 

δηεχξπλαλ ηηο πξννπηηθέο επέθηαζεο ηεο πφιεο
43

. 

 Ζ επνηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο καδί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

θαηέζηεζαλ ηελ Θεζζαινλίθε, απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ην πιένλ θνζκνπνιίηηθν 

αζηηθνπνηνχκελν θέληξν ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

πφιν πνιηηηθψλ θηλήζεσλ θαη θηλεκάησλ ζηε καθξφρξνλε ηζηνξία ηεο
44

. 

                                                

 
41

 Charles Phillip Yorke: Ναχαξρνο ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ, κε ηνλ ηίηιν ηνπ ηέηαξηνπ 

θφκε ηνπ Hardwicke. Γελλήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ 1799 ζην Sydney Lodge ηνπ ανπζάκπηνλ. Ήηαλ 

γηνο ηνπ λαπάξρνπ Sir Joseph Sydney Yorke (1768 – 1831). Φνίηεζε ζηε Βαζηιηθή Ναπηηθή 

Αθαδεκία θαη κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ππεξέηεζε ζε δηάθνξα πνιεκηθά βξεηαληθά πινία ζηελ 

θεληξηθή Ακεξηθή θαη ηε Μεζφγεην. Σν 1819 ηνλ ζπλαληνχκε ζαλ αλζππνπινίαξρν ζηε θξεγάηα 

Phaeton θαη ην 1823 σο ππνπινίαξρν ζηε θξεγάηα Alacrity, ζην ζηαζκφ ηεο Μεζνγείνπ. Σν 1825 
πξνήρζε ζε πινίαξρν θαη κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ήηαλ ε παξαηήξεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

ηνπξθν-αηγππηηαθνχ ζηφινπ θαη ε θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο. ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο (1828 - 1831), αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ πνιεκηθνχ πινίνπ Alliagator θαη έιαβε κέξνο 

ζε δηάθνξεο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηελ απνζηξαηεία ηνπ ην 1870 κε ηνλ βαζκφ 

ηνπ λαπάξρνπ, ππεξέηεζε κε επηηπρία ηα ζπκθέξνληα ηνπ βξεηαληθνχ ζηέκκαηνο αλά ηελ πθήιην. Απφ 

ηνλ γάκν ηνπ κε ηε Susan Liddell, απέθηεζε πέληε αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα. Πέζαλε ζηηο 17 

επηεκβξίνπ 1873. Μία απφ ηηο ζπγαηέξεο ηνπ, ε Elisabeth Philippa Yorke – Biddulph, εμέδσζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1910 ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο σο πεγέο φιεο ηηο ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο θαη ηα εθαηνληάδεο γξάκκαηα πνπ έζηειλε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. χκθσλα κε απηά, ν 

Charles Phillip Yorke δηαηάρζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1830 λα επηζθεθζεί ην Βφιν θαη ηε 

Θεζζαινλίθε θαη λα ζπληάμεη αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηε δξάζε ηεο πεηξαηείαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

ηνλ θφιπν ηεο Θεζζαινλίθεο κάιηζηα θαηαδίσμε ηνλ Έιιελα πεηξαηή Γεψξγην Μαθξή κε ην πινίν 
ηνπ. Ζ Elisabeth Philippa Yorke - Biddulph θαηαγξάθεη κία κηθξή αλαθνξά ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο 

ηελ είρε ζεκεηψζεη ν παηέξαο ηεο ζηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ. [Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, 

(2008), φ.π., ζει. 123]. 

  
42

 Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 123. 
43

 Risal, (1914), φ.π., ζει. 243 – 245. 

  44 el.wikipedia.org/wiki/Θεζζαινλίθε 
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Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ θνζκνπνιίηηθνπ αέξα, πνπ είρε απνθηήζεη πιένλ ε 

Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο αλάπηπμήο ηεο, είλαη ε 

πεξηγξαθή ελφο άιινπ πεξηεγεηή, ηνπ William G. Schauffler
45

, ν νπνίνο είρε 

επηζθεθζεί ηε Θεζζαινλίθε ην 1847 ζηα πιαίζηα κηαο απνζηνιήο, πνπ ζθνπφ είρε 

ηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ Δβξαίσλ ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο: 

«…Σψξα νπνηαδήπνηε άλεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κπνξεί λα βξεζεί ζηε 

Θεζζαινλίθε. Έηζη, κπνξεί λα βξεη θάπνηνο επξσπατθά θαηαζηήκαηα, θξαγθνξάπηεο, 

παπνπηζήδεο θη άιινπο ηερλίηεο. Πξφθεηηαη λ’ αλνίμεη έλα αγγιηθφ παλδνρείν. 

Τπάξρνπλ αμηφινγνη γηαηξνί θαη θαινί θαξκαθνπνηνί. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην άξρηζε λα 

απμάλεη. Πέξζη λαπιφρεζαλ πεξίπνπ ηξηάληα αγγιηθά πινία ζην ιηκάλη ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Φέηνο σο ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ, ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε, ήηαλ 

πεξηζζφηεξα απφ πελήληα. Ζ ελδνρψξα γχξσ απφ ηε Θεζζαινλίθε αξρίδεη λα 

θαιιηεξγείηαη, ε πεξηνπζία αξρίδεη λα γίλεηαη αζθαιήο. Σα πξντφληα ηεο ελδνρψξαο 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα λα κεηαθεξζνχλ απφ εδψ ζην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ αγγιηθή γιψζζα αξρίδεη λα γίλεηαη 

πεξηδήηεηε, γηαηί είλαη ρξήζηκε ζηηο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. Ζ θνηλή γλψκε δέρεηαη 

απηέο ηηο αιιαγέο επλντθά…»
46

. 

  Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε νηθνλνκία ηεο Θεζζαινλίθεο αθνινπζεί 

αλνδηθή πνξεία. ’ απηφ ζπληεινχλ θαη ε παξάιιειε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ 

ζεκεηψλνπλ ηα δεκνηηθά έξγα ηεο πφιεο. Σν 1840 ε πφιε απέθηεζε ηελ πξψηε 

ηαθηηθή αηκνπιντθή ηεο ζπγθνηλσλία κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κέζσ Καβάιαο ελψ 

δχν ρξφληα αξγφηεξα ην Απζηξηαθφ Λφπδ έθεξε ηε Θεζζαινλίθε ζε απεπζείαο 

αηκνπιντθή επηθνηλσλία κε ην Βφιν, ηνλ Πεηξαηά, ηε χξν, ηελ Κέξθπξα, ηελ 

Σεξγέζηε θαη άιια Αδξηαηηθά ιηκάληα
47

. 

                                                

45
 William G. Schauffler: Ο William G. Schauffler επηζθέθζεθε ηε Θεζζαινλίθε γηα 

δεχηεξε θνξά ην 1847 θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ, πιένλ, σο ππεπζχλνπ ηεο απνζηνιήο πξνζειπηηζκνχ 

ησλ Δβξαίσλ ζηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, απέζηεηιε κία επηζηνιή ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο 

American Board ζηε Βνζηφλε, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ Missionary Herald ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1847. πσο ζεκεηψλεη ε Κ. Κηζθήξα, ε νπνία δεκνζίεπζε ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ηελ 

επηζηνιή απηή, ν ιφγνο ηεο ζχληαμήο ηεο ήηαλ ε ίδξπζε ελφο ηεξαπνζηνιηθνχ ζηαζκνχ ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα ηνπο εθαξαδίηεο Δβξαίνπο ηεο πφιεο. Ο ζηαζκφο ηδξχζεθε ην 1849, αιιά δηέθνςε 

νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1852. Ζ πεξηγξαθή ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα 1847 παξνπζηάδεη 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηή ηνπ 1834, αθνχ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ επηζηνιψλ, ε 
πξψηε εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο θαη ιηγφηεξν ζηηο γεληθέο πεξηγξαθέο 

ηεο πφιεο, πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ ηειεπηαία. [Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 148].  
46

 Γξεγνξίνπ - Υεθίκνγινπ, (2008), φ.π., ζει. 150. 
47

 Constantin Svolopoulos, (1978), “Les effets de la Guerre de Crimée sur la condition de 

Salonique: L’ exportation des Céréales”, ζην Actes du lle congrès international des Etudes du Sud-est 

Européen, ηφκνο 3νο, Aζήλα, ζει. 459 – 174. 
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1887 κηα βξεηαληθή εηαηξεία αεξηφθσηνο αλέιαβε θαη 

δηεθπεξαίσζε ην θσηηζκφ ηεο πφιεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1879 ιηζνζηξψζεθε ε 

«θεληξηθή νδφο», ε ζεκεξηλή Δγλαηία. ην δηάζηεκα 1887 – 1900 βειγηθή εηαηξεία 

κε θεθάιαην 5 εθαηνκκχξηα θξάγθα βειηίσζε ην δίθηπν χδξεπζεο θέξλνληαο λεξφ 

απφ ην Καινρψξη ζην Μπερ Σζηλάξ θαη πξνσζψληαο ην θαηφπηλ κε αηκνθίλεηεο 

αληιίεο ζηηο δεμακελέο ηνπ πδξαγσγείνπ ζηελ άλσ πφιε
48

. 

Ζ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο (1871 –1874) απφ ηε 

Θεζζαινλίθε ζηε Μεηξνβίηζα, ζεκάδεςε ηελ αιιαγή ησλ θαηξψλ. Σν 1888 ε 

γξακκή ελψζεθε κε ην ζεξβηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αλνίγνληαο ην δξφκν ηνπ 

εκπνξίνπ πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε. ηε δεθαεηία ηνπ 1890 δχν αθφκε γξακκέο 

έλσζαλ ηε Θεζζαινλίθε κε ην Μνλαζηήξη (1891 – 1894) θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

(1893 – 1896), πξνθαιψληαο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηνλ νηθνλνκηθφ πεξίγπξν ηεο 

πφιεο
49

.  

Σν 1893 μεθίλεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ηα ηππήιαηα ηξακ ελψ παξάιιεια 

ηελ ίδηα ρξνληά αλαηέζεθε ζε κηα γαιιηθή εηαηξεία ε βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ
50

. 

 

 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ν Λεπθόο Πύξγνο. 

 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επέηαζζε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ Δπξσπαίσλ 

κεηαπξαηψλ ζηε λέα επλντθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθσλφηαλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

Παξάιιειε ππήξμε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ
51

. 

  Ζ ζπζζψξεπζε πιεζπζκνχ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε απνθαηάζηαζε ζρεηηθά 

ζηαζεξψλ νδψλ επηθνηλσλίαο κε ηελ ελδνρψξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξνθή ησλ 

                                                

48
 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 157.  

49
 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 160. 

50
 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 157. 

51
 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 161. 
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αγξνηψλ πξνο ηελ θαιιηέξγεηα βηνκεραληθψλ εζνδεηψλ, έδσζαλ ψζεζε θαη ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα, ελψ κέρξη ηφηε ηελ θπξίαξρε κνξθή θαιιηέξγεηαο απνηεινχζε ε 

παξαγσγή ηνπ κεηαμηνχ. Παξάιιεια, ηδξχζεθαλ ζαπσλνπνηεία, καθαξνλνπνηεία, 

ρπηήξηα, θεξακνπνηεία θαη εξγαζηήξηα ζηγαξέησλ ελψ νη αηκνθίλεηνη αιεπξφκπινη 

θαη ηα βακβαθνπξγία πνιιαπιαζηάζηεθαλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1880
52

. 

κσο ε Θεζζαινλίθε, παξά ηε θήκε ηεο, σο κία απφ ηηο πιένλ 

εμεπξσπατζκέλεο πφιεηο ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, εμαθνινπζνχζε λα 

δηαηεξεί ηνλ ηνπξθνκσακεζαληθφ ηεο ραξαθηήξα
53

. 

Αλ θαη ήηαλ γλσζηή γηα ηελ θνζκνπνιίηηθε αηκφζθαηξά ηεο θαη γηα ηελ 

απαξάκηιιε εζληθή ηεο πνηθηινρξσκία, εληνχηνηο νη δηάθνξεο θνηλφηεηέο ηεο 

παξέκελαλ δηαρσξηζκέλεο, κε ηηο δηθέο ηνπο γιψζζεο, ηηο δηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, ηα 

δηθά ηνπο ηδεψδε θαη ηα δηθά ηνπο ήζε θαη έζηκα
54

. 

Ζ κνλαδηθή ζξεζθεπηηθή ζχλζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο δηακφξθσζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ έλαο κεηαγελέζηεξνο επηζθέπηεο ηελ πεξηέγξαςε σο «έλα είδνο 

ζπγρψλεπζεο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ιανχο πνπ θαηνηθνχλ ζ’ απηφ ηνλ ηφπν θαη κηα 

επηπρήο πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ θπιψλ, πνπ ε θχζε ησλ πηζηεπκάησλ ηνπο θαη ε 

πνηθηιία ησλ θαηαβνιψλ ηνπο ηείλεη λα ηηο ρσξίδεη»
55

. 

Ζ ζπγρψλεπζε απηή ήηαλ αλαπφθεπθηε, θαζψο άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, θνπιηνχξαο θαη ρξψκαηνο κνηξάδνληαλ ηνλ ίδην ρψξν θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ζπλαλαζηξέθνληαλ κεηαμχ ηνπο, εξγάδνληαλ ζηα ίδηα παδάξηα 

θαη βξίζθνληαλ ζε κία θαηάζηαζε ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο.  

Σα φξηα θαη νη θαλνληζκνί πνπ έζεηε ε πξσηεχνπζα ηεο νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο αλάκεζα ζηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, αλαηξέπνληαλ ζπλερψο, 

θαηά ηχρε ή επίηεδεο, απφ ηνλ απιφ ιαφ, ηδίσο φηαλ απηφο δνχζε καθξηά απφ ηελ 

πξσηεχνπζα. Οη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο δελ κπνξνχζαλ λα κνλσζνχλ αδηαπέξαζηα 

ε κία απφ ηελ άιιε. Μνπζνπικαλφπνπια δνχιεπαλ ηζηξάθηα ζε Υξηζηηαλνχο 

ηζαγθάξεδεο· Δβξαίνη θαη Μνπζνπικάλνη ρακάιεδεο θαη πεξηζηαζηαθνί εξγάηεο 

πεγαηλνέξρνληαλ καδί ζηηο απνβάζξεο ςάρλνληαο γηα δνπιεηά. Δχπνξεο 

                                                

  
52

 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 161. 

  
53

 Βακίθ Νη. Βνιθάλ - Νόξκαλ Ίηζθνβηηο, (2005), Αηαηνχξθ, Μηα ςπρνβηνγξαθία, κηθ. 

Κψζηαο Εεξβφο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει. 54. 

  
54

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 59. 

    
55

 Basil Nikolaides, (1859), Les Turcs et la Turquie Contemporaine· itinéraire et compte-

rendu de voyages dans les provinces ottomanes avec cartes détaillées, F. Sartorius, Paris, ζει. 45. 
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κνπζνπικαληθέο νηθνγέλεηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ Δβξαίεο θαη Υξηζηηαλέο ππεξέηξηεο 

θαη βπδάζηξεο, κε απνηέιεζκα λα αλαθαηεχνληαη ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηα 

αγφξηα λα γίλνληαη ζπρλά «νκνγάιαθηα αδέξθηα», ζρέζε πνπ κπνξνχζε λα δηαξθέζεη 

πνιιά ρξφληα
56

. 

Οη ζρέζεηο φκσο κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ θνηλνηήησλ δελ ζηακαηνχζαλ εδψ 

αιιά ζπλερίδνληαλ θαη ζην επίπεδν ησλ εκπνξηθψλ ζπλδηαιιαγψλ θαζψο είρε 

αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο έλα πεξίπινθν δίθηπν νηθνλνκηθψλ δεζκψλ. Οη 

Μνπζνπικάλνη, παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαλ πιεζπζκηαθά ζηε δεχηεξε ζέζε, 

δηαηεξνχζαλ απζηεξφ έιεγρν ηεο Θεζζαινλίθεο, θξαηψληαο ηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο, δψληαο απφ ηα έζνδά ηνπο σο γαηνθηήκνλεο θαη δαλείδνληαο ρξήκαηα κε 

κεγάια επηηφθηα. Οη Έιιελεο θαη νη Δβξαίνη απφ ηελ άιιε, ήηαλ αθηεξσκέλνη ζην 

εκπφξην. Λφγσ ηεο αξηζκεηηθήο ηνπο ππεξνρήο θαη ηεο καθξφρξνλεο παξνπζίαο ηνπο 

ζηε Θεζζαινλίθε, νη Δβξαίνη απνιάκβαλαλ ηδηαίηεξεο ζρέζεο κε ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο ηεο πφιεο. Ξέξνληαο λα θξχβνπλ ηνλ πινχην ηνπο θαη λα κε ζίγνπλ 

πνηέ ηνπο Μνπζνπικάλνπο, νη Δβξαίνη ηα πήγαηλαλ νηθνλνκηθά πνιχ θαιχηεξα θαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο
57

. 

 ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Θεζζαινλίθε ήηαλ έλα πνιππνιηηηζκηθφ κσζατθφ 

αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ζξεζθείαο θαη λννηξνπίαο. Ζ πνηθηινκνξθία 

ηεο απνηεινχζε ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα αιιά θαη απηφ άιισζηε πνπ 

ηελ θαζηζηνχζε κηα πφιε ηφζν μερσξηζηή. Οη θάηνηθνί ηεο, Μνπζνπικάλνη, 

Υξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη θαηά θχξην ιφγν θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά Φξάγθνη, 

Αξκέληνη θαη Αιβαλνί ζπκβίσλαλ πφηε αξκνληθά θαη πφηε φρη παξαθνινπζψληαο 

λνεξά ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή, εκπνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αλέιημε ηεο πφιεο, είραλ άκεζν αληίθηππν 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θνηλνηήησλ. Οη θνηλφηεηεο απηέο, αλ θαη ηφζν 

δηαθνξεηηθέο ε κία απφ ηελ άιιε, εληνχηνηο, κνηξάδνληαλ ηνλ ίδην ηφπν, ηα ίδηα 

παδάξηα, ηνπο ίδηνπο δξφκνπο, ηηο ίδηεο γεηηνληέο ζπλππάξρνληαο θαη ζπκβηψλνληαο ε 

κία δίπια ζηελ άιιε.   
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3. Ζ ειιεληθή θνηλόηεηα 

 

ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε ειιεληθή θνηλφηεηα αξηζκνχζε πεξίπνπ 2.000 

νηθνγέλεηεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην. χκθσλα κε 

ηνλ πεξηεγεηή Holland, νη Έιιελεο έκπνξνη αλ θαη ήηαλ κεηαπξάηεο ησλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ πξντφλησλ, εληνχηνηο δηαηεξνχζαλ απηφλνκεο θαη ππθλέο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο κε άιια νζσκαληθά ιηκάληα θαη κε ηε βφξεηα Δπξψπε
58

.  

  Μέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1823 ε ειιεληθή θνηλφηεηα πεξηνξίζηεθε ζε 3.000  

– 4.000 άηνκα, εμαηηίαο ησλ ιεειαζηψλ, ζθαγψλ, εμαλδξαπνδηζκψλ θαη θάζε είδνπο 

απζαηξεζηψλ πνπ είραλ μεθηλήζεη απφ ην 1821 – 1822 θαη είραλ άκεζν αληίθηππν 

ηφζν ζηε δεκνγξαθηθή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο
59

. 

Καηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη πάιη επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

ηελ ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα, ελψ παξάιιεια ην ειιεληθφ πξνμελείν απνηέιεζε, απφ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1835, έλα λέν πφιν έιμεο θαη ζπζπείξσζεο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ 

ζηε Θεζζαινλίθε
60

.  

Ζ ειιεληθή θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο γηα ηελ πφιε πνπ δίλεη ν 

πεξηεγεηήο John Galt ην 1809, βξηζθφηαλ ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα ηεο πφιεο θνληά 

ζηε θξαγθηθή ζπλνηθία
61

. Οη Έιιελεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηειάκβαλαλ ην 

λνηηαλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ηεο Κακάξαο 

θαη ηνπ Ηππνδξνκίνπ
62

. 

Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη ε πιεξνθνξία πνπ παξαζέηεη ν Galt, φηη ε ειιεληθή 

θνηλφηεηα είρε ηνπο δηθνχο ηεο αμησκαηνχρνπο, νη νπνίνη ξχζκηδαλ ηηο ππνζέζεηο ηεο 

απεπζείαο κε ηνλ ηνπηθφ δηνηθεηή. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ησάλλε 

Γνχηα Καπηαληδηφγινπ θαη άιισλ επηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ, ε ειιεληθή θνηλφηεηα 

απνθαζηζηά ή θαη αλεγείξεη εθ ζεκειίσλ ηνπο λανχο ηεο
63

. 
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Σα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ πεξηεγεηή Henry 

Holland ην 1812, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ απηνχο, ήηαλ ηειείσο 

ηνπξθηθά κε κηθξέο απιέο, πνπ ήηαλ ζπλήζσο γεκάηεο κε δέληξα
64

. 

Ο Holland, αλαθεξφκελνο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα  ηεο 

νζσκαληθήο Θεζζαινλίθεο, ηνλίδεη ηνλ νξζφδνμν ραξαθηήξα ηεο πφιεο, θαζφζνλ ε 

Θεζζαινλίθε ήηαλ κία απφ ηηο έδξεο κεηξνπφιεσλ ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο, ζηελ 

νπνία ππάγνληαλ νθηψ επηζθνπέο. Δπίζεο, αλαθέξεη ηελ χπαξμε πνιιψλ ειιεληθψλ 

εθθιεζηψλ  ζηε Θεζζαινλίθε, κε ζεκαληηθφηεξε ηε Ρνηφληα
65

. 

 Σν 1847 ν πεξηεγεηήο William G. Schauffler, θάλεη ιφγσ ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

γηα δψδεθα ειιεληθέο (νξζφδνμεο) εθθιεζίεο, έλαλ Αξρηεπίζθνπν, νθηψ Δπηζθφπνπο, 

ζαξάληα ηεξείο, δχν κνλαζηήξηα θαη 21 κνλαρνχο
66

. 

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ δελ ήηαλ πιένλ γεγελήο, θαζφηη νη πεξηζζφηεξεο παιαηέο 

βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο είραλ εθιείςεη νξηζηηθά, είραλ φινη εγθαηαιείςεη ηηο 

παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, πξνηηκψληαο πιένλ ηα «θξάγθηθα» ξνχρα θαη είραλ 

αλαπηχμεη έλα πξαγκαηηθά επξσπατθφ γνχζην, αλ θαη κεξηθέο θνξέο ε δνκή ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο πξνζνκνίαδε πεξηζζφηεξν ζηα αλαηνιίηηθα πξφηππα
67

. 

Σνλ επξσπατθφ ηξφπν ληπζίκαηνο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ε πεξηγξαθή ελφο άιινπ πεξηεγεηή ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηνπ 

John Foster Fraser
68

, ν νπνίνο βξέζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1907, κεζνχληνο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ αγψλα. ην βηβιίν ηνπ Pictures from the Balkans δίλεη κηα σξαία 

πεξηγξαθή γηα ηηο Διιελίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο: 

«…Οη φκνξθεο γπλαίθεο είλαη Διιελίδεο. Δίλαη ςειέο, πεξπαηνχλ κε ράξε φηαλ είλαη 

λέεο, ληχλνληαη άςνγα ζχκθσλα κε ηελ παξηδηάληθε κφδα θαη είλαη γνεηεπηηθέο θαη 
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δηαζθεδαζηηθέο ηελ ψξα ηνπ δεηιηλνχ, φηαλ καδεχνληαη φινη ζηνπο κηθξνχο 

παξαζαιάζζηνπο θήπνπο γηα λα αθνχζνπλ αδηάθνξε κνπζηθή θαη λα πηνχλε άλνζηε 

κπχξα…»
69

. 

Ζ ειιεληθή θνηλφηεηα, φπσο άιισζηε θαη νη ππφινηπεο θνηλφηεηεο ηεο 

νζσκαληθήο Θεζζαινλίθεο, είρε θαη ηα δηθά ηεο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηα νπνία 

ηα Διιελφπνπια ιάκβαλαλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

Ο Holland αλαθέξεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 

1812, ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

«…Γελ έρνπλ ηφζν κεγάιε θήκε ζηα γξάκκαηα φζν νη ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζηα 

Ησάλληλα, ίζσο ιφγσ ηεο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ε θαηάζηαζή ηνπο ζηε θχζε ησλ 

εκπνξηθψλ αζρνιηψλ ηνπο. Ωζηφζν, έρσ επηζθεθζεί ηα ζπίηηα νξηζκέλσλ εκπφξσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζηα νπνία ππήξραλ κεγάιεο ζπιινγέο βηβιίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβαλφηαλ φρη κφλν ε ξσκατθή  γξακκαηεία, αιιά θαη εθείλε άιισλ πεξηνρψλ 

ηεο Δπξψπεο…»
70

. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο δελ 

μεπεξλνχζε ην 20% ηνπ αληίζηνηρνπ εβξατθνχ, νη Έιιελεο, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα 

ηνπ Abbott, κπνξνχζαλ δηθαηνινγεκέλα λα ηζρπξηζηνχλ, φηη ήηαλ νη θχξηνη 

εθπξφζσπνη ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πφιεο θαη λα θαπρεζνχλ γηα νξηζκέλα 

εμαηξεηηθά επαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
71

.  

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηα Διιελφπνπια ηεο πφιεο κάζαηλαλ γξαθή θαη 

αλάγλσζε, απφ ηνλ πεξηζηαζηαθφ εγγξάκκαην παπά ή απφ ηνπο ιεγφκελνπο 

δηδαζθάινπο, νη νπνίνη παξέδηδαλ καζήκαηα φζν βξίζθνληαλ, πεξαζηηθνί, ζηελ 

πφιε. Αιιά ην 1828 επαλαιεηηνχξγεζε ην ειιεληθφ γπκλάζην
72

 θαη ην 1845 ηδξχζεθε 

ην Αλώηεξν Παξζελαγωγείν
73

.  
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 ε παιηά έγγξαθα, ήδε απφ ην 1852, αλαθέξεηαη ε χπαξμε Γπκλαζίνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε κε ηε κνξθή Αζηηθήο ρνιήο
74

. 

Σν 1872 ηδξχζεθε Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο αθηεξσκέλνο ζηελ «σθέιηκε 

γλψζε»
75

. Λίγν αξγφηεξα, ην 1873, ηδξχζεθε Γπκλάζην αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, εμέιημε κε ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ άλνδν ηνπ ειιεληθνχ 

εζληθηζκνχ, θαη ν έιεγρνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δηνξηζκψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ γηλφηαλ θαη απηφο απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν 

1875 αθνινπζεί ε ίδξπζε ελφο Γηδαζθαιείνπ Αξξέλσλ
76

, ην  νπνίν θαηαξγήζεθε ην 

1882 θαη μαλάξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 1883
77

. 

ηα 1874 ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο αξηζκνχζε ήδε πάλσ απφ 

1.500 καζεηέο, 98 απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ. Καηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 1899 – 1900 ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ έθηαλε ζρεδφλ ηηο 2.000 θαη ην 1912 ηηο 

3.900
78

, παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 

1890. Ζ ειιεληθή θνηλφηεηα ράξε ζηε βνήζεηα ζεκαληηθψλ δσξεψλ θαηάθεξε θαη 

αλαζπγθξνηήζεθε
79

. 

Σν Μάξηην ηνπ 1879 ηειέζηεθε αγηαζκφο ζην νηθφπεδν φπνπ επξφθεηην λα 

αλεγεξζεί ην Πξψην Γεκνηηθφ ρνιείν, ππφ ηελ παξνπζία ηνπ ηφηε βαιή ηεο 

Θεζζαινλίθεο Ρηθαάη Παζά
80

. 

ηελ εθεκεξίδα ηνπ Γθαξκπνιά κε εκεξνκελία 8 Απξηιίνπ 1884, αλαθέξεηαη 

ε ίδξπζε Διιεληθνχ Ηδησηηθνχ Παηδαγσγείνπ απφ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξην Κ. 

Οξθαλίδε. ε άιιν ηεχρνο ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο κε εκεξνκελία 26 Ηνπιίνπ 1888, 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«Αξρίδνπλ αη εγγξαθαί εηο ηα ήδε ππάξρνληα ζρνιεία Γπκλάζηνλ, Γηδαζθαιείνλ, 

Παξζελαγσγείνλ, Δκπνξηθήλ ρνιήλ ηνπ Μπεξηξάλ, Διιεληθφλ ρνιείνλ ηνπ 

Γεκεηξίνπ Οξθαλίδε, θαζψο θαη εηο λέα ηνηαχηα»
81

.  

 Σα ζρνιεία ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηδξχνληαη ην έλα κεηά ην άιιν θαη ε 

βαζκηαία αχμεζε ησλ καζεηψλ ηεο βεβαηψλεη ηελ πίζηε, φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
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ειιεληθήο εθπαίδεπζεο δελ απνηεινχζαλ πξνλφκην κφλν ησλ εππνξφηεξσλ 

νηθνγελεηψλ
82

.  

Οη Έιιελεο, δψληαο ζηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ζπλνηθίεο, ζηνλ αλαηνιηθφ θαη 

ζηνλ δπηηθφ ηνκέα, θαη θαηαιακβάλνληαο ηε δεχηεξε ζέζε, απφ πιεζπζκηαθήο 

απφςεσο, κεηά ην εβξατθφ ζηνηρείν, δηαηεξνχζαλ ηηο δηθέο ηνπο ζξεζθεπηηθέο 

παξαδφζεηο, ιάκβαλαλ ηε δηθή ηνπο ειιεληθή εθπαίδεπζε, ληχλνληαλ επξσπατθά, 

αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην θαη κνηξάδνληαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο κε ηνπο 

άιινπο ιανχο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε Θεζζαινλίθε, απνδεηθλχνληαο πφζν 

αιιειέλδεηεο ππήξμαλ νη ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο νζσκαληθήο πφιεο.   
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 Δπάγγεινο Α. Υεθίκνγινπ, (1994), Νεφηεξεο θαη ιαλζάλνπζεο εηδήζεηο γηα ηα 
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4. Ζ κνπζνπικαληθή θνηλόηεηα 

 

 Καζψο ε πνιενδνκία ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ επεξεαζκέλε απφ ηνλ 

πνιπεζληθφ ηεο ραξαθηήξα, ε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ 

Πάλσ πφιε, δειαδή ζην βνξεηνδπηηθφ νξεηλφ ηκήκα, ίζσο ε θαζαξφηεξε απ’ φιεο ηηο 

ζπλνηθίεο
83

.  

Οη κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο ηεο Πάλσ πφιεο ήηαλ καθξηά ε κία απφ ηελ 

άιιε. ηα θαηνπηλά ρξφληα φκσο, κε ηνλ εξρνκφ ησλ Βνζληαθψλ πξνζθχγσλ ζηα 

1876, ηα θελά ζα ζπκπιεξσζνχλ
84

. 

ζν πεξηζζφηεξν αλέβαηλε θαλείο πξνο ηελ Πάλσ πφιε, ηφζν πεξηζζφηεξν 

νζσκαληθφ χθνο απνθηνχζε ε πεξηνρή. Σα ζπίηηα ησλ Μνπζνπικάλσλ είραλ 

θεξακνζθεπέο, εζσηεξηθά κπαιθφληα, βνεηηθά θηίζκαηα θαη πεξίπηεξα. Σηο 

κνπζνπικαληθέο πεξηνρέο ηηο θνζκνχζαλ ηα ινπηξά (ρακάκ), έληεθα δεκφζηα θαη 

ηξηαθφζηα ηδησηηθά. Σν Μπέε Υακάκ ήηαλ ην δεκνθηιέζηεξν απφ απηά ηα ινπηξά, ηα 

νπνία ήηαλ ζνισηέο θαηαζθεπέο, ζαλ ηα ηδακηά, φκσο ρσξίο κηλαξέδεο
85

. 

 Σν 1809 ν Galt, δίλεη κηα αληηπξνζσπεπηηθή πεξηγξαθή γηα ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο πφιεο γεληθφηεξα: 

«…Ζ πφιε δηνηθείηαη απφ ηνλ κπέε θαη ηνλ κνπιά. Ο κπέεο δηνηθεί επίζεο θαη ηελ 

επαξρία. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. 

Ο κνπιάο θξίλεη ηειεζίδηθα πνηληθέο θαη αζηηθέο δηαθνξέο, εθηφο αλ ν δηνηθεηήο είλαη 

παζάο κε ηξεηο ηππνπξίδεο ή βεδίξεο. Τπάξρεη θαη έλαο αγάο, δειαδή ζπληαγκαηάξρεο 

ησλ γελίηζαξσλ, πνπ είλαη ν εηδηθφο πξνζηάηεο ησλ Δβξαίσλ. Οη αμησκαηνχρνη απηνί 

ζπλήζσο αληηθαζίζηαληαη θάζε ρξφλν. Ο παιαηφο βγαίλεη απφ ηε κία πχιε θαη ν λένο 

εηζέξρεηαη απφ ηελ άιιε…»
86

.   

  Ο Dwight, Ακεξηθαλφο δνθηκηνγξάθνο θαη δηεγεκαηνγξάθνο, πνπ γελλήζεθε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1875, είρε επηζθεθζεί ηηο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη έγξαθε γη’ απηέο κε ξνκαληηθφ χθνο: 

«…Αλαθαιχπηεηο κηθξέο πιαηείεο φπνπ έλα ή δχν πιαηάληα ξίρλνπλ ηηο ζθηέο ηνπο, 

φπνπ πάληα ηξέρεη ην λεξφ θάπνηαο βξχζεο θαη φπνπ άλζξσπνη κε ζνβαξά πξφζσπα 
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θάζνληαη ζε ςάζηλα ζθακληά, πίλνληαο γνπιηά γνπιηά ηνλ θαθέ ηνπο, θαπλίδνληαο ηνπο 

λαξγηιέδεο ηνπο θαη ίζσο αθνχγνληαο θάπνην πνιηηνγξαθεκέλν γξακκφθσλν…»
87

. 

ε αληίζεζε κε ηελ εβξατθή θαη ηελ ειιεληθή, ε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα 

ήηαλ ε ιηγφηεξν ελζσκαησκέλε ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο. Μεξηθνί 

Μνπζνπικάλνη ήηαλ αρζνθφξνη θαη θαξαγσγείο ή ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ θαη 

ειάρηζηνη ήηαλ ηερλίηεο. Σα επαγγέικαηα φκσο απηά απαζρνινχζαλ ζπγθξηηηθά 

ειάρηζηνπο
88

. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππφινηπνπο ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη ή 

ρσξνθχιαθεο ή αθφκα θαη γαηνθηήκνλεο, πνπ γηα επλφεηνπο  ιφγνπο πξνηηκνχζαλ 

ηελ αζηηθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηα αλζπγηεηλά θαη αθηιφμελα καθεδνληθά 

ηζηθιίθηα ηνπο. Ζ αλψηεξε ηάμε απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ αλψηαηνπο 

αμησκαηηθνχο θαη δεκφζηνπο ππαιιήινπο, κηα ηάμε ηεο νπνίαο ε δηαθζνξά 

απνηεινχζε ρηππεηή αληίζεζε κε ηελ εληηκφηεηα θαη ηελ αγαζφηεηα πνπ 

ραξαθηήξηδε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππφινηπσλ νκνζξήζθσλ ηνπο
89

. Απηνί νη 

πξνχρνληεο Μνπζνπικάλνη ηεο Θεζζαινλίθεο, ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ θηεκαηίεο 

θαη ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ, ηα νπνία λνίθηαδαλ ζηνπο «ξαγηάδεο». Αλ θαη δελ 

αζρνινχληαλ ηδηαίηεξα κε ην εκπφξην, εληνχηνηο νη Μνπζνπικάλνη έκπνξνη ήηαλ πην 

θαινπιεξσηέο απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο
90

. 

 Ζ κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη δνχζε ελζσκαησκέλε 

ζηνπο θφιπνπο κηαο θνζκνπνιίηηθεο πφιεο, φπσο ήηαλ ε Θεζζαινλίθε, σζηφζν δελ 

θαηάθεξε λα απεκπιαθεί απφ ην απζηεξφ πέπιν ηνπ κνπζνπικαληζκνχ θαη λα 

αθνινπζήζεη ηηο επηηαγέο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ πνπ πξφζηαδε ην επξσπατθφ θιίκα 

πνπ δηαθαηείρε ηελ Θεζζαινλίθε. 

 Αθφκα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ελψ φιεο νη ππφινηπεο θνηλφηεηεο είραλ 

πηνζεηήζεη ηνλ επξσπατθφ ηξφπν έλδπζεο, ε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα παξέκελε 

ηακπνπξσκέλε θάησ απφ ην έλδπκα ηεο κπνχξγθαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξηγξαθή πνπ δίλεη, ην 1903, ν δεκνζηνγξάθνο Δπζηξάηηνο Δπζηξαηηάδεο γηα ηηο 

Μνπζνπικάλεο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ αζελατθή εθεκεξίδα 

«θξηπ»: 
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«…Δηνηκάδνκαη λα ππνζέζσ πάιη φηη επξίζθνκαη εηο πφιηλ ειιεληθήλ, φηαλ έλαο 

φκηινο εθ ηξηψλ κπζηεξίσλ θηλνπκέλσλ ηξαβά ην βιέκκα κνπ. Δίλε ηξεηο ραλνχκηζζεο 

κε καχξα ληφκηλα· βαδίδνπλ σο ζθηαί θάπνησλ ζσκάησλ ανξάησλ. Σαο βιέπσ εθ ησλ 

φπηζζελ θαη νινλέλ ηαο πιεζηάδσ. Σν θαηάκαπξνλ αηιάδη ζηίιβεη εηο ηνλ ήιηνλ. 

Βαδίδνπλ ακίιεηνη, κε άθακπηα θεθάιηα θαη’ επζείαλ εκπξφο σο λα ηαο απνθιείνπλ ηα 

ληφκηλα απηά απφ ηνλ θφζκνλ ησλ άιισλ. Γελ πξνζέρνπλ εηο θαλέλα, νχηε θαλείο 

πξνζέρεη εηο απηάο. Καλέλα δελ βιέπνπλ θαη θαλείο δελ ηαο βιέπεη. Ζ άκαμα ηαο 

πξνζπεξλά πνιχ πιεζίνλ· ζθχβσ κε άπιεζηνλ πεξηέξγεηαλ πξνο ην πξφζσπφλ ησλ. Σα 

πξφζσπα δελ δηαθέξνπλ απφ ην νπίζζηνλ ηεο θεθαιήο. Ζ ίδηα καπξίια. Αιι’ ειαθξψο 

αξαηνηέξα· εληείλσ φιελ κνπ ηελ φξαζηλ θαη δηαθξίλσ εηο ηελ ζηηγκηαίαλ πξνζπέξαζηλ 

δχν κεγάια θξχδηα θαη δχν καχξαο βιεθαξίδαο, αη νπνίαη θαηεβάδνληαη 

πεξηθξνλεηηθψο  πξνο ηεο απζαδείαο κνπ…»
91

. 

Σελ ίδηα εηθφλα επηβεβαηψλεη ην 1907 ν πεξηεγεηήο Fraser, παξνπζηάδνληαο 

ηηο Μνπζνπικάλεο ηεο Θεζζαινλίθεο σο εμήο: 

«…Έπεηηα ππάξρνπλ νη ηνπξθν – κνπζνπικάλεο θπξίεο, νη νπνίεο πνηέ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ δξφκν, εθηφο αλ είλαη ηπιηγκέλεο ζε απιέο καχξεο ή γαιάδηεο ξφκπεο 

θη έρνπλ ηα πξφζσπά ηνπο θαιπκκέλα. Πνηέ δελ πεξπαηνχλ κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, πνηέ 

δελ θάζνληαη ζηνπο θήπνπο λα αθνχζνπλ θάπνηα νξρήζηξα. Μέλνπλ ζην ραξέκη θαη δελ 

έρνπλ θαλέλαλ άληξα λα κηιήζνπλ εθηφο απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο…»
92

.  

  Δθηφο φκσο απφ ηηο Μνπζνπικάλεο πνπ θνξνχζαλ θεξεηδέδεο, ηελ ίδηα 

αλαηνιίηηθε φςε παξνπζίαδαλ θαη νη άλδξεο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. Οη 

Μνπζνπικάλνη ηεο αλψηεξεο ηάμεο θνξνχζαλ ζαηηλέ παλσθφξηα κε πνιχρξσκεο 

θφδξεο θαη γνχλεο απφ δηκπειίλα, ελψ νη απηνί ηεο κεζαίαο ηάμεο θνξνχζαλ ζαθάθηα 

απφ χθαζκα ηεο Γξάκαο θαη παιηά απφ αγγιηθφ βακβάθη
93

. 

Ζ απζηεξή πίζηε ηνπ Ηζιακηζκνχ είρε αληίθηππν ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ηεο 

κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο θαη θαζφξηδε φρη κφλν ηνλ ηξφπν δσήο ηεο αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν ηεο εθπαίδεπζήο ηεο, ε νπνία δελ έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα παξεθθιίλεη 

απφ ηηο δηδαρέο ηνπ Κνξαλίνπ. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο παξαδνζηαθά δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα θεκηζκέλε. Σα ζρνιεία ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 
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θνξηηζηψλ αλχπαξθηε. Σα καζήκαηα, φπσο παξαηεξνχζε ε ζχδπγνο ηνπ Βξεηαλνχ 

πξνμέλνπ ζηα 1877, πζηεξνχζαλ ζε επηζηεκνζχλε, ε πεηζαξρία έιεηπε απφ ηηο ηάμεηο 

θαη ηα καζεκαηηθά ήηαλ αλεπαξθέζηαηα
94

.   

Σα δεκφζηα κνπζνπικαληθά ζρνιεία, ζηα νπνία νη Μνπζνπικάλνη ιάκβαλαλ 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είλαη ηα εμήο:  

 1) ε ζρνιή Ηδάδηε (Πξνπαξαζθεπαζηηθή ρνιή) πνπ ηδξχζεθε ην έηνο Δγίξαο 

1305 (1889), 2) ζρνιή Οζκάληε, πνπ ηδξχζεθε ην 1127 (1715), 3) ζρνιή Δλψζεσο θαη 

Πξνφδνπ Αιή Παζά, πνπ ηδξχζεθε ην 1273 (1857), 4) επηαηάμην Παξζελαγσγείν πνπ 

ηδξχζεθε ην 1273 (1857), 5) ην νπιηαλή νπκπεζή πνπ ηδξχζεθε ην 1277 (1861), 6) 

ε πνιπηερληθή ζρνιή Μεηράη Παζά (Midhat Paşa) πνπ ηδξχζεθε ην 1290 (1874), 7) ε 

ζρνιή Γαξέι Μνπαιηκίλ (Darü’l- muallimin) πνπ ηδξχζεθε ην 1298 (1882), 8) ην 

νπιηαλή πνπ ηδξχζεθε ην 1301 (1885), 9) ε ζρνιή Ρνπδηέη νππηάλ πνπ ηδξχζεθε ην 

1306 (1890), 10) ε ηξηηάμηα δεκνηηθή ζρνιή Εηρλή Παζά πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην 

1311 (1895), 11) ην εμαηάμην Παξζελαγσγείν πνπ ηδξχζεθε ην 1318 (1902), 12) ε 

ηεηξαηάμηα δεκνηηθή ζρνιή Σαηπηθάη πνπ ηδξχζεθε ην 1318 (1902), 13) έλα ηεηξαηάμην 

Παξζελαγσγείν κε ηελ ίδηα νλνκαζία (Σαηπηθάη) πνπ ηδξχζεθε ην 1318 (1902), 14) ε 

ζρνιή Μεξθέδ Ρνπζδηέ πνπ ηδξχζεθε ην 1326 (1910), 15) έλα ηξηηάμην 

Παξζελαγσγείν κε άγλσζηε εκεξνκελία ίδξπζεο, 16) ε επηαηάμηα αζηηθή ζρνιή 

ειηκηέ Μεθηεκπή κε επίζεο άγλσζηε εκεξνκελία ίδξπζεο, 17) ε ηξηηάμηα δεκνηηθή 

ζρνιή Αθηζέ Μεζηδήη (Δλψζεσο θαη Πξνφδνπ) γηα ηελ νπνία δελ αλαθέξεηαη ην έηνο 

ίδξπζήο ηεο, 18) ην Σζηλαξιή Μεθηεκπή κε άγλσζην έηνο ίδξπζεο, 19) ε ζρνιή Κηδήι 

Υαηδή Μνπζηαθά κε άγλσζην έηνο ίδξπζεο, 20) ε Κνπιηάε (παιαηά Ηηηρά Μεθηεκπή) 

κε άγλσζην έηνο ίδξπζεο, 21) ε Δπαγγεικαηηθή ρνιή ησλ Οξθαλψλ (ειαλίθ 

Υακεδηέ Μεθηεκπή αλαή) πνπ ηδξχζεθε ην 1878, 22) ην Υακεδηέ, 23) ην Ηλάο 

Ρνπζδηέ Μεθηεκπή (Παξζελαγσγείν), 24) ε ζρνιή Αιή Παζηά, 25) ε ζρνιή Μνπζηαθά 

Παζζά, 26) ην Ραβδάη ηκπηάλ (Κήπνο Παίδσλ), 27) ην Γηαδηγθηάξ Υακεδηέ (Δλζχκην 

ηνπ Υακίη), 28) ε ζρνιή Υαζάλ Φερκή Παζζά, 29) ην Υαδηθάε Ηξθάλ (Κήπνο 

γλψζεσλ), 30) ε Ννκηθή ρνιή, 31) ε Αζηπλνκηθή ρνιή, 32) ε Πξαθηηθή Γεσξγηθή 

ρνιή (Υακεδηέ Εηξαάη Ακειηγηάη Μεθηεκπή), 33) ε ρνιή Υσξνθπιαθήο (Εαληαξκά 

Μεθηεκπή) θαη 34) ε ηξαηησηηθή ρνιή (Μεθηεκπή Ηδάδηε βε Ρνπζδηέ Αζθεξί)
95
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Δπίζεο, ζηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγνχζαλ θαη ηα εμήο κνπζνπικαληθά 

ηδησηηθά ζρνιεία: 1) ε εμαηάμηα αζηηθή ζρνιή κε ην φλνκα Γηάηη Κηάξε Σεξεθή 

Μεθηεκπή πνπ ηδξχζεθε ην 1321 (1905), 2) ε ηξηηάμηα δεκνηηθή ζρνιή Υαιηδέ Υαλνχκ 

πνπ ηδξχζεθε ην 1326 (1910) θαη 3) ε ζρνιή κε ην φλνκα Δλψζεσο θαη Πξνφδνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε σο εμαηάμην γπκλάζην θαη είλαη άγλσζην ην πφηε ηδξχζεθε
96

.     

Μέζα ζ’ απηφ ην θιίκα ηεο ζπλερψο βειηηνχκελεο εθπαίδεπζεο, ήηαλ 

επφκελν ε Θεζζαινλίθε λα εμειηρζεί, απφ ην 1890, ζε επίθεληξν ηεο εζληθηζηηθήο 

ηνπξθηθήο ηδενινγίαο (θαη κάιηζηα ηνπ θχθινπ ησλ «gens Kalemler») θαη αξγφηεξα 

ζε ηδενινγηθφ θέληξν ηνπ Νενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο
97

. 
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5. Ζ εβξαϊθή θνηλόηεηα 

 

 Οη Δβξαίνη ππήξραλ ζηε Θεζζαινλίθε πάληνηε θαη απφ ηα αξραία αθφκε 

ρξφληα. Μεηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε, ε δεκνγξαθηθή θαη πνιηηηζηηθή αλαλέσζε 

ηεο πφιεο είρε ππνβαζκηζηεί ηειείσο. Οη 20.000 Ηζπαλνεβξαίνη πνπ ήξζαλ θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ καδηθά ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ην 1492, άιιαμαλ ηελ φςε ηεο, κε 

απνηέιεζκα ζηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα ν κηζφο πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο λα είλαη 

εβξατθφο. Απφ ηφηε, αιιά αθφκε θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ 

ηνπο Έιιελεο, ε εβξατθή παξνπζία έπαςε λα απνηειεί κεηνλφηεηα θαη επέδξαζε 

θαηαιπηηθά ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πφιε. Γη’ απηφ 

εμάιινπ έγηλε γλσζηή σο «κεηέξα-πφιηο ηνπ Ηζξαήι» ή σο «Ηεξνπζαιήκ ησλ 

Βαιθαλίσλ»
98

. 

ιεο αλεμαηξέησο νη πεγέο βεβαηψλνπλ φηη απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα σο ην πξψην 

ηέηαξην ηνπ 20
νπ

, ν πιεζπζκφο ηεο πνιπεζληθήο Θεζζαινλίθεο ήηαλ θαηά βάζε 

εβξατθφο
99

. 

Σν 1812 ν πεξηεγεηήο Holland, δίλεη κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξηγξαθή γηα ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο πφιεο: 

«…Οη Δβξαίνη απνηεινχλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Ο αξηζκφο ησλ 

ζπηηηψλ πνπ θαηαιακβάλεη απηφο ν ιαφο ππνινγίδεηαη ζε ηξεηο κε ηέζζεξηο ρηιηάδεο. Ζ 

θνηλφηεηα έρεη ηζπαληθή θαηαγσγή θαη είλαη εγθαηαζηεκέλε εδψ ππφ ζπγθεθξηκέλνπο 

φξνπο πξνζηαζίαο θαη πξνλνκίσλ, πνπ θαίλεηαη φηη ηεξνχληαη πηζηά απφ ηελ πιεπξά 

ησλ Σνχξθσλ. Οη Δβξαίνη ηεο αλψηεξεο ηάμεο θεξδίδνπλ ηα πξνο ην δελ θπξίσο σο 

κεζίηεο ή σο ιηαλέκπνξνη ζηα παδάξηα. Οη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη σο αρζνθφξνη 

ζηηο απνβάζξεο θαη ζε άιιεο παξφκνηεο εξγαζίεο…»
100

. 

 Οη πνιχρξσκεο, πνιππιεζείο θαη βνπεξέο εβξατθέο ζπλνηθίεο βξίζθνληαλ 

παξαδνζηαθά παξάιιεια ζηα ζαιάζζηα ηείρε, γχξσ απφ ηελ θεληξηθή αγνξά, ην 

ιηκάλη θαη ηελ πξνζηαηεπηηθή παξνπζία ησλ δηνηθεηηθψλ θηηξίσλ. Αλάκεζα ζηνπο 

                                                

98
 Ρέλα Μόιρν, (ρεηκψλαο 1994), «Ζ εβξατθή παξνπζία ζηε Θεζζαινλίθε», Παξαηεξεηήο, 

ηεχρνο 25 – 26, ζει. 13 – 51. 
99

 Γεώξγηνο Υαηδεθπξηάθνπ, (1910), Οδεγφο  Μαθεδνλίαο 1909 - 1910, Αζήλα, ζει.19, 

πύξνο Λνπθάηνο, (1986), «Πνιηηεηνγξαθηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, λνκνχ θαη πφιεο, ζηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1910», ζην Ζ Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, 
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ιαζπεξνχο δξφκνπο ηνπο, ηα μχιηλα θησρηθά ζπίηηα θαη ηα ζπζζσξεπκέλα 

απνξξίκκαηα ελδεκνχζαλ πνηθίιεο ινηκψδεηο αζζέλεηεο, πνπ, ζπλεπηθνπξνχκελεο 

απφ ηηο ηαθηηθέο επηδεκίεο ρνιέξαο θαη παλψιεο, απνδεθάηηδαλ ηελ εβξατθή εξγαηηθή 

ηάμε
101

. 

 ε αληίζεζε κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο, πνπ ην 

απνηεινχζαλ θησρνί κεξνθακαηηάξεδεο, νη πνιχ πινχζηνη Δβξαίνη (Μνξπνχξγν, 

Αιιαηίλη, Φεξλαληέδ, Μνδηάλν, Κνχλην), θαηνηθνχζαλ ζηηο βίιεο ηνπο θαηά κήθνο 

ηεο ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο ιγαο. Απηνί, εθηφο απφ ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ έδηλαλ 

απιφρεξα ζηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, δελ είραλ ηίπνηε θνηλφ κε ηνπο θησρνχο 

νκνζξήζθνπο ηνπο, νχηε θαλ ηε γιψζζα, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ηνπο κηινχζαλ 

γαιιηθά ή ηηαιηθά
102

.  

Πέξαλ φκσο ηνχηνπ, νη Δβξαίνη ηελ επνρή απηή απνηεινχζαλ ην θπξίαξρν 

ζηνηρείν ηεο νηθνλνκίαο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ βαζηθή ηνπο αζρνιία ήηαλ ε εκπνξία 

δεκεηξηαθψλ, αιιά επίζεο εμήγαλ θαπλφ, ιάδη θαη βακβάθη θαη εηζήγαλ θαθέ, 

δάραξε, μπιεία θαη δέξκαηα. Μεηά ην 1870 νξηζκέλνη έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηε βηνκεραλία
103

. 

Παξφηη ε εβξατθή θνηλφηεηα έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλέιημε ηεο Θεζζαινλίθεο, σο ν ηζρπξφηεξνο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο 

ηεο πφιεο, σζηφζν νη ίδηνη νη Δβξαίνη παξέκεηλαλ πηζηνί ζηηο αμίεο, ζηα 

παξαδνζηαθά ήζε θαη έζηκα, δηαηεξψληαο αθφκα θαη ην παξαδνζηαθφ έλδπκα κε ην 

νπνίν είραλ έξζεη απφ ηελ Ηζπαλία, σο χζηαην θφξν ηηκήο ζηνλ μεξηδσκφ ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ηεο παξαπάλσ άπνςεο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ πεξηεγεηή Fraser ζηα 

1907: 

«…Αιιά ηα πην εληππσζηαθά θνζηνχκηα είλαη εθείλα πνπ θνξνχλ νη κεζήιηθεο θαη 

ειηθησκέλεο Δβξαίεο θαη φρη νη λεαξέο πνπ – αθνινπζψληαο ηηο Διιελίδεο αδειθέο 

ηνπο – πξνηηκνχλ ηελ ηειεπηαία παξηδηάληθε κφδα. Ζ ελδπκαζία πνπ θνξνχλ νη Δβξαίεο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο Θεζζαινλίθεο. Πξηλ απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο αηψλεο κεγάια 

πιήζε Δβξαίσλ δηψρζεθαλ απφ ηελ Ηζπαλία. Πνιινί ήξζαλ ζηε Θεζζαινλίθε. Σψξα, 

ελψ ε κφδα ησλ ελδπκάησλ έρεη αιιάμεη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, νη Δβξαίεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο – φηαλ πεξλνχλ ηελ ειηθία πνπ ν ζπξκφο πξνζειθχεη – θνξνχλ αθξηβψο 

ην ίδην θφξεκα πνπ θνξηφηαλ ζηελ Ηζπαλία πξηλ απφ ηελ εθδίσμε. Απφ κεηέξα ζε θφξε, 

                                                

101 Βαθαιόπνπινο, (1983), φ.π., ζει. 313 – 315.  
102 Σνκαλάο, (1990), φ.π., ζει. 37.  
103

 Γνύλαξεο, (1997), φ.π., ζει. 162. 



 39 

κέζσ πνιιψλ γελεψλ, έρεη κεηαβηβαζηεί ην χθνο απηήο ηεο γξαθηθήο ελδπκαζίαο, 

ζχκβνιν θαη αλακλεζηηθφ γηα ην πψο νη Δβξαίνη θπλεγήζεθαλ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο, 

πξηλ βξνπλ θαηαθχγην ζε κνπζνπικαληθή ρψξα…»
104

.  

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870, ε εβξατθή 

θνηλφηεηα βξηζθφηαλ θάησ απφ ηε ζπλερή επηξξνή ηεο “Alliance Israélite 

Universelle”
105

. 

Σν παιηφηεξν ζρνιείν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ ην 

Σαικνχδ Σνξά Υαγθαδφι, πνπ ηδξχζεθε ην 1520. Σν ζρνιείν απηφ, πνπ έπαημε 

ζπνπδαίν ξφιν ζηε ζξεζθεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή αγσγή ησλ Δβξαηνπαίδσλ πάλσ 

απφ ηξηαθφζηα ρξφληα, θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά ην 1838 θαη μαλαθηίζηεθε κε 

δσξεέο πινχζησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ξαλαθάεθε θαη 

μαλαθηίζηεθε αθφκε κηα θνξά θαη θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο ζηελ ππξθαγηά ηνπ 

1917
106

. 

 Σν 1873 ηδξχζεθαλ ηα δηδαθηήξηα ηεο “Alliance Israélite Universelle”, πνπ 

έδσζαλ κεγάιε ψζεζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Δβξαίσλ θαη ηνπο έθεξαλ ζε ζηελή 

επαθή κε ηε γαιιηθή γιψζζα θαη ην γαιιηθφ πνιηηηζκφ. Σα δηδαθηήξηα 

πεξηιάκβαλαλ γπκλάζην, παξζελαγσγείν, λεπηαγσγείν θαη επαγγεικαηηθή ζρνιή 

ζειέσλ
107

. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε Δκπνξηθή ρνιή Γθαηέλην, ε Δκπνξηθή 

ρνιή Αιηζέρ, ην Διιελντζξαειηηηθφ ρνιείν Μπεξλαξδνχη, ην Ηδησηηθφ ρνιείν ηνπ 

Σδαρφλ, ηα Δθπαηδεπηήξηα ηνπ Μαίξ Πηληφ, ην ζρνιείν ηνπ Καδέο
108

. 

Σα απμαλφκελα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο, θαηέζηεζαλ 

ζχληνκα ηα γαιιηθά δεχηεξε γιψζζα ηεο θαη ζπληέιεζαλ απνθαζηζηηθά ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο εβξατθήο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, πξνεηνίκαζαλ 

κηα γεληά κεηαπξαηψλ θαη ππαιιήισλ εμαηξεηηθά πςεινχ επηπέδνπ, πνπ επάλδξσζαλ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηήξημαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εβξατθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζε κηα πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο δηείζδπζεο
109

. 
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6. Οη Νηνλκέδεο ηεο νζωκαληθήο Θεζζαινλίθεο 

 

6.1. Ο ηδξπηήο ηνπο ακπεηάη εβή 

 

 Οη Νηνλκέδεο (Dönme)
110

 ή Μακίλη
111

 απνηεινχζαλ κηα ηδηαίηεξε αίξεζε, 

πνπ πξνήιζε απφ ηνπο εθαξαληίκ (εθαξληίκ) Δβξαίνπο, νη νπνίνη αιιαμνπίζηεζαλ 

θαη αζπάζηεθαλ ηελ κνπζνπικαληθή πίζηε. Δμσηεξηθά, ηα κέιε ηεο αίξεζεο 

αλήθνπλ ζην Ηζιάκ, ζηα θξπθά φκσο ζηνλ Ηνπδατζκφ. Ενπλ, φζν κπνξνχλ καθξηά 

απφ ηνπο άιινπο θαη επηζθέθηνληαη ηα ηδακηά κφλν αλ είλαη αλάγθε, πξνθεηκέλνπ λα 

θξαηνχλ ηνπο εμσηεξηθνχο ηχπνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πήγαηλαλ ζπάληα γηα 

πξνζθχλεκα ζηε Μέθθα
112

.  

 Ο ηδξπηήο ηεο αίξεζεο ησλ Νηνλκέ, ήηαλ έλαο ιφγηνο ξαβίλνο, ν ακπεηάη 

εβή απφ ηε κχξλε
113

. Δκθαλίζηεθε γχξσ ζηα 1667 ζαλ θήξπθαο κηαο λέαο 

ηνπδατθήο δηδαζθαιίαο
114

. ηε γελέηεηξά ηνπ ηε κχξλε, αλ θαη ππήξρε κεγάιε 

εβξατθή παξνηθία, εληνχηνηο πζηεξνχζε πνιχ ζε αξηζκφ κειψλ, δπλακηθφηεηα θαη 

ήηαλ εμαξηεκέλε νηθνλνκηθά θαη πλεπκαηηθά απφ ηε Θεζζαινλίθε, ζηελ νπνία 

θαηέθζαλαλ θαη νη Δβξαίνη ηεο κχξλεο γηα λα κνξθσζνχλ
115

. 

Ο εβή ήηαλ άλζξσπνο εμππλφηαηνο θαη άξηζηνο κειεηεηήο ηνπ Σαικνχδ, ην 

νπνίν γλψξηδε θαιά. Σνλ θαηείρε αλεμήγεηνο κπζηηθηζκφο, ν νπνίνο μεπεξλνχζε ηα 

φξηα ηεο ινγηθήο. Θεσξνχζε φηη ήηαλ ν λένο Μεζζίαο πνπ ζα έζσδε ηνπο Δβξαίνπο. 

                                                

   
110
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Απφ φπνπ πεξλνχζε γηλφηαλ δεθηφο κε ελζνπζηαζκφ θαη πνιινί ήηαλ έηνηκνη λα 

ζπζηαζηνχλ καδί ηνπ θαη λα πνιεκήζνπλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δβξατθνχ Κξάηνπο
116

.  

 ηε Θεζζαινλίθε πεξίκελε ηνλ εβή κηα πνιχ κεγάιε ππνδνρή, θαζψο ζ’ 

απηή ηελ πφιε ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ε κεγαιχηεξε πλεπκαηηθή θαη πην πινχζηα 

θνηλφηεηα ησλ Δβξαίσλ ηεο Αλαηνιήο. Απφ ην γεγνλφο ηεο ππνδνρήο, αλεζχρεζαλ 

ηφζν νη ηνπξθηθέο αξρέο ηεο πφιεο φζν θαη αξθεηνί ξαβίλνη, γηα ηε βιαθψδε 

πξνζπκία πνπ έδεηρλαλ νη νκφζξεζθνί ηνπο απέλαληη ζηηο ζεσξίεο ηνπ ακπεηάη 

εβή
117

.  

 Χζηφζν, ε πιεπξά ησλ ξαβίλσλ πνπ πίζηεπαλ ζηα δηδάγκαηα ηνπ λένπ 

Μεζζία καδί κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλφηεηαο, ππνδέρηεθαλ ηνλ εβή ζαλ λα 

ήηαλ ν βαζηιηάο Γαπίδ. Ο εβή γλψξηδε φηη ην κεγαιχηεξν φλεηξν ησλ απαληαρνχ 

Ηνπδαίσλ ήηαλ ε αλαδεκηνπξγία ηνπ Κξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα ιφγηα 

ηνπ είραλ ηφζν πεηζηηθφηεηα θαη αλέπηπμε ηηο αξρέο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, πνπ 

θαηάθεξε ηα κάηηα φισλ λα γεκίζνπλ απφ δάθξπα
118

.   

Ζ Τςειή Πχιε φκσο ελεκεξψζεθε θαη έδσζε ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηα 

γεγνλφηα. Έζηεηιαλ ηφηε έλαλ εηδηθφ κνπκπαζίξ (εληεηαικέλν) κε έλα έληαικα 

ζπιιήςεσο, ν νπνίνο θαη έθεξε ηνλ ακπεηάη εβή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα λα 

απνινγεζεί ζηνλ ίδην ηνλ ζνπιηάλν
119

.  

ηαλ ηνλ παξνπζίαζαλ ζην Μεγάιν Βεδίξε, ν νπνίνο ήηαλ ν πιεξεμνχζηνο 

αληηπξφζσπνο ηνπ ζνπιηάλνπ, έλαο Δβξαίνο απφ ηε θξνπξά ηνπ Βεδίξε ηνπ ςηζχξηζε 

φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ζψζεη ηε δσή ηνπ ήηαλ λα αιιαμνπηζηήζεη θαη λα γίλεη 

Μνπζνπικάλνο
120

. 

 Μπξνζηά ζην Μεγάιν Βεδίξε, ν εβή έδεημε θαηάπηπζηε ζηάζε. Ακέζσο ηνπ 

παξέδσζε ην έκβιεκά ηνπ, δήηεζε επζπιαρλία θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαινπηάζεη, 

θψλαμε δπλαηά ζηα αξαβηθά: «Έλαο είλαη ν Αιιάρ θαη Πξνθήηεο ηνπ ν Μσάκεζ». 

Έηζη, δέρηεθε ηε κσακεζαληθή πίζηε, δειψλνληαο πψο ε φιε ηνπ ζπκπεξηθνξά είρε 

ζαλ κνλαδηθφ ζθνπφ λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηεο Τςειήο Πχιεο πάλσ ζην 

πξφζσπφ ηνπ
121

.  
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ηαλ έγηλε γλσζηή ε είδεζε γηα ηνλ πξνζειπηηζκφ ηνπ ακπεηάη εβή ζην 

Ηζιάκ, νη νπαδνί ηνπ έηξεμαλ λα αζπαζηνχλ θαη απηνί ηνλ Ηζιακηζκφ γηα λα 

πεηχρνπλ ζπγρψξεζε απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ νη νπαδνί ηνπ ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη 

ζε άιιεο πφιεηο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε θνηλφηεηα ησλ Νηνλκέδσλ
122

.  

 Οη εζσηεξηθέο δηρφλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

Νηνλκέδσλ, πήγαδαλ απφ ηηο δηαθσλίεο γχξσ απφ ηε γξακκή δηαδνρήο κεηά ην 

ζάλαην ηνπ Πξνθήηε ηνπο, θάλνληαο νξαηέο ηηο ζρηζκαηηθέο δηαζέζεηο πνπ 

αρλνθαίλνληαλ. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο Νηνλκέδσλ: νη Γηαθνπκπιάξ 

θαη νη Ηζκηξιήδεο
123

. 

