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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

Ο Ευαγγέλης Ζάππας, γεννημένος στο Λάμποβο της επαρχίας του Τεπελενίου και 

αγωνιστής της επανάστασης του 1821, μετανάστευσε το 1831 στο Βουκουρέστι της 

Ρουμανίας, όπου αρχικά νοικιάζοντας και μετέπειτα αγοράζοντας κτήματα 

δημιούργησε μία τεράστια περιουσία. Ευεργέτησε και τις δύο του πατρίδες όσο ζούσε 

και την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Όταν πέθανε, το 1865, άφησε διαχειριστή της 

περιουσίας του τον ξάδερφό του Κωνσταντίνο Ζάππα. Ο Κωνσταντίνος διαχειρίστηκε 

την περιουσία του Ευαγγέλη αλλά δημιούργησε και δική του περιουσία. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Ευαγγέλη, ο Κωνσταντίνος χρησιμοποίησε την 

περιουσία του σε φιλανθρωπικά έργα και ευεργετήματα. Μετά το θάνατο του 

Κωνσταντίνου, το 1892, υπήρξε δικαστική διαμάχη για τις διαθήκες του Ευαγγέλη 

και του Κωνσταντίνου, η οποία έλαβε διεθνείς διαστάσεις. Η γνωστή ως «υπόθεση 

Ζάππα» δημιούργησε δυσχέρειες στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρουμανία. Τα δύο 

κράτη δεν συμφωνούσαν στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να λυθεί η πολύκροτη 

υπόθεση Ζάππα. Η διαφωνία των δύο χωρών κορυφώθηκε το 1892 με αποκορύφωμα 

τη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας και της Ρουμανίας λόγω της 

υπόθεσης Ζάππα κράτησε τέσσερα χρόνια. Το 1896 οι δύο χώρες αποκατέστησαν τις 

διπλωματικές τους σχέσεις. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ευαγγέλης Ζάππας, Κωνσταντίνος Ζάππας, ελληνο-ρουμανικές σχέσεις. 
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A B S T R A C T  

Evangelis Zappas was born in the village of Labovo near Tepelene. He was a Greek 

patriot who joined the Greek War of Independence in 1821. After this period, in 1831, 

he emigrated to Wallachia and made a fortune in land and agriculture. Evangelis was 

a businessman but also a philanthropist. He made philanthropic donations towards 

several institutions in Greece, Romania and also to his birthplace, Epirus. Evangelis 

died in 1865 and after his death Konstantinos Zappas became the executor of his 

legacy. Konstantinos Zappas followed the example of his cousin and made also 

philanthropic donations. He died in 1892 and after his death the actions of the 

Romanian government caused a noted international law case. Greece and Romania 

couldn’t agree to the procedure to solve this matter. The Romanian government didn’t 

take into consideration the Greek protests and proceeded in the implementation of 

their own laws. In response, the Greek government recalled its diplomatic 

representative back to Athens. As a result the diplomatic relations between the two 

countries were broken in 1892. Greece and Romania re-established their diplomatic 

relations after four years, in 1896.  

 

 

Keywords: Evangelis Zappas, Konstantinos Zappas, greek-romanian relations. 
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Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων το ελληνικό στοιχείο υπήρχε και άνθιζε στη Ρουμανία. 

Οι πρώτες γραπτές αναφορές για Έλληνες που μετέβησαν σε ρουμανικές περιοχές 

παρουσιάζονται το 15
ο
 αιώνα. Εκεί οι Έλληνες απέκτησαν πλούτη επειδή μπήκαν 

στις υπηρεσίες των ηγεμόνων. Επίσης, μετά το 1453 κατέφυγαν στις ρουμανικές 

περιοχές πολλοί Έλληνες έμποροι αλλά και κληρικοί και λόγιοι.1 

Από τις αρχές του 19
ου

 αιώνα παρατηρείται έντονα η παρουσία των Ελλήνων στις 

ρουμανικές πόλεις. Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στις πόλεις Βουκουρέστι, Ιάσιο, 

Γαλάτσι, Βράιλα, Κράιοβα, Τζιουρτζίου, Καλαράσι, Ολτένιτσα, Πλοέστι, Μπακάου, 

Κονστάντζα, Σουλινά, κ.ά. Οι μεγαλύτερες κοινότητες Ελλήνων αναπτύχθηκαν στα 

λιμάνια των ρουμανικών περιοχών.2 Στη Ρουμανία ο Έλληνας είχε εξισωθεί με τον 

έμπορο. Ειδικά στα ρουμανικά λιμάνια το 80% των επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, 

παντοπωλεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις ανήκαν σε Έλληνες.3 Ο αριθμός των 

ελληνικών προξενείων, των υποπροξενείων και γενικά των παραρτημάτων ήταν πολύ 

μεγάλος σε όλη την έκταση της Μολδαβίας και της Βλαχίας όπως για παράδειγμα στο 

Γαλάτσι, στο Μπακάου, στο Βουκουρέστι, στη Βραΐλα, στο Πλοϊέστι, στο Καλαράσι 

και πολλές άλλες πόλεις.4 Κανένα άλλο κράτος δεν είχε τόσα πολλά διπλωματικά 

γραφεία στη Μολδαβία και τη Βλαχία όσο η Ελλάδα. Αυτό συνέβη διότι σε εκείνες 

τις περιοχές ήταν εγκατεστημένοι πολλοί Έλληνες υπήκοοι, όχι μόνο στα λιμάνια του 

Δούναβη αλλά και στο εσωτερικό των περιοχών αυτών. Οπότε λόγω του καθεστώτος 

των διομολογήσεων, οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι της Ελλάδας βρίσκονταν σε 

εκείνες τις περιοχές διότι ήταν επιφορτισμένοι να προστατεύουν τα συμφέροντα των 

υπηκόων τους.5   

                                                           
1
 Βλ. Φλορίν Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι: Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα: Ιωλκός, 2007, σελ.241. 

2
 Βλ. Φλορίν Μαρινέσκου, στο ίδιο, σελ.241-242. 

3
 Βλ. Ştefan Petrescu , Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουμανία: Η εσωτερική οικοδόμηση του 

ρουμανικού έθνους-κράτους κατάτον δέκατο ένατο αιώνα και οι Έλληνες, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 

2014, σελ.230-231. 
4
 Βλ. Constantin Velichi, «Les relations roumano-greques durant la période 1866-1879», Revue des 

études Sud-Est européennes , τ.VIII, τχ.3(1970), σελ.525.  
5
 Βλ. Constantin Velichi, «Les relations roumano-grecques pendant la période 1879-1911», Revue des 

études Sud-Est européennes, τ.VIII, τχ.3(1969),σελ.509. 
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Η σχέση των Ελλήνων της διασποράς στις ρουμανικές περιοχές με την Ελλάδα ήταν 

πολύ στενή αφού έκαναν σημαντικές χρηματικές δωρεές για τη συντήρηση σχολείων 

και άλλων πολιτισμικών ιδρυμάτων.6 Όπως, ο Ευαγγέλη και ο Κωνσταντίνος Ζάππας 

που χρηματοδότησαν πολλά σχολεία, παρθεναγωγεία και ευεργέτησαν την Ελλάδα. 

Αυτές, όμως, οι κινήσεις ευεργεσίας των Ελλήνων της διασποράς προς την Ελλάδα 

ενοχλούσε τους Ρουμάνους που ενώ οι Έλληνες έβγαζαν τα χρήματα από τη 

ρουμανική γη, αντί να τα επενδύσουν στη Ρουμανία χρηματοδοτούσαν το ελληνικό 

έθνος. 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τις ελληνο-ρουμανικές σχέσεις 

από τη στιγμή που ξέσπασε η διαμάχη των δύο χωρών για την υπόθεση Ζάππα. Θα 

εξετασθεί αν η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας και της Ρουμανίας  

το 1892, η οποία έγινε λόγω της υπόθεσης Ζάππα, ήταν η αιτία της διακοπής ή 

υπήρχαν βαθύτερα αίτια.   

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έγινε βάσει θεματικών κριτηρίων. Κρίθηκε 

απαραίτητο να χωριστεί η εργασία σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο καλύπτει το 

χρονικό των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία από τη δεκαετία του 

1820 έως τη δεκαετία του 1880, λίγο πριν διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών το 1892 με αφορμή τις διαθήκες του Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου 

Ζάππα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη ζωή του Ευαγγέλη Ζάππα από τη 

γέννησή του μέχρι το θάνατό του και το περιεχόμενο της διαθήκης που άφησε. Το 

τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Ζάππα, τον τρόπο 

με τον οποίο διαχειρίστηκε την περιουσία του εξαδέλφου του Ευαγγέλη και το 

περιεχόμενο της δικής του διαθήκης που άφησε όταν απεβίωσε το 1892. Το τέταρτο 

κεφάλαιο καλύπτει το θέμα της πολύχρονης δίκης για τις δύο διαθήκες. 

Παρουσιάζονται οι συμβάσεις και συνθήκες που αναφέρονταν στον τρόπο 

διευθέτησης κληρονομικών θεμάτων ανάμεσα σε μία χώρα και τη Ρουμανία αλλά και 

τα δικαιώματα των ξένων υπηκόων στη Ρουμανία. Αναφέρονται τα νομικά θέματα 

που ανήγειρε η υπόθεση όπως η ιθαγένεια του Ευαγγέλη Ζάππα και το δικαίωμα 

                                                           
6
 Βλ.Cornelia Papacostea-Danielopolu , «La vie culturelle des communautés grecques de Roumanie 

dans la seconde moitié du XIX siècle», Revue des études Sud-Est européennes, VIII, τχ.3(1969), 

σελ.481. 
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ιδιοκτησίας αγροτικών κτημάτων από ξένους υπηκόους στη Ρουμανία.  

Παρουσιάζονται οι γνωμοδοτήσεις των κορυφαίων νομικών του εξωτερικού για την 

υπόθεση Ζάππα που ασχολούνταν με το δημόσιο διεθνές δίκαιο και  το ιστορικό της 

δίκης για την υπόθεση Ζάππα. Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχόλια 

και οι δημοσιογραφικές θέσεις πάνω στην υπόθεση Ζάππα από τις ελληνικές και 

ρουμανικές εφημερίδες αλλά και από τον ξένο τύπο. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία 

αναδρομή των σχέσεων της Ελλάδας και της Ρουμανίας από τη στιγμή που αναφύεται 

το θέμα της κληρονομιάς των Ζάππα το 1892, τον τρόπο που αντέδρασαν οι δύο 

κυβερνήσεις τη στιγμή που επήλθε η ρήξη των δύο χωρών και η διακοπή των 

διπλωματικών σχέσεών τους. Έπειτα, καλύπτεται το διάστημα των ετών από τη ρήξη 

μέχρι την αποκατάσταση των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων το 1896. Σκιαγραφείται ο 

τρόπος που αντέδρασε ο τύπος στην απόφαση της διακοπής των διπλωματικών 

σχέσεων αλλά και όταν αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρουμανία. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι παράγοντες που συντέλεσαν στην 

κλιμάκωση και στην απόφαση της διακοπής των διπλωματικών σχέσεων. Όπως, ο 

πολιτικός παράγοντας για το θέμα των Αρωμούνων ή Κουτσοβλάχων στην Ήπειρο, 

τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ο οικονομικός παράγοντας για θέματα οικονομικής 

φύσεως που απασχολήσουν τις δύο χώρες εκείνη την περίοδο και ο θρησκευτικός 

παράγοντας που απασχόλησε κυρίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην εργασία έχουν τεθεί συγκεκριμένα όρια, δηλαδή το 

θέμα εξετάζεται κυρίως από τη στιγμή του θανάτου του Κωνσταντίνου Ζάππα, το 

1892, μέχρι την αποκατάσταση των διπλωματικών ελληνο-ρουμανικών σχέσεων, το 

1896. Μέσα σε αυτά τα όρια,  η εργασία στηρίχθηκε κυρίως στον Τύπο της εποχής 

διότι μέσα από τα άρθρα των εφημερίδων παρουσιάζονται τα γεγονότα πιο έντονα, η 

κριτική των αρθρογράφων είναι αμείλικτη και καταλαβαίνεις καλύτερα τις τεταμένες 

σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρουμανία.  
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Κεφάλαιο 1
ο
  

Οι ελληνο-ρουμανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του  

19
ου 

 αιώνα 

Ο 19
ος

 αιώνας ήταν η περίοδος κατά την οποία τα έθνη που βρισκόντουσαν κάτω από 

την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επεδίωξαν την ανεξαρτησία τους και 

τη δημιουργία του δικού τους έθνους-κράτους. Η Ελλάδα κατάφερε να δημιουργήσει 

το δικό της κράτος στις αρχές του 19
ου

 αιώνα και ήταν το πρώτο βαλκανικό κράτος 

που το πραγματοποίησε. Όμως, οι ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, αν και 

είχαν σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές μεγαλύτερη αυτονομία, παρέμεναν κάτω από 

την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης. Οπότε, ο 19
ος

 αιώνας για τους Ρουμάνους 

χαρακτηριζόταν από τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα ενιαίο έθνος-

κράτος, το οποίο θα ήταν ανεξάρτητο και δεν θα υφίσταντο καμία ξένη επικυριαρχία. 

Με γνώμονα αυτών των επιθυμιών, οι σχέσεις της Ελλάδας και της Ρουμανίας κατά 

τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα είχαν διακυμάνσεις. Τις περισσότερες φορές, αυτές οι 

σχέσεις διαφοροποιούνταν ανάλογα από τη στάση που ήθελε να κρατήσει κάθε ένα 

έθνος απέναντι στην Υψηλή Πύλη είτε φιλική είτε εχθρική. Βεβαίως, ήθελαν να 

διασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες των υπηκόων τους στις 

αντίστοιχες περιοχές αλλά λάμβαναν υπ’ όψιν τους και τα συμφέροντα του έθνους. 

Η Ελλάδα και οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ήταν μικρά και αδύναμα κράτη και είχαν 

ανάγκη την υποστήριξη των μεγάλων κρατών. Οι Μεγάλες Δυνάμεις κατά τη 

διάρκεια αυτών των ετών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής των δύο κρατών και επηρέασαν πολλές αποφάσεις τους.  

 

1.1 Από την επανάσταση του 1821 στη Ρουμανία μέχρι τη Συνθήκη της 

Αδριανούπολης  

Κατά τα πρώτα χρόνια του 19
ου

 αιώνα, το ελληνικό και το ρουμανικό έθνος είχαν 

έρθει σε επαφή για να συνεργαστούν ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Ο ηγέτης της 
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επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου, έρχεται σε 

επαφή με τη Φιλική Εταιρεία για να συνεργαστούν εναντίον των Οθωμανών. Ο 

Θεόδωρος δεν γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας αλλά συνάπτει συμφωνία με τα 

μέλη του, τον Ιωάννη Φαρμάκη και τον Γεωργάκη Ολύμπιο, να ενώσουν τις δυνάμεις 

τους κατά του κοινού εχθρού. Ο Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου άρχισε την επανάσταση 

τον Ιανουάριο του 1821 από τη Βλαχία και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το Φεβρουάριο 

του ίδιου έτους από τη Μολδαβία. Οι δύο ηγέτες πίστευαν ότι είχαν διασφαλίσει την 

υποστήριξη της Ρωσίας, όμως, ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ αποδοκίμασε και τα δύο 

κινήματα. Εκείνη τη στιγμή της αποδοκιμασίας, ο Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου είχε 

φτάσει ήδη με τα στρατεύματα του στο Βουκουρέστι. Όμως, βλέποντας ότι κινδύνευε 

από στρατιωτική επέμβαση των Οθωμανών, ο Βλαδιμιρέσκου άρχισε να διατηρεί 

επαφές με τους αξιωματούχους τους. Οι Φιλικοί πληροφορήθηκαν αυτές τις επαφές 

του Βλαδιμιρέσκου και τον κατηγόρησαν για προδοσία. Στις 21 Μαΐου του 1821, ο 

Βλαδιμιρέσκου αιχμαλωτίζεται από τους Φιλικούς και στις 27 Μαΐου τον 

σκοτώνουν.7 Ο θάνατος του Θεοδώρου Βλαδιμιρέσκου από τους Φιλικούς τερμάτισε 

την προσπάθεια για μία ελληνο-ρουμανική συνεργασία ενάντια στους Οθωμανούς.8 

Η επανάσταση του 1821 στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με ηγέτη το Θεόδωρο 

Βλαδιμιρέσκου μπορεί να μην πραγματοποίησε το σκοπό της δηλαδή την 

ανεξαρτησία της περιοχής αλλά κατάφερε να απαλλαγεί η περιοχή από τους 

Φαναριώτες –Έλληνες. Ένα από τα αιτήματα των εκπροσώπων των βογιάρων της 

Μουντένιας και της Μολδαβίας που επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη τον 

Απρίλιο του 1822 ήταν η απομάκρυνση των Ελλήνων από τα κρατικά και 

εκκλησιαστικά αξιώματα των δύο ηγεμονιών. Οι Οθωμανοί βεβαίως ενέκριναν αυτό 

το αίτημα τους αφού βρισκόντουσαν σε πόλεμο με τους Έλληνες.9 Έτσι, οι Έλληνες 

που διέμεναν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες βρέθηκαν σε δυσμενή κατάσταση.  

Τα επόμενα χρόνια σε πολλές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες της εποχής 

αναφέρονταν και προβλέπονταν όροι που αφορούσαν τις ηγεμονίες της Βλαχίας και 

της Μολδαβίας. Όπως, για παράδειγμα η Συνθήκη του Akkerman που υπογράφτηκε 

                                                           
7
 Ion Bulei, Ιστορία των Ρουμάνων, μετάφραση Τσιπριάν- Λουκρέτσιους Σούτσιου, Θεσσαλονίκη: 

Αντ. Σταμούλη, 2008, σελ.166-173. 
8
 Φλορίν Μαρινέσκου, ό.π.,σελ.77. 

9
 Ion Bulei, ό.π.,σελ.173-175. 
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ανάμεσα στην Υψηλή Πύλη και τη Ρωσία τον Οκτώβριο του 1826. Αυτή η Συνθήκη 

προέβλεπε ότι οι ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας θα ήταν ελεύθερες να 

διεξάγουν το εμπόριο τους με τον όρο ότι θα είχαν εφοδιάσει πρώτα την Υψηλή Πύλη 

με τα προϊόντα που χρειαζόταν.10 Αποτέλεσμα αυτής της Συνθήκης ήταν η 

εγκαθίδρυση μίας ρωσο-οθωμανικής συγκυριαρχίας στις δύο ηγεμονίες αλλά και η 

αρχή για την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας. 

Μετά, όμως, από τρία χρόνια θα επιτευχθεί η πλήρης ελευθερία του εμπορίου στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και θα ανοίξει το δρόμο για την κερδοφορία των εμπόρων. 

Τα ρουμανικά λιμάνια αναπτύχθηκαν ραγδαία μετά από τη Συνθήκη της 

Αδριανούπολης το 1829, η οποία σήμανε το τέλος του ρωσο-τουρκικού πολέμου του 

1828-1829. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Αδριανούπολης καταργήθηκε το τουρκικό 

μονοπώλιο στα προϊόντα των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι ηγεμονίες να αποκτούν την ελευθερία στο εμπόριό τους. Επίσης, 

σύμφωνα με τη Συνθήκη, διακηρύχθηκε η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον ποταμό 

Δούναβη.11 Με τη Συνθήκη της Αδριανούπολης τα ρουμανικά λιμάνια του Δούναβη 

άνοιξαν την αγορά τους προς τη Δύση και άρχισαν να φορτώνουν γεωργικά προϊόντα 

και να κάνουν συναλλαγές με την Αγγλία, τη Γαλλία και την Αυστρία.12  

Αυτή η νέα κατάσταση στην οικονομική ζωή των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών 

δημιούργησε ένα κύμα μετανάστευσης, κυρίως από άλλες περιοχές που 

βρισκόντουσαν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία. Με τα νέα δεδομένα, πολλοί 

ήθελαν να εγκατασταθούν στην περιοχή και να αποκτήσουν χρήματα, όπως ο 

Ευαγγέλης Ζάππας που μετανάστευσε στη Βλαχία το 1831. Οι Έλληνες που 

βρισκόντουσαν στη Ρουμανία προερχόντουσαν κυρίως από τις περιοχές της Ηπείρου, 

της Μακεδονίας, της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας.13 

Παράλληλα, εκείνη την περίοδο το ελληνικό κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του 

και αυτό δημιούργησε νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Όταν το 1830 ιδρύθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό 

                                                           
10

 Φλορίν Μαρινέσκου, ό.π.,σελ.78-79. 
11

 Georges Castellan , Η ιστορία των Βαλκανίων, 14
ος 

-20
ος

 αι., μετάφραση Βασιλική Αλιφέρη, Αθήνα: 

Γκοβότσης, 1990, σελ.392. 
12

  Ion Bulei, στο ίδιο, σελ.179. 
13

 Cornelia Papacostea-Danielopolu , ό.π., σελ.479. 
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κράτος, οι Έλληνες υπήκοοι που ζούσαν στις ηγεμονίες της Βλαχίας και της 

Μολδαβίας μπορούσαν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα και να έχουν το 

δικαίωμα της ελληνικής προστασίας μέσα στην οθωμανική επικράτεια. Αλλά πέρα 

από τους Έλληνες υπηκόους και άλλοι Χριστιανοί και μη-Χριστιανοί επεδίωκαν να 

λάβουν την ελληνική υπηκοότητα για να απολαμβάνουν τα προνόμια της προστασίας. 

Βέβαια, και η Ελλάδα από την πλευρά της ενθάρρυνε τη σύσταση ελληνικών 

κοινοτήτων μέσα στις δύο ηγεμονίες, οι οποίες θα αναγνώριζαν τη δικαιοδοσία των 

ελληνικών διπλωματικών αρχών.14 Αυτός ο όρος του «προστατευόμενου» υπηκόου 

οριζόταν από το θεσμό των διομολογήσεων που εφαρμόστηκε στις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες προς τα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Ο θεσμός αυτός είχε τη δυνατότητα να 

απαλλάσσει τους χριστιανούς που προστατεύονταν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από 

τις υποχρεώσεις τους στην οθωμανική εξουσία και να έχουν ατομικά, οικονομικά και 

δικαστικά προνόμια.15 Μία διάσταση των διομολογήσεων ήταν η προξενική 

δικαιοδοσία. 