 Ηδξπηήο ησλ Γηαθνπκπιάξ ήηαλ ν Γηάθνκπ Κεξίδν, θνπληάδνο ηνπ εβή θαη 

αδεξθφο ηεο γπλαίθαο ηνπ Ατζέ. Σν 1683 ε  Ατζέ ραηξέηηζε ηνλ αδεξθφ ηεο Γηάθνκπ 

σο ηνλ Querido (Αγαπεκέλν) πνπ είρε ιάβεη ην πλεχκα ηνπ εβή. Ο Γηάθνκπ Κεξίδν 

ζπλέβαιε ψζηε λα εμηζιακηζηνχλ νη νπαδνί ηνπ θαη έθπγε απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1690 γηα λα πάεη λα γίλεη ραηδήο, αιιά πέζαλε επηζηξέθνληαο 

απφ ηε Μέθθα
124

. 

Πνιινί απφ φζνπο είραλ αιιαμνπηζηήζεη καδί κε ηνλ εβή, ζεψξεζαλ ηελ 

θίλεζε ηνπ θνπληάδνπ ηνπ Γηάθνκπ, σο κηα αζεβή θάξζα παξακέλνληαο πηζηνί ζηνλ 

ακπεηάη θαη ζην θήξπγκά ηνπ. Απηνί, νλνκάζηεθαλ Ηζκηξιήδεο απφ ην φλνκα ηεο 

γελέηεηξαο ηνπ εβή
125

. 

πσο επηζεκαίλεη ν ηζηνξηθφο Νίθνο ηαπξνπιάθεο, ηφζν νη Ηζκηξιήδεο φζν 

θαη νη Γηαθνπκπιάξ, έβιεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ ηνπο πηζηνχο πνπ 

πξνζδνθνχζαλ ηελ επάλνδν ηνπ Μεζζία, ν νπνίνο είρε απνηξαβερηεί απφ ηνλ θφζκν. 

Ήηαλ κηα ζηάζε πνπ γεθχξσλε ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ Ηνπδατζκνχ θαη 

Ηζιάκ θαη κεηέηξεπε ηνλ ακπεηάη εβή ζε θάηη ζαλ θξπκκέλν Ηκάκε, ζαλ θη απηφλ 

πνπ ζπλαληάηαη ζε κηα κεξίδα ηεο ζηηηηθήο ζενινγίαο
126

. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα κηα ηξίηε νκάδα, πνπ επαλδξψζεθε θπξίσο απφ ηηο 

ηάμεηο ησλ θησρψλ θαη ησλ ηερληηψλ, απνζρίζηεθε απφ ηνπο Ηζκηξιήδεο θαη 

αθνινχζεζε έλαλ άιιν ραξηζκαηηθφ εγέηε, ην λεαξφ Μπαξνχρ Ρνχζν (γλσζηφ ζηνπο 
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νπαδνχο ηνπ σο Οζκάλ Μπακπά), ν νπνίνο δηαηεηλφηαλ φηη ήηαλ φρη απιψο ην ζθεχνο 

ππνδνρήο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ εβή αιιά ε ίδηα ηνπ ε κεηελζάξθσζε
127

. 

  Γψδεθα ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ακπεηάη εβή, εκθαλίζηεθε ζην 

πξνζθήλην έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ή ζπκθνηηεηέο ηνπ, νλφκαηη Μπεξδειάτ 

θεξχζζνληαο πεξίπνπ ηελ ίδηα δηδαζθαιία κε εθείλνλ. Σξάβεμε πνιινχο νπαδνχο 

αιιά πξνζρψξεζε αξγφηεξα κε 400 σο 500 νηθνγέλεηεο θη απηφο ζηνλ Ηζιακηζκφ. Ο 

Μπεξδειάτ ήηαλ ν ηδξπηήο ηεο αίξεζεο ησλ Καβαγηέξν
128

. 

 Παξφηη δηέθεξαλ ζηα δνγκαηηθά δεηήκαηα, νη θαηξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

είραλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Αθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ ίδηνπ ηνπ εβή, πνπ νη 

δεθανρηψ εληνιέο ηνπ απαγφξεπαλ ηνλ πξνζειπηηζκφ κε νπνηαδήπνηε κνξθή, 

παξέκελαλ εμαηξεηηθά δηαθξηηηθνί, πξνζηαηεχνληαο έηζη ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηηο 

ππνςίεο πνπ έηξεθαλ θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ δηαηχπσλαλ ελαληίνλ ηνπο θαη νη 

Μνπζνπικάλνη θαη νη Δβξαίνη. Αθφκα θαη νη πξνζεπρέο ηνπο ήηαλ γεκάηεο 

κπζηηθηζηηθνχο ππαηληγκνχο, ψζηε νη ακχεηνη λα κελ κπνξνχλ λα 

απνθξππηνγξαθήζνπλ ην εζψηεξν λφεκά ηνπο
129

. 

Οη Νηνλκέδεο ήηαλ φπσο νη θξππηνρξηζηηαλνί ηνπ Πφληνπ. Αζπαδφκελνη ηελ 

κνπζνπικαληθή ζξεζθεία, νη Σνχξθνη ηνπο ζεσξνχζαλ Μσακεζαλνχο επί 250 

ρξφληα. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1912, νη Νηνλκέδεο, πνπ ήηαλ 

ηφηε 15.000, δελ ζέιεζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ απειεπζέξσζε θαη λα μαλαγίλνπλ 

Δβξαίνη αιιά πξνηίκεζαλ λα παξακείλνπλ Μνπζνπικάλνη, θαζψο γηα 2,5 αηψλεο δελ 

είραλ δεζκνχο κε ηελ Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα θαη ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπο. Ζ 

ζπλζήθε φκσο ηεο Λσδάλεο ζεψξεζε φηη ήηαλ Σνχξθνη ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηνπο 

ζπκπεξηέιαβε ζηελ αληαιιαγή. Έηζη νη Νηνλκέδεο, αλαγθάζηεθαλ λα θχγνπλ απφ ηε 

Θεζζαινλίθε θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Σνπξθία. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ 

Θεζζαινληθέσλ, θάπνηνη απφ ηνπο Νηνλκέδεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ 

μεξηδσκφ, πξνζπάζεζαλ λα απνθηήζνπλ αιβαληθή ππεθνφηεηα
130

. 
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6.2. Ζ θνηλωλία ηωλ Νηνλκέδωλ 

 

 πσο φιεο νη πξνεγνχκελεο θνηλφηεηεο έηζη θαη νη Νηνλκέδεο είραλ ηε δηθή 

ηνπο θνηλφηεηα, ε νπνία ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ πεξηνρή ησλ «πχξγσλ», πεξηνρή 

πνπ είρε ηξαβήμεη ην νηθηζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ πινχζησλ θαηνίθσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξηνρή απηή πεξηιάκβαλε ηηο επαχιεηο πνπ θηίδνληαλ θαηά κήθνο 

ηεο αλαηνιηθήο παξαιίαο θαη ηεο παξάιιειεο νδνχ, ηεο κεηέπεηηα Βαζηιίζζεο 

ιγαο θαη Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α΄. Έθηνο απφ ηνπο Νηνλκέδεο, ζηελ πεξηνρή απηή 

θαηνηθνχζαλ επίζεο Ηζξαειίηεο, Σνχξθνη, Έιιελεο, Φξάγθνη θαη Λεβαληίλνη, εθφζνλ 

ην επέηξεπε ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε
131

. 

 Σν 1900 αξηζκνχληαλ ζηε Θεζζαινλίθε πεξίπνπ 250 νηθνγέλεηεο Νηνλκέδσλ, 

νη νπνίνη ήηαλ νη πην εχπνξνη Μνπζνπικάλνη πνπ είραλ αλαπηχμεη ζνβαξή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γλσζηνί θαη σο «Μπεδεζηελιήδεο». Σελ νηθνλνκηθή 

ηνπο άλεζε εμαζθάιηδαλ κε ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζην Γεκφζην θαη ηελ ελνηθίαζε 

θφξσλ
132

. 

Οη Νηνλκέδεο απνηεινχζαλ ην πην εχξσζην νηθνλνκηθά θνηλσληθφ ζηξψκα 

ηεο πφιεο. ηελ παξαδνζηαθή εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πξνζέζεζαλ, κεηά ηνλ 

εμηζιακηζκφ ηνπο, ηηο πξνζφδνπο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θξαηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ηεο ρψξαο
133

. 

  Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήηαλ παλίζρπξνη ηξαπεδίηεο, ζηξαηησηηθνί, 

βηνκήραλνη, έκπνξνη, επηζηήκνλεο, θηεκαηίεο, επηρεηξεκαηίεο, εθπαηδεπηηθνί, 

επελδπηέο, δηπισκάηεο, αλψηεξα ζηειέρε ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ 

ζνπιηαληθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ έιεγραλ, κε απαξάκηιιε δηαθξηηηθφηεηα θαη 

δεμηνηερλία, θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηθήο 

δξάζεο
134

. 

Δκπνξηθέο δπλαζηείεο, φπσο νη θαηαζθεπαζηέο θεζηψλ Καπαληδήδεο, 

ζπζζψξεπζαλ ακχζεηεο πεξηνπζίεο, έρηηζαλ επαχιεηο ζε επξσπατθφ ζηηι θνληά ζηε 

ζάιαζζα θαη κπήθαλ ζηε δεκνηηθή δηνίθεζε. Άιινη αζρνινχληαλ κε ηαπεηλφηεξα 
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επαγγέικαηα, ήηαλ δειαδή κπαξκπέξεδεο, κπαθηξηδήδεο, ληειάιεδεο θαη 

ραζάπεδεο
135

. 

 Χζηφζν, παξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ππεξνρή έλαληη ησλ άιισλ θνηλνηήησλ, 

νη ζρέζεηο ησλ Νηνλκέδσλ ηφζν κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο φζν θαη κε ηνπο Δβξαίνπο 

ήηαλ ακθίβνιεο. Οη πξψηνη ηνπο ππνπηεχνληαλ γηα θξππηνεβξαίνπο, πνπ 

αμηνπνηνχζαλ ην Ηζιάκ γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη νη δεχηεξνη ηνπο 

ππέβιεπαλ σο ηνπο πιένλ ππνινγίζηκνπο εκπνξηθνχο αληαγσληζηέο
136

. 

 Απνθνκκέλνη νπζηαζηηθά θαη απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο, ηε κνπζνπικαληθή θαη 

ηελ εβξατθή, νη Νηνλκέδεο αλέπηπμαλ ζηαδηαθά έλα είδνο κπζηηθηζηηθνχ Ηζιάκ, κε 

κηα ηνπδατθή ζπληζηψζα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηνλ θχξην θνξκφ ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

βίνπ. Πήγαηλαλ ζην ηδακί θαη κεξηθέο θνξέο γίλνληαλ ραηδήδεο, αιιά ζην ζπίηη 

εμαθνινπζνχζαλ λα κηινχλ ηα εβξαηντζπαληθά, πξάγκα πνπ ζπλερίζηεθε 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο νπαδνχο ηνπ Ρνχζν. Γηφξηαδαλ ην Ρακαδάλη θαη έηξσγαλ ηα 

παξαδνζηαθά γιπθά ηε δέθαηε κέξα ηνπ κήλα Μνραξέκ. πσο ε καγεηξηθή ηνπο, 

έηζη θαη νη δεθανρηψ εληνιέο, ηηο νπνίεο απέδηδαλ ζηνλ εβή, έδεηρλαλ θαζαξά ηελ 

επηξξνή ηφζν ηεο κνπζνπικαληθήο φζν θαη ηεο ηαικνπδηθήο πξαθηηθήο. 

Πξνζεχρνληαλ «ζην φλνκα ηνπ Θενχ ηνπ Ηζξαήι», αιιά αθνινπζνχζαλ πνιιά απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο κνπζνπικαληθήο πξνζεπρήο. Αθνινπζνχζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην 

κνπζνπικαληθφ έζηκν λα πεξηηέκλνπλ ηα αξζεληθά ηνπο παηδηά αθξηβψο πξηλ απφ ηελ 

ήβε θαη δηάβαδαλ ην Κνξάλη, αιιά αλαθέξνληαλ ζηηο γηνξηέο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

ην εβξατθφ εκεξνιφγην. Οξηζκέλνη πξνζιάκβαλαλ ξαβίλνπο γηα λα δηδάμνπλ ηελ 

Σνξά ζηα παηδηά ηνπο. Χο ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα επηθξαηνχζε ζηελ πφιε ε ππνςία, 

φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ Δβξαίνη, έζησ θαη εμαηξεηηθά αλαμηφπηζηνη ζαλ 

ηέηνηνη. Χζηφζν, εθείλν πνπ ζπλέβε ήηαλ, φηη κε ηνλ θαηξφ εμειίρζεθαλ ζε κηα 

μερσξηζηή εηεξφδνμε κνπζνπικαληθή ζέθηα, έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηα ζνπθηθά 

ηάγκαηα
137

. 

Ζ ζέθηα ησλ Νηνλκέδσλ επέιεγε γηα εθπξνζψπνπο ηεο πάληα ηνπο 

θαιχηεξνπο, πξνσζνχζε ηνπο απνδεδεηγκέλα ηθαλνχο, εθάξκνδε ηελ αξρή ηεο 

θηιαλζξσπίαο απέλαληη ζηνπο αδχλακνπο θαη γηα ηα κέιε ηεο ίζρπε απζηεξή 
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ελδνγακία κφλν εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Οη Νηνλκέδεο μερψξηδαλ γηα ηηο ηνικεξέο 

λεσηεξηζηηθέο ηνπο ηδέεο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο.  

Οη ρψξνη ιαηξείαο θαη ηαθήο ηνπο ήηαλ μερσξηζηνί απφ εθείλνπο ησλ 

ππνινίπσλ Μνπζνπικάλσλ. Ο δπηηθφο ηξφπνο δσήο, ε ηζφηηκε κε ηνπο άλδξεο ζέζε 

ηεο γπλαίθαο, ε παηδεία, ε εκθάληζε, νη επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

γεληθφηεξα ε θνζκνπνιίηηθε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είραλ θακία απνιχησο ζρέζε κε 

ηα αλαηνιίηηθα πξφηππα
138

.   

Μηα ραξαθηεξηζηηθή πεξηγξαθή γηα ηηο γπλαίθεο ησλ Νηνλκέδσλ, δίλεη ν 

Fraser, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηε Θεζζαινλίθε ην 1907 σο αληαπνθξηηήο ζην 

Μαθεδνληθφ Μέησπν: 

«…Μηα άιιε ηάμε γπλαηθψλ πνπ δηαθέξνπλ φρη κφλν σο πξνο ηελ ελδπκαζία, αιιά θαη 

ηελ θάζηα θαη ζπληζηνχλ ηδηνηππία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη νη γπλαίθεο ησλ 

Νηνλκέδσλ[…]. Έρνπλ πξφζσπν σρξφ θαη ζηνραζηηθφ, ιεπηφ ζαλ αιάβαζηξν. Σα 

κάηηα ηνπο είλαη κεγάια, ζθνηεηλά θαη νλεηξνπφια. Δίλαη ςειέο, φκνξθεο θαη λσζξέο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκβαδίδνπλ ηελ ελδπκαηνινγηθή απζηεξφηεηα, ζηελ νπνία 

είλαη ππνρξεσκέλεο σο κνπζνπικάλεο, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή αγάπε ησλ Δβξαίσλ 

γπλαηθψλ γηα ην πεξίηερλν, είλαη επηλνεηηθφο. Πάληνηε θνξνχλ καχξα θαη ην θάιπκκα 

ηεο θεθαιήο ηνπο είλαη έλα ιεπηφ ζάιη. Αιιά ε γξακκή θαη ν ζηνιηζκφο ησλ ελδπκάησλ 

είλαη εμαίζηνο, ην θάιπκκα ηεο θεθαιήο ηαθηνπνηεκέλν κε θαιαηζζεζία, ηα κπξάηζα 

γπκλά. Μαχξεο βεληάιηεο αλαδχνληαη θαη θξαηηνχληαη ςειά – φρη ηφζν ζρνιαζηηθά 

φηαλ ε θπξία είλαη φκνξθε θαη ην γλσξίδεη, φπσο ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα – έηζη ψζηε 

ην πξφζσπν λα θξχβεηαη απφ ηα κάηηα ησλ αλδξψλ. ηα θνπζηάληα ησλ Νηνλκέδσλ 

ππάξρεη κφλν καχξν ρξψκα, αιιά ε ράξε θαη ε εθεπξεηηθφηεηά ηνπο ηα θάλνπλ λα 

μερσξίδνπλ…»
139

.    

ιν ην λφεκα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ Fraser, ζπλνςίδεηαη ζε κία θξάζε ηνπ 

Νηνλκέ Ahmet Emin Yalman ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ, ν νπνίνο αλαπνιψληαο ηα 

παηδηθά ηνπ ρξφληα ζηε Θεζζαινλίθε είρε πεη φηη «Ζ πάιε αλάκεζα ζην παιηφ θαη ζην 

θαηλνχξγην ήηαλ ζπλερψο παξνχζα κέζα ζην ζπίηη καο»
140

.   

Σα απνκλεκνλεχκαηα ηεο Δδίλ Έληελ γηα ηελ επφκελε γεληά δείρλεη ηνλ 

εμεπξσπατζκφ ζηνπο θφιπνπο ησλ Νηνλκέδσλ, λα έρεη πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν. Ζ 
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νηθνγέλεηα ηεο Δδίλ ήηαλ εχπνξε θαη αζρνιηφηαλ κε ην εκπφξην θαπλνχ, 

ζπλδπάδνληαο ηελ έληνλε ζπλείδεζε ησλ εβξατθψλ ηεο θαηαβνιψλ κε ηελ πεξεθάληα 

γηα ηα πξφζθαηα επηηεχγκαηα ηεο ζηα πιαίζηα κηαο ηδηαίηεξεο κνπζνπικαληθήο 

θνηλφηεηαο, ε νπνία ήηαλ δεκέλε κε ηελ ίδηα ηε Θεζζαινλίθε. Οη ππεξέηεο ηνπ 

ζπηηηνχ ήηαλ Έιιελεο, ηα έπηπιά ηνπο γαιιηθά θαη γεξκαληθά θαη ε θνπδίλα ηνπο έλα 

κίγκα «παξαδνζηαθήο αξηζηνθξαηηθήο νζσκαληθήο θνπδίλαο θαη παξαδνζηαθήο 

ζεθαξδίηηθεο». Οη γπλαίθεο, θάπληδαλ ηζηγάξα κε άξσκα ιεκνληνχ ζηνλ θήπν ηεο 

κνληέξλαο παξαζαιάζζηαο βίιαο ηνπο, έπαηδαλ ραξηηά κεηά καλίαο θαη 

παξαθνινπζνχζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο επξσπατθνχο ζπξκνχο. Δίραλ φιεο πςειή 

κφξθσζε θαη ήηαλ αλνηρηέο, ελεξγεηηθέο θαη νκηιεηηθέο
141

. Πξψηεο, νη γπλαίθεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ Νηνλκέδσλ εκθαλίζηεθαλ δεκφζηα ρσξίο θεξεηδέ ηνικψληαο λα 

θσηνγξαθεζνχλ κε ηελ θψκε αθάιππηε
142

.  

 Ζ δηαηήξεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ Νηνλκέδσλ ζηεξηδφηαλ, θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο, ζηελ θαιή εθπαίδεπζε ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ
143

. Έηζη, 

εγθνιπψζεθαλ ηελ επξσπατθή εθπαίδεπζε θαη ηαπηίζηεθαλ κε ηε ζχξαζελ γλψζε, κε 

απνηέιεζκα λα κεηαηξέςνπλ ηε Θεζζαινλίθε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηελ πην θηιειεχζεξε, 

πξννδεπηηθή θαη επαλαζηαηηθή πφιεο ηεο Απηνθξαηνξίαο
144

. 
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6.3. Σα ζρνιεία ηωλ Νηνλκέδωλ  

 

Σα ζρνιεία ζηελ νζσκαληθή Θεζζαινλίθε ρσξίδνληαλ φρη κφλν κε βάζε ηηο 

θνηλφηεηεο, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζχκθσλα κε θάπνηεο ελδνθνηλνηηθέο δηαθνξέο. Ζ 

θνηλφηεηα ησλ Νηνλκέδσλ, ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηαδνρήο ηνπ ακπεηάη εβή
145

, 

ήηαλ ρσξηζκέλε ζηνπο Yakubiler, ζηνπο Karakaşlar θαη ζηνπο Kapancılar
146

, φπνπ 

θάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο είρε θαη ην δηθφ ηεο ζρνιείν. Οη Yakubiler είραλ ην 

ζρνιείν Fryz-l Ati, νη Kapancılar ην ζρνιείν Yadıgarı Terakki (απφ ην 1879) θαη νη 

Karakaşlar ην ζρνιείν Feyzie (απφ ην 1885)
147

.  

 Σν Yadıgarı Terakki Tıcaret Mectebi (Δκπνξηθή ρνιή), ηδξχζεθε ην 1295 

(1879) απφ ηνλ Ρακή Μπέε, φηαλ Γεληθφο Γηνηθεηήο ηνπ Βηιαεηίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο ήηαλ ν Hasan Tahsin Paşa. Λεηηνπξγνχζε ζηε ζπλνηθία ηνπ Σζανχο 

Μνλαζηήξ (ζπλνηθία Kasimiye, ζεκεξηλή Καζζάλδξνπ). Ο Παληειήο Κνληνγηάλλεο 

αλαθέξεη, φηη ήηαλ πιήξεο Αζηηθή ρνιή κε δχν αλψηεξεο εκπνξηθέο ηάμεηο, 8 ή 9 

ηάμεηο, 124 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 34 εζσηεξηθνί θαη 20 δηδαζθάινπο. Ο 

Παζράιεο Βαιζακίδεο θάλεη ιφγσ γηα ελληαηάμην γπκλάζην κε 16 δηδαζθάινπο, 70 

εζσηεξηθνχο θαη 315 εμσηεξηθνχο καζεηέο. Ζ ζρνιή απηή ζηεγαδφηαλ ζε ηδηφθηεην 

θηίξην, ηε θξνληίδα ηεο νπνίαο είρε αλαιάβεη έλαο παηδνλφκνο. ηηο 17 Ηνπλίνπ 1913 

ε ζρνιή ππέζηε ζνβαξέο δεκηέο απφ ηνπο Βνπιγάξνπο. ήκεξα ζπζηεγάδνληαη ζην 

θηίξην απηφ ην 51
ν
 Γεκνηηθφ θαη ην 306

ν
 Νεπηαγσγείν

148
. 

 Ζ ζρνιή Feyzie Mectebi ήηαλ ηδησηηθή ζρνιή θαη ηδξχζεθε ην 1301 (1885) 

αξρηθά σο Γεκνηηθή ρνιή κε 5 ηάμεηο θαη Νεπηαγσγείν θαη έπεηηα σο Αζηηθή ρνιή 

κε 7 ηάμεηο θαη κε 2 γπκλαζηαθέο. Ήηαλ ζρνιή ησλ Νηνλκέδσλ θαη ηελ νλνκαζία ηεο 

ηελ φθεηιε ζηνλ Φεβδί Παζά. Ο Παληειήο Κνληνγηάλλεο αλαθέξεη σο ηδξπηή θαη 

δηεπζπληή ηεο ζρνιήο ηνλ Μνπζηαθά Σεθήθ Δθέληε
149

. 
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 Σν Feyzie ήηαλ δηαηξεκέλν ζε δχν ηκήκαηα: ην πξψην ήηαλ γπκλαζηαθφ θαη 

ιεηηνπξγνχζε κε 9 ηάμεηο, ζηηο νπνίεο θνηηνχζαλ 92 εζσηεξηθνί θαη 423 εμσηεξηθνί 

καζεηέο. Σα καζήκαηα δίδαζθαλ 25 δηδάζθαινη. ην ζρεηηθφ πίλαθα, ζηε ζηήιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηαγξάθνληαη ηξία, ελψ ζηε ζηήιε ησλ παηδνλφκσλ – 

ππεξεηψλ δεθανρηψ άηνκα. Σν δεχηεξν ηκήκα ιεηηνπξγνχζε κε 7 ηάμεηο σο 

Παξζελαγσγείν (ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηελ ζεκεξηλή νδφ Δπζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο 

αξ. 1θαη θάεθε ην 1917, ζχκθσλα κε έγγξαθν ηνπ κνπθηή). Σα καζήκαηα δίδαζθαλ 

1 δάζθαινο θαη 11 δηδαζθάιηζζεο θαη παξαθνινπζνχζαλ 312 καζήηξηεο (270 θαηά 

ηνλ Παληειή Κνληνγηάλλε). Ζ ζρνιή λνίθηαδε έλα θηίξην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, ην 

νπνίν βξηζθφηαλ ππφ ηελ θξνληίδα ελφο παηδνλφκνπ
150

. 

 ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πξνζέζεζε ζην πξφγξακκά ηεο Δκπνξηθφ ηκήκα 

κε 2 ηάμεηο, ζηηο νπνίεο θνηηνχζαλ κφλν 8 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ήηαλ 

Υξηζηηαλφο
151

. 

 ην ηδησηηθφ απηφ ζρνιείν δίδαζθε ν πξσηνπφξνο δάζθαινο Şemsi Efendi, ν 

πξψηνο δάζθαινο ηνπ Kemal Atatürk
152

. 

 Σν 1912, θαη ελψ ην νζσκαληθφ Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ εηνίκαδε ην 

Δπηηειηθφ ρέδην Νν5, ε ηνπξθνθξαηνχκελε Θεζζαινλίθε απνιάκβαλε κε 

απαξάκηιιε λεθαιηφηεηα ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο νζσκαληθήο 

παηξσλίαο ηεο. Ο Υ. Υξηζηνδνχινπ ζην βηβιίν ηνπ «Οη ηξεηο ηαθέο ηνπ Υαζάλ Σαρζίλ 

Παζά» ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«…Οη Νηνλκέ ηεο Θεζζαινλίθεο, απηή ε εζσζηξεθήο αιιά δξαζηήξηα, θνζκνπνιίηηθε 

θαη πξννδεπηηθή θάζηα ησλ πξνζήιπησλ ζην Ηζιάκ πξψελ Δβξαίσλ, γηφξηαζε κε 

θακάξη αιιά θαη αγσλία γηα ην κέιινλ ηεο πφιεο ηνπο, ηα 30ρξνλα ησλ ζρνιηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο, πνπ απνηεινχζαλ ηελ θνξσλίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζε 

νιφθιεξε ηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Παξνχζα ζηηο ιακπξέο εθδειψζεηο ε 

αθξφθξεκα ηεο Θεζζαινλίθεο: νη παλίζρπξνη Καπαληδή, νη Καξαθάο, νη Γηαθνπκπί θαη 
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αλάκεζά ηνπο, ν πξσηνπφξνο Νηνλκέ εθπαηδεπηηθφο Şemsi Efiendi, δάζθαινο θάπνηε 

ηνπ κηθξνχ Mustafa Kemal, ηνπ κεηέπεηηα Atatürk»
153

. 

 Δπνκέλσο, ε θιεηζηή θνηλσλία ησλ Νηνλκέδσλ κε ηα ηδησηηθά ηεο ζρνιεία, 

βξέζεθε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ζρνιηθήο κνπζνπικαληθήο παηδείαο ζηελ πφιε θαη 

μερψξηζε ηφζν ζηελ εκπνξηθή φζν θαη ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο
154

. Απφ ηελ 

απνκφλσζε, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε θνηλφηεηα, θαηφξζσζε λα εμέιζεη κφλν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, φηαλ ε ίδηα απέθηεζε ηδηαίηεξε πνιηηηθή 

ζεκαζία, ιφγσ ηνπ ειέγρνπ ηεο δεκνθηιέζηαηεο εθεκεξίδαο “Asr” θαη ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ πξφζθεξε ζην Νενηνπξθηθφ θίλεκα
155

. 
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6.4. Οη Νηνλκέδεο ζήκεξα 

 

 Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο, ηo 1923, πνπ φξηδε ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κε βάζε ην ζξήζθεπκα, πήξαλ ην δξφκν γηα 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ζεσξήζεθαλ 

αληαιιάμηκνη. Αλάκεζα ζ’ απηνχο, ε πην ζιηβεξή πεξίπησζε ήηαλ αλακθίβνια 

εθείλε ησλ Νηνλκέδσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δηαηεξνχζαλ ζπλείδεζε ηεο εβξατθήο 

ηνπο θαηαγσγήο. Απηνί νη Νηνλκέδεο, είραλ θαηαγξαθεί σο «Οζσκαλνί», κε 

απνηέιεζκα θαηά ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ λα ζηαινχλ ζηελ 

Σνπξθία. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ Θεζζαινληθέσλ, πνιινί απφ απηνχο 

πξνζπάζεζαλ λα απνθχγνπλ ηνλ μεξηδσκφ κε ηελ απφθηεζε ηεο αιβαληθήο 

ππεθνφηεηαο
156

.  

 Οη απνδησγκέλνη απφ ηε Θεζζαινλίθε Νηνλκέδεο κνηξάζηεθαλ, κεηά ηελ 

αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. ηγά ζηγά φκσο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηα ηξία κεγάια νηθνλνκηθά θέληξα ηεο ρψξαο: ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηε κχξλε (ηελ παιηά θνηηίδα ηνπο) θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε, 

φπνπ ζήκεξα επεκεξνχλ. Παξά ηελ αληίζηνηρα δπζκελή κεηαρείξηζε, ηε βαξηά 

θνξνιφγεζε θαη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ ππέζηεζαλ θαη πθίζηαληαη αθφκα ζηε 

Νέα Σνπξθία σο «μέλνη», «ςεπδνκνπζνπικάλνη», «θξππηνεβξαίνη» θαη «απνζηάηεο», 

θαηάθεξαλ λα νξζνπνδήζνπλ, λα επηθξαηήζνπλ θαη λα εληαρζνχλ ζηελ αλεξρφκελε 

αζηηθή θνηλσλία ηεο θνζκηθήο πιένλ Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ πνιηηηθή ηεο 

«ελζσκάησζεο» ηνπ Κεκαιηθνχ θαζεζηψηνο ηνπο θαηέζηεζε ππνρξεσηηθά 

Σνχξθνπο
157

.   

 Οη Νηνλκέδεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, είραλ ηα δηθά 

ηνπο μερσξηζηά λεθξνηαθεία. πσο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο John Freely, ην 

λεθξνηαθείν ηνπο, ζηελ Κνηιάδα ησλ Αεδνληψλ πάλσ απφ ην Οπζθνπληάξ, ζηελ 

αζηαηηθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ, είλαη αθφκα γλσζηφ σο “Selanikliler Mezarliği” (ην 

Νεθξνηαθείν ησλ αινληθηψλ)
158

. Δθεί αλαπαχνληαη νη Καπαληδή θαη νη Καξαθάο 

Νηνλκέδεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη Γηαθνπκπί Νηνλκέδεο εληαθηάδνληαλ ζην κηθξφ 

λεθξνηαθείν ηνπο ζηελ πεξηνρή Μαθηζά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηνπο απέξηηηνπο 
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καξκάξηλνπο ηάθνπο ησλ ληνλκέδηθσλ λεθξνηαθείσλ ηεο Πφιεο, νη θσηνγξαθίεο ησλ 

θεθνηκεκέλσλ απεηθνλίδνπλ ηηο κνξθέο ζπνπδαίσλ Νηνλκέδσλ αινληθηψλ. 

Αλάκεζα ζηνπο άιινπο επηθαλείο Νηνλκέδεο, εδψ είλαη ζακκέλνο θαη ν Şemsi 

Efendi, ν πξψηνο δάζθαινο ηνπ Kemal Atatürk
159

. 

Πξαγκαηηζηέο φπσο πάληνηε, νη ζεκεξηλνί Νηνλκέδεο ηεο Σνπξθίαο έρνπλ ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ πεξηνξίζεη ηνπο παιηνχο εζσζηξεθείο θαλφλεο ηεο νκάδαο ηνπο. 

Οη ελδνγακίεο θαη ε ρσξηζηή ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο αλήθνπλ 

ζην παξειζφλ ή ηνπιάρηζηνλ εθιείπνπλ φζν πεξλάεη ν θαηξφο. Αθφκα θαη ηα 

μερσξηζηά λεθξνηαθεία ηνπο έρνπλ πηα εγθαηαιεηθζεί. ηε ζέζε απηή ππάξρνπλ 

πιένλ αλαπνδνγπξηζκέλα κάξκαξα, αδέζπνηα γαηηά, άζηεγνη αθφκα θαη ηα εκθαλή 

νζηά ησλ λεθξψλ. Οη θσηνγξαθίεο πάλσ ζηνπο ηάθνπο είλαη θαθνπνηεκέλεο απφ ηνπο 

θαλαηηθνχο ηζιακηζηέο, πνπ ηηο πεηξνβνινχλ γηαηί απεηθνλίδνπλ ηε κνξθή ησλ 

λεθξψλ, θάηη πνπ απαγνξεχεη ε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία θαη δελ ππάξρεη ζηα άιια 

κνπζνπικαληθά λεθξνηαθεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ια απηά απνθαιχπηνπλ ηελ 

αλαγθαζηηθή απνζηαζηνπνίεζε ησλ Νηνλκέδσλ απφ ηα παιηά έζηκα θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα
160

. 

ην κεηαμχ, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ πφιε πνπ ηνπο αλάζξεςε γηα πνιιά 

ρξφληα, ιηγνζηά ζεκάδηα ηεο παξνπζίαο ησλ Νηνλκέδσλ επηβηψλνπλ. Οη παιηέο ηνπο 

θαηνηθίεο θαηαζηξάθεθαλ ζηελ ππξθαγηά ηνπ 1917 ή ζηελ αλνηθνδφκεζε πνπ 

επαθνινχζεζε. Σν λεθξνηαθείν ηνπο, πνπ βξηζθφηαλ δίπια ζηε κεγάιε 

ζεθαξαδίηηθε λεθξφπνιε έμσ απφ ηελ πφιε, έγηλε πνδνζθαηξηθφ γήπεδν. Απηφ πνπ 

απέκεηλε ζήκεξα απφ ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ Νηνλκέδσλ ζηε Θεζζαινλίθε, είλαη 

ην κεγαιφπξεπν Γελί Σδακί, ην νπνίν θηίζηεθε ην 1902 απφ ηνλ ληφπην αξρηηέθηνλα 

Βηηαιηάλν Πνδέιη θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζ’ έλα κεηαπνιεκηθφ πξνάζηην, ζην δξφκν 

πξνο ην αεξνδξφκην. Υξεζηκνπνηείηαη σο εθζεζηαθφο ρψξνο ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο. Σν ζθηεξφ πξναχιηφ ηνπ είλαη γεκάην αξραίεο επηηχκβηεο ζηήιεο θαη 

καπζσιεία θαη ην επξχρσξν εζσηεξηθφ ηνπ αλνίγεη θαηά θαηξνχο γηα θάπνηα 

έθζεζε
161

. 
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Οη παιηνί αινληθηνί Νηνλκέδεο θνηκνχληαη ζήκεξα ζηελ ηνπξθηθή 

Ηζηαλκπνχι, ηνλ αηψλην χπλν κέζα ζηνπο δηθνχο ηνπο γαιήληνπο ηφπνπο ηαθήο. πσο 

θάπνηε νη πξφγνλνί ηνπο, ζηελ παιηά νζσκαληθή Θεζζαινλίθε
162

. 

Με ην πέξαο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ δίλεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

νζσκαληθήο Θεζζαινλίθεο ηνπ 19
νπ

, ηεο πφιεο πνπ γηα θάπνηνπο ήηαλ ε «Μέθθα ηνπ 

Βνξξά», ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο ε «Ηεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ». Ήηαλ ε πφιε πνπ 

ζηνπο θφιπνπο ηεο γελλήζεθαλ, αλαηξάθεθαλ, έδεζαλ θαη άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο 

Υξηζηηαλνί, Μνπζνπικάλνη, Δβξαίνη θαη Νηνλκέδεο. Ήηαλ έλα κσζατθφ εζλνηήησλ, 

πνπ θάζε θνκκάηη ηεο είρε ην ρξψκα κηαο άιιεο θνπιηνχξαο, αλαηνιίηηθεο, 

ζεθαξδίηηθεο θαη επξσπατθήο. ’ απηή ηελ πφιε κε ηελ απίζηεπηε καγεία, κε ηηο 

αηέιεησηεο ελαιιαγέο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, γελλήζεθε ν Kemal Atatürk, ν 

κεηέπεηηα Πξφεδξνο ηεο πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ν κεγαιχηεξνο κέρξη 

ζήκεξα εγέηεο ηεο Σνπξθίαο. Ζ Θεζζαινλίθε ππήξμε γηα ηνλ Kemal φρη κφλν ν 

ηφπνο γέλλεζήο ηνπ αιιά θαη έλαο ηφπνο φπνπ έιαβε ηελ πξψηε ηνπ εθπαίδεπζε θαη 

φπνπ γλψξηζε ηνλ άλζξσπν πνπ, φπσο ηζρπξίδνληαη ν Βακίθ Βνιθάλ θαη ν Νφξκαλ 

Ίηζθνβηηο ζην βηβιίν ηνπο «Αηαηνχξθ, Μηα ςπρνβηνγξαθία»
163

, έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηαπηίζηεθε καδί ηνπ θαη 

εκθπζήζεθε απφ απηφλ κε ην πλεχκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη εμεπξσπατζκνχ απφ 

ην νπνίν δηαθαηέρνληαλ ν ίδηνο. Απηφο ν άληξαο ήηαλ ν Şemsi Efendi, ν πξψηνο 

δάζθαινο ηνπ Kemal Atatürk ζηε Θεζζαινλίθε, ν κέληνξαο ηνπ Atatürk.     
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

Ο ŞEMSİ EFENDİ 

 

 

1. Βηνγξαθηθά 

 

 Ο Şemsi Efendi γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε γχξσ ζηα 1852
164

. Ο παηέξαο 

ηνπ Şemsi Efendi, νλνκαδφηαλ Abdi Efendi θαη ε κεηέξα ηνπ Rabia Hanım. Σν λεαξφ 

δεπγάξη παληξεχηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1851 ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Abdi Efendi ήηαλ 

έλαο φκνξθνο ζεζζαινληθηφο κφιηο 25 εηψλ θαη ε Rabia Hanım κεξηθά ρξφληα 

κηθξφηεξή ηνπ
165

. 

Οη νηθνγέλεηεο ηνπ λεαξνχ δεπγαξηνχ έκελαλ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, 

ζηε ζπλνηθία Hayrettincik. Μεηά ην γάκν ηνπο, νη δχν λένη κεηαθφκηζαλ ζηε 

ζπλνηθία Koca Kasım Paşa, ε νπνία ήηαλ θαη απηή κία απφ ηηο ζπλνηθίεο ηεο 

αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη βξηζθφηαλ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ ζπλνηθία 

ησλ γνληψλ ηνπο
166

. 

 Ο Abdi Efendi καδί κε ηε ζχδπγφ ηνπ Rabia Hanım ήηαλ άλζξσπνη 

νιηγαξθείο, πνπ δελ επηδεηνχζαλ ηα πινχηε θαη ηηο πεξηνπζίεο. Ο Abdi Efendi 

εξγαδφηαλ ζ’ έλα θαηάζηεκα ςηιηθψλ θαη παξφιν πνπ ν κηζζφο ηνπ δελ ήηαλ πνιχ 

κεγάινο, θαηάθεξλε λα πξνζθέξεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. 

Σφζν ν Abdi φζν θαη ε Rabia ήηαλ παηδηά νηθνγελεηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο. Δληνχηνηο 

φκσο, νη νηθνγέλεηεο ηνπο ήηαλ άλζξσπνη πνιχ ηθαλνί θαη έληηκνη
167

. 

Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επηπρηζκέλε θαη εηξεληθή δσή ηνπ λεαξνχ 

δεπγαξηνχ είραλ ηα παηδηά. Έηζη, ηνλ Μάην ηνπ 1852, ε Rabia Hanım, κεηά απφ κηα 

δχζθνιε γέλλα, έθεξε ζηνλ θφζκν έλα παλέκνξθν αγνξάθη
168

. 
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Οη γνλείο ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ, κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο, απνθάζηζαλ λα 

ηνπ δψζνπλ ην φλνκα Şemsi
169

, θαζψο ην κσξφ είρε γελλεζεί κε ηελ αλαηνιή ηνπ 

ήιηνπ. Δμάιινπ ην φλνκα απηφ, ήηαλ εχερν θαη εχθνιν ζην άθνπζκα
170

. 

 Ο Şemsi ήηαλ έλα γειαζηφ κσξφ κε πνιχ ιακπεξά κάηηα. Ήηαλ έλα 

«ηξηαληαθπιιέλην κσξφ» θαζψο, ζχκθσλα κε ην έζηκν ζηε Θεζζαινλίθε, έηζη 

απνθαινχζαλ φια ηα κσξά πνπ γελληφληαλ ηνπο αλνημηάηηθνπο θαη ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο
171

. 

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Şemsi, αθνινπζψληαο ην ηππηθφ κηαο κεζναζηηθήο 

νηθνγέλεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, κεγάισλαλ ην κνλαρνπαίδη ηνπο κέζα ζε κηα 

επηπρηζκέλε νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα. Οη ζπρλέο παηδηθέο αξξψζηηεο ηνπ κηθξνχ 

Şemsi επηζθίαδαλ ηελ επηπρία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ελψ ηηο εκέξεο πνπ ε θαηάζηαζή 

ηνπ βειηησλφηαλ, ζην ζπίηη επηθξαηνχζε γηνξηή
172

. 

 Παηδί κηαο θησρηθήο νηθνγέλεηαο, ν Şemsi ήμεξε πψο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

θάζε είδνπο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζήο ηνπ
173

. Πνιιέο θνξέο ήηαλ δχζθνιν λα εμαζθαιίζεη αθφκα θαη ηα 

αλαγθαία πξνο ην δελ. Χζηφζν κε ηελ νμπδέξθεηα πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε έβξηζθε 

ιχζεηο
174

. 

Μεηά απφ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζή ηνπ, ην 1867 (1284) θαη ζε ειηθία 15 

εηψλ, ν Şemsi νινθιήξσζε ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπ ηειεηψλνληαο κε 

επηηπρία ην “Selanik Rüştiyesi”
175

 (Γπκλάζην ηεο Θεζζαινλίθεο)
176

. 

  Σειεηψλνληαο ην ζρνιείν θαη γηα λα κελ επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, άξρηζε λα ζηέιλεη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ γηα 

απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ. Χζηφζν δελ πήξε ζεηηθή απάληεζε απφ θακία δνπιεηά. 
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Σειηθά, κεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο, άξρηζε λα εξγάδεηαη σο γξακκαηέαο ζ’ έλα 

ζπλνηθηαθφ καγαδί
177

.   

Ο İsmail Eren ζην άξζξν ηνπ πνπ αθνξά ην μεθίλεκα ηνπ Şemsi Efendi ζηελ 

πξψηε ηνπ δνπιεηά, αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Ο Şemsi Efendi, φηαλ ηειείσζε ην ζρνιείν, επεηδή ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα επσκηζηεί 

ην βηνπνξηζκφ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζ’ έλα καγαδί ζηε ζέζε ηνπ 

γξακκαηέα»
178

. 

 Παξάιιεια κε ηε δνπιεηά ζην καγαδί, ν Şemsi Efendi παξέδηδε ηδηαίηεξα 

καζήκαηα ζε άπνξα παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην. Με ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ απηή, ν Şemsi έγηλε ν ηδξπηήο ηνπ πξψηνπ θξνληηζηεξίνπ ηεο 

επνρήο ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ην ληηβάλη ελφο καγαδηνχ
179

. 

ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ν Özcan Mert ζ’ έλα άξζξν ηνπ αλαθέξεη ηα εμήο: 

«…Ο Şemsi Efendi, καδί κε ηε δνπιεηά ηνπ ζην καγαδί, ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ην 

πξψην ηδησηηθφ ιατθφ θξνληηζηήξην, παξαδίδνληαο ηδηαίηεξα καζήκαηα ζ’ απηνχο πνπ 

δελ κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ζην Γπκλάζην»
180

. 

 Γχν ρξφληα κεηά απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην Γπκλάζην, ν Şemsi 

δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Σεισλείνπ ηνπ Αγίνπ ξνπο. Αλ θαη 

αγαπνχζε πνιχ ηε Θεζζαινλίθε, ιφγσ ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, αλαγθάζηεθε λα ηελ 

απνρσξηζηεί πξνζσξηλά. Καηά ηα έηε 1869 – 1870 (1286 – 1287) βξέζεθε λα 

ππεξεηεί ζ’ απηφ ην πφζην. Χζηφζν ε εξγαζία ηνπ ζην Σεισλείν απείρε πνιχ απφ ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Ο Şemsi είρε δηάζεζε γηα δεκηνπξγία θαη επηζπκνχζε πνιχ λα 

δηαδψζεη ηε γλψζε ηνπ θαζψο ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ θαη παξέκεηλε ε αλάπηπμε 

ηεο Δζληθήο Παηδείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 1871 (1288) επέζηξεςε ζηε 

Θεζζαινλίθε εγθαηαιείπνληαο ηα θαζήθνληά ηνπ ζην Άγην ξνο
181

. 

Δθείλε ηελ ρξνληά, ν Şemsi άξρηζε λα δηδάζθεη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα ζ’ έλα 

μέλν ηδησηηθφ ζρνιείν πνπ είρε αλνίμεη πξφζθαηα ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ εξγαζία ηνπ 

ζ’ απηφ ην μέλν ζρνιείν απνηέιεζε νξφζεκν ζηε δσή ηνπ
182

. 
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 Ζ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ζ’ απηφ ην ζρνιείν ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμεη ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ γλψζεηο αλνίγνληάο ηνπ έλα λέν 

νξίδνληα. χληνκα άξρηζε λα ζθέθηεηαη ην άλνηγκα ελφο κνληέξλνπ ζρνιείνπ, ζην 

νπνίν ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζα γηλφηαλ κε ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο
183

.  

 Σν 1872 (1289) ν Şemsi πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ, 

αλνίγνληαο ην πξψην ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε Θεζζαινλίθε
184

. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζηα 1884 θαη ελψ ν Şemsi αζρνιηφηαλ κε ηελ ίδξπζε 

ησλ “Feyziye Mektebi”, παληξεχηεθε κε ηελ Makbule Hanım, ε νπνία ήηαλ θφξε 

κηαο ηαπεηλήο νηθνγέλεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο
185

. 

ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ επηπρηζκέλνπ γάκνπ, ην δεπγάξη απέθηεζε δχν 

θνξίηζηα, ζηα νπνία έδσζαλ ηα νλφκαηα Marife ζηε κεγαιχηεξε θαη Yekta ζηε 

κηθξφηεξε
186

. 

Σα δχν θνξίηζηα έιαβαλ ηελ πξψηε ηνπο εθπαίδεπζε απφ ηνλ παηέξα ηνπο 

Şemsi Efendi. Χζηφζν, ε Marife θαη ε Yekta ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

θαη είραλ εληειψο δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία
187

. 

 Ζ Marife είρε ηαιέλην ζηε κνπζηθή, ην νπνίν εκθαλίζηεθε ζε πνιχ κηθξή 

ειηθία. Βιέπνληαο ην ηαιέλην ηεο ν Şemsi, ηεο αγφξαζε έλα ιανχην θαη πξνζέιαβε 

έλαλ δάζθαιν γηα λα ηεο θάλεη καζήκαηα. Ζ πξφνδνο ηεο Marife ζην ιανχην ήηαλ 

κεγάιε θαη ε εζηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ παηέξα ηεο ήηαλ ηε ζηηγκή πνπ επέζηξεθε 

ζην ζπίηη θνπξαζκέλνο θαη ηελ άθνπγε λα παίδεη. 

Δθηφο φκσο απφ θαιή κνπζηθφο, ε Marife ήηαλ θαη ε κεγαιχηεξε βνήζεηα ηεο 

κεηέξα ηεο ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Σελ άξεζε πνιχ λα καγεηξεχεη θαη πην πνιχ ην 

αγαπεκέλν θαγεηφ ηνπ παηέξα ηεο, πνπ ήηαλ ην “Yeniceli köfte ile kanyi”. Σν λεαξφ 

απηφ θνξίηζη, πξνζέιθπε ηελ πξνζνρή κε ηελ νκνξθηά ηεο, ηε ράξε, ηελ επγέλεηα, 

ηελ επηκέιεηα θαη κε ηελ επηδεμηφηεηά ηεο ηφζν ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ φζν θαη 

ζηελ θνπδίλα
188

. 

                                                

183
 Eren, (1969), φ.π., ζει. 6, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 30. 

http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659 
184

 Eren, (1969), φ.π., ζει. 6, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 31. 

 http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659 
185

 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 34. 
186

 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 34, 49. 
187

 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 49 – 50. 
188

 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 50. 

http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659
http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659


 58 

  Λφγσ φισλ απηψλ ησλ πξνζφλησλ ηεο αιιά θαη ηεο θαιήο εθπαίδεπζήο ηεο, 

καδί κε ηελ νκνξθηά ηεο θσλήο ηεο θαη ην κνπζηθφ ηεο ηαιέλην, ε Marife βξέζεθε 

ζηε ιίζηα ησλ πεξηδήηεησλ θνξηηζηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο
189

. 

Ο γάκνο ηεο Marife απνηέιεζε νξφζεκν ζηε δσή ηνπ Şemsi Efendi θαη ηεο 

Makbule Hanım. Σα επφκελα ρξφληα ε Marife απέθηεζε ηξία παηδηά, δχν θνξίηζηα 

θαη έλα αγφξη
190

. 

 Ζ κηθξφηεξε θφξε ηνπ Şemsi Efendi, ε Yekta, είρε θιίζε ζηε γιψζζα θαη ζηε 

γξαθή. Γελ ήηαλ πνιχ φκνξθε αιιά ήηαλ θαιιηεξγεκέλε, θνκςή, ραξηησκέλε θαη 

πνιχ επγεληθή ηδηαηηέξα απέλαληη ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

Μηινχζε άπηαηζηα γαιιηθά θαη δηάβαδε μελφγισζζεο εθεκεξίδεο, πνπ 

έθηαλαλ ζηε Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ έπεθηαλ ζηα ρέξηα 

ηεο θαη εμέδηδε πεξηιήςεηο ησλ φζσλ είρε δηαβάζεη. 

Ζ Yekta κε φιν απηφ ην πλεπκαηηθφ απφζεκα εμειίρζεθε ζε κία πεξηδήηεηε 

ζπγγξαθέα πνπ έθαλε κεηαθξάζεηο θαη έγξαθε άξζξα ζηηο εθεκεξίδεο, πνπ 

εθδίδνληαλ ζηε Θεζζαινλίθε
191

. 

Ο γάκνο ηεο Yekta κε ηνλ İbrahim İhsan
192

 αλαθνχθηζε ηνλ Şemsi Efendi 

απφ ην κέιεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο κηθξφηεξεο θφξεο ηνπ. Σν λεαξφ δεπγάξη 

απέθηεζε έλα αγνξάθη, ζην νπνίν έδσζαλ ην φλνκα Veli
193

. 

Ο γάκνο φκσο απηφο δελ είρε επηπρήο θαηάιεμε θαη ε Yekta βξέζεθε ζηε 

δχζθνιε ζέζε λα αλαιάβεη κφλε ηεο ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, έθαλε κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ θαη έγξαθε 

άξζξα ζε εθεκεξίδεο πξνζθέξνληαο έηζη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηε δπλαηφηεηα 

ελεκέξσζεο
194

. 
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Μέρξη ην ζάλαηφ ηεο, παξέκεηλαλ δίπια ζηε Yekta ν κνλάθξηβνο γηνο ηεο Veli 

θαη νη γνλείο ηεο, ε Makbule Hanım θαη ν Şemsi Efendi
195

.  

Ζ δηακνλή φκσο ηνπ Şemsi Efendi θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, 

ζηελ πφιε πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ, ηεξκαηίζηεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 1912 

φηαλ νη ειιεληθέο δπλάκεηο θαηέιαβαλ ηελ πφιε. Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο, ε 

απφθαζε ηεο αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο ππνρξέσλε φινπο ηνπο Σνχξθνπο ηεο 

Θεζζαινλίθεο λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε κχξλε. Αλάκεζα 

ζ’ απηνχο ήηαλ θαη ν Şemsi Efendi κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ
196

.  

 Με απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ, ν Şemsi Efendi θαη ε νηθνγέλεηά 

ηνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Με ηε βνήζεηα ησλ ζπγγελψλ ηνπ εθεί, 

λνίθηαζαλ ηνλ θάησ φξνθν ελφο δηψξνθνπ ζπηηηνχ ζηε ζπλνηθία Nişantaşı bahçesi
197

. 

 Με επηζηνιή ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, ν Şemsi Efendi δηνξίζηεθε ζηελ 

Δπηζεψξεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Μεηά απφ 

έλα καθξφ δηάζηεκα σο Δπηζεσξεηήο, ηνπνζεηήζεθε ζην “Fatih Kız Lisesi” σο 

δάζθαινο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο
198

. 

 ηα 1916 ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Şemsi άξρηζε λα επηδεηλψλεηαη. Παξφηη 

είρε πεξάζεη ηελ ειηθία ησλ εμήληα εηψλ, ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα κελ ππνθχςεη 

ζηελ αζζέλεηά ηνπ. Μεηά απφ ηελ πξφζθαηξε αλάξξσζή ηνπ επέζηξεςε θαη πάιη ζηα 

δηδαζθαιηθά ηνπ θαζήθνληα. Χζηφζν, ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1917, ε επηδείλσζε 

ηεο θαηάζηαζήο ηνπ ηνλ θξάηεζε καθξηά απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. Σνπο 

ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο έκεηλε θαζεισκέλνο ζην θξεβάηη
199

. 

Ο Şemsi Efendi απεβίσζε ην 1917 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζε ειηθία 65 

εηψλ
200

. ην ζπίηη ηνπ ζην Eyüp θαηέθζαζαλ γείηνλεο, γλσζηνί, εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο θαη ζπγγελείο, κφιηο ελεκεξψζεθαλ ηελ ηξαγηθή είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.   

Ζ λεθξηθή πνκπή θαζψο θαη ε ηειεηή ηαθήο ήηαλ απιή θαη φπσο αλαθέξεηαη 

ζ’ έλα άξζξν ηνπ εθιηπφληνο ζπληαμηνχρνπ Αληηζηξάηεγνπ Galip Pasinler, ν νπνίνο 
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ήηαλ καζεηήο ηνπ Şemsi Efendi, δελ ηαίξηαδαλ θαζφινπ ζηε θήκε θαη ηε δφμα απηνχ 

ηνπ δαζθάινπ
201

. 

  Ο κεγάινο δάζθαινο εληαθηάζηεθε ζην θνηκεηήξην ηνπ Üsküdar, επί ηεο 

αζηαηηθήο πιεπξάο ηνπ Βνζπφξνπ, ζηε γξαθηθή «Κνηιάδα ησλ Αεδνληψλ» πνπ θέξεη 

κέρξη θαη ζήκεξα ην φλνκα «Κνηκεηήξην ησλ αινληθηψλ», ζπληξνθεχνληαο ηνλ γηα 

πάληα ηα αεδφληα πνπ ηφζν αγαπνχζε
202

. 

Ζ επηζπκία ηνπ λα επηζθεθηεί μαλά ηελ αγαπεκέλε ηνπ Θεζζαινλίθε, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Δληνχηνηο, ζηα 1907 ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, έδσζε ην 

φλνκα “Şemsi” ζ’ έλα δξφκν ζηε ζπλνηθία Hamidiye, απνδίδνληαο θφξν ηηκήο ζην 

κεγάιν δάζθαιν γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο πφιεο, ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο νπνίαο ππήξμε ηδηαίηεξα αγαπεηφο
203

. 

 

 

 

Υάξηεο, από ην βηβιίν ηνπ Γεκεηξηάδε Βαζίιε κε ηίηιν «Τοπογραυία της Θεσσαλονίκης κατά την εποτή της 

Τοσρκοκρατίας, 1430 – 1912», ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ν δξόκνο ηνπ Şemsi Efendi. ύκθωλα κε ηνλ θύξην Γεκεηξηάδε, 

ε ζπλνηθία Sınancık, βξηζθόηαλ αλάκεζα ζηνπο δξόκνπο Telli Kapı (Αγίνπ Γεκεηξίνπ) θαη Kurrahâne (παιαηά 

Αξηζηνηέινπο). Ζ ζπλνηθία είρε, επίζεο δύν δξόκνπο, νη νπνίνη ήηαλ θάζεηνη πξνο ηελ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ο έλαο  θάζεηνο 

δξόκνο ήηαλ ηνπ Pişmaniye Cami (=Σδακηνύ ηεο Απηζηίαο) θαη ν άιινο θάζεηνο δξόκνο ήηαλ ηνπ Şemsi Efendi (ζεκεξηλή 

Ξελνθώληνο). Απηνί νη δύν θάζεηνη δξόκνη απνηεινύζαλ ηκήκαηα ηεο νδνύ Δπζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο.   
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Πξηλ πεζάλεη ν Şemsi Efendi, έλησζε κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε φηαλ 

πιεξνθνξήζεθε, φηη νη θάηνηθνη ηεο Θεζζαινλίθεο, ζέινληαο λα ηνλ ηηκήζνπλ γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ πφιε, νλφκαζαλ έλαλ δξφκν ηεο ζπλνηθίαο 

Hamidiye σο “Şemsi Efendi Sokağı” (δξφκνο ηνπ Şemsi Efendi). Γπζηπρψο φκσο, 

ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηεο Θεζζαινλίθεο, νη ειιεληθέο δπλάκεηο θαηνρήο ηνλ 

θαηέζηξεςαλ ζάβνληάο ηνλ ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο
204

. 
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2. Ζ εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία 

 

 Ο κεγάινο δάζθαινο Şemsi Efendi, απηφο πνπ θαζηεξψζεθε σο ν πξψηνο 

δάζθαινο ηνπ Kemal Atatürk, αθηέξσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ησλ 65 ηνπ 

ρξφλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ
205

. 

Σν κνηίβν ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο παξνπζηάδεη ηνλ Şemsi σο έλα θηιάζζελν 

παηδί πνπ βξηζθφηαλ ζπρλά θάησ απφ ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα θάπνηνπ γηαηξνχ θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σα παηρλίδηα κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ είραλ αληηθαηαζηαζεί κε 

ηηο επηζθέςεηο ζην γηαηξφ. Απηή ε επαθή ηνπ κε ηνπο γηαηξνχο, απνηέιεζε ην 

έλαπζκα ηεο αξρηθήο ηνπ επηζπκίαο λα γίλεη θαη απηφο γηαηξφο
206

. 

Σελ επνρή πνπ ν Şemsi μεθίλεζε ην ζρνιείν, είρε άιια φλεηξα, εληειψο 

δηαθνξεηηθά φλεηξα γηα ην κέιινλ ηνπ. Ζ αγάπε θαη ε ζπκπάζεηα πνπ έλησζε γηα ηνλ 

πξψην ηνπ δάζθαιν, επέδξαζαλ θαηαιπηηθά πάλσ ηνπ θαη ηνπ δεκηνχξγεζαλ έλα 

βαζχ αίζζεκα αγάπεο γηα ηελ κάζεζε θαη ηελ δηδαζθαιία
207

. 

Ο εξεπλεηήο İsmail Eren ζην άξζξν ηνπ “Atatürk’ün İlk Hocası Şemsi 

Efendi”, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο, πεξηγξάθεη ηελ δίςα 

ηνπ Şemsi γηα κάζεζε κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

«Ο Şemsi Efendi, απφ ηελ παηδηθή ηνπ αθφκε ειηθία, έδεημε κεγάιν δήιν γηα ηε 

κφξθσζε. Πνιχ πξηλ κπεη ζην ζρνιείν, δηάβαδε θαη έγξαθε κε ελζνπζηαζκφ, κάζαηλε, 

ξσηνχζε θαη ζπκβνπιεπφηαλ ηνλ νπνηνλδήπνηε. Δπεηδή πξνεξρφηαλ απφ κηα θησρή 

νηθνγέλεηα ήηαλ δχζθνιν λα εμαζθαιίζεη αθφκε θαη ηα αλαγθαία πξνο ην δελ. Παξ’ 

φιεο φκσο ηηο δπζθνιίεο ηεο θηψρεηαο, κε ηελ νμπδέξθεηα πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε έβξηζθε 

ιχζεηο. Λφγσ απηήο ηεο θηψρεηαο, δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ δελ κπνξνχζε λα βξεη 

αθφκε θαη κειάλη γηα λα γξάςεη. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, βνπηνχζε κέζα ζην λεξφ ηελ 

θάπλα πνπ έπεθηε απφ ην ηδάθη θαη πξνζπαζνχζε λα γξάςεη πάλσ ζηα ρνληξνθνκκέλα 

ραξηηά ηνπ κπαθάιηθνπ, κ’ έλα θνκκάηη θνληαξηνχ, πνπ είρε πξνζπαζήζεη λα ιαμεχζεη 

θαθήλ θαθψο. Με απηφ ην θνληάξη, ην νπνίν βνπηνχζε ζην ζηαρηφλεξν, αληέγξαθε ηηο 

αζθήζεηο ηνπ θάλνληαο εμάζθεζε. Υάξε ζηελ ηφζε επηκνλή ηνπ, θαηφξζσζε θαη  πήξε 

ην απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ κε έλαλ ιακπξφ ηξφπν…»
208

.   
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Σν 1867, ηειεηψλνληαο ην Γπκλάζην ζε ειηθία 15 εηψλ, πξνζπάζεζε λα 

δηδάμεη απηά πνπ είρε κάζεη θαη λα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ
209

. Μεηά απφ κηα 

ζχληνκε πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία εξγάζηεθε ζ’ έλα καγαδί σο γξακκαηέαο, 

ηεισλεηαθφο ππάιιεινο ζην Άγην ξνο θαη δάζθαινο ζε άπνξα παηδηά, ην 1871 

αξρίδεη λα δηδάζθεη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα ζ’ έλα μέλν ηδησηηθφ ζρνιείν πνπ είρε 

αλνίμεη πξφζθαηα ζηε Θεζζαινλίθε
210

. 

Σν 1872 ν Şemsi Efendi άλνημε ην πξψην ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ζηε 

Θεζζαινλίθε γλσζηφ κε ην φλνκα “Şemsi Efendi Mektebi” (ρνιείν ηνπ Şemsi 

Efendi)
211

, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1891
212

.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ επαλδξψζεθε απφ λένπο 

αλζξψπνπο πνπ πίζηεπαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Παηδείαο, φπσο ηνλ Abdi 

Kamil
213

. Χζηφζν, ιφγσ ηεο απηαξρηθήο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ Şemsi Efendi, 

απνρψξηζαλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ν Abdi Kamil, ν Ali 

Kamil θαη ν Halil Vehbi. ην ζρνιείν, καδί κε ηνλ Şemsi, παξέκεηλε θαη ν Derviş 

Efendi
214

. 

  Αξγφηεξα, ν Abdi kamil θαη ν Ali Kamil, πήγαλ γηα έλα δηάζηεκα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε φπνπ ίδξπζαλ έλα ζχγρξνλν ηδησηηθφ ζρνιείν
215

 κε ην φλνκα 

“Şems-ül Maarifi”
216

. 

Σν 1873, ν Şemsi, παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζεη ηηο αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, άλνημε έλα θαθελείν 
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ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ θαη εθεκεξίδσλ θαη δψξηδε ζηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο βηβιία θαη δνθίκηα
217

. 

 Ο Şemsi Efendi, δελ αξθέζηεθε κφλν ζ’ έλα ζρνιείν αιιά άλνηγε ηα ζρνιεία 

ζηε Θεζζαινλίθε ην έλα κεηά ην άιιν. Ο Özcan Mert, ζ’ έλα άξζξν ηνπ, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 1994, ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία πνπ άλνημε ν Şemsi Efendi ζηε 

Θεζζαινλίθε, γξάθεη ηα εμήο: 

«Σν ζρνιείν πνπ άλνημε ν Şemsi Efendi δελ θξάηεζε πνιχ. Ωζηφζν ν ίδηνο, κεηά ην 

θιείζηκν θάζε ζρνιείνπ, πξνζπαζνχζε λα αλνίμεη έλα λέν. ην κεηαμχ, καδί κε ηνλ 

İsmail Hakkı, πνπ είρε απνθηήζεη ηε θήκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε Θεζζαινλίθε, 

επηδηφξζσζαλ έλα άζιην κηθξφ ηδακί ζην Aktarönü θαη κεηέθεξαλ εθεί ην ζρνιείν. Ζ 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο δελ θξάηεζε πνιχ θαη ν İsmail Hakkı 

Efendi, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ιφγσ απηήο ηεο δηαθσλίαο, απνρψξηζε απφ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη άλνημε κφλνο ηνπ έλα θαηλνχξγην ζρνιείν…»
218

.   

 Σφζν ην ζρνιείν πνπ ίδξπζαλ ν Şemsi Efendi κε ηνλ İsmail Hakkı, παξά ην 

γεγνλφο φηη ιεηηνχξγεζε γηα έλα δηάζηεκα, φζν θαη εθείλν πνπ είρε αλνίμεη ν Şemsi 

Efendi κε ηνλ Abdi Kamil, έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ ίδξπζε 

ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα Βαιθάληα
219

. 