 

1.2 Από τους Οργανικούς Κανονισμούς μέχρι τη Συνθήκη των Παρισίων 

Η στρατιωτική κατάληψη των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών από τους Ρώσους είχε ως 

αποτέλεσμα την εφαρμογή των Οργανικών Κανονισμών στην ηγεμονία της Βλαχίας 

από το 1831 και στην ηγεμονία της Μολδαβίας από το 1832. Οι Οργανικοί 

Κανονισμοί ήταν διατάξεις που ήθελαν να αναμορφώσουν τους θεσμούς των 

ηγεμονιών και να τους εκσυγχρονίσουν. Οι ηγεμόνες που διακυβέρνησαν τις δύο 

ηγεμονίες κατά τη διάρκεια της επιβολής των Οργανικών Κανονισμών ήταν ο 

Αλέξανδρος Γκίκας που ήταν ηγεμόνας της Βλαχίας από το 1834 έως το 1842 και ο 

Μιχαήλ Στούρζα σχεδόν σε παράλληλο διάστημα είναι ο ηγεμόνας της Μολδαβίας 

                                                           
14

 Gabriela Florea, «Από ξένους Ορθοδόξους σε Έλληνες υπηκόους: η συγκρότηση του ρουμανικού 

έθνους-κράτους και τα αστικά δικαιώματα των Ελλήνων στη Ρουμανία (1830-1887)», Ταυτότητες στον 

ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), τομ.Ε΄, Δ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, 

Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 2011, σελ.198-199. 
15

 Ştefan Petrescu, ό.π., σελ.95. 
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από το 1834 έως το 1849. Μετά το 1842 ηγεμόνας της Βλαχίας γίνεται ο Γεώργιος 

Μπιμπέσκου μέχρι το 1848.16  

Με την εφαρμογή των Οργανικών Κανονισμών, η οικονομία των ηγεμονιών της 

Βλαχίας και της Μολδαβίας μέχρι το 1848 είχε αναπτυχθεί γρήγορα, διότι οι 

περισσότερες διατάξεις έδιναν έμφαση στον τομέα των οικονομικών. Ειδικά, όσο 

αναφορά τη φορολόγηση των ξένων υπηκόων σύμφωνα με τους Οργανικούς 

Κανονισμούς όλοι οι ξένοι επιχειρηματίες υποχρεώνονταν να πληρώσουν το φόρο 

επιτηδεύματος (patenta). Η κυβέρνηση της Βλαχίας προσπάθησε να επιβάλει το φόρο 

επιτηδεύματος το 1845 και στους ξένους ενοικιαστές αγροτικών κτημάτων αλλά 

ήθελε να το επεκτείνει και στους ενοικιαστές καπηλειών και ξενοδοχείων. Τελικά 

αυτή η προσπάθεια φορολόγησης των ξένων επιχειρηματιών, που θα έπληττε και τους 

Έλληνες, δεν εφαρμόστηκε. Όμως, η κυβέρνηση αποπειράθηκε ξανά το 1850 να 

εφαρμόσει το νόμο αυτό με άλλη μορφή ζητώντας από τους ξένους που είχαν στην 

κατοχή τους εμπορικά καταστήματα να πληρώσουν το φόρο και με την απόδειξη της 

πληρωμής του να πάρουν άδεια από την αστυνομία. Το αποτέλεσμα κατέληξε να 

είναι πάλι το ίδιο δηλαδή ο νόμος δεν εφαρμόστηκε επειδή αντέδρασαν οι ξένες 

δυνάμεις.17 

Οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες γνώριζαν μεγάλη άνθηση στο εμπόριο τότε και 

περισσότερα τα λιμάνια του Δούναβη. Η Βραΐλα ήταν μία περιοχή που χάρη στο 

λιμάνι της αναπτύχθηκε κυρίως το εμπόριο. Το 1836 ο Αλέξανδρος Γκίκας επέτρεψε 

στους ξένους να χτίσουν σπίτια στην περιοχή της Βραΐλα, από τους οποίους οι 

περισσότεροι ήταν Έλληνες, οι οποίοι το 1838 ζήτησαν να ιδρυθεί ένα εμπορικό 

σωματείο στην περιοχή. Η κύρια ασχολία των Ελλήνων ήταν το εμπόριο, για αυτό το 

λόγο ο ελληνικός πληθυσμός στα ρουμανικά λιμάνια αυξήθηκε. Για παράδειγμα, στη 

Tulcea όπως και στη Sulina, ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων ήταν Έλληνες.18 Η 

μεγάλη αύξηση του ελληνικού πληθυσμού στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες είχε ως 

αποτέλεσμα η Ελλάδα να επιδιώξει να ιδρύσει ένα γενικό προξενείο στην περιοχή. 

Έτσι, το 1841 ιδρύεται στο Βουκουρέστι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας με πρώτο 

                                                           
16

 Φλορίν Μαρινέσκου, ό.π.,σελ.79-80. 
17

 Ştefan Petrescu , ό.π., σελ.115-118. 
18

 Cornelia Papacostea-Danielopolu, ό.π., σελ.476-478. 
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πρόξενο τον Κωνσταντίνο Ρίζο. Ο Ρίζος παρατήρησε ότι η λειτουργία του δικαστικού 

συστήματος της Βλαχίας είχε μεγάλη διαφθορά η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 

παρανομία και την αυθαιρεσία. Για αυτό το λόγο διατύπωσε ότι ο καλύτερος τρόπος 

για να επιτευχθεί η δικαιοσύνη ήταν να πάρει υπό την προστασία του ο ξένος 

πρόξενος τις υποθέσεις.19  

Τα επόμενα χρόνια οι Ρουμάνοι στις περιοχές της Βλαχίας, της Μολδαβίας και της 

Τρανσυλβανίας αρχίζουν να κινητοποιούνται και να δημιουργούν πιο στενές σχέσεις 

μεταξύ τους. Σκοπός τους ήταν να επαναστατήσουν για να αποκτήσουν την 

ανεξαρτησία τους. Όμως, η επανάσταση του 1848 στις ηγεμονίες της Βλαχίας και της 

Μολδαβίας κατεστάλη και με τη ρωσο-τουρκική συνθήκη της Balta-Liman, στις 19 

Απριλίου/1 Μαΐου  του 1849, επανήλθε το προγενέστερο καθεστώς της ρωσικής 

επικυριαρχίας. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι το 1856, οι ηγεμονίες της 

Βλαχίας και της Μολδαβίας βρισκόντουσαν συνεχώς υπό ξένη κατοχή είτε τη ρωσική 

είτε την τουρκική είτε την αυστριακή.20  

Όταν τον Οκτώβριο του 1853 αρχίζει ο πόλεμος της Κριμαίας, πολλές μάχες 

διεξάγονται στο έδαφος των Ηγεμονιών, οι οποίες βρισκόντουσαν υπό ρωσική 

στρατιωτική διοίκηση. Κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, οι Έλληνες 

μετανάστες πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.21 Οι Ρουμάνοι, όμως, που 

βρισκόντουσαν υπό τη ρωσική κατοχή ήθελαν να απαλλαγούν από αυτούς. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου διακόπτονται και οι 

διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.   

Στον Κριμαϊκό πόλεμο οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες καταλαμβάνονται από τα 

οθωμανικά και τα αυστριακά στρατεύματα. Μετά από τέλος του Κριμαϊκού πολέμου 

στο Συνέδριο των Παρισίων το 1856 συζητήθηκε και το θέμα της ένωσης των 

ηγεμονιών της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Στη Συνθήκη του Παρισιού, στις 30 

Μαΐου του 1856, ο ποταμός του Δούναβη και το δέλτα του διεθνοποιούνταν και η 

ρωσική επικυριαρχία τερματιζόταν αλλά όχι και η οθωμανική. Το Μάιο του 1858 οι 

επτά μεγάλες δυνάμεις (η Αγγλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρωσία, η Πρωσία, η 

                                                           
19

 Ştefan Petrescu, ό.π., σελ.102. 
20

 Ion Bulei, ό.π., σελ.217. 
21

 Constantin Velichi, «Les relations roumano-grecques durant la période 1866-1879», σελ.526. 
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Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Σαρδηνία) συναντήθηκαν στο Παρίσι με 

πρωτοβουλία του Ναπολέοντα Γ΄ και κατέληξαν στη συνθήκη της 7
ης

 Αυγούστου του 

1858 όπου αποφασίστηκε η ένωση των ηγεμονιών με την ονομασία «Οι Ενωμένες 

Ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας», οι οποίες όμως θα είχαν ξεχωριστό 

ηγεμόνα, κυβέρνηση και κοινοβούλιο. Η απόφαση αυτή πρακτικά καταργούσε τους 

Οργανικούς Κανονισμούς.22  

 

1.3 Οι προσπάθειες για μία ελληνο-ρουμανική σύμβαση τη δεκαετία του 

1860 

Κατά το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα παρατηρείται ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ανερχόταν στους 35.000 με 40.000. Ο ηγεμόνας 

Αλέξανδρος Κούζα το 1860 αναγνωρίζει τις ελληνικές κοινότητες ως νομικά 

πρόσωπα.23 Επίσης, επιχειρεί να αλλάξει το φορολογικό σύστημα και την αγροτική 

πολιτική των ηγεμονιών.  

Το 1859 καταργήθηκε το σύστημα της φοροαπαλλαγής και επιβλήθηκε ο έγγειος 

φόρος. Εφαρμόστηκε ένα νέο φορολογικό σύστημα και με το νόμο που εκδόθηκε το 

1863 ότι όλοι ανεξαιρέτως, Ρουμάνοι και ξένοι υπήκοοι, υποχρεώνονταν να 

πληρώσουν φόρο επιτηδεύματος.24 Στην αγροτική πολιτική προσπάθησε να 

πραγματοποιήσει μία πιο δραστική ενέργεια για να βοηθήσει τους αγρότες. Έτσι, ο 

Αλέξανδρος Κούζα το 1863 αποφάσισε να εθνικοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία 

που είχαν κληροδοτηθεί στα μοναστήρια. Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να 

μοιραστούν οι εκκλησιαστικές γαίες στο λαό, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 

ένα τέταρτο των γαιών ολόκληρης της χώρας. Αυτή η ακίνητη περιουσία είχε 

αφιερωθεί στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, στους Αγίους Τόπους, στο Όρος Σινά 

και στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, η δήμευση της ακίνητης 

περιουσίας των μοναστηριών δεν αφορούσε μόνο αυτή των αφιερωμένων 

                                                           
22

 Georges Castellan, ό.π., σελ.399-400. 
23

 Φλορίν Μαρινέσκου, ό.π., σελ.242-243. 
24

 Ştefan Petrescu, ό.π., σελ.118. 



 

11 

 

μοναστηριών αλλά και των μοναστηριών που υπάγονταν στη ρουμανική Εκκλησία.25 

Αντίθετοι προς αυτή την απόφαση ήταν βέβαια τα μοναστήρια και ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, οι οποίοι άρχισαν τις διαμαρτυρίες. Τελικά, ο νόμος αυτός περί των 

εκκλησιαστικών γαιών τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 1864.26 Όταν 

απαλλοτριώθηκαν τα μοναστηριακά κτήματα στη Μολδαβία το 1864, ο αριθμός των 

Ελλήνων υπηκόων εκεί μειώθηκε αισθητά.27 

Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος Κούζα στην εξωτερική πολιτική προσπάθησε να βελτιώσει 

τις σχέσεις των δύο ηγεμονιών με τον Σουλτάνο, για αυτό το σκοπό είχε επισκεφτεί 

την Κωνσταντινούπολη το φθινόπωρο του 1860.28 Εκείνη την περίοδο, είχαν ήδη 

αποκατασταθεί και οι ελληνο-οθωμανικές διπλωματικές σχέσεις, από το 1855, με τη 

μεσολάβηση της Αγγλίας και της Γαλλίας. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο 

Αλέξανδρος Κούζα για να προστατεύσει τις δύο ηγεμονίες από τους ισχυρούς 

γείτονες που τoν περικύκλωναν υποστήριζε τα κινήματα των Πολωνών, των 

Ούγγρων, των Βουλγάρων και των Σέρβων γιατί πίστευε ότι αυτοί θα 

αποδυναμώσουν τις αυτοκρατορίες των Ρώσων, των Αψβούργων και των 

Οθωμανών.29 Κι αυτός ήταν ένας λόγος που ο Κούζα είχε στενούς δεσμούς με τη 

Σερβία και είχε καθιδρύσει διπλωματικές σχέσεις από το 1863 ακόμα και πριν την 

ανεξαρτησία της Ρουμανίας..30 

Οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά την περίοδο των ετών 1866-1876 εμφανίστηκαν 

ιδιαίτερα δραστήριες στο εξωτερικό αν και ακόμη δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος. 

Επίσης, αυτή την περίοδο παρατηρείται ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας, της 

βιομηχανίας και των μεταφορών.31 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίνονται 

συζητήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες , το 1866 και 

το 1869, για να πραγματοποιήσουν μία κοινή ενέργεια εναντίον της Υψηλής Πύλης. 

                                                           
25

 Ion Bulei, ό.π., σελ.225. 
26

 Georges Castellan, ό.π., σελ.429-430. 
27

 Cornelia Papacostea-Danielopolu, ό.π., σελ.475. 
28

 Ion Bulei, ό.π., σελ.225. 
29

 Ion Bulei, στο ίδιο, σελ.235. 
30

 Vlad Georgescu, The Romanians: a history, translated by Alexandra Bley-Vroman, Columbus: Ohio 

State University Press, 1991, σελ.161. 
31

 Φλορίν Μαρινέσκου, ό.π., σελ.98-99. 
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Όταν ξεσπά η κρητική επανάσταση το 1866, η ρουμανική κοινή γνώμη εκδήλωνε τη 

συμπάθειά της στους επαναστάτες. Βασιζόμενος σε αυτό το κλίμα, ο πρίγκιπας 

Υψηλάντης επισκέφτηκε το Βουκουρέστι για την ενίσχυση του αγώνα των Κρητικών 

αλλά είχε και ως πρόθεση να δημιουργήσει μία συμμαχία κατά των Οθωμανών. Στην 

αρχή, η ρουμανική κυβέρνηση ήταν θετική προς αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.  

Μετά, όμως, λόγω ότι έπρεπε η Υψηλή Πύλη να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί την 

έλευση του πρίγκιπα Καρόλου στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, δεν μπορούσε να 

εκδηλώσει επιθετικότητα προς την Υψηλή Πύλη.32 Η προσπάθεια αυτή ναυάγησε 

αλλά η Ελλάδα συνέχισε να επιδιώκει αυτή τη συνεργασία. 

Η κατάσταση θα αλλάξει άλλη μία φορά στις 1/13 Μαρτίου του 1867. Ο βασιλιάς 

Γεώργιος της Ελλάδας θεωρούσε ότι μία βαλκανική συμμαχία θα βοηθούσε την 

Ελλάδα και για αυτό ήθελε να προβεί σε διμερείς συνθήκες με όλες τις χώρες, όπως ο 

Μιχαήλ Ομπρένοβιτς της Σερβίας. Σκοπός της Ελλάδας ήταν να διατηρήσει καλές 

σχέσεις με τη Σερβία, τη Ρουμανία και το Μαυροβούνιο. Για να διατηρήσει τις καλές 

σχέσεις με τη Ρουμανία, ο βασιλιάς Γεώργιος απένειμε στον πρίγκιπα Κάρολο το 

Μεγαλόσταυρο του τάγματος του Σωτήρος και έστειλε τον Αντωνόπουλο στο 

Βουκουρέστι να προτείνει στον πρίγκιπα Κάρολο μία κοινή και άμεση ενέργεια κατά 

της Υψηλής Πύλης. Η Ρουμανία είχε την άποψη ότι η πτώση της οθωμανικής 

εξουσίας ήταν αναπόφευκτη και οι χριστιανικοί λαοί των Βαλκανίων δεν έπρεπε να 

κάνουν βιαστικές κινήσεις αν δεν ήταν σε θέση να νικήσουν. Η ίδια δεν ήταν ακόμα 

προετοιμασμένη για αυτό το σκοπό και πίστευε ότι στην ίδια κατάσταση ήταν και οι 

Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Επομένως, έπρεπε να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή 

για να δράσουν και να προηγηθεί μία συμφωνία μεταξύ των κρατών για να μην 

υπάρξουν μετέπειτα εκπλήξεις. Οι συνομιλίες για μία συμμαχία ανάμεσα στην 

Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία δεν καρποφόρησαν αλλά ούτε 

επιτεύχθηκε συνθήκη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Μόνο η Σερβία 

κατάφερε να συνάψει συνθήκες με την Ελλάδα και τη Ρουμανία ξεχωριστά.33    

Άλλη μία προσπάθεια επίτευξης μιας ελληνο-ρουμανικής συμμαχίας έγινε το 1869. Ο 

βασιλιάς Γεώργιος, στις 5/17 Μαΐου του 1869, έστειλε τον πρίγκιπα Υψηλάντη στο 

                                                           
32

 Constantin Velichi, «Les relations roumano-grecques durant la période 1866-1879», σελ.527. 
33

 Constantin Velichi, στο ίδιο, σελ.528-530. 
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Βουκουρέστι με σκοπό να συναντήσει το βασιλιά Κάρολο και να του παρουσιάσει 

ένα σύμφωνο συμμαχίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η ρουμανική 

κυβέρνηση πίστευε ότι μετά την επώδυνη προσπάθεια των Κρητικών, η Ελλάδα και η 

Ρουμανία θα έπρεπε να αποφεύγουν κινήσεις που θα προκαλούσαν ένταση με την 

Υψηλή Πύλη και συγχρόνως οι δύο χώρες θα οργάνωναν τους στρατούς τους για μία 

κοινή ενέργεια στο μέλλον. Στις 10/20 Μαΐου, ο πρίγκιπας Υψηλάντης παρουσίασε 

στον πρίγκιπα Κάρολο τις προτάσεις για τη συμφωνία των δύο κρατών.  Το σύμφωνο 

αυτό είχε τα εξής βασικά σημεία: 

1) Τα δύο Υψηλά συμβαλλόμενα μέρη είχαν την υποχρέωση να μην προβούν σε 

καμιά εχθρική ενέργεια εναντίον της Υψηλής Πύλης, η οποία δεν θα ήταν 

κοινή και από τα δύο μέρη. 

2) Δεσμεύονταν να συμφωνήσουν έξι μήνες πριν την κοινή ενέργεια το χρόνο 

και τον τρόπο που θα πραγματοποιούνταν αυτή. 

3) Τον ακριβή καθορισμό των στρατιωτικών δυνάμεων με των οποίων θα 

συνέβαλε το κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή την κοινή 

ενέργεια. 

4) Τον τρόπο με τον οποίο θα συνδύαζαν στη συνέχεια τις στρατιωτικές τους 

επιχειρήσεις. 

5) Τα εδάφη τα οποία θα επιδίωκαν να αποκτήσουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

στην Βουλγαρία κατά τη διάρκεια που θα πραγματοποιούνταν η κοινή 

ενέργεια. 

6) Την απόλυτη μυστικότητα σχετικά με τη σύσταση και τους όρους του 

σχεδίου. 

Ο πρίγκιπας Κάρολος πρότεινε να γραφτεί εκ νέου το προοίμιο και το σύμφωνο να 

προωθεί την πρόοδο και την ανάπτυξη των δύο χωρών, σύμφωνα με τα νόμιμα 

δικαιώματά τους. Επίσης, αναφερόταν ότι αν η Ρουμανία εναντιωνόταν στην Υψηλή 

Πύλη για να αποκτήσει την ανεξαρτησία της, έπρεπε να ειδοποιήσει την Ελλάδα δύο 

μήνες πριν και αν η Ελλάδα δεχόταν επίθεση από τους Οθωμανούς, η Ρουμανία θα 



 

14 

 

συνέδραμε με το στρατό της έξι εβδομάδες μετά την έναρξη των ελληνοτουρκικών 

εχθροπραξιών. Τέλος, σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες ενάντια στην Υψηλή Πύλη 

αρχίζανε και οι δύο χώρες έπρεπε να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Σερβίας. 

Η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε ότι αυτό το κείμενο του συμφώνου ήταν λίγο 

ασαφές. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν με τον Υψηλάντη και τον Golescu, υπουργός 

των Οικονομικών. Εν τέλει, η συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών δεν επετεύχθη διότι 

η Ρουμανία πίστευε ότι κανένα από τα κράτη των Βαλκανίων δεν είχε τη δύναμη να 

αντεπιτεθεί στην Υψηλή Πύλη χωρίς τη βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων οπότε δεν 

έπρεπε να κινήσουν τις υποψίες της Πύλης με αυτό το σύμφωνο. Επιπλέον, μία 

συνθήκη με μόνα συμβαλλόμενα μέρη την Ελλάδα και τη Ρουμανία θα είχε ως 

συνέπεια να ενοχληθεί η Ευρώπη και κανένα θετικό αποτέλεσμα για τις δύο χώρες.34 

Οπότε, και αυτή η προσπάθεια για μία ελληνο-ρουμανική συμφωνία ναυάγησε. 

 

1.4  Η πρώτη ελληνο-ρουμανική σύμβαση και η ανεξάρτητη Ρουμανία 

Η δεκαετία του 1870 άρχισε με άσχημους οιωνούς για τις ελληνο-ρουμανικές 

σχέσεις. Το 1872 προέκυψε διπλωματική διάσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 

Ρουμανία λόγω του επεισοδίου Πολυχρονιάδη. Ο Πολυχρονιάδης ήταν δικηγόρος και 

συνήθως σε πολλές δικαστικές υποθέσεις ήταν ο συνήγορος των Ελλήνων υπηκόων 

που είχαν διαφορές με την ελληνική προξενική αρχή. Το 1872, ο πρόξενος της 

Ελλάδας στη Βραΐλα εξέδωσε ένταλμα για να συλληφθεί ο Πολυχρονιάδης. Αυτή η 

ενέργεια του προξένου της Βραΐλας ενόχλησε τις τοπικές αρχές και το Πρωτοδικείο 

της Βραΐλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρόξενο. Ο γενικός πρόξενος της 

Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Αλέξανδρος Μάνος, πήγε στη Βραΐλα για να εξομαλύνει 

την κατάσταση. Μίλησε για αυτό το ζήτημα που προέκυψε με τον υπουργό των 

Εξωτερικών της Ρουμανίας και τον πρωθυπουργό. Αν και η άποψη και των δύο, του 

υπουργού των Εξωτερικών και του πρωθυπουργού της Ρουμανίας, ήταν ότι η 

ρουμανική κυβέρνηση πλέον δεν δεσμευόταν με τις συνθήκες που είχαν υπογράψει 

τα διάφορα κράτη με την Υψηλή Πύλη, τελικά υποχώρησαν στο συγκεκριμένο 

                                                           
34

Constantin Velichi, «Les relations roumano-grecques durant la période 1866-1879», σελ.531-535. 
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ζήτημα για να μην αντιδράσει η Υψηλή Πύλη και οι Έλληνες της Ρουμανίας. Οπότε, 

το Πρωτοδικείο της Βραΐλας ανέστειλε το ένταλμα για τη σύλληψη του προξένου. 