 Σν 1879 ηδξχεηαη ζηε Θεζζαινλίθε, κε ηε ζπκκεηνρή πξνεζηψλ ηεο πφιεο 

φπσο ν Abdi Kamil, ν Derviş Efendi θαη ν Halil Vehbi Efendi, ην “Terakki 

Mektebi”
220

. Σν ζρνιείν απηφ, ηδξχζεθε ηνλ έβδνκν ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 69 – 70. 
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  219 Osman Şevkî, (1330), Yeni Usûl Ta’ lîm-i Kırâ’at, Kemâlat-ı Milliye ve Fazâ’ il-i 
İnsaniye (Ζ θαηλνχξγηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο αλάγλσζεο, ν Κεκαιηθφο Δζληθηζκφο θαη ε αμία ηνπ γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα), 6. Kısım, Selanik, ζει. 215, Osman Ergin, (1977), Türk Maarif Tarihi (Ηζηνξία ηεο 

Σνπξθηθήο Δθπαίδεπζεο), ηφκνη 1νο – 2νο, İstanbul, ζει. 469 – 471, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 32 – 33, 

34, 35, Eren, (1969), φ.π., ζει. 7. 
220

 Terakki Mektebi: Σν ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ησλ ζρνιείσλ 

“Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki”, ηα νπνία ζήκεξα είλαη πιένλ απφ ηα παιαηφηεξα ηδξχκαηα ηεο 

Σνπξθηθήο Δζληθήο Δθπαίδεπζεο. ηηο 2 Απγνχζηνπ, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ Rüştiye, ηα νπνία ήηαλ 

ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα θνηηνχλ ζηα ζρνιεία κε ην φλνκα 

“Terakki Mektebi”. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ αξρίδνπλ λα απμάλνληαη. Οη 

ηδξπηέο ηνπ “Terakki Mektebi” δηέθνςαλ θάζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi αιιά, φζνλ 

αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, πηνζέηεζαλ ηηο πξσηνπνξηαθέο ζθέςεηο ηνπ θαη ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ηνπ. ηηο 27 Μαξηίνπ 1880, ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ άιιαμε ζε “Selanik Terakki 
Mektebi”. To “Selanik Terakki Mektebi” καδί κε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ παξείρε, άξρηζε 

λα πξνζθέξεη θαη ιπθεηαθή εθπαίδεπζε. Ζ ηαρεία αλάπηπμε θαη ε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ην θάλεη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο εθείλεο ηεο επνρήο. Μεηά 

απφ αίηεκα ησλ γνλέσλ, ζην “Selanik Terakki Mektebi” ιεηηνχξγεζε θαη ηκήκα ζειέσλ. ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα, ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ άιιαμε ζε “Yadigar-ı Terakki Ticaret Mektebi”. Μέρξη ην 

1912, ιφγσ ηνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, ην ζρνιείν αληηκεηψπηδε δχζθνιεο ζηηγκέο ζηε Θεζζαινλίθε. 
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ζρνιείνπ ηνπ Şemsi Efendi θαη απνηέιεζε ην ζπνπδαηφηεξν ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην 

ζηε Θεζζαινλίθε
221

. 

Αξγφηεξα, ζηα 1884 κηα άιιε νκάδα επηρεηξεκαηηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Şemsi Efendi, ίδξπζαλ ην “Feyziye Mektebi”
222

, ην νπνίν ήηαλ ην δεχηεξν ηδησηηθφ 

ηνπξθηθφ ζρνιείν ζηε Θεζζαινλίθε
223

. 

  Σν “Ravza-i Talim Mektebi”
224

 ήηαλ, επίζεο, έλα απφ ηα ζρνιεία πνπ ίδξπζε 

ν Şemsi Efendi ζηε Θεζζαινλίθε. Γπζηπρψο, ην ζρνιείν απηφ, πνπ άλνημε ζηηο 15 

Ηνπιίνπ 1893 θαη πνπ δελ είρε καθξά δηάξθεηα δσήο φπσο ηα άιια ζρνιεία, έθιεηζε 

ζηηο 4 Ηνπιίνπ 1894
225

.  

                                                                                                                                      

κσο, απφ ην θιείζηκν ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ, πξηλ απφ ηέζζεξα ρξφληα ζηε 

Θεζζαινλίθε, πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηνπ “Terakki” αλνίγνπλ έλα άιιν ζρνιείν ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Απηνί νη άλζξσπνη είραλ εθπαηδεπηεί ζην “Selanik Terakki Mektebi” θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Απηή ε νκάδα ησλ 

λέσλ αλζξψπσλ, ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ λα ηελ κεηαβηβάζνπλ ζηηο 

επφκελεο γεληέο, ηδξχνπλ ζηηο 5 Απξηιίνπ 1919 έλα ζρνιείν κε ην φλνκα “Şişli Lisan Mektebi”. Απφ 

ην 1921 ην ζρνιείν κεηνλνκάζηεθε ζε “Şişli Terakki Mektebi”. Μεηά ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ηo 

1923, έθιεηζε θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ είρε κείλεη. Έηζη κηα ηζηνξία ζρεδφλ 55 

ρξφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, έιεμε ζηε Θεζζαινλίθε. Σν “Şişli Terakki Mektebi”, πνπ απνηέιεζε ηε 
ζπλέρεηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Şemsi Efendi, βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή Teşvikiye ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. [Koçak, (2000), φ.π., ζει. 33].  

(http://www.terakki.org.tr/vakif/728167602155051.asp?togle=div1&pgsub=2) 

(http://www.renkliweb.com/kultursanat/ataturkun-okudugu-okullar-ve-simdiki-isimleri.html). 
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 Eren, (1969), φ.π., ζει. 7, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 33. 
222

 Feyziye Mektebi: Ήηαλ ην δεχηεξν ηδησηηθφ ηνπξθηθφ ζρνιείν ζηε Θεζζαινλίθε. Ήηαλ 

ην “Sıbyan Mektebi” πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε “Feyziye Lisesi”. Σν ζρνιείν απηφ ηδξχζεθε ην 1885 

(1301). Ήηαλ ζρνιή ησλ Νηνλκέδσλ (εμηζιακηζζέλησλ Δβξαίσλ). Σελ νλνκαζία ηεο ηελ φθεηιε ζηνλ 

Φεβδί Παζά. Ο Παληειήο Κνληνγηάλλεο, ζην άξζξν ηνπ «ρνιεία αιινθχισλ ελ Θεζζαινλίθε», 

αλαθέξεη, φηη ηδξπηήο θαη δηεπζπληήο ηεο ζρνιήο ήηαλ ν Μνπζηαθά Σεθήθ Δθέληε. Σα πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγνχζε κε πέληε ηάμεηο θαη λεπηαγσγείν, αξγφηεξα ζπλέρηζε σο δεκνηηθή ζρνιή κε πέληε 
ηάμεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ήηαλ αζηηθή ζρνιή κε επηά ηάμεηο. Απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα: έλα 

γπκλαζηαθφ κε ελλέα ηάμεηο, ζηηο νπνίεο θνηηνχζαλ 92 εζσηεξηθνί θαη 423 εμσηεξηθνί καζεηέο. Σα 

καζήκαηα δηδάζθνληαλ απφ 25 δηδαζθάινπο. Σν δεχηεξν ηκήκα ιεηηνπξγνχζε κε επηά ηάμεηο σο 

παξζελαγσγείν θαη είρε 312 καζήηξηεο (270 αλαθέξεη ν Παληειήο Κνληνγηάλλεο). ην ηκήκα απηφ 

δίδαζθαλ έλαο δηδάζθαινο θαη έληεθα δηδαζθάιηζζεο. Ζ ζρνιή λνίθηαδε έλα θηίξην γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο, ηελ επίβιεςε ηνπ νπνίνπ είρε αλαιάβεη έλαο παηδνλφκνο. Σν 1934, κε επηζηνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

kemal Atatürk, ην “Feyziye Lisesi” κεηνλνκάζηεθε ζε “İşik Lisesi”, δειαδή «Λχθεην ηνπ θσηφο». Σν 

ίδξπκα “İşik Lisesi”, πνπ απνηειεί απεπζείαο ζπλέρεηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Şemsi Efendi, ζήκεξα έρεη 

δέθα ζρνιεία θαη έλα παλεπηζηήκην, φπνπ θνηηνχλ ζπλνιηθά 9.000 καζεηέο θαη θνηηεηέο. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ 1.000 άηνκα δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. [Βαιζακίδεο, (1998), φ.π., ζει. 352, Κνληνγηάλλεο, 

(έηνο Γ΄ 1910), φ.π., ζει. 160, Μπνύθα, (Σξίηε 13.11.2007), φ.π., ζει. 41, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 

33]. 
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224
 Ravza-i Talim Mektebi: Σν ζρνιείν απηφ είρε ζηελή ζρέζε κε ην ζρνιείν “Sıbyan 
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[Μπνύθα, (Σξίηε 13.11.2007), φ.π., ζει. 41]. 
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ηαλ πιένλ δελ κπνξνχζε λα αλνίμεη ζρνιείν ζην φλνκά ηνπ, ν Şemsi 

ζπλέρηζε ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ σο εθπαηδεπηηθφο ζε άιια ζρνιεία. Γηα ην ζέκα απηφ, 

ν Özcan Mert, αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Απφ ην 1885, ν Şemsi Efendi άξρηζε λα δηδάζθεη ζην “Feyziye Mektebi” ζηε 

Θεζζαινλίθε δηαζέηνληαο κία εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζχγρξνλε, σο πξνο ηε 

ζεκαζία ηεο, θαη πξνρσξεκέλε, σο πξνο ην επίπεδφ ηεο. Ο Şemsi, ζπλέρηζε λα 

δηδάζθεη σο κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ “Sıbyan Hey’et-i Tedriyesi”, ην 

νπνίν απνηεινχζε ηκήκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ “Feyziye Mektebi”, απφ ηηο 5 

Ηνπιίνπ 1894 έσο ηηο 23 Ηνπλίνπ 1895 θαη απφ ηηο 24 Ηνπλίνπ 1895 έσο ηηο 11 Ηνπλίνπ 

1896 σο δάζθαινο αλάγλσζεο θαη ζξεζθεπηηθψλ αξρψλ. Αξγφηεξα, ζην ίδην ζρνιείν, 

εκθαλίδεηαη σο δάζθαινο αξαβηθψλ απφ ηηο 2 Ηνπλίνπ 1897 έσο ηηο  21 Μαΐνπ 1898 

θαη απφ ηηο 22 Μαΐνπ 1898 έσο ηηο 11 Μαΐνπ 1899. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη σο δάζθαινο 

ζην ζρνιείν ζειέσλ ζην ηκήκα ησλ θνξηηζηψλ απφ ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1907 έσο ηηο 3 

Φεβξνπαξίνπ 1908»
226

. 

 Ο Şemsi Efendi, εξγάζηεθε σο δάζθαινο ζηα ζρνιεία “Terakki Mektebi” θαη 

“Feyziye Mektebi” πνπ είλαη γλσζηά σο ηδησηηθά ζρνιεία, πνπ ηδξχζεθαλ γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ θνηλφηεηα πνπ απνθαινχληαλ σο νη «Θεζζαινληθηνί» ή 

«εμηζιακηζκέλνη Δβξαίνη» ή «Νηνλκέδεο»
227

. 

ηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1912 φκσο, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ Şemsi Efendi σο 

δάζθαινο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηακαηάεη βίαηα θαζψο νη ειιεληθέο δπλάκεηο έρνπλ 

θαηαιάβεη ηελ πφιε θαη ίδηνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αλαγθαζηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ νξίδεηαη, θεχγνπλ γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
228

. 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, εξγάζηεθε αξρηθά σο Δπηζεσξεηήο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη κεηά απφ έλα κεγάιν δηάζηεκα ηνπνζεηήζεθε ζην 

“Fatih Kız Lisesi” σο δάζθαινο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο
229

. 

Σν 1916, παξά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πνπ είρε επηδεηλσζεί πνιχ, δελ 

ζηακάηεζε ηα καζήκαηα ησλ γαιιηθψλ ζην ζρνιείν. ηακάηεζε λα δηδάζθεη φηαλ, 
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ζηα 1917, ε επηβαξεκέλε πγεία ηνπ ηνλ θαζήισζε κηα γηα πάληα ζην θξεβάηη φπνπ 

θαη ιίγν κεηά άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή
230

. 

 Ο κεγάινο εθπαηδεπηηθφο Şemsi Efendi απέθηεζε κηα δίθαηε θήκε ζηελ 

πνξεία ηεο ηνπξθηθήο εθπαίδεπζεο. Αληηζηάζεθε κε ζάξξνο θαη ππνκνλή θαη δελ 

ιχγηζε απέλαληη ζε φιεο ηηο πηέζεηο, ηηο απεηιέο θαη ηηο αδπλακίεο πξαγκαηνπνίεζεο 

πνπ ζπλάληεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ηεο επηηπρίαο ηνπ ήηαλ ε επειημία, ην ζζέλνο, ην ζάξξνο θαη ε ππνκνλή ηνπ. Πνηέ δελ 

έζηξεςε ηα κάηηα ηνπ ζηνλ πιηθφ πινχην θαη ηα ρξήκαηα. Κχξην κέιεκά ηνπ ήηαλ ε 

επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Οη θφπνη ηφζσλ ρξφλσλ ζθιεξήο 

δνπιεηάο αληακείθζεθαλ κε δηαθξίζεηο βξαβείσλ θαη ν ίδηνο έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα 

ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ηνπξθηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππεξεηψληαο ην γηα κηζφ 

ζρεδφλ αηψλα
231

. 

 Ο Şemsi, μεθηλψληαο απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη δψληαο γηα 65 νιφθιεξα 

ρξφληα κηα πεξηπεηεηψδε δσή, ζα θαηαιήμεη ηειηθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, νη 

θάηνηθνη ηεο νπνίαο, αλ θαη ηνλ γλψξηδαλ σο ηνλ κηθξνχιε Şemsi  ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ηνλ θαζηέξσζαλ εληνχηνηο, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, σο “Şemsi Efendi”
232

. 
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3. Σν ηδηωηηθό ζρνιείν ηνπ 

 

 Ζ ηζηνξία ηνπ πξψηνπ ζχγρξνλνπ ηδησηηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε έρεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Şemsi Efendi. O Şemsi, ζθεθηφηαλ ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζην νπνίν ζα εθπαηδεχνληαλ ηα 

παηδηά ησλ Σνχξθσλ κε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
233

. 

  O Şemsi, εθκεηαιιεπφκελνο ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα άξζξα 129 

θαη 130 ηνπ θαλνληζκνχ ησλ εθπαηδεπηεξίσλ ηνπ 1869, ηα νπνία επέηξεπαλ ζηνπο 

Σνχξθνπο Μνπζνπικάλνπο λα αλνίγνπλ ηδησηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα θνηηήζνπλ θαη μέλνη θαη κε Μνπζνπικάλνη ππήθννη, πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε 

ηεο ηδέαο ηνπ
234

.  

ηελ απφθαζή ηνπ απηή, ηνλ ελζάξξπλαλ νη γνλείο θάπνησλ καζεηψλ θαη ηνλ 

ππνζηήξημαλ κεξηθνί ζπλάδειθνί ηνπ. Ο Şemsi ζηξψζεθε ζηε δνπιεηά 

ζπγθεληξψλνληαο εηζθνξέο απφ ηνλ ιαφ
235

. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Radoviçli Mustafa Bey, ν νπνίνο ήηαλ 

Γηεπζπληήο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε, δφζεθε ζηνλ Şemsi Efendi, άδεηα 

ιεηηνπξγίαο γηα ην άλνηγκα ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη ηνπ παξαρσξήζεθε θαη έλα 

θηίξην
236

. 

Σν 1872 ν Şemsi Efendi έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζρνιείν ηνπ ζηεγάδνληάο ην 

ζ’ έλα κηθξφ κνλψξνθν θηίξην, πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη απφ ην Γεξβίζηθν 

Μνλαζηήξη κε ην φλνκα “Çarşamba Dergâhı”, θαηά κήθνο ηεο ιεσθφξνπ Sabri Paşa 

ζηε Θεζζαινλίθε
237

. Σν ζρνιείν απηφ, πνπ βξηζθφηαλ κεηαμχ ηεο πιαηείαο 

Γηνηθεηεξίνπ θαη ηνπ ζεκεξηλνχ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ
238

, δελ ππάξρεη ζήκεξα
239

. 
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Σν ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi ζηε Θεζζαινλίθε (1872 – 1891). 

(Αζπξόκαπξε θαξη – πνζηάι, κε εκεξνκελία 18 Απγνύζηνπ 1954, από ην νηθνγελεηαθό θωηνγξαθηθό αξρείν 

 ηνπ ηόηε αλαπιεξωηή ππνπξγνύ Δπηθξαηείαο ζηελ Πξνύζα, ηνπ Ahmet Haluk Şaman).   

 

 

Μηα ραξαθηεξηζηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Şemsi Efendi, δίλεη ν 

ζηξαηεγφο Galip Pasinler ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα “Akşam” ζηηο 13 

Γεθεκβξίνπ 1938. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηα εμήο: 

«…Μπαίλνληαο θαλείο ζην ζρνιείν απφ ην δξφκν, βξηζθφηαλ ζε κηα κηθξή απιή. 

Αξηζηεξά ππήξρε κηα ζθάια, κε ηέζζεξα ή πέληε ζθαιηά, πνπ νδεγνχζε ζε έλα 

θεθαιφζθαιν φπνπ βξηζθφηαλ ε πφξηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. ηελ απιή έπαηδαλ 

είθνζη κε ηξηάληα παηδηά…Μπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα αηζζαλφηαλ θαλείο κηα ππέξνρε 

κπξνπδηά απφ ηα νινθαίλνπξγηα, απφ μχιν πεχθνπ θαζίζκαηα, πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα 

ζε ζεηξέο ρσξηζκέλεο απφ δηάδξνκν. Αξηζηεξά ηεο πφξηαο ζηεθφηαλ ν Şemsi Efendi θαη 

πίζσ ηνπ βξηζθφηαλ κηα φκνξθε ππεξπςσκέλε θαξέθια πάλσ ζε βάζξν κε δχν 

ζθαινπάηηα. ηνλ ηνίρν ήηαλ θξεκαζκέλνο έλαο καπξνπίλαθαο κε ζπφγγν θαη 

θηκσιία…Καζίζακε ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν, έρνληαο κπξνζηά καο ςειά 

θαινηαηξηαζκέλα γξαθεία. Πφζν φκνξθα ήηαλ!…»
240

.  

 Σν ζρνιείν επαλδξψζεθε απφ λένπο αλζξψπνπο πνπ πίζηεπαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο Δζληθήο Παηδείαο φπσο ηνλ Abdi Kamil Efendi. ηε ζπλέρεηα, ν ζεβαζηφο 

δάζθαινο Şemsi Efendi, ζέινληαο λα εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ 

πιένλ έθεξε ηελ νλνκαζία “Şemsi Efendi Mektebi” (ρνιείν ηνπ Şemsi Efendi), ην 

κεηέθεξε αιινχ
241

.  
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χκθσλα κε ηελ ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία», ζηηο 

13 Ννεκβξίνπ 2007, ν dr. Turgut Binzet
242

, ζρεηηθά κε ην ζρνιείν ηνπ Şemsi 

Efendi, αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ππήξραλ ηέζζεξα ηκήκαηα κε ζπλνιηθά 50 

καζεηέο. Ωζηφζν, κέρξη λα θιείζεη ην ζρνιείν, ν αξηζκφο έθηαζε ηνπο 350 – 400 

καζεηέο. Μάιηζηα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππήξρε ηφζν απμεκέλε δήηεζε, 

πνπ ν ηφηε δηεπζπληήο είρε δεηήζεη λα γίλεη έλα παξάξηεκα ζηελ παξαιία ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Σν παξάξηεκα έγηλε θαη ιεηηνχξγεζε, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα 

ην αθξηβέο ζεκείν ηεο ηνπνζεζίαο…Σν ζρνιείν ιεηηνχξγεζε απφ ην 1872 έσο ην 1891, 

νπφηε έθιεηζε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ…»
243

.   

πσο εμήγεζε ν dr. Turgut Binzet, ήηαλ έλα κνληέξλν ζρνιείν, πνπ, παξά ην 

γεγνλφο φηη ήηαλ ηδησηηθφ, έδηλε βάζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε θησρψλ παηδηψλ, κε 

απνηέιεζκα ην 25% - 30% ησλ καζεηψλ λα θνηηά δσξεάλ. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν δελ 

απεπζπλφηαλ κφλν ζε Σνχξθνπο αιιά θαη ζε άιιεο κεηνλφηεηεο πνπ δνχζαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε εθείλε ηελ επνρή
244

. 

Χζηφζν, ην ζχγρξνλν, θαηά ηα δπηηθά πξφηππα, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 

εθάξκνδε ν Şemsi Efendi ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ, θαη ην νπνίν δελ 

ζηεξηδφηαλ ζηε ζξεζθεία θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ Κνξαλίνπ, έγηλε αηηία λα 

θαηεγνξεζεί ν ίδηνο, φηη δίδαζθε ηα παηδηά κε ηηο κεζφδνπο ησλ απίζησλ
245

.  

 Οη βαλδαιηζκνί πνπ πξνθιήζεθαλ ζην ζρνιείν απφ απηή ηελ νκάδα ησλ 

θαλαηηζκέλσλ αλζξψπσλ, αλάγθαζαλ ηνλ Şemsi Efendi λα θιείζεη ην ζρνιείν θαη λα 

κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε κία αίζνπζα πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ θάησ φξνθν ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπ
246

. 

Οη επηζέζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη ν Şemsi γίλεηαη θαη πάιη ζηφρνο απηήο ηεο 

νκάδαο. Μεηά απφ απεηιέο, μχιν θαη βξηζηέο ηνλ αλαγθάδνπλ λα θιείζεη θαη πάιη ην 
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ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην ζπίηη ηνπ. Χζηφζν εθείλνο, γηα ηξίηε πιένλ θνξά, 

ρσξίο λα ην βάιεη θάησ, ζπλέρηζε ηα καζήκαηα κε θαη’ νίθνλ παξαδφζεηο
247

. 

Ο ζηξαηεγφο Galip Pasinler ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηελ εθεκεξίδα 

“Akşam” ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1938, αλέθεξε ηα εμήο: 

«…Ο Şemsi Efendi δελ έδσζε πξνζνρή ζε απηά. Πξνζπάζεζε μαλά γηα ηξίηε θνξά. 

Άξρηζε λα έξρεηαη ζηα ζπίηηα καο ην απφγεπκα θαη λα καο θάλεη κάζεκα. Μ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηζθεπηφηαλ ηνπο ηειεπηαίνπο είθνζη καζεηέο ηνπ θάζε λχρηα, δηδάζθνληαο ή 

επηβιέπνληάο καο γηα πέληε ή δέθα ιεπηά…»
248

. 

 Σν ζέκα ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Şemsi Efendi, επαλέθεξε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Δπαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ν Midhat Paşa, ν νπνίνο δηεηέιεζε 

δηνηθεηήο ηνπ Βηιαεηίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην δηάζηεκα απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 

1873 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1874. Ο Midhat Paşa, ήηαλ έλαο θηιειεχζεξνο θαη 

πξσηνπνξηαθφο δηνηθεηήο, ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ νπνίνπ απέζπαζαλ νη 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ηνπ Şemsi Efendi θαζψο θαη ε δηακάρε πνπ 

πξνθάιεζαλ απηέο
249

. 

Ο Şemsi Efendi, ζέινληαο λα απνδείμεη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ κεζφδσλ, 

πήξε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη πήγε ζην Rüştiye, ππνβάιινληάο ηνπο ζε κία αλακέηξεζε 

κε καζεηέο ηνπ Rüştiye. Ο ζηξαηεγφο Galip Pasinler αθεγήζεθε ην πεξηζηαηηθφ σο 

εμήο: 

«…Μηα κέξα ν Şemsi Efendi πήξε κηα νκάδα πέληε ή έμη καζεηψλ ηνπ (έλαο απφ 

απηνχο ήκνπλ θη εγψ) θαη καο πήγε ζην Rüştiye, πνπ βξηζθφηαλ δίπια ζην ηδακί Alaka 

Minare, πνπ ήηαλ θαη ην κνλαδηθφ Γπκλάζην ζηε Θεζζαινλίθε. Μπήθακε ζηελ ηάμε 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ Rüştiye. ηελ αίζνπζα παξεπξίζθνληαλ θαη θάπνηνη άιινη, κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επαξρίαο θαη θάπνηνη επίζεκνη ηεο πφιεο. Έθεξαλ κέζα 
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πέληε ή έμη καζεηέο ηνπ Rüştiye. Μαο έβαιαλ λα δηαβάζνπκε εθεκεξίδα. Σα παηδηά ηνπ 

Rüştiye δελ κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ ηφζν θαιά φζν εκείο. Μαο έβαιαλ λα θάλνπκε 

θάπνηνπο ππνινγηζκνχο, λα ιχζνπκε πξνβιήκαηα αξηζκεηηθήο θαη λα γξάςνπκε. Σα 

παηδηά ηνπ Rüştiye δελ ηα θαηάθεξλαλ θαιά. Κξέκαζαλ έλα ράξηε ζηνλ ηνίρν. Οη 

καζεηέο ηνπ Rüştiye δελ κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ ηνλ ράξηε ηφζν θαιά φζν εκείο. 

Κνληνινγίο, ηνπο μεηηλάμακε· θαη ηνπο είραλ δηαιέμεη απφ κεγαιχηεξε ηάμε! Δίραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε κέζνδν πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο. Γείρλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηδηαίηεξεο ζέιεζήο ηνπ, ηνπ θνπξάγηνπ ηνπ θαη ηεο 

απνθαζηζηηθφηεηάο ηνπ, ν Şemsi Efendi θέξδηζε ηελ εχλνηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

αλζξψπσλ. Μεηά απφ απηφ, ην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi μαλάλνημε ππφ ηελ πξνζηαζία 

ηεο θπβέξλεζεο»
250

. 

 ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δπαξρηαθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζηεθε λα 

μαλά αλνίμεη ην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi
251

. Υάξε ζηελ θαζνξηζηηθή παξέκβαζε 

ηνπ Midhat Paşa ην ζρνιείν επαλαιεηηνχξγεζε θαη ν ίδηνο ν Şemsi Efendi άξρηζε λα 

αηζζάλεηαη επγλσκνζχλε απέλαληη ζηνλ επεξγέηε ηνπ. Μάιηζηα, κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ Midhat Paşa, ν κεηαξξπζκηζηήο απηφο δάζθαινο, ν Şemsi Efendi, αλαγνξεχηεθε 

ζε Μέγα Γηδάζθαιν ηεο επνρήο θαη ηνπ απνλεκήζεθε ην κεηάιιην “Mecidi”, ην 

νπνίν ήηαλ έλα απφ ηα πέληε αμηψκαηα
252

. 

 ηηο 7 Ηνπλίνπ 1911, ν Mehmet Reşat V επηζθέθζεθε ηε Θεζζαινλίθε ζηε 

δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ πνπ έθαλε ζηα Βαιθάληα. Ο Şemsi Efendi, έρνληαο απνθηήζεη 

ηε θήκε ελφο θηιειεχζεξνπ θαη πξσηνπφξνπ δαζθάινπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

παξνπζηάζηεθε ζην ζνπιηάλν σο επηθεθαιήο ησλ δαζθάισλ, παίξλνληαο ηνλ ηίηιν 

“Şeyh-ül Muallimin”. ’ απηή ηνπο ηε ζπλάληεζε, ν Şemsi Efendi θέξδηζε ηηο 

θηινθξνλήζεηο ηνπ ζνπιηάλνπ, ν νπνίνο ζηελ θαιιηγξαθία ηνπ ηνλ κλεκνλεχεη σο 

«Γάζθαιν Şemsi Efendi»
253

.  

Ο αμηνζέβαζηνο απηφο δάζθαινο ππήξμε ε πξνζσπνπνηεκέλε ηζηνξία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δσήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Απφ ηε κέξα πνπ ηειείσζε ην Γπκλάζην, 
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252
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 Ali Canip Yöntem, (1962), Bizim Selanik’te, Bir Gezinti (Μία βφιηα ζηε Θεζζαινλίθε 
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κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, αθηέξσζε φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ ππεξεζία ηεο 

εθπαίδεπζεο
254

. 

  Σν ηδησηηθφ ηνπ ζρνιείν, απνηέιεζε ην πξψην δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ είραλ 

αλνίμεη νη Σνχξθνη ζηα εδάθε ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κεηά απφ ην ζρνιείν 

πνπ άλνημε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1865 ην “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye” 

(σκαηείν Ηζιακηθήο Γηδαζθαιίαο)
255

. Δπίζεο, ην ζρνιείν απηφ απνηέιεζε ηελ πεγή 

δχν ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπ “Şişli Terakki Lisesi” θαη ηνπ “İşik 

Lisesi”, ηα νπνία ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηηο επφκελεο 

δχν ρηιηεηίεο
256

. 

  Πξσηνπνξψληαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ ζηελ νζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν Şemsi Efendi κε ην ζρνιείν ηνπ, έζεζε 

ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο λέαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαη ράξαμε έλα λέν ζχγρξνλν 

δξφκν πξνο ηα Βαιθάληα, ν νπνίνο κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ, 

δεκηνχξγεζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
257

. 
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4. Σν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο 

 

Δθείλα ηα ρξφληα, ε πιεηνςεθία ησλ Μνπζνπικάλσλ ζην νζσκαληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νινθιήξσλε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπ ζηα “Mahalle 

Mektebi”
258

 (ρνιεία ηεο πεξηνρήο). Σα ζρνιεία απηά είραλ έλα θαη κφλν ζηφρν, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ηνπ Κνξαλίνπ. Ζ 

θηινζνθία ηνπο βαζηδφηαλ ζηε κεραληθή κάζεζε ηεο αξαβηθήο γιψζζαο, ε νπνία 

ήηαλ πνιχ δχζθνιε. Ζ ζηείξα γλψζε θαη ε απνζηήζηζε ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα απηψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ μεθηλνχζε κε ηελ 

έθθξαζε “nasara yansuru”
259

, κηα έθθξαζε πνπ πεξηέθιεηε φιν ην πεξηερφκελν 

απηήο ηεο άγνλεο κάζεζεο
260

. 

 Μέρξη ην 1847 φπνπ θαη ηδξχζεθε ην “Mekatib-i Umumiye Nezareti” 

(Τπνπξγείν Γεκφζησλ ρνιείσλ), δελ ππήξρε θαλέλαο έιεγρνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ θαηάξηηζε ηεο ρψξαο. ηα “Mahalle Mektebi” δίδαζθαλ αξκφδηνη άλζξσπνη κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηε γαινχρεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ Κνξαλίνπ θαη κε 

κία κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζηεξηδφηαλ κφλν ζηελ πξνζσπηθή θνηλή ινγηθή θαη 

ζηελ εκπεηξία ηνπ δαζθάινπ
261

. 

Σν λέν Τπνπξγείν, επέβιεπε ηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο δαζθάινπο 

θαη εμέδσζε έλαλ νδεγφ πνπ εμεγνχζε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα 

εθαξκφδνληαλ θαη πεξηείρε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε κφξθσζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ νδεγνχ, νλνκαζηά ζρνιεία άξρηζαλ 

ζηαδηαθά λα εληάζζνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα ηε λέα εθπαηδεπηηθή κέζνδν, 

πνπ νλνκαδφηαλ “Usul-i Cedide”. Χζηφζν, ζηα κέξε πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ην 

                                                

258
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φ.π., ζει. 5]. 
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θέληξν ηνπ θξάηνπο, ζπλερίζηεθε, γηα αξθεηά ρξφληα, ε παιηά εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, 

αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεχηεξεο πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο
262

. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ ζπλάληεζε δπζθνιίεο αθφκε 

θαη ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ ζεσξνχληαλ έλα απφ ηα πην πξνεγκέλα θαη εμειηγκέλα 

θέληξα ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
263

. 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ “Usul-i Cedide” είρε μεθηλήζεη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ’ 

απηφλ ηνλ αγψλα ηεο εθπαηδεπηηθήο αλακφξθσζεο, πνπ είρε έξζεη θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν νξηζκέλνη δάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Şemsi Efendi θαη ην ζρνιείν ηνπ
264

. 

Ο Şemsi Efendi ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηφικεζε λα αλνίμεη ην 1872 έλα 

εθζπγρξνληζκέλν ηδησηηθφ ζρνιείν ζηε Θεζζαινλίθε
265

, ζπάδνληαο ην εθπαηδεπηηθφ 

θαηεζηεκέλν ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζρνιείσλ Sıbyan, ηα νπνία 

εθάξκνδαλ ηηο παιηέο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο
266

. 

Με ηε βνήζεηα ησλ γαιιηθψλ πνπ είρε κάζεη (γλψξηδε επίζεο αξαβηθά θαη 

πεξζηθά)
267

, ν Şemsi Efendi παξαθνινπζνχζε ηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Δπξψπε θαη είρε θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα εθαξκφζεη απηέο ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ 

νζσκαληθή Απηνθξαηνξία
268

. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν 

Şemsi Efendi θαη ε νκάδα ηνπ, παξαγγέιλνληαο βηβιία απφ ηε Γαιιία θαη έρνληαο 

επηθνηλσλία κε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γαιιηθψλ ζρνιείσλ, 

εξεχλεζαλ 32 εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηα κεηνλνηηθά θαη ζηα μέλα ζρνιεία, κε 

ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελφο λένπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη 
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ηελ εγθαηάιεηςε ησλ παξσρεκέλσλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ
269

. 

Σν δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi ήηαλ ην πξψην ηνπξθηθφ ζρνιείν ζηε 

Θεζζαινλίθε πνπ εθάξκνζε ηε κέζνδν “Usul-i Cedide”
270

. Ζ λέα κέζνδνο έδηλε 

έκθαζε ζηε δηαλνεηηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη φρη ζηε κλήκε, εγθαηαιείπνληαο ηελ 

παιηά κέζνδν απνζηήζηζεο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηνλ θαλφλα «απνκλεκφλεπζε ρσξίο 

θαηαλφεζε». Απνζθνπνχζε ζην λα εμεγεί ζην καζεηή κε ιεπηνκέξεηα ηελ αηηία θάζε 

πξάγκαηνο. Σν δεηνχκελν ήηαλ λα κε κείλεη θαλέλα ζεκείν αδηεπθξίληζην. Ο 

καζεηήο έπξεπε λα θαηαλνεί θαζεηί πνπ δηάβαδε θαη απηφ ήηαλ θάηη πνπ έπξεπε λα 

ηνπ γίλεη ζπλείδεζε
271

.  

Ζ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο κεζφδνπ ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, 

είρε σο απνηέιεζκα λα απνθαζηζηεί, ην 1873, ε εθαξκνγή ηεο ζε φια ηα ζρνιεία 

Sıbyan ζην Βηιαέηη ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη θίινη θαη νη ζπλάδειθνη ηνπ Şemsi Efendi, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ίδην, άλνημαλ θαηλνχξγηα θαη ζχγρξνλα ηδησηηθά ζρνιεία ζηελ 

πφιε, φπνπ παξείραλ ζηνπο λένπο κηα πξσηνπνξηαθή εθπαίδεπζε κε ηε κέζνδν 

“Usul-i Cedide”
272

. 

Μαδί κε ηε κέζνδν απηή (Usul-i Cedide)
273

, ν Şemsi Efendi εηζήγαγε κηα 

ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ εθάξκνζε ζην ζρνιείν ηνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πεξηιάκβαλε καζήκαηα φπσο καζεκαηηθά, κνπζηθή, ηέρλε 

θαη γπκλαζηηθή
274

. Ο ζχγρξνλνο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ απνηεινχληαλ απφ ην 

έδξαλν ηνπ δαζθάινπ, ζξαλία γηα ηνπο καζεηέο, θηκσιίεο, γφκεο, ράξηεο θαη ν 

ραξαθηεξηζηηθφο καπξνπίλαθαο
275

, ν νπνίνο έκειιε λα ζεκαδέςεη φρη κφλν ηελ 
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εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Şemsi Efendi αιιά θαη ηνπ καζεηή ηνπ Kemal 

Atatürk θαη λα απνηειέζεη ζχκβνιν ηεο λέαο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο
276

. 

 Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Şemsi Efendi εθάξκνζε ζην ζρνιείν ηνπ θαη ηε κέζνδν 

“Usul-i Savtiye”
277

. Ζ κέζνδνο απηή, ήηαλ κηα θσλεηηθή κέζνδνο θαη εθαξκφζηεθε 

ζηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Ήηαλ κηα κέζνδνο άκεζεο 

αλάγλσζεο ησλ ιέμεσλ, ζηεξηδφηαλ ζηνπο ήρνπο ησλ γξακκάησλ θαη πήγαηλε απφ ην 

γλσζηφ ζην άγλσζην
278

 εγθαηαιείπνληαο ηε κέζνδν “Usul-i Tehecci”
279

. 

Οη πξσηνπνξηαθέο κέζνδνη ηνπ Şemsi Efendi δελ είραλ λα θάλνπλ φκσο κφλν 

κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ αιιά θαη κε ην νξγαλσηηθφ πξφγξακκα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζρνιείνπ. Ο Şemsi Efendi ζπλήζηδε λα θάλεη κία ψξα δηάιεηκκα ζηνπο καζεηέο ηνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εθείλνη έπαηδαλ ζηελ απιή θαη έθαλαλ γπκλαζηηθή ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ ηνπο. Ζ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ είρε ζθνπφ ηελ νκαιή 

ζπλχπαξμε ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ απνθπγή θαβγάδσλ θαη ιεθηηθψλ 

δηαπιεθηηζκψλ κεηαμχ ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν δάζθαινο Şemsi, άλνηγε ηηο πφξηεο 

θαη ηα παξάζπξα ησλ ηάμεσλ γηα λα κπεη θαζαξφο αέξαο
280

.  

  Δίλαη γλσζηφ, επίζεο, φηη ν Şemsi Efendi ζπλφδεπε ηνπο καζεηέο ηνπ, ζε 

ζρεκαηηζκφ ζεηξάο, ζε εθδξνκέο πνπ γίλνληαλ κέζα ζηελ πφιε. ηφρνο ηνπ 

δαζθάινπ ήηαλ, κέζα απφ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη κέζα απφ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ παξαηήξεζε θαη δηεξεχλεζε πνπ πξνζέθεξαλ απηέο, λα απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο ηνπ εκπεηξίεο ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζηε δσή 

ηνπο
281

.    

 Σν ελδηαθέξνλ ηνπ πξσηνπφξνπ θαη εθζπγρξνληζηή απηνχ δαζθάινπ 

επηθεληξψζεθε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ. Γη’ απηφ θαη ζην ζρνιείν ηνπ, 
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ιεηηνπξγνχζε θαη ηκήκα γηα θνξίηζηα. Δκπλεπζκέλνο απφ ηνλ Midhat Paşa, έδσζε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ
282

.  

 Απηφο ν ππνκνλεηηθφο, ηνικεξφο, ιατθφο, επηρεηξεκαηηθφο θαη θαηλνηφκνο 

πξνο θάζε θαηεχζπλζε δάζθαινο
283

 επέζηεζε, κε ην πξσηνπνξηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη κε ηνλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζνπιηάλνπ Abdülhamit, ν νπνίνο ηνλ βξάβεπζε κε κεηάιιην
284

.   

 Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ν Şemsi Efendi ηηκήζεθε, ζε φιε 

ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, απφ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ζνπιηάλνπο, νη νπνίνη ήηαλ εθπξφζσπνη ησλ πεξηφδσλ ηνπ Σαλδηκάη, ηεο Μνλαξρίαο 

θαη ηεο πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο αληίζηνηρα. ’ απηφλ ηνλ θνξπθαίν δάζθαιν, 

απνλεκήζεθαλ επάμηα ην “Maarif Nişanları” (Μεηάιιην ηεο Δθπαίδεπζεο) δεχηεξνπ 

θαη ηξίηνπ βαζκνχ θαη ην “Mecidiye Nişanı” (κεηάιιην Μεηδίηη) ηξίηνπ, ηεηάξηνπ θαη 

πέκπηνπ βαζκνχ
285

. 

Γίθαηα, επνκέλσο, ν θαηλνηφκνο δάζθαινο Şemsi Efendi θαη ην 

εθζπγρξνληζκέλν ζρνιείν ηνπ, είραλ θεξδίζεη κηα ιακπξή θήκε γχξσ ηνπο
286

.   
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5. Οη καζεηέο ηνπ 

 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ Şemsi Efendi, ήηαλ ε αγάπε ηνπ γηα ηα παηδηά. Ζ αλππέξβιεηε αγάπε ηνπ γηα ηα 

παηδηά θαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ ηα πάληα γηα ηνλ Şemsi Efendi
287

. 

Σειεηψλνληαο ην Γπκλάζην ζηα 1867
288

, ζε ειηθία κφιηο 15 εηψλ, ζα δίδαζθε 

πξψηε θνξά, παξαδίδνληαο δσξεάλ καζήκαηα ζε άπνξα παηδηά, πνπ, ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, δελ κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ζην Γπκλάζην. Απηά ηα 

θησρά παηδηά, ήηαλ νη πξψηνη καζεηέο ηνπ Şemsi Efendi, ηνπ πην παιηνχ θαη 

αμηνζέβαζηνπ δαζθάινπ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην πξψην θξνληηζηήξην ηεο επνρήο 

πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ην ληηβάλη ελφο καγαδηνχ
289

. 

 Ζ αγάπε ηνπ γηα ηα παηδηά δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηηο δχν ηνπ θφξεο, αιιά 

αγαπνχζε μερσξηζηά ην θάζε έλα απφ ηα παηδηά πνπ γλψξηδε θαη ηα αγθάιηαδε φια 

αδηαθξίησο
290

. Έλα ηέηνην παηδί ήηαλ θαη ν İbrahim İhsan, ηελ αλαηξνθή θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ νπνίνπ είρε αλαιάβεη εμ’ νινθιήξνπ ν Şemsi Efendi θάλνληάο ηνλ 

κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν İbrahim ζα παληξεπφηαλ κε ηελ 

θφξε ηνπ Şemsi Efendi, ηελ Yekta θαη ζα γηλφηαλ γακπξφο ηνπ
291

. 

Κχξην κέιεκα ηνπ Şemsi Efendi ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ην λέν 

εθζπγρξνληζκέλν ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθνδηάζεη κε φια ηα πλεπκαηηθά 

εθφδηα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία
292

. 

Απηφο ν απζηεξφο θαη πεηζαξρεκέλνο αιιά θαη ζπλάκα ραξνχκελνο θαη 

πλεπκαηψδεο δάζθαινο, πξφζθεξε κηα εζεινληηθή εθπαίδεπζε ζηα παηδηά, πνπ ηνλ 

θαηέζηεζε ηνλ πξψην πξσηνπφξν, ππνκνλεηηθφ θαη ηνικεξφ δάζθαιν ηεο 

Θεζζαινλίθεο
293

. 

 Ο Σνχξθνο ζηξαηεγφο Galip Pasinler, ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπ Şemsi Efendi, ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ην 1938 ζηελ εθεκεξίδα “Akşam”, 

αλαθέξεη φηη ν παηέξαο ηνπ ηνλ έζηεηιε, καδί κε ηα αδέξθηα ηνπ, ζην ζρνιείν ηνπ 

Şemsi Efendi, ην νπνίν είρε αλνίμεη πξφζθαηα ζηε Θεζζαινλίθε θαη είρε γίλεη 
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γλσζηφ γηα ηελ πεηζαξρία ηνπ θαη γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο ραηξεηηζκνχο αλάκεζα ζην 

δάζθαιν θαη ζηνπο καζεηέο
294

. ηε ζπλέληεπμε απηή, ν Şemsi Efendi πεξηγξάθεηαη 

σο έλαο κεγάινο άληξαο πνπ ιάηξεπε ηε δνπιεηά θαη ην θαζήθνλ ηνπ
295

.  

 Μαζεηήο ηνπ Şemsi Efendi ππήξμε θαη ν Ahmet Emin Yalman. ην βηβιίν 

ηνπ “Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim” θάλεη ιφγσ γηα κηα δσεξή 

αλάκλεζε πνπ ν ίδηνο είρε απφ ηνλ Şemsi Efendi. Ζ αλάκλεζε απηή, είρε λα θάλεη κε 

έλα παηδηθφ παηρλίδη, πνπ ιεγφηαλ «ην παηρλίδη κε ην ζηξίηη (θνξδέια)» θαη ην νπνίν 

δηνξγάλσλε ν ίδηνο ν δάζθαινο Şemsi, γηα ηελ εκέξα απνλνκήο ηνπ αξηζηείνπ
296

. 

Αλακθίβνια, φκσο, ν πην ζεκαληηθφο καζεηήο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Şemsi 

Efendi ππήξμε ν κεγάινο εγέηεο Mustafa Kemal Atatürk
297

. O Şemsi πξνζπάζεζε λα 

εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Atatürk, αλεζπρίεο γηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, θαη λα ηνπο κεηαδψζεη 

ηδέεο φπσο ε ειεπζεξία, ε αλαλέσζε θαη ε πληαγκαηηθή Μνλαξρία
298

. 

ηηο 23 Ηνπιίνπ 1909, κεηά απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο Γεχηεξεο πληαγκαηηθήο 

Μνλαξρίαο, ν Şemsi Efendi κε ηνπο καζεηέο ηνπ, πήξαλ κέξνο ζηηο δηαδειψζεηο ππέξ 

ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε
299

.  

Σελ ίδηα ρξνληά, ν δάζθαινο Şemsi Efendi, καδί κε θάπνηεο καζήηξηεο απφ ην 

γπλαηθείν ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ “Feyziye” ζηε Θεζζαινλίθε, πήγαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έιαβαλ κέξνο ζηηο Γηνξηέο ηνπ Δζληθνχ Μπατξακηνχ. Μεηά 

ην ηέινο ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ν δάζθαινο κε ηελ νκάδα ηνπ 

παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ ησλ Αλψηαησλ – Ηζπλνπζψλ αξκφδησλ θνζκηθψλ Αξρψλ 

ηνπ ζνπιηάλνπ Mehmet Reşat V
300

. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνξεία απηνχ ηνπ δαζθάινπ θαζψο θαη θάζε εθδήισζε ηεο 

δσήο ηνπ, ππήξμε ζπλπθαζκέλε κε ηα παηδηά. Αθφκε θαη φηαλ ην 1916 ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ επηδεηλψζεθε, ν ίδηνο, πνπ ηφηε ήηαλ δάζθαινο γαιιηθψλ ζην ζρνιείν 
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“Fatih Kız Lisesi” ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αξλήζεθε λα ζηακαηήζεη ηα καζήκαηα 

θαη λα παξακείλεη ζην θξεβάηη ιέγνληαο ην εμήο: «Οη καζεηέο κνπ κε πεξηκέλνπλ»
301

. 

Ο ηδεαιηζηήο, καρεηηθφο, ππνκνλεηηθφο, απηφεηνο ζηηο δπζθνιίεο δάζθαινο 

Şemsi Efendi κε ηηο πξσηνπνξηαθέο ηδέεο θαη ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

δηδαζθαιία
302

, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε. ρεδφλ φινη απηνί πνπ θαηέρνπλ ζήκεξα δεκφζηα 

αμηψκαηα ζηελ Σνπξθία, ππεξεθαλεχνληαη γηα ηε κφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη έκκεζα 

ή άκεζα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Şemsi Efendi
303

.   

Απφιπηα, επνκέλσο, αληηπξνζσπεπηηθή παξακέλεη ε άπνςε πνπ 

δηαηππψλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Azmi Koçak κε ηίηιν “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi 

Efendi” θαη ε νπνία πεξηθιείεη φιν ην λφεκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 

Şemsi Efendi. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, «Ο δάζθαινο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

Θεφ, έρεη ηε κνξθή ηνπ Şemsi Efendi»
304

.  
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

 

Ο MUSTAFA KEMAL 

 

 

1. Ζ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα 

 

 Ο Mustafa Kemal Atatürk, ν ηδξπηήο θαη ζεκειησηήο ηεο ζχγρξνλεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε
305

. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εκεξνκελία ηεο γέλλεζήο ηνπ, δελ έρεη βξεζεί θαλέλα επίζεκν έγγξαθν νχηε θάπνηα 

αλεπίζεκε θαηαγξαθή, παξά ην γεγνλφο φηη νη Σνχξθνη εμαθνινπζνχζαλ, ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, λα θαηαγξάθνπλ ηα βαζηθά γεγνλφηα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο, απφ ηε 

γέλλεζε σο ην ζάλαην, ζην νηθνγελεηαθφ αληίηππν ηνπ Κνξαλίνπ ή ζε θάπνην άιιν 

πνιχηηκν βηβιίν
306

. 

Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηεο, ε κεηέξα ηνπ Atatürk, είρε πεη, φηη είραλ 

πξάγκαηη ζεκεηψζεη ηε γέλλεζή ηνπ ζην έλα απφ ηα δχν Κνξάληα ηεο νηθνγέλεηαο, 

αιιά ην Κνξάλη κε ηε ζεκείσζε είρε ραζεί
307

. 

 Οη απφςεηο ησλ ηζηνξηθψλ, γηα ην ζέκα απηφ, δηίζηαληαη. Κάπνηνη απφ απηνχο 

ππνζηεξίδνπλ σο εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Atatürk ην 1880
308

, άιινη ην 1881
309

 θαη 

θάπνηνη άιινη ην 1882
310

. 
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 Χζηφζν, ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ε Zübeyde Hanım, πξνο ην ηέινο ηεο 

δσήο ηεο, ζηνλ Σνχξθν ηζηνξηθφ Enver Behnan Şapolyo, ηζρπξίζηεθε, φηη είρε 

γελλήζεη ην γην ηεο Mustafa θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ είλαη γλσζηή ζηε 

Θεζζαινλίθε σο ην «ζαξαληάκεξν ηεο παγσληάο», νη νπνίεο ήηαλ νη πην θξχεο 

ζαξάληα κέξεο ηνπ ρεηκψλα
311

.  

 Ο Atatürk, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηεο κεηέξαο ηνπ, θαίλεηαη λα γελλήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1880 – 1881, θαζψο ην «ζαξαληάκεξν ηεο 

παγσληάο», ζχκθσλα κε ην ξσκατθφ εκεξνιφγην πνπ βξηζθφηαλ ηφηε ζε ρξήζε ζηελ 

νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αληηζηνηρνχζε ζηελ πεξίνδν απφ ηηο 13 Μαξηίνπ 1880 σο 

ηηο 12 Μαξηίνπ 1881
312

. 

 Οη γνλείο ηνπ Atatürk ήηαλ ν Ali Rıza Efendi θαη ε Zübeyde Hanım. Ο 

παηέξαο ηνπ Ali Rıza, πξνεξρφηαλ απφ κηα νηθνγέλεηα πνπ είρε έξζεη απφ θάπνπ 

θνληά απφ ην έθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ατδηλίνπ, λφηηα ηεο κχξλεο θαη είρε 

εγθαηαζηαζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ παιηά
313

. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Ali Rıza 

απνηεινχληαλ απφ κνξθσκέλνπο αλζξψπνπο, πνπ ήμεξαλ λα γξάθνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ, πξάγκα ζπάλην γηα εθείλε ηελ επνρή. Έλαο ζείνο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ 

δάζθαινο ζε θάπνην ζρνιείν ηεο πφιεο θαη εμαηηίαο ηεο νινπφξθπξεο γελεηάδαο ηνπ, 

είρε πάξεη ην παξαηζνχθιη “kirmizi”
314

 (θφθθηλνο)
315

. 

 Ζ κεηέξα ηνπ Atatürk, ε Zübeyde Hanım καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, 

πξνεξρφηαλ απφ έλαλ πιεζπζκφ λνκάδσλ Σνχξθσλ Γηνπξνχθσλ, απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σαχξνπ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αλαηνιίαο, ηνπο νπνίνπο ε 

νζσκαληθή Απηνθξαηνξία είρε εγθαηαζηήζεη ζε κηα πεξηνρή δπηηθά ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θνληά ζηελ Αιβαλία
316

.    
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θάπνηεο πεγέο λα ζπγρένπλ ηα δχν αδέξθηα. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα ήηαλ θαη νη δχν γλσζηνί κε ην ίδην 

παξαηζνχθιη.  
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316

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 62 – 63, 

Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 14, Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 48. 
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 Ζ Zübeyde, σο απφγνλνο ησλ πξψησλ ηνπξθηθψλ θχισλ, έθεξε ηα μαλζά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα θαζηαλφμαλζα καιιηά ηεο, ηα βαζπγάιαδα κάηηα ηεο θαη ην 

αλνηρηφρξσκν δέξκα ηεο, πξφδηδαλ ηεο πξνέιεπζή ηεο απφ ηελ Αλαηνιία
317

.  

 Ο γάκνο ηνπ Ali Rıza Efendi κε ηελ Zübeyde Hanım, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870
318

. Ζ Zübeyde ζα πξέπεη λα ήηαλ ηφηε πεξίπνπ 15 

ρξνλψλ, ζρεδφλ είθνζη ρξφληα κηθξφηεξε απφ ηνλ Ali Rıza. Ακέζσο κεηά ην γάκν 

ηνπο, ε λεαξή Zübeyde, εγθαηαζηάζεθε ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Ali Rıza 

ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο
319

, πνπ ιεγφηαλ Yeni Kapı
320

. 

 ’ απηφ ην ζπίηη, ην λεαξφ δεπγάξη απέθηεζε ηξία παηδηά, ηελ Fatma, ηνλ 

Ömer θαη ηνλ Ahmet
321

. ην δηάζηεκα απηφ, ν Ali Rıza είρε πάξεη κέξνο σο 

εζεινληήο ζηνλ νζσκαληθφ – ζεξβηθφ πφιεκν, ππεξεηψληαο πξψηα σο ππνινραγφο 

ζην εζληθφ ηάγκα “Asâkiri” ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κεηά σο αλζππνινραγφο
322

.  

 ηα ηέιε ηνπ 1877 ή ζηηο αξρέο ηνπ 1878, ν Ali Rıza, εγθαηαιείπνληαο ην 

ζηξαηφ
323

, δηνξίζηεθε ππάιιεινο ηεο νζσκαληθήο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο
324

. Σα 

κεγάια δηαζηήκαηα απνπζίαο ηνπ Ali Rıza ζην θπιάθην Paşa Köprüsü πνπ ηνλ είραλ 

ηνπνζεηήζεη, αλάγθαζαλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα ηνλ αθνινπζήζεη εθεί. Σν θπιάθην 

απηφ, βξηζθφηαλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Οιχκπνπ θαη απείρε 130 ρηιηφκεηξα απφ ηε 

Θεζζαινλίθε
325

.  

 Ο λένο ηφπνο δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο, γίλεηαη ην λεθξνηαθείν ησλ δχν 

αγνξηψλ πνπ είραλ απνκείλεη ζηε δσή, ηνπ Ömer θαη ηνπ Ahmet
326

, θαζψο ε Fatma 

είρε πεζάλεη ελψ ήηαλ αθφκε βξέθνο
327

. 

                                                

317
 Yusuf Hamza, (1933), “Atatürk ve Makedonya’da yaşayan Türkler ve azınlıklar” (Ο 

Atatürk, νη Σνχξθνη θαη νη κεηνλφηεηεο πνπ δνχζαλ ζηε Μαθεδνλία), ζην Türk Dünyası Araştırmaları 

(Σνπξθηθέο Παγθφζκηεο Μειέηεο), ηφκνο 14νο, Νν. 82, Etam, İstanbul, ζει. 11, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 
(2005), φ.π., ζει. 63, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12, Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 14. 

318
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 62. 

319
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 63 – 64.  

320
 Yeni Kapı: Ζ ζπλνηθία ζηελ νπνία εγθαηαζηάζεθε ην λεαξφ δεπγάξη νλνκαδφηαλ Islahane 

ή Kule Kafe θαη ήηαλ κία απφ ηηο θαιχηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ζπλνηθίεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπλνηθία 

απηή βξηζθφηαλ θνληά ζηε Ρνηφληα ηεο Πάλσ Πφιεο, ζηα κέζα ηεο πιαγηάο ηνπ ιφθνπ θαη θάησ απφ 

ηα ηείρε ηνπ παιηνχ θάζηξνπ. πγθεθξηκέλα, βξηζθφηαλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

(ηφηε νλνκαδφηαλ Yeni Kapı) θαη Απνζηφινπ Παχινπ, ζηε κεγαιχηεξε κνπζνπικαληθή ζπλνηθία ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηελ Ahmet Subaşı. [Villalta, (1979), φ.π., ζει. 5, Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 13]. 

(http://www.istoria.gr/index.php?mod=articles&action=disArcArt&issue=99&id=1236). 
321

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 64.  
322

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 9, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 3.  
323

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 62. 
324

 Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 3, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 9, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 8, 

Mélia, (1929), φ.π., ζει. 10, Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 13, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 

62, 64, Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 49, Σνκαλάο, (1990), φ.π., ζει. 27. 
325

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 64. 
326

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 65 – 66. 



 85 

 Μέζα απφ ηελ ηξαγηθή απψιεηα ησλ παηδηψλ ηνπ, ν Ali Rıza επηδίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε κηαο λέαο εξγαζίαο. Ζ δνπιεηά ηνπ σο ηεισλεηαθφο ππάιιεινο, ηνλ είρε 

θέξεη ζε επαθή κε ηνπο μπιέκπνξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο νη νπνίνη εκπνξεχνληαλ ηελ 

μπιεία ηνπ δάζνπο ηνπ Οιχκπνπ
328

. Ο Ali Rıza άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ην εκπφξην 

μπιείαο
329

.  

 Σν εκπφξην μπιείαο απέθεξε πνιιά θέξδε ζηνλ Ali Rıza, κε απνηέιεζκα 

απηφο θαη ε ζχδπγφο ηνπ λα επηζηξέςνπλ μαλά ζην ζπίηη ζηε Θεζζαινλίθε
330

. Απηφ 

ην παηξηθό ζπίηη
331

, ζεσξήζεθε ν ηφπνο γέλλεζεο ηνπ Mustafa Kemal Atatürk, ηνπ 

ηέηαξηνπ παηδηνχ ηεο νηθνγέλεηαο
332

.  

 Ο Mustafa γελλήζεθε φηαλ ε Zübeyde ήηαλ πεξίπνπ ηξηάληα ρξνλψλ
333

. Ζ 

πεξίνδνο γέλλεζεο ηνπ Mustafa Kemal ζπκπίπηεη κε κία ηζηνξηθή θακπή, πνπ 
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 Παηξηθό ζπίηη: Ζ γέλλεζε ηνπ Kemal Atatürk ζην ξνδ ζπίηη ζηε Θεζζαινλίθε 
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ηα εξείπηα ελφο ζπηηηνχ (θάηη κηζνγθξεκηζκέλεο πέηξεο), ιέγνληαο πσο απηφ είλαη ην ζπίηη πνπ 

γελλήζεθε ν Kemal Atatürk. Αθφκε, νη θάηνηθνη ηζρπξίδνληαη, φηη ν Atatürk θνίηεζε ζην ζρνιείν ηεο 

Υξπζαπγήο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ, φπνπ θαη κεηά νη γνλείο ηνπ ηνλ έζηεηιαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζηνπο ζείνπο ηνπ, λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Απηά βεβαηψλνπλ φρη κφλν νη παιηνί 

θάηνηθνη ηεο Υξπζαπγήο, αιιά θαη πνιινί πξφζθπγεο, γέξνληεο, πνπ θαηνίθεζαλ εθεί κεηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, θαζψο ην είραλ πιεξνθνξεζεί απφ ηνπο Σνχξθνπο πνπ θαηνηθνχζαλ εθεί 

πξηλ απφ ηελ αληαιιαγή. [ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 278]. Απηά ππνζηεξίδεη θαη ε εθεκεξίδα 

ησλ Πνκάθσλ «Εαγάιηζα». Δπίζεο, ζε ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο «Διιεληθφο Βνξξάο» ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζηηο 10 Μαΐνπ 1981, αλαθέξεηαη φηη  κε αθνξκή ηα 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ 

Mustafa Kemal, επηζθέθζεθε ηε Υξπζαπγή (ην θηίξην ηεο ηφηε θνηλφηεηαο) ν Σνχξθνο πξφμελνο 

Θεζζαινλίθεο καδί κε ηνλ γξακκαηέα ηνπ, ζπλνδεπφκελνη θαη απφ Σνπξθηθφ ηειενπηηθφ ζπλεξγείν. Ο 
ίδηνο ήμεξε ηελ αιήζεηα θαη γη’ απηφ παξαθάιεζε ηνπο θαηνίθνπο λα ηνπ ππνδείμνπλ ην αθξηβέο 

ζεκείν γέλλεζεο ηνπ Mustafa Kemal. ηάζεθε κε ζεβαζκφ θαη ηξάβεμε πνιιέο θσηνγξαθίεο. ε 

θάπνηα ζηηγκή απνθάιπςε ζηνπο Έιιελεο ζπλνδνχο ηνπ: «γλσξίδσ φηη απηή είλαη ε αιήζεηα, αιιά 

είλαη δχζθνιν λα ην παξαδερζνχκε επίζεκα θαη θαηαιαβαίλεηε ην ιφγν…». Ο ίδηνο πξνζπκνπνηήζεθε 

λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλέγεξζε κνπζείνπ, ην νπνίν ζα βνεζνχζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ρσξηνχ. 

(http://www.apolytrosis.gr/web/guest/kemal 

http://zagalisa.gr/content/megalo-psema-kai-i-apokalypsi-tis-alitheias-o-moystafa-kemal-den-

gennithike-sti-thessaloniki 

http://zagalisa.gr/content/nea-dikaiosi-gia-ti-zagalisa-dilosi-dimarxoy-thessalonikis-gianni-mpoytari-

%C2%ABo-kemal-atatoyrk). 

Δπίζεο, ε λεφηεξε αδεξθή ηνπ Atatürk, ηζρπξηδφηαλ φηη, αλ θαη ν Atatürk κεγάισζε ζε απηφ ην ξνδ 

ζπίηη, είρε γελλεζεί ζ’ έλα άιιν, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηέξα ηνπ, ζε 
κηα θνληηλή γεηηνληά. [Aydemir, (1969), φ.π., ζει. 27]. Χζηφζν ζήκεξα, απηφ ην ξνδ ζπίηη, 

αγνξαζκέλν κε ρξήκαηα πνπ έδσζε ν ίδηνο ν Atatürk, είλαη κνπζείν θαη Σνπξθηθφ Πξνμελείν θαη 

ζπληεξείηαη απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. [Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 52]. 

  
332

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 52, 54 – 55, 66, Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 48. 

  
333

 Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 14, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 9, Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 

49. 
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ππαγνξεχηεθε απφ δχν ζεκαληηθά γεγνλφηα: Σνλ αληίθηππν ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο, πνπ απνηέιεζε ηε ζεκέιηα βάζε ελλνηψλ, φπσο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ε ηδέα ηνπ εζληθνχ 

θξνλήκαηνο, πνπ εμαπιψζεθε απφ ηελ Δπξψπε ζηελ Αζία, επηηαρχλνληαο ηνλ 

δηακειηζκφ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ κνίξα απηνχ ηνπ 

παηδηνχ έκειιε λα απνηειέζεη ηελ ςπρή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο έζλνπο
334

. 

 Μέζα ζ’ απηφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην γελλήζεθε ν Mustafa Kemal. Ζ γέλλεζε 

ελφο αγνξηνχ ζηνπο θφιπνπο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλσλίαο ήηαλ ηδηαίηεξα 

θαινδερνχκελε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο, φηη ν παηέξαο ηνπ Mustafa, 

o Ali Rıza, είρε θξεκάζεη πάλσ απφ ηελ θνχληα ηνπ λενγέλλεηνπ βξέθνπο ην 

ζηξαηησηηθφ ηνπ μίθνο, πξνθεηκέλνπ λα επηθαιεζηεί ηελ νπξάληα βνήζεηα γηα λα 

δνζεί κηα ζηξαηησηηθή ζηαδηνδξνκία ζην κηθξφ ηνπ γην
335

. 

 Σν έζηκν ηεο γέλλεζεο ζηε κνπζνπικαληθή θνηλσλία, πξνέβιεπε φηη, ηηο 

επφκελεο εκέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, ν παηέξαο ή θάπνηνο ειηθησκέλνο άληξαο ηεο 

νηθνγέλεηαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε πξνζεπρεζεί, λα ζθχςεη θαη λα ςειιίζεη ζην 

απηί ηνπ βξέθνπο ην κειινληηθφ ηνπ φλνκα. Γελ είλαη γλσζηφ πνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο έδσζε ην φλνκα “Mustafa” ζηνλ κειινληηθφ εγέηε
336

. Χζηφζν, κία πεγή 

αλαθέξεη φηη, ν Ali Rıza, ν παηέξαο ηνπ Mustafa Kemal, είρε πξνθαιέζεη ην ζάλαην 

ηνπ κηθξφηεξνπ αδεξθνχ ηνπ, πνπ ιεγφηαλ Mustafa, φηαλ θαηά ιάζνο αλαπνδνγχξηζε 

ηελ θνχληα φπνπ βξηζθφηαλ μαπισκέλνο
337

. 

 Ο κηθξφο Mustafa ήηαλ έλα φκνξθν αγφξη, θαζψο είρε θιεξνλνκήζεη ηα 

μαλζά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ηα γαιαλά ηεο κάηηα
338

. Δθηφο απφ ηα 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν Mustafa είρε θιεξνλνκήζεη απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη θάηη 

αθφκε πην ζεκαληηθφ, ηνλ επηβιεηηθφ ραξαθηήξα ηεο
339

. 

                                                

  
334

 Şerafettin Turan, (1989), Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, 

Kitaplar (Γεγνλφηα, ηνραζηέο, Βηβιία πνπ επεξέαζαλ ηε δνκή ηεο ζθέςεο ηνπ Atatürk), Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: Türk Tarih Kurumu Yayınları XVI. Dizi – Sa. 45ª, Türk Tarih 

kurumu Basımevi, Ankara, ζει. 3, Villalta, (1979), φ.π., ζει. 6. 
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 Aydemir, (1969), φ.π., ζει. 55, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 67. 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 68. 
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 Lord John Kinross, (1965), Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern 

Turkey, William Morrow & Company, New York, ζει. 10, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 68. 
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 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12, Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 15, Βαΐδεο, (1936), φ.π., 

ζει. 49.  
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 Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 49. 
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 Ζ Zübeyde, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ κηα βαζηά ζξεζθεπφκελε αγξάκκαηε 

γπλαίθα πνπ θνξνχζε ηα παξαδνζηαθά “çarşaf”
340

 θαη “peçe”
341

 απφ ηελ παηδηθή ηεο 

αθφκε ειηθία
342

, εληνχηνηο, ήηαλ κηα γπλαίθα κε έκθπηε εμππλάδα θαη νμπδέξθεηα 

πνπ αγαπνχζε πνιχ ηελ παηξίδα θαη ηελ παξάδνζε κε αλαπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο 

θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο
343

. 