Αυτό το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις των 

δύο κρατών. Το 1874 οι διπλωματικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν και η Ελλάδα 

διόρισε Γενικό Πρόξενο του Βουκουρεστίου τον Κλέων Ραγκαβή.35  

Η Ρουμανία μετά από το 1873, αν και βρισκόταν υπό την επικυριαρχία της Υψηλής 

Πύλης, άρχισε να ανοίγει διπλωματικές αντιπροσωπείες σε διάφορες πόλεις της 

Ευρώπης όπως στη Βιέννη, το Βερολίνο, την Αγία Πετρούπολη και να συνάπτει 

συμφωνίες κυρίως στον τομέα των μεταφορών.36 Μία πρώτη προσπάθεια της 

Ρουμανίας να ιδρύσει διπλωματικό προξενείο στην Ελλάδα έγινε την άνοιξη του 1873 

από τον τότε Υπουργό των Εξωτερικών, Boerescu, αλλά αυτή η προσπάθεια απέτυχε 

διότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας τότε επιδίωκε την επαναπροσέγγιση με τη 

Τουρκία. Άλλη μία προσπάθεια έγινε από τον Γκίκα το φθινόπωρο του 1875 αλλά 

ούτε και αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Ενώ στην Ελλάδα είχε αλλάξει ο 

προσανατολισμός της εξωτερικής της πολιτικής, στη Ρουμανία τότε ήταν υπουργός 

των Εξωτερικών, ο Ν. Ιονέσκου, ο οποίος πίστευε ότι μία τέτοια ενέργεια θα 

υπονόμευε την πολιτική ουδετερότητας που είχε υιοθετήσει.37  

Η Ρουμανία άρχισε να συνάπτει συμφωνίες με χώρες πριν ακόμη ανακηρυχθεί 

ανεξάρτητο κράτος. Έτσι, το 1875 η Ρουμανία υπέγραψε εμπορική σύμβαση με την 

Αυστρο-ουγγαρία. Αυτό το γεγονός υποκίνησε και τα άλλα κράτη να θέλουν να 

συνάψουν εμπορικές συμβάσεις με τη Ρουμανία. Ο κύριος λόγος ήταν ότι τα κράτη 

θέλανε να αποφύγουν οι υπήκοοι τους να πολιτογραφούνται ως Ρουμάνοι για να 

έχουν τα προνόμια της ρουμανικής εθνικότητας. Πολλοί Έλληνες στη Ρουμανία 

άρχισαν να πολιτογραφούνται ως Ρουμάνοι, για αυτό το λόγο και η Ελλάδα επεδίωξε 

να διαπραγματευτεί μία εμπορική σύμβαση με τη Ρουμανία. Βέβαια λεγόταν ότι την 

ελληνική κυβέρνηση την παρότρυνε να συνάψει εμπορική σύμβαση, όπως η Αυστρία, 

ο πρέσβης της Ελλάδας στη Βιέννη, ο οποίος κατείχε αγροτικές εκτάσεις στη 
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Ρουμανία. 38 Αρχικά, βέβαια, η Ελλάδα βλέποντας ότι η ετεροδικία είχε φθίνει και 

θέλοντας να προστατεύσει τα συμφέροντά της προσπάθησε να συνάψει μία 

προξενική σύμβαση με τη Ρουμανία. Όμως, η προσπάθεια αυτή της Ελλάδας δεν 

καρποφόρησε.39 Τελικά κατέληξε, την άνοιξη του 1877, η Ελλάδα να υπογράψει με 

τη Ρουμανία μία προσωρινή συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

κρατών, η οποία θα έληγε στις 6/18 Απριλίου του 1878. Τότε ο υπουργός των 

Εξωτερικών Kogălniceanu υπέγραψε με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στο 

Βουκουρέστι Ραγκαβή μία «Συμφωνία για το εμπόριο και τη ναυτιλία». Όμως, το 

νομοθετικό σώμα της Ρουμανίας δεν είχε επικυρώσει αυτή τη συμφωνία, παρόλο που 

είχαν περάσει δύο χρόνια από τότε που είχε υπογραφεί, διότι η εφαρμογή της δεν είχε 

κανένα συμφέρον για το ρουμανικό κράτος. Τελικά, η συμφωνία ψηφίστηκε από τη 

ρουμανική Βουλή και τη Γερουσία και τέθηκε σε ισχύ στις 15/27 Απριλίου του1880 

για εφτά χρόνια. Οι υπήκοοι και των δύο χωρών μπορούσαν να κάνουν εμπόριο και 

να ανοίξουν επιχειρήσεις με τους ίδιους όρους των γηγενών κατοίκων αλλά δεν 

μπορούσαν να αγοράσουν ή να κατέχουν εκτάσεις γης.40 Επίσης, η Ελλάδα 

αναγνώρισε το δικαίωμα στη Ρουμανία να επιβαρύνονται οι Έλληνες υπήκοοι με 

φόρους που δεν θα ξεπερνούσαν αυτούς που πλήρωναν οι Ρουμάνοι.41 Πέρα από τις 

εμπορικές συμφωνίες, η συγκεκριμένη σύμβαση εξασφάλιζε στους υπηκόους της 

Ελλάδας και της Ρουμανίας την ελεύθερη πρόσβαση στα εγχώρια δικαστήρια.42 

Εκείνη την εποχή, η Ρουμανία κατάφερε να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο έθνος-

κράτος. Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878, η οποία έθετε τέρμα στο ρωσο-

τουρκικό πόλεμο του 1877-1878, προέβλεπε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της 

Ρουμανίας, η οποία επικυρώθηκε και από το Συνέδριο του Βερολίνου.43 Όμως, η 

Συνθήκη του Βερολίνου άλλαξε τις σχέσεις της Ρουμανίας με τη Ρωσία, λόγω της 

Βεσσαραβίας που παραχωρήθηκε στη Ρωσία, και η Ρουμανία αναζήτησε νέο 

σύμμαχο για να αντισταθμίσει τη ρωσική επέκταση. Επειδή η Γαλλία και η Αγγλία 

                                                           
38

 Γαβριέλα Φλορέα, Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων 
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δεν έδειχναν κανένα ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια εκείνη την περίοδο, η Ρουμανία 

στράφηκε προς την Αυστροουγγαρία.44 

Με την απόκτηση της ανεξαρτησίας της, η Ρουμανία έστρεψε το ενδιαφέρον της στην 

ανάπτυξη της γεωργίας, της βιομηχανίας, των συγκοινωνιών, στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εμπόριο και αυτό προσπάθησε να το πετύχει με τη σύναψη εμπορικών και 

τελωνειακών συμβάσεων με διάφορα κράτη.45 Προς το τέλος της δεκαετίας του 1870, 

επιτυγχάνεται και η ίδρυση προξενείου της Ρουμανίας στην Ελλάδα. Το 1879 

ιδρύεται διπλωματική υπηρεσία της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία συνέβαλε στον 

πολιτικό δεσμό και τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.46 Στις 28 Δεκεμβρίου του 

1879, ο υπουργός των Εξωτερικών Boerescu έστειλε στην Αθήνα τον Esarcu και τον 

Ιανουάριο του 1880 έστειλε τον Sordony ως γραμματέα της ρουμανικής πρεσβείας 

στην Ελλάδα.47  

 

1.5  Όξυνση των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων  

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Καρόλου, η ανεξάρτητη Ρουμανία έχει 

το πιο σταθερό πολιτικό πλαίσιο και την πιο αναπτυγμένη οικονομία στα Βαλκάνια. 

Όμως, στην εξωτερική πολιτική, η Ρουμανία ήταν κάτω από τον έλεγχο της 

Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας. Όσο αφορά τις σχέσεις της Ρουμανίας με τα 

βαλκανικά κράτη, η Ρουμανία δεν έδειχνε ενδιαφέρον για διπλωματικές σχέσεις μαζί 

τους. Οι σχέσεις της με την Υψηλή Πύλη ήταν ανύπαρκτες, με τη Βουλγαρία ήταν 

ψυχρές λόγω της Δοβρουτσάς και με την Ελλάδα ήταν ελάχιστες λόγω του ζητήματος 

των Αρωμούνων ή Κουτσοβλάχων. Μόνο με τη Σερβία είχε φιλικές σχέσεις.48 Το 

ελάχιστο ενδιαφέρον που έδειξε η ανεξάρτητη Ρουμανία για μία βαλκανική συμμαχία 

την οδήγησε στο να αναζητήσει μία συμμαχία ισχυρή με τα κράτη της κεντρικής 

Ευρώπης. Για αυτό το λόγο αλλά και για την αντιρωσική πολιτική, η Ρουμανία το 
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45
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1883 συμμάχησε με την Αυστροουγγαρία και αργότερα συμμετείχαν στη συμμαχία η 

Γερμανία και η Ιταλία.49 

Οι ελληνο-ρουμανικές σχέσεις αν και στα τέλη της δεκαετίας του 1870 φαινόντουσαν 

ευοίωνες, στη συνέχεια άλλαξαν και οι φιλικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη 

άρχισαν να έχουν δυσκολίες. Όταν, το 1881 οι Δυνάμεις παραχώρησαν στην Ελλάδα 

ολόκληρη τη Θεσσαλία και ένα μέρος από την Ήπειρο, η Ρουμανία αντέδρασε. Η 

ρουμανική διπλωματία με υπόμνημα της προς τις μεγάλες Δυνάμεις δήλωσε ότι ήταν 

κατά της προσάρτησης της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.50 Προς τα τέλη του 1881, ο 

Sordony, γραμματέας της ρουμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, γνωστοποίησε στο 

Βουκουρέστι ότι οι σχέσεις φιλίας με την Ελλάδα είχαν αρχίσει να διαταράσσονται. 

Ο Sordony συναντήθηκε με τον Κουμουνδούρο, πρωθυπουργό της Ελλάδας, για να 

συζητήσει μαζί του γιατί η Ελλάδα πίστευε ότι η Ρουμανία είχε δυσμενείς διαθέσεις 

έναντι της Ελλάδας. Ο Κουμουνδούρος του απάντησε ότι οι ενέργειες των Ρουμάνων 

για τους ομοεθνείς τους στη Μακεδονία δεν είχαν πολιτιστικό χαρακτήρα 

αποκλειστικά αλλά και προπαγανδιστικό. Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός του 

ανέφερε ότι εκείνη τη χρονική περίοδο οι ρουμανικές αρχές δημιουργούσαν 

δυσκολίες στα πλοία που έφεραν την ελληνική σημαία και αμφισβητούσαν ότι τα 

πλοία ήταν ελληνικά. Τέλος, ότι οι ρουμανικές αρχές δημιουργούσαν εμπόδια και 

στους Έλληνες μεσίτες εμπορίου και στους πωλητές ποτών. Οπότε ο Έλληνας 

πρωθυπουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρουμανικές αρχές γενικά 

προσπαθούσαν να προκαλούν προβλήματα στους Έλληνες υπηκόους της 

Ρουμανίας.51 

Οι σχέσεις των δύο κρατών τα επόμενα χρόνια γινόντουσαν όλο και πιο δύσκολες. Το 

1886 ο υπουργός των εξωτερικών της Ρουμανίας, Φερεκύδης, καταγγέλλει την 

εμπορική σύμβαση με την Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα διαβεβαιώνει τον Έλληνα 

αντιπρόσωπο ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας ήθελε να υπογράψει μία νέα εμπορική 

σύμβαση με την Ελλάδα. Ο σκοπός της Ελλάδας όμως δεν ήταν να υπογράψει μία 

σύμβαση που θα ήταν καθαρά εμπορική αλλά ήθελε να διαπραγματευτεί μία 

                                                           
49

 Vlad Georgescu, ό.π., σελ.164. 
50

 Ştefan Petrescu, ό.π., σελ.228. 
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σύμβαση που πρωτίστως θα ικανοποιούσε τα πολιτικά της συμφέροντα στη 

Ρουμανία.52 Με τη λήξη της εμπορικής και ναυτικής σύμβασης οι αξιώσεις της 

Ρουμανίας προς την Ελλάδα γινόντουσαν όλο και περισσότερες. Εκείνη την περίοδο 

η Ελλάδα αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα στη Ρουμανία όπως «τη μη αναγνώριση 

των διαμονητήριων, την αμφισβήτηση της υπηκοότητας των Ελλήνων, την κατάταξη 

των Ελλήνων υπηκόων στο στρατό και την ανάμειξη στις κληρονομικές υποθέσεις 

των ελληνικών δικαστηρίων».53 

Όμως, τη βάση του προβλήματος για τη στάση του υπουργείου των Εξωτερικών της 

Ρουμανίας έναντι της Ελλάδος αποτελούσε η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και οι 

σχέσεις της με τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Υπήρχαν όμως και εντάσεις στις  

διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών που αφορούσαν περιστατικά άλλοτε 

περισσότερο και άλλοτε λιγότερο σημαντικά που βασίζονταν στις αναφορές του 

Υπουργείου των Εξωτερικών της Ρουμανίας και επηρέαζαν την εσωτερική πολιτική 

της χώρας. Ένα τέτοιο περιστατικό που προκάλεσε τη διακοπή των διπλωματικών 

σχέσεων των δύο χωρών το διάστημα 1887-1888 ήταν η περιουσία του γιατρού 

Σάρρου. Η υπόθεση της κληρονομιάς του Σάρρου ήταν μία από τις πολλές 

κληρονομικές υποθέσεις που προκάλεσαν εντάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 

Ρουμανία, όπως αυτές του Ζησιάδη, του Χρήστου, του Χριστοδούλου, του Λογοθέτη, 

του Παπά και πολλές άλλες. Στις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις, η ελληνική 

κυβέρνηση επικαλούνταν τις διομολογήσεις, ενώ η ρουμανική κυβέρνηση είχε θέσει 

τέλος στις διομολογήσεις με μία συμφωνία που είχε επικυρωθεί στις 15/27 Απριλίου 

του 1888.54 Όλα αυτά οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει τις 

διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία το 1887 για μικρό χρονικό διάστημα. Σκοπός 

της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να πιέσει τη ρουμανική  κυβέρνηση για να συνάψουν 

μία προξενική σύμβαση.55  

Οι σχέσεις των δύο χωρών αποκαταστάθηκαν στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1888 και 

συνέχισαν το επόμενο διάστημα να είναι καλές. Οι ελληνο-ρουμανικές σχέσεις 

βελτιώνονταν σταθερά και ο Παπαρρηγόπουλος, ο Έλληνας πρεσβευτής στο 
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Βουκουρέστι, είχε αναλάβει να πραγματευτεί μία προξενική σύμβαση με τη Ρουμανία 

άλλα συνεχώς ανέβαλε την αναχώρησή του για το Βουκουρέστι.56 Το 1890, με 

αφορμή ότι η Γαλλία διαπραγματευόταν με τη Ρουμανία μια νέα προξενική και περί 

εγκατάστασης σύμβαση, η Ελλάδα έδειξε πάλι ενδιαφέρον για να αρχίσει τις 

διαπραγματεύσεις κι εκείνη για μία σύμβαση με ανάλογο περιεχόμενο. Τελικά, όμως, 

η γαλλο-ρουμανική σύμβαση δεν υπογράφτηκε διότι η Ρουμανία φοβόταν ότι η 

Ελλάδα θα προέβαινε στις ίδιες απαιτήσεις με τη Γαλλία και αυτό θα προκαλούσε 

πρόβλημα στη Ρουμανία επειδή η Ελλάδα είχε περισσότερους υπηκόους εκεί πέρα.57 

Οι προσπάθειες της Ελλάδας συνεχίστηκαν για την επίτευξη μιας προξενικής 

σύμβασης αλλά  τελικά την πρόλαβαν τα γεγονότα διότι ανέκυψε άλλο ένα σοβαρό 

κληρονομικό θέμα, η υπόθεση των διαθηκών του Ευαγγέλη και του Κωνσταντίνου 

Ζάππα. Αυτή η κληρονομική υπόθεση θα οξύνει περισσότερο τις σχέσεις των δύο 

κρατών και θα τις οδηγήσει στη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων το 1892. 
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Κεφάλαιο 2
ο
  

 Η Ζωή του Ευαγγέλη Ζάππα 

2.1 Τα πρώτα χρόνια του Ευαγγέλη Ζάππα και ο επαναστατικός του 

αγώνας 

Ο Ευαγγέλης Ζάππας (εικ.1) γεννήθηκε το 1800 στο χωριό Λάμποβο το οποίο 

βρίσκεται στην επαρχία του Τεπελενίου. Ο πατέρας του ήταν ο Βασίλειος Ζάππας, 

σημαντικός έμπορος της περιοχής.58Η μητέρα του ονομαζόταν Σωτηρία και ο 

αδερφός του Αναστάσιος, ο οποίος ήταν εφτά χρόνια μεγαλύτερός του.59 

Οι κάτοικοι της επαρχίας του Τεπελενίου, όπου βρισκόταν το Λάμποβο, ομιλούσαν 

την αλβανική γλώσσα αλλά όλοι οι άντρες από το Λάμποβο «γινώσκουσι και 

ομιλούσι και την καθομιλουμένην ελληνικήν». Ο Ευαγγέλης δεν πήγε σχολείο, ήξερε 

λίγα γράμματα και ήταν αυτοδίδαχτος. Από μικρό παιδί ασχολούταν με τα όπλα. 60 

Όταν ήταν δεκατριών ετών στρατολογήθηκε από τον Αλή πασά ως φρουρός σε 

φρούριο που βρισκόταν στην περιοχή των Ιωαννίνων και έμεινε σε εκείνη την 

περιοχή άλλα εφτά χρόνια. Διακρινόταν για «την τόλμην, την ανδρίαν, την 

νοημοσύνην και την φιλοτιμίαν του».61  Όμως, ο Ευαγγέλης δεν ήθελε «να 

εξυπηρετεί μόνον τα του Αλή Πασά επαναστατικά συμφέροντα».62 Μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα αναλογίστηκε τις πράξεις του Αλή Πασά και αποφάσισε να φύγει 

από τη φρουρά του. Τότε έσπευσε προς τον Μάρκο Μπότσαρη και τέθηκε υπό τις 

διαταγές του. Ο Μάρκος Μπότσαρης αναγνώρισε τον Ευαγγέλη ως πρωτοπαλίκαρο 

του. Ο Ευαγγέλης συναγωνίσθηκε με τον Μάρκο Μπότσαρη σε πολλές αποστολές 

και ήταν η σκιά του. Έπειτα συναγωνίσθηκε με τον στρατηγό Κωνσταντίνο 
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Μπότσαρη, το στρατηγό Νικόλαο Ζέρβα και με άλλους και το 1824 υπό την αρχηγεία 

του Νάσσου Παννουργιά έγινε ταξίαρχος.63  

Όμως, η συμμετοχή του Ευαγγέλη στον επαναστατικό αγώνα δημιούργησε δυσφορία 

στους Τούρκους και αυτό τους οδήγησε να επιτεθούν στην οικογένειά του. Όταν οι 

Τούρκοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ευαγγέλη έμαθαν για τα κατορθώματα του, 

αιχμαλώτισαν τη μητέρα του στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Τότε ο 

Αναστάσιος, ο αδερφός του Ευαγγέλη, για να σώσει τη μητέρα του είπε ότι δεν είναι 

δίκαιο να την αιχμαλωτίσουν επειδή αυτός είναι πιστός στον Σουλτάνο και πέρα από 

τον αποστάτη Ευαγγέλη είναι και δική του μητέρα. Όμως, η μητέρα του Ευαγγέλη 

αποκρίθηκε στους Τούρκους ότι «ναι μεν είμαι κοινή αμφοτέρων μήτηρ, αλλά  

προσφιλέστερός μοι είναι πάντοτε ο Ευαγγέλης, ουδέποτε θα απεκδυθώ των επ’ 

αυτού μητρικών δικαιωμάτων μου και εις φυλακήν και εις εξορίαν αν με 

απαγάγωσιν». Μετά από αυτά τα λόγια της μητέρας του την αιχμαλώτισαν και 

άρπαξαν την μισή περιουσία.64 Ο ίδιος ο Ευαγγέλης έγραψε για αυτό το περιστατικό 

ότι «η δε σεβαστή μου, γηραιά μήτηρ, δια προσταγής του Κιουταχή Βεζύρη, στα 

1825, αρπάχθη από την οικία μου και εφέρθη σιδηροδέσμιος εις Ιωάννινα, όπου 

ερρίφθη εις υπόγειον φυλακήν του εκεί νησίου δύο χρόνους, τα δε της οικίας μου 

σκεύη έγιναν λάφυρα του απεσταλμένου του Κιουταχή ονόματι Καλιμπέη 

Καστρινού, επί τη ελπίδι του να έβγω εγώ να προσκυνήσω όστις κατεφρόνησα όλα 

και μητέρα και οικίαν και εφύλαξα ακλόνητον τον ιερόν της επαναστάσεως όρκον 

μου, και τον οποίο θέλω τον φυλλάτη υπέρ της πατρίδος μέχρις εσχάτης μου 

πνοής».65 

 

2.2  Η μετανάστευση και η εγκατάσταση του Ευαγγέλη Ζάππα στη Δακία 

Μετά το τέλος της ελληνικής επαναστάσεως και της αποκατάστασης της ελευθερίας 

αναγνωρίστηκαν οι υπηρεσίες του Ευαγγέλη Ζάππα, ο οποίος τιμήθηκε με το βαθμό 
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του Ταγματάρχη της φάλαγγας και του προσφέρθηκαν στρέμματα της εθνικής γης. 

Όμως, εκείνος πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Λάμποβο, το οποίο το κατείχαν οι 

Τούρκοι, για να πάρει την ευχή της μητέρας του. Ο Ευαγγέλης ύστερα από οχτώ 

μέρες έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στη Βέροια της Μακεδονίας. Εκεί 

συνειδητοποίησε ότι τα μέρη που είχαν τις καλύτερες συνθήκες για να ασχοληθεί με 

αυτό που ήθελε δηλαδή το εμπόριο ή τη γεωργία ήταν η Αίγυπτος και η Δακία. 