 Απηή ε γπλαίθα, κε φιε ηεο ηε ζηνξγή θαη ηελ απζηεξφηεηα, κεγάισλε ηνλ 

κηθξφ Mustafa
344

, ηνλ νπνίν θαθνκάζαηλε ππεξβνιηθά. Ο Mustafa, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ήηαλ έλα αδχλαην κνλαρηθφ παηδί, ήζπρν θαη αδχλακν, ρσξίο ηδηαίηεξε 

ηξπθεξφηεηα, πνπ δερφηαλ ηα ράδηα ηεο κεηέξαο ηνπ ζαλ θάηη θαηαλαγθαζηηθφ. Γελ 

ήηαλ ππάθνπνο θαη ζχκσλε φηαλ ε κεηέξα ηνπ ηνλ ηηκσξνχζε. Ήηαλ έλα ζνβαξφ 

κεηξεκέλν παηδί πνπ ζπλήζσο έπαηδε κφλν ηνπ θαη ζπάληα ζπλδεφηαλ κε άιια 

παηδηά
345

. 

 Σε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ Mustafa σο παηδί, έξρεηαη λα εληζρχζεη έλα 

πεξηζηαηηθφ πνπ δηαδξακαηίζηεθε αλάκεζα ζ’ απηφλ θαη ζηα παηδηά ηεο γεηηνληάο 

ηνπ. χκθσλα κ’ απηφ, φηαλ θάπνηα ζηηγκή ηα παηδηά, ηνπ δήηεζαλ λα παίμεη καδί 

ηνπο βαξειάθηα, εθείλνο αξλήζεθε γηαηί ήηαλ «πνιχ πεξήθαλνο» γηα λα ζθχςεη θαη 

λα αθήζεη ηα άιια παηδηά λα πεδήμνπλ πάλσ απφ ηελ πιάηε ηνπ. Αληίζεηα, είπε ζηα 

παηδηά λα πεδήμνπλ, αλ κπνξνχζαλ, πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, ρσξίο απηφο λα 

ζθχςεη
346

. 

                                                

340 Çarşaf: Δίλαη ην ζεληφλη ή αιιηψο ηζαληφξ. [Μελέιανο Γεκεηξηάδεο, (1989), Λεμηθφλ 

Διιελν – Σνπξθηθφλ, Σνπξθν – Διιεληθφλ, Sözlük Yunancadan – Türkçeye, Türkçeden – Yunancaya, 

Γ΄ έθδνζε, εθδφζεηο Καθνπιίδε, Αζήλα, ζει. 223, Σνπληζάη – Καξαηδάο, (2000), φ.π., ζει. 138].   
341

 Peçe: Ήηαλ ην βέιν ή αιιηψο θεξεηδέο. [Σνπληζάη – Καξαηδάο, (2000), φ.π., ζει. 585]. 
Ήηαλ ην θάιπκκα πξνζψπνπ απφ καχξν χθαζκα πνπ θνξνχζαλ νη Μνπζνπικάλεο. [Γεκεηξηάδεο, 

(1989), φ.π., ζει. 345, Villalta, (1979), φ.π., ζει. 5]. Ζ γπλαίθα ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλσλίαο ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλε ζε απνκφλσζε. Γελ επηηξεπφηαλ θαλ λα πεξπαηάεη ζηνπο δξφκνπο ζην πιεπξφ ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο. Έπξεπε λα ηνλ αθνινπζεί κεξηθά βήκαηα πην πίζσ θαη κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ, δελ 

επηηξεπφηαλ ζε θακηά γπλαίθα λα θπθινθνξεί ζηνπο δεκφζηνπο δξφκνπο. Ζ επηπρία ηεο εμαξηηφηαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αθέληε ηνπ ζπηηηνχ θαη ην Κνξάλη ηνπ έδηλε ην δηθαίσκα θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηελ ηηκσξήζεη ή λα ηε δηψμεη απφ ην ζπίηη φπνηε απηφο ήζειε. Μηα ηέηνηα γπλαίθα, ζεσξνχζε ηνλ 

εαπηφ ηεο ηπρεξφ, φηαλ ήηαλ ε κνλαδηθή γπλαίθα ηνπ ζπδχγνπ ηεο, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο πην θησρέο 

νηθνγέλεηεο, θαζψο, αλ θαη επηηξεπφηαλ ε πνιπγακία, ήηαλ ηδηαίηεξε δαπαλεξή γηα ηνπο ζπδχγνπο. 

[Villalta, (1979), φ.π., ζει. 5]. 
342

 Villalta, (1979), φ.π., ζει. 5, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 9, Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 

14, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 69. 
343

 Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 14, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12.   
344

 Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 49. 
345

 Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 15, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 83. 

 
346

 Paraşkev Paruşhev, (1973), Atatürk, Demokrat Diktatör (Ο δεκνθξαηηθφο δηθηάηνξαο 

Atatürk), κηθ. N. Yılmaer, Güryay Matbaası, İstanbul, ζει. 30, Atay, (1980), φ.π., ζει. 21. 
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 Καζψο ε Zübeyde ήηαλ απνξξνθεκέλε κε ηελ αλαηξνθή ηνπ γηνπ ηεο, ν Ali 

Rıza πξνζπαζνχζε λα θέξεη ζε πέξαο ην εκπφξην μπιείαο κε ην νπνίν είρε αξρίζεη λα 

αζρνιείηαη
347

. Ζ απνηπρία απηήο ηεο επηρείξεζεο ηνλ νδήγεζε, ιίγν αξγφηεξα, λα 

αζρνιεζεί κε ην εκπφξην ηνπ αιαηηνχ. κσο θαη απηή ηνπ ε πξνζπάζεηα νδήγεζε ζε 

απνηπρία
348

.  

 Δλψ ε νηθνγέλεηα ηνπ κηθξνχ Mustafa ήηαλ απνξξνθεκέλε απφ ηνλ αγψλα 

ηεο εμαζθάιηζεο ησλ πξνο ην δελ, εθείλνο άξρηζε λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή φισλ 

κε ηελ επθπΐα ηνπ. Οη γνλείο ηνπ, αληηιακβαλφκελνη απφ λσξίο ηελ αλάγθε ηνπ γηα 

κφξθσζε, απνθάζηζαλ λα ηνλ ζηείινπλ ζην πξψην ηνπ ζρνιείν ζε ειηθία κφιηο 5 – 6 

εηψλ
349

. 

 Ζ επηινγή ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ ηνπ Mustafa θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ 

ηελ δηακφξθσζαλ, έκειιε λα ηνλ ζεκαδέςνπλ γηα πάληα θαη λα απνηειέζνπλ ηελ πην 

ηζρπξή αλάκλεζε ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

347
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 69. 

 
348

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 71. 
349

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12, Unat, (1964), φ.π., ζει. 82, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη 

δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), 

ζει. 612]. 
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2. Ο Ali Rıza ζηελ επηινγή ηνπ πξώηνπ ζρνιείνπ ηνπ Mustafa  

  

 Σελ επνρή πνπ ν Mustafa ζα μεθηλνχζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζην πξψην ηνπ 

ζρνιείν, ε Θεζζαινλίθε ήηαλ κία απφ ηηο πφιεηο φπνπ ππήξρε θνζκηθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε
350

. 

 Ζ βαζηά ζξεζθεπφκελε Zübeyde, γλσζηή κε ηελ πξνζσλπκία «Μόλα»
351

, 

ήζειε ν γηνο ηεο Mustafa λα ιάβεη ηελ πξψηε ηνπ εθπαίδεπζε ζην ζξεζθεπηηθφ 

ζρνιείν ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ην αιθάβεην θαη ηνπο χκλνπο ηνπ 

Κνξαλίνπ
352

. Ζ κεηέξα ηνπ Mustafa, δελ είρε επηιέμεη κφλν ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπ γηνπ ηεο, αιιά ιαρηαξνχζε θαη λα ηνλ δεη λα γίλεηαη είηε Hoca (δάζθαινο ζε 

ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν) είηε Hafız (άλζξσπνο πνπ μέξεη απφ έμσ ηελ απαγγειία ηνπ 

Κνξαλίνπ)
353

. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν παηέξαο ηνπ, Ali Rıza, ήηαλ έλαο άλζξσπνο ησλ 

γξακκάησλ, θηιειεχζεξνο, νπαδφο ησλ δπηηθψλ ηδεψλ θαη πεξηζζφηεξν ερζξηθφο 

πξνο ηε ζξεζθεία
354

. Ο ίδηνο επηζπκνχζε γηα ηνλ Mustafa, λα ιάβεη ηελ πξψηε ηνπ 

εθπαίδεπζε ζην θνζκηθφ θαη ζχγρξνλν ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηνχζε κηα θαηλνχξγηα εθπαηδεπηηθή κέζνδν
355

. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Ali 

Rıza, ήηαλ λα εθπαηδεπηεί ν Mustafa πάλσ ζε δπηηθά, θνζκηθά πξφηππα, νχησο ψζηε 

λα πξνεηνηκαζηεί γηα έλα κέιινλ κέζα ζηε γξήγνξα εμεπξσπατζκέλε νζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία
356

. 

 Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ν Ali Rıza επέιεμε ην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi γηα 

ηελ πξψηε εθπαίδεπζε ηνπ Mustafa, ήηαλ φηη, φπσο ππνζηεξίδεηαη, ν ίδηνο – θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ν Mustafa Kemal Atatürk, πνπ ήηαλ γηνο ηνπ - ήηαλ νπαδνί ηνπ 

ακπεηάη εβή (Dönme)
357

, φπσο άιισζηε θαη ν δάζθαινο Şemsi Efendi
358

 θαη ην 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 76, 544. 
357

 Associated Press, (Saturday, July 3, 1920), “Takes Issue with Turk’s Statement about 

Armenians”, Evening Progress, ζει. 5, Achmed Abdullah – Leo Anavi, (September 28, 1922), The 

Rise of Mustapha Kemal Pasha from Obscurity, The Bridgeport Telegram, ζει. 4, The Literary 

Digest, (October 14, 1922), The Sort of Man Mustafa Kemal is, ηφκνο 75νο, Νν. 2, ζει. 50 – 53, The 
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ζρνιείν ηνπ, πνπ εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο θιεηζηήο θνηλφηεηαο ησλ 

Νηνλκέδσλ
359

. 

 Ζ δηακάρε ησλ γνληψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

Mustafa, απνηέιεζε, γηα ηνλ κεηέπεηηα Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ηελ πην 

ηζρπξή αλάκλεζε ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ, ε νπνία δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθφ 

ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο ηεο δσήο ηνπ
360

. 

 Μηιψληαο γηα απηφ ην πεξηζηαηηθφ ζηε ζπλέληεπμε πνπ είρε δψζεη ν Atatürk 

ζηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν Ahmet Emin Yalman, θαη ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ 

εκεξήζηα εθεκεξίδα “Bakit” ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1922, είρε πεη ηα εμήο: 

«Απφ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία κφλν έλα ζπκβάλ είλαη αλεμίηεια ραξαγκέλν ζηε κλήκε 

κνπ, ε δηαθσλία ησλ γνληψλ κνπ ζρεηηθά κε ην πνπ έπξεπε λα πάσ ζρνιείν. Ζ κεηέξα 

κνπ παξέκεηλε πηζηή ζηηο παιηέο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα. Ζ ήπηα θαη ήζπρε 

ζξεζθεπηηθφηεηά ηεο, ε νπνία φκσο ήηαλ αθιφλεηε, ζρεκάηηδε ηελ νπζία ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ήζειε λα αξρίζσ ηελ εθπαίδεπζή κνπ κε ηελ ηειεηή 

εγγξαθήο ζ’ έλα απφ ηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, ζηα νπνία ε δηδαζθαιία 

αθνινπζνχζε ηηο ζνβαξέο παξαδφζεηο ηνπ Ηζιάκ. Ο παηέξαο κνπ φκσο, πνπ ήηαλ 

ππάιιεινο ζηελ ηεισλεηαθή ππεξεζία θαη ήηαλ έλαο θηιειεχζεξνο άλζξσπνο, κάιινλ 

ερζξηθφο πξνο ηε ζξεζθεία θαη νπαδφο ησλ δπηηθψλ ηδεψλ, ήζειε λα κε ζηείιεη ζην 

ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, ην νπνίν είρε κφιηο αλνίμεη, θαη λα εθπαηδεπηψ κε ηνλ 

θαηλνχξγην ηχπν εθπαίδεπζεο. ην ηέινο ν παηέξαο κνπ βξήθε κηα πνλεξή ιχζε. ηελ 

αξρή κπήθα κε ηε ζπλεζηζκέλε ηειεηή ζην ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν. Έηζη ε κεηέξα κνπ 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε. Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο άθεζα ην ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν θαη 

γξάθηεθα ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi…»
361

. 
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 Ζ ζπκβνιή ηνπ Ali Rıza ζηελ επηινγή ηνπ πξψηνπ ζρνιείνπ ηνπ Mustafa 

ππήξμε θαζνξηζηηθή, δίλνληαο ζηνλ γην ηνπ κηα εθπαίδεπζε δπηηθνχ ηχπνπ. Απηφ ην 

«δψξν» ηεο δπηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ηνπ πξφζθεξε ν Ali Rıza, άζθεζε βαζηά 

ςπρνινγηθή επίδξαζε ζηνλ Mustafa θαη ζπληζηνχζε ηελ πξψηε αλάκλεζε ηεο 

παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. Δληνχηνηο, απηή ε επηινγή έκειιε λα απνηειέζεη έλα γεγνλφο 

κε ηεξάζηηα ηζηνξηθή ζεκαζία θαη γηα ην ίδην ην Σνπξθηθφ Έζλνο
362

.  

 Παξφια απηά, ε ζρνιηθή δσή ηνπ Mustafa, ζχκθσλα κε ην πνλεξφ ηέρλαζκα 

ηνπ παηέξα ηνπ, μεθίλεζε κε ηελ θαζηεξσκέλε ηειεηή ζην ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν ηεο 

Fatma Mola Kadın
363

. Απηφ ην ζρνιείν, βξηζθφηαλ ζηε ζπλνηθία Koca Kasım Paşa, 

πνιχ θνληά ζην ζπίηη ηνπ Mustafa. Ο δάζθαινο ηνπ ζρνιείνπ νλνκαδφηαλ Hafız 

Mehmet Efendi θαη ε ηειεηή ηεο έλαξμεο γηλφηαλ κε ηελ απαγγειία χκλσλ φπσο ην 

“Bed’i elifba - elifbeye”
364

.  

 Αξγφηεξα, ν ίδηνο ν Atatürk, πεξηέγξαςε ηελ ηειεηή έλαξμεο ζην πξψην ηνπ 

ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν, ιέγνληαο ηα εμήο: 

«Σν πξσί ηεο πξψηεο κέξαο ζην ζρνιείν, ε κεηέξα κνπ κε ζηφιηζε κε κηα ιεπθή εζζήηα 

θαη κε έλα ρξπζνθέληεην καληήιη δεκέλν ζαλ ηνπξκπάλη, πνπ κνπ ην ηχιημε γχξσ απφ 

ην θεθάιη κνπ. Κξαηνχζα ζην ρέξη έλα ρξπζφ θιαδί. Ο δάζθαινο, έλαο Υφηδαο, 

αθνινπζνχκελνο απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ, παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ζηελ πφξηα καο 

πνπ ήηαλ δηαθνζκεκέλε κε πξαζηλάδα. Απαγγείιακε κηα πξνζεπρή. Έβαια ηελ άθξε 

ησλ δαρηχισλ κνπ ζην ζηήζνο θαη ζην κέησπν, ππνθιίζεθα κπξνζηά ζηνπο γνλείο κνπ 

θαη ζηνλ δάζθαιν, θαη έπεηηα ηνπο θίιεζα ην ρέξη. Γηα λα θηάζνπκε ζην ζρνιείν πνπ 

βξηζθφηαλ θνληά ζην ηδακί, νη λένη κνπ ζπκκαζεηέο θαη εγψ, δηαζρίζακε κε ραξνχκελεο 

θσλέο ηνπο ειηθνεηδείο δξφκνπο ηεο πφιεο. Με ηελ άθημή καο εθεί, μαλαδηαβάζακε 

φινη καδί ηηο πξνζεπρέο. ηε ζπλέρεηα, ν δάζθαινο κε πήξε απφ ην ρέξη θαη κε νδήγεζε 

ζε κηα άδεηα ζνισηή αίζνπζα, ζηελ νπνία ηα εδάθηα ηνπ Κνξαλίνπ ζα κνπ 

απνθαιχπηνληαλ κέξα κε ηε κέξα. Έμη κήλεο αξγφηεξα, ν παηέξαο κνπ κε πήξε 
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(1979), φ.π., ζει. 6, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 4, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 36, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 76, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 12. 
362
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 Mélia, (1929), φ.π., ζει. 10, Villalta, (1979), φ.π., ζει. 7, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), 

φ.π., ζει. 77, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 9. 
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 Unat, (1964), φ.π., ζει. 81, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 
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δηαθξηηηθά απφ ην ζρνιείν ηεο Fatma Mola Kadın θαη κε πήγε ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi 

Efendi, φπνπ δίδαζθαλ αθνινπζψληαο ηηο επξσπατθέο κεζφδνπο. Ζ κεηέξα κνπ δελ 

έθεξε θακία αληίξξεζε, δεδνκέλνπ φηη είρακε ππνρσξήζεη ζηηο πεπνηζήζεηο ηεο. Απηφ 

πνπ κεηξνχζε πεξηζζφηεξν γη΄ απηήλ, ήηαλ ε ηειεηή»
365

.  

 Απηφ ην ζξεζθεπηηθφ ζρνιείν, κε ηηο παξσρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, 

ζην νπνίν κπήθε ληπκέλνο κε ιεπθή εζζήηα θαη ρξπζνθέληεην ηνπξκπάλη ζην θεθάιη 

ηνπ, είρε ζπλδεζεί ζην κπαιφ ηνπ Mustafa κε κηα γπλαίθα, κε ηελ Fatma Mola 

Kadın
366

. Μεηά απφ πνιιά ρξφληα, φηαλ είρε βξεζεί ζηε Θεζζαινλίθε σο επηηειηθφο 

αμησκαηηθφο, ν Mustafa Kemal επηζθέθζεθε, καδί κε ηνλ Ali Fuat Cebesoy, ην 

ζρνιείν απηφ. ηε ζέα ηεο ηεξάζηηαο θιεηδαξηάο, πνπ ππήξρε ζηελ πφξηα ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζρνιείνπ, o Kemal είρε πεη: «Ήηαλ θπζηθφ»
367

.  
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3. O Mustafa, καζεηήο ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi 

 

Ο ζπνπδαηφηεξνο εγέηεο θαη ηδξπηήο ηεο πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ν 

Mustafa Kemal Atatürk, έιαβε ηελ πξψηε ηνπ εθπαίδεπζε ζην ηδησηηθφ ζρνιείν ηνπ 

Semsi Efendi
368

.  

πσο γηα θάζε άλζξσπν ν πξψηνο ηνπ δάζθαινο ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο παξνπζίεο ζηε δσή ηνπ, έηζη θαη γηα ηνλ Atatürk, ν Şemsi Efendi 

απνηέιεζε κηα παξνπζία – πξφηππν ζηε δσή ηνπ. Ο δάζθαινο απηφο, έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ηεο δνκήο ηεο ζθέςεο ηνπ Atatürk
369

.  

ην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, ν κηθξφο Mustafa δελ έκαζε κφλν ηα πξψηα 

ηνπ γξάκκαηα θαη ην αιθάβεην πνπ δηδάζθνληαλ κε κία θαηλνχξγηα κέζνδν
370

, αιιά 

δηδαζθφκελνο κε ηελ πξσηνπνξηαθή απηή κέζνδν εθπαίδεπζεο, ελζηεξλίζηεθε ην λέν 

απηφ ηξφπν ζθέςεο
371

. 

 O δάζθαινο Şemsi Efendi πξνζπάζεζε λα εκθπζήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Atatürk, αλεζπρίεο γηα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο 

ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, θαη λα ηνπο κεηαδψζεη ηδέεο φπσο ε ειεπζεξία, ε 

αλαλέσζε θαη ε πληαγκαηηθή Μνλαξρία
372

. 

 Απηέο νη ηδέεο, ηηο νπνίεο είρε ελζηεξληζηεί απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ Şemsi 

Efendi, αθνινχζεζαλ ηνλ Atatürk ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ Atatürk σο Πξνέδξνπ ηεο πξψηεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αζρνιήζεθε κε πάζνο κε δεηήκαηα 

φπσο ήηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, ε ειεπζεξία θαη κε άιια θνηλσληθά 

δεηήκαηα. Οη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο ηνπ Atatürk, πνπ ζθνπφ είραλ ηελ 

αλακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, είραλ δηακνξθσζεί θάησ απφ ηελ θαίξηα 

επίδξαζε ηνπ Şemsi Efendi
373

. 
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 Ο Mustafa θνίηεζε ζην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ απηνχ, κέρξη ην 1891. ρεηηθά κε 

ηελ επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα, δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, γηαηί ηα αξρεία ηνπ 

ζρνιείνπ θαηαζηξάθεθαλ ζηηο ππξθαγηέο ηνπ 1890 θαη ηνπ 1917 ζηε 

Θεζζαινλίθε
374

. ηε ζπλέρεηα, ην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi ζπγρσλεχηεθε κε ην 

ζρνιείν “Feyziye”, ην νπνίν είρε νθηψ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη πεξηιάκβαλε θαη 

κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ “Rüştiye”. O Mustafa ζπλέρηζε εδψ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, 

παξαθνινπζψληαο ηαθηηθά ηηο ηάμεηο απηνχ ηνπ ζρνιείνπ, κέρξη ην ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ
375

.  

Ζ ηξαγηθή είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηνπ, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1893
376

, 

ζπλέπεζε κε ηελ θνίηεζε ηνπ Mustafa ζην ζχγρξνλν ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi. Ζ 

απψιεηα ηνπ πξνηχπνπ ηνπ παηέξα, πνιχ πηζαλφλ λα δεκηνχξγεζε ζην Mustafa ηελ 

αλάγθε λα δεη ζην πξφζσπν ηνπ Şemsi Efendi έλαλ εμηδαληθεπκέλν παηέξα, κε ηνλ 

νπνίν πξνζπάζεζε λα ηαπηηζηεί
377

. 

 Ζ απψιεηα ηνπ Ali Rıza, άθεζε ηελ Zübeyde θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο κε κηα 

κηθξή ζχληαμε, απφ ηελ νπνία έπξεπε λα ζπληεξεζνχλ ε ίδηα, ν γηνο ηεο Mustafa θαη 

νη δχν κηθξφηεξεο θφξεο ηεο, ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη κεηά ηνλ Mustafa (ε κία θφξε 

εθ ησλ δχν, απεβίσζε ιίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο)
378

. 

 Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο, αλαγθάδνπλ ηελ Zübeyde λα θχγεη 

απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη λα εγθαηαζηαζεί καδί κε ηα παηδηά ηεο ζην αγξφθηεκα ηνπ 

αδεξθνχ ηεο Hüseyin Efendi ζην Λαγθαδά
379

.  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε εθπαίδεπζε ηνπ Mustafa ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi 

ηεξκαηίζηεθε απφηνκα
380

. Δληνχηνηο, ν δάζθαινο Şemsi Efendi είρε επηηειέζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ θαζήθνλ απέλαληη ζην καζεηή Mustafa. Σν κηθξφβην ηεο 

αλαλέσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο θνηλσλίαο, νη πξσηνπνξηαθέο θαη 

                                                

374
 Μπνύθα, (Σξίηε 13.11.2007), φ.π., ζει. 41. 

375
 Unat, (1964), φ.π., ζει. 82, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 612]. 
376

 Unat, (1964), φ.π., ζει. 82, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 612], Cebesoy, (1967), 

φ.π., ζει. 5. 
377

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 81. 
378

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 72. 
 

379
 Unat, (1964), φ.π., ζει. 82, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 612], Βνιθάλ - 

Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 81, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 5, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 13, 

Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 311. 
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θηιειεχζεξεο ηδέεο πνπ απηφο δίδαζθε, είραλ γίλεη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κηθξνχ Mustafa. 

 πσο επηζήκαλε θαη ν dr. Turgut Binzet, ζηελ ζπλέληεπμε πνπ είρε δψζεη 

ζηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία» ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2007: 

«…Ωζηφζν, επεηδή ην ζρνιείν ήηαλ κνληέξλν θαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ ήηαλ λα σζεί ηνπο 

καζεηέο λα εξεπλνχλ ηα πξάγκαηα, ζίγνπξα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηεο θηιειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Kemal» 
381
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 Μπνύθα, (Σξίηε 13.11.2007), φ.π., ζει. 41. 
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

ΑΠΟ ΣΟΝ MUSTAFA KEMAL ΣΟΝ KEMAL ATATÜRK 

 

 

1. Ζ ζηξαηηωηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Kemal (1893 – 1905) 

 

 Μεηά απφ ην ζάλαην ηνπ Ali Rıza, ν Mustafa θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζην θηήκα ηνπ ζείνπ ηνπ Hüseyin Efendi ζην Λαγθαδά 

Θεζζαινλίθεο
382

. Ζ δσή ηνπ Mustafa ζην αγξφθηεκα, πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηηο 

αγξνηηθέο δνπιεηέο. Ζ παξακνλή φκσο ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ ηνπ, είρε σο απνηέιεζκα 

ηε δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. Δθεί, ζθέθηεθαλ λα ηνλ ζηείινπλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν ηεο γεηηνληάο, ν ίδηνο φκσο δελ ήζειε. Βιέπνληαο φηη ν Mustafa δελ έκεηλε 

ηθαλνπνηεκέλνο νχηε απφ ηα καζήκαηα ηνπ Karabet, ν νπνίνο ήηαλ ν γξαθηάο ηνπ 

αγξνθηήκαηνο, απνθάζηζε ηειηθά ε κεηέξα ηνπ λα ηνλ ζηείιεη πάιη πίζσ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζην ζπίηη ηεο ζείαο ηνπ Emine, γηα λα ζπλερίζεη ην ζρνιείν
383

. 

 Πίζσ μαλά ζηε Θεζζαινλίθε, ν Mustafa γξάθηεθε ζ’ έλα θνζκηθφ 

δεπηεξνβάζκην ζρνιείν. Σν ζρνιείν απηφ ήηαλ ην “Selanik Mülkiye Rüştiyesi”
384

 

(Γεκφζην Γπκλάζην ηεο Θεζζαινλίθεο). Ο μπινδαξκφο φκσο ηνπ Mustafa απφ ηνλ 

δάζθαιν ηνπ ζρνιείνπ, Kaymak Hafız, φηαλ ηνλ έπηαζε λα ηζαθψλεηαη κε έλαλ άιιν 

ζπκκαζεηή ηνπ, έγηλε αηηία λα εγθαηαιείςεη κηα γηα πάληα απηφ ην ζρνιείν
385

.  

                                                

382
 Unat, (1964), φ.π., ζει. 82, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27
νο

, Νν. 108 (1963), ζει. 612], Βνιθάλ - 

Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 81, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 5, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 13. 
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383

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 13, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 5, Unat, (1964), φ.π., ζει. 82, 

[Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: 

ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 612], Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 15 – 16, Sperco, (1958), φ.π., 

ζει. 10, Mélia, (1929), φ.π., ζει. 10, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 81 – 82. 
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384

 Selanik Mülkiye Rüştiyesi: Απφ ην θνζκηθφ απηφ ζρνιείν, δηλφηαλ ζηα παηδηά ε 

δπλαηφηεηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηελ θπβεξλεηηθή δηνίθεζε. Σν “Mülkiye” ήηαλ έλα αλψηαην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν είρε νξγαλσζεί ην 1859 θαη είρε αλαδηνξγαλσζεί θαη επεθηαζεί ην 
1877, σο ηφπνο εθπαίδεπζεο πνιηηηθψλ ππαιιήισλ. [Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 82].  

385
 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 13, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 5 – 6, Unat, (1964), φ.π., ζει. 

82, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο 

Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 612], Sperco, (1958), φ.π., ζει. 10, Mélia, (1929), φ.π., 

ζει. 10, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 83, Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 50. 
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 Ζ βαζχηεξε φκσο επηζπκία ηνπ Mustafa ήηαλ λα γίλεη ζηξαηησηηθφο. Ο 

ζαπκαζκφο πνπ έλησζε θάζε θνξά πνπ αληίθξηδε ην γην ηνπ γείηνλά ηνπ, ηνπ 

ηαγκαηάξρε Kadri, ν νπνίνο θνηηνχζε ζην ηξαηησηηθφ Γπκλάζην θαη θνξνχζε 

ζηξαηησηηθή ζηνιή, ηνλ νδήγεζε λα δψζεη, θξπθά  απφ ηε κεηέξα ηνπ, εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν Mustafa εθπιήξσζε ηελ επηζπκία ηνπ πεξλψληαο 

ζην ηξαηησηηθφ Γπκλάζην θαη θέξλνληαο ηε κεηέξα ηνπ «πξν ηεηειεζκέλνπ 

γεγνλφηνο»
386

.  

 Ζ εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ Mustafa ζην “Selanik Askeri Rüştiyesi”
387

 

(ηξαηησηηθφ Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο), δελ είλαη γλσζηή. Χζηφζν, θάπνηνη 

ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ σο εκεξνκελία εηζαγσγήο ην έηνο 1893
388

 ελψ θάπνηνη άιινη 

ηνλ Ηνχιην ή Αχγνπζην ηνπ 1894
389

.    

 ’ απηφ ην ζρνιείν ν Mustafa απέθηεζε θαη ην φλνκα “Kemal”
390

 (πνπ 

ζεκαίλεη «ψξηκνο» ζηα ηνπξθηθά θαη «ηέιεηνο» ζηα αξαβηθά). χκθσλα κε ηηο 

αθεγήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Atatürk, επεηδή ν δάζθαινο ησλ καζεκαηηθψλ νλνκαδφηαλ 

θαη απηφο Mustafa, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θάπνηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ 

                                                

  
386

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 13 – 14, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 10, Armstrong, (1933), φ.π., 

ζει. 17, Unat, (1964), φ.π., ζει. 83, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Belleten 
ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 613], Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 

6, Wortham, (1930), φ.π., ζει. 18, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 84 – 85, Βαΐδεο, (1936), 

φ.π., ζει. 50 – 51.  
387

 Selanik Askeri Rüştiyesi: Σν ζρνιείν απηφ ήηαλ έλαο ηαθηηθφο θαη πεηζαξρεκέλνο 

ζεζκφο, βξηζθφηαλ ζηε ιεσθφξν ηνπ Mithat Paşa θαη ζηεγαδφηαλ ζ’ έλα θαηλνχξγην ηδηφθηεην θαη 

πνιχ φκνξθν θηίξην. Σν ζρνιείν απνηεινχληαλ απφ έλα δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

απάξηηδε ηελ πιεηνςεθία ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηνπο δίδαζθε καζήκαηα ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. [Unat, (1964), φ.π., ζει. 83, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην 

πεξηνδηθφ Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 613], 

Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 6]. Ήηαλ κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή ζηξαηησηηθή ζρνιή πνπ επηρνξεγνχληαλ 

απφ ηνλ ζνπιηάλν. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ δελ ρξεηαδφηαλ λα θαηαβάιινπλ θαλέλα πνζφ θαη αλ ην 
παηδί έδεηρλε ζηξαηησηηθή θιίζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη αμησκαηηθφο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην παηδί 

πνπ εηζέξρνληαλ ζ’ απηή ηε ζρνιή, ζα ζπλέρηδε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ πνξεία ζαλ απιφο ζηξαηηψηεο 

έρνληαο θεξδίζεη κηα πεγή εζφδσλ γηα ηε δσή ηνπ. [Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 16, Βαΐδεο, (1936), 

φ.π., ζει. 51].  

  
388

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 14, 189, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 485.   

  
389

 Unat, (1964), φ.π., ζει. 83, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 613]. 
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390

 Kemal: χκθσλα κε κία άιιε εθδνρή, ν δάζθαινο ησλ καζεκαηηθψλ, ν ινραγφο Mustafa 

Bey, αλαγλσξίδνληαο ζην λεαξφ καζεηή ηνπ ηελ σξηκφηεηα θαη ηε κεγάιε ηνπ ηθαλφηεηα ζηα 

καζεκαηηθά, απέδσζε ζηνλ Mustafa ην πξνζσλχκην “Kemal”. [Unat, (1964), φ.π., ζει. 83, [Απηφ ην 

άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, 
Νν. 108 (1963), ζει. 613], Wortham, (1930), φ.π., ζει. 19, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 10, Φξάγθνο, 

(2012), φ.π., ζει. 311]. (http://www.veataturk.com/Ataturk-un-okul-yillari-Ataturk.html?id=65). 

Ο Σνχξθνο βηνγξάθνο ηνπ Atatürk, ν Şevket Süreyya Aydemir, αλέθεξε κία άιιε εθδνρή ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ζηελ ηάμε ηνπ Mustafa ππήξρε έλαο αθφκε καζεηήο κε ην ίδην φλνκα. Ο δάζθαινο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο μερσξίδεη, απέδσζε ζηνλ κεηέπεηηα ηδξπηή ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ην 

πξνζσλχκην “Kemal”. [Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 86 – 87]. 
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ηνπο κπεξδεχνπλ, ν δάζθαινο έδσζε ζ’ απηφλ ην πξνζσλχκην “Kemal”
391

. Απφ ηφηε 

θαη ζην εμήο ν λεαξφο Mustafa έγηλε γλσζηφο σο “Mustafa Kemal” θαη κε απηφ ην 

φλνκα πέξαζε ζηελ θπξηφηεηα ηεο ηνπξθηθήο ηζηνξίαο
392

. 

 Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ ν Mustafa Kemal ήηαλ καζεηήο ζην ηξαηησηηθφ 

Γπκλάζην ηεο Θεζζαινλίθεο, ε κεηέξα ηνπ Zübeyde πξαγκαηνπνίεζε ηνλ δεχηεξν 

γάκν ηεο κε ηνλ Ragıp Bey
393

. Ζ απφθαζε απηή ηεο Zübeyde εμφξγηζε ηφζν ηνλ 

Mustafa, πνπ ν ίδηνο κεηαθφκηζε ζην ζπίηη ηεο ζείαο ηνπ Emine. Απνμελσκέλνο απφ 

ηε κεηέξα ηνπ, ν Mustafa, δελ ηελ επηζθέθζεθε νχηε φηαλ ηειείσζε ην ηξαηησηηθφ 

Γπκλάζην
394

. 

 Ο Mustafa kemal ζε ειηθία 15 εηψλ, απνθνηηψληαο ηέηαξηνο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζαξάληα καζεηέο ηνπ ηξαηησηηθνχ Γπκλαζίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο
395

, 

εηζήρζε ην 1895 ζην “Manastır Askeri İdadisi”
396

 (ηξαηησηηθφ Γπκλάζην 

Μνλαζηεξίνπ)
397

. 

                                                

  
391

 Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 6, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 14, Mélia, (1929), φ.π., ζει. 11, 

Armstrong, (1933), φ.π., ζει. 17 – 18, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 86. 

  
392

 Unat, (1964), φ.π., ζει. 83, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 613], Cebesoy, (1967), 

φ.π., ζει. 7. 
393

 Ragıp Bey: Ήηαλ έλαο άληξαο ηξηάληα δχν ή ηξηάληα ηξηψλ ρξνλψλ, ν νπνίνο είρε έξζεη 
κεηαλάζηεο ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηε Λάξηζα. Γνχιεπε πνιηηηθφο ππάιιεινο ζην κνλνπψιην ηνπ 

θαπλνχ. Ήηαλ ρήξνο κε δχν ή ηξία παηδηά, ηα νπνία είρε απνθηήζεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν γάκν ηνπ. 

[Atay, (1980), φ.π., ζει. 19, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 7, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 90]. 

Ο Ragıp Bey έγηλε απηφ πνπ ιέλε νη Σνχξθνη “içgüveyi” (ζψγακπξνο), έλαο γακπξφο δειαδή, πνπ 

αληίζεηα κε ην ζπλεζηζκέλν έζηκν, πάεη θαη δεη ζην ζπίηη ηεο λχθεο ή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. [Cebesoy, 

(1967), φ.π., ζει. 7, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 90].     

  
394

 Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 7, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 90 – 91. 

  
395

 Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 7, Unat, (1964), φ.π., ζει. 83, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη 

δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), 

ζει. 613]. 
396

 Manastır Askeri İdadisi: ρεηηθά κε ηε καζεηηθή δσή ηνπ Mustafa Kemal θαηά ην πξψην 
έηνο ζην ηξαηησηηθφ Γπκλάζην ηνπ Μνλαζηεξίνπ, δελ ππάξρεη θάπνην επίζεκν έγγξαθν. ην αξρείν 

ηεο ρνιήο Πνιέκνπ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ δείρλνπλ φηη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1897 ν 

Mustafa Kemal πέξαζε απφ ηελ δεχηεξε ζηελ ηξίηε ηάμε, ηξίηνο ζηε ζεηξά αλάκεζα ζε 52 καζεηέο, 

έρνληαο απφ ηα 45 καζήκαηα κφλν κία βαζκνινγία θάησ απφ ηε βάζε, πνπ αθνξνχζε ην κάζεκα ηεο 

ζχληαμεο ησλ γαιιηθψλ. Δπίζεο ηα έγγξαθα απηά παξνπζηάδνπλ ην βαζκφ ηνπ γπκλαζηαθνχ ηνπ 

απνιπηεξίνπ, απνθνηηψληαο δεχηεξνο αλάκεζα ζε 54 καζεηέο, θαζψο θαη ηελ αθξηβή βαζκνινγία ηνπ 

ζε θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1898. [Faik Reşit Unat, (Kasım 1953), 

“Atatürk’ün Öğrencilik hayatına ait bazı notlar” (Μεξηθέο ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε καζεηηθή δσή 

ηνπ Atatürk), ζην Devrim Gençliği (Νεαληθή Δπαλάζηαζε), ηεχρνο 17, Ankara, ζει. 10 – 11]. ήκεξα 

ην ζρνιείν απηφ ζην Μνλαζηήξη είλαη κνπζείν. ηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ κνπζείνπ ππάξρεη έλα ηκήκα 

αθηεξσκέλν ζηνλ Mustafa Kemal. (http://www.renkliweb.com/kultursanat/ataturkun-okudugu-okullar-

ve-simdiki-isimleri.html).  
  

397
 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 15, 189, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 485, Armstrong, (1933), 

φ.π., ζει. 18, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 10, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 8, Unat, (1964), φ.π., ζει. 84, 
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ηφκνο 27νο, Νν. 108 (1963), ζει. 614], Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 91, Βαΐδεο, (1936), 

φ.π., ζει. 52. 
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 ην ηξαηησηηθφ Γπκλάζην ηνπ Μνλαζηεξίνπ, ν Mustafa Kemal 

πξνζαξκφζηεθε γξήγνξα ζηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ αλψηεξνπ 

εζψθιεηζηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξα κέξε, φπσο ηε 

Θεζζαινλίθε, ην Ηπέθην, ηε θφδξα, ηα Γηάλλελα θαη ην Μνλαζηήξη
398

. 

 Πέξα απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ν Kemal δηάβαδε πνιιά άιια βηβιία 

πνίεζεο θαη ινγνηερλίαο, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ Ömer Naci. 

Παξάιιεια έδσζε κεγάιε βάζε ζηελ εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο δηαβάδνληαο 

γαιιηθά βηβιία θαη παξαθνινπζψληαο ηδηαίηεξα καζήκαηα γαιιηθψλ ζην “Collège 

des Frères de la Salle” ζην Tophane, ηελ πεξίνδν ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ
399

. 

 ηηο 13 Μαξηίνπ ηνπ 1899 ν Mustafa Kemal, αθνχ νινθιήξσζε ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ ζην Μνλαζηήξη, ηνλ έζηεηιαλ ζην “Harp Okulu ή Harbiye Mektebi” 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (ρνιή Δπειπίδσλ ή ρνιή Πνιέκνπ)
400

. ’ απηή ηε ζρνιή, 

ν λεαξφο Kemal ηξάβεμε γξήγνξα ηελ πξνζνρή ησλ Γεξκαλψλ εθπαηδεπηψλ ηνπ, νη 

νπνίνη αληηιήθζεθαλ ακέζσο ηα ζηξαηησηηθά ηνπ πξνηεξήκαηα. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θνίηεζήο ηνπ, πέξα απφ ηε ζηξαηησηηθή κφξθσζε, απέθηεζε θη άιιεο 

εγθπθινπαηδηθέο γλψζεηο θαη ηειεηνπνίεζε ηα γαιιηθά ηνπ
401

. 

 ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε ρνιή Δπειπίδσλ, ν Kemal 

θαηφξζσζε λα θηηάμεη έλα πνιχ θαιφ θάθειν θαζψο ην δεχηεξν ρξφλν ήξζε εηθνζηφο 

ζε κηα ηάμε 460 ζπνπδαζηψλ θαη ηνλ ηξίην ρξφλν φγδννο κεηαμχ 459 ζπνπδαζηψλ
402

. 

 Μεηά απφ ηελ επηηπρή θνίηεζε ηξηψλ ρξφλσλ ζ’ απηή ηε ζρνιή, ν Kemal, ζε 

ειηθία είθνζη ελφο εηψλ, απνθνίηεζε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1902 κε ην βαζκφ ηνπ 

αλζππνινραγνχ
403

.  

 πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην “Harp Akademisi” ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

(Αλψηαηε ρνιή Πνιέκνπ ή αιιηψο Δπηηειηθή ρνιή)
404

. ηα 1903, ν Mustafa 
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 Turan, (1989), φ.π., ζει. 6, Cebesoy, (1967), φ.π., ζει. 8 – 9, Unat, (1964), φ.π., ζει. 84 - 
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Kemal, πήξε ην βαζκφ ηνπ ππνινραγνχ θαη ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1905, ζε ειηθία 

είθνζη ηεζζάξσλ εηψλ, απνθνίηεζε απφ ηελ Δπηηειηθή ρνιή, πέκπηνο ζε κηα ηάμε 

πελήληα επηά ζπνπδαζηψλ κε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ
405

.   

 Οινθιεξψλνληαο ηε ζηξαηησηηθή ηνπ εθπαίδεπζε ζηα 1905, ν Mustafa 

Kemal, σο επηηειηθφο πιένλ ινραγφο, εγθαηαζηάζεθε ζε έλα ζπίηη ζηελ πεξηνρή 

Beyazıt ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Μαδί κε ηνπο θίινπο ηνπ, λνίθηαζε θαη έλα θνληηλφ 

δηακέξηζκα, ην νπνίν απνηέιεζε ην θξεζθχγεην ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζπλεξγαζηψλ. Ζ 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γξήγνξα φκσο έγηλε γλσζηή ζηελ θπβέξλεζε, κε 

απνηέιεζκα ν Kemal θαη νη θίινη ηνπ λα ζπιιεθζνχλ, λα αλαθξηζνχλ θαη λα 

θπιαθηζηνχλ. Απηφ ην επεηζφδην έζεζε ζε θίλδπλν ηε ζηξαηησηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ 

Kemal θαη ν ίδηνο πιήξσζε ην ηίκεκα εμνξηδφκελνο ζηε καθξηλή Γακαζθφ ηεο 

πξίαο
406

.     
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2. Οη Νεόηνπξθνη θαη ε πηώζε ηνπ Υακηηηθνύ θαζεζηώηνο 

 

 ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 1905 ν Mustafa kemal κεηέβεθε ζηε Γακαζθφ σο 

ινραγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ζην 5
ν
 ζψκα ζηξαηνχ

407
. Ζ Γακαζθφο, ν λένο ηφπνο 

εμνξίαο ηνπ Mustafa Kemal, ήηαλ κηα ηζηνξηθή αξαβηθή πφιε, σζηφζν δελ ήηαλ ην 

θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα εθείλνλ. Δθπαηδεπκέλνο ζηα πιένλ ζχγρξνλα ζηξαηησηηθά 

ζρνιεία ηεο Απηνθξαηνξίαο, ν Kemal είρε πξνεηνηκαζηεί λα κεηαδψζεη απηά πνπ 

είρε κάζεη ζε άιινπο, αιιά ζηε Γακαζθφ ην έδαθνο δελ ήηαλ πξφζθνξν
408

. 

Οη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε ηνλ Mustafa Efendi, ν νπνίνο ήηαλ πξψελ θνηηεηήο 

ηεο ηαηξηθήο πνπ είρε εμνξηζηεί ζηε Γακαζθφ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ δξάζεο, 

ψζεζαλ ηνλ Mustafa Kemal ζηελ ίδξπζε κηαο νξγάλσζεο κε ην φλνκα “Vatan ve 

Hürriyet Cemiyeti” (χλδεζκνο γηα ηε Μεηέξα Παηξίδα θαη ηελ Διεπζεξία)
409

. Ζ 

νξγάλσζε απηή ηνπ Mustafa Kemal ππήξμε παξαθιάδη ηνπ Νενηνπξθηθνχ 

Κνκηηάηνπ, ηνπ νπνίνπ νη πξσηεξγάηεο ήηαλ κηα νκάδα ζπνπδαζηψλ ηεο 

ηξαηησηηθήο Ηαηξηθήο ρνιήο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απηνί νη λένη, κε 

θαζνδεγεηή ηνλ Αιβαλφ İbrahim Temo θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κηξθάζην Mehmet 

Resid θαη ηνπο Κνχξδνπο Abdullah Cevdet θαη Ishak Süküti, πξνρψξεζαλ, ζηα 1889, 

ζηε ζχζηαζε κπζηηθήο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Οζσκαληθφ 

Κνκηηάην Έλσζεο»
410

.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο επαλαζηαηηθήο απηήο νξγάλσζεο εληάζζεηαη ζην 

γεληθφηεξν κεηαξξπζκηζηηθφ πιαίζην εληφο ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ 

έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ απηήο 

μεθίλεζαλ κε ηελ έθδνζε ηνπ «Χάττι Σερίυ»
411

 ζηα 1839, ζπλερίζηεθαλ κε ηελ 

                                                

  
407

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189. 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 107. 

  
409

 Mélia, (1929), φ.π., ζει. 13, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 486, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), 

φ.π., ζει. 108, 117. 

  
410

 Ηάθωβνο Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), «Θεζζαινλίθε θαη Νεφηνπξθνη: Πξφθεηηαη 

γηα κία εζληθηζηηθή θίλεζε», εθεκεξίδα Μαθεδνλία, Αξ. Φχιινπ 28.965, Έηνο 99ν, ζει. 26, 

Κωλζηαληίλνο Α. Βαθαιόπνπινο, (1988), Νεφηνπξθνη θαη Μαθεδνλία (1908 – 1912), εθδφζεηο 

Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, ζει. 181, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 115, Σδαλαθάξεο, 

(2012), φ.π., ζει. 294 – 295. 
411

 Υάηηη εξίθ: Σν Υάηηη εξίθ ηνπ Γθηνχιραλε, πνπ εθδφζεθε ην 1839, ππνζρφηαλ 

ζεβαζκφ ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο φισλ ησλ ππεθφσλ ηνπ ζνπιηάλνπ, θαηάξγεζε ηεο ελνηθίαζεο 

ησλ θφξσλ, δηθαηφηεξε νξγάλσζε ηεο ζηξαηνινγίαο, ζηξάηεπζε ησλ κε κνπζνπικάλσλ θαη ζρεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηθαηνζχλε. Ζ νπζηαζηηθφηεξε αιιαγή ππήξμε ε θαηάξγεζε ηεο δηάθξηζεο 

αλάκεζα ζηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ε πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα 

φισλ ησλ ππεθφσλ ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. [Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 179]. 
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έθδνζε ηνπ «Χάττι Χοσμαγιούν»
412

 ζηα 1856 θαη θνξπθψζεθαλ ην 1876 κε ηελ 

αλαηξνπή ηνπ ζνπιηάλνπ Abdul Hamıt (Γεθέκβξηνο 1876) θαη ηελ αλάιεςε ηεο 

πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ Midhat Paşa
413

.   

 Ζ έθδνζε ηνπ εθζπγρξνληζκέλνπ πληάγκαηνο ηνπ 1876 απφ ηνλ Midhat 

Paşa, απνηέιεζε ην πξψην βήκα απέλαληη ζηελ απνζχλζεζε ηεο νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Σν λέν χληαγκα πξνέβιεπε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

θαη ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζηηο κεηνλφηεηεο πνπ δνχζαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

Δπίζεο, ην χληαγκα πξνζηάηεπε ηελ αηνκηθή ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ 

Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ, ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ζέζπηζε Βνπιή 

εθιεγκέλε απφ ην ιαφ θαη Γεξνπζία δηνξηζκέλε απφ ηνλ ζνπιηάλν
414

.  

 ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1878 ν ζνπιηάλνο Abdul Hamıt αλέηξεςε ηνλ 

Midhat Paşa θαη αλέιαβε πάιη ηελ εμνπζία
415

. Χζηφζν, ε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1876, ν εδαθηθφο αθξσηεξηαζκφο ηεο Απηνθξαηνξίαο θαζψο 

θαη κηα ζεηξά απφ άιια ζέκαηα, πιήγσζαλ ην γφεηξν, ηδίσο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ζηξαηνχ, επηηαρχλνληαο ηηο εμειίμεηο θαη επλνψληαο ηελ εθδήισζε ηνπ 

Νενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο
416

.  

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην Νενηνπξθηθφ θίλεκα εδξαησλφηαλ θαη 

αλαπηπζζφηαλ κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο αιιά θαη ζε φιε 

ηελ Δπξψπε. Μεηά ην 1896, ε εκθάληζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ ζηνπο θφιπνπο 

ηεο νξγάλσζεο, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο. Δθπξφζσπνο ηεο 

                                                

412
 Υάηηη Υνπκαγηνύλ: Με ηελ έθδνζε ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ ζηα 1856, ν ζνπιηάλνο 

επαλαβεβαίσζε θαη πάιη ηελ πξφζεζή ηνπ λ’ αλαγλσξηζζεί πιήξεο ηζφηεηα φισλ ησλ ππεθφσλ ηεο 

νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή θαη ηε ζξεζθεία ηνπο θαη λα επηβάιεη ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο. Ζ κεηαξξπζκηζηηθή απηή 
πξνζπάζεηα πεξηιάκβαλε ηελ ίδξπζε κεηθηψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθδίθαζε εκπνξηθψλ, πνηληθψλ θαη 

αζηηθψλ ππνζέζεσλ, ηελ ζέζπηζε ηεο ζηξάηεπζεο ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγνξάο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ηελ έθδνζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ηνπ 1858 θαη ηνπ αζηηθνχ θψδηθα (1869 – 

1876), ηελ ίδξπζε ηεο Απηνθξαηνξηθήο Οζσκαληθήο Σξάπεδαο (1863), ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο 

(1868), ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (1868) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ζηα 1864, γηα ηε λέα δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο (βηιαέηηα, ζαληδάθηα, θαδάδεο, λαρηγηέδεο). Δπίζεο, κε βάζε ην Υάηηη 

Υνπκαγηνχλ ηνπ 1856, ζπληάρζεθαλ νη «Γεληθνί Καλνληζκνί» ηνπ Παηξηαξρείνπ, απφ εζλνζπλέιεπζε 

ιατθψλ θαη θιεξηθψλ αληηπξνζψπσλ φισλ ησλ επαξρηψλ ηεο Απηνθξαηνξίαο. Οη «Γεληθνί 

Καλνληζκνί» πεξηφξηδαλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηε δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρείνπ κφλν ζε ζξεζθεπηηθά 

θαη πλεπκαηηθά δεηήκαηα. Έηζη ην Παηξηαξρείν κεηαβιήζεθε ζε θαζαξά ζξεζθεπηηθή αξρή. 

[Απόζηνινο Αιεμαλδξήο, (1940), Πνιηηηθαί Αλακλήζεηο, Πάηξα, ζει. 23, Βαθαιόπνπινο, (1988), 

φ.π., ζει. 179].     
  

413
 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 179 

– 180. 

  
414

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 113, Δπζηξαηηάδεο, (Απξίιηνο 1997), φ.π., ζει. 

30, 32, 38, Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 180. 

  
415

 Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 181. 

  
416

 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27. 
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θηιειεχζεξεο ηάζεο ππήξμε ν πξίγθηπαο Sabaheddin
417

 ελψ ηνλ ηνπξθηθφ εζληθηζκφ 

εθπξνζσπνχζε ν Ahmet Rıza
418

.   

Σν “İttihat ve Teraki Cemiyeti” (Κνκηηάην Έλσζε θαη Πξφνδνο) ηνπ Ahmet 

Rıza ππνζηήξηδε ηελ εληαία πνιηηηθή δνκή ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Σα κέιε ηνπ 

Κνκηηάηνπ ήηαλ θπξίσο κηθξναζηνί πνπ επηδίσθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχγρξνλν 

θξάηνο βαζηζκέλν ζηε ιατθή θπξηαξρία
419

. Οη απφςεηο θαη ην πξφγξακκα ηνπ Ahmet 

Rıza είραλ κεγάιε απήρεζε, κε απνηέιεζκα ν ίδηνο λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία 

ησλ θηλήζεσλ ηνπ Κνκηηάηνπ
420

. 

 Πίζσ ζηε Γακαζθφ, ν εμφξηζηνο Mustafa Kemal, κεηά ηελ ίδξπζε ηεο 

νξγάλσζήο ηνπ, πξνζπάζεζε λα ζηήζεη παξαθιάδηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζε κεξηθέο απφ 

ηηο θχξηεο πφιεηο ηεο πεξηνρήο, φπσο ζηε Βπξεηηφ, ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζηε Γηάθα, 

ηηο νπνίεο επηζθέθζεθε ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ απνζηνιψλ
421

. 

 Ζ πξνζπάζεηα λα επεθηείλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ, ψζεζε ηνλ Mustafa Kemal λα 

δεηήζεη ηε βνήζεηα ελφο ζηξαηεγνχ ζηε Θεζζαινλίθε, ηνπ Sükrü Paşa, ν νπνίνο 

ήηαλ αξρεγφο ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη είρε ηε θήκε ελφο αλζξψπνπ κε πξννδεπηηθέο 

θηιειεχζεξεο ηδέεο. ην γξάκκα πνπ ηνπ έζηεηιε ν Kemal, εμεγνχζε ηηο ηδέεο ηνπ θαη 

ηελ αλάγθε ηνπ λα κεηαηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ ηζρλή απάληεζε ηνπ Sükrü Paşa 

θαη ην ελδερφκελν φηη ίζσο ηνλ βνεζνχζε, νδήγεζε ηνλ Kemal ζηελ απφθαζή ηνπ λα 

επηζηξέςεη, έζησ θαη κε θίλδπλν ηε δσή ηνπ κηα θαη ήηαλ εμφξηζηνο, ζηε 

Μαθεδνλία
422

.  

 ηε Θεζζαινλίθε φκσο, πεξίκελε ηνλ Mustafa Kemal κηα δπζάξεζηε 

έθπιεμε. Ο Sükrü Paşa, ν άλζξσπνο πάλσ ζηνλ νπνίν είρε ζηεξίμεη φιεο ηνπ ηηο 

ειπίδεο γηα ηε κεηάζεζή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, αξλήζεθε αθφκε θαη λα ηνλ δεη. Με 

                                                

417
 Sabaheddin: Ήηαλ γηνο ηνπ Damad Mahmud Celâleddin Paşa (1853 – 1903), ν νπνίνο 

ήηαλ εγγνλφο ηνπ ζνπιηάλνπ Mahmud II θαη γπλαηθάδειθνο ηνπ ζνπιηάλνπ Abdul Hamıt II. To 1901, 

o Damad Mahmud Celâleddin Paşa απηνκφιεζε θαη θαηέθπγε ζηελ Δπξψπε κε ηνπο δχν γηνχο ηνπ. Ο 

έλαο απφ απηνχο, ν πξίγθηπαο Sabaheddin, αλαδείρηεθε γξήγνξα ζε εγέηε κηαο απφ ηηο κείδνλεο 

αληηπνιηηεπηηθέο θαηξηέο ζηελ Δπξψπε. Τπφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζπγθιήζεθε ην 1902 ζην Παξίζη 

έλα ζπλέδξην. [Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 116, Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 182]. 

  418 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 26, Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 182. 
  

419
 Γεώξγηνο Βεληήξεο, (1931), Ζ Διιάο ηνπ 1910 – 1920, ηφκνο 1νο, Αζήλαη, ζει. 33, 

Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 182 – 183. 

  
420

 Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 183. 
421

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 108. 
422

 Sperco, (1958), φ.π., ζει. 15, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 109 – 110, Βαΐδεο, 

(1936), φ.π., ζει. 59. 
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ηελ επηκνλή ηνπ ν Kemal, ηειηθά θαηάθεξε λα ζπλαληεζεί κε ηνλ ζηξαηεγφ αιιά ε 

ζπλάληεζε απηή δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα
423

. 

Με ηε δηακεζνιάβεζε ελφο ζπληαγκαηάξρε ηνπ επηηειείνπ, ν Mustafa Kemal 

θαηάθεξε θαη πήξε κηα ηεηξάκελε αλαξξσηηθή άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

θπθινθνξεί ειεχζεξνο ζηε Θεζζαινλίθε ρσξίο ηνλ θφβν λα ζπιιεθζεί σο θπγάο
424

. 

 ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ν Kemal άξρηζε λα 

νξγαλψλεη κηα ηνπηθή νξγάλσζε ηνπ πλδέζκνπ γηα ηε Μεηέξα Παηξίδα θαη ηελ 

Διεπζεξία. Ζ νξγάλσζε ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ή ηνλ Μάτν ηνπ 1906 θαη αλάκεζα 

ζηνπο ηδξπηέο ηεο ήηαλ θαη νη παιηνί ηνπ ζπκκαζεηέο απφ ην Γπκλάζην ηνπ 

Μνλαζηεξίνπ, ν Ömer Naci θαη ν Bursalı Tahır
425

. 

ηαλ νη ζηξαηησηηθέο αξρέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ 

απνπζία ηνπ απφ ηελ πξία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, εμέδσζαλ 

έληαικα ζχιιεςεο ηνπ Mustafa Kemal. Ο ίδηνο, κελ έρνληαο άιιε επηινγή, 

αλαγθάζηεθε λα γπξίζεη πίζσ ζηε πξία ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Μεηά απφ ηε 

ζπγθάιπςε ηνπ γεγνλφηνο ηεο θπγήο ηνπ, κεηαηέζεθε ηειηθά, ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1907, ζην Γεληθφ Δπηηειείν ζηε Θεζζαινλίθε, ζην 3
ν
 ψκα ηξαηνχ

426
.  

 ηε Θεζζαινλίθε ν Mustafa Kemal βξήθε κηα πνιχ δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε 

απφ απηή πνπ πεξίκελε. Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο, γλσζηή κε ην φλνκα 

«Δπηηξνπή γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν», είρε μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ ζηξαηνχ θαη 

είρε κπεη ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λνκηθήο ζρνιήο. Ο ζχλδεζκνο απηφο, επηζθηάδνληαο 

ηε δηθή ηνπ νξγάλσζε, πνπ είρε ηδξχζεη ζηε Θεζζαινλίθε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

απφ ην Μνλαζηήξη, αλαδείθλπε ηψξα λέεο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο 

πφιεο
427

.  

Σν Νενηνπξθηθφ θίλεκα, πνπ έκειιε λα μεζπάζεη ιίγν αξγφηεξα, επέιεμε σο 

θχξηα αθεηεξία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ηε Θεζζαινλίθε. Δθείλε ηελ επνρή ε 

Θεζζαινλίθε, έρνληαο ηνλ αέξα κηαο πξννδεπηηθήο θνζκνπνιίηηθεο πφιεο, έκνηαδε 

πεξηζζφηεξν κε επξσπατθή παξά κε νζσκαληθή πφιε. Ζ θπιεηηθή πνιπκνξθία πνπ 

                                                

423
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 110 – 111. 

424
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 111, Mélia, (1929), φ.π., ζει. 13.  

  
425

 Sperco, (1958), φ.π., ζει. 15, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 111 – 112, Βαΐδεο, 

(1936), φ.π., ζει. 59. 
426

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 16, Mélia, (1929), φ.π., ζει. 13 

– 14, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 486, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 112, Βαΐδεο, (1936), φ.π., 

ζει. 59 – 60. 
427

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 117. 
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παξνπζίαδε, ε γεηηλίαζε ηεο κε ηελ Δπξψπε, ε ηδηφηεηα ηεο σο ην κεγαιχηεξν αζηηθφ 

θέληξν ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο αιιά θαη ε έμαξζε ησλ εζληθψλ αληαγσληζκψλ 

θαη ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ 

θαζψο θαη νη αιιεπάιιειεο επεκβάζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηνλ γεσγξαθηθφ 

ηεο ρψξν, ηελ θαηέζηεζαλ ην θαηαιιειφηεξν νξκεηήξην ησλ Νεφηνπξθσλ
428

. 

 Οη Νεφηνπξθνη απνζθνπνχζαλ λα ζέζνπλ έλα ηέινο ζηηο εδαθηθέο 

δηεθδηθήζεηο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζηε Μαθεδνλία θαη ζηηο καθξνρξφληεο 

επεκβάζεηο ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο
429

. Ζ βαζηθή ηδέα πνπ επηθξάηεζε ζηνπο θχθινπο ηνπο, ήηαλ ε 

ζπλχπαξμε ησλ εζλνηήησλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ ζ’ έλα δεκνθξαηηθφ θαη 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο
430

 γηα ηελ επηβίσζε ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα ππάξμεη πνιηηεηαθή 

αιιαγή
431

. 

 Οη έλνπιεο εμειίμεηο μεθίλεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1908 κε κηα ζεηξά δνινθνληψλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ζνπιηάλνπ απφ ζηειέρε ηνπ 

Νενηνπξθηθνχ Κνκηηάηνπ. Ο Abdul Hamıt II, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε, ζπγθξφηεζε κηα επηηξνπή ειέγρνπ, ε νπνία πξνέβε ζηε δηελέξγεηα 

αλαθξίζεσλ γηα ηελ δηαιεχθαλζε ηεο ππφζεζεο
432

. 

Χζηφζν, θαζψο άξρηζε λα μεηπιίγεηαη θαη λα απνθαιχπηεηαη ε έθηαζε κηαο 

ζπλνκσζίαο πνπ είρε εμαπισζεί ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία, ζηηο 3 Ηνπιίνπ 

1908 άλδξεο ηνπ 3
νπ

 ζψκαηνο ζηξαηνχ ζηαζίαζαλ ζηε Ρέζλα θαη ζε άιιεο 

καθεδνληθέο πφιεηο, δεηψληαο ηελ επαλαθνξά ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1876
433

. 

 Οη καθεδνληθέο πφιεηο δηαθήξπζζαλ ε κία κεηά ηελ άιιε ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν
434

. Ο κεγάινο αλαβξαζκφο πνπ 

                                                

  
428

 Βαζίιεο Γνύλαξεο, (1987), «Ο Μαθεδνληθφο Αγψλαο ζην ηέινο ηνπ. Πξνζπάζεηεο 

αλαδηνξγάλσζεο θαη θαηλνχξγηεο θαηεπζχλζεηο», ζηα Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ «Ο Μαθεδνληθφο 

Αγψλαο», ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε, ζει. 118 – 119, Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 183. 
429

 Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 22. 

  
430

 Υξηζηόδνπινο Κ. Γηαιινπξίδεο, (1999), Ζ Σνπξθία ζε Μεηάβαζε, εθδφζεηο ηδέξεο, 

Αζήλα, ζει. 49 – 50, Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 257.  

  
431

 Constantin Svolopoulos, (1984), “Eleuthère Vénizelos et les Dilemmes de la politique 

extérieure de la Grèce lors de la crise Balkanique de 1908”, ζην Διιελνβνπιγαξηθφ πκπφζην 3, 

Balkan Studies, ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε, ζει. 486. 
  

432
 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 

118, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 297. 

  
433

 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 

118 – 119. 

  
434

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 119, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 299, 

Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 26 – 27. 



 106 

επηθξαηνχζε ζηε Μαθεδνλία, είρε σο απνηέιεζκα ην μέζπαζκα ηνπ Νενηνπξθηθνχ 

θηλήκαηνο ζηηο 23 Ηνπιίνπ ηνπ 1908
435

. 

 ηηο 24 Ηνπιίνπ 1908, ν ζνπιηάλνο Abdul Hamıt II, ζε κία χζηαηε 

πξνζπάζεηα λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε ζηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αλαθνίλσζε ηε 

ζχγθιεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1876
436

. 

 Ζ λίθε ησλ Νεφηνπξθσλ, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε ηεο κεγάιεο αιιαγήο 

θαη ζπκθηιίσζεο κεηαμχ ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ κε Μνπζνπικάλσλ, έιαρε 

εληππσζηαθήο θαη άκεζεο απνδνρήο απφ φιεο ηηο εζλφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο
437

. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αλάδεημε ηνπ Enver Paşa
438

 ζε ραξηζκαηηθφ εγέηε ηνπ 

Νενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο, γνήηεπζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία
439

. Ζ αληηπάζεηα πνπ είρε 

αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνλ Mustafa Kemal θαη ζηνλ Enver Paşa είρε σο απνηέιεζκα 

ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ πξψηνπ ζε κία αζήκαληε ζέζε κέζα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν
440

.  

 Ζ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Mustafa Kemal, ν νπνίνο ζχρλαδε ζηα 

λπρηεξηλά θέληξα θαη ζηα ππαίζξηα θαθέ ηεο Θεζζαινλίθεο, έπηλε θαη έιεγε αλνηρηά 

ηηο απφςεηο ηνπ, ελφριεζε ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία απνθάζηζε, φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν 

λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηέιλνληάο ηνλ, σο αληηπξφζσπν ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν, ζηε Ληβχε
441

. 

 Ο ξφινο, επνκέλσο, πνπ δηαδξακάηηζε ν Kemal ζηε δξάζε ηνπ Νενηνπξθηθνχ 

θηλήκαηνο, ππήξμε ειάρηζηνο έσο αλχπαξθηνο
442

. Χζηφζν, απηφ δελ απνηέιεζε 

εκπφδην λα αλαδεηρζεί αξγφηεξα ζηελ πξσηαγσληζηηθή κνξθή ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθνχ 

                                                

  
435

 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 26 – 27. 
  

436
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 119, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 299, 

Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 196. 

  
437

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 120, Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., 

ζει. 27, Βαθαιόπνπινο, (1988), φ.π., ζει. 199 – 200, Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 258, 

Υαηδεθπξηάθνπ, (έηνο Δ΄ 1912), φ.π., ζει. 102. 

 
438

 Enver Paşa: Τπήξμε έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ Νενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο θαη 

αξγφηεξα σο αξρηζηξάηεγνο θαη ππνπξγφο Πνιέκνπ, ππήξμε θαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

δηνξγαλσηέο ηνπ νινθαπηψκαηνο ησλ Αξκελίσλ θαη ηνπ αθαληζκνχ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1922 απεβίσζε κε ηδηαίηεξα δξακαηηθφ ηξφπν. ην λεθξφ ηνπ ζψκα, πνπ βξέζεθε ζηε 

Μπνπράξα απφ έλα απφζπαζκα ηνπ Κφθθηλνπ ηππηθνχ, κεηξήζεθαλ επηά ζθαίξεο, ελψ δίπια, κέζα 

ζηε ζθφλε θαη ζην αίκα, θείηνληαλ ην θνκκέλν θεθάιη ηνπ. Οη Αξκέληνη είραλ πάξεη ηελ εθδίθεζή 

ηνπο κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. [Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 351]. 
439

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 122. 
440

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 122, Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., 

ζει. 27, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 298.   

  
441

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 123, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 298.  
442

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 122, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 297 – 298, 

Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 486.    
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θηλήκαηνο θαη λα απνηειέζεη ηε ζεκαληηθφηεξε κνξθή ζηελ νζσκαληθή θαη ηνπξθηθή 

ηζηνξία ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα
443

. 

 Ζ Ληβχε, παξφηη ηζνδπλακνχζε γηα ηνλ Kemal κε ηφπν πνιηηηθήο εμνξίαο, ν 

νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ζεκαληηθή νπηζζνδξφκεζε ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ή 

αθφκε θαη ην ζάλαηφ ηνπ, εληνχηνηο, ν ηφπνο απηφο ηνπ πξφζθεξε ην έδαθνο γηα λα 

δνθηκάζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ σο ζηξαηηψηεο, σο δηπισκάηεο θαη σο ηζρπξφ, 

ραξηζκαηηθφ πξφζσπν
444

. 

 Έηζη, ζηηο 13 Απξηιίνπ 1909, μέζπαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κηα 

ζπληεξεηηθή αληεπαλάζηαζε απφ ηνπο θχθινπο ησλ θνληακεληαιηζηηθψλ 

ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίνη είραλ ηδξχζεη έλα ζχλδεζκν κε ην φλνκα 

«χλδεζκνο γηα ηελ Ηζιακηθή Δλφηεηα». Ο ζχλδεζκνο απηφο εμεγέξζεθε ελαληίνλ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν, απαηηψληαο θπβέξλεζε πνπ ζα ηεξνχζε 

ηνλ ηεξφ λφκν ηνπ Ηζιάκ (αξία) θαη ζα θξαηνχζε ηηο κεηνλφηεηεο ζηε ζέζε ηνπο
445

.  

 Ζ θαηάζηαζε απηή έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Mustafa Kemal λα αλαιάβεη 

ελεξγή δξάζε θαη λα απνδείμεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Ο δηνηθεηήο ηεο 

Σξίηεο ηξαηηάο, ν Mahmud Sevket Paşa, αλαθάιεζε ηνλ Mustafa Kemal απφ ηελ 

Σξίπνιε ηεο Ληβχεο θαη ηνλ έζηεηιε, ζηηο 13 Απξηιίνπ 1909, ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, σο επηθεθαιή ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ
446

.  

 Ζ πεηζαξρία, ην εζηθφ, ε ηαρχηεηα ησλ θηλήζεσλ θαη ην επηηειηθφ έξγν ηεο 

“Hareket Ordusu”
447

 (ηξαηηά Μάρεο ή αιιηψο ηξαηφο Γξάζεο), είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ άκεζε θαηάπλημε ηεο 

εμέγεξζεο
448

.   

 Γηα αθφκε κηα θνξά ε δξάζε ηνπ Mustafa Kemal επηζθηάζηεθε απφ ηνλ 

Enver Paşa, φηαλ απηφο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Şevket, ν νπνίνο ήηαλ δηνηθεηήο ηνπ 

                                                

443
 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27. 

444
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 123 – 125. 

445
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 125 – 126, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 305.  

446
 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 18, Mélia, (1929), φ.π., ζει. 15, 

Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 126 – 127, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 306, Βαΐδεο, 

(1936), φ.π., ζει. 60, Βειόπνπινο, (1999), φ.π., ζει. 29. 
447

 Hareket Ordusu: ηξαηησηηθή δχλακε θξνχζεο πνπ νξγάλσζε ν Mustafa Kemal 

πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη λα θαηαζηείιεη ηελ αληεπαλάζηαζε ηνπ 

«πλδέζκνπ γηα ηελ Ηζιακηθή Δλφηεηα» ελαληίνλ ηεο «Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν». 
Γηνηθεηήο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ήηαλ ν Hüseyin Hüsnü Paşa θαη επηηειάξρεο ηεο 1εο 

Μεξαξρίαο ν ηαγκαηάξρεο Mustafa Kemal. [Γηάλλεο Μέγαο, (Κπξηαθή 16.01.2011), «Θεζζαινλίθε 

θαη Νεφηνπξθνη: Ζ αληεπαλάζηαζε ηνπ 1909 θαη ε θαζαίξεζε ηνπ ζνπιηάλνπ Ακπληνχι Υακίη», 

εθεκεξίδα Μαθεδνλία, Αξ. Φχιινπ 28.965, Έηνο 99ν, ζει. 38, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 

127]. 
448

 Μέγαο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 38, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 127. 
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3
νπ

 ζψκαηνο ζηξαηνχ, αληηθαηέζηεζε ηνλ Kemal, ιφγσ ηεο βίαηεο αληίδξαζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηελ παξνπζία αιινθχισλ ζην ζηξάηεπκα
449

.  

 Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηηο 24 Απξηιίνπ 1909, κε 

δηαηαγή ηνπ δηνηθεηή Mahmud Şevket, θεξχρζεθε ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη 

ζπγθξνηήζεθαλ δηθαζηήξηα ζπλνπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ εμνπζηνδφηεζε ελφο 

ζξεζθεπηηθνχ δηαηάγκαηνο (θεηβά), ηα απνκεηλάξηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απνθάζηζαλ, 

ζηηο 27 Απξηιίνπ, ηελ εθζξφληζε ηνπ ζνπιηάλνπ Abdul Hamıt II, εμαηηίαο ηνπ ξφινπ 

ηνπ ζηελ αληεπαλάζηαζε αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ ηνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ
450

. 

 Ο έθπησηνο ζνπιηάλνο Abdul Hamıt II, κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο θεηβά, πήξε 

ην δξφκν ηεο εμνξίαο γηα ηε Θεζζαινλίθε, φπνπ ζα παξέκεηλε έγθιεηζηνο ζηε βίιια 

Αιιαηίλε γηα ηα επφκελα ηξεηζήκηζη ρξφληα
451

. 

 ηνλ άδεην ζνπιηαληθφ ζξφλν αλέβεθε ν αδεξθφο ηνπ Abdul Hamıt II, ν 

Mehmet V, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα δνχζε πεξηνξηζκέλνο ζην 

απηνθξαηνξηθφ παιάηη
452

.  

 Ο λένο ζνπιηάλνο δελ ήηαλ παξά έλα δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν θαζψο ε 

πξαγκαηηθή εμνπζία είρε πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ησλ εγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν
453

. 

 Ο Kemal, έρνληαο παίμεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ηεο αληίζηαζεο 

ζηελ αληεπαλάζηαζε, επέζηξεςε, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1909, ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ηνπνζεηήζεθε ζην 3
ν
 ψκα ηξαηνχ, ζηε δηνίθεζε ηνπ θέληξνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

αμησκαηηθψλ
454

. 

 ηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1909,
 
ε Δπηηξνπή γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ 

Πξφνδν πξαγκαηνπνίεζε ην δεχηεξν εηήζην ζπλέδξην ηεο ζηε Θεζζαινλίθε, ζην 

νπνίν ν Mustafa Kemal ζπκκεηείρε σο αληηπξφζσπνο ηεο Σξίπνιεο. ην ζπλέδξην 

απηφ, ν Kemal ππνζηήξημε θάπνηεο ηδέεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ κειψλ 

ηεο εγεζίαο ηεο Δπηηξνπήο. Ο ίδηνο ηφληζε φηη ν ζηξαηφο δελ πξέπεη λα παίδεη ξφιν 

                                                

449
 Μέγαο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 38, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 127.                                                        

450
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 127, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 309 – 312, 

Μέγαο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 38, Υξηζηνδνύινπ, (2012), φ.π., ζει. 31, Βαΐδεο, (1936), 

φ.π., ζει. 63. 
  

451
 Sperco, (1958), φ.π., ζει. 18, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 333 – 340, Βνιθάλ - 

Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 127, Μέγαο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 38 – 39. 

  
452

 Sperco, (1958), φ.π., ζει. 18, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 127, Σδαλαθάξεο, 

(2012), φ.π., ζει. 309, 311, 312 – 315, Μέγαο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 38. 

  
453

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 127. 

  
454

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 128. 
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ζηελ πνιηηηθή θαη φηη νη ζηξαηησηηθνί πνπ ζα ήζειαλ λα αλακεηρζνχλ ζηελ πνιηηηθή 

ζα έπξεπε λα παξαηηεζνχλ απφ ην ζηξαηφ
455

. 

 Μεηά απφ φια απηά, ν Mustafa Kemal πξνηίκεζε λα απνηξαβερηεί απφ ηελ 

πνιηηηθή ζθελή θαη λα αθηεξσζεί ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ θαξηέξα
456

. Έρνληαο ηε θήκε 

ηνπ εηδηθνχ ζηε ζηξαηησηηθή ηαθηηθή, ν Kemal άξρηζε λα αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηηο 

παξσρεκέλεο ηερληθέο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Μάιηζηα, κεηέθξαζε εγρεηξίδηα 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηα γεξκαληθά ζηα νζσκαληθά ηνπξθηθά, ηα νπνία 

ήζειε λα ηα αμηνπνηήζεη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Χζηφζν, νη αλψηεξνί ηνπ θψθεπαλ ζηηο νπνηεζδήπνηε ππνδείμεηο 

ηνπ
457

. 

 Σν 1910, σο αθφινπζνο ηεο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο πνπ ζα 

παξαθνινπζνχζε ηηο γαιιηθέο αζθήζεηο ζηελ Πηθαξδία, ν Mustafa Kemal έθπγε γηα 

ηε Γαιιία, πξαγκαηνπνηψληαο ην πξψην ηνπ ηαμίδη ζηελ Δπξψπε
458

. 

 Δλψ ν Kemal, παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, δελ κπνξνχζε λα θεξδίζεη ηελ 

επηζπκεηή πξναγσγή ηνπ, ε εθξεθηηθή θαηάζηαζε ησλ Βαιθαλίσλ έθξνπε ηνλ 

θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο Νεφηνπξθνπο. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1911 ε επίζεζε ησλ 

Ηηαιψλ ζε πξνπχξγηα ηεο Ληβχεο, αλαγθάζε ηελ εγεζία ηνπ Νενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο 

λα ζηείιεη αμησκαηηθνχο ζηε Βφξεηα Αθξηθή γηα λα επηιεθζνχλ ηεο θαηάζηαζεο. 

Αλάκεζα ηνπο ήηαλ ν Enver Paşa θαη ν Mustafa Kemal
459

, ν νπνίνο, ζηηο 13 

επηεκβξίνπ ηνπ 1911, κεηαθέξζεθε ζηε Γεληθή Πνιεκηθή Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ ίδηα ρξνληά, αθήλνληαο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, πήγε ζηελ Σξίπνιε φπνπ θαη πξνβηβάζηεθε ζην βαζκφ ηνπ 

ηαγκαηάξρε
460

. 

 Ζ παλσιεζξία ζηε Ληβχε θαη ε πξνζάξηεζε, ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1911, ηεο 

Σξίπνιεο θαη ηεο Βεγγάδεο, είραλ αξρίζεη λα ππνλνκεχνπλ ηελ ππφιεςε ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν
461

. 
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 Mélia, (1929), φ.π., ζει. 14 - 15, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 128, 
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487, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 129.   

 
459

 Mélia, (1929), φ.π., ζει. 15, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 129 – 130, 

ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 279 – 280, Σνκαλάο, (1990), φ.π., ζει. 27.     

 
460

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189. 

 
461

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 131. 
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 Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα βαιθαληθά θξάηε, εθκεηαιιεπφκελα ηα εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη ζηνπο θφιπνπο ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

πξνζπαζνχζαλ λα επεθηείλνπλ ηα φξηα ησλ δηθψλ ηνπο εζληθψλ θξαηψλ
462

.  

 Δμαηηίαο φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ε θήξπμε ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ 

Πνιέκνπ ζηάζεθε αλαπφθεπθηε. Ο Α΄ Βαιθαληθφο, πνπ μέζπαζε ζηηο 18 Οθησβξίνπ 

1912 θαη ηεξκαηίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 1913 κε ηε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, 

εθηπιίρζεθε κεηαμχ ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Διιάδαο, εξβίαο, 

Βνπιγαξίαο θαη Μαπξνβνπλίνπ
463

.  

 Σελ επνρή πνπ ν Kemal επέζηξεςε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν Α΄ 

Βαιθαληθφο Πφιεκνο είρε ζρεδφλ ηειεηψζεη αιιά ε Θεζζαινλίθε, ε πφιε πνπ 

γελλήζεθε θαη κεγάισζε, βξηζθφηαλ πιένλ ζηελ θαηνρή ησλ Διιήλσλ
464

. Σν 

ζχκθσλν ηεο παξάδνζεο ηεο πφιεο ππνγξάθηεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1912 (ζην 

Πξσηφθνιιν γξάθηεθε σο εκέξα παξάδνζεο ην άββαην 26 Οθησβξίνπ 1912, 

γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ) απφ ηνλ Hasan Tahsin Paşa
465

, ν νπνίνο ήηαλ 

                                                

 
462

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 131. 

 
463

 Ρίηζαξλη Κινγθ, (1999), χληνκε Ηζηνξία ηεο Νεψηεξεο Διιάδαο: Απφ ηελ παξαθκή θαη 

πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ κέρξη ην 1985, κηθ. Υάξεο Φνπληέαο, Δ΄ έθδνζε, Ηλζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ – Α. 

Καξδακίηζα, Αζήλα, ζει. 153 – 154, Ηωάλλεο . Κνιηόπνπινο, (2001), Νεψηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία 
1789 – 1945: Απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κέρξη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε΄ αλαηχπσζε, εθδφζεηο 

Βάληαο, Θεζζαινλίθε, ζει. 230 – 231, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 20.   

 
464

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 132, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 20. 
465 

Hasan Tahsin Paşa: Γελλήζεθε γχξσ ζηα 1840 – 1845 ζηε Μεζαξηά ηεο Νφηηαο 

Αιβαλίαο. Ήηαλ αιβαληθήο θαηαγσγήο. Χζηφζν, ν Ζπεηξψηεο ζηξαηεγφο Λεσλίδαο παήο, πνπ ηνλ 

εθηηκνχζε ηδηαίηεξα, έρεη γξάςεη φηη «ήην γφλνο Διιεληθήο νηθνγελείαο εμηζιακηζζείζεο πξν ελφο 

αηψλνο πξάγκα ην νπνίνλ ν ίδηνο άξηζηα εγλψξηδε». Με ηελ ζχδπγφ ηνπ Hatice Elmaz, ε νπνία ήηαλ 

ειιεληθήο θαηαγσγήο, απέθηεζε κία θφξε, ηε Zekiye, θαη ηξεηο γηνχο, ηνλ Kemal, ηνλ Kenan θαη ηνλ 

Ekrem. ήκεξα, ν εγγνλφο ηνπ Hasan Tahsin Paşa, ν Ίλεο Μεζαξέ (κεραληθφο – πνιενδφκνο), δεη ζηελ 

Αζήλα. πγγεληθά πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο θαηνηθνχλ ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ Σνπξθία. Ο 

αξρηζηξάηεγνο Tahsin Paşa ήηαλ έλαο έληηκνο, ήπηνο θαη κεηξηνπαζήο άλζξσπνο πνπ νη θαινί ηνπ 
ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ηνλ ραξαθηήξηδαλ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Σππηθά ήηαλ Μνπζνπικάλνο 

αιιά ζηελ πξάμε ήηαλ Αιεβίηεο – Μπερηαζήο. Απνθνίηεζε απφ ηε Εσζηκαία ρνιή ησλ Ησαλλίλσλ 

(φπσο θαη φια ηνπ ηα παηδηά θαη ηα εγγφληα ηνπ) θαη είρε ειιεληθή παηδεία. Ο Tahsin Paşa δελ θνίηεζε 

ζηελ νζσκαληθή Αθαδεκία Πνιέκνπ, θαζψο ην φλνκά ηνπ απνπζηάδεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 

απνθνίησλ ησλ Απηνθξαηνξηθψλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε ζηξαηησηηθή 

ζηνιή ηνπ δελ θέξεη ηα ζρεηηθά δηαθξηηηθά. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλνπλ νη κειεηεηέο ηνπ, απέθηεζε 

κεγάιε εκπεηξία θαη βαζηά ζπλαίζζεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ σο έλζηνινο Οζσκαλφο. Σν 1881, σο 

αλψηεξνο αμησκαηηθφο, δηνξίζηεθε δηνηθεηήο Υσξνθπιαθήο ζηα Ησάλληλα, φπνπ θαη απέθηεζε κεγάιε 

πεξηνπζία. Έπεηηα δηνξίζζεθε δηνηθεηήο ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ζηξαηεγφο θαη 

αξρηζηξάηεγνο, θαη κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο ζην αξαληάπνξν θαη ζηα 

Γηαλληηζά. Ζ ήηηα ηνπ ζ’ απηέο ηηο κάρεο, είρε σο επαθφινπζν ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο ζηνπο 

Έιιελεο ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1912. Ο αξρηζηξάηεγνο απηφο, παξέδσζε ηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 
ειιεληθέο δπλάκεηο θαηνρήο άλεπ φξσλ θαη ακαρεηί πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

πφιεο θαη λα ζψζεη ηε δσή ρηιηάδσλ αζψσλ πιαζκάησλ. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο, κεηά ην 1912, 

θξφληηζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί, απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ν Tahsin Paşa θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. 

Παξαρσξήζεθε ζε φινπο ε ειιεληθή ππεθνφηεηα, εμαζθαιίζηεθε ε νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε θαη 

θαηνρπξψζεθαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ πεξηνπζία ηνπο ζηα Γηάλλελα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε 

Φηιιηπηάδα.  
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αξρηζηξάηεγνο ηεο γεληθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο ησλ νζσκαληθψλ δπλάκεσλ ζηε 

Θεζζαινλίθε
466

. 

 Ζ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε πνπ νξίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηεο 

πφιεο, θαηαθιχδεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ πξφζθπγεο. Αλάκεζα ζ’ απηνχο, ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Mustafa Kemal θαη ν έθπησηνο ζνπιηάλνο Abdul Hamıt II, ν νπνίνο 

κεηαθέξζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην παιάηη Beylerbeyi, 

ζηελ αζηαηηθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ, απφ φπνπ θαη απεβίσζε αξγφηεξα, ζηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ 1918
467

.   

 ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1913, ν Mustafa Kemal ηνπνζεηήζεθε ζηε ρεξζφλεζν ηεο 

Καιιίπνιεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Enver Paşa ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηέζεθε 

επηθεθαιήο κηαο θίλεζεο πνπ νδήγεζε ζε επηηπρέο πξαμηθφπεκα. Σν πξαμηθφπεκα 

απηφ ήηαλ θαηά κεγάιν βαζκφ απάληεζε ζηα ζρέδηα ησλ Βνπιγάξσλ λα εθρσξήζνπλ 

ζηελ εδαθηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ηελ Αδξηαλνχπνιε
468

.  

 Χζηφζν ην πξαμηθφπεκα, παξά ην γεγνλφο φηη θέξδηζε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ 

πιήζνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, απέηπρε ζην δεισκέλν ηνπ ζηφρν, λα θξαηήζεη 

ηελ Αδξηαλνχπνιε. Ζ θαηάιεςε ηεο Αδξηαλνχπνιεο απφ ηνπο Βνπιγάξνπο, ζηηο 28 

Μαξηίνπ, νδήγεζε ηνλ Mahmud Şevket, ν νπνίνο είρε ηελ εγεζία ηεο νζσκαληθήο 

θπβέξλεζεο, ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο. Ο 

πφιεκνο έιεμε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ ην Μάην ηνπ 1913, 

αιιά ηα επεηζφδηα πνιηηηθήο βίαο πνπ μέζπαζαλ ιίγν κεηά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

είραλ σο απνηέιεζκα ηε δνινθνλία ηνπ Mahmud Şevket
469

. 

 Σα γεγνλφηα απηά ψζεζαλ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν 

ζηελ θήξπμε δηθηαηνξίαο, ε νπνία θαη ζα νδεγνχζε ηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Γεξκαλίαο. Παξάιιεια ε αδπλακία ησλ 

βαιθαληθψλ θξαηψλ λα κνηξάζνπλ ηε ιεία ηνπ πνιέκνπ, νδήγεζε ζε επαλάιεςε ηνπ 

                                                                                                                                      

Σν Αλψηαην ηξαηνδηθείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνλ θαηαδίθαζε εξήκελ ηνπ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1912, εηο ζάλαηνλ επί εζράηε πξνδνζία. ήκεξα ηα νζηά ηνπ αλζξψπνπ πνπ παξέδσζε ηε 

Θεζζαινλίθε ζηνπο Έιιελεο, αλαπαχνληαη ζην ηξαηησηηθφ Μνπζείν Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ (ηέσο 

έπαπιε Μνδηάλν, αγξφθηεκα Σφςηλ). Ζ έπαπιε απηή, πνπ βξίζθεηαη ζην 25ν ρηιηφκεηξν ηεο νδνχ 

Θεζζαινλίθεο – Έδεζζαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζθπγηθνχ ρσξηνχ Γέθπξα, ήηαλ ην θηίξην ζην νπνίν 

ππνγξάθηεθε ην ηζηνξηθφ ζχκθσλν ηεο παξάδνζεο ηεο Θεζζαινλίθεο. [Υξηζηνδνύινπ, (2012), φ.π., 
ζει. 27 – 30, 37, 58 – 59, 178, 181, 251 – 253]. 

  
466

 Υξηζηνδνύινπ, (2012), φ.π., ζει. 9 - 22, 212.  

  
467

 Sperco, (1958), φ.π., ζει. 20 – 21, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 133, 

Υξηζηνδνύινπ, (2012), φ.π., ζει. 43. 

  
468

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 133, Sperco, (1958), φ.π., ζει. 21.  

  
469

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 134. 
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πνιέκνπ κε ηνπο Οζσκαλνχο. Με ην ηέινο ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εμνκαιχλζεθαλ
470

. 

 Σελ πεξίνδν απηή ηεο εχζξαπζηεο εηξήλεο, ν Mustafa Kemal άθελε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη πήγαηλε ζηε φθηα, σο ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο ζηα 

Βαιθάληα
471

. Γηα κηα αθφκε θνξά βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηελ απνδνρή κηαο ζέζεο, ε 

νπνία ηζνδπλακνχζε κε πνιηηηθή εμνξία
472

. 

 Γεληθφηεξα, ε παξνπζία ηνπ Mustafa Kemal ζην Νενηνπξθηθφ θίλεκα 

επηζθηάζηεθε πνιιέο θνξέο απφ ηνλ αληίπαιν ηνπ Enver Paşa
473

. Οη νπνηεζδήπνηε 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο ησλ δχν αληξψλ ήηαλ θπξίσο πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη απερνχζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ηε ζχγθξνπζή ηνπο γηα ηε λνκή ηεο 

εμνπζίαο
474

. Αλ θαη ην φλνκα ηνπ Mustafa Kemal έρεη ηαπηηζηεί κε ηνπο 

Νεφηνπξθνπο, εληνχηνηο, φπσο ππνζηεξίδνπλ αξθεηνί ηζηνξηθνί, ν ξφινο πνπ απηφο 

δηαδξακάηηζε, ππήξμε ειάρηζηνο έσο θαη αλχπαξθηνο
475

. ρεηηθά κε απηφ, ν Γηάλλεο 

Μέγαο αλαθέξεη ηα εμήο: 

 «Ο Αηαηνχξθ, πνπ γαινπρήζεθε κε ηα λάκαηα ηεο επαλάζηαζεο θαη ππήξμε ν 

εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο απεζληθνπνίεζεο, ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηεο 

ζηξαηνθξαηίαο, ήηαλ ζπγρξφλσο θη απηφο πνπ απφ κίζνο πξνο ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο 

επαλάζηαζεο, πξνζπάζεζε λα ηελ ακαπξψζεη, επηξξίπηνληάο ηεο φιεο ηηο απνηπρίεο ηνπ 

παξειζφληνο θαη δξέπνληαο έηζη ν ίδηνο ηηο δάθλεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Νέαο 

Σνπξθίαο»
476

. 

 Έλαο άιινο ηζηνξηθφο, ν Yusuf Hamza, ην 1993 έγξαςε ηα εμήο: «Ο Αηαηνχξθ 

ήηαλ κέινο ηνπ Κνκηηάηνπ αιιά δελ ήηαλ απφ ηνπο εγέηεο ηνπ, πνπ ήηαλ νπηνπηζηέο, 

βαζκνζήξεο θαη καζφλνη. Απηφο ήηαλ Σνχξθνο Δζληθηζηήο θαη έβιεπε ηε ζσηεξία ηνπ 

ηνπξθηθνχ έζλνπο κέζα απφ ηνλ εζληθηζκφ»
477

.  

 Ζ ειάρηζηε ζπκβνιή ηνπ Mustafa Kemal ζην Νενηνπξθηθφ θίλεκα δελ 

απνηέιεζε εκπφδην λα αλαδεηρζεί ν ίδηνο, ιίγν αξγφηεξα, ζηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ 

                                                

  
470

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 135. 

  
471

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 135, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 487, Sperco, 

(1958), φ.π., ζει. 21 – 22, Mélia, (1929), φ.π., ζει. 15, ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 280. 

  
472

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 135. 

  
473

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 122, 124, 134, Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 
16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 298.   

  
474

 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27. 

  
475

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 122, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 297 – 298, 

Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 486.    

  
476

 Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 352. 

  
477

 Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 352. 
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ηνπξθηθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο θαη λα απνηειέζεη ηε ζεκαληηθφηεξε κνξθή ζηελ 

νζσκαληθή θαη ηνπξθηθή ηζηνξία ηνπ 20
νπ

 αηψλα
478

. 

 Ζ ζέζε ζηε φθηα, σο ζηξαηησηηθνχ αθφινπζνπ, ηνλ έζηειλε, γηα αθφκε κία 

θνξά, καθξηά απφ ην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ. Χζηφζν, 

ε κάρε, πνπ ζα ηνλ αλαδείθλπε ληθεηή θαη ζα άιιαδε «…ηε κνίξα κηαο εθζηξαηείαο, 

αθφκε θαη ην πεπξσκέλνο ελφο έζλνπο»
479

, πιεζίαδε.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

478
 Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27. 

479
 Kinross, (1965), φ.π., ζει. 111. 
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3. Ο Γαδήο Kemal Atatürk θαη ε ίδξπζε ηεο πξώηεο Tνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο 

 

 Μεηά απφ έλα δηάζηεκα παξακνλήο ζηε φθηα, ν Mustafa Kemal θιήζεθε 

επηηέινπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο Γεθάηεο Δλάηεο 

Μεξαξρίαο. Απηή ε «ζρεδφλ θαληαζηαθή» Γεθάηε Δλάηε Μεξαξρία δελ θαηλφηαλ λα 

ππάξρεη πνπζελά. Σειηθά ν Mustafa Kemal θαηάθεξε λα εληνπίζεη κηα Γεθάηε Δλάηε 

Μεξαξρία πνπ είρε αξρίζεη λα νξγαλψλεηαη ζην Σεθηξληάγ, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ραηδεζηνχ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1915, ν Kemal καδί κε ηε Μεξαξρία ηνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζηε ρεξζφλεζν ηεο Καιιίπνιεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζηελψλ απφ 

ηε κεγάιε βξεηαληθή επίζεζε
480

. 

Ζ ζηξαηησηηθή ηνπ δηνξαηηθφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ θηλήζεψλ ηνπ ηελ 

θξίζηκε ζηηγκή ηεο κάρεο, ηνλ θαηέζηεζαλ ηνλ ήξσα ησλ Γαξδαλειιίσλ κε ηνλ 

έμνρν ζηξαηεγηθφ θαη ζηξαηησηηθφ λνπ
481

. ε αλαγλψξηζε ηεο ηεξάζηηαο ζπκβνιήο 

ηνπ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο πξνέιαζεο ηνπ ερζξνχ ζηα ζηελά ησλ Γαξδαλειιίσλ, ν 

Mustafa Kemal πξνήρζε, ζηηο 1 Ηνπλίνπ 1915, ζην βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε
482

. 

 ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 1916 ν Mustafa Kemal ηνπνζεηήζεθε δηνηθεηήο ζην 

Γέθαην Έθην ψκα ζηξαηνχ ζηελ Αδξηαλνχπνιε
483

. Ζ παξακνλή ηνπ εθεί δηαθφπεθε 

έλα κήλα αξγφηεξα, φηαλ ην Γέθαην Έθην ψκα, καδί κε ην ππφινηπν ηεο Γεχηεξεο 

Οζσκαληθήο ηξαηηάο, κεηαθέξζεθε ζην ξσζηθφ κέησπν
484

. ηηο 1 Απξηιίνπ 1916, ν 

Mustafa Kemal, ζην δξφκν γηα ην ξσζηθφ κέησπν, ελεκεξψζεθε γηα ηελ πξναγσγή 

ηνπ ζην βαζκφ ηνπ ππνζηξάηεγνπ
485

.    

 Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ξσζηθφ κέησπν δελ εκπφδηζαλ 

ηνλ Kemal λα αλαθαηαιάβεη, ζηηο 7 Απγνχζηνπ 1916, ην Muş θαη ην Bitlis, ζψδνληάο 

ηα απφ ηελ ερζξηθή εηζβνιή
486

. Γηα απηέο ηνπ ηηο επηηπρίεο, ν Mustafa Kemal 

ηηκήζεθε κε έλα εμαηξεηηθφ παξάζεκν, ην «κεηάιιην ηνπ Υξπζνχ Ξίθνπο»
487

. 

                                                

  
480

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 153 - 154, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 487, 

ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 280. 

  
481

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 156 – 157, 159, 161, 163, 166, Ληνύηο, (2001), 

φ.π., ζει. 487, ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 280, 283. 

  
482

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 159. 

  
483

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 169, Ληνύηο, 
(2001), φ.π., ζει. 487. 

  
484

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 170. 

  
485

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 171. 
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 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 487, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 172. 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 173. 
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 ηηο 18 Μαξηίνπ 1917, ηνπνζεηήζεθε κφληκα ζηε δηνίθεζε ηεο Γεχηεξεο 

ηξαηηάο
488

. Ζ επαλάζηαζε, φκσο, πνπ μέζπαζε ζηε Ρσζία ην Μάξηην ηνπ 1917, θαη 

ε θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κεηψπνπ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

Mustafa Kemal
489

 ζηελ πεξηνρή πνπ ήηαλ γλσζηή σο «Γόνιμη Ημισέληνος»
490

. 

 ’ απηή ηελ απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, κεηά ηε ιεγφκελε «αξαβηθή εμέγεξζε» 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1916, θαη ηελ πηψζε ηεο Βαγδάηεο ζηα ρέξηα ησλ Βξεηαλψλ, ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1917, ν Mustafa Kemal, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1917, αλέιαβε ηελ δηνίθεζε ηεο 

Έβδνκεο ηξαηηάο. Απηή ε ζηξαηηά, γλσζηή κε ην παξαηζνχθιη “Yıldırım” 

(Κεξαπλφο), ήηαλ κία εηδηθή δχλακε θξνχζεο, πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζην Υαιέπη κε 

ζθνπφ λα πεξάζεη κε αζηξαπηαία ηαρχηεηα ηελ έξεκν θαη λα αλαθαηαιάβεη ηε 

Βαγδάηε
491

.  

 Ζ απνηπρία ηεο απνζηνιήο απηήο ζηε πξία, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηεγνχ 

Falkenhayn, θαη ε ζπλερήο επηθξηηηθή ζηάζε ηνπ Mustafa Kemal απέλαληη ζηνπο 

πςειφβαζκνπο αμησκαηηθνχο ηνπ γηα ηα ιάζε ηεο απνζηνιήο, έθεξαλ ηνλ ηειεπηαίν 

γηα αθφκε κηα θνξά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, δειψλνληαο ηελ παξαίηεζή ηνπ
492

. 

 ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1917, ελψ βξηζθφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν Kemal 

ελεκεξψζεθε, φηη έπξεπε λα ζπλνδεχζεη ην ζνπιηάλν Vahidettin (ηνλ κεηέπεηηα 

ζνπιηάλν Μερκέη η΄) ζηε Γεξκαλία
493

. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ην πξφβιεκα πγείαο κε ηα λεπθξά ηνπ, αλάγθαζε ηνλ Kemal λα 

πάεη ζην Karlsbad γηα αλάξξσζε, φπνπ θαη παξέκεηλε απφ ηνλ Ηνχλην έσο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 1918
494

. ην δηάζηεκα απηφ, ν ζάλαηνο ηνπ ζνπιηάλνπ Mehmed V είρε σο 

επαθφινπζν ηε δηαδνρή ηνπ ζην ζνπιηαληθφ ζξφλν ηνπ αδεξθνχ ηνπ Vahidettin
495

.  

                                                

  
488

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 173. 

  
489

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 174 – 175. 
490

 Γόληκε Ζκηζέιελνο: Δίλαη ε γφληκε πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη κε κνξθή εκηζειήλνπ 

αλάκεζα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν. [Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 

175]. 
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 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 488, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 
(2005), φ.π., ζει. 175 – 176. 
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 Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 488, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 176 – 178. 
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 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 488, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 179. 
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 Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 488, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 181. 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 182, Βειόπνπινο, (1999), φ.π., ζει. 29.  
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 ηηο 7 Απγνχζηνπ 1918, ν Mustafa Kemal, κεηά απφ δηαηαγή ηνπ λένπ 

ζνπιηάλνπ, αλαρψξεζε γηα ηε λέα ηνπ ζέζε ζηε πξία, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ 

δηνίθεζε ηεο εηνηκνζάλαηεο ζηξαηηάο “Yıldırım”
496

. 

 Μεηά απφ ηηο ηειεπηαίεο ζεκαληηθέο αςηκαρίεο κε ηνπο Βξεηαλνχο, ζηηο 25 

θαη 26 Οθησβξίνπ, ππνγξάθηεθε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1918 ε αλαθσρή ηνπ Μνχδξνπ 

αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ηνπο Βξεηαλνχο. Ο θάθεινο ηνπ Mustafa Kemal, 

κεηά απφ κάρεο ηεζζάξσλ εηψλ, έδεηρλε φηη ήηαλ ν κφλνο κάρηκνο Οζσκαλφο 

ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο πνπ δελ είρε ππνζηεί νχηε κία ήηηα
497

. 

 ην δηάζηεκα απηφ, ε εγεηηθή ηξηαλδξία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δλφηεηα θαη 

ηελ Πξφνδν (Enver, Talaat θαη Cemal) θαηέθπγε ζηε Γεξκαλία, δηαπιένληαο ηε 

Μαχξε Θάιαζζα κε γεξκαληθφ πινίν
498

. 

 Ο Mustafa Kemal ηνπνζεηήζεθε εθ λένπ δνηθεηήο ησλ ηνπξθηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζην Νφην, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Liman von Sanders
499

, ν νπνίνο 

επέζηξεςε ζηε Γεξκαλία
500

. ηηο 7 Ννεκβξίνπ 1918 θνηλνπνηήζεθε ζην Mustafa 

Kemal ε θαηάξγεζε ηεο ζηξαηηάο “Yıldırım”, θαζηζηψληαο έηζη ηνλ ίδην ζηξαηεγφ 

ρσξίο ζηξαηφ
501

. 

 Δπηζηξέθνληαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ νπνία θαη παξέκεηλε απφ ηα 

κέζα Ννεκβξίνπ ηνπ 1918 κέρξη ηνλ επφκελν Μάην, ν Mustafa Kemal ήξζε 

                                                

496
 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 189, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 184 – 185, Ληνύηο, 

(2001), φ.π., ζει. 488, ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 283. 

  
497

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 188, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 489. 

  
498

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 188 – 189, Βειόπνπινο, (1999), φ.π., ζει. 29.  
499

 Liman von Sanders: Γελλήζεθε ην 1855 ζην ηφιπ ηεο Πνκεξάληαο θαη απεβίσζε ζηηο 22 

Απγνχζηνπ 1929 ζην Μφλαρν. Γεξκαλφο ζηξαηεγφο, πνπ είρε αλαιάβεη ζηξαηησηηθφο ζχκβνπινο θαη 

αλψηαηνο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνχ ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ηνλ Α' 

Παγθφζκν Πφιεκν. Κχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ θαη 
δηνηθεηήο ηεο ληθεθφξαο πέκπηεο ηνπξθηθήο ζηξαηηάο ζηελ Καιιίπνιε. Ο Liman von Sanders, φηαλ 

αλέιαβε ηελ αξρηζηξαηεγία ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, είρε πνιχ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζή ηνπ. Παξά ηαχηα βαζίζηεθε ζε δχν ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, αθελφο ζηελ 5ε 

ηξαηηά πνπ ζπγθξνηνχληαλ απφ 84.000 θαιά εθπαηδεπκέλνπο ζηξαηηψηεο ρσξηζκέλνπο ζε 5 

κεξαξρίεο θαη αθεηέξνπ ζηελ αζπγρψξεηα, ζηα ζηξαηησηηθά δεδνκέλα, ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή ησλ 

ζπκκάρσλ, ηφζν θαηά μεξά φζν θαη θαηά ζάιαζζα, απφ ηελ νπνία θαη απνδείρζεθε ε θαθή εγεζία 

ηνπο. Σν 1918, ηειεπηαίν έηνο ηνπ πνιέκνπ, ν Liman von Sanders αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

κεηψπνπ ηεο Παιαηζηίλεο πεξηνξηδφκελνο κφλν ζε ακπληηθή δηάηαμε, αλακέλνληαο ηελ βξεηαληθή 

επίζεζε. Σειηθά απηή ε επίζεζε, πνπ εθδειψζεθε εζθεκκέλα κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, θαη ηεινχζε 

ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Αιιέληπ, ππήξμε ηφζν αηθλίδηα θαη νξκεηηθή, κε ζπλέπεηα λα επέιζεη ηεξάζηην 

ξήγκα ηνπ κεηψπνπ κε επαθφινπζν ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη ηελ ζχιιεςε 

πνιπαξίζκσλ αηρκαιψησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν ζηξαηεγφο Liman, ν νπνίνο κεηαθέξζεθε 
ζηηο θπιαθέο ηεο Μάιηαο. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1919, θαη ελψ 

θξαηνχληαλ κε πξννξηζκφ λα δηθαζηεί γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ, έμη κήλεο κεηά, ιφγσ κε έγεξζεο 

αμηψζεσλ εθ κέξνπο θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, αθέζεθε ειεχζεξνο, παξαηηνχκελνο ηνλ ίδην 

ρξφλν απφ ηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ. (el.wikipedia.org/wiki/ζσλ_Λίκαλ_θνλ_άληεξο). 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 189, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 488 - 489. 
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αληηκέησπνο κε ηε ζχγρπζε πνπ πξνθάιεζε ζηελ Πφιε ε δηάιπζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. 

ηελ «θαηερφκελε» πιένλ Κσλζηαληηλνχπνιε είραλ ζπλσζηηζηεί Βξεηαλνί, Γάιινη 

θαη Ηηαινί ζηξαηηψηεο
502

. 

 Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ην ίδην νδπλεξή θαη ζηα άιια κέξε ηεο νζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Οη αξαβηθέο ρψξεο είραλ θαηαιεθζεί απφ ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο 

Γάιινπο, ελψ ηκήκαηα ηεο αλαηνιηθήο Αλαηνιίαο είραλ θαηαιεθζεί απφ νκάδεο 

Αξκελίσλ. Μαδί κε απηά, αληηθείκελν ησλ ειιεληθψλ θαη ηηαιηθψλ δηεθδηθήζεσλ, 

είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη, απφ ηελ άλνημε ηνπ 1919, νη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο 

Σνπξθίαο, πνπ βξέρνληαη απφ ην Αηγαίν θαη ηε Μεζφγεην
503

. 

 Μεηά απφ ηηο ζπζηάζεηο ησλ Βξεηαλψλ, νη νπνίνη είραλ δειψζεη ζηελ 

νζσκαληθή Πχιε, φηη ζα επελέβαηλαλ ζε πεξίπησζε πνπ νη Σνχξθνη δελ κπνξνχζαλ 

λα εμνκαιχλνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηε ακςνχληα κε ηηο βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο ησλ 

Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ, ε Πχιε ππνρξεψζεθε λα ιάβεη ηα κέηξα ηεο ζηέιλνληαο ην 

Mustafa Kemal ζηε ακςνχληα σο επηζεσξεηή ηεο Σξίηεο ηξαηηάο
504

. 

 Ζ απφβαζε 20.000 Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζην ιηκάλη ηεο κχξλεο, ζηηο 15 

Μαίνπ ηνπ 1919, απνηέιεζε «ηε ζηαγφλα πνπ μερχιηζε ην πνηήξη»
505

. ηηο 19 Μαίνπ 

1919, ν Mustafa Kemal απνβηβάζηεθε ζην ιηκάλη ηεο ακςνχληαο
506

. Απηή ε 

απνβίβαζε, απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηελ ελαξθήξηα θάζε ηνπ ηνπξθηθνχ πνιέκνπ γηα 

ηελ αλεμαξηεζία
507

. 

 Ο Mustafa Kemal, πεξηνδεχνληαο ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Αλαηνιίαο, [Havza 

(Υάβδα), Amasya (Ακάζεηα), Sivas (εβάζηεηα), Erzurum (Θενδνζηνχπνιε)], θαη 

νξγαλψλνληαο ηηο ηάμεηο ελφο εζληθνχ ζηξαηνχ, πξνεηνίκαδε ην έδαθνο γηα ηνλ 

απειεπζεξσηηθφ πφιεκν
508

.    

 Ζ επαλαζηαηηθή ηνπ δξάζε ζηελ Αλαηνιία πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ 

ζνπιηάλνπ, ν νπνίνο ηνλ αλαθάιεζε πίζσ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο Mustafa 
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Kemal αξλήζεθε λα επηζηξέςεη δειψλνληαο, ζηηο 8 Ηνπιίνπ ηνπ 1919, ηελ παξαίηεζή 

ηνπ
509

.  

 Με ηελ παξαίηεζή ηνπ, αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο 

Δηαηξείαο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Δζληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαηνιηθψλ Δπαξρηψλ  

ζην Erzurum. Με απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα πήξε κέξνο ζην ζπλέδξην ζην Erzurum, ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ηνπιίνπ ηνπ 1919. ην ζπλέδξην απηφ, ζπκκεηείραλ 

54 αληηπξφζσπνη θαη πξφεδξνο ηνπ ζπλεδξίνπ εθιέρηεθε νκφθσλα ν Mustafa 

Kemal
510

. 

 Σν επφκελν ζπλέδξην έιαβε ρψξα ζηε εβάζηεηα, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ 

ελαξθηήξηα ηειεηή ηνπ ζηηο 4 επηεκβξίνπ. Γηα δεχηεξε θνξά ν Mustafa Kemal 

εμειέγε ζηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ
511

. 

 Μέζα ζε επηά κήλεο απφ ηελ απνβίβαζή ηνπ ζηε ακςνχληα, ν Mustafa 

Kemal είρε θαηνξζψζεη λα ξίμεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Damat Ferit Paşa
512

, ε νπνία 

ηνλ είρε απνιχζεη απφ ην ζηξαηφ, θαη είρε παίμεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αληθαηάζηαζε απηήο ηεο θπβέξλεζεο κε κηα θαηλνχξγηα
513

. 

 ηηο 22 Γεθεκβξίνπ 1919, ν Mustafa Kemal θαη ε αθνινπζία μεθίλεζαλ απφ 

ηε εβάζηεηα γηα ηελ Άγθπξα
514

. Σν λενεθιεγκέλν Κνηλνβνχιην ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ αλήθε ζην εζληθηζηηθφ θίλεκα, 

πξνεηνίκαδε ην άλνηγκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ο Mustafa Kemal παξφηξπλε ηνπο 

εζληθηζηέο βνπιεπηέο λα ηνλ εθιέμνπλ πξφεδξν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ
515

. 
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(2001), φ.π., ζει. 494. 
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 Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 494 – 495, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 234, 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 237 – 238, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 495, 

Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 311. 

 
512

 Damat Ferit Paşa: Γελλήζεθε ην 1853 θαη απεβίσζε ζηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 1923 ζηε 

Νίθαηα ηεο Γαιιίαο. Ήηαλ επηθαλήο Οζσκαλφο δηπισκάηεο θαη πνιηηηθφο. Παληξεχηεθε κία απφ ηηο 

θφξεο ηνπ ζνπιηάλνπ Abdul Hamıt II. Τπήξμε κέινο ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Έγηλε 

Παζάο ην 1888, κέινο ηεο Γεξνπζίαο απφ ην 1908, κέινο ηνπ Κφκκαηνο Διεπζεξίαο θαη πλελλφεζεο 

θαη δηεηέιεζε δχν θνξέο Μεγάινο Βεδίξεο. Αλήθε ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο θαη 

ήηαλ αληίπαινο ησλ εζληθηζηψλ. Λφγσ ηεο θηινβξεηαληθήο πνιηηηθήο ηνπ ηνπνζέηεζεο, ήξζε ζε 
ζχγθξνπζε κε ην Κνκηηάην ησλ Νεφηνπξθσλ. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ Κεκαιηθψλ ην 1922, 

θαηεγνξήζεθε γηα πξνδνζία. Σν 1923 δηέθπγε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πξηλ απηή παξαδνζεί 

ζηνπο Κεκαιηθνχο, θαηέθπγε ζηε Γαιιία.(www.hellenica.de/Asia/Biographia/DamatFeridPasas.html).  
513

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 244 – 245, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 496 – 498. 
514

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 247. 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 253. 
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 Χζηφζν, νη ηεηακκέλεο ζρέζεηο ηεο Τςειήο Πχιεο κε ηνπο Βξεηαλνχο, 

νδήγεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηελ θαηάιεςε θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηε ζχιιεςε εγεηηθψλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ
516

. 

 Γχν εκέξεο αξγφηεξα, ην απνδπλακσκέλν νζσκαληθφ Κνηλνβνχιην 

μαλαζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ηνπ ηφηε Μεγάινπ Βεδίξε Salih Paşa, λα απνθεξχμεη ηνλ 

Mustafa Kemal, φπσο ηνπ δήηεζαλ νη ζχκκαρνη, έδσζε ηελ επθαηξία ζην ζνπιηάλν 

λα επαλαθέξεη ηνλ Damat Ferit Paşa, σο Μεγάιν Βεδίξε
517

. 

 Με ηε δηάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ νζσκαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζηηο 11 Απξηιίνπ 

ηνπ 1920, ν Mustafa Kemal, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ σο εγέηεο 

ηεο ρψξαο, πξνρψξεζε ζηε ζχγθιεζε ελφο λένπ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν ζα 

βξηζθφηαλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ησλ εζληθηζηψλ ζηελ Άγθπξα
518

. 

 ηηο 23 Απξηιίνπ 1920 ζπλήιζε ζηελ Άγθπξα έλα λέν Κνηλνβνχιην, ην νπνίν 

νλνκάζηεθε «Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε». Σν Κνηλνβνχιην απαξηηδφηαλ απφ 190 

λενεθιεγέληεο βνπιεπηέο, νη νπνίνη ήηαλ αληηπξφζσπνη εζληθηζηηθψλ αληηζηαζηαθψλ 

νκάδσλ απφ φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, ζπκκεηείραλ θαη 100 πξψελ κέιε ηνπ παιηνχ 

Κνηλνβνπιίνπ. Σελ επνκέλε, ζηηο 24 Απξηιίνπ 1920, ν Mustafa Kemal εμειέγε 

πξφεδξνο ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο θαη ζπγθξνηήζεθε κηα θνηλνβνπιεπηηθή 

επηηξνπή γηα λα πξνεηνηκάζεη ην λέν χληαγκα, ην νπνίν ζα ζεζπηδφηαλ ζηηο 20 

Ηαλνπαξίνπ 1921
519

.      

 ηηο 11 Μαίνπ 1920, ε θπβέξλεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηαδίθαζε ηνλ 

Mustafa Kemal, καδί κε άιινπο πέληε, ζε ζάλαην
520

. Σν ίδην έηνο, Σνχξθνη 

θνκκνπληζηέο ελψζεθαλ κε ηελ παιηά νκάδα γηα ηελ Δλφηεηα θαη ηελ Πξφνδν θαη 

ζπγθξφηεζαλ ην Λατθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα. Λίγν αξγφηεξα, δεκηνπξγήζεθε έλα 

δεχηεξν θνκκνπληζηηθφ θφκκα, ππφ κία έλλνηα, θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Mustafa 

Kemal
521

. 

 ηηο 10 Απγνχζηνπ 1920, ππνγξάθηεθε απφ ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ε πλζήθε ησλ εβξψλ, ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ηνπ Kemal 

αξλήζεθε λα αλαγλσξίζεη, ζεσξψληαο ηελ ληξνπηαζηηθή γηα ην έζλνο
522

. 
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 ηε ζχγθιεζε ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5 

Απγνχζηνπ 1921, ν Mustafa Kemal δήισζε, φηη ζα δερφηαλ ην αμίσκα ηνπ 

αξρηζηξάηεγνπ, πνπ ηνπ πξνζέθεξε ε Δζλνζπλέιεπζε, κε ηνλ φξν λα ηνπ 

παξαρσξήζνπλ ηελ απφιπηε εμνπζία. Ο ζθνπφο είρε επηηεπρζεί θαη ν Mustafa Kemal 

είρε απνθηήζεη ηελ απφιπηε εμνπζία γηα ηξεηο κήλεο
523

. Αλαιακβάλνληαο παξάιιεια 

θαη ηελ εγεζία ηνπ ζηξαηνχ, ν Kemal έγηλε ν πξψηνο πξφεδξνο ηεο Σνπξθίαο
524

. 

 ηηο 23 Απγνχζηνπ 1921, ν Mustafa Kemal, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

αξρηζηξάηεγνπ, εγήζεθε ζηε κάρε ηνπ αγγάξηνπ
525

. Δπηζηξέθνληαο ζξηακβεπηήο 

πίζσ ζηελ Άγθπξα, έγηλε δεθηφο κε ελζνπζηαζκφ απφ ηε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε, ε 

νπνία ζηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ απέλεηκε ην βαζκφ ηνπ ζηξαηάξρε
526

 θαη ηνλ ηίηιν 

ηνπ Γαδή
527

. Δλψ ε εκπφιεκε θαηάζηαζε ζπλερηδφηαλ ζηελ Αλαηνιία, νη ζχκκαρνη, 

ζηα πιαίζηα ηεο εηξελεπηηθήο ζπλδηάζθεςεο ζηε Λσδάλε, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1922, 

δήηεζαλ, ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο φζν θαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο, λα ζηείινπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

ζηε ζπλδηάζθεςε
528

. 

 Ζ ηαπηφρξνλε χπαξμε δχν θπβεξλήζεσλ ζηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 

νδήγεζε, ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1922, ζηελ ππνβνιή ελφο ζρεδίνπ απφθαζεο, ην νπνίν 
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 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 190, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 293, Ληνύηο, 

(2001), φ.π., ζει. 503. 
527

 Γαδήο: Οη Γαδήδεο ή Αιπ ή Αιπ – εξέλ, ήηαλ κηα θνηλσληθή νξγάλσζε ε νπνία δελ 

ππήξρε κφλν ηελ επνρή ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ εκηξάηνπ ησλ ειηδνχθσλ ηεο Αλαηνιίαο αιιά θαη ζηε 
δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ θαηαθηήζεσλ ζηελ πεξηνρή. Ο ηίηινο «Αιπ» ππήξρε αθφκε απφ ηελ επνρή πξίλ 

ηελ απνδνρή ηνπ ηζιακηζκνχ απφ ηνπο Σνχξθνπο, ζήκαηλε «ήξσαο, πνιεκνραξήο» θαη απνλεκφηαλ ζε 

πξίγθηπεο. Ο ηίηινο εμαθνινχζεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη κεηά ηνλ εμηζιακηζκφ ησλ Σνχξθσλ θαη 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο ελ ρξήζεη ηίηινπο ζηα κνπζνπικαληθά ηνπξθηθά θξάηε. ηαλ νη Σνχξθνη 

αζπάζηεθαλ ηνλ ηζιακηζκφ, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ηίηιν ηνπ «Γαδή» άιιεο θνξέο καδί κε ηνλ 

ηίηιν «Αιπ» θαη άιιεο θνξέο κφλν ηνπ, κε κία ζξεζθεπηηθή έλλνηα. Ο ηηκεηηθφο απηφο ηίηινο, πνπ 

δηλφηαλ ζηνπο ππέξκαρνπο ηεο πίζηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηίηινο ζηελ Αλαηνιία απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ησλ Νηαληζκέλη θαη αξγφηεξα απφ αξηζκφ αξρφλησλ ησλ κπεειηθηψλ ηεο ζπλνξηαθήο δψλεο. Ο φξνο 

«Γαδήο», ζπλαληάηαη ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο σο ηίηινο ζηξαηησηψλ ησλ κνπζνπικαληθψλ ζηξαηεπκάησλ 

θαη αθνξνχζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα εληφο ηνπ ζηξαηνχ ή ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίνδν ησλ ακαληδψλ, νη «Γαδήδεο» ηεο Τπεξσμηαλήο απνθαινχληαλ έηζη γηαηί είραλ αλαιάβεη ηεξφ 

αγψλα ζηα ζχλνξα ελαληίνλ ησλ απίζησλ, ζπγθεθξηκέλα ελαληίνλ ησλ παγαληζηψλ Σνχξθσλ, θαη 
απηφο ήηαλ έλαο ηίηινο πνπ ππνδήισλε ζξεζθεπηηθή ππεξεθάλεηα. [Μερκέη Φνπάη Κηνπξνπινύ, 

(2001), Οη απαξρέο ηεο νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κηθ. ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, εθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 210 – 213]. Ο ηίηινο απηφο είρε ζπγθηλήζεη ηδηαίηεξα ηνλ Mustafa Kemal, ν 

νπνίνο γηα θάπνην δηάζηεκα ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε σο κέξνο ηεο ππνγξαθήο ηνπ. [Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 293].     
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δηαθήξπζζε, φηη ε νζσκαληθή θπβέξλεζε ήηαλ λεθξή θαη φηη ηε ζέζε ηεο είρε πάξεη 

έλα λέν ηνπξθηθφ έζλνο, ζην νπνίν, κε βάζε ην χληαγκα, αλήθε ε θπξηαξρία
529

.  

 ηηο 1 Ννεκβξίνπ 1922, ε πξφηαζε ηνπ Mustafa Kemal γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ νπιηαλάηνπ, δηαηππψζεθε κε λφκν θαη πηνζεηήζεθε απφ ην ζχλνιν ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε νζσκαληθή θπβέξλεζε θαηέξξεπζε θαη ν 

Mehmed Vahideddin, ν ηειεπηαίνο Οζσκαλφο ζνπιηάλνο, αλαρψξεζε κε 

κπζηηθφηεηα γηα ηε Μάιηα
530

.  

 ην δηάζηεκα απηφ, ν ζάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ Zübeyde, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 

1923, θαη ν γάκνο ηνπ κε ηε Lâtife, ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1923, απνηέιεζαλ δχν πνιχ 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ Mustafa Kemal
531

. 

 Μεηά απφ ελλέα ρξφληα πνιέκνπ θαη εξήκσζεο, ππνγξάθηεθε, ζηηο 24 

Ηνπιίνπ 1923 ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο. Ζ ηαπεηλσηηθή, γηα ηνπο Σνχξθνπο, πλζήθε 

ησλ εβξψλ δηαγξάθηεθε απφ ηα βηβιία ηνπο θαη ε ηνπξθηθή θπξηαξρία πάλσ ζηελ 

Αλαηνιία, ηα ζηελά θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο Θξάθεο εδξαηψζεθε κε 

αδηακθηζβήηεην ηξφπν
532

.     

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1923 μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ε Γεχηεξε Μεγάιε 

Δζλνζπλέιεπζε, ηα κέιε ηεο νπνίαο εμέιεμαλ θαη πάιη πξφεδξν ηεο ην Mustafa 

Kemal
533

. Αλάκεζα ζηηο ελέξγεηεο ηεο Γεχηεξεο Δζλνζπλέιεπζεο, ήηαλ θαη ε 

αλαθήξπμε ηεο Άγθπξαο ζε πξσηεχνπζα ηεο Νέαο Σνπξθίαο
534

. 

 ηηο 29 Οθησβξίνπ 1923, ν Mustafa kemal έζεζε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηελ 

πξφηαζε γηα εγθαζίδξπζε ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ πξφηαζε έγηλε δεθηή θαη ν ίδηνο 

εθιέρηεθε πξώηνο πξόεδξνο
535

 ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. ’ απηήλ ηε 

λενεθιερζείζα Γεκνθξαηία, ν İsmet
536

 πήξε ηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ν 

Fethi
537

 ηελ ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο
538

.  

                                                

  
529

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 335, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 511 – 512. 

  
530

 Εαλ – Πωι Ρνπ, (1998), Ζ ηζηνξία ησλ Σνχξθσλ, 2.000 ρξφληα απφ ηνλ Δηξεληθφ σο ηε 

Μεζφγεην, κηθ. Μαξία κπξληψηε, εθδφζεηο Γθνβφζηε, Αζήλα, ζει. 324, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 337 – 338, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 513, Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 312. 

  
531

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 190, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 342 – 345, 346 – 

350. 

  
532

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 365, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 505. 

  
533

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 367. 

  
534

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 371, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 515, Ρνπ, (1998), 
φ.π., ζει. 324. 

535
 Πξώηνο πξόεδξνο: Ο Kemal Atatürk, ζηηο 1 Ννεκβξίνπ 1927, εθιέρηεθε γηα δεχηεξε 

θνξά πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. ηηο 4 Μαΐνπ 1931, εθιερηεθε πξφεδξνο γηα ηξίηε θνξά 

θαη ζηηο 1 Μαξηίνπ 1935 εθιέρηεθε πξφεδξνο γηα ηέηαξηε θνξά. [Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 190].  
536

 İsmet: Γελλήζεθε ζηηο 24 επηεκβξίνπ 1884 ζηε κχξλε θαη απεβίσζε ζηηο 25 

Γεθεκβξίνπ 1973 ζηελ Άγθπξα. Αξρηθά έγηλε γλσζηφο σο İsmet Paşa θαη αξγφηεξα σο İnönü. Ήηαλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1884
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
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 ηηο 3 Μαξηίνπ 1924, ε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ςήθηζε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Υαιηθάηνπ. Σελ επφκελε κέξα, ν Υαιίθεο φισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ αλαγθάζηεθε 

λα παξαηηεζεί απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θαη λα θχγεη απφ ηελ Σνπξθία
539

.   

 Ζ πξψηε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ήηαλ πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε νζσκαληθή 

δηαθπβέξλεζε ηνπ ζνπιηάλνπ, κε ηελ ηζηνξία ησλ 36 πξνθαηφρσλ ηνπ, είρε ηειεηψζεη 

νξηζηηθά παξαδίδνληαο ηα ελία ζ’ έλαλ εγέηε πνπ έκειιε λα νδεγήζεη ην ηνπξθηθφ 

έζλνο ζηελ αλακφξθσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο 

αλακφξθσζεο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ν Kemal Atatürk, σο πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο, πξνρψξεζε ζ’ έλα πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν εληάζζνληαλ 

ζε κηα γεληθφηεξε κεηαξξπζκηζηηθή θίλεζε πνπ έγηλε γλσζηή σο «Ηδενινγία ηνπ 

Κεκαιηζκνχ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Σνχξθνο ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο. πνχδαζε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απ΄ 

φπνπ θαη αθνινχζεζε αξρηθά ην ζηξαηησηηθφ ζηάδην θαη ζηε ζπλέρεηα ην πνιηηηθφ. ηελφο πιένλ 

ζπλεξγάηεο θαη αθνζησκέλνο βνεζφο ηνπ Kemal νλνκάζζεθε, κε ηελ αλαθήξπμε ηεο Γεκνθξαηίαο 
ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 1923, "Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο". πληεξεηηθφηεξνο φκσο ηνπ Kemal, ν 

İnönü έξρνληαλ ηαθηηθά ζε ξήμε κ΄ εθείλνλ εηδηθά ζηελ εηζαγσγή δπηηθφηξνπσλ εζψλ θαη κέηξσλ. 

Παξά ηαχηα, παξέκεηλε ζηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ κέρξη ην 1937 πνπ παξαηηήζεθε αηθλίδηα. Έλα 

ρξφλν κεηά, ην 1938 πνπ πέζαλε ν Kemal, ν İnönü εθιέρζεθε νκφθσλα πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

δηαδερφκελνο ηνλ Kemal ζηελ αξρεγία ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. Ο İnönü εηζήγαγε ηφηε ην δηθαίσκα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, ππφ ηνλ Jelal Bayar. Ο İnönü δηαηήξεζε 

ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ κέρξη ηηο 22 Μαίνπ ηνπ 1950, φηαλ ε Δζλνζπλέιεπζε πνπ πξνήιζε απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ ίδηνπ κήλα, φπνπ εηηήζεθε θαηά θξάηνο ην Λατθφ Κφκκα, ςήθηζε ηνλ Jelal Bayar. Ο 

İnönü απνζχξζεθε ηφηε απφ ηελ πνιηηηθή γηα δέθα ρξφληα θαη επέζηξεςε ην 1960, κε ην πξαμηθφπεκα 

ηεο ίδηα ρξνληάο. (el.wikipedia.org/wiki/Ηζκέη_Ηλνλνχ).      
537

 Fethi: Γελλήζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ 1880 ζην Pirlepe θαη απεβίσζε ζηηο 7 Μαίνπ 1943 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σνχξθνο ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο. Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο 
Δζλνζπλέιεπζεο θαη πξσζππνπξγφο. Καζ’ φιε ηε δσή ηνπ, ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζηελφηεξνπο 

πξνζσπηθνχο θίινπο ηνπ Mustafa Kemal Atatürk. (tr.wikipedia.org/wiki/Fethi_Okyar). 

 
538

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 372, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 516 – 517, 

Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 312, Ρνπ, (1998), φ.π., ζει. 324. 

 
539

 Ρνπ, (1998), φ.π., ζει. 324, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 520 – 522, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 373, Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 312, ηακπνπιήο, (1984), φ.π., ζει. 288. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1922
http://el.wikipedia.org/wiki/1937
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 

Ζ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΚΔΜΑΛΗΜΟΤ 

 

 

1. Οη απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Κεκαιηθήο ηδενινγίαο 

 

Ο Κεκαιηζκφο είλαη έλα ηδενινγηθφ ππφβαζξν, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ 

ηδξπηή ηνπ Kemal Atatürk, έγηλε γλσζηφο σο «Κεκαιηθή ηδενινγία» θαη βάζε απηνχ 

θπβεξλήζεθε έθηνηε ην ηνπξθηθφ θξάηνο
540

.  

Κάπνηνη ηζηνξηθνί ηνπνζεηνχλ ηηο ξίδεο απηήο ηεο ηδενινγίαο ζηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δεηήκαηα φπσο ε γισζζηθή ελφηεηα θαη ε θνηλή 

ηζηνξηθή κλήκε, αξρίδνληαο λα απνθηνχλ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηθή 

βαξχηεηα, εθθξάζηεθαλ κε ην θίλεκα ηνπ Παληνπξθηζκνύ
541

. Κχξηνη εθθξαζηέο 

απηνχ ηνπ θηλήκαηνο ππήξμαλ ηα ζηειέρε ηνπ Κνκηηάηνπ Έλσζε θαη Πξφνδνο
542

. 

 Ζ εκπινθή ηνπ Kemal Atatürk, ζηα ρξφληα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο, κε ηα ζηειέρε ηνπ Κνκηηάηνπ Έλσζε θαη Πξφνδνο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ κε ην Νενηνπξθηθφ θίλεκα θαη θαη’ 

επέθηαζε κε ηελ ηδενινγία ηνπ Παληνπξθηζκνχ, πνπ απηνί εθπξνζσπνχζαλ
543

.   

 Χζηφζν, ν ξφινο πνπ ν Mustafa Kemal δηαδξακάηηζε ζην Νενηνπξθηθφ 

θίλεκα, ππήξμε ειάρηζηνο έσο θαη αλχπαξθηνο
544

. Σελ πεξίνδν εμάιινπ πνπ ν Kemal 

Atatürk δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ν Παληνπξθηζκφο θαη 

άιιεο ηδενινγηθέο παξαιιαγέο ηζιακηζηηθήο έκπλεπζεο, πεξηζσξηνπνηήζεθαλ ή 

                                                

 
540

 Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 307. 