Προτίμησε να πάει στη Δακία και το 1831 βρίσκεται στο Βουκουρέστι φέροντας μαζί 

του τίποτε άλλο παρά «της πεποιθήσεώς του εις την θείαν πρόνοιαν και εις την ίδια 

αυτού ικανότητα».66 

Όταν έφτασε στη Δακία μέσα σε λίγο χρόνο γνώρισε και συναναστρεφόταν με τους 

άρχοντες της περιοχής και τους ηγούμενους των Ελληνικών Μοναστηριών λόγω ότι 

ήταν «προσηνής τους τρόπους, κόσμιος και αιδήμων την συμπεριφοράν»67. Είχε 

χειρουργικές γνώσεις, τις οποίες τις είχε διδαχθεί από το Πέτρο Παναγιώτου στο 

διάστημα του απελευθερωτικού αγώνα.68 Για κάποιο χρονικό διάστημα παρατήρησε 

και μελέτησε τι γινόταν στην περιοχή και αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γεωργία 

διότι έβλεπε ότι αυτή θα του επέφερε πλούτο. Έκανε την αρχή νοικιάζοντας για τρία 

χρόνια το μοναστηριακό κτήμα Φουντένι καταβάλλοντας 9.000 βλαχικά γρόσια το 

χρόνο και μετέπειτα νοίκιασε και το κτήμα Μπουντέστι με 12.000 βλαχικά γρόσια. Ο 

Ευαγγέλη μαζί με τον ξάδερφό του, Κωνσταντίνο, ανακάλυψαν ότι οι άλλοι 

ενοικιαστές βασίζονταν μόνο στην παραγωγικότητα της γης χωρίς να κάνουν τίποτα 

περαιτέρω ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους. Τότε τα δύο ξαδέρφια αποφάσισαν 

να καλλιεργήσουν με μεθοδικότητα και να εισαγάγουν στη γεωργία καινοτομίες. Οι 

δραστηριότητές τους απέδωσαν και ενώ στην αρχή οι υπόλοιποι ενοικιαστές τους 

κορόιδευαν, διότι πίστευαν ότι αυτό που έκαναν ήταν περιττό, μετέπειτα όμως τους 

φθονούσαν. Πολλοί γαιοκτήμονες βλέποντας τα αποτελέσματα στα κτήματα που 

είχαν νοικιάσει τα ξαδέρφια, τους παρακαλούσαν να νοικιάσουν και τα δικά τους για 
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να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Οπότε, το 1837 τα ξαδέρφια νοίκιασαν τα κτήματα 

Λουϊκα, Κασιόρες, Οδάγια, Φαουρέι και το 1842 το κτήμα Μπροσθένι.69 

Η μεθοδικότητα, οι καινοτομίες στη γεωργία και η σκληρή δουλειά των εξαδέλφων 

Ζάππα ανταμείφθηκαν με αρκετό πλούτο που τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν οι 

ίδιοι ιδιοκτήτες της γης. Το πρώτο κτήμα που αγόρασε ο Ευαγγέλης ήταν το 

Μπροστένι – Νέον στις 10 Δεκεμβρίου του 1844, μετά από τέσσερα χρόνια το δάσος 

Στοϊνέστι ή Πισίκα. Έπειτα αγόρασε τα κτήματα Ουλέστι και Μεγκεσέσκα μαζί με τα 

παραρτήματά τους το 1853 και το ίδιο έτος αγόρασε το κτήμα Μπεράσκας μαζί με τα 

οινοπωλεία στα χωριά Σενέσκας και Μπεράσκας από 17 κτηματίες. Το 1855 

απέκτησε το κτήμα Σλουζιτόρι και Βαλέα Μακρύσου. Επίσης, μέσω δημοπρασίας, 

απέκτησε τα κτήματα Τζεγκάνι και Πιρτζάνι μαζί με τα ιχθυοτροφεία και τα δάση. 

Πέρα από τα κτήματα, ο Ευαγγέλης αγόρασε  το 1853 μία μεγάλη έκταση στο κέντρο 

του Βουκουρεστίου, όπου βρισκόταν το χάνι Τζερνίκας, 70και εκεί έκτισε το 

ξενοδοχείο με το όνομα το «Οτέλι των Αθηνών».71Η έγγεια ιδιοκτησία του Ευαγγέλη 

ήταν τεράστια και ανερχόταν σε 15 χιλιάδες εκτάρια.72 

Ο Ευαγγέλης ασχολήθηκε πολύ με τη γεωργία και προσπάθησε να βρει τρόπους με 

τους οποίους θα καλυτέρευε την παραγωγή του. Τις μεθόδους και τις καινοτομίες που 

χρησιμοποίησαν στην γεωργία για να αυξήσουν την παραγωγή στα κτήματα τους 

ήθελε να τις μοιραστεί με τους άλλους. Για αυτό το λόγο, το 1847 κυκλοφόρησε το 

σύγγραμμά του με τίτλο «Τρεντούρας» ή «Κηφήν» στην ελληνική και τη ρουμανική 

γλώσσα (εικ. 2). Το σύγγραμμα, όπως γράφει ο ίδιος στο προοίμιό του, περιέχει 

παρατηρήσεις για σιταροσπαρμό και τις περιποιήσεις του, οι οποίες είναι 

«πειραματικώς δοκιμασμένας εις χρόνια δεκατρία περίπου» (εικ. 3).73     
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Όσο αναφορά στο κομμάτι της οικογένειας, ο Ευαγγέλης δεν παντρεύτηκε ποτέ. 

Όμως, ήθελε να παντρευτεί ο ξάδερφός του Κωνσταντίνος και τα παιδιά του να 

συνεχίσουν το όνομα της οικογένειας λόγω ότι εκείνος δεν θα παντρευόταν ποτέ και 

σκοπός του ήταν να ευεργετούσε «τον τόπον τούτο και την πατρίδα δια του πλούτου 

μου». Αλλά ούτε και ο Κωνσταντίνος θα παντρευόταν γιατί ήθελε να ακολουθήσει τα 

χνάρια του Ευαγγέλη και να διαθέσουν τον πλούτο που απέκτησαν σε 

ευεργετήματα.74 

Τα σπίτια των Ζάππα ήταν πάντα ανοιχτά για να φιλοξενήσουν τους συμπατριώτες 

τους από την Ήπειρο, την Ελλάδα και όλους όσους προσέρχονταν. Μόνο μία 

εξαίρεση έκαναν τα ξαδέρφια σε αυτούς που φιλοξενούσαν, δεν ανεχόντουσαν στα 

σπίτια τους τεμπέληδες και όσους ερχόντουσαν να ζητιανεύσουν και όχι να 

εργαστούν έντιμα στη Δακία. Συνήθιζαν να λένε τα ξαδέρφια σε αυτούς που 

ερχόντουσαν στη Δακία: « Εργαστείτε όπως εμείς, μιμηθείτε το παράδειγμα ημών, 

και είναι αδύνατον να μη κατασταθείτε δια του ιδρώτος του προσώπου σας εύποροι ή 

ίσως και ολβιώτεροι ημών· Διότι ημείς μεν και πάντη πένητες ήλθομεν εν τω τόπω 

τούτω, και πλην της εκ της θείας πρόνοιας και της εκ των εγχωρίων νόμων, ουδεμίαν 

άλλην προστασίαν εύρομεν εν αυτώ και πάντη άπειροι και αγράμματοι είμεθα, ότε 

αφίχθημεν ενταύθα· υμείς δε και μέσα πλειότερα έχετε, ίνα εκπαιδευθήτε, και 

προστασίαν υπό ασυγκρίτως καλλιτέρων νόμων έχετε, και άλλην τινά ανθρωπίνην  

και φιλόστοργον μάλιστα προστασίαν δεν είναι ποτέ δυνατόν να μη εύρητε είτε παρ’ 

ημίν είτε παρ’ άλλοις, και να κατασταθείτε δια του τρόπου σας άξιοι της προστασίας 

ταύτης».75  

Μέχρι το 1863 ο Ευαγγέλης ήταν υγιείς και σωματικά και διανοητικά αλλά εκείνο το 

έτος άρχισε να παρεκτρέπεται το μυαλό του. Υπήρχαν, όμως, και κάποιες στιγμές που 

βρισκόταν σε διαύγεια ο νους του. Ο γενικός γραμματέας του Γενικού Προξενείου 

του Βουκουρεστίου, Βενιζέλος, γράφει ότι ο Ευαγγέλης Ζάππας προσεβλήθη «υπό 

φρενιτιάσεως ή μονομανίας τινός, προελθούσης πιθανώς είτε εκ καταχρήσεως 

τονικών φαρμάκων ληφθέντων προς ανάκτησιν των σωματικών αυτού δυνάμεων, 

…είτε ένεκα υπερβάλλοντος πλούτου, τον οποίον κατόρθωσε να υπεραυξήσει μέχρι 
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μυθώδους ποσού».76 Ο Κωνσταντίνος βλέποντας την πάθηση του Ευαγγέλη να τον 

κυριεύει, τον έστειλε στο Παρίσι. Το 1863, ο Ευαγγέλης υποβλήθηκε σε εξετάσεις 

από τους γιατρούς Tardieu και Calmeil, οι οποίοι διέγνωσαν ότι έπασχε από 

παραφροσύνη και γενική παραλυσία. Οι γιατροί συμβούλευσαν να του αφαιρεθεί η 

διαχείριση της περιουσίας του και το Ελληνικό προξενικό δικαστήριο στο 

Βουκουρέστι όρισε ως κηδεμόνα της περιουσίας τον Κωνσταντίνο Ζάππα.77 Όμως, με 

αυτή την απόφαση δεν συμφώνησαν οι συγγενείς του, Λουκάς και Μαρία Κώτζου και 

προσέφυγαν στο δικαστήριο της Γιαλομίτζης. Τότε, η Ηγεμονική κυβέρνηση διέταξε 

το δικαστήριο της Γιαλομίτζης να μην αναμιχθεί στο θέμα διότι αφορούσε το 

δικαστήριο του ελληνικού προξενείου.78  

Δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας του Ευαγγέλη αντί να βελτιωθεί στη Γαλλία 

επιδεινώθηκε. Για αυτό το λόγο, ο Κωνσταντίνος τον έφερε ξανά στο Μπροστένι, για 

να  βρίσκεται ανάμεσα στους οικείους του. Η κατάληξη, όμως, στο Μπροστένι δεν 

ήταν ευτυχής αφού μετά από λίγο καιρό, στις 19 Ιουνίου του 1865, απεβίωσε.79  

Ο Ευαγγέλης Ζάππας, όπως ήταν και η επιθυμία του στη διαθήκη που άφησε, 

θάφτηκε αρχικά στην εκκλησία που είχε κτίσει στο Μπροστένι και η πλάκα του 

μνήματος γράφει «Ενθά κείται ο αμαρτωλός και δούλος του Θεού κτήτωρ αυτής της 

εκκλησίας Ευαγγέλης Ζάππας». Στη μαρμάρινη στήλη του τάφου του Ευαγγέλη στη 

μία πλευρά γράφεται ο επιτύμβιος (εικ. 4) στα Ελληνικά και στην άλλη στα 

Ρουμανικά.80  Μετά από τέσσερα χρόνια από το θάνατό του είχε την επιθυμία το 

κρανίο του να βρίσκεται στο κατάστημα των Ολυμπίων στην Αθήνα με την επιγραφή 

«Ενθά κείται η κεφαλή» και τα οστά να ταφούν στην αυλή του σχολείου του 

Λαμπόβου και να γραφτεί στην πλάκα «Ενθά κείνται τα οστά».81 
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2.3 Το φιλανθρωπικό έργο του Ευαγγέλη Ζάππα 

Ο Ευαγγέλης Ζάππας ήταν ο μεγάλος ευεργέτης που συνδύασε τον πλούτο, την 

επιχειρηματικότητα και τη φιλανθρωπία. Με το κοινωφελές του έργο έδειξε την 

αγάπη που είχε προς όλους τους λαούς και τους πολιτισμούς. Ο ίδιος είπε «ότι το 

έθνος άνευ τεχνών, άνευ βιομηχανίας ομοιάζει προς γερόντιον ανάπηρον πανταχού 

προσκρούον και πανταχού σφάλον», για αυτό το λόγο διέθεσε την περιουσία του για 

τις τέχνες και τη βιομηχανία.82 Έχει ειπωθεί, ότι το ενδιαφέρον του για ευεργετήματα 

προς το κοινό καλό είχε επηρεαστεί από τον τεκτονισμό, αφού ο Ευαγγέλης 

διατηρούσε σχέσεις με μέλη τεκτονικών στοών, τα οποία προέρχονταν από τη 

ρουμανική άρχουσα τάξη και την επιστημονική κοινότητα, και είναι πιθανόν να είχε 

μυηθεί και ο ίδιος σε τεκτονική στοά.83Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος Κούζας ήταν μέλος 

των τεκτόνων84 και είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Ευαγγέλη. Όποτε ήταν στην 

περιοχή κοντά στο Μπροστένι, ο ηγεμόνας Κούζα διέμενε στο μέγαρο του Ευαγγέλη 

στο Μπροστένι. Επίσης λέγεται ότι ο Κούζα είχε δικό του αποκλειστικό δωμάτιο στο 

μέγαρο του Μπροστενίου.  

Προσέφερε χρήματα για την οικοδόμηση εκκλησιών και νοσοκομείων, όπως ο ναός 

στο Uleşti (1854) και το νοσοκομείο στο Urziceni85, στους φτωχούς ανθρώπους, 

χρηματοδότησε τις εργασίες στο ρουμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο και επιχορήγησε 

κρατικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς φορείς όπως το Ρουμανικό στρατό, τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Ρουμάνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο των 

Αλβανών (1864, Βουκουρέστι).86 Στην περιοχή που βρισκόταν το κτήμα Μπροστένι, 

που είχε αγοράσει, το 1859 έκτισε εκκλησία αφιερωμένη στον «Ευαγγελισμό της 
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Θεοτόκου» και το 1858 έκτισε δημοτικό σχολείο, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και 

φέρει το όνομα «Ευαγγέλης Ζάππας».87 

Τη μεγάλη παραγωγικότητα των κτημάτων του, ο Ευαγγέλης θέλησε να τη μοιραστεί 

για να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα επισιτισμού κάποιες 

χρονικές περιόδους. Έτσι, τα χρόνια της μεγάλης ξηρασίας, κατά τα έτη 1845-1846 

στην Ευρώπη και το 1851 στη Ρωσία, βοήθησε όσους είχαν ανάγκη και τους έστειλε 

σιτάρι και αλεύρι. Ο αυτοκράτορας της Ρωσίας Νικόλαος, το 1851, τον τίμησε για 

την βοήθεια που του παρείχε.88 Το 1846 συνέβαλε στον επισιτισμό των κατοίκων του 

Βουκουρεστίου προσφέροντας σιτάρι όταν ξέσπασε λιμός στην πόλη λόγω της 

ξηρασίας.89 Όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο Βουκουρέστι, τα ξαδέρφια προσέφεραν 

1.000 φλωρία για να ανακουφίσουν τους παθόντες και πάντα συνέδραμαν όταν 

υπήρχε κοινωνικό δυστύχημα ή εθνική ανάγκη στη Δακία.90 

Επίσης, ο Ευαγγέλης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στις τέχνες και τα γράμματα και 

προσπάθησε να συνεισφέρει χρηματικά για την πρόοδό τους.  Ενδιαφέρθηκε για την 

αναβάθμιση της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τον Φεβρουάριο του 1860 

έστειλε επιστολή στον Αλέξανδρο Κούζα στην οποία έγραφε ότι θα προσέφερε στη 

ρουμανική κυβέρνηση 3.000 γρόσια ώστε ένα μέρος από αυτά να δοθεί στο καλύτερο 

ρουμανικό λεξικό91, άλλο στην καλύτερη ρουμανική γραμματική και άλλο για να 

μεταφραστούν διάσημα κλασικά ξενόγλωσσα έργα. Τελικά, ο Ευαγγέλης προσέφερε 

5.000 γρόσια για αυτό το σκοπό για να καλύψει πλήρως την υλοποίηση των έργων 

αυτών και η δωρεά αυτή ονομάστηκε κληροδότημα Ζάππα. Επίσης, βοήθησε στη 

σύσταση της Ρουμανικής Λογοτεχνικής Εταιρείας, η οποία μετονομάστηκε σε 

Ρουμανική Ακαδημία και ιδρύθηκε μετά το θάνατό του, το 1866. Η Ρουμανική 

Ακαδημία για να τιμήσει τον Ευαγγέλη για την προσφορά του, τοποθέτησε την 

προτομή του, την οποία φιλοτέχνησε ο γλύπτης Karl Storck, στην αίθουσα των 

συνεδριάσεων. Στήριξε την εκδοτική παραγωγή βιβλίων και περιοδικών στην 
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αλβανική γλώσσα. Χορήγησε 10.000 γρόσια κατά έτη 1859-1861 για την έκδοση του 

περιοδικού Πελασγός στη Λαμία, το οποίο ήταν το πρώτο αλβανόγλωσσο περιοδικό. 

Επίσης, δεν ξέχασε τη γενέτειρά του και ίδρυσε σχολείο στο Λάμποβο αλλά και σε 

άλλα χωριά όπως στο Τεπελένι, Γιρόκαστρο, Πρεμετή.92 

Όμως, το μεγάλο του όνειρο ήταν η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων που ήθελε 

να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Αρχικά, προσπάθησε να επικοινωνήσει με το 

ελληνικό κράτος για την επίτευξη αυτού του σκοπού που θα χρηματοδοτούσε ο ίδιος. 

Έτσι το 1856, ο Ευαγγέλης στέλνει ένα υπόμνημα στον βασιλιά Όθωνα με την 

πρότασή του για τη διοργάνωση αγώνων που θα γινόντουσαν το 1859 στην Αθήνα. 

Όμως, το ελληνικό κράτος δεν συμμεριζόταν την ανάγκη αναβίωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων αλλά ήθελε να τονώσει τη βιομηχανία της διότι με αυτό τον 

τρόπο έδειχνε μία χώρα τη δύναμη της. Οπότε, η απάντηση του Υπουργού των 

Εξωτερικών, Ραγκαβή, προς το Ζάππα ήταν ότι «σήμερα, τα έθνη δεν διακρίνονται 

έχοντας τους καλύτερους αθλητές και δρομείς, αλλά από τους πρωτοπόρους της 

βιομηχανίας και της γεωργίας», για αυτό το λόγο του πρότεινε να οργανώσουν 

βιομηχανικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.93 Ο Ραγκαβής, μαζί με την πρότασή του, 

υπέβαλε ένα σχέδιο στον Ευαγγέλη Ζάππα σύμφωνα με το οποίο οι αγώνες αυτοί θα 

ονομαζόντουσαν Ολύμπια και θα τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια. Σε αυτούς τους 

αγώνες θα βραβεύονταν κάθε είδους διανοητικές, βιομηχανικές και υλικές πρόοδοι 

της Ελλάδας. Η έκθεση αυτή των ελληνικών προϊόντων να διαρκούσε ένα μήνα και 

την πρώτη βδομάδα να βραβεύονταν τα έργα της βιομηχανίας, τη δεύτερη της 

γεωργίας, την Τρίτη της κτηνοτροφίας και την τέταρτη τα καλλιτεχνικά έργα. Κατά 

τη διάρκεια των εβδομάδων αυτών, τις τέσσερις Κυριακές, να διεξάγονταν οι αγώνες 

που είχε προτείνει ο Ζάππας. Τελικά, ο Ευαγγέλης δέχτηκε τις προτάσεις του 

Ραγκαβή και ήταν διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει τους αγώνες αλλά και την 

ανέγερση του οικοδομήματος που θα γινόταν η έκθεση, την ανακατασκευή του 

Παναθηναϊκού σταδίου και την οικοδόμηση γέφυρας του Ιλισσού προς το στάδιο. Οι 

δαπάνες για τα οικοδομήματα αυτά είχαν υπολογιστεί ότι θα ανέρχονταν στο 
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1.200.000 δραχμές.94 Για τη διοργάνωση των εκθέσεων, στις 19 Αυγούστου του 1858, 

με Βασιλικό Διάταγμα, μετά τη δωρεά του Ευαγγέλη, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα των 

Ολυμπίων.95Η πρώτη Ζάππεια Ολυμπιάδα διεξήχθη το 1859 στην Αθήνα και ήταν η 

μόνη που πραγματοποιήθηκε όταν ήταν εν ζωή ο Ζάππας, αφού η δεύτερη έγινε 

έντεκα χρόνια αργότερα, το 1870. Ο Ευαγγέλης μερίμνησε για τη διεξαγωγή των 

Ολυμπίων και στη διαθήκη του, αφού διέθεσε μετοχές της ατμοπλοϊκής εταιρείας 

στην επιτροπή Ολυμπίων ή Κληροδοτημάτων και 1.500 φλωρία ετησίως. 

 

2.4 Η διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα 

Ο Ευαγγέλης έγραψε τη διαθήκη του στις 30 Νοεμβρίου του 1860, πέντε χρόνια πριν 

αποβιώσει, διότι ήταν προνοητικός άνθρωπος και όπως γράφει ο ίδιος «υποχρεούται 

να βάλει τα πράγματά του εις τάξιν προτού να φθάσει αυτή η ώρα (του θανάτου), 

ώστε μετά την αποβίωσιν αυτού να μη ακολουθήσουν διχόνιαι και κρισολογίαι εις 

τους συγγενείς του». Εκτελεστής και κληρονόμος όλης της περιουσίας του ήταν ο 

ξάδερφός του, Κωνσταντίνος Ζάππας, ο οποίος εργάστηκε μαζί του πιστά, και του 

άφησε όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του εκτός από τις 400 μετοχές της 

ατμοπλοϊκής εταιρείας, οι οποίες ανήκαν στην Επιτροπή των Κληροδοτημάτων για τα 

έξοδα της τετραετούς εκθέσεως των Ολυμπίων. Ο Κωνσταντίνος ως κληρονόμος είχε 

τις εξής υποχρεώσεις: 

1) Να δώσει σε όλους τους συγγενείς του Ευαγγέλη που έχουν κληρονομικό 

δικαίωμα 30.000 γρόσια στον καθένα. 

2) Να δίνει κάθε χρόνο στην επιτροπή της φιλολογικής Εφορίας των σχολείων 

για τον κανονισμό της Ρωμανικής γλώσσας στο Βουκουρέστι 1.000 φλωρία. 

3) Στην επιτροπή των Ολυμπίων στην Αθήνα να δίνει ετησίως 1.500 φλωρία για 

την τετραετή έκθεση. 
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4) Να δίνει ετησίως 1.700 φλωρία στην επιτροπή του Λαμπόβου και 100 φλωρία 

στο Πανεπιστήμιο και στο Αμαλείον Ορφανοτροφείο.  

5) Να κτίσει το κατάστημα των Ολυμπίων στην Αθήνα σύμφωνα με το σχέδιο 

που είχε αποστείλει στο Ραγκαβή. 

6) Να κτίσει και να ζωγραφίσει την εκκλησία του μοναστηρίου Τρεμπουκίου 

στην Ήπειρο, να διορθώσει τη γύρω περιοχή και να αναγείρει καμπαναριό. 

7) Να κτίσει και να προικίσει με όλα τα αναγκαία το υπάρχον σχολείο στο 

Λάμποβο και δύο οικίες για τους δασκάλους. 

Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, η διαχείριση της περιουσίας θα περνούσε στα 

χέρια της επιτροπής των Ολυμπίων ή κληροδοτημάτων στην Αθήνα.96   

Σε πολλές εφημερίδες της εποχής δημοσιεύθηκε είτε η περίληψη της διαθήκης είτε 

ολόκληρη η διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα.97 Όμως, πέρα από τον τύπο της εποχής, 

πολλοί άνθρωποι ενθουσιάστηκαν από τη γενναιοδωρία και τη φιλανθρωπία του 

Ευαγγέλη Ζάππα διαβάζοντας τη διαθήκη του. Στο εγκώμιο που γράφει ο Ευθυμίου, 

στις 24 Ιουνίου του 1865, με χαρακτηριστικό τίτλο Αποχαιρετισμός του Θείου 

Έλληνος Ευαγγέλη Ζάππα μιλάει για τον ενθουσιασμό που επικράτησε όταν διάβασαν 

τη διαθήκη: «οι συγγραφείς σε εγκωμιάζουσι, η Νεολαία σε θαυμάζει, το 

Ορφανοτροφείον σε δοξάζει, και η Ελλάς άπασα προστάτην σε κηρύττει».98 Ο 

θαυμασμός στο ανάγνωσμα της διαθήκης υπήρξε και στις επόμενες γενιές. Όπως, ο 

καθηγητής Χρήστου, ο οποίος διερωτάται «τι είναι εκείνο το οποίον οδηγεί 

ανθρώπους, ως ο Ευαγγέλης Ζάππας, εις το να αφιερώνονται εις τόσον υψηλούς 

σκοπούς και να υφίστανται τόσας θυσίας υπέρ των κοινών». Σε αυτή την ερώτηση 

απαντάει ο ίδιος ότι εκείνο που οδηγεί τον άνθρωπο είναι πρώτον το ήθος, «το οποίον 

απέκτων δια της περιωρισμένης εις χρόνον αλλά εντατικής μορφώσεώς των εις την 

οικίαν, εις το σχολείον και εις τον ναόν, και το οποίον συχνάκις εσφυρηλατείτο 

εντονώτερον εις απελευθερωτικούς αγώνας». Δεύτερον είναι η μίμηση προτύπων. 
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Τρίτον είναι η βαθιά χριστιανική πεποίθηση ότι «ο πλούτος δεν είναι περιουσία 

ατομική ανεξέλεγκτος, αλλά δώρον του Θεού αποβλέπον εις τη θεραπείαν 

κοινωνικών αναγκών· ότι ο κατέχων τον πλούτον είναι διαχειριστής του Θεού».99  
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Κεφάλαιο 3
ο
  

Η Ζωή του Κωνσταντίνου Ζάππα 

3.1 Τα νεανικά του χρόνια και η εγκατάστασή του στη Δακία 

Ο Κωνσταντίνος Ζάππας (εικ. 5) γεννήθηκε το 1814 στο Λάμποβο. Έχασε σε μικρή 

ηλικία τον πατέρα του και τα πρώτα γράμματα τα έμαθε από δάσκαλο στην εκκλησία. 

Στα δεκατέσσερά του έφυγε από το Λάμποβο και πήγε στην Παραμυθία στον 

ξάδερφό του, Αναστάσιο Ζάππα, όπου έμεινε δύο χρόνια.100 Όταν εγκαταστάθηκε ο 

Ευαγγέλης στη Δακία, ο Κωνσταντίνος πήγε να τον βρει όχι, όπως γράφει ο ίδιος, για 

να βοηθηθεί «ώσπερ άλλοι τινές» αλλά για να βοηθήσει και από τότε ήταν το δεξί 

χέρι του Ευαγγέλη.101  

Τον Κωνσταντίνο τον χαρακτηρίζουν ως μεγαλοπρεπή, γενναιόδωρο και ευχάριστο. 

Ζούσε στο Μπροστένι «ως αληθής μεγιστάν».102 Ενώ ο συγγραφέας στην εφημερίδα 

του Νεολόγου έχει αντίθετη άποψη και γράφει ότι ο Κωνσταντίνος ζούσε ένα 

«λιτότατον» και απέριττο βίο. Όσοι τον είχαν δει και μελετήσει , τον θαύμαζαν για 

τον ευπροσήγορο και ευγενή χαρακτήρα του, τη διαύγεια του πνεύματός του, την 

οξύτητα και την εμβρίθεια της κρίσεώς του.103 Η εφημερίδα Επιθεώρησις γράφει ότι ο 

Κωνσταντίνος έκανε στρατιωτικό βίο. Ξυπνούσε στις πέντε το πρωί, όλη τη μέρα 

εργαζόταν, κοιμόταν στις δέκα και μισή το βράδυ, δεν κάπνιζε, δεν έπινε, ο ίδιος 

έστρωνε το κρεβάτι του και καθάριζε τα ρούχα του σαν αληθινός στρατιώτης104.Ο 

Γούδας γράφει ότι ο Κωνσταντίνος μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο ευσέβειας, 

δραστηριότητας, νοημοσύνης, λιτότητας και καλώς εννοούμενης οικονομίας.105  

Ο Κωνσταντίνος ήταν το δεξί χέρι του Ευαγγέλη. Όλοι τους περιέγραφαν ως δύο 

σώματα σε μία ψυχή. Μία ψυχή που είχε σκοπό να μεγαλουργήσει και να προσφέρει 

στην κοινωνία με τους καρπούς των κόπων της. Όμως, όταν η αρρώστια του 
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Ευαγγέλη επιδεινώθηκε το 1863, είχε ως αποτέλεσμα να του παραλύσει τον εγκέφαλο 

και δεν μπορούσε να εργασθεί ούτε να σκεφτεί. Υπήρχε κίνδυνος πλέον από τις 

απερίσκεπτες πράξεις του, να γκρεμίσει ότι έχτιζε τόσα χρόνια. Η περιουσία του ήταν 

απροστάτευτη και «τα βλάχικα φλωριά έρρεον εις τας κεντιμένας ποδιάς των 

Αθιγγανίδων». Τότε, ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να περισώσει όσο το δυνατόν 

περισσότερα. Όμως, αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο γιατί αυτοί που περιστοίχιζαν τον 

Ευαγγέλη διέβαλλαν τον Κωνσταντίνο και ο Ευαγγέλης τον επέκρινε. Ο 

Κωνσταντίνος, όμως, δεν πτοήθηκε και περιέσωσε το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου 

του Ευαγγέλη.106 

Όταν ο Κωνσταντίνος έχασε το έτερον του ήμισυ, μετά το θάνατο του Ευαγγέλη, 

ανέλαβε μόνος του να συνεχίσει τα μεγάλα έργα. Το πρόγραμμά του προς την εθνική 

πορεία είχε ως γνώμονα την ανάπτυξη και την ενίσχυση της παιδείας, την υγεία, την 

ορθή εκπαίδευση και τη γεωργική εκπαίδευση του ελληνικού έθνους.107 

Ο Κωνσταντίνος είχε πολιτογραφηθεί ως Έλληνας πολίτης το 1882 και έδωσε τον 

όρκο του Έλληνα πολίτη στην Ελληνική πρεσβεία του Βουκουρεστίου. Επίσης, είχε 

τιμηθεί από το Ελληνικό κράτος με το Μεγαλόσταυρο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης του 

ελληνικού έθνους για τη γενναιοδωρία του.108Επίσης, είχε τιμηθεί με το παράσημο 

των Ταξιαρχών του ρουμανικού Στέμματος.109 

 

3.2 Ο εκτελεστής της διαθήκης του Ευαγγέλη Ζάππα 

Όταν απεβίωσε ο Ευαγγέλης Ζάππας, το 1865, άφησε εκτελεστή και διαχειριστή της 

διαθήκης τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε να πραγματοποιήσει κάποιες επιθυμίες του 

εκλιπόντα. Ο Κωνσταντίνος ανέγειρε τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 

Λάμποβο το 1866, ένα χρόνο μόλις από το θάνατο του Ευαγγέλη ,όπως αναφέρεται 

και στις επιθυμίες του. Επίσης, υλοποίησε την επιθυμία του Ευαγγέλη για την 

ανέγερση του «Μεγάρου των Ολυμπίων» στην Αθήνα, το Ζάππειο Μέγαρο, το οποίο 
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ολοκληρώθηκε το 1888.110 Ο Κωνσταντίνος ζήτησε από τη επιτροπή των Ολυμπίων 

να ολοκληρώσει την ανέγερση του μεγάρου των Ολυμπίων εντός δύο ή τριών ετών 

διότι φοβόταν «μην επέλθη θάνατος και απαντηθώσι μετά ταύτα προσκόμματα εξ 

ενδεχομένων κληρονομικών περιπετειών».111 

Όμως, κάποιοι είχαν αντιρρήσεις για τον τρόπο που διαχειριζόταν ο Κωνσταντίνος 

την περιουσία του Ευαγγέλη και διαμαρτύρονταν ότι δεν πραγματοποιούσε τους 

όρους της διαθήκης. Ένας από αυτούς ήταν ο Κατελούζος, γραμματέας του Ευαγγέλη 

Ζάππα για έξι χρόνια, που σε επιστολή του προς το Δημήτριο Βούλγαρη, πρόεδρο της 

Επιτροπής των Ολυμπίων, το 1868 επισημαίνει την προσοχή της Επιτροπής στη 

διαχείριση που κάνει ο Κωνσταντίνος Ζάππας στην περιουσία του Ευαγγέλη. Ενώ ο 

Ευαγγέλης Ζάππας αναφέρει στη διαθήκη του ότι εντός τετραετίας από το θάνατό του 

θα έπρεπε να έχει αναγερθεί το Μέγαρο των Ολυμπίων και να ιδρυθεί το σχολείο στο 

Λάμποβο, καμία από αυτές τις δύο επιθυμίες του δεν είχαν πραγματοποιηθεί ακόμα 

μέχρι εκείνο το διάστημα. Το μόνο κληροδότημα του Ευαγγέλη που χρηματοδοτούσε 

τακτικά ο Κωνσταντίνος ήταν προς τη φιλολογική επιτροπή της ρουμανικής 

γλώσσας.112Επίσης, ο συγγραφέας της εφημερίδας το Άστυ γράφει ότι η Ελλάδα 

οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Κωνσταντίνο που διατήρησε την περιουσία του 

Ευαγγέλη αλλά θα μπορούσε να του οφείλει μεγαλύτερη για τις ενέργειες που έκανε 

να περισώσει την περιουσία αν δεν άφηνε «πολυχρόνιον χάσμα, κενόν ακατανόητον» 

το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μέρους ή όλου του 

κληροδοτήματος του Ευαγγέλη. Ο συγγραφέας εξηγεί ότι υπήρχαν χρονικά 

διαστήματα τα οποία μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Κωνσταντίνος για να λυθούν τα 

ζητήματα του κληροδοτήματος υπέρ της Ελλάδας αλλά αυτός δεν επωφελήθηκε 

εκείνη τη χρονική στιγμή.113  
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3.3 Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Ζάππα 

Ο Κωνσταντίνος άφησε την τελευταία του πνοή στο Μάντ της Γαλλίας στις 20 

Ιανουαρίου του 1892.114 Στην κηδεία του Κωνσταντίνου παρευρέθηκε πλήθος κόσμου 

και εκπρόσωποι από τα ιδρύματα που ευεργέτησε. Παρατηρήθηκε ότι η Ρουμανική 

Ακαδημία δεν είχε στείλει εκπρόσωπο στην κηδεία λόγω της απουσίας του προέδρου 

της, Στούρτζα, από το Βουκουρέστι. Επίσης, παρευρέθηκαν λίγοι επιφανείς Ρουμάνοι 

διότι την ίδια μέρα διεξάγονταν εκλογές της Γερουσίας. Ο επικήδειος λόγος 

εκφωνήθηκε από τον Βουτυρά, αντιπρόσωπο του Ζάππειου Παρθεναγωγείου της 

Κωνσταντινούπολης και διευθυντή της εφημερίδας Νεολόγος. 115 Ο μητροπολίτης της 

Ουγγροβλαχίας Ιωσήφ προεξήρχε της επικήδειου τελετής και η νεκρώσιμη 

ακολουθία ψάλει στα ελληνικά.116Τις επόμενες μέρες τα ιδρύματα που ευεργέτησε ο 

Κωνσταντίνος έκαναν επιμνημόσυνη τελετή, όπως για παράδειγμα ο Ηπειρωτικός 

Σύλλογος στην Κωνσταντινούπολη στο ναό της Αγίας Τριάδας όπου πέρα από τους 

επικήδειους λόγους η μαθήτρια Μαρία Παπαριστείδου απήγγειλε το ποίημα «Ο 

θρήνος της Ελλάδος», το οποίο το έγραψε για τον Κωνσταντίνο Ζάππα.117  

Η επί των Ολυμπίων και των Κληροδοτημάτων Επιτροπή μετά το θάνατο του 

Κωνσταντίνου Ζάππα σε συνέλευση που έγινε στις 21 Ιανουαρίου του 1892 ψήφισε 

επίσημο πένθος για το ίδρυμα μέχρι να ταφεί ο Κωνσταντίνος.118 Η επιτροπή των 

Ολυμπίων έκανε μνημόσυνο στο ναό της Μητρόπολης για την ανάπαυση της ψυχής 

του Κωνσταντίνου Ζάππα αλλά ο λόγος δεν εκφωνήθηκε λόγω «τυχαίου 

κωλύματος».119 
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Η λύπη των ανεψιών του Κωνσταντίνου ήταν μεγάλη για την απώλεια του ευεργέτη 

και αυξήθηκε με τη συμπεριφορά των αττικών εφημερίδων που έγραφαν για μέτρα 

που έπρεπε να πάρουν οι αρχές της Ελλάδας για να εξασφαλίσουν την περιουσία. Οι 

αρχές «παρασύρθηκαν» και προέβησαν σε μέτρα «νομικώς μεν αστήρικτα, ηθικώς δ’ 

ασύγγνωστα και εθνικώς αδικαιολόγητα».120  

 

3.4 Το φιλανθρωπικό έργο του Κωνσταντίνου Ζάππα 

«Εν τη μεγάλη καρδία του, τη πεπληρωμένη φίλτρου προς την ανθρωπότητα και προς 

το αγαθόν αυτής, ευρίσκει ηχώ η φωνή της φιλανθρωπίας, η επίκλησις των 

οπωσδήποτε συντελούντων προς το κοινό συμφέρον, και εν τούτοις νέον και ευρύ 

στάδιον ανοίγεται εις τας ιδιωτικάς χορηγίας του».121 Μέσα από αυτά τα λόγια, που 

εκφωνήθηκαν στα εγκαίνια του Ζάππειου Παρθεναγωγείου της Κωνσταντινούπολης, 

αναγνωρίζεται ο φιλανθρωπικός σκοπός των πράξεων του Κωνσταντίνου Ζάππα που 

είχε ως γνώμονα να ευεργετήσει το ελληνικό έθνος.  

Ο Κωνσταντίνος Ζάππας, το 1878, θέλησε να δωρίσει το ξενοδοχείο «Οτέλι των 

Αθηνών» που είχε κτίσει ο Ευαγγέλης στο ελληνικό κράτος ώστε να χρησιμοποιηθεί 

το μισό για τη στέγαση της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία. Όμως, όταν ο 

Πρόξενος της Ελλάδας του Βουκουρεστίου, Ραγκαβής, ανακοίνωσε τη δωρεά στο 

Υπουργείο Εξωτερικών για να γίνει η αποδοχή της, το Υπουργείο δεν την έδωσε 

                                                                                                                                                                      
Ευαγγέλη, χαραχθείσαν οδόν, εγένετο ο ακαταπόνητος σκαπανεύς πάσης γεωργικής προόδου, πάσης 

γεωργικής βελτιώσεως ο πεφωτισμένος εισηγητής και υποστηρικτής. Η πεφωτισμένη γενναιοδωρία 

του ήνοιξεν αυτή άσυλον, όπερ κατέστη τον κέντρον των υπέρ αυτής ενεργειών. Δημοσιεύσεις, 

αμοιβαί, ενθαρρύνσεις προς πάντα εργάτην της γεωργικής προόδου, το παράδειγμά του αυτό, τίποτε 

δεν παρελείφθη προς πραγμάτωσιν του προγράμματος όπερ εχάραξεν ο πεφωτισμένος αυτού νούς. 

Έχων εν το νου σχέδιον εντελούς οργανώσεως της γεωργικής εκπαιδεύσεως, το οποίον προς 

ανεπανόρθωτον ζημίαν της χώρας ο θάνατος δεν επέτρεψε να συντελέση, ενωρίς εφρόντισε να 

παρασκευάση το έδαφος, το οποίον δια των γενναιοδωριών του πλουσίως αρδευθέν συντόμως θέλει 

παραγάγει τους προσδοκωμένους καρπούς. Προς τούτο δε πολλάς κατ’ επανάληψιν έκαμεν εις 

Ευρώπην αποστολάς νέων, όπως φωτιζόμενοι εις το φως της γεωργικής επιστήμης της Δύσεως, 

ανάψωσιν επανερχόμενοι την δάδα της επιστήμης ταύτης εν τη πατρίδι.» 
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ποτέ.122 Επίσης, ο Κωνσταντίνος χρηματοδότησε τις εργασίες για την οικοδόμηση του 

ρουμανικού Αθηναίου στο Βουκουρέστι.123 

Ο Κωνσταντίνος ενδιαφέρθηκε για την παιδεία και τη μόρφωση των νέων. Έκτισε σε 

πολλές πόλεις σχολεία, παρθεναγωγεία, ορφανοτροφεία. Το 1875 ίδρυσε το Ζάππειο 

Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη124 στο κέντρο, το οποίο κτίστηκε το 1881 

και κόστισε 10.000 χρυσές λίρες. Στην εφημερίδα του Νεολόγου όταν έγιναν τα 

εγκαίνια του Ζάππειου Παρθεναγωγείου της Κωνσταντινούπολης γράφεται ότι ο 

Κωνσταντίνος δεν παρευρισκόταν στα εγκαίνια διότι «ο ερημίτης του Βροσθενίου 

φλεγόμενος υπό διαπύρου ζήλου προς μεγάλα εθνικά έργα, ουδέποτε, καθά φαίνεται, 

ευρίσκει ευκαιρίαν να χαρεί ή να επαναπαυθεί εις όσα έπραξεν. Αναλογίζεται 

νυχθημερόν άλλα νέα».125 Δίπλα στο Παρθεναγωγείο χρηματοδότησε την ανέγερση 

του Ναού της Αγίας Τριάδας, αρχικά το ποσό είχε δοθεί ως δάνειο αλλά μετά ο 

Κωνσταντίνος το έκανε δωρεά όπως το αναφέρει και στη διαθήκη του.126 Άλλο ένα 

Ζάππειο Παρθεναγωγείο κτίστηκε το 1886 στην Ανδριανούπολη, το οποίο είχε και 

τμήμα παιδαγωγικών σπουδών. Τα Ζάππεια Παρθεναγωγεία κτίστηκαν και σε άλλες 

περιοχές με τη χρηματοδότηση του Κωνσταντίνου όπως στη Βόρεια Ήπειρο( 

Πρεμετή, Λάμποβο, Δρόβιανη, Λέκλη, Νίβανη, Δέλβινο, Κηπαρό), στη Θράκη 

(Φέρρες) και στη Θεσπρωτία (Φιλιάτες).127Υπολογίζοντας τη συντήρηση των 

σχολείων αυτών και τα χρήματα που έδινε ο Κωνσταντίνος για χορηγίες υπέρ της 

εθνικής παιδείας ήταν 130-140.000 φράγκα κάθε χρόνο.128 

Ο Κωνσταντίνος Ζάππας προσέφερε πολλά στη μόρφωση και τη παιδεία με τις 

χορηγίες του. Ένα μέρος αυτών των χορηγιών ήταν για τη δημιουργία και τη 

συγγραφή βιβλίων. Ο Κωνσταντίνος Ζάππας στις 26 Ιανουαρίου του 1882 σε 

επιστολή του προς το Σύλλογο για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων ζητά τη 
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δημιουργία νέων  βιβλίων τα οποία θα έχουν ως θέματα την ύπαρξη του Θεού, της 

αθανασίας της ψυχής και άλλα που θα αναδεικνύουν τις ηθικές αρχές. Επειδή βλέπει 

ότι η κατάπτωση των ηθικών αρχών έχουν επηρεάσει τη νεότερη γενιά και για αυτό 

ευθύνονται αυτοί που σπούδασαν στο εξωτερικό και ερχόμενοι στην πατρίδα 

αμφισβητούν τα περί Θεού και την αθανασία της ψυχής. Τα βιβλία αυτά θα έπρεπε να 

διδάσκονται στα Γυμνάσια και στα Παρθεναγωγεία ώστε η μέση και η ανώτερη 

εκπαίδευση να μπορέσει να διαποτίσει τις καρδιές των νέων με αυτές τις αρετές που 

έχουν πλέον ξεχαστεί.129Ο Νεολόγος επισημαίνει ότι οι επιστολές που έστειλε στο 

Σύλλογο δείχνουν το οξύ πνεύμα και τη μεγάλη πρόνοια του Κωνσταντίνου υπέρ της 

ορθής μόρφωσης των παιδευομένων.130 Ένα άλλο έργο που χρηματοδότησε ήταν ο 

τρίτος τόμος από το συλλογικό έργο του γιατρού Αναστάσιου Γούδα Βίοι παράλληλοι 

των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδας διαπρεψάντων ανδρών. Ο συγγραφέας τον 

ευχαριστεί και τον ευγνωμονεί στην πρώτη σελίδα (εικ. 6) και αφιερώνει λίγες 

σελίδες για να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος του απαγόρευσε να τον 

αποκαλεί ευεργέτη και του πρότεινε την προσφώνηση του φίλου και συμπατριώτη. 