 
541

 Παληνπξθηζκόο: Δίλαη έλα πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θίλεκα πνπ απνζθνπεί ζηελ έλσζε 

φισλ ησλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδνινγία γελλήζεθε κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ δπκψζεσλ ζε θχθινπο νη νπνίνη επεδίσθαλ ηελ έλσζε ηνπ «ηνπξθηθνχ» θφζκνπ θαη 

ηελ αλάδεημή ηνπ ζε παγθφζκηα δχλακε. Ζ ρξήζε ηνπ παληνπξθηζκνχ απνζθνπνχζε ζηελ απνηξνπή 

ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νζσκαληθήο πνιηηηθήο δνκήο θαη ζηελ εζληθή νκνγελνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ 

ηεο Απηνθξαηνξίαο. [Γθηνπλάη Γθηνθζνύ Οδληνγάλ, (2002), «Ο Παληνπξθηζκφο σο εξγαιείν 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηηο ηνπξθνγεξκαληθέο ζρέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ», ζην Μχζνο θαη πξαγκαηηθφηεηα, αλάιπζε ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

22 Σνχξθνη αθαδεκατθνί αλαιχνπλ ηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, κηθ. Υξήζηνο Σζηβηηδίνγινπ, 

επηκ. πξσηφηππνπ θεηκέλνπ: Faruk Sönmezoğlu, ηφκνο 2νο, εθδφζεηο infoγλψκσλ ζει. 52, 66].   
 

542
 Οδληνγάλ, (2002), φ.π., ζει. 52, Αζαλάζηνο Δ. Παξέζνγινπ, (1995), «Σν ηνπξθηθφ 

πνιηηηθφ ζχζηεκα», ζην Ζ Σνπξθία ζήκεξα: Πνιηηεία, θνηλσλία, νηθνλνκηθά, εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

ζξεζθεία, ΔΛΗΑΜΔΠ, εθδφζεηο Παπαδήζε, ζει. 28 – 29.    

 
543

 Οδληνγάλ, (2002), φ.π., ζει. 66 – 67. 

 
544

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 122, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 297 – 298, 

Μηραειίδεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), φ.π., ζει. 27, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 486.    
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ηέζεθαλ ππφ δησγκφ
545

. Ο ίδηνο κάιηζηα δελ δίζηαζε, ηελ ίδηα πεξίνδν, λα δηαηάμεη 

ηελ εθηέιεζε ηνπ Nazım Bey
546

, ν νπνίνο ζεσξνχληαλ πλεπκαηηθφο παηέξαο ηνπ 

θηλήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ
547

. ’ απηή ηελ ηδενινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ Kemal 

Atatürk απφ ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ έρνπλ αλαθεξζεί δχν ηζηνξηθνί, ν Γηάλλεο 

Μέγαο θαη ν Σνχξθνο ηζηνξηθφο Yusuf Hamza. ρεηηθά κε απηφ, ν Γηάλλεο Μέγαο 

αλαθέξεη ηα εμήο: 

 «Ο Αηαηνχξθ, πνπ γαινπρήζεθε κε ηα λάκαηα ηεο επαλάζηαζεο θαη ππήξμε ν 

εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο απεζληθνπνίεζεο, ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηεο 

ζηξαηνθξαηίαο, ήηαλ ζπγρξφλσο θη απηφο πνπ απφ κίζνο πξνο ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο 

επαλάζηαζεο, πξνζπάζεζε λα ηελ ακαπξψζεη, επηξξίπηνληάο ηεο φιεο ηηο απνηπρίεο ηνπ 

παξειζφληνο θαη δξέπνληαο έηζη ν ίδηνο ηηο δάθλεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Νέαο 

Σνπξθίαο»
548

. 

 Δπίζεο, ν ηζηνξηθφο Yusuf Hamza, ην 1993 έγξαςε ηα εμήο: «Ο Αηαηνχξθ 

ήηαλ κέινο ηνπ Κνκηηάηνπ αιιά δελ ήηαλ απφ ηνπο εγέηεο ηνπ, πνπ ήηαλ νπηνπηζηέο, 

βαζκνζήξεο θαη καζφλνη. Απηφο ήηαλ Σνχξθνο Δζληθηζηήο θαη έβιεπε ηε ζσηεξία ηνπ 

ηνπξθηθνχ έζλνπο κέζα απφ ηνλ εζληθηζκφ»
549

. 

 Γεδνκέλνπ ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο, πνπ πεξηέθιεηε ην θίλεκα ηνπ 

Παληνπξθηζκνχ, απνζθνπψληαο ζηελ έλσζε φισλ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

ηνπξθηθή θαηαγσγήο, ε Κεκαιηθή ηδενινγία δελ πεξηιάκβαλε ζην πξφγξακκά ηεο ηνλ 

αιπηξσηηζκφ
550

. 

 Ζ ζχγρξνλε ηνπξθηθή ηζηνξηθή επηζηήκε δέρεηαη, φηη ε ηδενινγία ηνπ 

Κεκαιηζκνχ είλαη πξντφλ ηεο ηνπξθηθήο επαλάζηαζεο, ε νπνία άξρηζε κε ηνλ πφιεκν 

ηεο ηνπξθηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηειείσζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθνχ 

θξάηνπο
551

.  

                                                

545
 Υηνπ Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), Ζκίςειν, Γθξίδνο ιχθνο θαη εκηζέιελνο: ηνπξθηθφο 

εζληθηζκφο θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο, κηθ. Δχα Πέππα, Α΄ έθδνζε, εθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα, 

ζει. 135, Οδληνγάλ, (2002), φ.π., ζει. 53, 54 – 55.   
546

 Nazım Bey: Ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ θαη ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Ήηαλ απφ ηνπο κφλνπο πνπ θαηάθεξε 

λα επηδήζεη απφ ην αέλαν θπλήγη ησλ Αξκελίσλ. ηαλ κεηά ηελ ειιεληθή εθζηξαηεία θαη θαηαζηξνθή 

ζηε Μηθξά Αζία επέζηξεςε απφ ηελ Δπξψπε ζηελ Σνπξθία, αληηηάρζεθε ζην θαζεζηψο ηνπ Kemal 

Atatürk ζπλσκνηψληαο ελαληίνλ ηνπ. Δθηειέζηεθε κε απαγρνληζκφ ην 1926. [Σδαλαθάξεο, (2012), 

φ.π., ζει. 351]. 
547

 Υξηζηνδνύινπ, (2012), φ.π., ζει. 260 – 261, Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 351.  
548

 Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 352. 
549

 Σδαλαθάξεο, (2012), φ.π., ζει. 352. 
550

 Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), φ.π., ζει. 160, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 465 – 

466. 
551

 Παξέζνγινπ, (1995), φ.π., ζει. 30. 
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 Χζηφζν ε χπαξμε ζεσξεηηθνχ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ ηεο ηνπξθηθήο 

επαλάζηαζεο ακθηζβεηήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Ο ηζηνξηθφο Enver Ziya Karal, 

ζέινληαο λα θαιχςεη απηφ ην ηδενινγηθφ θελφ, πξφηεηλε σο ζεσξεηηθή βάζε ηεο 

επαλάζηαζεο, ηε δπηηθνπνίεζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο
552

. 

 Σελ άπνςε απηή δηαηχπσζε θαη ν θαζεγεηήο İsmet Giritli ζην άξζξν ηνπ κε 

ηίηιν “Kemalist ideology and its characteristics”: «…ν Κεκαιηζκφο είλαη ε ηδενινγία 

ηεο θίλεζεο πξνο ηελ ζχγρξνλε – εθκνληεξληζκέλε – αλαλεσκέλε ηάζε πξνο ηε 

δχζε»
553

.    

 ην ίδην άξζξν δηαηππψλεηαη επίζεο ε άπνςε φηη: «…ν Κεκαιηζκφο δελ είλαη 

έλα επίζεκν απζηεξφ δφγκα, αιιά κάιινλ κηα πινπξαιηζηηθή ηδενινγία, κηα κέζνδνο, 

κηα άπνςε πνπ επηδηψθεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ»
554

.  

 Ζ πηνζέηεζε ελφο κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ ζηάζεθε απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ Kemal Atatürk κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λέαο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, κε 

ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ην λέν θξάηνο απφ ηηο αδπλακίεο ηεο πξνεγνχκελεο 

νζσκαληθήο δηαθπβέξλεζεο
555

. Σν θεκαιηζηηθφ εθζπγρξνληζηηθφ κνληέιν είρε σο 

βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηνλ εζληθηζκφ θαη ηνλ κνληεξληζκφ, ηα νπνία θαζφξηζαλ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πλεπκαηηθή ζεκειίσζε ηνπ κνληέινπ
556

.  

 Γηα ηνλ ίδην ηνλ Atatürk, νη βαζηθέο αξρέο ηεο ηδενινγίαο ηνπ ήηαλ ε 

επηζηήκε θαη ε ινγηθή, αξρέο πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν επδνθηκνχζαλ ζηα δπηηθά 

θξάηε θαη απνηεινχζαλ ην κφλν ζίγνπξν δξφκν γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. O Atatürk αληηκεηψπηζε ην δπηηθφ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο ζηεξηδφηαλ 

ζηε γλψζε, ζηελ επηζηήκε θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζαλ έλα πνιηηηζκφ πνπ 

αλήθε ζ’ νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ Γχζε, επνκέλσο, θαη ν δπηηθφο πνιηηηζκφο, 

απνηέιεζαλ ην κεγαιχηεξν θίλεηξν ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ 

κνληέινπ ηνπ Atatürk, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ Κεκαιηθή ηδενινγία
557

. 

 Ο ίδηνο, απεπζπλνκέλνο ζηνλ ππνπξγφ παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο Dr Resit 

Galip, είρε πεη θάπνηε: 

                                                

552
 Παξέζνγινπ, (1995), φ.π., ζει. 30. 

  
553

 İsmet Giritli, (1984), “Kemalist ideology and its characteristics”, ζην Papers and 

Discussion, Türkiye İs Bankası İnternational Symposıum on Atatürk (17 – 22 May 1981), Türkiye İs 
Bankası Kültür Yayınları, Ankara, ζει. 315. 

  
554

 Giritli, (1984), φ.π., ζει. 317. 

  
555

 Yusuf Sarınay, (2000), “Atatürk and modernisation”, ζην Etudes Balkaniques, ηφκνο 

36νο, Νν. 4, Sofija: Ban, ζει.13. 

  
556

 Sarınay, (2000), φ.π., ζει. 13. 

  
557

 Sarınay, (2000), φ.π., ζει. 13, Giritli, (1984), φ.π., ζει. 323. 



 126 

«Γελ αθήλσ σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κνπ θακία άθακπηε πίζηε, θαλέλα δφγκα, 

θακία παγσκέλε ή επηβαιιφκελε θφξκνπια. Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κνπ είλαη ε 

επηζηήκε θαη ε ινγηθή. Ο θαηξφο αιιάδεη ξαγδαία, ζ’ έλα ηέηνην θφζκν ην λα 

ηζρπξηδφκαζηε φηη θάλνπκε θξίζεηο πνπ πνηέ δελ ζα αιιάμνπλ είλαη ζαλ λα αξλνχκαζηε 

ηελ εμέιημε ηεο ινγηθήο θαη ηεο επηζηήκεο. Απηνί πνπ ζέινπλ λα κε αθνινπζήζνπλ φηαλ 

θχγσ, ζα είλαη νη πλεπκαηηθνί κνπ θιεξνλφκνη, εθφζνλ δερηνχλ λα έρνπλ ηε ινγηθή θαη 

ηελ επηζηήκε σο βαζηθέο ηνπο αξρέο»
558

.   

 Ο Atatürk πξνέβαιε πάληα ηελ επηζηήκε ζαλ έλαλ νδεγφ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Σνπξθίαο. ηφρνο ηνπ δελ ήηαλ κφλν ε δεκηνπξγία λφκσλ, ε 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, αιιά θαη 

ε αλαδηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ ψζηε λα θηάζεη ηα θψηα ηεο 

νξζνινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο. Ήζειε λα κεηαηξέςεη ηελ 

θνηλσλία ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ζε κία εληειψο ζχγρξνλε θαη πνιηηηζκέλε 

θνηλσλία θαη’ νπζία θαη θαη’ εκθάληζε
559

. 

 Θεσξνχζε ηελ πξφνδν θαη ηελ επηηπρία, πνπ ζα πξνέθππηε κέζα απφ ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο. ’ έλαλ ιφγν ηνπ ν Atatürk είρε πεη: 

«…ε χπαξμε, νη αμίεο, ε ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα ηεο αλεμαξηεζίαο θάζε έζλνπο ηνπ 

θφζκνπ, είλαη αλάινγα κε ην πνιηηηζηηθφ έξγν πνπ πξνβάιιεη θαη πνπ ζα ζπλερίζεη λα 

πξνβάιιεη. Έζλε πνπ είλαη αλίθαλα λα παξάγνπλ πνιηηηζκηθφ έξγν, είλαη 

θαηαδηθαζκέλα λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία»
560

. 

 Ο Şerafettin Turan ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Atatürk Milliyetçiliği” παξαζέηεη 

έλα απφζπαζκα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ Atatürk. Σν απφζπαζκα ιέεη:  

«Ζ ειεπζεξία θαη ε αλεμαξηεζία είλαη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα κνπ…Ννκίδσ φηη ε 

δφμα ελφο έζλνπο, ε αμηνπξέπεηα, ε ηηκή, ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ θαη ε επηβίσζή 

ηνπ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έζλνπο…Ζ εζληθή 

αλεμαξηεζία λνκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο»
561

. 

 Μέζα απφ ηελ αλάγλσζε, επνκέλσο, ησλ απνζπαζκάησλ ησλ ιφγσλ ηνπ 

Atatürk, νη νπνίνη εθθσλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Κεκαιηζκνχ, 

γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ν Atatürk ήηαλ δηαπνηηζκέλνο κε θηιειεχζεξεο ηδέεο φπσο ν 
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εθδπηηθηζκφο, ν εθζπγρξνληζκφο κέζσ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ινγηθήο, ε ειεπζεξία, ε 

αλεμαξηεζία ηνπ έζλνπο.  

 Με απηέο ηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο είρε γαινπρεζεί ν Mustafa Kemal ζην πξψην 

ηνπ ζρνιείν
562

, ν δάζθαινο ηνπ νπνίνπ, ν Şemsi Efendi, επέδξαζε θαζνξηζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο δνκή ηεο ζθέςεο, ησλ ηδεψλ θαη ηεο θηιειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ κεηέπεηηα εγέηε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο
563

.  

 Ζ Κεκαιηθή ηδενινγία, επνκέλσο, έρνληαο σο θχξηνπο άμνλεο ην δπηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ, ηελ επηζηήκε, ηε ινγηθή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

έζλνπο, θαηέζηε έλα ηδενινγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάρζεθαλ φιεο νη 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. ληαο 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο Kemal Atatürk θαη θιεξνλνκηά ζηηο 

επφκελεο γεληέο, ν Κεκαιηζκφο εκπεξηέθιεηε θαη ηηο αλακνξθσηηθέο ηδέεο κε ηηο 

νπνίεο είρε γαινπρεζεί ν ίδηνο ν δεκηνπξγφο ηνπ.  

 Ζ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ Şemsi Efendi ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηδενινγηθνχ 

ππφβαζξνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Kemal Atatürk, γίλεηαη αληηιεπηή θαη απφ ηε 

ζηάζε ηνπ ηειεπηαίνπ απέλαληη ζηε ζξεζθεία θαη ηε κηζαιιφδνμία, ζηάζε πνπ 

δηακφξθσζεθε θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πξψηνπ δαζθάινπ ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. 

Ο Şemşi Efendi, πέξα απφ ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο, ηηο νπνίεο εκθχζεζε ζηνλ Atatürk, 

ηνλ δηαπφηηζε θαη κε κία αίζζεζε πεηζαξρίαο
564

.  

 Δπνκέλσο, ην γεγνλφο ηεο θνίηεζεο ηνπ Mustafa Kemal ζην ζρνιείν ηνπ 

Şemsi Efendi καδί κε ηελ θαηαιεηηθή παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ δαζθάινπ, ν νπνίνο 

επέδξαζε θαζνξηζηηθά ζηελ ηδενινγηθή δηακφξθσζε ηνπ Atatürk, απνηέιεζε έλα 

γεγνλφο κε ηεξάζηηα ηζηνξηθή ζεκαζία ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα νιφθιεξν ην 

ηνπξθηθφ έζλνο
565

. 
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2. Οη αξρέο ηεο ηδενινγίαο ηνπ Κεκαιηζκνύ θαη ην πεξηερόκελό ηνπο 

 

 Ζ ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ, ππήξμε αληηπξνζσπεπηηθή ηφζν ηεο 

θηινζνθίαο φζν θαη ησλ έξγσλ ηνπ ηδξπηή ηεο. Σν δφγκα ηνπ Κεκαιηζκνχ 

ζπλνςίζηεθε ζε έμη ηδενινγηθέο αξρέο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηεο ηδενινγίαο θαη εμαγγγέιζεθαλ ζ’ έλα καληθέζην, ην νπνίν είδε ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ζηηο 20 Απξηιίνπ 1931
566

. 

 Οη αξρέο απηέο είλαη νη εμεο: Λατθηζκφο (Ζalkçılık), Δζληθηζκφο (Milliyetçilik), 

Κξαηηθηζκφο (Devletçilik), Δθθνζκίθεπζε (Laiklik), Δθζπγρξνληζκφο (Devrimcilik), 

Ρεπνπκπιηθαληζκφο (Cumhuriyetçilik)
567

. 

 Οη έμη απηέο αξρέο έγηλαλ αξγφηεξα κέξνο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ 

εκβιήκαηνο ηνπ θφκκαηνο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε έμη ιεπθά βέιε πάλσ ζε θφθθηλν 

θφλην, κε ην θάζε βέινο λα αληηπξνζσπεχεη κηα αξρή
568

.  

  Με ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1937, νη ίδηεο απηέο 

αξρέο ηνπ θεκαιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην άξζξν 2 ηνπ ηνπξθηθνχ 

πληάγκαηνο, δειψλνληαο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάηνπο
569

: 

 Λατθηζκφο (Ζalkçılık): Δίλαη κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ θαζηέξσζε ην 

λνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο θαη επηδίσμε ηελ πιήξε 

απαιιαγή ηεο ρψξαο απφ ηελ επηξξνή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηεξαηείνπ
570

. Απηφ 

ζπληζηνχζε ην ζάλαην ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ millet θαη επέβαιε ηελ ηζφηεηα φισλ 

έλαληη ηνπ λφκνπ, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, απνξξίπηνληαο ηηο ηαμηθέο δηαθξίζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο
571

. 

 Ζ έλλνηα απηή δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Kemal Atatürk, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1920, ζε κηα νκηιία ηνπ ζηε Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε ζηελ Άγθπξα: 

«Ννκίδσ φηη ε ζεκειηψδεο πξαγκαηηθφηεηα ηεο χπαξμεο καο ζήκεξα θαίλεηαη ζηε 
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γεληθή ηάζε ηνπ έζλνπο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιατθφηεηα θαη ζηε ιατθή θπβέξλεζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο πξέπεη λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ 

ιανχ»
572

. 

 Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ιατθηζκνχ ήηαλ κία ξηδηθή, δξαζηηθή αιιαγή ηνπ θξάηνπο. 

Ο Tarık Zafer Tunaya, ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Atatürkçü lâyiklik Politikası”, 

πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ιατθηζκνχ, ππνζηεξίδεη ηα εμήο: 

«…ν ιατθηζκφο δελ είλαη κηα αθεξεκέλε αξρή. Δίλαη ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

χπαξμήο καο. Δίλαη ε αξρή ηεο θπζηθήο ηνπξθηθήο επαλάζηαζεο. Γηα καο, είλαη ε αξρή 

πνπ αλαδείρηεθε κέζα απφ ην έξγν ηνπ αγψλα κηαο δσήο, είλαη δήηεκα δσήο θαη 

ζαλάηνπ. Δίλαη κηα δπλακηθή έλλνηα. Γελ απνηειεί ζηφρν. ηφρνο είλαη κηα 

αλαπηπγκέλε, πξνεγκέλε, επεκεξνχζα, “επηπρή θαη ληθεθφξα” Σνπξθία» 
573

.  

 ην ίδην άξζξν, επίζεο, ν Tunaya αλαθέξεη ηα εμήο: «…ν ιατθηζκφο είλαη κηα 

αξρή άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσληθή δνκή…είλαη κηα έλλνηα αθεξεκέλε, αφξαηε 

θαη δελ είλαη άκεζα πξαθηηθά εθαξκφζηκε…ε αξρή ηνπ ιατθηζκνχ αλαδχεηαη σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο»
574

. 

 Δζληθηζκφο (Milliyetçilik): Ο εζληθηζκφο ήηαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αγψλα γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο δεκνθξαηίαο
575

. Ήηαλ έλα 

απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζφξηδαλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πλεπκαηηθή ζεκειίσζε 

ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ κνληέινπ ηνπ Atatürk
576

. Με ηελ αξρή ηεο «Γπηηθνπνίεζεο 

εθηφο Γχζεο»
577

, ν ηνπξθηθφο εζληθηζκφο δελ ήηαλ πιένλ έλαο αληηδξαζηηθφο 

εζληθηζκφο αιιά έλαο πξννδεπηηθφο εζληθηζκφο, πνπ ζθνπφ είρε ηελ άλνδν ηνπ 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζην επίπεδν ηνπ κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ
578

. 

  ην άξζξν ηνπ İsmet Giritli, ν εζληθηζκφο παξνπζηάδεηαη σο ζηνηρείν ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ην έζλνο σο ηζηνξηθή, θνηλσληνινγηθή 

θαη πλεπκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα παξά ζαλ κία θπιεηηθή θαη βηνινγηθή 

                                                

572
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πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Giritli, ν Atatürk αζπαδφκελνο ην δπηηθφ 

πνιηηηζκφ, έδηλε ηέηνηα ππφζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ
579

. 

  ’ έλα ιφγν ηνπ, ν Atatürk είρε πεη: «Σνπξθηθφ έζλνο νλνκάδεηαη ν ιαφο ηεο 

Σνπξθίαο πνπ ίδξπζε ηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία»
580

.  

  Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζληθηζκνχ ηνπ Atatürk είλαη ε 

αλεμαξηεζία. Ο ίδηνο πξνρψξεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ηεο 

αλεμαξηεζίαο κεηαβάιινληάο ηνλ ζε έλα δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο
581

. Δπίζεο, έλα 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ Κεκαιηθνχ εζληθηζκνχ είλαη ν ξεαιηζκφο
582

. Οη 

κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο δελ είραλ αιπηξσηηθφ ραξαθηήξα. Ο ίδηνο δελ 

έθαλε θακηά πξνζπάζεηα λα θαηαθηήζεη εδάθε ή λα εηζβάιιεη ζε άιιεο ρψξεο. Αθνχ 

ζηαζεξνπνίεζε ηα ζχλνξα ηεο λέαο Σνπξθίαο, πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα ηελά, αξθέζηεθε ζ’ απηά. Απφ απηή ηελ άπνςε, ν 

Κεκαιηθφο εζληθηζκφο ήηαλ ξεαιηζηηθφο
583

. 

  Σν ζχλζεκα «ε Σνπξθία γηα ηνπο Σνχξθνπο» πνπ δηακνξθψζεθε ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1930, ζ’έλα κεγάιν βαζκφ κπνξεί λα ζεσξεζεί πγηέο θαη ινγηθφ, δεδνκέλνπ, φηη 

ήηαλ αλαγθαία ε δηακφξθσζε κηαο ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο γηα ηε 

ζθπξειάηεζε ηεο ελφηεηαο ηνπ έζλνπο
584

. 

   Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ Atatürk ζηνπο Δπξσπαίνπο 

δεκνζηνγξάθνπο, ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο: «Δίκαζηε 

εζληθηζηέο, είκαζηε άλδξεο κε αλνηρηά κάηηα. Αλνίγνπκε ηα κάηηα καο θάζε κέξα θαη 

πεξηζζφηεξν θαη πξέπεη λα βιέπνπκε ηη ζπκβαίλεη θαη ζην εζσηεξηθφ θαη εθηφο»
585

.   

 Κξαηηθηζκφο (Devletçilik): Ζ αξρή απηή, πνπ έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ην 

1931
586

, φξηδε ηελ άκεζε παξέκβαζε θαη θαζνδήγεζε ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο 
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νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο
587

. Χο κέζν γηα ηε δηαρείξεζε ηεο νηθνλνκίαο, είρε λα θάλεη 

κε ηε θηψρεηα ησλ θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πεγψλ ηεο Σνπξθίαο
588

. 

  Απηή ε αξρή θαζφξηζε ηνλ θξαηηθφ ραξαθηήξα κεγάισλ ηνκέσλ ηεο 

ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ππάρζεθε ε βαξηά νηθνλνκία ελψ 

παξάιιεια αλαπηχρζεθε έλα ηζρπξφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
589

. 

  Ο θξαηηθηζκφο έδσζε ζηε ρψξα πνιιέο λέεο βηνκεραλίεο, πθαληνπξγεία, 

εξγνζηάζηα ραξηηνχ θαη θπηηαξίλεο, ηερλεηνχ κεηαμηνχ, γπαιηνχ θαη κπνπθαιηψλ, 

πνξζειάλεο, ζείνπ θαη ηζηκέληνπ
590

.  

  ρεηηθά κε ηνλ θξαηηθηζκφ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Σνπξθία, ν Atatürk, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1935 ζηελ Έθζεζε ηεο κχξλεο, είρε πεη ηα εμήο: 

«Σν ζχζηεκα θξαηηθηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Σνπξθία, δελ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

αληηγξάθηεθε θαη κεηαθξάζηεθε απφ ηηο ηδέεο ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ ζνζηαιηζκνχ ηνπ 

δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα θαη κεηά. Ο δηθφο καο θξαηηθηζκφο αληιεί ηηο βάζεηο ηνπ απφ ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ αιιά, ηαπηφρξνλα, 

ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο αλάγθεο ελφο κεγάινπ έζλνπο θαη κηαο κεγάιεο εθηεηακέλεο 

ρψξαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά απνκέλνπλ λα γίλνπλ αθφκα. Έηζη, βαζίδεηαη 

ζηελ αξρή φηη ην θξάηνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηα ελία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
591

.      

 Δθθνζκίθεπζε (Laiklik): Ζ αξρή ηεο εθθνζκίθεπζεο ππήξμε γηα ηνπο 

Κεκαιηζηέο ε ζεκαληηθφηεξε απφ φιεο ηηο αξρέο θαη ην θιεηδί γηα ηνλ ίδην ηνλ 

πνιηηηζκφ
592

. Δπεδίσθε ην δηαρσξηζκφ ηνπ θξάηνπο απφ ηελ εθθιεζία. Χζηφζν, νη 

δηαζηάζεηο πνπ πήξε ε εθθνζκίθεπζε, ζε κηα κνπζνπικαληθή ρψξα φπσο ε Σνπξθία, 

φπνπ ε ζξεζθεία θαη ην θξάηνο ηαπηίδνληαη, ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο θαη πνιχ πην 

δξαζηηθέο
593

. 

  Ο Kemal Atatürk μεξηδψλνληαο ηηο δεηζηδαηκνλίεο θαη ηελ νπηζζνδξνκηθφηεηα 

ηνπ Ηζιάκ, ζα άλνηγε ην δξφκν θαη θάζε Σνχξθνο ζα ήηαλ ειεχζεξνο λα αλαδεηήζεη 

ην δηθφ ηνπ δξφκν γηα ηε ζσηεξία ηνπ
594

. 

  Με ην δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθείαο απφ ην θξάηνο θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζηηο πξνζσπηθέο κεηαθπζηθέο αλεζπρίεο ηνπ θάζε πνιίηε, ην ηνπξθηθφ έζλνο ζα 
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απειεπζεξσλφηαλ απφ θαηαπηεζηηθέο θαη αλαρξνληζηηθέο παξαδφζεηο, δνμαζίεο θαη 

ζπλήζεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απνδεζκεχνληαλ ε λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη 

δηθαζηηθή εμνπζία απφ ηε ζξεζθεπηηθή επίδξαζε
595

. 

  Ο Atatürk πνηέ δελ έπαςε λα πηζηεχεη, φηη ν κέζνο Σνχξθνο ήηαλ 

αλεμίζξεζθνο θαη πξννδεπηηθφο, φηαλ βέβαηα δελ βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε 

ησλ θαλαηηθψλ αλζξψπσλ ηεο ζξεζθείαο. Ζ ηδέα ηεο εθθνζκίθεπζεο δελ ήηαλ ε 

θαηάξγεζε ηεο ζξεζθείαο αιιά ην λα επηηξέςνπλ ζην ινγηθφ, αλζξσπηζηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ Ηζιακηζκνχ λα επηδξάζεη ζηνπο Σνχξθνπο
596

. 

 Δθζπγρξνληζκφο (Devrimcilik): Ζ αξρή απηή ππήξμε ε πην αζαθήο, σο πξνο ην 

ελλνηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν, απφ φιεο ηηο ππφινηπεο αξρέο
597

. Αλαθέξεηαη ζηηο 

αλαγθαίεο θνηλσληθέο θαη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ επέβαιε ν Atatürk γηα ηνλ 

εμεπξσπατζκφ ηεο ρψξαο
598

.  

  ηφρνο ηνπ δπηηθφθηινπ θαη εθζπγρξνληζηή Atatürk ήηαλ, ζπκβαδίδνληαο κε 

ηε Γχζε, λα εμπςψζεη ηνπο Σνχξθνπο ζην επίπεδν ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ θαη λα 

θαηαιάβεη ε Σνπξθία ηε «δηθαησκαηηθή ηεο ζέζε» κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ θαη θνηλσληψλ
599

. 

  ηαλ, ινηπφλ, ζην ζπλέδξην ηεο Λσδάλεο ην 1922, νη δπηηθέο πνιηηείεο 

αξλνχληαλ λα αλαγλσξίζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζε κία νπηζζνδξνκηθή ρψξα 

φπσο ήηαλ ε Σνπξθία, ν kemal Atatürk απεπζχλζεθε ζην ηνπξθηθφ έζλνο κε ηα εμήο 

ιφγηα: «Οπσζδήπνηε νη ζχγρξνλεο θαη πνιηηηζκέλεο ρψξεο ζα ήηαλ δηζηαθηηθέο. Γηα 

εκάο, φκσο, απηή ε δσή είλαη αγψλαο». χκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Halil 

İnalcık ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Atatürk ve Türkiye’nin modernleşmesi”, απφ εθείλε 

ηε ζηηγκή, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Σνπξθίαο θαηέζηε, γηα ην ηνπξθηθφ έζλνο, έλαο 

αγψλαο δσήο
600

.  

  Ο Atatürk ζην νηθνλνκηθφ ζπλέδξην, πνπ έγηλε ζηε κχξλε ην 1923, είρε 

δείμεη, φηη ν ζηφρνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Σνπξθίαο είλαη ε πξνψζεζε ελφο 

θξάηνπο πξφλνηαο
601

. Αλ θαη ην εθζπγρξνληζηηθφ θίλεκα ζηελ Σνπξθία 
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ρξνλνινγείηαη αηψλεο πίζσ, εληνχηνηο, νινθιεξσηηθφο εθζπγρξνληζκφο επήιζε ζηελ 

Σνπξθία, φηαλ απηή εηζήιζε ζηελ πξαγκαηηθή πνξεία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ
602

. 

 Ρεπνπκπιηθαληζκφο (Cumhuriyetçilik): Ζ αξρή απηή ήηαλ ην θπζηθφ 

απνηέιεζκα ηεο εμάιεηςεο ηεο oζσκαληθήο δπλαζηείαο απφ ηνλ Mustafa Kemal θαη ε 

ελζάξθσζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ζηελ Σνπξθία
603

. ηελ νπζία, ε αξρή απηή 

εκπεξηέθιεηε ηελ θαηάξγεζε ηνπ νπιηαλάηνπ θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο Γεκνθξαηίαο 

σο κνξθή πνιηηεχκαηνο. Ο ξεπνπκπιηθαληζκφο ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο
604

.  

  Οη έμη αξρέο ηνπ Κεκαιηζκνχ, εθηφο απφ ην ξεπνπκπιηθαληζκφ θαη ηνλ 

εζληθηζκφ, πνπ είραλ μεθάζαξν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, ππήξμαλ αξθεηά 

δηθνξνχκελεο σο πξνο ηελ έλλνηά ηνπο. Δπνκέλσο, ν Κεκαιηζκφο δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα ζπγθεθξηκέλν δφγκα νχηε σο κηα πνιηηηθή ηδενινγία
605

. 
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3. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Kemal Atatürk 

 

3.1. Οη ζξεζθεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 

 Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Υαιηθάηνπ, ζηηο 3 Μαξηίνπ 1924, ν Kemal Atatürk 

πξνρψξεζε ζε κία ζεηξά ζξεζθεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαηξέςεη ηελ Σνπξθία ζ’ έλα ζχγρξνλν θνζκηθφ θξάηνο
606

. 

 ηαλ ν Kemal ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ έθηαζε ηεο παζηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ κνπζνπικαληθνχ θιήξνπ, φρη κφλν ζε αληίζεζε κε ηε 

Γεκνθξαηία αιιά θαη ελάληηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, κε ηηο νπνίεο ήηαλ 

απνθαζηζκέλνο λα δεκηνπξγήζεη ην λέν θνζκηθφ θξάηνο, ζεψξεζε, φηη ήηαλ 

απαξαίηεην, γηα ηελ επηηπρία ηνπ λένπ θξάηνπο, λα βάιεη ηνλ θιήξν ζηε ζέζε ηνπ, 

πνπ ήηαλ ε ζξεζθεία θαη φρη ε πνιηηηθή
607

. 

 Μία απφ ηηο πξψηεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ, ήηαλ ε θαηάξγεζε 

ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ αξία
608

. Μέρξη ηφηε, ε ηνπξθηθή δεκφζηα ηάμε, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, βαζηδφηαλ ζ’ έλα ζξεζθεπηηθφ λφκν πνπ 

νλνκαδφηαλ “Mecelle” (νζσκαληθφο θψδηθαο). Ο θψδηθαο φκσο απηφο δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο
609

. 

 ηηο 8 Απξηιίνπ 1924, ν kemal Atatürk πξνρψξεζε αθφκε πεξηζζφηεξν 

θαηαξγψληαο ηα ρσξηζηά δηθαζηήξηα Şeriat (Ηεξνδηθεία)
610

. 

 ηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1924, ν kemal Atatürk μεθίλεζε έλαλ αγψλα γηα 

λα μεξηδψζεη ηειείσο ηελ επίδξαζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ ζηελ ηνπξθηθή 

θνηλσλία
611

. 

 ηηο 2 επηεκβξίνπ 1925, ςεθίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Γαδή, δχν δηαηάγκαηα. Σν πξψην πξνέβιεπε ην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ 

ηεθέδσλ θαη ησλ δεξβίζηθσλ κνλαζηεξηψλ, ηα νπνία έβγαηλαλ εθηφο λφκνπ θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία πεξηέξρνληαλ ζηελ θαηνρή ηεο θπβέξλεζεο. Δπίζεο, 

απαγνξεχηεθαλ νη νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηειεηέο θαη ζπλαζξνίζεηο ηνπο
612

. 
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 Σν δεχηεξν δηάηαγκα φξηδε, φηη ηα κέιε ηνπ θιήξνπ είραλ ην δηθαίσκα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο πεξηβνιήο κφλν θαηά ηελ ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ 

κέζα ζην ηδακί, κε εμαίξεζε ηνλ επηθεθαιή ηεο θάζε ζξεζθείαο ζηελ Σνπξθία, θαη 

δηαηχπσλε ηα πιαίζηα ηεο αξκφδνπζαο ζπκπεξηθνξάο πνπ έπξεπε λα αθνινπζνχλ
613

. 

 Μαδί κε ηνπο ηεθέδεο θαη ηα δεξβίζηθα ηάγκαηα, επηβιήζεθε θαη ην θιείζηκν 

ησλ “türbe” (ρψξνη αθηεξσκέλνη ζηε κλήκε αγίσλ – ζετρεδσλ, καπζσιεία)
614

. 

 ηηο 25 Ννεκβξίνπ 1925 απαγνξεχηεθε επίζεκα θαη ην θέζη. Σν θαπέιν 

επξφθεηην λα γίλεη ην λέν θάιπκκα ηεο θεθαιήο ησλ Σνχξθσλ. Χζηφζν, απηφ ήηαλ 

έλα δπλαηφ ρηχπεκα ελαληίνλ ηνπ Ηζιακηζκνχ. ε κηα θνηλσλία ζξεζθφιεπηε, φπσο 

ήηαλ ε κνπζνπικαληθή, φπνπ ε ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ έληαμε, ηα ξνχρα θαη ν ηχπνο ηνπ θαιχκκαηνο ηεο θεθαιήο 

απνηεινχζαλ ηα θπξηφηεξα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ έληαμεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο. Σν θέζη, επνκέλσο, γηα ηνπο άληξεο θαη ην ηνπξκπάλη, 

γηα ηηο γπλαίθεο, ήηαλ βνιηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Ηζιακηζκνχ, θαζψο ηνπο επέηξεπε, 

επεηδή δελ είρε γείζν, λα αθνπκπνχλ ην κέησπφ ηνπο ζην έδαθνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνζεπρήο
615

. 

 Δπίζεο, κία απφ ηηο ιηγφηεξν γλσζηέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk ζηνλ ηνκέα 

απηφ, είλαη φηη άιιαμε ην θάιεζκα ηεο πξνζεπρήο απφ ηα αξαβηθά ζηα ηνπξθηθά, θάηη 

πνπ, παξαδνζηαθά, ζε φιεο ηηο κνπζνπικαληθέο ρψξεο γίλεηαη απφ ην κηλαξέ ζηα 

αξαβηθά
616

. 

 Ζ απφθαζε ηνπ Atatürk λα θιείζεη ηα ζξεζθεπηηθά ηεξνδηδαζθαιεία, 

πξνθάιεζε κεγάιεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο θχθινπο ησλ θαλαηηθψλ Μνπζνπικάλσλ. 

Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε θπβέξλεζε ζηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία δελ 

είρε κηα γεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο έζηειλε ηα 

παηδηά ηνπ ζηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο θαη ζε ηζιακηθά ηεξνδηδαζθαιεία. 

Σα βαζηθά καζήκαηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζρνιείσλ αθνξνχζαλ ζξεζθεπηηθά 

δεηήκαηα. Δπίζεο, ν ζηφρνο απηψλ ησλ ζρνιείσλ, ήηαλ λα εθπαηδεχνπλ θιεξηθνχο 
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616
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ζει. 59. 
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(ηεξσκέλνπο). Ζ δηδαζθαιία γηλφηαλ ζηα αξαβηθά θαη καζήκαηα ζεηηθψλ επηζηεκψλ, 

ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο απνπζίαδαλ παληειψο
617

. 

 Με ην θιείζηκν ησλ ηζιακηθψλ ηεξνδηδαζθαιείσλ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θέξδηζε έλαλ θνζκηθφ, εζληθφ θαη επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα. 

ε φια ηα ζρνιεία θαζηεξψζεθαλ καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηνπξθηθνχ 

πνιηηηζκνχ
618

. 

 Οινθιεξψλνληαο ηε ξήμε ηνπ κε ηνλ Ηζιακηζκφ, ν Atatürk, ζηα πιαίζηα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ελζάξξπλε πνιχ ηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή, νη 

νπνίεο ήηαλ απαγνξεπκέλεο απφ ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία σο κνξθέο εηδσινιαηξίαο
619

. 

 Οη πεξηζζφηεξεο, επνκέλσο, κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk αθνξνχζαλ άκεζα ή 

έκκεζα ηε ζξεζθεία
620

. Γελ επεδίσμε κφλν κηα απιή ππνηαγή ηεο ζξεζθείαο ζην 

θξάηνο, αιιά πέηπρε ηελ αθαίξεζε ηνπ Ηζιάκ απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο 

θαη κηα ξήμε κε ην ηζιακηθφ ηεο παξειζφλ
621

. Δπηπιένλ, ν Atatürk, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα κεηαηξέςεη ην ηνπξθηθφ θξάηνο ζε θνζκηθφ, δηέγξαςε θάζε αλαθνξά ζην 

Ηζιάκ απφ ην ηνπξθηθφ χληαγκα. Χζηφζν, κνλαδηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο, φηη ε 

Σνπξθία είλαη ζήκεξα έλα κε ηζιακηθφ θνζκηθφ θξάηνο κε Μνπζνπικάλνπο 

θαηνίθνπο
622

. 

 ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ησλ αξρψλ: ηνπ Ρεπνπκπιηθαληζκνχ (θαηάξγεζε ηνπ 

ηζιακηθνχ λφκνπ αξία θαη ησλ Ηεξνδηθείσλ), ηνπ Λατθηζκνχ (θιείζηκν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηεξνδηδαζθαιείσλ, ησλ ηεθέδσλ, ησλ δεξβίζηθσλ ηαγκάησλ θαη ησλ 

καπζσιείσλ), ηνπ Κξαηηθηζκνχ (θαζηέξσζε ηνπ θαπέινπ σο θάιπκκα ηεο θεθαιήο), 

ηεο Δθθνζκίθεπζεο (θαηάξγεζε ηνπ θεζηνχ) ηνπ Δζληθηζκνχ (αιιαγή ηνπ 

θαιέζκαηνο ηεο πξνζεπρήο απφ ηα αξαβηθά ζηα ηνπξθηθά) θαη ηνπ Δθζπγρξνληζκνχ 

(ελζάξξπλζε ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο γιππηηθήο), ν Atatürk πξαγκαηνπνίεζε κηα 

ζεηξά απφ ζξεζθεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

θξάηνπο ζ’ έλα ζχγρξνλν θνζκηθφ θξάηνο
623

. 
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 Ζ ζηάζε ηνπ Atatürk απέλαληη ζηε κηζζαινδνμία θαη ηε ζξεζθεία θαη κε ην 

ζχλνιν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχζαλ απηή, έρεη δηακνξθσζεί θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ πξψηνπ ηνπ δαζθάινπ Şemsi Efendi
624

. 

 Σν ζχγρξνλν, θαηά ηα δπηηθά πξφηππα, ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi δελ 

ζηεξηδφηαλ ζηε ζξεζθεία θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ Κνξαλίνπ, φπσο ηα παξσρεκέλα 

ζξεζθεπηηθά ζρνιεία εθείλεο ηεο επνρήο
625

, αιιά ζε ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο, κε ηηο νπνίεο εθπαηδεχηεθε θαη ν Kemal Atatürk
626

. Ο ίδηνο ν δάζθαινο, 

ιφγσ ησλ εθζπγρξνληζηηθψλ ηνπ κεζφδσλ, είρε θαηεγνξεζεί, φηη δίδαζθε κε ηε 

«κέζνδν ησλ απίζησλ» θαη εμαηηίαο απηνχ είρε γίλεη ζηφρνο ησλ ηζιακηζηηθψλ 

νκάδσλ
627

, φπσο εμάιινπ θαη ν ίδηνο ν Atatürk, φηαλ πξνέβε ζην θιείζηκν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηεξνδηδαζθαιείσλ
628

. 
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3.2. Οη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

   

 Ζ ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Kemal Atatürk 

ππήξμε ε γισζζηθή κεηαξξχζκηζε
629

. Χζηφζν, πξνπνκπνί απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, 

πνπ θαηέηεηλαλ φκσο πξνο ηνλ ίδην ηειηθφ ζηφρν, ππήξμαλ ε πηνζέηεζε ηνπ δπηηθνχ 

εκεξνινγίνπ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ έηνπο Δγίξαο, ζηηο 26 

Γεθεκβξίνπ 1925, θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξαβηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο κε 

εθείλν ησλ δηεζλψλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, ζηηο 24 Μαΐνπ 1928
630

.  

 Μεηά απφ ηελ εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ δπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ν Atatürk 

έρνληαο βαζηά ζπλαίζζεζε ηεο αλάγθεο λα δεκηνπξγεζεί ζην ηνπξθηθφ έζλνο κία 

ελληαία γισζζηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή, εδαθηθή ελφηεηα θαζψο θαη ελφηεηα 

θαηαγσγήο, ξηδψλ, θνηλήο ηζηνξίαο θαη εζηθήο, ε νπνία ζα ζπληζηνχζε ηε βάζε ηνπ 

ηνπξθηθνχ έζλνπο, πξνρψξεζε ζηε γισζζηθή κεηαξξχζκηζε
631

.   

 Ζ γισζζηθή κεηαξξχζκηζε, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδενινγία ηνπ 

Κεκαιηζκνχ, έιαβε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (1923 – 1938) 

θαη βαζίζηεθε ζηηο εμήο αξρέο: ζηνλ Δζληθηζκφ (θαζαξηζκφο ηεο ηνπξθηθήο 

γιψζζαο), ζηελ Δθθνζκίθεπζε (εμσξατζκφο ηεο αξαβηθήο επηξξνήο ηεο γιψζζαο σο 

ηεξή γιψζζα), ζηνλ Δθζπγρξνληζκφ (δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ 

πξνυπνζέζεσλ αληαπνθξηλφκελεο ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο), ζηνλ 

Ρεπνπκπιηθαληζκφ (θαζηέξσζε κηαο επίζεκεο ζπκβαηηθήο γιψζζαο), ζην Λατθηζκφ 

(ρξεζηκνπνίεζε κηαο θνηλά απνδεθηήο γιώζζαο
632

 απφ ηελ ειίη θαη ηνλ απιφ ιαφ) 
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ήηαλ γξαπηή, θαη ηεο άιιεο, πνπ απεπζχλνληαλ ζηνλ απιφ ιαφ θαη ήηαλ πξνθνξηθή (άγξαθε). Ζ 

ηειεπηαία, φκσο, απέθιεηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηα πεξηζζφηεξα είδε ηεο γξαπηήο 

ινγνηερλίαο. [Kinross, (1964), φ.π., ζει. 441, Villalta, (1979), φ.π., ζει. 379, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, 

(2005), φ.π., ζει. 436, Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 159, Μπαθηξηδήο, (2004), φ.π., ζει. 157, 164 – 165]. 
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θαη ζηνλ Κξαηηθηζκφ (ζχζηαζε ελφο επίζεκνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάκβαλε ην 

γισζζηθφ εγρείξεκα)
633

.   

 Σν πξψην βήκα ηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο ππήξμε ε πηνζέηεζε ηνπ 

ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, ην νπνίν εμαγγέιζεθε ζε νκηιία ηνπ Atatürk, ζηνλ θήπν ηνπ 

Sarayburnu ην βξάδπ ηεο 9
εο

 πξνο 10
ε
 Απγνχζηνπ 1928, θαη θαζηεξψζεθε επίζεκα ε 

εθαξκνγή ηνπ, κε απφθαζε ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο, ζηηο 1 Ννεκβξίνπ ηνπ 

1928
634

. 

 Ζ θηλεηνπνίεζε γηα ην λέν αιθάβεην είρε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Σνπνζεηήζεθαλ καπξνπίλαθεο ζε πφιεηο, ζε ρσξηά, ζηελ χπαηζξν θαη ζε φινπο ηνπο 

νπηηθά πξνζβάζηκνπο ρψξνπο θαη μεθίλεζε ε εληαηηθή δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη 

ηεο αλάγλσζεο ζην ιαφ κε ην λέν ηνπξθηθφ αιθάβεην θαη κε ηνλ ίδην ηνλ Atatürk 

ζηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηή - δαζθάινπ
635

.  

 

 

Ο Mustafa Kemal Atatürk θαη ν ραξαθηεξηζηηθόο καπξνπίλαθαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεη ην λέν 

αιθάβεην ζην ιαό ηνπ Sivas, ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1928. (Δμώθπιιν ηνπ γαιιηθνύ πεξηνδηθνύ L’Illustration, 13/10/1928). 

 

                                                

  
633

 Salih Akin & Mehmet Ali Akinci, (Janvier 2003), “La Reform Linguistique Turque”, 

ζην Glottopol, Reveu de sociolinguistique en ligue: Quelle politique linguistique pour quel Etat – 

nation?, Νν. 1, ζει. 77. 

  
634

 Margaret M. Wood, (September 1929), “Latinizing the Turkish Alphabet: A Study in the 

Introduction of a Cultural Change”, ζην The American Journal of Sociology, ηφκνο 35νο, Νν. 2, ζει. 
201, Villalta, (1979), φ.π., ζει. 379, 380, Kinross, (1964), φ.π., ζει. 442 – 443, Gülekli, (1997), φ.π., 

ζει. 149, 152, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 543 – 544, Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), φ.π., 144, Βνιθάλ - 

Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 438 – 440, Μπαθηξηδήο, (2004), φ.π., ζει. 157, 165, 167.    
635

 Villalta, (1979), φ.π., ζει. 381, Kinross, (1964), φ.π., ζει. 444, Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), 

φ.π., 144, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 544 – 545, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 440, 441, 

Μπαθηξηδήο, (2004), φ.π., ζει. 166 – 167, Σνκαλάο, (1990), φ.π., ζει. 29.   
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 Χζηφζν, απηφο ν ραξαθηεξηζηηθφο καπξνπίλαθαο, ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

πξσηνθαζηέξσζε ν δάζθαινο Şemsi Efendi ζηε Θεζζαινλίθε
636

, έγηλε ην ζχκβνιν 

ηεο λέαο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο
637

 αθνινπζψληαο ηνλ ηδξπηή ηεο ζε φιε ηνπ ηε 

δσή. 

 Ζ επίδξαζε ηνπ Şemsi Efendi ζηνλ Atatürk είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο. Αθφκε καζεηήο ζην ηξαηησηηθφ Γπκλάζην 

ηεο Θεζζαινλίθεο, δελ έραλε επθαηξία, κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ, λα 

παξαδίδεη καζήκαηα ζηνπο θίινπο ηνπ κπξνζηά ζ’ έλα καπξνπίλαθα
638

. 

 Ο καπξνπίλαθαο ήηαλ ζπλεθαζκέλνο κε θάζε πξνζπάζεηα ηνπ Atatürk λα 

δηδάμεη ζην ηνπξθηθφ έζλνο ην λέν αιθάβεην. Χζηφζν, δελ ήηαλ κφλν απηφ. Ζ αγάπε 

ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηνλ πξψην ηνπ δάζθαιν Şemsi Efendi, ε απφιπηε 

ηαχηηζή ηνπ κε εθείλνλ ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν, ηνλ είρε σζήζεη ζε έλα είδνο κίκεζεο. 

Σξαλή απφδεημε απνηεινχζε ν παξνηκηψδεο καπξνπίλαθαο κε ηελ θηκσιία θαη ην 

ζθνπγγάξη, πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζην ηέινο ηεο αίζνπζαο ζηελ έπαπιή ηνπ 

Çankay ζηελ Άγθπξα. Ο καπξνπίλαθαο απηφο, πνπ ήηαλ ζε ζπρλή ρξήζε ηφζν απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Atatürk φζν θαη απφ ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ, απνηεινχζε κέξνο ηνπ 

ηειεηνπξγηθνχ ησλ βξαδηψλ πνπ δηνξγάλσλε ζην ζπίηη ηνπ
639

.   

 Με ηελ εκκνλή ηνπ λα ππνβάιιεη ζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηνπο εθάζηνηε θαιεζκέλνπο ζηελ έπαπιή ηνπ Çankay κέρξη ηνπο 

καζεηέο, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο απινχο πνιίηεο, έκπαηλε ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ζαλ έλαο 

άιινο Şemsi Efendi ηνπο εμέηαδε ζηε δηθή ηνπ «αίζνπζα δηδαζθαιίαο»
640

. 

 Ο İsmet İnönü, βξηζθφκελνο ζηε Μαιάηηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ λένπ αιθαβήηνπ θαη αληηιακβαλφκελνο ηελ παζηαζκέλε εθπαηδεπηηθή πιεπξά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Atatürk, είρε παξαηεξήζεη: «ήκεξα νιφθιεξε ε ρψξα έρεη 

κεηαηξαπεί ζε κηα ηάμε, ηεο νπνίαο επηθεθαιήο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ρνιείνπ ηνπ 

                                                

636
 Pasinler, (1938), φ.π., ζει. 9, Ergin, (1977), φ.π., ζει. 473 – 474, Koçak, (2000), φ.π., 

ζει. 62, 64, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 78, Μπνύθα, (Σξίηε 13.11.2007), φ.π., ζει. 41, 

Eren, (1969), φ.π., ζει. 6. 
637

 Kinross, (1964), φ.π., ζει. 444, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 435, 441, 463, 

482, Σνκαλάο, (1990), φ.π., ζει. 29. 
638 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 14.  
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 Âfet İnan, (1971), Mustafa Kemal Atatürk’ten yazdıklarım (Οη ζεκεηψζεηο κνπ απφ ηνλ 

Mustafa Kemal Atatürk), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, ζει. 25 – 26, Kinross, (1964), φ.π., ζει. 

444, 470, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 458. 

  
640

 Villalta, (1979), φ.π., ζει. 381, Kinross, (1964), φ.π., ζει. 444, 470 – 471, 477, 479, 

Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 443, 448 – 449, 463, 469 – 470, 482 – 483.  
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Έζλνπο είλαη ν ίδηνο ν Γαδήο». Δμάιινπ, θαη ν ίδηνο ν Atatürk είρε δειψζεη θάπνηε 

φηη αθνχ θαηαθηνχζε ηε λίθε ηνπ, ζα ήζειε λα γίλεη Τπνπξγφο Παηδείαο θαη λα 

εθπαηδεχεη ηνπο αλζξψπνπο ηεο Σνπξθίαο
641

. 

 ηα πιαίζηα, επίζεο, ηεο εθκάζεζεο ηνπ λένπ αιθαβήηνπ, ν Atatürk, θαη πάιη 

ππφ ηηο επηξξνέο ηνπ Şemsi Efendi, ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν “Usul-i Cedide” θαη ηε 

θσλεηηθή κέζνδν “Usul-i Savtiye”, κεζφδνπο ηηο νπνίεο πξσηνθαζηέξσζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ηφηε νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ν πξσηνπφξνο δάζθαινο 

Şemsi Efendi. Ζ εθαξκνγή, απφ ηνλ Atatürk, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ, επέρεη ηε ζέζε ηεο ππελζχκηζεο ησλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ηνπ πξψηνπ ηνπ 

δαζθάινπ
642

.    

 Σν δεχηεξν βήκα ηνπ γισζζηθνχ εγρεηξήκαηνο απαηηνχζε ηνλ εμαγληζκφ ηεο 

γιψζζαο απφ ηα αξαβηθά θαη πεξζηθά ζηνηρεία θαη ηελ επηλφεζε λέσλ ιέμεσλ, 

βαζηζκέλσλ ζε ηνπξθηθά γισζζηθά ζηνηρεία
643

, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

νκνηφκνξθε καδηθή θαζαξά ηνπξθηθή γιψζζα, ε νπνία ζα γεθχξσλε ην γισζζηθφ 

ράζκα πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο Σνπξθίαο θαη ζα 

βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο
644

.  

 Σν γισζζηθφ ράζκα πνπ πξνβιεκάηηδε ηψξα ηνλ Atatürk, είρε πξνβιεκαηίζεη, 

ρξφληα πξηλ θαη ηνλ δάζθαιν ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ χπαξμε δχν γισζζψλ ζηνπο 

θφιπνπο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλσλίαο, ηεο αλψηεξεο ηάμεο θαη ηνπ απινχ ιανχ, 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία αιιά θαη κηα γεληθφηεξε 

ζχγρπζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηνπξθηθή γιψζζα, 

ρξεζηκνπνηνχκελε κνλφ απφ ηελ αλψηεξε ηάμε, ιφγσ ηεο κηθξήο ηεο απήρεζεο, 

γξήγνξα εγθαηαιείθζεθε κε απνηέιεζκα ηελ πξνζθφιιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ 

αξαβηθή γιψζζα.  

 Ζ δπζθνιία, φκσο, εθκάζεζεο ηεο αξαβηθήο γιψζζαο κε ην ζχζηεκα ηεο 

ζηείξαο απνζηήζηζεο, πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε ζηα ζξεζθεπηηθά ηεξνδηδαζθαιεία, 

ψζεζε ηνλ Şemsi Efendi, λα εηζάγεη κηα θαηλνχξγηα πξσηνπνξηαθή κέζνδν, πνπ έδηλε 

                                                

  
641

 Kinross, (1964), φ.π., ζει. 444, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 545.  

  
642

 Akyüz, (1989), φ.π., ζει. 372, Villalta, (1979), φ.π., ζει. 380, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 

546, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 437. 
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460. 
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 Çolak Yılmaz, (November 2004), “Language Policy and Official Ideology in Early 

Repyblican Turkey”, ζην Middle Eastern Studies, ηφκνο 40νο, Νν. 2, ζει. 75 – 76, Μπαθηξηδήο, 
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βαξχηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο θαη απεπζπλφηαλ ζηε λνεκνζχλε ηνπ 

καζεηή
645

. 

 O Atatürk, καζεηήο ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, είρε εθπαηδεπηεί κε ηελ 

πξσηνπνξηαθή κέζνδν εθπαίδεπζεο, ελζηεξληδφκελνο ην λέν απηφ ηξφπν ζθέςεο
646

. 

 Ζ αλάγθε γηα ηε κειέηε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο, ηνλ ψζεζε ζηελ ίδξπζε, ζηηο 

12 Ηνπιίνπ 1932, ηνπ «σκαηείνπ γηα ηε Μειέηε ηεο Σνπξθηθήο Γιψζζαο» (Türk Dili 

Tetkik Cemiyeti), ην νπνίν ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε «Ίδξπκα 

Σνπξθηθήο Γιψζζαο» (Türk Dil Kurumu)
647

.  

 Δμάιινπ, φπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο, ζηφρνο θαη ησλ δχν, ηνπ 

Atatürk θαη ηνπ Şemsi Efendi, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ, γεσγξαθηθφ, πνιηηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ, ππήξμε ε αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Παηδείαο
648

.   

 Κάησ απφ ην θνηλφ φξακα ηεο εζληθήο εθπαίδεπζεο, ηφζν ν Şemsi Efendi φζν 

θαη ν kemal Atatürk, πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο Şemsi 

Efendi ζηε Θεζζαινλίθε, πξσηνπνξεί αλνίγνληαο, ζηα 1872, ην πξψην ζχγρξνλν 

ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν
649

. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά απφ άιια 

ζρνιεία, ηα νπνία είηε ίδξπζε κφλνο ηνπ είηε ζε ζπλεξγαζία κε πξνεζηνχο ηεο 

Θεζζαινλίθεο
650

.    

 Απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά ν Atatürk, πξνρψξεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νξίδνληαο ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζε έμη ρξφληα. Ζ ίδξπζε 

ηνπ “Gazi Eğitim Enstitüsü” (Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ηνπ Γαδή), κε ηελ ζεκεξηλή 

νλνκαζία ηνπ “Gazi Eğitim Fakültesi” (Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Γαδή), απνηέιεζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθή ζρνιή θαζεγεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Ηδξχζεθαλ ρηιηάδεο ζρνιεία ζε φιε ηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα, ιχθεηα, 

θνιιέγηα, αλψηεξεο εκπνξηθέο ζρνιέο. Δπίζεο, ν Atatürk έδσζε ψζεζε ζηελ ίδξπζε 

ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην “İsmet İnönü Kız 
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Teknik ve Meslek Lisesi” (Σερληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Θειέσλ ηνπ İsmet 

İnönü) γηα ηα θνξίηζηα. Αλαδηνξγάλψζεθε ην “İstanbul Üniversitesi” (Παλεπηζηήκην 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο). Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν, πθίζηαηαη ην “İstanbul Teknik 

Üniversitesi” (Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο) θαη ην “İstanbul 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” (Αθαδεκία Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο), θαζψο θαη ην “Tarımsal Ekonomi ve Politika 

Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü” (Ηλζηηηνχην Αλάπηπμεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Πνιηηηθήο) ζηελ Άγθπξα
651

. 

 Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ν Γαδήο έδσζε κηα μερσξηζηή 

ζέζε ζηα ζρέδηα ηνπ γηα ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ. ’ έλα ιφγν ηνπ ζηε 

κχξλε, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1923, κίιεζε γηα ηελ αλάγθε λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηα δχν θχια, ηα νπνία είλαη εμίζνπ απαξαίηεηα ζηελ 

εθζπγρξνληζηηθή πνξεία ηεο θνηλσλίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα 

είρε πεη: «…νη γπλαίθεο καο ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη φιεο ηηο επηζηήκεο θαη ζα πξέπεη 

λα πεξάζνπλ απφ φιεο ηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο, φπσο θαη νη άλδξεο. Οη γπλαίθεο ζα 

πξνρσξήζνπλ ζην κέιινλ καδί κε ηνπο άλδξεο θαη ζα εξγαζηνχλ καδί ηνπο…»
652

.   

 Με ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ρηιηάδεο Σνπξθάιεο έιαβαλ 

απαζρφιεζε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη εξγνζηάζηα. Μπήθαλ ζηα ζρνιεία θαη 

δηείζδπζαλ ζε θάζε επίπεδν ηεο θνηλσληθήο δσήο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπο εηζήιζε ζε 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο
653

.  

 Ζ επαηζζήζηα πνπ έδεημε ν Atatürk γηα ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ κφξθσζε 

ησλ γπλαηθψλ, πήγαδε απφ ηνλ πξσηνπφξν δάζθαιν ηεο Θεζζαινλίθεο
654

, ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, δεκηνπξγψληαο κάιηζηα 

ζην ζρνιείν ηνπ θαη ηκήκα γηα θνξίηζηα
655

.  

 Ζ επίδξαζε ηνπ Şemsi Efendi ππήξμε ηφζν βαζηά, γεγνλφο πνπ καξηπξείηαη 

θαη απφ νξηζκέλα ζεκεία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ Atatürk. Οη πηνζεηεκέλεο θφξεο ηνπ 

Atatürk, ε Afife
656

, ε Sabıha
657

, ε Zehra
658

, ε Rükiye
659

, ε Âfet
660

, ε Nebile
661

, ε 

                                                

651
 Βαΐδεο, (1936), φ.π., ζει. 164 – 165. 

652
 Villalta, (1979), φ.π., ζει. 368. 

653
 Villalta, (1979), φ.π., ζει. 369 – 370. 

654
 http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-

1917/6275659 
655

 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 70, 87. 
656

 Afife: Ήηαλ έλα εμάρξνλν νξθαλφ θνξίηζη, φηαλ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Atatürk. Έδεζε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Mustafa Kemal κέρξη πνπ παληξεχηεθε. [Βνιθάλ – 

Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 405].     

http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659
http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659
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Sabiye
662

, ε Bülent
663

 θαη ε Ülkü
664

, ππήξμαλ ε δσληαλή απφδεημε ηεο αγάπεο ηνπ 

γηα ηα παηδηά. Σα πηνζεηεκέλα θνξίηζηα, δηακέλνληαο ζηελ έπαπιε Çankay ηεο 

Άγθπξαο, ιάκβαλαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην ηδησηηθφ ζρνιείν ηεο έπαπιεο, πνπ είρε 

                                                                                                                                      

657
 Sabıha: Γελλεκέλε ζηελ Πξνχζα, ήηαλ έλα δσδεθάρξνλν νξθαλφ, πνπ δνχζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αδεξθνχ ηεο ζηελ πφιε, φηαλ ζπλάληεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Mustafa Kemal. Δθείλε 
ηελ πεξίνδν, ν Atatürk, βξηζθφηαλ ζηελ Πξνχζα, θηινμελνχκελνο ζε έλα θνληηλφ ζπίηη απφ ην ζπίηη 

ηεο Sabıha. Σν θνξίηζη παξαβηάδνληαο ηνλ θήπν ηνπ γεηηνληθνχ ζπηηηνχ, κπήθε κέζα κε ηελ 

πξνζδνθία λα ηνλ ζπλαληήζεη θαη λα ηνπ εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο λα ζπνπδάζεη. Απηφο 

πξνζπκνπνηήζεθε λα ηελ πηνζεηήζεη θαη λα ηεο παξάζρεη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ην κέιινλ 

ηεο. Σν θνξίηζη, κεηά ηελ ζηνηρεηψδε ηνπ εθπαίδεπζε ζηελ Άγθπξα, ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην 

Ακεξηθαληθφ Κνιέγην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηαλ θάπνηα ζηηγκή αξξψζηεζε απφ θπκαηίσζε, ν 

Atatürk, ηελ έζηεηιε γηα ζεξαπεία αξρηθά ζηε Βηέλλε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα βνπλά ηεο Διβεηίαο. Μεηά 

ηελ απνζεξαπεία ηεο, επέζηξεςε ζηελ Çankaya, φπνπ θαη έθαλε ηδηαίηεξα καζήκαηα γηα λα 

αλαπιεξψζεη ηα θελά. Σν αξαβηθφ άινγν κε ην φλνκα Sülün, πνπ ηεο είρε ραξίζεη ν Atatürk καδί κε 

ηηο ζηηγκέο πνπ έθαλαλ ηππαζία θαη ζθνπνβνιή νη δπφ ηνπο, απνηέιεζαλ ηηο νκνξθφηεξεο αλακλήζεηο 

ηεο δσήο ηεο απφ εθείλε ηελ επνρή. Αξγφηεξα, ε Sabıha, αλαδείρηεθε ζε κία πεηπρεκέλε πηιφην ησλ 
ελφπισλ δπλάκεσλ, δίλνληάο ηεο, αξγφηεξα, ν Atatürk ην επίζεην Gökçen (ησλ νπξαλψλ). [Βνιθάλ – 

Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 405 – 407, 485 – 486].  
658

 Zehra: Μεηά ηελ πηνζέηεζή ηεο θαη ηελ ζηνηρεηψδε ηεο εθπαίδεπζε ζην ηδησηηθφ ζρνιείν 

ηεο έπαπιεο Çankay, ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Ακεξηθαληθφ Κνιέγην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

ηε ζπλέρεηα, πήγε ζην Λνλδίλν, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηεο. Χζηφζν, ε 

εχζξαπζηε ςπρνινγία ηεο, ηελ νδήγεζαλ ζε απηνθηνλία, ζην δξφκν ηεο επηζηξνθήο απφ ην Λνλδίλν 

ζηελ Σνπξθία. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 485 – 487].  
659

 Rükiye: Σελ είρε πηνζεηήζεη ν Atatürk θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ ηνπ ζην Ηθφλην. 