Όταν πέθανε ο Ευαγγέλη, ο Κωνσταντίνος είπε στον Γούδα «παύσον να δακρύζεις 

και μη αποκαλείς ευεργεσίας απλά καθήκοντα τέκτων, μιμουμένων αγαθοεργίας των 

χθες μόλις ακμασάντων πατέρων ημών. Καθήκον ιερόν επιβάλλεται πάσι τοις ζώσι να 

υπερβώμεν ταύτας».131 Ο Κωνσταντίνος Ζάππας δε χρηματοδότησε μόνο εκδόσεις 

βιβλίων αλλά ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του πρέσβη του Βουκουρεστίου 

Μάρκου Δραγούμη το 1882 επιχορήγησε την ελληνική εφημερίδα Σύλλογοι του 

Βουκουρεστίου132. 

Άλλος ένας πυλώνας του προγράμματος του Κωνσταντίνου για την εθνική πορεία 

ήταν η γεωργική εκπαίδευση, για αυτό το λόγο το 1878 στην Αθήνα δημιούργησε δύο 

διαγωνισμούς μέσω της επιτροπής «επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας». Ο 

ένας διαγωνισμός ήταν για την εκπαίδευση υποτρόφων στις γεωργικές σχολές της 
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Ευρώπης και ο άλλος ήταν για έκδοση γεωργικών βιβλίων. Για τις ανάγκες αυτών 

των διαγωνισμών είχε καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε μετοχές 

250.000 φράγκα.133 Ο Κωνσταντίνος ίδρυσε Υφαντική Σχολή στο χωριό του 

Λάμποβο και Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλία.134  

 

3.5 Η  διαθήκη του Κωνσταντίνου Ζάππα 

Η αποσφράγιση της περιουσίας του Κωνσταντίνου Ζάππα έγινε στο σπίτι του στο 

Βουκουρέστι στην οδό Λουτεράνα. Την αποσφράγιση και απογραφή ανέλαβε το 

δικαστήριο στο Βουκουρέστι παρά τις διαμαρτυρίες της ελληνικής πρεσβείας, η 

οποία απαιτούσε η ίδια να προβεί σε αυτή τη διαδικασία σύμφωνα με την υφιστάμενη 

προξενική συνθήκη ανάμεσα στην Ιταλία και τη Ρουμανία, η οποία εφαρμόζεται και 

στους Έλληνες υπηκόους που αποβιώνουν στην Ρουμανία. Ο Ρουμάνος δικαστικός 

αντιπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι στην εγχώρια δικαστική αρχή ανήκει το δικαίωμα της 

αποσφράγισης και απογραφής και αν η πρεσβεία αρνούνταν να παραδώσει τα 

κλειδιά, το δικαστήριο θα προέβαινε στη διάρρηξη των σφραγίδων και των 

κλειδαριών.135 Όταν άρχισε η απογραφή, η οποία ανατέθηκε από το ρουμανικό 

δικαστήριο στον Μιτυληναίο, στην οικία του Κωνσταντίνου Ζάππα στο Βουκουρέστι 

βρέθηκαν στο χρηματοκιβώτιο 15.000 φράγκα και δύο διαθήκες. Η μία διαθήκη είχε 

γραφτεί στις 15 Μαΐου του 1886 και η άλλη διαθήκη στις 12 Νοεμβρίου του 1890, η 

οποία στο τέλος έγραφε «Η παρούσα μου διαθήκη μένει άκυρος, επειδή έκαμα άλλην 

σήμερον την 18 Ιανουαρίου 1891». Η τελευταία διαθήκη βρισκόταν στην οικία του 

στο Μπροστένι.136 Η εφημερίδα Νεολόγος για τη στάση της Ελληνικής πρεσβείας στο 

Βουκουρέστι γράφει ότι δεν εξάντλησε όλα τα διπλωματικά μέσα, «πριν παραδεχθεί 

να παραστήσει δευτερεύον πρόσωπο εν τη κληρονομιά υπηκόου της». Όμως, 

επισημαίνει ότι η Ελληνική πρεσβεία δεν μπορούσε να αντιταχθεί στις ρουμανικές 
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αρχές, διότι δήλωσαν ότι θα αποσφράγιζαν και θα απογράφανε την περιουσία και 

χωρίς την παρουσία της Ελληνικής πρεσβείας.137  

Στην αποσφράγιση και απογραφή στην οικία στο Μπροστένι παρευρίσκονταν ο 

δικαστής του δικαστηρίου της Ιαλομίτσης Αλεξίου, ο οποίος αντιπροσώπευε τη 

ρουμανική κυβέρνηση και οι αντιπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, Δαμασκηνός, 

ο οποίος ήταν ο νομικός σύμβουλος της πρεσβείας του Βουκουρεστίου, και  ο 

Καμμένος, ο οποίος ήταν ο υποπρόξενος της Σουλίνα. Επίσης, εκεί παρευρίσκονταν 

και οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της περιουσίας του Κωνσταντίνου, Χρήστος και 

Απόστολος Ζάππας, η αδερφή τους Μαρία Ζούστη και ο γιατρός Μέξης και οι εξ 

αδιαθέτου κληρονόμοι της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα, ο Απόστολος και 

Ιωάννης Μέξης.138 Κατά την αποσφράγιση και απογραφή στο σπίτι στο Μπροστένι 

βρέθηκε ο φάκελος που περιείχε τη διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα και έγγραφα του 

Αναστάσιου Ζάππα. Μετά βρέθηκε άλλος φάκελος που έφερε ιδιόγραφα την επόμενη 

επιγραφή: «Η παρούσα είναι η ιδιόχειρος μυστική διαθήκη μου, η οποία αμέσως μετά 

την αποβίωσή μου να ανοιχθεί παρά του εν Βουκουρέστι πρέσβεως του ελληνικού 

βασιλείου και να πράξει συμφώνως των διαταγών αυτής, την οποία έγραψα εδώ εις το 

σπίτι όπου κατοικώ».139 

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου της Ιαλομίτσης, Μαρινέκος, λαμβάνοντας υπόψη του 

την ιδιόχειρη σημείωση του Κωνσταντίνου, ότι ο φάκελος της διαθήκης θα ανοιχθεί 

από τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, τηλεγράφησε στον επιτετραμμένο 

της ελληνικής πρεσβείας, Τομπάζη, να παραστεί στο δικαστήριο του Καλαρασίου και 

να ανοίξει τη διαθήκη ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Τομπάζης δεν πήγε στο 

Καλαράσιο διότι, όπως έστειλε και στη διακοίνωση του στο Υπουργείο των 

Εξωτερικών, οι επιτετραμμένοι και οι πρέσβεις δεν γίνεται, ως προξενικές αρχές, να 

μεταβαίνουν σε προσκλήσεις των δικαστηρίων, αυτό γίνεται μόνο όταν 

ανακοινώνονται προς αυτούς από το υπουργείο των εξωτερικών του κράτους και 

επίσης ότι ο φάκελος της διαθήκης γράφει να την ανοίξει ο ίδιος. Ο Τομπάζης διέταξε 

τον υποπρόξενο Καμμένο να παραστεί στο δικαστήριο και να διαμαρτυρηθεί αν ο 
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πρόεδρος του δικαστηρίου προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου. Τελικά, η 

διαθήκη του Κωνσταντίνου ανοίχθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου Ιαλομίτσης 

ενώπιον των ενδιαφερομένων και του Καμμένου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για το 

αυθαίρετο άνοιγμα της διαθήκης. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δεν επέτρεψε στην 

ελληνική εκπροσώπηση να πάρει αντίγραφο της διαθήκης γιατί είπε ότι θέλει πρώτα 

να τη στείλει στο υπουργείο για να μεταφραστεί στη ρουμανική γλώσσα.140   

Όταν έγινε γνωστή η διαθήκη του Κωνσταντίνου Ζάππα δημοσιεύτηκε σε πολλές 

εφημερίδες της εποχής.141 Σύμφωνα με τη διαθήκη, ο Κωνσταντίνος άφησε 

κληρονόμο του και διάδοχό του το κράτος του Ελληνικού Βασιλείου και εκτελεστή 

της διαθήκης του τη Ζάππειο Επιτροπή, η οποία θα αποτελούνταν από τους ανιψιούς 

του Χρήστο και Απόστολο Ζάππα, τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου στην Αθήνα, τον 

πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου στην Αθήνα και τον αντιπρόεδρο της επιτροπής 

Ολυμπίων και κληροδοτημάτων και θα είχε την έδρα της στην Αθήνα. Η Ζάππειος 

Επιτροπή έπρεπε να εκτελέσει τους όρους και τις διατάξεις της διαθήκης, οι οποίες 

ήταν: 

1) Να δίνει ετήσια στον Χρήστο και Απόστολο Ζάππα 40.000 φράγκα στον 

καθένα. Επίσης, ο Κωνσταντίνος τους χάρισε την οικία του στην Κέρκυρα, 

την οπλοθήκη του, τα έπιπλα στο σπίτι στο Μπροστένι και στο Βουκουρέστι, 

όλα του τα ζώα και τα οχήματά του. 

2) Στον Πέτρο Ζάππα να δίνει 20.000 φράγκα ετησίως. 

3) Να παραλάβει τους αρσενικούς γόνους της Ζαππικής γενιάς, οι οποίοι θέλουν 

να σπουδάσουν και να τους διορίσει υποτρόφους του κληροδοτήματος ώστε 

στην αρχή να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και μετά σε 

ανώτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. 

4) Να δίνονται στον Νικόλαο Ζάππα στο Λάμποβο ετησίως 1.200 φράγκα, στη 

Μάρω Ζάππα στο Αργυρόκαστρο 1.500 φράγκα ετησίως, στους αδερφούς 
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Μαρτύρην στην Μικρά Τσέτα 1.500 φράγκα ετησίως, στον Βασίλειο Χατζή 

Αθανάση 1.000 φράγκα κατά έτος και στον Κύρην Τζάνες 1.000 φράγκα. 

5) Να συστήσει στο Λάμποβο στην αγορασμένη οικία του Κωνσταντίνου, ένα 

κατάστημα στο οποίο θα μαθαίνουν τα κορίτσια την υφαντουργική τέχνη. 

6) Να δίνει ετησίως στο σχολείο του χωριού Λέκελι της Ηπείρου 3.000 φράγκα, 

στο Παρθεναγωγείο του χωριού Δρόβιανι της Ηπείρου 1.200 φράγκα, στο 

σχολείο Δέλβινο της Ηπείρου 1.200 φράγκα, στο σχολείο στις Φιλιάτες 1.200 

φράγκα, στο σχολείο του Κηπαρού 1.000 φράγκα, στις κοινότητες των 

χωριών Κάριανη και Κακόση 1.000 φράγκα για τη διατήρηση των δημοτικών 

σχολείων, στο χωριό Χουντουκούκι 500 φράγκα για έναν ιερέα που θα 

διδάσκει στα παιδιά. 

7) Να δίνει στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη 1.200 

οθωμανικές λίρες ετησίως. 

8) Τα εισοδήματα από το ενοίκιο του πνευματοποιείου και αλευροποιείου στο 

Μπροστένι μαζί με τα μερίσματα των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας θα χρησιμοποιηθούν για να συσταθούν πρακτικά γεωργικά σχολεία 

στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. 

9) Ο Κωνσταντίνος έγραψε έναν κατάλογο για την επιτροπή των Ολυμπίων και 

κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τον οποίο είναι οι αξίες με τις οποίες θα 

έπρεπε να νοικιάζονται τα κτήματα του Ευαγγέλη Ζάππα στη Ρουμανία. 

10) Να δίνει στους πλησιέστερους συγγενείς του μακαρίτη αδερφού του 

Αθανασίου κάθε χρόνο 1.000 φράγκα για να τελούν μνημόσυνο την ημέρα 

του Αγίου Αθανασίου. Επίσης, να κτίσει την εκκλησία της Υπαπαντής στο 

Λάμποβο σύμφωνα με τα σχέδια που έχει στείλει εκεί και να διορίσει έναν 

καλό γιατρό για να περιθάλπει τους κατοίκους του Λαμπόβου και των γύρω 

περιοχών και τους «αποδεδειγμένους παμπτώχους» να τους θεραπεύει άνευ 

πληρωμής. 
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11) Να δίνει ετησίως στους ανιψιούς του Χρήστο και Απόστολο 1.000 φράγκα για 

να τελούν μνημόσυνο στο Λάμποβο στις 21 Μαΐου για τον Κωνσταντίνο και 

τους γονείς του. 

12) Οι 1.300 λίρες που είχε δανείσει ο Κωνσταντίνος στην εκκλησία της Αγίας 

Τριάδος στην Κωνσταντινούπολη για την ανέγερσή της να γίνει δωρεά αυτό 

το ποσό στην εκκλησία. 

13) Να δίνει ετησίως στον Πρέσβη της Ελλάδος στο Βουκουρέστι 600 φράγκα για 

τη διατήρηση της εκκλησίας στο Μπροστένι, 300 φράγκα για το σχολείο στο 

Μπροστένι και 500 φράγκα στο νοσοκομείο στο Ουρζιτσένι(Urziceni).  

14) Να δώσει 4.000 φράγκα στο γραμματέα του Κωνσταντίνου, στον Δημήτριο 

Κύρκον Νότσικα 5.000 φράγκα αν βρίσκεται στην υπηρεσία του 

Κωνσταντίνου κατά τον θάνατό του, στους δύο διευθυντές των δύο 

εργοστασίων και στους δύο γραμματείς τους 1.000 φράγκα έκαστος, στον 

Βαγγέλη Βόδα και στο γιο του 3.000 φράγκα αν βρίσκονται στην υπηρεσία 

του Κωνσταντίνου κατά τον θάνατό του, σε όλους του υπόλοιπους 

υπαλλήλους Έλληνες και Αλβανούς 500 φράγκα, σε όλους τους υπηρέτες και 

στις υπηρέτριες 50 φράγκα σε όσους δε χρωστούν και σε αυτούς που 

χρωστούν να τους χαριστεί το χρέος τους. 

15) Να ενταφιάσουν το σώμα του στο νεκροταφείο της Αθήνας, την ημέρα της 

ταφής του να μοιράσουν στους φτωχούς 30.000 φράγκα από τα οποία τα 

20.000 φράγκα στην Αθήνα και τα 10.000 φράγκα στον Πειραιά. Όταν 

διαλυθεί το σώμα του Κωνσταντίνου να μεταφέρουν τα οστά του στο 

οικογενειακό του κοιμητήριο στο Λάμποβο.142      
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Κεφάλαιο 4
ο
  

Η δικαστική διαμάχη για τις διαθήκες του Ευαγγέλη και του 

Κωνσταντίνου Ζάππα 

4.1 Πλευρές του διεθνούς δικαίου για τα δικαιώματα των ξένων υπηκόων 

της Μολδαβίας και της Βλαχίας 

Η νομοθεσία της Ρουμανίας το 19
ο
 αιώνα είχε συνεχείς αλλαγές. Στις ηγεμονίες της 

Βλαχίας και της Μολδαβίας, κάτω από την κυριαρχία της Υψηλής Πύλης, εφάρμοζαν 

το θεσμό των διομολογήσεων που ίσχυε για τους προστατευόμενους των ξένων 

χωρών. Μία διάσταση των διομολογήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η 

προξενική δικαιοδοσία. Ο πρόξενος ήταν παράλληλα και πρόεδρος του προξενικού 

δικαστηρίου και ήταν εκείνος που εκδίκαζε τις υποθέσεις που αφορούσαν τους 

υπηκόους που υπάγονταν στο προξενείο. Ο θεσμός της ετεροδικίας άρχισε να φθίνει 

πριν ακόμα η Ρουμανία γίνει ανεξάρτητο κράτος. Ο γραμματέας του υποπροξενείου 

του Γαλατσίου, Μιχαήλ Νικολάου, σε έκθεση του για το ζήτημα της ετεροδικίας το 

1878, επισημαίνει ότι η ετεροδικία δεν υπήρχε πλέον. Στο μόνο τομέα που 

εφαρμοζόταν ακόμα η ετεροδικία, μετά την ανεξαρτησία της Ρουμανίας, ήταν στα 

κληρονομικά θέματα. Όπου και εκεί, μπορούσε να μην εφαρμοστεί αν έκανε 

δικαστική αγωγή Ρουμάνος πολίτης. Βέβαια, αρκετοί υπήκοοι προτιμούσαν να 

διευθετήσουν τις υποθέσεις τους στα εγχώρια δικαστήρια παρά στα προξενικά. Η 

εφημερίδα Ερμής της Βραΐλας, το 1876, σε άρθρο της δημοσίευσε ότι αν και τα 

δικαστήρια του κράτους δεν ήταν όπως έπρεπε κατηρτισμένα ήταν πολύ καλύτερα 

από τα προξενικά δικαστήρια. Για αυτό, θα ήταν καλύτερα να μην ασχολείται η 

ελληνική κυβέρνηση με την ετεροδικία αλλά με τη νομική αναγνώριση των 

ελληνικών κοινοτήτων.143  

Οι Μεγάλες Δυνάμεις στο συνέδριο του Βερολίνου, μετά το ρωσο-τουρκικό πόλεμο 

του 1877, αναθεώρησαν τη στάση τους απέναντι στη Ρουμανία και πλέον ήταν 

διατεθειμένες να αναγνωρίσουν τη Ρουμανία ως ανεξάρτητο κράτος αλλά με 
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κάποιους όρους. Οπότε, οι Μεγάλες Δυνάμεις συντάσσοντας τη Συνθήκη έθεσαν, 

μέσα και σε άλλα ζητήματα, το ζήτημα των ξένων στη Ρουμανία. Έτσι, σύμφωνα με 

τα άρθρα 44 και 49, ζητούσαν από τη Ρουμανία όλοι οι ξένοι ανεξάρτητα από το 

θρήσκευμα και το δόγμα τους να έχουν ίσα δικαιώματα με τους Ρουμάνους. Η 

Ρουμανία υπογράφοντας τη Συνθήκη του Βερολίνου, σύμφωνα με το άρθρο 49, 

αναγνώριζε τα αποκτημένα δικαιώματα των ξένων κρατών στη Ρουμανία μέχρι να 

υπάρξουν άλλες συμβάσεις, οι οποίες θα είχαν αντίθετο περιεχόμενο προς τα 

αποκτημένα δικαιώματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν για τους υπηκόους των 

κρατών, τα οποία δεν ήταν συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη του Βερολίνου. Για 

αυτή την κατηγορία, τα ρουμανικά δικαστήρια είχαν το δικαίωμα να εφαρμόσουν μία 

ρευστή νομολογία.144 

Όταν ανέκυψε το ζήτημα Ζάππα, το 1892, η Ελλάδα δεν είχε συνάψει ακόμα 

προξενική σύμβαση με τη Ρουμανία για αυτό το λόγο πρότεινε να εφαρμοστεί η 

ιταλο-ρουμανική προξενική σύμβαση που σχετιζόταν με την περίπτωση που είχε 

ανακύψει.   Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Ζάππα, η ελληνική πρεσβεία στο 

Βουκουρέστι συνεννοήθηκε με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας για τα 

προσωρινά μέτρα επί της κληρονομιάς του Κωνσταντίνου Ζάππα σύμφωνα με την 

ιταλο-ρουμανική προξενική σύμβαση.145 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης Ρουμανίας και Ιταλίας οριζόταν να 

διαχειρίζονται και να εκκαθαρίζουν αυτοί (γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, υποπρόξενοι ή 

προξενικοί πράκτορες) ή άνθρωποι της εμπιστοσύνης τους «την εκ διαθήκης ή εξ 

αδιαθέτου κληρονομία, χωρίς η επιτόπιος αρχή να επέμβει εις τις εν λόγω ενέργειες, 

εφόσον οι υπήκοοι της χώρας αυτής ή τινός άλλης τρίτης δύναμης δεν προβάλλουν 

κληρονομικές αξιώσεις επί της περιουσίας· διότι εν τοιαύτη περίπτωση, εάν 

αναφύουν δυσχέρειες, προερχόμενες ιδίως εξ απαιτήσεως τινός αμφισβητέα, των 

γενικών προξένων, προξένων, υποπροξένων και προξενικών πρακτόρων 

μηδενεχόντων δικαίωμα προς διεκπεραίωση η λύση των δυσχερειών τούτων, τα 

δικαστήρια της χώρας θα είναι αρμόδια να λάβουν τα αναγκαία προς τούτο μέτρα ή 

να δικάσουν αυτές. Οι ειρημένοι προξενικοί πράκτορες θέλουν να ενεργούν τότε ως 
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αντιπρόσωποι της διατεθεμένης ή εξ αδιαθέτου κληρονομίας, ήτοι διατηρούντες την 

διαχείρισιν και το δικαίωμα της πλήρους εκκαθαρίσεως της ειρημένης περιουσίας ως 

και της πωλήσεως των διαφόρων αντικειμένων, επίπλων κλπ. καθ’ ούς προηγουμένως 

διετυπώσαμεν όρους, θα επαγρυπνούν επί των συμφερόντων των κληρονόμων και θα 

έχουν το δικαίωμα να υποδεικνύουν τους αναλαμβάνοντας να υποστηρίξουν ενώπιον 

των δικαστηρίων δικηγόρους. Εννοείται δε ότι εις τα δικαστήρια ταύτα οφείλουν να 

εγχειρίζωσι πάντα τα έγγραφα τα δυνάμενα να διαφωτίσουν το εις την εξέτασιν 

αυτών υποβαλλόμενο ζήτημα. Της αποφάσεως εκδοθείσης, οι γενικοί πρόξενοι, 

πρόξενοι, υποπρόξενοι ή προξενικοί πράκτορες, οφείλουν να την εκτελέσουν, εάν δεν 

ασκηθεί έφεση και θα εξακολουθήσουν τότε την εν πλήρη εκκαθάριση, η οποία θα 

αναστέλλεται μέχρι την αποπεράτωση της διαδικασίας».146   

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της σύμβασης διορίζονταν επίτροποι και 

παρεπίτροποι της περιουσίας, οι οποίοι θα ήταν σύμφωνα με τους νόμους των οικείων 

κυβερνήσεων. Η ελληνική πρεσβεία διόρισε όπως όριζε η σύμβαση επίτροπο της 

περιουσίας τον Μάρκο Βρετό και παρεπίτροπο τον Ανδρέα Παξινό.147  

 

4.2 Νομικά ζητήματα που προέκυψαν από την υπόθεση Ζάππα 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δίκης για να υποστηρίξει κάθε πλευρά τους 

ισχυρισμούς της, ώστε να λάβει στην κατοχή της την κληρονομιά, τέθηκαν τα 

ζητήματα αν ο Ευαγγέλης Ζάππας ήταν Έλληνας υπήκοος, αν όντως ήταν Έλληνας 

υπήκοος πως μπόρεσε να αποκτήσει έγγεια ιδιοκτησία και αν μπορούσε το ίδρυμα 

των Ολυμπίων να ήταν αποδέκτης της κληρονομιάς. 

4.2.1  Η ιθαγένεια του Ευαγγέλη Ζάππα 

Οι Ρουμάνοι στο θέμα της υπηκοότητας έδιναν μεγάλη σημασία διότι αυτή ήταν που 

προσδιόριζε τα δικαιώματα που είχε ο καθένας που διέμενε στη Ρουμανία. Μετά την 

ανεξαρτησία της Ρουμανίας, οι κάτοικοι της χώρας χωρίζονταν στις εξής κατηγορίες: 

Πρώτον, στους Ρουμάνους πολίτες που είχαν όλα τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα 

                                                           
146

 Νεολόγος, 31/01/1892, σελ.2. 
147

 Νεολόγος, 31/01/1892, σελ.2. 



 

48 

 

που παρείχε το κράτος. Δεύτερον, στους Ρουμάνους πολίτες που είχαν αστικά 

δικαιώματα αλλά όχι και πολιτικά και σε αυτούς τους πολίτες ανήκαν οι ξένοι που 

δεν είχαν αποδείξει επαρκώς ότι η υπηκοότητά τους ήταν ξένη και όχι ρουμανική. 

Στη δεύτερη κατηγορία, οι Ρουμάνοι πολίτες εκπλήρωναν όλες της υποχρεώσεις τους 

στη χώρα αλλά δεν είχαν όλα τα δικαιώματα του «καθαρού» Ρουμάνου πολίτη. Με 

αυτόν τον τρόπο, αυτοί οι πολίτες δεν είχαν το δικαίωμα να είναι ιδιοκτήτες γης και 

αποκλείονταν από κάποια επαγγέλματα.148 

Όμως, όταν απέκτησε τα αγροτικά κτήματα ο Ευαγγέλης Ζάππας, ίσχυε ο θεσμός της 

μεγάλης και μικρής πολιτογράφησης. Για αυτό, η ρουμανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε 

ότι το Δεκέμβριο του 1844
 
ο Ευαγγέλης Ζάππας παραιτήθηκε από οποιαδήποτε ξένη 

προστασία και έλαβε τη μικρή πολιτογράφηση της ρουμανικής ιθαγένειας με την 

οποία μπορούσε να αγοράσει εκτάσεις γης.149 Ίσχυε βέβαια ακόμα το άρθρο 379 του 

οργανικού νόμου του 1832 το οποίο απαγόρευε την κτήση ακινήτων σε αλλοδαπούς. 

Όμως, στην παράγραφο 3 του άρθρου αναφερόταν αναλυτικά πώς μπορεί κάποιος να 

αποκτήσει ακίνητα : « ο επίδοξος πολίτης δύναται να χρησιμοποιήσει την περιουσία 

του προς αγορά κτημάτων και οφείλει να φανεί χρήσιμος δια αυτού προς τη χώρα …  

μετά από δέκα έτη, αν έζησε εντίμως και προς ωφέλεια του τόπου, δύναται να λάβει 

δίπλωμα πολίτη». Όπως, επίσης και στην παράγραφο 5 του άρθρου σημειώνεται ότι 

οι αλλοδαποί έμποροι και βιομήχανοι θα είχαν τα ίδια αστικά δικαιώματα με τους 

εγχώριους αν γραφόντουσαν στα σωματεία της περιοχής τους.150 

Η ιθαγένεια του Ευαγγέλη Ζάππα αμφισβητήθηκε από τη ρουμανική κυβέρνηση στη 

δίκη ότι ήταν ελληνική. Η αμφισβήτηση αυτή στηρίχτηκε στο γεγονός ότι για να γίνει 

κάποιος ιδιοκτήτης γης έπρεπε να μην ήταν αλλοδαπός πολίτης. Τα έγγραφα στα 

οποία στηρίχθηκε η κυβέρνηση της Ρουμανίας ήταν τα εξής: 1) το επικυρωμένο 

έγγραφο από την αγορά των κτημάτων στο Μπροστένι από το δικαστήριο της 

Γιαλομίτσης, 2) την αίτηση προς τη βλάχικη κυβέρνηση το 1844 στην οποία ο 

Ευαγγέλης Ζάππας δηλώνει ότι «παραιτείται πάσης ξένης προστασίας, εξακολουθεί 
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όμως να θεωρεί αυτόν, καθαρά Ελληνικής καταγωγής, συμφώνως τη καταγωγή ταύτη 

ως πολίτην Έλληνα». 151  

Όμως, όταν ο Ευαγγέλης Ζάππας αγόρασε τα κτήματα στο Μπροστένι δεν ήταν 

πολιτογραφημένος και για αυτό το λόγο, τον Ιούλιο του 1863, προσκλήθηκε από τον 

υπουργό των Οικονομικών της Βλαχίας να υπογράψει μία δήλωση 

πολιτογράφησης.152  

Η ελληνική κυβέρνηση απέκρουσε τον ισχυρισμό της ρουμανικής κυβέρνησης με 

έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηγεμονιών. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο 

του Υπουργείου προς το ελληνικό Προξενείο του Βουκουρεστίου στις 19 

Φεβρουαρίου του 1865 αποδεικνύεται η ιθαγένεια του Ευαγγέλη Ζάππα. Στο εν λόγω 

έγγραφο αναφέρεται ότι «διετάχθη το εγχώριον δικαστήριον της Γιαλομίτσης να 

απόσχει πάσης αναμίξεως εν τη διαχείριση της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα, 

όστις εθεωρήθη πάντοτε συμφώνως τοις νόμοις και ταις εν τω θέματι συνθήκαις ως 

Έλλην υπήκοος».153  

 

4.2.2 Έγγειος Ιδιοκτησία 

Η ρουμανική νομοθεσία είχε τροποποιηθεί πολλές φορές σε ότι αφορά το ζήτημα 

κτήσης των αλλοδαπών στην Ρουμανία. Αρχικά το δικαίωμα κατοχής γης το είχαν 

όλοι οι ομόθρησκοι Οθωμανοί υπήκοοι. Ο ηγεμόνας Κούζα, όμως, τον Αύγουστο του 

1864 θέσπισε εσωτερικό δίκαιο που αφορούσε και τους ξένους υπηκόους για το 

δικαίωμα αγοράς ακίνητης περιουσίας. Η συνθήκη των Παρισίων που υπογράφτηκε 

το 1858 για τις ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας προέβλεπε ότι πολιτικά 

δικαιώματα μπορούσαν να έχουν οι Βλάχοι και οι Μολδαβοί κάθε χριστιανικού 

δόγματος ενώ όσοι ανήκαν στην κατηγορία των μη- Χριστιανών «θα είχαν πρόσβαση 

σε αυτά βάσει μελλοντικών διατάξεων». Οι Ρουμάνοι βάσει αυτών των όρων 

εξέδωσαν ηγεμονικό διάταγμα στις 19 Αυγούστου του 1864, σύμφωνα με το οποίο οι 

ξένοι κάθε χριστιανικού δόγματος δικαιούνταν να αγοράσουν αγροτικές εκτάσεις 
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χωρίς να είναι απαραίτητη η πολιτογράφησή τους στους ρουμανικούς καταλόγους. 

Όμως, έπρεπε να σέβονται τους τοπικούς νόμους που αφορούσαν τις αγροτικές 

εκτάσεις και οι Ρουμάνοι να έχουν το αντίστοιχο δικαίωμα στις χώρες από όπου 

προέρχονταν οι ξένοι.154 

Μετά, όμως, με το άρθρο 7 του Συντάγματος του 1866 της Ρουμανίας είχε 

απαγορευθεί στους ξένους η ιδιοκτησία αγροτικών ακινήτων στη Ρουμανία, προς 

υπεράσπιση της ρουμανικής εθνικότητας και του ρουμανικού εδάφους από την 

επιδρομή ξένων. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, κανένας ξένος δεν μπορούσε να 

αγοράσει ούτε να κληρονομήσει κομμάτι γης στη Ρουμανία.155 Η ρουμανική 

νομοθεσία, όσο αναφορά αυτούς που χαρακτήριζε ως «ξένους» υπηκόους, 

αποσκοπούσε στον αποκλεισμό των ξένων όσο περισσότερο γινόταν από τα 

επαγγέλματα που απέφεραν μεγάλο κέρδος με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο.156 

Το άρθρο 7 του Συντάγματος του 1879 απαγόρευε και αυτό την κατοχή γαιών από 

τους ξένους.157 Το συγκεκριμένο όμως άρθρο ερμηνευόταν διαφορετικά από τις ξένες 

δυνάμεις (πίνακας 1) και από τη ρουμανική κυβέρνηση(πίνακας 2) για τις κατηγορίες 

των υπηκόων και τα δικαιώματά τους και αυτό οδήγησε σε παρερμηνείες. Αν και το 

άρθρο 7 απαγόρευε την αγορά αγροτικών κτημάτων, στην πραγματικότητα 

συνεχιζόταν η αγορά αγροτικών εκτάσεων από τους ξένους υπηκόους. Οι ρουμανικές 

δικαστικές αρχές βάσει ανεπίσημων οδηγιών έκλειναν τα μάτια σε αυτές τις 

αγοραπωλησίες διότι το άρθρο αυτό στόχευε τους Ισραηλίτες. Βέβαια, αυτή η 

τακτική ανησυχούσε την Ελλάδα διότι στο μέλλον αυτές οι αγοραπωλησίες 

μπορούσαν να αμφισβητηθούν.158  

Ο δικηγόρος και καθηγητής Δαμασκηνός στο θέμα που αφορά τη διάταξη του 

ρουμανικού κράτος για την απαγόρευση της ιδιοκτησίας αγροτικών κτημάτων από 

ξένους, επισήμανε ότι δεν μπορούσε να γίνει λόγος για αυτή τη διάταξη όσο αφορά 

την αγροτική περιουσία των εξαδέλφων Ζάππα. Διότι αυτή η περιουσία αποκτήθηκε 
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πριν τη σύνταξη του Συντάγματος της Ρουμανίας και δεν είχε οπισθενεργή δύναμη η 

διάταξη αυτή.159 

 

4.2.3 Νομοθεσία περί κληρονομιάς 

Η ρουμανική κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωμαλίες που προέκυπταν στα 

κληρονομικά ζητήματα των ξένων, λόγω της ασάφειας του άρθρου 7 του 

Συντάγματος και σε πολλές περιπτώσεις της ατελούς ερμηνείας και της εφαρμογής 

του, διέταξε το Υπουργείο να προβεί στην εκπόνηση νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο 

αυτό θα αφορούσε τις ξένες κληρονομιές και θα διαχάρασσε  οριστικά τα δικαιώματα 

των ξένων κληρονόμων και τα δίκαια του ρουμανικού κράτους.160 

Το δικαίωμα του κληρονομείν ήταν ρητά και επίσημα νομοθετημένο από τον αστικό 

κώδικα της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η περιουσία το 

αποθανόντος είναι δίκαιο να κληρονομηθεί από τους επιγόνους ή από τους κατιόντες 

ή εκ πλαγίου συγγενείς και μόνο όταν αυτοί δεν υπάρχουν η περιουσία να περιέρχεται 

στο κράτος.161  Ο κίνδυνος για την περιουσία του Ζάππα , όμως, προερχόταν από τον 

αστικό ρουμανικό κώδικα ο οποίος όριζε ότι κανένα νομικό πρόσωπο δεν μπορούσε 

να έχει περιουσία στη Ρουμανία χωρίς προηγουμένως να έχει αναγνωρισθεί από την 

εκτελεστική εξουσία του ρουμανικού κράτους. Αλλά αυτός ο αστικός κώδικας είχε 

εκδοθεί μεταγενέστερα από τη σύνταξη της διαθήκης του Ευαγγέλη Ζάππα. 162 

 

4.3 Νομικές γνωμοδοτήσεις για την υπόθεση Ζάππα 

Η ελληνική και η ρουμανική κυβέρνηση ζήτησαν γνωμοδοτήσεις από νομικές σχολές 

και δικηγόρους του διεθνούς δικαίου πάνω στην υπόθεση Ζάππα. Η ρουμανική 

κυβέρνηση ζήτησε γνωμοδοτήσεις από τη νομική σχολή του Βερολίνου, την οποία 

εισηγήθηκε ο Hubler, από τον Renault στο Παρίσι και από τον Woeste στο Βέλγιο. 
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Αντίστοιχα η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε γνωμοδοτήσεις από τον Martens από την 

Πετρούπολη και από τους Laine και Weiss από το Παρίσι.163 

Η ρουμανική κυβέρνηση ζήτησε από τη νομική σχολή του Βερολίνου γνωμοδότηση 

για το ζήτημα Ζάππα, η οποία ήταν υπέρ της λύσης μέσω της δικαστικής οδού.164 Η 

Ελλάδα ζήτησε απλά τη γνώμη των Γερμανών νομομαθών σχετικά με το ζήτημα 

Ζάππα. Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμούσε να πληροφορηθεί αν σε άλλα κράτη και 

επίσης στην ίδια τη Γερμανία τα κληρονομικά ζητήματα που σχετίζονταν με την 

κατάσταση της υπόθεσης Ζάππα διακανονίζονταν μέσω της διπλωματικής ή της 

δικαστικής οδού. Η απάντηση τους υπέδειξε τον δεύτερο τρόπο δηλαδή τη δικαστική 

οδό.165 

Ο Woeste υπέδειξε ότι η υπόθεση Ζάππα έπρεπε να λυθεί μέσω της δικαστικής οδού 

αλλά υποστήριξε ότι οι πολιτείες κατά το διεθνές δίκαιο είχαν τη νομική 

προσωπικότητα και την πλήρη αστική ικανότητα αν είχαν αναγνωρισθεί. Ο κίνδυνος 

που μπορούσε να προέλθει από τη συσσώρευση πολλών ακινήτων στα χέρια 

αλλοδαπού κράτος μπορούσε να αποσοβηθεί μόνο με νόμο που το απαγόρευε. Η μη 

ύπαρξη όμως του απαγορευτικού νόμου έδινε ελεύθερα το δικαίωμα της κτήσης.166 

Το υπόμνημα του καθηγητή του διεθνούς δικαίου Μάρτενς υποστήριζε ότι το δίκαιο 

στην υπόθεση είναι υπέρ της Ελλάδας. Τα συμπεράσματά του για την υπόθεση 

Ζάππα ήταν:  

1) Η κληρονομιά του Ευαγγέλη Ζάππα, δεν ήταν δυνατόν να κανονιστεί σύμφωνα με 

τους αστικούς νόμους που ίσχυαν στη Ρουμανία το 1865. Ο διαθέτης της 

κληρονομιάς δεν είχε απολέσει την ελληνική του εθνικότητα ούτε για να μείνει στη 

Ρουμανία ούτε για να αποκτήσει ακίνητα. Υπόκειντο μέχρι του θανάτου του 

αποκλειστικά στην ελληνική προξενική δωσιδικία και στους νόμους του Ελληνικού 

Βασιλείου, όσο αναφορά τα προσωπικά, τα οικογενειακά και τα κληρονομικά δίκαια 

του. 
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2) Οι Ηγεμονίες μέχρι το 1878 αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, όλες οι διεθνείς συνθήκες που είχαν συνομολογηθεί από την 

Αυτοκρατορία με τις Δυνάμεις είχαν υποχρεωτική ισχύ για τις Ηγεμονίες. Κατά 

συνέπεια και επί της βάσης των αξιωμάτων του διεθνούς δικαίου, οι ελληνικές αρχές 

ήταν αποκλειστικά οι αρμόδιες, για να λάβουν όχι μόνο όλα τα συντηρητικά μέτρα ως 

προς την κληρονομιά του Ευαγγέλη Ζάππα, αλλά επίσης να κανονίσουν και να την 

εκκαθαρίσουν σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. 

3) Κατά τη στιγμή του θανάτου του Κωνσταντίνου Ζάππα, ενώ ήδη τα ζητήματα της 

κληρονομιάς του Ευαγγέλη είχαν κανονισθεί κατά τα έτη 1885 και 1886, ήταν ο 

μοναδικός και αναγνωρισμένος κληρονόμος, ο οποίος είχε δεχθεί να λάβει στην 

κατοχή του την κληρονομιά. 

4) Η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ρουμανίας και η νέα της νομοθεσία περί των 

δικαιωμάτων των ξένων δεν είναι δυνατόν να έχουν ούτε την ελάχιστη νόμιμη 

επίδραση στα πρότερα κεκτημένα δικαιώματα που με βάση τις συμβάσεις και τις 

καθιερωμένες συνήθειες, οι οποίες επέτρεπαν στους ξένους να αποκτήσουν ακίνητα 

στην Ρουμανία και να υπάγονται στην προξενική δικαιοδοσία. 

5) Κατά το αξίωμα του τότε νεώτερου διεθνούς δικαίου περί κληρονομιάς, η 

περιουσία ή το σύνολο των κτημάτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έπρεπε να 

διακανονιστεί σύμφωνα μόνο με τον εθνικό νόμο του αποθανόντα διαθέτη, 

οποιαδήποτε και αν ήταν η φύση των κτημάτων και ο τόπος που βρίσκονταν. Το 

σύστημα των συμβάσεων, υπό την αιγίδα του οποίου έλαβε αρχή η κληρονομιά του 

Ευαγγέλη Ζάππα, βασιζόταν στο αξίωμα αυτό, το οποίο είχε καθιερωθεί από τη 

νομολογία των προξενικών δικαστηρίων και εφετείων. 

6) Για λόγους πολιτικούς ή εθνικά συμφέροντα, κάθε κράτος έχει το δικαίωμα ή να 

παραδέχεται, κάτω από συνθήκες καθορισμένες από αυτό, το δικαίωμα της 

κληρονομιάς υπέρ ξένων ηθικών προσώπων ή να αρνείται κατηγορηματικά να 

αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτό. Οπότε, κανένα κράτος δεν δικαιούται να κηρύξει 

οποιασδήποτε φύσης κληρονομιά ως περιουσία σχολάζουσα και άνευ κυρίου και να 

τη δημεύσει για την ωφέλεια του κράτους, ενώ υπάρχουν νόμιμοι κληρονόμοι. Το  

κράτος, στου οποίου το έδαφος βρίσκονται τα ακίνητα, τα οποία περιέρχονται με την 



 

54 

 

κληρονομιά σε ξένο νομικό πρόσωπο ή σε ξένη κυβέρνηση, δικαιούται είτε να θέσει 

όρους για την εγκατάσταση του κληροδόχου στην κατοχή της κληρονομιάς, είτε να 

τον υποχρεώσει να πουλήσει τα ακίνητα αυτά εντός λογικής προθεσμίας.167    

Οι άλλες δύο γνωμοδοτήσεις που είχαν εκδοθεί από το υπουργείο των Εξωτερικών 

της Ελλάδας, αυτές των καθηγητών της νομικής σχολής των Παρισίων Weiss και 

Laine, καταλήγουν και οι δύο στο συμπέρασμα υπέρ των ελληνικών αξιώσεων. Η 

γνωμοδότηση του Weiss κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:  

1) Το ρουμανικό κράτος έπρεπε να τεθεί εκτός συζήτησης στη δίκη της ελληνικής 

κυβέρνησης. 

2) Η ελληνική κυβέρνηση δεν γινόταν να υποχρεωθεί να καταβάλει τη δικαστική 

εγγύηση ( judicatum solvi) από το πρωτοδικείο του Βουκουρεστίου. 