Αθνχ νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζ’ έλα γαιιηθφ ζρνιείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αξγφηεξα  

παληξεχηεθε κε έλαλ ινραγφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 407, 

485].  
660

 Âfet: Ήηαλ δαζθάια δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζε ειηθία δεθανρηψ ρξνλψλ, φηαλ 
πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Atatürk. Θεσξείηαη φηη απηφ ην θνξίηζη ππήξμε ε δηαλνεηηθή πξνέθηαζε ηνπ 

Atatürk. Έγηλε θαζεγήηξηα ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 407].  
661

 Nebile: Ήηαλ κηα δεθανρηάρξνλε μαλζηά θνπέια κε γαιαλά κάηηα. Ο Atatürk ηεο πξφηεηλε 

λα ηελ πηνζεηήζεη φηαλ απηή καδί κε άιιεο δχν θνπέιεο απφ ην Γηδαζθαιηθφ Κνιέγην ηνπ Σζαπά, 

είραλ πάεη, εθ κέξνπο ηνπ Κνιεγίνπ, γηα λα ηνλ θαισζνξίζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο γάκνο ηεο 

έγηλε ζην μελνδνρείν Παιάο ζηελ Άγθπξα θαη ν ζχδπγφο ηεο ήηαλ ν πξψηνο γξακκαηέαο ηεο 

ηνπξθηθήο πξεζβείαο ζηε Βηέλλε. Ο γάκνο φκσο δηαιχζεθε θαη ε ίδηα αξγφηεξα παληξεχηεθε έλα 

κεραληθφ θαη επέζηξεςε ζηελ Σνπξθία. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 430, 485]. 
662

 Sabiye: Ζ Sabiye πηνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηεο Âfet, ε νπνία είρε πάεη ζηελ Δπξψπε γηα λα 

ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο. Σν θνξίηζη απηφ, παξαθνινχζεζε ηε λνκηθή ζρνιή θαη ηειηθά, αξγφηεξα, 

έγηλε δηθαζηήο. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 408]. 
663

 Bülent: Ήηαλ ε αδεξθή ηνπ πινηάξρνπ ελφο γηνη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε ν Atatürk γηα 

λα ηαμηδεχεη. Ζ Bülent απνκαθξχλζεθε απφ ηελ  έπαπιε Çankay κεηά απφ θήκεο πνπ ηελ ήζειαλ λα 

δηαηεξεί δεζκφ κε έλα Υξηζηηαλφ. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 408, 485]. 
664

 Ülkü: Ζ κεηέξα ηεο Ülkü, ε Vasfiye, είρε ππάξμεη ππεξέηξηα ζην λνηθνθπξηφ ηεο Zübeyde 

θαη κε ηνλ ζάλαην ηεο ηειεπηαίαο, κεηαθφκηζε ππεξέηξηα ζηελ θφξε ηεο Zübeyde, ηε Makbule. Μηα 

κέξα, φκσο, ε Vasfiye έθπγε ρσξίο λα πεη ηίπνηα. Μεηά απφ έλαλ πεξηπεηεηψδε γάκν, ε Vasfiye 

επέζηξεςε. Μαζαίλνληαο ηελ ηζηνξία ηεο ν Atatürk, ζέιεζε λα ηελ πξνζιάβεη ζην ππεξεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ πξνεδξηθνχ κεγάξνπ. Ζ Ülkü, ε νπνία πηνζεηήζεθε πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

Atatürk, έγηλε ην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ. Σν φλνκά ηεο ην είρε επηλνήζεη ν ίδηνο θαη ζήκαηλε «ηε 

κεγάιε επηζπκία ε νπνία έρεη ηε δχλακε λα θηλεηνπνηεί ζε θάπνηνλ θηινδνμίεο». Καζψο ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ ρεηξνηέξεπε, ε Ülkü γηλφηαλ ην θέληξν ηνπ θφζκνπ ηνπ. Καηά θαηξνχο ηελ έληπλε ζαλ 

κηθξή Κάξκελ (απφ ηελ νκψλπκε φπεξα) θαη ηελ έβαδε λα ρνξεχεη γη’ απηφλ θαη ηνπο θαιεζκέλνπο 
ηνπ. ηαλ πέζαλε ν Atatürk, ηεο άθεζε έλα κεληαίν επίδνκα θαη έλα ηεξάζηην ςπρνινγηθφ θελφ. 

Αξγφηεξα ε Ülkü παληξεχηεθε έλαλ ππνινραγφ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα, έγηλε γεξνπζηαζηήο ζηε 

Μεγάιε Δζλνζπλέιεπζε. Ο δεχηεξνο γάκνο ηεο κε έλαλ Δβξαίν, πήξε άζρεκε δεκνζηφηεηα ζηνλ 

ηνπξθηθφ ηχπν. Δπηρείξεζε θαη έλαλ ηξίην γάκν, απηή ηε θνξά κε έλαλ αγξφηε. [Cemal Granda, 

(1973), Atatürk’ün uşağı idim (Ήκνπλ ν κπάηιεξ ηνπ Atatürk), Hürriyet Yayınları, İstanbul, ζει. 323, 

Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 408, 505 – 507].         
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δεκηνπξγεζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ
665

. Γελ είλαη ηπραίν, φηη φιεο ηνπ νη θφξεο είραλ 

ιάβεη αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζπνπδάδνληαο ζηα θαιχηεξα ζρνιεία θαη δηαπξέπνληαο 

αθφκα θαη ζε ηνκείο πνπ κέρξη ηφηε αλήθαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο άλδξεο
666

.  

 Αλαηξέρνληαο ζηε δσή ηνπ Şemsi Efendi ζηε Θεζζαινλίθε, ζπλαληάεη θαλείο 

φκνηεο εηθφλεο θαη πξαθηηθέο κε απηέο ηνπ Atatürk. Πέξα απφ ηελ κφξθσζε ησλ δχν 

θνξηηζηψλ ηνπ, ηεο Yekta θαη ηεο Marife, ηελ νπνία είρε αλαιάβεη ν ίδηνο πξνζσπηθά 

κε απνηέιεζκα ε Marife λα γίλεη κνπζηθφο θαη ε Yekta ζπγγξαθέαο θαη 

κεηαθξάζηξηα μελφγισζζσλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ
667

, ν Şemsi Efendi έδεημε 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη ζηα άπνξα παηδηά, πηνζεηψληαο έλα απφ απηά, ηνλ İbrahim 

İhsan, ηνπ νπνίνπ αλέιαβε εμ’ νινθιήξνπ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ
668

. 

Αθφκε θαη ζε απηά ηα παηδηά πνπ δελ είρε πηνζεηήζεη, ηνπο πξφζθεξε δσξεάλ 

καζήκαηα, ζην πξψην ηδησηηθφ ηνπ θξνληηζηήξην, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ην ληηβάλη 

ελφο καγαδηνχ
669

. 

 Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο επίδξαζε ηνπ Şemsi Efendi 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ αιιά θαη ηεο θηιειεχζεξεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Atatürk, είλαη εκθαλήο ζρεδφλ ζε φια ηα ζεκεία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη κφλν. Σα γεγνλφηα ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ 

Atatürk, έξρνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο λα επηβεβαηψζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο κεγάιεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ήηαλ ν Şemsi Efendi, ζηελ πνξεία θαη ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ηνπ Atatürk. 

 ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, 

ζηα 1929, ε επίζεκε απαγφξεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο νζσκαληθήο γιψζζαο
670

, ε 

κεηάθξαζε ηνπ Κνξαλίνπ θαη ηεο Καηλή Γηαζήθεο ζηα ηνπξθηθά, ζηηο αξρέο ηνπ 

                                                

 
665

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 405 – 408, 
666

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 405, 406, 407, 408, 485 – 487, 505 – 507, 
Kinross, (1964), φ.π., ζει. 471 – 472. 

667
 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 49 – 50, 51, 53 – 54. 

668
 Koçak, (2000), φ.π., ζει. 28, 29, 49 – 50. 

669
 Eren, (1969), φ.π., ζει. 6, Koçak, (2000), φ.π., ζει. 28. 

670
 Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), φ.π., 144, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 545, Villalta, (1979), φ.π., 

ζει. 382. 
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1932
671

 θαζψο θαη ε δηαηχπσζε, ζηα 1935, ηεο ζεσξίαο «Γιψζζα Ήιηνο»
672

 (Güneş-

Dil Teorisi)
673

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

671
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 456, Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), φ.π., 150, Υόζακ, 

(1986), φ.π., ζει. 54, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 148. 
672

 Speros Jr Vryonis, (1991), The Turkish State and History, Clio meets the Grey Wolf, 

Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, ζει. 79, Πνύιηνλ, (Ηνχληνο 2000), φ.π., 146 – 149, Βνιθάλ 

- Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 457 – 458. 
673

 Güneş-Dil Teorisi: Ζ ζεσξία «Γιψζζα Ήιηνο» δηαηππψζεθε ζην ηξίην πλέδξην 

Σνπξθηθήο Γιψζζαο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 24 σο ηηο 31 Απγνχζηνπ 1936. χκθσλα κ’ 
απηή, ε ηνπξθηθή γιψζζα ήηαλ ε πξψηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ λνήκνλα άλζξσπν. Ζ 

ζεσξία βαζίζηεθε ζην έξγν “La Psychologie de quelques elements des langues turques” (Ζ 

Φπρνινγία θάπνησλ ζηνηρείσλ ησλ Σνπξθηθψλ Γισζζψλ) ηνπ Βηελλέδνπ γισζζνιφγνπ Hermann F. 

Kvergic. Ζ ζεσξία άξρηζε λα εγθαηαιείπεηαη ην 1937 θαη εμαθαλίζηεθε ηειείσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Atatürk. [Lewis, (1999), φ.π., ζει. 57, 72, Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 457].  

(http://www.turkmmo.com/turk-dili-ve-edebiyati-turkce/15534-turk-d304l-kurumu.html). 

http://www.turkmmo.com/turk-dili-ve-edebiyati-turkce/15534-turk-d304l-kurumu.html
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3.3. Οη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

    

 Οη ζξεζθεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk, παξά ηελ έθηαζε ηνπο, δελ 

είραλ θαηαθέξεη λα κεηακνξθψζνπλ ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

ηαχηηζε κε ηελ «θνηλή πξαθηηθή ησλ πνιηηηζκέλσλ εζλψλ». Φαηλφηαλ, επνκέλσο, 

επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα κηα ξηδνζπαζηηθή αλαδηνξγάλσζε νιφθιεξνπ ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο
674

. 

 Ζ λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδενινγία ηνπ 

Κεκαιηζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα 1924 – 1934, ππήξμε ε πην 

καθξφπλνε απφ φιεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηεξίρηεθε ζηηο εμήο αξρέο: ζηνλ 

Δζληθηζκφ (δεκηνπξγία λέσλ λφκσλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο θηιειεχζεξεο 

Γεκνθξαηίαο), ζην Λατθηζκφ (λνκηθή βάζε ηεο νηθνγέλεηαο απαιιαγκέλε απφ ηηο 

επηξξνέο ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ), ζηελ Δθθνζκίθεπζε (δηθαίσκα αλεμηζξεζθείαο), 

ζηνλ Δθζπγρξνληζκφ (ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ), ζηνλ Κξαηηθηζκφ (ρεηξαθέηεζε ησλ 

γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία) θαη ζην 

Ρεπνπκπιηθαληζκφ (δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο γπλαίθεο). 

 Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ειβεηηθνχ αζηηθνχ 

θψδηθα μεθίλεζαλ κε κία νκηιία ηνπ Atatürk ζην Dumlupınar, ζηηο 30 Απγνχζηνπ 

1924. ηελ νκηιία απηή είρε δειψζεη ηα εμήο: 

«Θέισ λα δειψζσ θαηεγνξεκαηηθά φηη ε βάζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηα ζεκέιηα ηεο 

πξνφδνπ θαη ηεο ηζρχνο βξίζθνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Μηα θαθή νηθνγελεηαθή 

δσή νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εμαζζέλεζε. Σν 

αλδξηθφ θαη ην γπλαηθείν ζηνηρείν, πνπ απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηα, πξέπεη λα θαηέρνπλ 

απφιπηα ηα θπζηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλνπλ ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο»
675

.  

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1924, ζπζηάζεθε κηα επηηξνπή 

είθνζη έμη δηθεγφξσλ, ε νπνία αλέιαβε ην έξγν ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ λένπ θψδηθα 

ζηηο ηνπξθηθέο αλάγθεο. Ο νινθιεξσκέλνο θψδηθαο ππεξςεθίζηεθε ζηε βνπιή, ζηηο 

17 Φεβξνπαξίνπ 1926, θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο
676

.  
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 ηα πιαίζηα ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, πεξηιακβαλφηαλ, επίζεο, ε 

πηνζέηεζε ελφο πνηληθνχ θψδηθα, ν νπνίνο είρε ιεθζεί απφ ηελ Ηηαιία, θαη ελφο λένπ 

θψδηθα εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ν νπνίνο είρε βαζηζηεί ζηνλ αληίζηνηρν γεξκαληθφ
677

. 

 Ο θαηλνχξγηνο αζηηθφο θψδηθαο άιιαμε ηε λνκηθή βάζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ γάκνπ, απαγνξεχνληαο ηελ πνιπγακία θαη θαζηζηψληαο λνκηθά 

απνδεθηφ κφλν ηνλ πνιηηθφ γάκν
678

.   

 Μέζα απφ απηή ηε κεηαξξχζκηζε ν Atatürk ππήξμε ν πξψηνο κεηαξξπζκηζηήο 

πνπ ηφικεζε λα εηζβάιιεη ζηα άδπηα ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο 

θαη λα επηηεζεί θαηά κέησπν ζηελ απαξαβίαζηε δηθαηνδνζία ησλ εθαξκνζηψλ ηνπ 

ηεξνχ λφκνπ
679

.  

 Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ αζηηθνχ θψδηθα, ππήξμε ε λνκηθή 

θαηνρχξσζε θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ γπλαηθψλ, ε 

ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ην δηθαίσκα αλεμηζξεζθείαο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο λέαο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο
680

. 

 Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ έθδνζή ηνπ, νη γπλαίθεο έδσζαλ πνιιά δείγκαηα 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Πξνζέθεξαλ ρξήζηκν έξγν ζηνπο θιάδνπο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο βνήζεηαο, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ηνπο εηζήιζε ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο
681

.  

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπξθηθνχ αζηηθνχ θψδηθα νη γπλαίθεο είραλ θεξδίζεη 

πνιιά δηθαηψκαηα. κσο, ε πιήξεο ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ είρε 

αθφκε ζεζπηζηεί. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Atatürk, ηα κέιε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο 

ςήθηζαλ λφκν, ζηηο 3 Απξηιίνπ 1930, ν νπνίνο αλαγλψξηδε ζηηο γπλαίθεο ην εθινγηθφ 

δηθαίσκα θαη ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο
682

. Απηφ ήηαλ έλα 

πξψην βήκα πξνο ηελ πιήξε πνιηηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Χζηφζν, ν 

Atatürk, δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο. Έηζη, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1934, εθδφζεθε έλαο 
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λφκνο, πνπ θαηνρχξσλε ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα εθιέγνληαη ζηα βνπιεηηθά 

αμηψκαηα
683

. Χο απνηέιεζκα ηεο ππνδεηγκαηηθήο, θαηά ηα δπηηθά πξφηππα, 

λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Atatürk, ην 1936 είθνζη γπλαίθεο κέιε πήξαλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο ζην Κνηλνβνχιην
684

, φρη κφλν σο εθπξφζσπνη ηνπ θχινπ ηνπο αιιά θαη 

ησλ δηαθφξσλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ ηηο είραλ ςεθίζεη
685

.  

 Απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειβεηηθνχ αζηηθνχ θψδηθα, επσθειήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο ηεο Σνπξθίαο. Καηαιακβάλνληαο ηε ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά 

ηηο αλήθε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο Σνπξθίαο, απνηέιεζαλ έλα ελεξγφ ζηνηρείν ζηελ 

εμέιημε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο εζληθήο δσήο
686

. 

 Δπνκέλσο, ην θνκκάηη ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Atatürk, 

πιαηζησκέλν απφ ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ Κεκαιηζκνχ, έδσζε ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ηνπ ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ειεπζεξίεο ησλ γπλαηθψλ. Γηα κία αθφκε θνξά, ν 

Şemsi Efendi, ν δάζθαινο ηεο Θεζζαινλίθεο, είρε επηδξάζεη θαηαιπηηθά 

εκθπζψληαο ζηνλ Atatürk ην δηθφ ηνπ αγψλα ππέξ ησλ γπλαηθψλ, ζε κία 

νζσκαλνθξαηνχκελε επνρή, φπνπ ε ζέζε ηεο γπλαηθείαο θχζεο ππφθεηηαη ζε 

ππνβηβαζκφ θαη απαμίσζε, φπσο πξνέβιεπε ε ηήξεζε ηνπ ηεξνχ ηζιακηθνχ λφκνπ. 
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 Γπλαίθεο ζην Κνηλνβνύιην: Οη ηειεπηαίεο κεηξήζεηο επηβεβαηψλνπλ ηνλ δηπιαζηαζκφ 

ησλ γπλαηθψλ ζηε λέα ηνπξθηθή Βνπιή. πλνιηθά, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο, ην 14% ησλ Βνπιεπηψλ είλαη γπλαίθεο, πνζνζηφ πνπ κεηαθξάδεηαη σο θαηαθφξπθε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπξθηθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Σν 

2002 νη γπλαίθεο εθπξνζσπνχζαλ ην 4,4% ησλ Βνπιεπηψλ, ην 2007 ην πνζνζηφ δηπιαζηάζηεθε 

αλεβαίλνληαο ζην 9,1%. ήκεξα, νη 78 γπλαίθεο πνπ θέξδηζαλ ηελ εθινγή ηνπο ζην Κνηλνβνχιην, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% ησλ 550 Βνπιεπηψλ. Αλάκεζα ζηνπο Κνχξδνπο Βνπιεπηέο, ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ είλαη αθφκα κεγαιχηεξν, θζάλνληαο ην 30,5%. Σα δχν κεγάια θφκκαηα, ην 

Ρεπνπκπιηθαληθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (CHP) θαη ην AKP έρνπλ αληηζηνίρσο πνζνζηά 14% θαη 

13,8%, φζν θαη ε ζπλνιηθή πνζνζηηαία αλαινγία. Οη εζληθηζηέο ηνπ MHP πεξηνξίδνληαη ζην 5,6%. 

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί, φηη ζηελ Σνπξθία νη γπλαίθεο απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη 

ην 1935, λσξίηεξα απφ ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 
Γαιιία. Χζηφζν, απφ ην 1946 πνπ εηζήρζε ην πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα ζηελ Σνπξθία, ην αξρηθφ 

πνζνζηφ ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ πνπ είρε θαζνξηζηεί ζην 4 – 5%, θαιχπηνληαλ απφ 

γπλαίθεο πνπ επέιεγε ην θαζεζηψο λα εθηεζνχλ εθινγηθά.  

(http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/politics.html). 
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3.4. Οη θνηλωληθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 

 Οη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk, εληαζζφκελεο ζην ηδενινγηθφ 

πιαίζην ησλ έμη αξρψλ ηνπ Κεκαιηζκνχ (Λατθηζκφο, Δζληθηζκφο, Κξαηηθηζκφο, 

Δθθνζκίθεπζε, Δθζπγρξνληζκφο, Ρεπνπκπιηθαληζκφο), απνηέιεζαλ κία γθάκα 

εθζπγρξνληζηηθψλ κέηξσλ θαη δπηηθψλ επηξξνψλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ηνπξθηθή 

θνηλσλία κε ζθνπφ ηελ θαζνιηθή απαιιαγή ηεο ρψξαο απφ ηα απνκεηλάξηα ησλ 

ηζιακηζηηθψλ επηξξνψλ, ηνλ νξηζηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθείαο απφ ην θξάηνο, ηελ 

άλνδν ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζην επίπεδν ηνπ κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε, κέζσ απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο 

ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαζψο θαη ηελ απφξξνηα νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, πνπ ζα πήγαδαλ απφ απηέο.  

 Μία απφ ηηο πξψηεο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ, ήηαλ ε θαζηέξσζε, ζηα 

1924, ηεο Παξαζθεπήο σο εβδνκαδηαία εκέξα αλάπαπζεο, αξρηθά ζηνπο εξγάηεο ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, επεθηάζεθε, ζηε ζπλέρεηα, ζε φιεο ηηο πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 

10.000 θαηνίθσλ θαη πνιχ αξγφηεξα, ην 1935, ε εηζαγσγή ζε φια ηα θπβεξλεηηθά θαη 

δεκφζηα γξαθεία, κηαο εβδνκαδηαίαο αξγίαο απφ ηηο 1κ.κ. ηνπ αββάηνπ κέρξη ην 

πξσί ηεο Γεπηέξαο. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή πξνθάιεζε κεγάιν πιήγκα ζηνπο 

ηζιακηζηηθνχο θχθινπο, θαζφηη παξαδνζηαθά ε κνπζνπικαληθή Παξαζθεπή ήηαλ 

εκέξα δεκφζηαο ιαηξείαο αιιά θαη ηεο κεγαιχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ιατθψλ 

αγνξψλ γχξσ απφ ηα ηδακηά
687

. 

 Χζηφζν, κε ηε κεηαθνξά ηεο εβδνκαδηαίαο εκέξαο αλάπαπζεο απφ ηε 

κνπζνπικαληθή Παξαζθεπή ζηε ρξηζηηαληθή Κπξηαθή, πνπ θαζηεξψζεθε ην 1935, 

θαη κε ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε ηνπ δπηηθνχ εκεξνινγίνπ θαη ηεο δπηηθήο 

ρξνλνκέηξεζεο, ε κεηαξξχζκηζε απηή αθνινπζήζεθε απφ νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία
688

.     

 Απφ ηα επφκελα βήκαηα ηνπ Atatürk ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, ππήξμε ε 

θαηάξγεζε ηνπ θεξεηδέ. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είρε γίλεη ζηηο 30 

Απγνχζηνπ 1925, ζε κηα νκηιία ηνπ ζηελ Καζηακνλή. πγθεθξηκέλα είρε πεη: 

«ε κεξηθά κέξε έρσ δεη γπλαίθεο πνπ βάδνπλ έλα χθαζκα, κηα πεηζέηα ή θάηη 

παξφκνην γηα λα θξχςνπλ ην πξφζσπφ ηνπο θαη πνπ γπξλνχλ ηελ πιάηε ή πέθηνπλ ζην 
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έδαθνο φηαλ πεξλά έλαο άληξαο. Πνην είλαη ην λφεκα θαη ε ινγηθή απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο; Κχξηνη, νη κεηέξεο θαη νη θφξεο ελφο πνιηηηζκέλνπ έζλνπο κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ κηα ηφζν παξάμελε ζηάζε, κηα ηφζν βαξβαξηθή ζπλήζεηα; Δίλαη έλα 

ζέακα πνπ γεινηνπνηεί ην έζλνο. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη ακέζσο»
689

.   

 Ο Atatürk ζεσξνχζε, φηη νη γπλαίθεο ηεο Σνπξθίαο είραλ θνβεξά ππνβηβαζηεί 

ιφγσ ησλ παξσρεκέλσλ απαγνξεχζεσλ ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ. Ζ πνιηηηζκέλε 

θνηλσλία, πνπ ν ίδηνο νξακαηηδφηαλ θαη πνπ πξνζπαζνχζε λα θάλεη πξαγκαηηθφηεηα, 

απαηηνχζε ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ απηά ηα δεζκά. ην ίδην ηαμίδη ηνπ ζηελ 

Καζηακνλή είρε, επίζεο, πεη: «…αθήζηε ηηο λα δείμνπλ ηα πξφζσπά ηνπο ζηνλ θφζκν 

θαη αθήζηε ηηο λα κπνξέζνπλ λα δνπλ ηνλ θφζκν πξνζεθηηθά. Γελ ππάξρεη ηίπνηα λα 

θνβεζείηε ζε απηφ»
690

.   

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πεξηζηαηηθφ, πνπ ζπλέβε ην βξάδπ ηεο εμαγγειίαο 

ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ ζην πάξθν ηνπ Sarayburnu, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1928. Μεηά 

ην ηέινο ηεο νκηιίαο, θεχγνληαο απφ ην πάξθν, ν Atatürk ζπλάληεζε κηα γπλαίθα, ε 

νπνία είρε θαιπκκέλν ην θεθάιη ηεο κε ην παξαδνζηαθφ çarşaf. ηαλ απηφο ηεο 

δήηεζε λα ην βγάιεη, ε γπλαίθα απνθάιπςε ην πξφζσπφ ηεο δεκφζηα ρσξίο 

δηζηαγκφ
691

. 

 Δληνχηνηο, αλ θαη ε απνθάιπςε ηνπ πξνζψπνπ ησλ γπλαηθψλ είρε γίλεη 

απνδεθηή ζηηο κνξθσκέλεο ηάμεηο ησλ κεγάισλ πφιεσλ, ζε άιια κέξε πξνρψξεζε 

πνιχ αξγά. Μφιηο ην 1935, ζε ζπλέδξην ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, πξνηάζεθε ε 

απαγφξεπζε ηνπ θεξεηδέ, ζην νπνίν αλ θαη δελ ιήθζεθαλ αλάινγα κέηξα, σζηφζν, 

κε εληνιή πνπ δφζεθε απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ίζρπε ε απαγφξεπζε ηνπ θαιχκκαηνο 

ηνπ πξνζψπνπ ζε νξηζκέλα κέξε
692

.  

 Ζ εηζαγσγή ηνπ ρνξνχ θαη ηεο δπηηθήο κνπζηθήο, ππήξμε κία αθφκε απφδεημε 

ηεο εθζπγρξνληζηηθήο θαηεχζπλζεο ηνπ λένπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Ο Aydemir θάλεη 

κηα αλαθνξά γηα ηνλ πξψην δεκφζην ρνξφ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άγθπξα. 

Παξά ηε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ν Atatürk ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα δείμεη 

ζην έζλνο, φηη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο κπνξνχλ λα ρνξεχνπλ καδί δεκφζηα. Παξά 

                                                

689
 Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 532 – 533. 

690
 Mustafa Selim İmece, (1959), Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu 

Seyahatleri, 1925 (Οη επηζθέςεηο ηνπ Atatürk ζηελ Καζηακνλή θαη ηελ Ηλέπνιε θαηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ θαπέινπ, 1925), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ζει. 47. 
691

 Kinross, (1965), φ.π., ζει. 504, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 440. 
692

 Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 533. 
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ηελ ηξαγειαθηθή θαηάιεμε ηεο βξαδηάο, ν πξψηνο απηφο ρνξφο απνηεινχζε κηα 

ζνβαξφηαηε πξνζπάζεηα ηνπ Γαδή γηα θνηλσληθή αιιαγή
693

. 

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ν ρνξφο έγηλε ηεο κφδαο ζε θάπνηνπο 

θχθινπο. ιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζπκκεηείραλ ζηνπο δεκφζηνπο ρνξνχο θαη ν 

Atatürk έπαηξλε ηεξάζηηα επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε βιέπνληαο ηνπο Σνχξθνπο 

λα ρνξεχνπλ θαη λα απνθηνχλ «πνιηηηζκέλνπο» ηξφπνπο
694

. Ο ίδηνο, απαίηεζε ην 

αλέβαζκα νπεξέηαο ζηα ζέαηξα θαη ηε δηάδνζε επξσπατθψλ ρνξψλ, φπσο ην βάιο 

θαη ην θνμηξφη, ζε αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ
695

.  

 Μηα άιιε θαηλνηνκία ηνπ Atatürk, εληαγκέλε ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ήηαλ θαη ε εηζαγσγή ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο. Σν βξάδπ ηεο 

εμαγγειίαο ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ ζην πάξθν Sarayburnu ζηα 1928, ζην θεζηηβάι 

πνπ είρε δηνξγαλσζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ, νη δηνξγαλσηέο είραλ θξνληίζεη λα ππάξρνπλ 

δχν νξρήζηξεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία έπαηδε ζχγρξνλε ηδαδ θαη ε άιιε ηνπξθηθή 

παξαδνζηαθή κνπζηθή (alaturka
696

). Ζ εηζαγσγή ηεο δπηηθήο κνπζηθήο νδήγεζε, 

κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ Atatürk, ζηε βειηίσζε θαη ησλ δχν κνπζηθψλ εηδψλ, κε 

απνηέιεζκα θάπνηνη Σνχξθνη ζπλζέηεο άξρηζαλ λα ζπλζέηνπλ δπηηθφηξνπε κνπζηθή 

γηα δπηηθά κνπζηθά φξγαλα
697

. 

 Δπίζεο, ην 1936, ηδξχζεθε ζηελ Άγθπξα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Γεξκαλνχ 

κνπζηθνχ Paul Hindemith
698

, ην Κξαηηθφ Χδείν κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο ζηε ρψξα
699

. 

                                                

 
693

 Aydemir, (1969), φ.π., ζει. 261 – 262. 
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 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 452. 
695

 Σνκαλάο, (1990), φ.π., ζει. 30. 
696

 Alaturka: Ζ ηνπξθηθή παξαδνζηαθή κνπζηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νζσκαληθψλ ρξφλσλ 
κπνξεί λα δηαθξηζεί σο εμήο: α) ιατθή κoπζηθή (ή ηνπξθηθή θιαζηθή «έληερλε» κνπζηθή), β) 

ζξεζθεπηηθή κνπζηθή ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε κνπζηθή ησλ κπζηηθψλ ηαγκάησλ, γ) δεκνηηθή 

κνπζηθή. Ζ θιαζηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή είλαη απζηεξά πξνζαξκνζκέλεο ζην ζχζηεκα 

makam, ην νπνίν είλαη κνλνθσληθφ, θαη ζην νπνίν ε νθηάβα είλαη δηαρσξηζκέλε ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο δπηηθήο κνπζηθήο. Ζ ζξεζθεπηηθή κνπζηθή έραζε ηε ζεκαζία ηεο 

φηαλ ην θξάηνο έγηλε θνζκηθφ. Ζ θιαζηθή «έληερλε» κνπζηθή ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ην ζξεζθεπηηθφ 

παξειζφλ θαη ζεσξνχληαλ νπηζζνδξνκηθή. Γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 1934, ε παξαδνζηαθή 

έληερλε ηνπξθηθή κνπζηθή είρε εμνβειηζηεί απφ ην ξαδηφθσλν, ελψ παιηφηεξα, κφιηο ην 1926, ην 

σδείν ηεο παξαδνζηαθήο έληερλεο ηνπξθηθήο κνπζηθήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (ην Darülelhan) είρε 

παξακείλεη θιεηζηφ. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 438, 479].    
697

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 438 – 439. 
698

 Paul Hindemith: Γελλήζεθε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1895 θαη απεβίσζε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 
1963. Τπήξμε έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Γεξκαλνχο κνπζηθνχο ζχγρξνλεο θιαζηθήο κνπζηθήο 

ηνπ 20νπ αηψλα. Ήηαλ ζπλζέηεο, βηνιηζηήο, βηνινλίζηαο, κνπζηθνδηδάζθαινο, κνπζηθνιφγνο θαζψο 

θαη δηεπζπληήο νξρήζηξαο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζην Κάηξν θαη 

ζηελ Άγθπξα σο πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Kemal Atatürk, φπνπ αλέιαβε ην εγρείξεκα ηεο 

αλαδηακφξθσζεο ηεο ηνπξθηθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια θαηέβαιε πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπξθηθήο θξαηηθήο φπεξαο θαη κπαιέηνπ. ηα 1935, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ηνπ Kemal, 
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 Σέινο, ε ππνρξεσηηθή απφθηεζε επσλχκνπ γηα φινπο ηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο, 

θαηέζηε ζεκαληηθφο λεσηεξηζκφο γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία. Ο λφκνο απηφο, πνπ 

ςεθίζηεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1934, ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1935. 

Μέρξη εθείλε ηε ρξνληά νη Σνχξθνη δελ είραλ επψλπκα, πξάγκα πνπ θαζηζηνχζε 

δχζθνιε ηε κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε. ηηο 24 Ννεκβξίνπ 1934, ν ίδηνο λφκνο έδσζε 

ζηνλ Γαδή Mustafa Kemal ην επίζεην Atatürk
700

, πνπ ζεκαίλεη «παηέξαο ησλ 

Σνχξθσλ». Ο ίδηνο, έδσζε ζηελ αδεξθή ηνπ Makbule ην επίζεην Atadan (πνπ 

ζεκαίλεη «ζπγγελήο ηνπ παηέξα») θαη ζηνλ πξσζππνπξγφ θαη θίιν ηνπ İsmet, ην 

επίζεην İnönü (γηα ηε λίθε ηνπ ζηηο κάρεο ηνπ İnönü)
701

.   

 ηα ίδηα πιαίζηα, θαηαξγήζεθαλ φινη νη κε ζηξαηησηηθνί ηίηινη θαζψο θαη νη 

ηίηινη επγελείαο πνπ είραλ επηβηψζεη απφ ην παιαηφ θαζεζηψο, φπσο Paşa, Efendi, 

Gazi, Hanım θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο λέεο ιέμεηο Bay (Κχξηνο) θαη Bayan 

(Κπξία)
702

.   

 πσο δηαπηζηψλεηαη, ε επίδξαζε ηνπ Şemsi Efendi δελ είλαη άκεζα εκθαλήο  

ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ζπλέβεη κε ηηο πξνεγνχκελεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Δληνχηνηο, ε επίδξαζε απηή, γίλεηαη έκκεζα 

αληηιεπηή, παξαθνινπζψληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ηδενινγηθφ πιαίζην, κέζα 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο. Οη έμη αξρέο ηνπ 

Κεκαιηζκνχ, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ήδε δηακνξθσκέλν ζηε 

                                                                                                                                      

ηνπ αλέζεζε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ «Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηεζλνχο θαη Σνπξθηθήο Πνιπθσληθήο Μνπζηθήο». Ζ νινθιήξσζε 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο πξνζέδσζε ζηνλ ζπλζέηε δηεζλή αλαγλψξηζε. Ζ εμέιημε απηή δείρλεη πσο 

είρε ηελ ππνζηήξημε ησλ Ναδί. Αλ θαη δελ έκεηλε ζηελ Σνπξθία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο 
άιινη κεηαλάζηεο, εληνχηνηο, άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζηελ θαιιηηερληθή δσή ηεο ρψξαο. Σν 

Κξαηηθφ Χδείν ηεο Άγθπξαο, ρξσζηάεη πνιιά ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ, ηνλ νπνίν νη λεαξνί Σνχξθνη 

κνπζηθνί ζεσξνχζαλ σο ηνλ κνλαδηθφ δάζθαιφ ηνπο, γη’ απηφ θαη ηνλ πεξηέβαιαλ κε κεγάιν 

ζεβαζκφ. (el.wikipedia.org/wiki/Πάνπι_Υίληεκηη).  
699

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 453. 
700 Atatürk: Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νλφκαδαλ ηνλ Mustafa Kemal, Ata («παηέξα») ή 

Atam («παηέξα κνπ»), αλ θαη ν ίδηνο πξνηηκνχζε ην Atatürk. Γελ ππάξρεη, εληνχηνηο, θάπνηα 

πιεξνθνξία πνπ λα ηνλ παξνπζηάδεη λα επηπιήηηεη θάπνηνλ πνπ ηνλ πξνζθψλεζε Atam. Αξγφηεξα, 

ζθέθηεθε λα αιιάμεη ην φλνκά ηνπ απφ Kemal ζε Kamal. Τπάξρεη κία επηγξαθή ζηε ρνιή 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Άγθπξα, πνπ ηνλ νλνκάδεη Kamal. Ο ίδηνο είρε ηππψζεη κία θάξηα κε 

απηφ ην φλνκα. [Granda, (1973), φ.π., ζει. 35]. Σν Kemal ήηαλ φλνκα αξαβηθήο θαηαγσγήο θαη ν 

ίδηνο, σο πξσηεξγάηεο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο απφ ηα αξαβηθά ζηνηρεία, φθεηιε λα 
έρεη έλα φλνκα θαζαξά ηνπξθηθφ. Σειηθά, απνθάζηζε λα θξαηήζεη ην Kemal Atatürk, παξφηη ζπλήζσο 

ππέγξαθε σο K. Atatürk. [Βνιθάλ – Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 466 – 467]. 
701

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 466, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 148, Ληνύηο, 

(2001), φ.π., ζει. 565 – 566, Kinross, (1964), φ.π., ζει. 473 – 474. 
702

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 466, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 566, Kinross, 

(1964), φ.π., ζει. 473. 
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Θεζζαινλίθε ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ Atatürk, απνηέιεζαλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 πγθεθξηκέλα, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θεξεηδέ ν Atatürk επεδίσμε λα 

απαιιάμεη νξηζηηθά ηε ρψξα απφ ηα απνκεηλάξηα ησλ ηζιακηζηηθψλ επηξξνψλ 

(Λατθηζκφο, Δθθνζκίθεπζε, Ρεποσμπλικανισμός
703

). Με ηελ θαζηέξσζε ηεο 

Κπξηαθήο, σο επίζεκεο εβδνκαδηαίαο αξγίαο, πξνζπάζεζε λα επηηχρεη ηνλ νξηζηηθφ 

δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθείαο απφ ην θξάηνο επηηπγράλνληαο καθξνπξφζεζκα ηελ 

δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ ηνπξθηθή 

θνηλσλία (Δθθνζκίθεπζε, Κξαηηθηζκφο). Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ρνξνχ θαη ηεο δπηηθήο 

κνπζηθήο ν Atatürk απνζθνπνχζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ άλνδν ηνπ 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζην επίπεδν ηνπ κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ (Δθζπγρξνληζκφο, 

Δζληθηζκφο). Σέινο, αληηιακβαλφκελνο ν Atatürk ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Σνχξθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζθπξειαηεζεί ε 

ελφηεηα ηνπ έζλνπο, θαη αθνινπζψληαο ηηο δπηηθέο εθζπγρξνληζηηθέο πξαθηηθέο, 

θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή απφθηεζε ηνπ επσλχκνπ απφ φιν ην ηνπξθηθφ έζλνο 

(Δζληθηζκφο, Δθζπγρξνληζκφο).       
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 Ρεπνπκπιηθαληζκόο: ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο ζηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θεξεηδέ, ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ, φηη ην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θεξεηδέ είρε νξηζηεί ζηνλ 

θαηαζηαηηθφ ράξηε θαη ζηνπο θαλνληζκνχο, πνπ είρε εθδφζεη ην πνιηηηθφ ζψκα ηεο Δζλνζπλέιεπζεο 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεηά ηελ αλεμαξηεζία. Ζ παξαβίαζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

θεξεηδέ ηφζν ζηελ Δζλνζπλέιεπζε φζν θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, απνηεινχζε θαη απνηειεί 

θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο αιιά θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, σο κνξθήο 

πνιηηεχκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ 

Ρεπνπκπιηθαληζκνχ. [Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 308]. Μεγάιν παξάδεηγκα εμαίξεζεο κε κέγα 

πνιηηηθφ αληίθηππν είλαη ε Merve Kavakcı, ε νπνία είρε εθιεγεί κε ην Κφκκα ηεο Δπηπρίαο (Fazilet 

Partisi) θαη κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο σο Βνπιεπηίλα, είρε εκθαληζηεί κε καληίια κέζα ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη ζνθ ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή δσή. Μεηά απφ ην ζάιν 
πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε ίδηα έραζε ηελ ηνπξθηθή ηεο ηζαγέλεηα θαη ην βνπιεπηηθφ ηεο αμίσκα. 

Γηαηεξψληαο ηελ ακεξηθαληθή ηεο ηζαγέλεηα, άξρηζε λα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ 

αλά ηνλ θφζκν θαη παξ’ φιε ηελ επηθξάηεζε ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο / Αλάπηπμεο ην 2002, δελ 

ηέζεθε μαλά δήηεκα γηα εθ λένπ ππνςεθηφηεηα ηεο ίδηαο ή πνιηηηθψλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ δεισκέλα 

ρξήζε ηεο καληίιαο ηνπο δεκνζίσο.   

(http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/tbmm-turban.html). 
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4. Ο αληίθηππνο ηεο κλήκεο ηνπ Atatürk ζήκεξα  

 

 Μεηά απφ κηα πεξηπεηεηψδε δσή, γεκάηε κάρεο, λίθεο θαη αλαηξνπέο, πνπ ηνλ 

θαζηέξσζε σο ηδξπηή ηεο πξψηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ αλέδεημε ζε εζληθφ 

επεξγέηε ηεο, γηα ηελ αλεθηίκεηε πξνζθνξά ηνπ ζην ηνπξθηθφ έζλνο θαη γηα ηε 

δηαξθή θαη αζηακάηεηε πξνζπάζεηά ηνπ λα νδεγήζεη ηελ Σνπξθία ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ν παηέξαο ησλ Σνχξθσλ απεβίσζε ζηηο 9.05 ην 

πξσί ηεο 10
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1938 ζην παιάηη Dolmabahçe ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε
704

. 

 Λίγεο εκέξεο πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ είρε ηαμηδέςεη ζηε Γηάινβα γηα αλάξξσζε 

θαζψο έπαζρε απφ θίξξσζε ηνπ χπαηνο
705

. Ζ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ βχζηζε ζε 

κεγάιν πέλζνο ηε ρψξα. Σν ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ηχπνπ, εμπκλνχζε γηα εκέξεο ηε 

ραξηζκαηηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Σα ζπιιππεηήξηα ηειεγξαθήκαηα έθζαλαλ απφ 

φια ηα έζλε ηνπ θφζκνπ
706

.  

Σν θέξεηξφ ηνπ, ζθεπαζκέλν κε ηελ ηνπξθηθή ζεκαία, εθηέζεθε ζε ιατθφ 

πξνζθχλεκα γηα ελλέα εκέξεο ζην παιάηη ηνπ Dolmabahçe. Αξρηθά, ην ζψκα ηνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζην θαηάζηξσκα ηνπ ηνξπηινθφξνπ Zafer θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

πνιεκηθφ πινίν Yavuz, κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Άγθπξα, φπνπ ηνπνζεηήζεθε 

πξνζσξηλά ζην Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν ηεο
707

. 

Κεδεχηεθε κε ιακπξέο ηηκέο
708

 θαη ζηελ θεδεία ηνπ παξεπξέζεθαλ εηδηθνί 

αληηπξφζσπνη 17 ρσξψλ
709

. ηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 1953, ν Atatürk κεηαθέξζεθε 

ζηνλ ηειηθφ ηφπν αλαπαχζεψο ηνπ, ζην καπζσιείν Anıtkabir ζηελ Άγθπξα
710

. 

 Ο Atatürk ήηαλ πξάγκαηη θαη είλαη κέρξη ζήκεξα ν παηέξαο ησλ Σνχξθσλ
711

. 

Σνπ απέδσζαλ ηνλ ηίηιν ηνπ “Ebedi Şef” («Αηψληνο Ζγέηεο») θαη απφ ηε κέξα πνπ 

πέζαλε, απηφο ζπλέρηζε λα δεη σο ζχκβνιν θαη σο έλλνηα. Ζ θσηνγξαθία ηνπ 

εμαθνινπζεί λα είλαη αληηθείκελν ζεβαζκνχ κε ηνλ ίδην ηεξφ ηξφπν πνπ είλαη ε 

                                                

704
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 509, 524, Ρνπ, (1998), φ.π., ζει. 325, Gülekli, 

(1997), φ.π., ζει. 183, 190, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 567, Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 313. 
705

 Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 313, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 509, 516 – 524. 
706

 Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 184, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 525. 
707

 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 526, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 567 – 568.  
708

 Α. Σζανύζεο, (1960), Ηζηνξία ηνπ ελ Πφλησ ρσξίνπ Υνςά, εθδφζεηο Αθνί Κπξηαθίδε, 

Αζήλα, ζει. 37, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 525 – 526, Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 567. 
709

 Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 313, Gülekli, (1997), φ.π., ζει. 184. 
710

 Φξάγθνο, (2012), φ.π., ζει. 313, Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 527, 532 – 535, 

Ληνύηο, (2001), φ.π., ζει. 568. 
711

 Kinross, (1964), φ.π., ζει. 474. 
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ηνπξθηθή ζεκαία, θαη λα εθηίζεηαη καδί ηεο ζε φινπο ηνπο εζληθνχο ενξηαζκνχο θαη 

ηηο επεηείνπο. Σφζν ζε θπβεξλεηηθά γξαθεία φζν θαη ζηα κπαθάιηθα ηεο γεηηνληάο, 

ππάξρεη ζίγνπξα κηα θσηνγξαθία ηνπ Atatürk. Ζ εηθφλα ηνπ βξίζθεηαη, αθφκε, ζηα 

γξακκαηφζεκα θαη ζηα ρξήκαηα. Αγάικαηά ηνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί παληνχ θαη ηα 

ιφγηα ηνπ έρνπλ ραξαρζεί ζηηο πέηξηλεο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ.   

Σν φλνκά ηνπ έρεη δνζεί ζε ιεσθφξνπο, ζε πάξθα, ζε ζηάδηα, ζε αίζνπζεο 

ζπλαπιηψλ, ζε γέθπξεο, ζε δάζε, ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ζε ηλζηηηνχηα, ζε 

βηβιηνζήθεο θ.ά.
712

. 

Ζ απήρεζε ηνπ Atatürk ζην ηνπξθηθφ έζλνο ππήξμε ηφζν κεγάιε, ψζηε κέρξη 

ζήκεξα ζηηο επεηεηαθέο εθδειψζεηο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ, πέληε ιεπηά 

κεηά ηηο ελληά ην πξσί, θάζε θίλεζε ζηακαηάεη θαη ηεξείηαη ζηγή δχν ιεπηψλ. Οη 

εθεκεξίδεο ηεο ίδηα εκέξαο θπθινθνξνχλ ζε πέλζηκεο εθδφζεηο κε καχξν πιαίζην θαη 

έλαο θαηαηγηζκφο απφ άξζξα, αθεγείηαη θάζε πιεπξά ηεο δσήο ηνπ Μεγάινπ 

Άληξα
713

.  

 Μία απφ ηηο θξάζεηο ηνπ, πνπ έκεηλε παξνηκηψδεο: “Ne mutlu Türküm 

diyene” («Ση επηπρία λα ιέγνκαη Σνχξθνο»), δελ απνπζηάδεη απφ θαλέλαλ ηνίρν 

αίζνπζαο ηνπξθηθνχ θαη κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ, καδί, βέβαηα, κε ηελ πξνηνκή ηνπ θαη 

ηελ ηνπξθηθή ζεκαία
714

.   

Κάζε Παξαζθεπή ηα καζήκαηα ζηα ζρνιεία ηειεηψλνπλ κε έλα θαζηεξψκελν 

ηειεηνπξγηθφ, θαηά ην νπνίν δάζθαινη θαη καζεηέο απαγγέινπλ έλαλ εζληθηζηηθφ 

χκλν αθηεξσκέλν ζηνλ Atatürk θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλχςσζε ηεο ζεκαίαο 

κε ηελ απαγγειία ηνπ εζληθνχ χκλνπ
715

. 

Οη θαζεκεξηλέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπο, θιείλνπλ κε ηελ πξνβνιή ελφο 

ζηξαηηψηε, ν νπνίνο, ππφ ηε κνπζηθή ππφθξνπζε ελφο ηπκπάλνπ, αλεβαίλεη ζην 

καπζσιείν ηνπ Atatürk
716

.  

Ο αληίθηππνο ηελ κλήκεο ηνπ παξακέλεη ηφζν δσληαλφο κέρξη ζήκεξα, φπνπ 

νιφθιεξνο θιάδνο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, έρεη σο θχξην ηνπ αληηθείκελν ηελ 

πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Atatürk. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο 

                                                

712
 Βνιθάλ - Ίηζθνβηηο, (2005), φ.π., ζει. 530 – 531,  

www.ayk.gov.tr/ 

http://www.turkmmo.com/turk-dili-ve-edebiyati-turkce/15534-turk-d304l-kurumu.html 
713

 Υόζακ, (1986), φ.π., ζει. 48. 
714

 Βόιθαλγθ Φόγηεξζηάηλ, (1993), «Γεσξγηαλνί θαη Λαδνί: Γπν πνιηηηζκνί πνπ ζβήλνπλ», 

ζην Ζ Πνιπεζληθή Σνπξθία, κηθ. ηαχξνο Παπαζαλάθεο, Γηεζλή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηελ 

Απειεπζέξσζε ησλ Λαψλ – Κέληξν Πνληηαθψλ Μειεηψλ, εθδφζεηο Γφξδηνο, Αζήλα, ζει. 163.   
715

 Φόγηεξζηάηλ, (1993), φ.π., ζει. 163. 
716

 Φόγηεξζηάηλ, (1993), φ.π., ζει. 163. 

http://www.turkmmo.com/turk-dili-ve-edebiyati-turkce/15534-turk-d304l-kurumu.html
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βηβιηνζήθεο, ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεπκάησλ γχξσ απφ απηφλ, έρεη πνιιαπιαζηαζηεί 

κεηά ην πξαμηθφπεκα. Ζ ιαηξεία ηνπ έρεη πάξεη φλνκα θαη έρεη γίλεη γλσζηή σο 

Atatürkcülük (Αηαηνπξθηζκφο)
717

. 

Χζηφζν, ε άπνςε ηνπ ιανχ γηα ηνλ εγέηε Atatürk, είλαη πξαγκαηηθά 

δηθνξνχκελε. Ζ πιεηνςεθία, φκσο, ηνλ αγαπά θαη ηνλ ζαπκάδεη. Βέβαηα, νη 

πξαγκαηηθνί ιάηξεηο ηνπ Kemal Atatürk είλαη νη αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ θαη ε ειίη 

ησλ δηαλννχκελσλ
718

. 

Πέξα, ινηπφλ, απφ ην καπζσιείν ηνπ, πξαγκαηηθφο ηφπνο ιαηξείαο ηνπ 

Atatürk απνδεηθλχνληαη νη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ηεο Σνπξθίαο. Οη λένη πνπ 

εηζέξρνληαη ζ’ απηέο ηηο ζρνιέο, καδί κε ηηο ζηξαηησηηθέο γλψζεηο, απνθηνχλ γλψζεηο 

γεληθήο θαη θνηλσληθήο παηδείαο, πεζαξρία θαη ηελ ηδενινγία ηνπ Αηαηνπξθηζκνύ
719

. 

Σν 20% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπο, ζρεηίδεηαη κε καζήκαηα 

πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ Atatürk, ηελ ηδενινγία ηνπ, ηηο αξρέο ηνπ θαη ηνλ 

Αηαηνπξθηζκφ
720

.  

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο απφ φια, είλαη φηη ελέπλεπζε θαη ζπλερίδεη λα εκπλέεη 

ηηο επφκελεο γεληέο, νη νπνίεο, φπσο πίζηεπε θαη ν ίδηνο, ζα γίλνληαλ ζπλερηζηέο ηνπ 

δξφκνπ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ, πνπ ν ίδηνο είρε ραξάμεη. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξακέλνπλ ηα ιφγηα ηνπ, ιίγν πξηλ πεζάλεη: «ίγνπξα ην ζψκα κνπ ζα είλαη κηα κέξα 

ζθφλε, αιιά ε Γεκνθξαηία, πνπ είλαη έξγν ηνπ ζψκαηφο κνπ, ζα δεη γηα πάληα»
721

. 

Γηα ην ηνπξθηθφ έζλνο ν Atatürk ήηαλ θαη είλαη «Μεγάινο κεηαξξπζκηζηήο, 

κεγάινο ηδξπηήο ηνπ θξάηνπο, ηεο παηξίδαο θαη απειεπζεξσηήο ηνπ έζλνπο…πάλσ απ’ 

φια, φκσο, ήηαλ κηα κεγάιε πξνζσπηθφηεηα κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο»
722

. 

 

                                                

  
717

 Φόγηεξζηάηλ, (1993), φ.π., ζει. 163 – 164. 

  
718

 Υόζακ, (1986), φ.π., ζει. 51 – 52. 

  
719

 Αηαηνπξθηζκόο: Ζ επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ηνπ Αηαηνπξθηζκνχ σο ηδενινγία 

μεθίλεζε απφ ηηο 12 επηεκβξίνπ 1980. Ο νξηζκφο ηνπ Αηαηνπξθηζκνχ, φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην 

βηβιίν κε ηίηιν «Αηαηνπξθηζκφο – Σν ζχζηεκα ζθέςεο», πνπ δηδάζθεηαη ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, 

είλαη ν εμήο: «Αηαηνπξθηζκφο είλαη νη ξεαιηζηηθέο ηδέεο θαη νη αξρέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ 

Αηαηνχξθ ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή, ηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ηνπο ζεκειηαθνχο 

νξγαληζκνχο ηεο θνηλσλίαο. Οη ζεκειηαθνί απηνί νξγαληζκνί, έρνπλ ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο πιήξνπο 

αλεμαξηεζίαο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, ηε γαιήλε θαη επεκεξία ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ, ηε ζηήξημε ηνπ 

θξάηνπο ζηε ιατθή θπξηαξρία, ηελ αλχςσζε ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηζκνχ ζην επίπεδν ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ, κε νδεγφ ηε ινγηθή θαη ηελ επηζηήκε». [Μερκέη Αιί Μπηξάλη, (Ννέκβξηνο 1986), Γηαηάμηε 
Κχξηε Γηνηθεηά, κηθ. Φξαγθψ Καξάνγιαλ, Β΄ έθδνζε, εθδφζεηο Φιψξνο, ζει. 72, 79]. 
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 Μπηξάλη, (Ννέκβξηνο 1986), φ.π., ζει. 46, 72. 
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 Villalta, (1979), φ.π., ζει. 433. 
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 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, (1964), “Atatürk’ün İnsanlığı” (Ζ αλζξσπηά ηνπ 

Atatürk), ζην Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), ηφκνο 1νο, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, ζει. 17. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 Απφ ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ επξέσο θάζκαηνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Atatürk, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεδξίαο ηνπ ζηελ πξψηε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία, 

εμάγνληαη θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέγεζνο ηεο θαζνξηζηηθήο 

επίδξαζεο ηνπ πξψηνπ ηνπ δαζθάινπ φρη κφλν ζηελ αλακφξθσζε νιφθιεξνπ ηνπ 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο, ζηε δεκηνπξγία ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ζηελ 

αθχπληζε ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο ηδενινγίαο, πνπ 

έκεηλε γλσζηή σο ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ. 

Απφ ηηο πξψηεο αλαηξεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλέιαβε ηελ πξνεδξία, ππήξμε ε θαηάξγεζε ηνπ Υαιηθάηνπ, ζηηο 3 Μαξηίνπ 1924, 

ζεζκφο πνπ ππήξμε άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιακηζκνχ θαη ηα 

απνκεηλάξηα ηνπ «κεγάινπ αζζελή». Ζ θαηάξγεζε ηνπ ππήξμε αλαγθαία, 

πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σνπξθίαο, πνπ ν ίδηνο ν 

Atatürk νξακαηηδφηαλ. Δμάιινπ, ε ελέξγεηα απηή, αληηθαηφπηξηδε ηελ ήδε 

δηακνξθσκέλε ζηάζε ηνπ, απφ ηα πξψηκα καζεηηθά ηνπ ρξφληα ζην ζρνιείν ηνπ 

Şemşi Efendi, απέλαληη ζηε κηζαιινδνμία θαη ηε ζξεζθεία.  

Δθείλα ηα ρξφληα ζηε Θεζζαινλίθε, ν Μustafa Kemal, είρε γίλεη απνδέθηεο 

κηαο εθζπγρξνληζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ελφο ζρνιείνπ, πνπ θαηαξγνχζε ηηο 

θαζηεξσκέλεο ηζιακηζηηθέο ηειεηέο εηζαγσγήο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηεξνδηδαζθαιείσλ 

θαζψο θαη φιν ην παξσρεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνθίι πνπ απηά παξνπζίαδαλ, 

ζέηνληαο εθζπγρξνληζηηθά κέηξα θαη ζηαζκά ζηελ εθπαίδεπζε, ζε κηα επνρή φπνπ 

φια απερνχζαλ ην απζηεξφ, ζξεζθεπηηθφ πιαίζην ηνπ Ηζιακηζκνχ. 

’ απηή ηελ επνρή θαη ζ’ απηφ ην ζρνιείν, ν Μustafa Kemal ππήξμε 

κάξηπξαο ηνπ αληίθηππνπ ηεο εθζπγρξνληζηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ, αθελφο γηαηί ην ζχζηεκα απηφ πξνσζνχζε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θαη 

αθεηέξνπ γηαηί ν ίδηνο ν Şemsi, εμαηηίαο ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ δξφκνπ πνπ είρε 

αλνίμεη κέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, είρε γίλεη ζηφρνο ησλ θαλαηηζκέλσλ 

ηζιακηζηψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ γεγνλφησλ, ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπ Mustafa Kemal απέλαληη ζηε ζξεζθεία θαη φηη απηή 

ζπλεπάγνληαλ.  
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Χζηφζν, ε θαηάξγεζε ηνπ Υαιηθάηνπ δελ ππήξμε απηνχ θαζαπηνχ 

κεηαξξχζκηζε, αιιά ζηελ νπζία, πξνπνκπφο ησλ γεληθφηεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ 

ζα αθνινπζνχζαλ ζε θάζε ηνκέα ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο.  

Αλ θαη ηελ πεξίνδν ηεο ίδξπζεο ηεο λέαο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ν 

Κεκαιηζκφο σο ηδενινγία δελ είρε θαζηεξσζεί επίζεκα, εληνχηνηο, νη έμη αξρέο ηνπ, 

ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίζηεθε αξγφηεξα, κφιηο ην 1937, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk θαη απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ πιαίζηφ ηνπο. 

ζνλ αθνξά, ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ Κεκαιηθή ηδενινγία, 

πξνβάιιεηαη ε άπνςε, φηη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο Παληνπξθηθήο ηδενινγίαο ησλ 

Νεφηνπξθσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Kemal, σο κέινο ησλ Νεφηνπξθσλ ηα ρξφληα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Χζηφζν, ν Kemal, παξ’ φηη ην 

φλνκα ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε δξάζε ηνπ Νενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο, δηαδξακάηηζε 

ειάρηζην έσο αλχπαξθην ξφιν, φπσο καξηπξνχλ νη ηζηνξηθνί. Δμάιινπ, ν ίδηνο δελ 

είρε εθθξάζεη πνηέ πξνζέζεηο αιπηξσηηζκνχ, ν νπνίνο αιπηξσηηζκφο απνηεινχζε ηε 

βαζηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Παληνπξθηζκνχ.  

Μέζα απφ ηηο ακέηξεηεο νκηιίεο ηνπ ζηνλ ηνπξθηθφ ιαφ, νη έλλνηεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο εζληθήο παηδείαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο πξνφδνπ, ηνπ εθδπηηθηζκνχ, ηεο ηζφηεηαο, ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, πξνβάιινληαη αδηάιεηπηα επηβεβαηψλνληαο ηνλ 

ηδενινγηθφ ππξήλα ηεο ζθέςεο ηνπ, ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αιιά θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

Κεκαιηζκνχ, σο γλήζην θαη απζεληηθφ δεκηνχξγεκα ηνπ. 

Αλαηξέρνληαο ηψξα πίζσ ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ επνρή πνπ ν Kemal ήηαλ 

καζεηήο ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, νη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο ηνπ δαζθάινπ ηνπ, 

πνπ εμέθξαδαλ ην λφεκα κηαο ζχγρξνλεο, θηιειεχζεξεο δπηηθήο θνηλσλίαο, άθνπγαλ 

ζην φλνκα ειεπζεξία, δεκνθξαηία, εθπαίδεπζε, εζληθή παηδεία, ηζφηεηα, δηθαηψκαηα 

ησλ γπλαηθψλ. Οη ίδηεο έλλνηεο αιιά θαη νη ίδηεο αλεζπρίεο επηζθξάγηδαλ κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ Şemsi Efendi θαη ηνλ Atatürk. 

Απνδερφκελνη ηελ άπνςε ηνπ ηζηνξηθνχ Enver Ziya Karal, ζεσξνχκε, φηη ν 

Κεκαιηζκφο ππήξμε πξντφλ ηεο εζληθήο επαλάζηαζεο, ζεσξεηηθή βάζε ηεο νπνίαο 

ήηαλ ε δπηηθνπνίεζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. Χζηφζν, αλ ε δπηηθνπνίεζε ππήξμε 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηδενινγίαο ηνπ Κεκαιηζκνχ, ζίγνπξα ε 

ζεκέιηα βάζε ηεο ζα έπξεπε λα αλαδεηεζεί πην παιηά, εθεί φπνπ ε ηδέα ηνπ 

εθδπηηθηζκνχ ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο είρε θάλεη γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηεο 
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ζηελ νζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Απηή ε ζεκέιηα βάζε δελ ήηαλ άιιε απφ ην 

ζχγρξνλν δπηηθνχ ηχπνπ ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi ζηε Θεζζαινλίθε. Πξψηνο ν 

δάζθαινο Şemsi, κε ην ζρνιείν ηνπ, έδεημε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ εθδπηηθηζκνχ 

θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Δπνκέλσο, 

ε Κεκαιηθή ηδενινγία είρε σο ζεσξεηηθή βάζε ηελ δπηηθνπνίεζε ηεο ηνπξθηθήο 

θνηλσλίαο φρη σο πξντφλ ηεο εζληθήο επαλάζηαζεο αιιά σο πξντφλ θαη δεκηνχξγεκα 

ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο Mustafa Kemal Atatürk, ππφ ηελ ηδενινγηθή επίδξαζε ηνπ 

πξψηνπ ηνπ δαζθάινπ Şemsi Efendi.      

Σν κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Atatürk μεθίλεζε απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

ζξεζθείαο. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ησλ αξρψλ: ηνπ Ρεπνπκπιηθαληζκνχ (θαηάξγεζε ηνπ 

ηζιακηθνχ λφκνπ αξία θαη ησλ Ηεξνδηθείσλ), ηνπ Λατθηζκνχ (θιείζηκν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηεξνδηδαζθαιείσλ, ησλ ηεθέδσλ, ησλ δεξβίζηθσλ ηαγκάησλ θαη ησλ 

καπζσιείσλ), ηνπ Κξαηηθηζκνχ (θαζηέξσζε ηνπ θαπέινπ σο θάιπκκα ηεο θεθαιήο), 

ηεο Δθθνζκίθεπζεο (θαηάξγεζε ηνπ θεζηνχ), ηνπ Δζληθηζκνχ (αιιαγή ηνπ 

θαιέζκαηνο ηεο πξνζεπρήο απφ ηα αξαβηθά ζηα ηνπξθηθά) θαη ηνπ Δθζπγρξνληζκνχ 

(ελζάξξπλζε ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο γιππηηθήο), ν Atatürk πξαγκαηνπνίεζε κηα 

ζεηξά απφ ζξεζθεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο επηξξνήο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηεξαηείνπ ζηε λενζχζηαηε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία, θαη ηε δεκηνπξγία 

ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ ην ηνπξθηθφ έζλνο, απαιιαγκέλν απφ 

ηηο απζηεξέο θαη δεηζηδαίκνλεο απαγνξεχζεηο ηνπ Ηζιάκ, λα πξνρσξήζεη ζ’ έλα 

δξφκν πνπ ηνπ εγγπφηαλ κία ζέζε αλάκεζα ζηα πνιηηηζκέλα θαη πξνεγκέλα θξάηε 

ηνπ θφζκνπ. 

Ζ επίδξαζε ηνπ Şemsi Efendi, κέζσ κηαο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ ζηεξηδφηαλ 

ζην Κνξάλη θαη ζηε ζηείξα απνζηήζηζή ηνπ, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ ζρνιείνπ 

ηνπ, πνπ δελ ζχκηδε ζε ηίπνηα ηα αληίζηνηρα ζξεζθεπηηθά, θαη κέζσ ηεο ίδηαο ηεο 

πξνζσπηθήο ζηάζεο ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζην παξσρεκέλν Ηζιάκ, απφ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ νπνίνπ θαηεγνξήζεθε, φηη δηδάζθεη κε ηηο κεζφδνπο «ησλ 

απίζησλ», κέζα απφ φια απηά, είρε δεκηνπξγήζεη ζηνλ Mustafa Kemal έλα 

πξφζθνξν ηδενινγηθφ έδαθνο, πνπ ζπληζηνχζε ηελ απφξξηςε ηνπ Ηζιάκ, σο πνιηηηθή 

πξαθηηθή θαη σο κέζν εθζπγρξνληζκνχ, θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ζην 

ρψξν ηεο ζξεζθείαο. 

ηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε ζεκαληηθφηεξε ππήξμε ε 

γισζζηθή κεηαξξχζκηζε. Άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ, 

έιαβε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο (1923 – 1938) θαη βαζίζηεθε 
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ζηηο εμήο αξρέο: ζηνλ Δζληθηζκφ (θαζαξηζκφο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο), ζηελ 

Δθθνζκίθεπζε (εμσξατζκφο ηεο αξαβηθήο επηξξνήο ηεο γιψζζαο σο ηεξή γιψζζα), 

ζηνλ Δθζπγρξνληζκφ (δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ πξνυπνζέζεσλ 

αληαπνθξηλφκελεο ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο), ζην Ρεπνπκπιηθαληζκφ 

(θαζηέξσζε κηαο επίζεκεο ζπκβαηηθήο γιψζζαο), ζην Λατθηζκφ (ρξεζηκνπνίεζε κηαο 

θνηλά απνδεθηήο γιψζζαο απφ ηελ ειίη θαη ηνλ απιφ ιαφ) θαη ζηνλ Κξαηηθηζκφ 

(ζχζηαζε ελφο επίζεκνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάκβαλε ην γισζζηθφ εγρείξεκα). 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Atatürk λα δηδάμεη ην λέν αιθάβεην ζην ηνπξθηθφ έζλνο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ παξνηκηψδε καπξνπίλαθα, είρε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Ο καπξνπίλαθαο απηφο, ε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηα 

ζρνιηθά ρξφληα ηνπ Mustafa Kemal ζην ζρνιείν ηνπ Şemsi Efendi ζηε Θεζζαινλίθε, 

έγηλε έθηνηε ην ζχκβνιν ηεο λέαο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Ο Mustafa Kemal δελ 

ηνλ απνρσξίζηεθε πνηέ θαη φιε ε πνξεία ηεο δσήο ηνπ ππήξμε ζπλπθαζκέλε κε έλα 

καπξνπίλαθα, ηνπ νπνίνπ ηε ρξήζε είρε θαζηεξψζεη ν Şemsi Efendi ζηε 

Θεζζαινλίθε. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην γεγνλφο, φηη ζηελ έπαπιή ηνπ Çankay 

ζηελ Άγθπξα, ν Atatürk είρε κφληκα εγθαηεζηεκέλν έλαλ ηέηνην καπξνπίλαθα φπνπ 

ζπρλά ππέβαιιε ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ ζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε, απφ ηνλ Atatürk, γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ λένπ αιθαβήηνπ, 

ηεο κεζφδνπ “Usul-i Cedide” θαη ηεο θσλεηηθή κεζφδνπ “Usul-i Savtiye”, ηηο νπνίεο 

πξσηνθαζηέξσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ηφηε νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ν 

πξσηνπφξνο δάζθαινο Şemsi Efendi, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ επηβεβαηψλεη 

φρη κφλν ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ηνπ Şemsi Efendi ζηνλ Kemal Atatürk αιιά 

πξνβάιιεη θαη ην ελδερφκελν κηαο πηζαλήο εθηίκεζεο ηνπ Şemsi Efendi γηα ηελ 

ηνπξθηθή γιψζζα, φπνπ ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ γξακκάησλ ζην κέιινλ, κε ηελ 

εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ, ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή
723

.     

 Μεηαβαίλνληαο ν Atatürk ζην δεχηεξν βήκα ηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο, 

ζεψξεζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εμαγληζκνχ ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηελ 

εθθαζάξηζή ηεο απφ ηα αξαβηθά θαη πεξζηθά ζηνηρεία, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

θαζαξά ηνπξθηθήο γιψζζαο. Χζηφζν, θάηη αληίζηνηρν είρε θάλεη θαη ν Şemsi Efendi 
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ζην ηδησηηθφ ζρνιείν ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ρξεζηκνπνηψληαο κία θαηλνχξγηα 

κέζνδν, ε νπνία έδηλε βαξχηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο
724

.     

 πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί, φηη ν ζηφρνο θαη ησλ δχν, ηνπ 

Atatürk θαη ηνπ Şemsi Efendi, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ, γεσγξαθηθφ, πνιηηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν έδξαζαλ, ππήξμε ε αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Παηδείαο. 

Κάησ απφ ην θνηλφ φξακα ηεο Δζληθήο Δθπαίδεπζεο, ηφζν ν Şemsi Efendi φζν θαη ν 

kemal Atatürk, πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ν Γαδήο έδσζε κηα μερσξηζηή 

ζέζε ζηα ζρέδηά ηνπ, γηα ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

θαζνξηζηηθή ηνπ ζπκκεηνρή, πάλσ ζ’ απηφ ην δήηεκα, ζεσξήζεθε απφ ηα πην 

ζεκαληηθά πξνηεξήκαηά ηνπ θαη πξνέξρνληαλ απφ ηελ θαίξηα επίδξαζε ηνπ Şemsi 

Efendi, ν νπνίνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, 

δεκηνπξγψληαο κάιηζηα ζην ζρνιείν ηνπ θαη ηκήκα γηα θνξίηζηα. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Şemsi Efendi γίλεηαη αληηιεπηή θαη ζε γεγνλφηα ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ηνπ Atatürk. Σα πηνζεηεκέλα ηνπ θνξίηζηα, ελληά ζην ζχλνιν, έιαβαλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε θαη δηέπξεςαλ ζε ηνκείο, πνπ κέρξη ηφηε αλήθαλ 

απνθιεηζηηθά ζηνπο άλδξεο. Χζηφζν, θαη ν Şemsi Efendi ππήξμε παηέξαο ελφο 

πηνζεηεκέλνπ αγνξηνχ, ηνπ νπνίνπ αλέιαβε εμ’ νινθιήξνπ ηε κφξθσζε θαη ηελ 

αλαηξνθή ηνπ.     

Γίλεηαη αληηιεπηφ, επνκέλσο, φηη ε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο επίδξαζε ηνπ 

Şemsi Efendi ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ αιιά θαη ηεο 

θηιειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Atatürk, είλαη εκθαλήο ζρεδφλ ζε φια ηα ζεκεία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη κφλν. Σα γεγνλφηα ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ 

Atatürk, έξρνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο λα επηβεβαηψζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο κεγάιεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ήηαλ ν Şemsi Efendi, ζηελ πνξεία θαη ζηελ 

ςπρνζχλζεζε ηνπ Atatürk. 

 ηε ζπλέρεηα, ε ξηδνζπαζηηθή αλαδηνξγάλσζε νιφθιεξνπ ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηε κεηακφξθσζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο 
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 Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζηε Θεζζαινλίθε, ην γισζζηθφ ράζκα, πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηε 

γιψζζα ηεο ειίη θαη ηνπ απινχ ιανχ, είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηξνθή ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θφζκνπ 

πξνο ηελ αξαβηθή, ιφγσ ηεο κηθξήο απήρεζεο ζην ιαφ ηεο ηνπξθηθήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο απφ ηελ 
άξρνπζα ηάμε. Ο Şemsi Efendi, αληηιακβαλφκελνο ηε δπζθνιία εθκάζεζεο ηεο αξαβηθήο, σο κηα 

πνιχπινθε γιψζζα, πνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ θσλεηηθά ζην ηνπξθηθφ ιεμηιφγην θαη πνπ ε εθκάζεζή 

ηεο ζηεξηδφηαλ ζε κηα δηαδηθαζία ζηείξαο απνκλεκφλεπζεο ρσξίο θαηαλφεζε, έςαρλε κηα επθαηξία 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθζπγρξνληζηηθή κεηαξξπζκηζηηθή ηνπ πξνζπάζεηα. Ζ επθαηξία απηή 

δφζεθε ζηα 1872, φηαλ πξαγκαηνπνίεζε ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ ηνπ ηδησηηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

ζηε Θεζζαινλίθε. 
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πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηαχηηζε κε ηελ «θνηλή πξαθηηθή ησλ πνιηηηζκέλσλ εζλψλ», 

νδήγεζε ζε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

 Ζ λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδενινγία ηνπ 

Κεκαιηζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα 1924 – 1934, ππήξμε ε πην 

καθξφπλνε απφ φιεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηεξίρηεθε ζηηο εμήο αξρέο: ζηνλ 

Δζληθηζκφ (δεκηνπξγία λέσλ λφκσλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο θηιειεχζεξεο 

δεκνθξαηίαο), ζην Λατθηζκφ (λνκηθή βάζε ηεο νηθνγέλεηαο απαιιαγκέλε απφ ηηο 

επηξξνέο ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ), ζηελ Δθθνζκίθεπζε (δηθαίσκα αλεμηζξεζθίαο), ζηνλ 

Δθζπγρξνληζκφ (ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ), ζηνλ Κξαηηθηζκφ (ρεηξαθέηεζε ησλ 

γπλαηθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία) θαη ζην 

Ρεπνπκπιηθαληζκφ (δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο γπλαίθεο). 

 Δπνκέλσο, ην θνκκάηη ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Atatürk, 

πιαηζησκέλν απφ ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηνπ Κεκαιηζκνχ, έδσζε ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ηνπ ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ειεπζεξίεο ησλ γπλαηθψλ. Γηα κία αθφκε θνξά, ν 

Şemsi Efendi, ν δάζθαινο ηεο Θεζζαινλίθεο, είρε επηδξάζεη θαηαιπηηθά, 

εκθπζψληαο ζηνλ Atatürk ην δηθφ ηνπ αγψλα ππέξ ησλ γπλαηθψλ, ζε κία 

νζσκαλνθξαηνχκελε επνρή, φπνπ ε ζέζε ηεο γπλαηθείαο θχζεο ππφθεηηαη ζε 

ππνβηβαζκφ θαη απαμίσζε, φπσο πξνέβιεπε ε ηήξεζε ηνπ ηεξνχ ηζιακηθνχ λφκνπ. 

 Σέινο, νη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk, εληαζζφκελεο ζην 

ηδενινγηθφ πιαίζην ησλ έμη αξρψλ ηνπ Κεκαιηζκνχ (Λατθηζκφο, Δζληθηζκφο, 

Κξαηηθηζκφο, Δθθνζκίθεπζε, Δθζπγρξνληζκφο, Ρεπνπκπιηθαληζκφο), απνηέιεζαλ κία 

γθάκα εθζπγρξνληζηηθψλ κέηξσλ θαη δπηηθψλ επηξξνψλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ 

ηνπξθηθή θνηλσλία, κε ζθνπφ ηελ θαζνιηθή απαιιαγή ηεο ρψξαο απφ ηα απνκεηλάξηα 

ησλ ηζιακηζηηθψλ επηξξνψλ, ηνλ νξηζηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθείαο απφ ην θξάηνο, 

ηελ άλνδν ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζην επίπεδν ηνπ κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ 

δηαζθάιηζε, κέζσ απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο 

ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαζψο θαη ηελ απφξξνηα νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, πνπ ζα πήγαδαλ απφ απηέο.  

 Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ θεξεηδέ, ν Atatürk επεδίσμε λα απαιιάμεη νξηζηηθά ηε 

ρψξα απφ ηα απνκεηλάξηα ησλ ηζιακηζηηθψλ επηξξνψλ (Λατθηζκφο, Δθθνζκίθεπζε, 

Ρεπνπκπιηθαληζκφο). Με ηελ θαζηέξσζε ηεο Κπξηαθήο, σο επίζεκεο εβδνκαδηαίαο 

αξγίαο, πξνζπάζεζε λα επηηχρεη ηνλ νξηζηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο ζξεζθείαο απφ ην 

θξάηνο επηηπγράλνληαο, καθξνπξφζεζκα, ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία (Δθθνζκίθεπζε, 
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Κξαηηθηζκφο). Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ρνξνχ θαη ηεο δπηηθήο κνπζηθήο, ν Atatürk 

απνζθνπνχζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ άλνδν ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζην 

επίπεδν ηνπ κνληέξλνπ πνιηηηζκνχ (Δθζπγρξνληζκφο, Δζληθηζκφο). πκπιεξσκαηηθά, 

αληηιακβαλφκελνο ν Atatürk ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ Σνχξθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζθπξειαηεζεί ε ελφηεηα ηνπ έζλνπο, θαη 

αθνινπζψληαο ηηο δπηηθέο εθζπγρξνληζηηθέο πξαθηηθέο, θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή 

απφθηεζε ηνπ επσλχκνπ απφ φιν ην ηνπξθηθφ έζλνο (Δζληθηζκφο, Δθζπγρξνληζκφο).  

 ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, επνκέλσο, ε επίδξαζε ηνπ 

Şemsi Efendi δελ είλαη άκεζα εκθαλήο, φπσο ζπλέβε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Δληνχηνηο, ε επίδξαζε απηή, γίλεηαη έκκεζα 

αληηιεπηή, παξαθνινπζψληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ηδενινγηθφ πιαίζην, κέζα 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηαξξπζκίζεηο. Οη έμη αξρέο ηνπ Κεκαιηζκνχ, νη 

νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ήδε δηακνξθσκέλν ζηε Θεζζαινλίθε ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν ηνπ Atatürk, απνηέιεζαλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηψλ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

 Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί, φηη ν Kemal Atatürk, έδσζε 

έκθαζε ζηνλ θνζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ λένπ Κξάηνπο, πνπ ίδξπζε. Γηα απηφ ην ζθνπφ, 

αλαθήξπμε ηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία θαηαξγψληαο ην κέρξη πξφηηλνο Υαιηθάην θαη 

πξνζπάζεζε λα θπβεξλήζεη ηε ρψξα κε βάζε ζχγρξνλνπο λφκνπο θαη ζεζκνχο, 

βαζηζκέλνπο ζε επξσπατθά πξφηππα. Σν κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ πξφγξακκα, άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηηο έμη αξρέο ηνπ Κεκαιηζκνχ θαη δηαπνηηζκέλν απφ ηελ γεληθφηεξε 

ηδενινγηθή θηινζνθία ηνπ πξψηνπ ηνπ δαζθάινπ ζηε Θεζζαινλίθε, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, 

ζηελ νπνία ην ζχγρξνλν Σνπξθηθφ Κξάηνο νθείιεη ηελ χπαξμε ηνπ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 

 Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ δχν θεληξηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη αληηιεπηή ε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο επίδξαζε ηνπ Şemsi 

Efendi ζηε δηακφξθσζε ηεο θηιειεχζεξεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ηδεψλ, ηεο 

ηδενινγίαο θαη ηεο δνκήο ηεο ζθέςεο ηνπ Mustafa Kemal Atatürk.  

Ζ ηδενινγία ηνπ Κεκαιηζκνχ, σο γλήζην δεκηνχξγεκα ηνπ ηδξπηή ηεο, 

παξνπζηάδεη έλα ηδενινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν αλάινγν ησλ δπηηθψλ θαη 

εθζπγρξνληζηηθψλ επηξξνψλ, απνδέθηεο ησλ νπνίσλ ππήξμε ν Mustafa Kemal ζηα 

πξψηκα καζεηηθά ηνπ ρξφληα ζην ζρνιείν ηνπ πξψηνπ ηνπ δαζθάινπ ζηε 

Θεζζαινλίθε.  

Δληνχηνηο, ε Κεκαιηθή ηδενινγία θαη ν δεκηνπξγφο ηεο πέξαζαλ γηα πάληα 

ζηηο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο σο νη θεληξηθνί ήξσεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο. Ο δάζθαινο Şemsi, παξ’ φιν ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ πφιε πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε, έκεηλε 

μεραζκέλνο ηφζν απφ ηνπο Έιιελεο ηζηνξηθνχο φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηε 

Θεζζαινλίθε. 

 Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα δψζεη, επίζεο, ηελ αλζξψπηλε 

δηάζηαζε απηνχ ηνπ δαζθάινπ, λα γλσζηνπνηήζεη αιιά θαη λα ππελζπκίζεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη λα 

απνδψζεη έλαλ χζηαην θφξν ηηκήο ζ’ έλαλ δάζθαιν, ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθφηεηά ηνπ, ην ζξήζθεπκα θαη ηελ γιψζζα ηνπ, ππήξμε έλαο Μεγάινο 

Γάζθαινο, πνπ αγαπνχζε ηα παηδηά, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε 

Θεζζαινλίθε.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Ελληνόγλωσση: 

 

 

- Αιεμαλδξήο Απόζηνινο, (1940), Πνιηηηθαί Αλακλήζεηο, Πάηξα. 

- Βαΐδεο Θωκάο Αζ., (1936), Κεκάι Αηαηνχξθ: Ο δεκηνπξγφο ηεο Νέαο Σνπξθίαο, 

εθδφζεηο Αθξνπφιεσο, Αζήλαη. 

- Βαθαιόπνπινο Απόζηνινο Δ., (1983), Ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 316 π.Υ. – 1983, 

εθδφζεηο Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. 

- Βαθαιόπνπινο Κωλζηαληίλνο Α., (1988), Νεφηνπξθνη θαη Μαθεδνλία (1908 – 

1912), εθδφζεηο Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. 

- Βαιζακίδεο Παζράιεο, (1998), «Σα ηνπξθηθά ζρνιεία ζην ζαληδάθη Θεζζαινλίθεο 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1910 – 1911», ζην Μαθεδνληθά, 1997 – 1998, ηφκνο 31
νο

, 

χγγξακκα πεξηνδηθφλ ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, ζει. 

345 – 390. 

- Βειόπνπινο Κπξηάθνο, (1999), Απηνί είλαη νη Σνχξθνη: Μχζνο θαη Πξαγκαηηθφηεηα, 

εθδφζεηο Βηβιηνγλσζία, Θεζζαινλίθε. 

- Βεληήξεο Γεώξγηνο, (1931), Ζ Διιάο ηνπ 1910 – 1920, ηφκνο 1
νο

, Αζήλαη.   

- Βνιθάλ Βακίθ Νη. – Ίηζθνβηηο Νόξκαλ, (2005), Αηαηνχξθ, Μηα ςπρνβηνγξαθία, 

κηθ. Κψζηαο Εεξβφο, εθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα. 

- Γηαιινπξίδεο Υξηζηόδνπινο Κ., (1999), Ζ Σνπξθία ζε Μεηάβαζε, εθδφζεηο 

ηδέξεο, Αζήλα. 

- Γθαξκπνιάο Νηθόιανο, (1933), Πψο ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε ειιεληθή, 

Θεζζαινλίθε. 

- Γνύλαξεο Βαζίιεο, (1987), «Ο Μαθεδνληθφο Αγψλαο ζην ηέινο ηνπ. Πξνζπάζεηεο 

αλαδηνξγάλσζεο θαη θαηλνχξγηεο θαηεπζχλζεηο», ζηα Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ «Ο 

Μαθεδνληθφο Αγψλαο», ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε, ζει. 113 – 124. 

- Γνύλαξεο Βαζίιεο, (1997), «Θεζζαινλίθε, 1830 – 1912: ηζηνξία, νηθνλνκία θαη 

θνηλσλία», ζην Σνηο αγαζνίο βαζηιεχνπζα, Θεζζαινλίθε, ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο, 

επηκ. Υαζηψηεο Κ.Η., ηφκνο 1
νο

, εθδφζεηο Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, ζει. 156 – 

175. 

- Γξεγνξίνπ Αιέμαλδξνο Υ. – Υεθίκνγινπ Δπάγγεινο Α., (2008), Ζ Θεζζαινλίθε 

ησλ πεξηεγεηψλ 1430 -1930, εθδφζεηο Μίιεηνο, Αζήλα. 



 167 

- Γεκεηξηάδεο Βαζίιεο, (1983), Σνπνγξαθία ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο 1430 – 1912, εθδφζεηο Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, 

Θεζζαινλίθε. 

- Γεκεηξηάδεο Μελέιανο, (1989), Λεμηθφλ Διιελν – Σνπξθηθφλ, Σνπξθν – Διιεληθφλ, 

Sözlük Yunancadan – Türkçeye, Türkçeden – Yunancaya, Γ  ́ έθδνζε, εθδφζεηο 

Καθνπιίδε, Αζήλα. 

- Δλεπεθίδεο Πνιπρξόλεο Κ., (1981), Ζ Θεζζαινλίθε ζηα ρξφληα 1875 – 1912, 

εθδφζεηο Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε. 

- Δπζηξαηηάδεο Δπζηξάηηνο, (Απξίιηνο 1997), «Ζ Θεζζαινλίθε ηνπ 1903», 

Πεξηνδηθφ ΓΗΑΣΗ: Μεληάηηθε Δπηζεψξεζε, ηεχρνο 262, ζει. 21 – 38. 

- Κηνπξνπινύ Μερκέη Φνπάη, (2001), Οη απαξρέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

κηθ. ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

- Κινγθ Ρίηζαξλη, (1999), χληνκε Ηζηνξία ηεο Νεψηεξεο Διιάδαο: Απφ ηελ παξαθκή 

θαη πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ κέρξη ην 1985, κηθ. Υάξεο Φνπληέαο, Δ΄ έθδνζε, 

Ηλζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ – Α. Καξδακίηζα, Αζήλα. 

- Κνιηόπνπινο Ηωάλλεο ., (2001), Νεψηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία 1789 – 1945: Απφ ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κέρξη ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε  ́ αλαηχπσζε, εθδφζεηο 

Βάληαο, Θεζζαινλίθε. 

- Κνλόξηαο Παξαζθεπάο, (1998), Οζσκαληθέο ζεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, Βεξάηηα γηα ηνπο πξνθαζήκελνπο ηεο Μεγάιεο Δθθιεζίαο: 17
νο

 – αξρέο 

20
νπ

 αηψλα, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα. 

- Κνληνγηάλλεο Παληειήο Μ., (έηνο Γ΄ 1910), «ρνιεία αιινθχισλ ελ Θεζζαινλίθε», 

ζην Μαθεδνληθφλ Ζκεξνιφγηνλ (Πακκαθεδνληθνχ πιιφγνπ), Δπεηεξίο ησλ 

Μαθεδφλσλ, ἐλ Αζήλαηο, ζει. 155 – 183. 

- Ληνύηο Μπέξλαξλη, (2001), Ζ αλάδπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο: ηα ζηάδηα ηεο 

αλάδπζεο, κηθ. Π. Κσλζηαληέαο, ηφκνο 1
νο

, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

- Λνπθάηνο πύξνο, (1986), «Πνιηηεηνγξαθηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, λνκνχ θαη πφιεο, 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910», ζην Ζ Θεζζαινλίθε κεηά ην 1912, Κέληξν 

Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, ζει. 101 – 129. 

- Μαδάνπεξ Μαξθ, (2006), Θεζζαινλίθε, πφιε ησλ θαληαζκάησλ: ρξηζηηαλνί, 

κνπζνπικάλνη θαη Δβξαίνη, 1430 - 1950, κηθ. Κψζηαο Κνπξεκέλνο, εθδφζεηο 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα. 

- Μάδεο Ηωάλλεο Θ., (1995), «Σν Ηζιάκ ζηελ Σνπξθία», ζην Ζ Σνπξθία ζήκεξα: 

Πνιηηεία, θνηλσλία, νηθνλνκηθά, εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζξεζθεία, ΔΛΗΑΜΔΠ, εθδφζεηο 

Παπαδήζε, ζει. 273 – 290.   



 168 

- Μαζζαβέηαο Αιέμαλδξνο, (Κπξηαθή 16.01.2011), «Θεζζαινλίθε θαη Νεφηνπξθνη: 

Λίθλν ηνπ νζσκαληθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ», εθεκεξίδα 

Μαθεδνλία, Αξ. Φχιινπ 28.965, Έηνο 99
ν
, ζει. 25 – 28, 37 – 40. 

- Μέγαο Γηάλλεο, (Κπξηαθή 16.01.2011), «Θεζζαινλίθε θαη Νεφηνπξθνη: Ζ 

αληεπαλάζηαζε ηνπ 1909 θαη ε θαζαίξεζε ηνπ ζνπιηάλνπ Ακπληνχι Υακίη», 

εθεκεξίδα Μαθεδνλία, Αξ. Φχιινπ 28.965, Έηνο 99
ν
, ζει. 25 – 28, 37 – 40. 

- Μηραειίδεο Ηάθωβνο, (Κπξηαθή 16.01.2011), «Θεζζαινλίθε θαη Νεφηνπξθνη: 

Πξφθεηηαη γηα κία εζληθηζηηθή θίλεζε», εθεκεξίδα Μαθεδνλία, Αξ. Φχιινπ 28.965, 

Έηνο 99
ν
, ζει. 25 – 28, 37 – 40. 

- Μόιρν Ρέλα, (ρεηκψλαο 1994), «Ζ εβξατθή παξνπζία ζηε Θεζζαινλίθε», 

Παξαηεξεηήο, ηεχρνο 25 – 26, ζει. 13 – 51. 

- Μόιρν Ρέλα, (2001), Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο 1856 - 1919: κηα ηδηαίηεξε 

θνηλφηεηα, εθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα. 

- Μνζθώθ Κωζηήο, (1973), Θεζζαινλίθε 1700 – 1912, ηνκή ηεο κεηαπξαηηθήο πφιεο, 

ηφκνο 1
νο

, εθδφζεηο ηνραζηήο, Θεζζαινλίθε. 

- Μπαθηξηδήο Ηωάλλεο Μ., (2004), «Ζ αλαγγειία ζηνλ ηχπν ηνπ θνξπθαίνπ γεγνλφηνο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 1928. Ζ γισζζηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε αιιαγή ησλ 

αξηζκψλ θαη ηνπ εκεξνινγίνπ», ζην Βαιθαληθά χκκεηθηα, ηφκνη 14
νο

 – 15
νο

, ΗΜΥΑ, 

Θεζζαινλίθε, ζει. 155 – 181. 

- Μπηξάλη Μερκέη Αιί, (Ννέκβξηνο 1986), Γηαηάμηε Κχξηε Γηνηθεηά, κηθ. Φξαγθψ 

Καξάνγιαλ, Β  ́έθδνζε, εθδφζεηο Φιψξνο. 

- Μπνύθα Νηθνιέηα, (Σξίηε 13.11.2007), «Σν νζσκαληθφ ζρνιείν ηνπ Κεκάι», 

εθεκεξίδα Μαθεδνλία, Αξ. Φχιινπ 28.028, Έηνο 96
ν
, ζει. 41. 

- Οδληνγάλ Γθηνπλάη Γθηνθζνύ, (2002), «Ο Παληνπξθηζκφο σο εξγαιείν εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηηο ηνπξθνγεξκαληθέο ζρέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ», ζην Μχζνο θαη πξαγκαηηθφηεηα, αλάιπζε ηεο ηνπξθηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 22 Σνχξθνη αθαδεκατθνί αλαιχνπλ ηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή, κηθ. Υξήζηνο Σζηβηηδίνγινπ, επηκ. πξσηφηππνπ θεηκέλνπ: Faruk 

Sönmezoğlu, ηφκνο 2
νο

, εθδφζεηο infoγλψκσλ, ζει. 43 – 69. 

- Παπαγηαλλόπνπινο Απόζηνινο, (1982), Ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο, εθδφζεηο Ρέθνο, 

Θεζζαινλίθε. 

- Παπαδόπνπινο ηέθαλνο Η., (1970), Δθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Διιεληζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, Δ.Μ.., 

Θεζζαινλίθε. 

- Παξέζνγινπ Αζαλάζηνο Δ., (1995), «Σν ηνπξθηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα», ζην Ζ 

Σνπξθία ζήκεξα: Πνιηηεία, θνηλσλία, νηθνλνκηθά, εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζξεζθεία, 

ΔΛΗΑΜΔΠ, εθδφζεηο Παπαδήζε, ζει. 27 – 112.  



 169 

- Πνύιηνλ Υηνπ, (Ηνχληνο 2000), Ζκίςειν, Γθξίδνο ιχθνο θαη εκηζέιελνο: ηνπξθηθφο 

εζληθηζκφο θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο, κηθ. Δχα Πέππα, Α  ́ έθδνζε, εθδφζεηο 

Οδπζζέαο, Αζήλα. 

- Ραθηηβάλ Κωλζηαληίλνο, (1951), Έγγξαθα θαη ζεκεηψζεηο εθ ηεο πξψηεο ειιεληθήο 

δηνηθήζεσο ηεο Μαθεδνλίαο 1912 – 1913, Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, 

Θεζζαινλίθε. 

- Ρνπ Εαλ - Πωι, (1998), Ζ ηζηνξία ησλ Σνχξθσλ, 2.000 ρξφληα απφ ηνλ Δηξεληθφ σο 

ηε Μεζφγεην, κηθ. Μαξία κπξληψηε, εθδφζεηο Γθνβφζηε, Αζήλα. 

- βνξώλνο Νίθνο Γ., (1996), Σν εκπφξην ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ 18
ν
 αηψλα, εθδφζεηο 

Θεκέιην.  

- ηακπνπιήο Γεώξγηνο, (1984), Ζ δσή ησλ Θεζζαινληθέσλ πξηλ θαη κεηά ην 1912: 

Λανγξαθία, ήζε θαη έζηκα. Αθηέξσκα ζηα 2300 ρξφληα ηεο Θεζζαινλίθεο, εθδφζεηο 

Γηφζθνπξνη, Θεζζαινλίθε. 

- Σδαλαθάξεο Βαζίιεο Η., (2012), Ο θφθθηλνο ζνπιηάλνο: Ο Αβδνχι Υακίη θαη ε 

άγλσζηε Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα. 

- Σνκαλάο Κώζηαο, (1990), Οη θάηνηθνη ηεο παιηάο Θεζζαινλίθεο, εθδφζεηο Νεζίδεο, 

Θεζζαινλίθε. 

- Σνκαλάο Κώζηαο, (1995), Υξνληθφ ηεο Θεζζαινλίθεο: 1875 – 1920, εθδφζεηο 

Νεζίδεο, Θεζζαινλίθε. 

- Σνκαλάο Κώζηαο, (1997), Σα ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο κέρξη ην 1944, εθδφζεηο 

Νεζίδεο, Θεζζαινλίθε. 

- Σνπληζάη Φαξνύθ – Καξαηδάο Λεωλίδαο, (2000), Σνπξθνειιεληθφ Λεμηθφ – Türkçe 

Yunanca Sözlük, Κέληξν Αλαηνιηθψλ Γισζζψλ θαη Πνιηηηζκνχ, Αζήλα. 

- Σζανύζεο Α., (1960), Ηζηνξία ηνπ ελ Πφλησ ρσξίνπ Υνςά, εθδφζεηο Αθνί 

Κπξηαθίδε, Αζήλα. 

- Φόγηεξζηάηλ Βόιθαλγθ, (1993), «Γεσξγηαλνί θαη Λαδνί: Γπν πνιηηηζκνί πνπ 

ζβήλνπλ», ζην Ζ Πνιπεζληθή Σνπξθία, κηθ. ηαχξνο Παπαζαλάθεο, Γηεζλή Έλσζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηελ Απειεπζέξσζε ησλ Λαψλ – Κέληξν Πνληηαθψλ 

Μειεηψλ, εθδφζεηο Γφξδηνο, Αζήλα, ζει. 155 – 196. 

- Φξάγθνο Φξαγθνύιεο ., (2012), Πνηα Σνπξθία; Πνηνη Σνχξθνη;, εθδφζεηο Ληβάλε, 

Αζήλα. 

- Υαηδεθπξηάθνπ Γεώξγηνο, (1910), Οδεγφο  Μαθεδνλίαο 1909 - 1910, Αζήλα. 

- Υαηδεθπξηάθνπ Γεώξγηνο, (έηνο Δ  ́ 1912), «Νενηνπξθηθά», ζην Μαθεδνληθφλ 

Ζκεξνιφγηνλ (Πακκαθεδνληθνχ πιιφγνπ), ηχπνηο Απγήο Αζελψλ, Θ. 

Απνζηνινπνχινπ, ἐλ Αζήλαηο, ζει. 98 – 107. 

- Υεθίκνγινπ Δπάγγεινο Α., (1994), Νεφηεξεο θαη ιαλζάλνπζεο εηδήζεηο γηα ηα 

εθπαηδεπηήξηα θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο 



 170 

Θεζζαινλίθεο 1850 - 1912, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Ηζηνξίαο 

Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 4
νο

, Θεζζαινλίθε. 

- Υεθίκνγινπ Δπάγγεινο Α., (1996), Θεζζαινλίθε, Σνπξθνθξαηία θαη Μεζνπφιεκνο, 

εθδφζεηο Έθθξαζε, Θεζζαινλίθε.   

- Υόζακ Νηέηβηλη, (1986), Οη Σνχξθνη, κηθ. – επηκ. Διέλε Σακβάθε, εθδφζεηο 

Ησάλλεο Φιψξνο, Αζήλα. 

- Υξηζηνδνύινπ Υξίζηνο Κ., (2012), Οη ηξεηο ηαθέο ηνπ Υαζάλ Σαρζίλ Παζά, Γ΄ 

έθδνζε, εθδφζεηο Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε. 

 

 

Ξενόγλωσση: 

 

 

- Abbott G. F., (1903), The Tale of a Tour in Macedonia, Edward Arnold, London. 

- Abdullah Achmed – Anavi Leo, (September 28, 1922), The Rise of Mustapha 

Kemal Pasha from Obscurity, The Bridgeport Telegram. 

- Adler Elkan Nathan, (1905), Jews in Many Lands, Jewish Publication Society of 

America, Philadelphia. 

- Ahmad Feroz, (1969), The Young Turks, Clarendon Press, Oxford. 

- Akin Salih & Akinci Mehmet Ali, (Janvier 2003), “La Reform Linguistique 

Turque”, ζην Glottopol, Reveu de sociolinguistique en ligue: Quelle politique 

linguistique pour quel Etat – nation?, No. 1, ζει. 76 – 86. 

- Akyüz Yahya, (1981), “Atatürk’ü Yetiştiren Öğretmenlerden Birkaçı” (Μεξηθνί απφ 

ηνπο δαζθάινπο πνπ γαινχρεζαλ ηνλ Atatürk), ζην Atatürk Devrimleri ve Eğitim 

Sempozyumu (9 – 10 Nisan 1981) [Οη Μεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk θαη ην 

Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην (9 – 10 Απξηιίνπ 1981)], Ankara, ζει. 109 – 120. 

- Akyüz Yahya, (1989), Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1988’ e) [Ηζηνξία ηεο 

Σνπξθηθήο Δθπαίδεπζεο (Ξεθηλψληαο απφ ην 1988)], Ankara. 

- Armstrong Capitaine H. C., (1933), Mustafa Kemal, Payot, Paris. 

- Armstrong Harold Courtenay, (1933), Gray Wolf, Mustafa Kemal: An Intimate 

Study of a Dictator, Minton, Balch & Co, New York. 

- Arnold Arthur R., (1868), From the Levant, the Black Sea and the Danube, ηφκνο 

1
νο

, Chapman & Hall: 193 Piccadilly, London. 

- Associated Press, (Saturday, July 3, 1920), “Takes Issue with Turk’s Statement 

about Armenians”, Evening Progress. 

- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Οκηιίεο θαη Γειώζεηο ηνπ Atatürk), (1945), 

ηφκνο 1
νο

, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul. 



 171 

- Atay Falih Rıfkı, (1980), Çankaya (Σζαλθάγηα), Bateş Yayınları, İstanbul. 

- Ateş Toktamış, (2000), Türk Devrim Tarihi (Ηζηνξία ηεο Σνπξθηθήο Δπαλάζηαζεο), 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 

- Aydemir Şevket Süreyya, (1969), Tek Adam (Ο Ξερσξηζηφο Άλδξαο), ηφκνο 1
νο

, 

Remzi Kitabevi, İstanbul. 

- Baer Marc David, (Jun. 2007), “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in 

Ottoman Salonica and Turkish Istanbul”, Journal of World History, ηφκνο 18
νο

, Νν. 

2, ζει. 141 – 169. 

- Bali Rifat N., (2008), “The Dönmes in the Memoirs of Fuat Andic”, ζην A 

Scapegoat for All Seasons: The Dönmes or Crypto – Jews of Turkey, Gorgias Press 

& The Isis Press, Istanbul, ζει. 209 – 212.  

- Best J. J., (1842), Excursion in Albania and thence to Thessalonica and 

Constantinople, 34
th
 regiment, London. 

- Borak Sadi – Kocatürk Utkan, (1972), Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Tamim ve 

Telgrafları (Δγθχθιηνο ησλ Οκηιηψλ θαη ησλ Γειψζεσλ ηνπ Atatürk θαη ηα 

Σειεγξαθήκαηά ηνπ), ηφκνο 5
νο

, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara. 

- Boué Ami, (1840), La Turquie d’Europé, ηφκνο 2
νο

, Éditeur: Chez Arthus Bertrand, 

Paris. 

- Bozdağ İsmet, (2002), Universal Dimensions of Atatürk, Kültür Bakanlığı, Ankara. 

- Brailsford Henry Noel, (1906), Macedonia· its Races and their Future, Methuen 

and Co, London. 

- Cebesoy Ali Fuat, (1967), Sınıf Arkadaşım Atatürk, Okul ve genç subaylık hâtıraları 

(Ο ζπκκαζεηήο κνπ Atatürk, ην ζρνιείν θαη νη αλακλήζεηο ησλ λεαξψλ αμησκαηηθψλ), 

İnkılap ve Aka Kitabevleri Koll. Şti, İstanbul.  

- Clarke Edward Daniel, (1816), Travels in Various Countries of Europe, Asia and 

Africa, ηφκνο 4
νο

, London.  

- Danon Abraham, (1897), “Une secte Judéo-Musulmane en Turquie”, ζην Revue 

des Etudes Juives, ηφκνο 35
νο

, ζει. 264 – 281. 

- Davison Roderic H., (1987), “Osmanlı Türkiye’sinde Batılı Eğitim” (Ζ Γπηηθή 

Δθπαίδεπζε ζηελ Οζσκαληθή Σνπξθία), ζην Belleten, çev. Mehmet Seyitdanlıoğlu, 

ηφκνο 51
νο

, Νν. 200. 

- Deringil Selim, (1999), The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation 

of Power in the Ottoman Empire, 1876 – 1909, London. 

- Duben Alan – Behar Cem, (1991), Istanbul Households, Marriage, Familly and 

Fertility: 1880 - 1940, Cambridge University Press, Cambridge. 

- Dumont Paul, (1982), “Jewish Communities in Turkey during the Last Decades of 

the Nineteenth Century in the Light of the Archives of the Alliance Israélite 



 172 

Universelle”, Christians and Jews in the Ottoman Empire· the Functioning of a 

Plural Society, in Benjamin Braude and Bernard Lewis (eds.), ηφκνο 1
νο

, New York, 

ζει. 209 – 242. 

- Dwight H. G., (1915), “Saloniki”, ζην National Geographic Magazine, ηφκνο 30
νο

, 

ζει. 203 – 232. 

- Eden E. – Stavroulakis N., (1997), Salonika: A Family Cookbook, Talos Press, 

Athens.  

- Eren İsmaıl, (1969), “Atatürk’ün İlk Hocası Şemsi Efendi” (Ο Şemsi Efendi, ν 

πξψηνο δάζθαινο ηνπ Atatürk), ζην Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (Πεξηνδηθφ 

Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο), ηφκνο 5
νο

, Νν. 26, ζει. 5 – 7. 

- Ergin Osman, (1939), Türkiye Maarif Tarihi (Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Σνπξθία), ηφκνο 5
νο

, Osmanbey Matbaası, İstanbul. 

- Ergin Osman, (1977), Türk Maarif Tarihi (Ηζηνξία ηεο Σνπξθηθήο Δθπαίδεπζεο), 

ηφκνη 1
νο

 – 2
νο

, İstanbul. 

- Feyzioğlu Turhan, (1986), Atatürk ve Milliyetçilik (Atatürk θαη Δζληθηζκφο), Atatürk 

ve Atatürkçülük Dizisi: 1, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu, Basım 

Evi, Ankara.  

- Freely John, (2001), The Lost Messiah: In Search of the Mystical Rabbi Sabbatai 

Sevi, Published by Viking, Great Britain. 

- Galante Abraham, (1985), Histoire des Juifs de Turquie, (9 ηφκνη), ηφκνο 6
νο

, 

Istanbul. 

- Garnett Lucy, (1904), Turkish Life in Town and Country, George Newnes, London. 

- Giritli İsmet, (1984), “Kemalist ideology and its characteristics”, ζην Papers and 

Discussion, Türkiye İs Bankası İnternational Symposıum on Atatürk (17 – 22 May 

1981), Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, Ankara, ζει. 311 – 326. 

- Gökbilgin M. Tayyib, (1957), “Midhat Paşa” (Μηδάη Παζά), ζην İslâm 

Ansiklopedisi (Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Ηζιάκ), ηφκνο 8
νο

, Maarif Basımevi, İstanbul, ζει. 

270 – 282. 

- Granda Cemal, (1973), Atatürk’ün uşağı idim (Ήκνπλ ν κπάηιεξ ηνπ Atatürk), 

Hürriyet Yayınları, İstanbul. 

- Gunther John, (1938), Inside Europe, Harper & Brothers, New York. 

- Gunther John, (1965), Procession, Harper & Row, New York. 

- Gülekli Nurettin Can, (1997), Resimlerle Atatürk Hayatı ve Devrimleri (Ζ δσή θαη 

νη Μεηαξξπζκίζεηο ηνπ Atatürk κέζα απφ θσηνγξαθίεο), İnkilâp Kitabevi, İstanbul. 

- Hamza Yusuf, (1933), “Atatürk ve Makedonya’da yaşayan Türkler ve azınlıklar” 

(Ο Atatürk, νη Σνχξθνη θαη νη κεηνλφηεηεο πνπ δνχζαλ ζηε Μαθεδνλία), ζην Türk 



 173 

Dünyası Araştırmaları (Σνπξθηθέο Παγθφζκηεο Μειέηεο), ηφκνο 14
νο

, Νν. 82, Etam, 

İstanbul, ζει. 9 – 27. 

- Holland Henry, (1815), Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia 

&c, during the Years 1812 and 1813, Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and 

Brown, London. 

- İmece Mustafa Selim, (1959), Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu 

Seyahatleri, 1925 (Οη επηζθέςεηο ηνπ Atatürk ζηελ Καζηακνλή θαη ηελ Ηλέπνιε θαηά 

ηελ επαλάζηαζε ηνπ θαπέινπ, 1925), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 

- İnalcık Halil, (1964), “Atatürk ve Türkiye’nin modernleşmesi” (Ο Atatürk θαη ν 

Δθζπγρξνληζκφο ηεο Σνπξθίαο), ζην Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), ηφκνο 

1
νο

, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ζει. 189 – 196. 

- İnan Âfet, (1969), Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazıları 

(Πνιηηηζκέλεο Δπηζηήκεο θαη ρεηξφγξαθα ηνπ Mustafa Kemal Atatürk), Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara. 

- İnan Âfet, (1971), Mustafa Kemal Atatürk’ten yazdıklarım (Οη ζεκεηψζεηο κνπ απφ 

ηνλ Mustafa Kemal Atatürk), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 

- İnönü İsmet, (1970), “Devlet Kurucusu Atatürk” (Ο ηδξπηήο ηνπ Κξάηνπο Atatürk), 

ζην Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), ηφκνο 3
νο

, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, ζει. 1 – 18. 

- İslâm Ansiklopedisi (Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Ηζιάκ), (1949), ηφκνο 3
νο

, Millî Eğitim 

Basımevi, İstanbul.
    

 

- Karaosmanoğlu Yakup Kadri, (1964), “Atatürk’ün İnsanlığı” (Ζ αλζξσπηά ηνπ 

Atatürk), ζην Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), ηφκνο 1
νο

, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara, ζει. 15 – 20. 

- Karpat Kemal H., (1985), “Ottoman Population Records and the Census of 1881/2 

– 1893 and 1905/ 1906”, ζην Ottoman Population 1830 – 1914, Demographic and 

Social Characteristics, Madison, WI: University of Wisconsin Press. 

- Kinross Lord John, (1964), Atatürk, The rebirth of a nation, Weidenfeld & 

Nicolson, London. 

- Kinross Lord John, (1965), Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of 

Modern Turkey, William Morrow & Company, New York. 

- Koçak Azmi, (2000), Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi (Ο Şemsi Efendi, ν 

πξψηνο δάζθαινο ηνπ Atatürk), Düşler Sokağı Reklam Yayın ve İletişim Hizmetleri 

Ltd. Şti., İstanbul. 

- Küçük Abdurrahman, (1978), Dönmeler ve Dönmelik Tarihi (Ηζηνξία ησλ 

Νηνλκέδσλ θαη ηεο αίξεζήο ηνπο), Ötüken, İstanbul. 



 174 

- Lane – Poole Stanley, (1878), The People of Turkey by a Consu’s Daughter and 

Wife, ηφκνο 2
νο

, London. 

- Leake William Martin, (1835), Travels in Northern Greece, ηφκνο 3
νο

, J. Rodwell: 

New Bond Street, London. 

- Lewis Bernard, (1968), The Emergence of Modern Turkey, Β  ́ έθδνζε, Oxford 

University Press, London. 

- Lewis Geoffrey, (1999), The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, 

Oxford University Press, New York. 

- Lukach Harry Charles, (1914), The City of the Dancing Dervishes and Other 

Sketches and Studies from the Near East, Macmillan and Company, London. 

- McCarthy Justin, (1983), Muslims and Minorities: The Population of Ottoman 

Anatolia and the End of the Empire, New York University Press, New York. 

- Mélia Jean, (1929), Mustapha – Kemal ou la rénovation de la Turquie, Paris. 

- Miller William, (1898), Travels and Politics in the Near East, London. 

- Millet Rene, (1891), Souvenirs des Balkans: de Salonique à Belgrade et du Danude 

à l’ Adriatique, Hachette et Cie, Paris. 

- Moore Frederick, (1906), The Balkan Trail, London, Smith, Elder & Co, ζει. 101 – 

102. 

- Moore Frederick, (1906), The Coveted City of Salonica, Harper’s Weekly, 27 

October: 1537 – 1539. 

- Murrαy John, (1884), Handbook for Travellers in Greece, London. 

- Nikolaides Basil, (1859), Les Turcs et la Turquie Contemporaine· itinéraire et 

compte-rendu de voyages dans les provinces ottomanes avec cartes détaillées, F. 

Sartorius, Paris. 

- Ortaylı İlber, (1986), “Midhat Paşa’nın Vilayet Yönetimindeki Kadroları ve 

Politikası” (Σν Πξνζσπηθφ ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο ηνπ Μηδάη Παζά θαη ε 

Πνιηηηθή ηνπ), ζην Uluslararası Midhat Paşa Semineri, Bildiriler ve Tartışmalar 

(Edirne 8 – 10 Mayıs 1984) [Γηεζλέο εκηλάξην Μηδάη Παζά, Έγγξαθα θαη 

πδεηήζεηο (Αδξηαλνχπνιε 8 – 10 Μαΐνπ 1984)], Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, ζει. 227 – 233. 

- Paruşhev Paraşkev, (1973), Atatürk, Demokrat Diktatör (Ο δεκνθξαηηθφο 

δηθηάηνξαο Atatürk), κηθ. N. Yılmaer, Güryay Matbaası, İstanbul. 

- Pasinler Galip, (1938), “Meslek Ve Vazife Aşıkı Bir Maarifçi” (Έλαο εθπαηδεπηηθφο 

πνπ αγαπνχζε ην επάγγεικα θαη ην θαζήθνλ), ζηελ Akşam 13 Kânûn-ı evvel 

(εθεκεξίδα Akşam, 13 Γεθεκβξίνπ). 

- Prinz Joachim, (1973), The Secret Jews, Random House, New York. 

- Resimli Kitâb (Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν), (1327/1911), ηφκνο 5
νο

, Νν. 30. 



 175 

- Risal P., (1914), La ville convoitée: Salonique, Perrin & Cie, Paris.  

- Sarınay Yusuf, (2000), “Atatürk and modernisation”, ζην Etudes Balkaniques, 

ηφκνο 36
νο

, Νν. 4, Sofija: Ban, ζει.11 – 15. 

- Scholem Gershom, (1995), “The Crypto-Jewish sect of the Dönmeh (Sabbatians) in 

Turkey”, ζην The Messianic Idea in Judaism and Other Essays in Jewish Spirituality, 

New York, ζει. 142 – 167. 

- Shaw Ezel Kural, (1985), “Midhat Paşa” (Μηδάη Παζά), ζην Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi (Δγθπθινπαίδεηα απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Σαλδηκάη 

κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο), ηφκνο 5
νο

, İstanbul. 

- Sisman Cengiz, (2007), “The History of naming the Ottoman/Turkish Sabbatians”, 

ζην Studies on Istanbul and Beyond, The Freely Papers, Robert G. Ousterhout, Phila: 

Upenn Press, ηφκνο 1
νο

, ζει. 37 – 53. 

- Sperco Willy, (1958), Mustafa Kemal Ataturk, 1882 – 1938, Nouvelles Éditions 

Latines, Paris. 

- Stirling Paul, (1984), “Social Change and Social Control in Republican Turkey”, 

ζην Papers and Discussion, Türkiye İs Bankası İnternational Symposıum on Atatürk 

(17 – 22 May 1981), Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, Ankara, ζει. 565 – 600. 

- Svolopoulos Constantin, (1978), “Les effets de la Guerre de Crimée sur la 

condition de Salonique: L’ exportation des Céréales”, ζην Actes du lle congrès 

international des Etudes du Sud-est Européen, ηφκνο 3
νο

, Aζήλα, ζει. 459 – 474. 

- Svolopoulos Constantin, (1984), “Eleuthère Vénizelos et les Dilemmes de la 

politique extérieure de la Grèce lors de la crise Balkanique de 1908”, ζην 

Διιελνβνπιγαξηθφ πκπφζην 3, Balkan Studies, ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε, ζει. 485 – 

489. 

- Şapolyo Enver Behnan, (1959), Kemal Atatürk ve milli mücadele tarihi (Ο Kemal 

Atatürk θαη ε ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Αγψλα), Refet Zaimler Yayınevi, Ankara. 

- Şevkî Osman, (1330), Yeni Usûl Ta’lîm-i Kırâ’at, Kemâlat-ı Milliye ve Fazâ’il-i 

İnsaniye (Ζ θαηλνχξγηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο αλάγλσζεο, ν Κεκαιηθφο Δζληθηζκφο 

θαη ε αμία ηνπ γηα ηελ αλζξσπφηεηα), 6. Kısım, Selanik. 

- Şişli Terakki Lisesinin Tarihcesi 90 (Σν ρξνληθό ηωλ 90 ρξόλωλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Λπθείνπ Şişli Terakki), (1969), Yıl 1879 – 1969, İstanbul. 

- The Literary Digest, (October 14, 1922), The Sort of Man Mustafa Kemal is, ηφκνο 

75
νο

, No. 2. 

- The Times History of the War, (1920), The Break-up of Turkey, ηφκνο 21
νο

, Printed 

and Published by “The Times”, London. 



 176 

- Tunaya Tarık Zafer, (1970), “Atatürkçü lâyiklik Politikası” (Ζ πνιηηηθή 

Δθθνζκίθεπζεο ησλ Κεκαιηζηψλ), ζην Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), 

ηφκνο 3
νο

, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ζει. 25 – 41. 

- Tunaya Tarık Zafer, (1972), “İdeolojik İstiklal” (Ηδενινγηθή Αλεμαξηεζία), ζην 

Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi (Semineri Tebliğleri 9 – 11 Kasım 1967) 

[Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε ππφ ηελ εγεζία ηνπ Atatürk (Αλαθνίλσζε εκηλαξίνπ 9 – 

11 Ννεκβξίνπ 1967)], Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, ζει. 85 – 90. 

- Turan Şerafettin, (1970), “Atatürk Milliyetçiliği” (Ο Δζληθηζκφο ηνπ Atatürk), ζην 

Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), ηφκνο 3
νο

, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, ζει. 69 – 87. 

- Turan Şerafettin, (1989), Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, 

Düşünürler, Kitaplar (Γεγνλφηα, ηνραζηέο, Βηβιία πνπ επεξέαζαλ ηε δνκή ηεο 

ζθέςεο ηνπ Atatürk), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları XVI. Dizi – Sa. 45ª, Türk Tarih kurumu Basımevi, Ankara. 

- Türk Ansiklopedisi (Σνπξθηθή Δγθπθινπαίδεηα), (1966), ηφκνο 14
νο

, Millî Eğitim 

Basımevi, Ankara. 

- Unat Faik Reşit, (Kasım 1953), “Atatürk’ün Öğrencilik hayatına ait bazı notlar” 

(Μεξηθέο ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε καζεηηθή δσή ηνπ Atatürk), ζην Devrim 

Gençliği (Νεαληθή Δπαλάζηαζε), ηεχρνο 17, Ankara. 

- Unat Faik Reşit, (Mart 1963), “Atatürk’ ün Îlk Öğretmeni Şemsi Efendi ve Okulu” 

Ο Şemsi Efendi, ν πξψηνο δάζθαινο ηνπ Atatürk θαη ην ζρνιείν ηνπ), ζην Eğitim 

(Δθπαίδεπζε), ηφκνο 1
νο

, Νν. 36, Ankara, ζει. 38 – 42. 

- Unat Faik Reşit, (1964), “Atatürk’ün Öğrenim Hayatı ve Yetiştiği Devrin Eğitim 

Sistemi” (Ζ καζεηηθή δσή ηνπ Atatürk θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο), ζην Atatürk Konferansları (πλέδξηα Atatürk), ηφκνο 1
νο

, 

Ankara, ζει. 71 - 89, [Απηφ ην άξζξν επίζεο έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ 

Belleten ηνπ Ηδξχκαηνο Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο: ηφκνο 27
νο

, Νν. 108 (1963), ζει. 601 - 

624]. 

- Villalta Jorge Blanco, (1979), Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Ankara. 

- Vryonis Speros Jr, (1991), The Turkish State and History, Clio meets the Grey 

Wolf, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki. 

- Wood Margaret M., (September 1929), “Latinizing the Turkish Alphabet: A Study 

in the Introduction of a Cultural Change”, ζην The American Journal of Sociology, 

ηφκνο 35
νο

, No. 2, ζει. 94 – 203.      

- Wortham Hugh E., (1930), Mustapha Kemal of Turkey, London. 



 177 

- Yalman Ahmet Emin, (10 Ocak 1922), “Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan 

Mustafa Kemal Paşa ile bir Mülâkat” (πλέληεπμε κε ηνλ Mustafa Kemal Paşa, 

Πξφεδξν ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλέιεπζεο θαη Αξρηζηξάηεγν), ζηελ Vakit, Νν. 1468. 

- Yalman Ahmet Emin, (1956), Turkey in my Time, University of Oklahoma Press, 

Norman. 

- Yalman Ahmet Emin, (1970), Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim: 1888 – 

1922 (Οη εληππψζεηο κνπ θαη νη εκπεηξίεο κνπ απφ ην πξφζθαην παξειζφλ: 1888 – 

1922), ηφκνο 1
νο

, İstanbul. 

- Yalman Ahmet Emin, (1970), Τakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (Οη 

εληππψζεηο κνπ θαη νη εκπεηξίεο κνπ απφ ην πξφζθαην παξειζφλ), ηφκνο 2
νο

, İstanbul. 

- Yılmaz Çolak, (November 2004), “Language Policy and Official Ideology in Early 

Repyblican Turkey”, ζην Middle Eastern Studies, ηφκνο 40
νο

, No. 2, ζει. 67 – 91. 

- Yöntem Ali Canip, (1962), Bizim Selanik’te, Bir Gezinti (Μία βφιηα ζηε 

Θεζζαινλίθε καο), Takın Tarihimiz, ηφκνο 1
νο

, Νν. 11, İstanbul. 

- Zorlu İlgaz, (Ağustos 2006), Evet, Ben Selanikliyim (Ναη, Δίκαη Θεζζαινληθηφο), 12. 

Baskı, Zvi – Geyik Yayınları, İstanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 178 

ΗΣΟΔΛΗΓΔ  

 

 

el.wikipedia.org/wiki/Δβιηγηά_Σζειεκπή   

(Δβιηγηά Σζειεκπή: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

el.wikipedia.org/wiki/Θεζζαινλίθε 

(Θεζζαινλίθε: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

el.wikipedia.org/wiki/Ηζκέη_Ηλνλνχ 

(İsmet İnönü: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

el.wikipedia.org/wiki/ζσλ_Λίκαλ_θνλ_άληεξο 

(Liman von Sanders: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

el.wikipedia.org/wiki/Πάνπι_Υίληεκηη 

(Paul Hindemith: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://kucugum.blogcu.com/arapca-dersleri/5191103 

(nasara yansuru: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/politics.html 

(Γπλαίθεο ζηε Βνπιή: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/tbmm-turban.html 

(Απαγφξεπζε ηεο καληίιαο: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014).    

 

http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-

1917/6275659 

(O Şemsi Efendi, ν πξψηνο δάζθαινο ηνπ Atatürk: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.ahmetakyol.net/ali-riza-efendi-sabetayci-miydi/ 

(Ο Ali Riza ήηαλ Νηνλκέο;: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.apolytrosis.gr/web/guest/kemal 

(Πνην ζπίηη ηνπ Κεκάι;: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/politics.html
http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/tbmm-turban.html
http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659
http://serdarbukulmez.blogcu.com/ataturk-un-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917/6275659
http://www.ahmetakyol.net/ali-riza-efendi-sabetayci-miydi/
http://www.apolytrosis.gr/web/guest/kemal


 179 

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-20/ataturkun-ilk-ogretmeni-semsi-efendi-1852-1917 

(O Şemsi Efendi, ν πξψηνο δάζθαινο ηνπ Atatürk (1852 – 1917): Σειεπηαία ελεκέξσζε, 

12/06/2014). 

 

http://www.frmtr.com/tarih/4325616-semsi-efendi-ilkokulu.html 

(Ζ ηζηνξία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ Şemsi Efendi: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.istoria.gr/index.php?mod=articles&action=disArcArt&issue=99&id=1236 

(Κεκάι Αηαηνχξθ: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.renkliweb.com/kultursanat/ataturkun-okudugu-okullar-ve-simdiki-isimleri.html 

(Σα ζρνιεία φπνπ θνίηεζε ν Atatürk θαη ζεκεξηλέο θσηνγξαθίεο ηνπο: Σειεπηαία 

ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.terakki.org.tr/vakif/728167602155051.asp?togle=div1&pgsub=2 

(Σα ζρνιεία Terakki, απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απφ ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ζηε Γεκνθξαηία: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.turkmmo.com/turk-dili-ve-edebiyati-turkce/15534-turk-d304l-kurumu.html 

(Σν Ίδξπκα Σνπξθηθήο Γιψζζαο: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://www.veataturk.com/Ataturk-un-okul-yillari-Ataturk.html?id=65 

(Σα ζρνιηθά ρξφληα ηνπ Atatürk: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://zagalisa.gr/content/megalo-psema-kai-i-apokalypsi-tis-alitheias-o-moystafa-kemal-den-

gennithike-sti-thessaloniki 

(Σν κεγάιν ςέκα θαη ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο! Ο Μνπζηαθά Κεκάι δελ γελλήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

http://zagalisa.gr/content/nea-dikaiosi-gia-ti-zagalisa-dilosi-dimarxoy-thessalonikis-gianni-

mpoytari-%C2%ABo-kemal-atatoyrk 

(Νέα δηθαίσζε γηα ηε Εαγάιηζα – Γήισζε Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο Γηάλλε Μπνπηάξε: «Ο 

Κεκάι Αηαηνχξθ δελ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε»: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

roides.wordpress.com/2007/07/03/laskar30707/ 

(Δβξαίνη απφ ην Kitchinev:Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

  

http://www.frmtr.com/tarih/4325616-semsi-efendi-ilkokulu.html
http://www.renkliweb.com/kultursanat/ataturkun-okudugu-okullar-ve-simdiki-isimleri.html
http://www.terakki.org.tr/vakif/728167602155051.asp?togle=div1&pgsub=2
http://www.turkmmo.com/turk-dili-ve-edebiyati-turkce/15534-turk-d304l-kurumu.html
http://www.veataturk.com/Ataturk-un-okul-yillari-Ataturk.html?id=65
http://zagalisa.gr/content/megalo-psema-kai-i-apokalypsi-tis-alitheias-o-moystafa-kemal-den-gennithike-sti-thessaloniki
http://zagalisa.gr/content/megalo-psema-kai-i-apokalypsi-tis-alitheias-o-moystafa-kemal-den-gennithike-sti-thessaloniki
http://zagalisa.gr/content/nea-dikaiosi-gia-ti-zagalisa-dilosi-dimarxoy-thessalonikis-gianni-mpoytari-%C2%ABo-kemal-atatoyrk
http://zagalisa.gr/content/nea-dikaiosi-gia-ti-zagalisa-dilosi-dimarxoy-thessalonikis-gianni-mpoytari-%C2%ABo-kemal-atatoyrk


 180 

tr.wikipedia.org/wiki/Fethi_Okyar 

(Fethi Okyar: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

www.ayk.gov.tr/ 

(Πνιηηηζηηθφ, Γισζζνινγηθφ θαη Ηζηνξηθφ Ηλζηηηνχην Atatürk: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 

12/06/2014). 

 

www.hellenica.de/Asia/Biographia/DamatFeridPasas.html 

(Damat Ferid Paşa: Σειεπηαία ελεκέξσζε, 12/06/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayk.gov.tr/
http://www.hellenica.de/Asia/Biographia/DamatFeridPasas.html


 181 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΛΔΤΚΧΜΑ 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Ο δάζθαινο Şemsi Efendi                                                                           Ζ θόξε ηνπ Şemsi Efendi, ε Yekta, ζην θέληξν 

  (Θεζζαινλίθε, 1852 – Κωλζηαληηλνύπνιε, 1917).                                                           ηεο θωηνγξαθίαο.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
    Ο Şemşi Efendi θαη ε καζήηξηά ηνπ ε Nurıye.                                   Έλαο καζεηήο ηνπ Şemsi Efendi, καδί κε ηνλ παηέξα                          

                                                                                                                                            ηνπ ζηελ νδό Börekçi. 
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Ο εγγνλόο ηνπ Şemsi Efendi, ν Veli Zeren κε                                   Ο ηάθνο ηνπ Şemsi Efendi ζην λεθξνηαθείν                                                 

ηελ ζύδπγό ηνπ Nazime Hanım.                                                                                 «των Σαλονικιών» ζην Üsküdar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

        Ζ Zübeyde, ε κεηέξα ηνπ Atatürk.                                                                    Ο Ali Rıza, ν παηέξαο ηνπ Atatürk. 
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Ζ αδεξθή ηνπ Atatürk, ε Makbule.                                                                        Zübeyde θαη Mustafa Kemal.  

 

 

 

 

 

 

 

         

Αζπξόκαπξε θαξη – πνζηάι, κε εκεξνκελία 18 Απγνύζηνπ 1954, ζηε νπνία απεηθνλίδεηαη ε παιηά (δεμηά) 

θαη ε θαηλνύξγηα (αξηζηεξά) θαηάζηαζε ηνπ παηξηθνύ ζπηηηνύ ηνπ Kemal ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε κέζε, ην            

πξώην ζρνιείν ζην νπνίν θνίηεζε (ρνιείν ηνπ Şemsi Efendi, 1872 - 1891). (Aπό ην νηθνγελεηαθό θωηνγξαθηθό αξρείν 

ηνπ ηόηε αλαπιεξωηή ππνπξγνύ Δπηθξαηείαο ζηελ Πξνύζα, ηνπ Ahmet Haluk Şaman). 
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ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΦΟΗΣΖΔ Ο KEMAL  

 

 Selanik Askeri Rüştiyesi 
                                                     (ηξαηηωηηθό Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο) 

                                                     (Mustafa Kemal: 1893 ή Ηνύιην/Αύγνπζην 1894 – 1895) 

 

 

 

Manastır Askeri İdadisi   
                     (ηξαηηωηηθό Γπκλάζην Μνλαζηεξίνπ) 

                                   (Mustafa Kemal: 1895 – 1899) 

 

 

 

 Harp Okulu ή Harbiye Mektebi 

                                                                               (ρνιή Δπειπίδωλ ή ρνιή Πνιέκνπ) 

                                                                               (Mustafa Kemal: 13 Μαξηίνπ 1899 – 10 Φεβξνπαξίνπ 1902) 
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Harp Akademisi  
        (Αλώηαηε ρνιή Πνιέκνπ ή Δπηηειηθή ρνιή) 

          (Mustafa kemal: 1902 – 11 Ηαλνπαξίνπ 1905) 

 

 

 

Ο ATATÜRK ΚΑΗ Ο ΜΑΤΡΟΠΗΝΑΚΑ 

 

              

 

 

 

 

 

Ζ ρξπζή πιάθα κε ην ηνπξθηθό αιθάβεην, πνπ απνλεκήζεθε ζηνλ Πξόδξν ηεο Γεκνθξαηίαο 

Mustafa Kemal Atatürk ην 1928, από ηε Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε. 
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Ο ATATÜRK ΚΑΗ ΟΗ ΚΟΡΔ ΣΟΤ 

 

 

 

 

                                            

     Sabıha Gökçen (1913 – 2001)                                                                              Ζ ηειεπηαία θόξε ηνπ Atatürk, ε Ülkü. 

Ζ πξώηε γπλαίθα πηιόηνο ζηελ Σνπξθία.                                                                         Ülkü Adatepe (1932 – 2012).        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Σν έκβιεκα ηνπ Κεκαιηζκνύ, κε ηα έμη βέιε                                            Σν Μαπζωιείν Anıtkabir, ν ηειεπηαίνο ηόπνο                                   

λα ζπκβνιίδνπλ ηηο έμη αξρέο ηνπ.                                                                       αλαπαύζεωο ηνπ Atatürk. (Σν ζώκα ηνπ        

                                                                                                                             κεηαθέξζεθε εδώ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1953).  
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ 

 

 

 Ζ Μαξία εξαθεηκίδνπ γελλήζεθε ζηηο έξξεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1980. Σν 2003 

εθπξνζψπεζε ηελ Unesco εξξψλ ζε κηα ζπλάληεζε εξγαζίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζεθε ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο “Youth” action 1. (“Youth exchanges”). To 2007 έιαβε ην πηπρίν ηεο 

απφ ην ηκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δπί 

δέθα θαη πιένλ έηε εξγάζηεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ εξγαζία ηεο κε ζέκα 

«Οζσκαληθά Σεκέλε ηεο πφιεο ησλ εξξψλ», ε νπνία δηελεξγήζεθε ην 2012 ζηα 

πιαίζηα ηνπ παξφληνο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θηινμελείηαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο εξξψλ, ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν κε ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία ηεο πφιεο. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα κε ηίηιν «Ο Şemşi Efendi, ν πξψηνο δάζθαινο ηνπ Kemal 

Atatürk θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ Κεκαιηζκνχ», πνπ 

επέρεη ηε ζέζε πξσηεχνπζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηηο Γιψζζεο θαη ηνλ 

Πνιηηηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο», ηεο ζρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ.         