3) Η ελληνική κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να ζητήσει να τεθεί σε κατοχή των 

ακινήτων στην Ρουμανία, τα οποία αποτελούσαν την κληρονομιά του Ευαγγέλη 

Ζάππα και το κύρος της κληροδοσίας, την οποία διεκδικούσε, δεν υπόκεινται στην 

κρίση της ρουμανικής κυβέρνησης.168  

 

4.4 Ο δικαστικός αγώνας για τις διαθήκες του Ευαγγέλη και 

Κωνσταντίνου Ζάππα 

Όταν απεβίωσε ο Ευαγγέλης Ζάππας από τη ζωή, το 1865, δεν υπήρξαν προστριβές 

της Ελλάδας με τη Ρουμανία αλλά οι συγγενείς του Ευαγγέλη προσπάθησαν να 

πάρουν την περιουσία αντί να τη διαχειριστεί ο Κωνσταντίνος Ζάππας. Η ρουμανική 

κυβέρνηση είχε δώσει την υπόθεση να τη διαχειριστεί το δικαστήριο του ελληνικού 

προξενείου και δημοσίευσε τη διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα στην εφημερίδα του 

Μηνύτορος στις 14 Ιουλίου 1865. 169  Το 1865 εφαρμόστηκε το άρθρο 26 από τη 

σύμβαση με την Τουρκία(ελληνο-τουρκική σύμβαση), το οποίο ανέφερε ότι όταν 
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Έλληνες αποβιώνουν στην Τουρκία, αρμόδιοι για τη διαχείριση της κληρονομιάς 

τους είναι τα ελληνικά προξενεία.170  

 Η εφημερίδα  Αμάλθεια αναφερόμενη στη διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα και στην 

αποσφράγισή της  συνιστούσε στην ελληνική κυβέρνηση να στείλει εκεί «άξιο και 

τίμιο άνδρα διότι υπάρχουσι σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι, οίτινες δεν πρέπει να 

δημοσιεύονται» και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση και το έθνος δεν έπρεπε να 

επαναπαύονται ότι έχουν εκεί αντιπρόσωπο ο οποίος «εν ειλικρινεία και ακριβεία να 

προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα». Συμβούλευε τη Βουλή των Ελλήνων να 

προσέξει αυτή την υπόθεση διότι η περιουσία ήταν κολοσσιαία και συνέβαιναν 

μεγάλες καταχρήσεις.171 

Ο συγγενής του Ευαγγέλη Ζάππα που δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα στον 

Κωνσταντίνο Ζάππα ήταν ο Λουκάς Κότσου, ανεψιός του Ευαγγέλη. Σε επιστολή 

που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Αρμονία γράφτηκε ότι ο Λουκάς Κότσου, είπε 

στον συγγραφέα της επιστολής ότι το Γενικό Προξενείο του Βουκουρεστίου 

απέφευγε να τον διορίσει κηδεμόνα της περιουσίας του «πάσχοντος συγγενούς του» 

και ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας «κωφεύει» για τα παράπονά του κατά του 

Προξενείου του Βουκουρεστίου. Για αυτούς τους λόγους, ο Κότσου μετέβη στην 

Κωνσταντινούπολη και πήγε στις αρμόδιες οθωμανικές αρχές για να αναφέρει αυτά 

που είχαν συμβεί και ότι ο Ευαγγέλη Ζάππας «ήτον ανέκαθεν και εξακολουθεί να 

είναι Οθωμανός υπήκοος». Ο συγγραφέας της επιστολής συζήτησε με τους ομογενείς 

για να μάθει για την υπόθεση Ζάππα. Οι ομογενείς πίστευαν ότι το Γενικό Προξενείο 

του Βουκουρεστίου είχε ενεργήσει με «μέγιστη ευθυδικία υπέρ των αληθώς και 

καλώς εννοουμένων συμφερόντων της φίλτατης ημών πατρίδος». Επίσης, γράφει ότι 

ο Κότσου αποπειράθηκε να εξαφανίσει τη μυστική διαθήκη διότι δεν προσδοκούσε 

να του αφήσει κάτι ο Ευαγγέλης διότι πριν από χρόνια τον είχε διώξει από το σπίτι 

του και δεν του επέτρεψε από τότε «να πατήσει το κατώφλοιον της θύρας της οικίας» 

του. Οπότε, ο Κότσου υποσχέθηκε στη βλάχικη κυβέρνηση κανονιοστοιχία αξίας 

50.000 αυστριακών φλωρίων αν τον διόριζε κηδεμόνα της περιουσίας του 
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Ευαγγέλη.172 Το 1866 ο Λουκάς Κότσου έκανε αγωγή προς τον εκτελεστή της 

διαθήκης Κωνσταντίνο Ζάππα σε δικαστήρια της Ηγεμονικής Κυβέρνησης. Ο τότε 

υπουργός των Εξωτερικών των Ηγεμονιών δήλωσε ότι αρμόδιος του ζητήματος ήταν 

το ελληνικό προξενικό δικαστήριο βάση των διεθνών νόμων. 173   

Το 1892, μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, στο δικαστήριο προσέφυγαν για να 

διεκδικήσουν την κληρονομιά οι κληρονόμοι του Ευαγγέλη Ζάππα, του 

Κωνσταντίνου Ζάππα και το ρουμανικό δημόσιο. Η εφημερίδα Πατρίς του 

Βουκουρεστίου πληροφορήθηκε από το δικαστήριο του Ίλβοφ ότι «οι εξ αδιαθέτου 

κληρονόμοι της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα επέδωκαν από κοινού αίτησιν, 

αιτούντες παρά του δικαστηρίου την κατοχήν της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα, 

ήτις δια του θανάτου του τέως επικαρπωτού αυτής Κωνσταντίνου Ζάππα θεωρείται 

ως σχολάζουσα».174 Μετά και ο υπουργός των Δημοσίων Κτημάτων της Ρουμανίας 

παρενέβη και αιτήθηκε στο δικαστήριο του Ίλβοφ την κατοχή των αγροτικών 

εκτάσεων του Ευαγγέλη Ζάππα.175 Η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε στον καθηγητή 

πανεπιστημίου Δαμασκηνό, ο οποίος γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες για τις διαφορές 

όσο αναφορά την περιουσία του Ζάππα, να μεταβεί στη Ρουμανία και να προβεί σε 

όποια ενέργεια αυτός έκρινε ότι ήταν αναγκαία για να προστατεύσει τα ελληνικά 

συμφέροντα.176 

Στη δίκη των κληρονόμων για τις διαθήκες του Ευαγγέλη και του Κωνσταντίνου 

Ζάππα οι ενδιαφερόμενοι ήταν: 1) Το ελληνικό κράτος, το οποίο αντιπροσώπευαν  οι 

δικηγόροι Βοερέσκου, Κόρνεα και Γκανέσκου, 2) το ρουμανικό κράτος που το 

αντιπροσώπευαν οι δικηγόροι Σχινά και Αντωνέσκου, 3) οι κληρονόμοι του 

Ευαγγέλη Ζάππα, οι οποίοι ήταν οχτώ και αντιπροσωπεύονταν από τους δικηγόρους 

Τριανταφύλλου, Βρατιάνου, Λαχωβάρη, Μισήρ, Βλάρεμβεργ, Παουτσέσκου και 

Αθανάσοβιτς και 4) οι κληρονόμοι του Κωνσταντίνου Ζάππα που 

αντιπροσωπεύονταν από τον Μαϊορέσκου, Στατέσκου, Γραδεστιάνου και 

Βοσιλέσκου. Σε αυτή την υπόθεση συμμετείχαν 16 δικηγόροι. Οι 11 δικηγόροι που 
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εκπροσωπούσαν τους κληρονόμους του Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάππα είχαν 

υπογράψει συμβόλαιο με τους πελάτες τους ότι αν κέρδιζαν τη δίκη, ο καθένας θα 

έπαιρνε 50.000 φράγκα.177 

Παράλληλα με όσα συνέβαιναν στη Ρουμανία, η ελληνική κυβέρνηση, μετά το 

θάνατο του Κωνσταντίνου, κάτεσχε όλα τα κτήματα του Κωνσταντίνου Ζάππα που 

βρίσκονταν στα ελληνικά εδάφη για να εξασφαλίσει την περιουσία σε περίπτωση που 

ο Κωνσταντίνος δεν άφηνε διαθήκη.178 Τον Ιούλιο του 1892, ο Απόστολος Ζάππας, 

ανεψιός του Κωνσταντίνου Ζάππα, πήγε στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον 

πρωθυπουργό της Ελλάδας, Τρικούπη, για την υπόθεση της περιουσίας του Ζάππα. Ο 

Απόστολος είπε στον Τρικούπη ότι η ελληνική κυβέρνηση προέβη παράνομα στην 

κατάσχεση της κτηματικής περιουσίας του Κωνσταντίνου στη Θεσσαλία, αφού 

αρμόδια ήταν η επιτροπή που ονόμαζε στη διαθήκη του ο Κωνσταντίνος και μέσα 

στα μέλη αυτής της επιτροπής ήταν και οι δύο ανιψιοί του. Ενώ ήδη τον Ιούνιο είχε 

γίνει η δημοπρασία για την ενοικίαση της σοδειάς στα κτήματα της Λάρισας που 

άνηκαν στην περιουσία.179 

Το δικαστήριο της Ιαλομίτσης, στις 8 Ιουνίου του 1892, εξέδωσε την απόφαση ότι 

διαχειριστές της περιουσίας του Κωνσταντίνου Ζάππα θα ήταν ο Ευστάθιος 

Κωνσταντινέσκο, ο Χρήστος Ζάππας και ο Μικλέσκο.180 Οι τρεις διαχειριστές θα 

έπρεπε εντός επτά ημερών να καταθέσουν 50.000 φράγκα ο καθένας ως εγγύηση.181 

Το ρουμανικό δημόσιο υπέβαλε έφεση στο εφετείου του Βουκουρεστίου με πρόεδρο 

τον Κουκούλη στις 8 Ιουλίου του 1892 για την απόφαση του δικαστηρίου της 

Ιαλομίτσης για τη διαχειριστική επιτροπή των περιουσιών Ζάππα. Όμως, η δίκη 

αναβλήθηκε διότι το ελληνικό κράτος δεν κλητεύθηκε κανονικά.182 Η ρουμανική 

κυβέρνηση επιδίωκε με την έφεση αυτή να διοριστούν άλλα πρόσωπα για την 
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περιουσία του Ευαγγέλη Ζάππα για να διαχωριστεί από την περιουσία του 

Κωνσταντίνου Ζάππα.183 

Το Σεπτέμβριο του 1892 δικάστηκαν στο Βουκουρέστι οι απαιτήσεις για την κατοχή 

της περιουσίας Ζάππα από τους διάφορους εκ διαθήκης και εξ αδιαθέτου 

κληρονόμους, όπως και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πληρεξούσιος της Ρουμανίας 

ζήτησε από όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν, σύμφωνα με τον νόμο περί 

ξένων, 5.000 φράγκα ο καθένας. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλήφθηκε και η 

ελληνική κυβέρνηση, αν και βάσει τις διεθνούς νομοθεσίας όλες οι κυβερνήσεις 

θεωρούνται ως αξιόχρεες και απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση. Οι δικηγόροι 

της ελληνικής κυβέρνησης, Βοερέσκου και Κόρνεα, απέρριψαν την απόφαση αυτή 

του δικαστηρίου για το λόγο ότι η ελληνική κυβέρνηση ως αξιόχρεη δεν πρέπει να 

υποβληθεί στην διατύπωση της εγγύησης judicatum solvi.184 Αλλά το ρουμανικό 

δικαστήριο δεν αποδέχθηκε αυτόν τον ισχυρισμό και υποχρεώνει και την Ελλάδα να 

καταθέσει 5.000 φράγκα για εγγύηση. Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τις 20 

Νοεμβρίου για να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τότε την εγγύηση των 5.000 

φραγκών.185  

Στο διάστημα που μεσολάβησε λόγω της αναβολή της δίκης η εφημερίδα Ρουμάνος 

έγραψε ότι οι κληρονόμοι των περιουσιών του Ευαγγέλη και του Κωνσταντίνου 

Ζάππα συνομολόγησαν συμβιβασμό στο δικαστήριο του Ίλφοβ και σε περίπτωση που 

κερδίσουν τη δίκη να διανέμονταν τα 8 εκατομμύρια που βρίσκονταν στη Ρουμανία 

σε τρία μέρη. Το 1/3 θα το λάμβαναν οι Χρήστος και Απόστολος Ζάππας και τα άλλα 

2/3 οι υπόλοιπο 16 κληρονόμοι.186  Εν τω μεταξύ, ο Παπαρρηγόπουλος ανέφερε ότι η 

προσφυγή της ρουμανικής κυβέρνησης στα δικαστήρια δεν είχε καμία σημασία για 

την Ελλάδα γιατί ναι μεν υφίσταται δίκη μεταξύ των συγγενών του Ζάππα και της 

ελληνικής κυβέρνησης αλλά δίκη μεταξύ των δύο κρατών δεν θα αναγνωρίσει η 

Ελλάδα. Οι δικηγόροι που αντιπροσώπευαν την ελληνική κυβέρνηση έλαβαν εντολή 

να μην αναγνωρίσουν ως διάδικο τη ρουμανική κυβέρνηση ούτε να δώσουν προσοχή 

στις αξιώσεις της. Η δίκη μεταξύ ιδιώτη και ενός κράτους ήταν εντός των ορίων της 
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νομιμότητας αλλά η διαφορά μεταξύ δύο κρατών δεν μπορούσε να λυθεί σε κανένα 

από των δύο τα δικαστήρια.187 

Την εγγύηση τελικά την κατέθεσαν μόνο δύο από τους κληρονόμους και οι υπόλοιποι 

κληρονόμοι δήλωσαν ότι ο Κότσου εγγυάται με όλη του την περιουσία για αυτούς. Οι 

δικηγόροι του ρουμανικού κράτος υποστήριξαν ότι το προταθέν μέτρο των 

κληρονόμων δεν ήταν έκνομο και ζήτησαν την αναβολή της δίκης μέχρι να 

παρουσιασθεί στο δικαστήριο η εγγραφή της υποθήκης του κτήματος του Κότσου. Ο 

δικηγόρος της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν κατέθεσε την εγγύηση γιατί ο 

πελάτης του βρίσκεται σε δίκη κυρίως προς τους κληρονόμους του Ζάππα και όχι 

προς τη ρουμανική κυβέρνηση και επομένως η εγγύηση δεν έχει κανένα λόγο 

ύπαρξης. Το δικαστήριο του Ίλφοβ κήρυξε την ελληνική κυβέρνηση αποκλεισμένη 

από τη δίκη επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση της κατάθεσης 

εγγυήσεως. Το δικαστήριο δέχθηκε την πρόταση υποθήκης της περιουσίας του 

Κόστου, με το ποσό των 65.000φραγκών για όλες τις εγγυήσεις.188 Η ελληνική 

κυβέρνηση έκανε αίτηση εφέσεως για την απόφαση του δικαστηρίου του Ίλφοβ που 

την απέκλεισε από τη δίκη Ζάππα. Ο δικηγόρος της ελληνικής κυβέρνησης υπέβαλε 

υπόμνημα στο δικαστήριο στο οποίο ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε την 

πολιτική κατοχή της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα προ της θέσπισης του νέου 

ρουμανικού αστικού κώδικα και ασκούσε την κατοχή αυτή μέσου του επικαρπωτή 

Κωνσταντίνου Ζάππα και τότε ζητούσε την πραγματική κατοχή της περιουσίας. 

Επίσης ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε πρόθεση να κατέχει το ακίνητο μέρος της 

περιουσίας αλλά θα το πουλούσε και θα εισέπραττε τη χρηματική του αξία. Τέλος, με 

αυτή την αίτηση το ελληνικό κράτος αναγνώρισε ότι τα ρουμανικά δικαστήρια 

δικαιούνταν και ήταν αρμόδια να εξομαλύνουν τις διαφωνίες που θα προέκυπταν 

μεταξύ του ελληνικού κράτους και των ιδιωτών, είτε Ρουμάνων είτε ξένων.189  

Ο δικηγόρος των κληρονόμων του Ευαγγέλη Ζάππα, Παουτσέσκου, υποστήριξε το 

χωρισμό των περιουσιών όπως και οι δικηγόροι Στατέσκου, Γραδιστεάνου, 

Μαγιορέσκου και Βασιλέσκου που εκπροσωπούσαν τους κληρονόμους του 
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Κωνσταντίνου Ζάππα. Ο δικηγόρος της ρουμανικής κυβέρνησης απαίτησε και αυτός 

το χωρισμό των περιουσιών. Το Εφετείο του Βουκουρεστίου επικύρωσε την απόφαση 

του δικαστηρίου του Καλαρασίου και διαχώρισε τις περιουσίες σύμφωνα με τη 

διαθήκη του Κωνσταντίνου Ζάππα.190 Το αποτέλεσμα του διαχωρισμού των διαθηκών 

ήταν να αποδώσουν στον Ευαγγέλη Ζάππα όλη την ακίνητη περιουσία και στον 

Κωνσταντίνο όλη την κινητή.191 

Η Ρουμανική Ακαδημία το Δεκέμβριο του 1892 έκανε αγωγή εναντίον των 

διαχειριστών της κληρονομιάς Ζάππα ενώπιον του δικαστηρίου της Ιαλομίτσης, για 

την πληρωμή 1000 φλωρίων ετησίως, όπως είχε κληροδοτήσει ο Ευαγγέλης Ζάππας 

στη διαθήκη του. Το δικαστήριο έκανε δεχτή την αίτηση της Ρουμανικής 

Ακαδημίας.192 Η Ρουμανική Ακαδημία, σύμφωνα με την εφημερίδα Adeverul, 

αναμενόταν να κάνει σοβαρές αποκαλύψεις στη δίκη που βασίζονταν σε επιστολές 

που έστειλε ο Ευαγγέλη Ζάππα στον τότε Ιωάννη Γκίκα. Από αυτές τις επιστολές η 

ακύρωση της διαθήκης του Ευαγγέλη Ζάππα θα γινόταν με μεγαλύτερη ευκολία γιατί 

λίγους μήνες πριν πεθάνει ο Ζάππας βρισκόταν σε ανώμαλη νευρική και ψυχολογική 

κατάσταση.193 Μία από τις επιστολές έγραφε ότι η νεώτερη Ελλάδα χρωστούσε την 

ύπαρξη και την ανάπτυξή της μόνο στη Ρουμανία, διότι από τα προηγούμενα χρόνια 

στάλθηκαν στην Ελλάδα εκατομμύρια και μόνο από τα εκατομμύρια που πήρε η 

Ελλάδα από τη Ρουμανία μπόρεσε να ανακτήσει την πολιτική της ύπαρξη. Από τότε 

για 60 χρόνια ο προϋπολογισμός της Ελλάδας είχε πρόσοδο στη Ρουμανία 10 

εκατομμύρια. Η Ελλάδα έπρεπε να ευγνωμονεί τη Ρουμανία. Σε άλλη επιστολή του 

Ευαγγέλη προς τον Γκίκα έγραφε ότι μετά το θάνατό του θα προικίσει τη ρουμανική 

Ακαδημία με 2 εκατομμύρια, θα συστήσει πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο 

Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις, θα κληροδοτήσει στο ρουμανικό λύκειο του 

Μπρασώφ ποσό για την εκπαίδευση των άπορων και θα ιδρύσει άσυλο αναπήρων και 

πτωχοκομείο. Τέλος, υπάρχουν επιστολές του Ζάππα που αιτείται από τον Γκίκα 

δασμολογική απαλλαγή για διάφορα εμπορεύματα που εισήγαγε από το εξωτερικό 
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και ο Γκίκας του παραχώρησε αυτά που αιτήθηκε ο Ζάππας και του ελάττωσε 

σημαντικά τους δασμούς που έφτασαν περίπου το ένα εκατομμύριο.194   

Στις 4 Μαρτίου του 1893 το δικαστήριο του Ίλφοβ εξέδωσε την απόφαση ότι 

«Παραδέχεται την αίτησιν των Χ. Ζάππα, Α. Ζάππα, Ι. Μέξη, Δ. Νότσικα, Σ. 

Νότσικα ατομικώς και ως πληρεξουσίου της συζύγου αυτού ΑΙΚ. Νότσικα, 

κηδεμόνος, Μ. Κότσου, Γ. Κότσου, Λ. Κότσου ατομικώς και ως πληρεξουσίου της 

κυρίας Αικ. Δίμα και του Α. Δίμα, Θ. Μέξη, Α. Μέξη, Χ. Μέξη, Β. Ζάππα ατομικώς 

και ως πληρεξουσίου της αδελφής αυτού Πολυξ. Ζάππα και Ευφροσύνης 

Τσιούτσιουρη και επομένως: Διατάσσει να τεθώσιν οι προμνησθέντες εις κατοχήν της 

κινητής και ακινήτου περιουσίας του αποθανόντος Ευαγγέλη Ζάππα…. Απορρίπτει 

την υπό του υπουργείου των δημοσίων κτημάτων γενομένην αίτησιν περί διακατοχής 

της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα. Παραδέχεται την αίτησιν επεμβάσεως της 

ρωμουνικής Ακαδημίας και επομένως: Υποχρεοί τους παραπεμφθέντας εις την 

διακατοχήν να αποτίσωσι της ρωμουνικής Ακαδημίας ανά χίλια φλωρία ετησίως, και 

προς ασφάλειαν εν προθεσμία ενός μηνός από της ημέρας, καθ’ ην η παρούσα 

απόφασις θα μείνη οριστική να συναινέσωσιν εις την άρσιν της καθ’ υποθήκην 

εγγραφής της Ακαδημίας δια ποσόν των 150.000 φράγκων επί των κτημάτων 

Βροσθενίου, Ουλέστι, Μεγιεσεάσκα, Βερεάσκα, Σλουζιτόρι και Βαλέα, Τσεγάνι και 

Περτσένι του νομού Ιαλομίτσης, και εν εναντία περιπτώσει δια της παρούσης 

αποφάσεως η Ακαδημία να λάβη την εν λόγω καθ’ υποθήκην εγγραφή». Αυτή η 

απόφαση του δικαστηρίου είχε το δικαίωμα της εφέσεως.195 Οι δικηγόροι της 

ρουμανικής κυβέρνησης υπέβαλαν έφεση για την απόφαση του πρωτοδικείου του 

Ίλφοβ, η οποία επιδικάζει την κατοχή της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα στους 

κληρονόμους του.196 

Την ίδια περίοδο το δικαστήριο του Καλαρασίου, στο οποίο συζητήθηκε η υπόθεση 

της περιουσίας του Κωνσταντίνου Ζάππα, εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε 

τις αιτήσεις των συγγενών του Ζάππα, οι οποίοι διεκδικούσαν την περιουσία και 

παρέπεμψε την κατοχή όλης της περιουσίας του Κωνσταντίνου στο ελληνικό κράτος. 
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Αυτό είχε ως συνέπεια, οι ηττηθέντες αντίδικοι να δηλώσουν ότι σέβονται το 

δεδικασμένο και αποσύρονταν από την κατοχή της. Η περιουσία αυτή ήταν εξ 

ολοκλήρου κινητή και ανερχόταν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων φραγκών.197Η 

ελληνική κυβέρνηση αντιπροσωπεύονταν από τους Βοερέσκου και Γκανέσκου. Οι 

κληρονόμοι του Κωνσταντίνου δεν έκαναν ένσταση στην αίτηση της ελληνικής 

κυβέρνησης, με τον όρο όμως να τους αναγνωριστεί το κληροδότημα των 40.000 

φραγκών.198   

Ο Χρήστος Ζάππας επισκέφθηκε την Αθήνα στις 7 Ιουλίου του 1893 με σκοπό να 

υποβάλει πρόταση συμβιβασμού με την ελληνική κυβέρνηση.199Οι προτάσεις του 

Χρήστου Ζάππα αφορούσαν το διακανονισμό της εκκρεμούς δίκης για την περιουσία 

του Κωνσταντίνου Ζάππα, η οποία αποτελούνταν από 3 εκατομμύρια δραχμές200 

κατατεθειμένες στον τραπεζικό οίκο Ζερκέντη. Ο Χρήστος Ζάππας πρότεινε 

συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση υπό όρους. Θα αναλάμβαναν τα αδέλφια 

Ζάππα να ενεργήσουν ως αντίδικοι της ρουμανικής κυβέρνησης, αφού το ελληνικό 

κράτος δεν γινόταν να παραστεί μετά από τη διακοπή των σχέσεών τους, αν 

καταβάλλονταν προς αυτούς το ποσό των 160.000 χρυσών δραχμών που τους όφειλε 

το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τη διαθήκη του Κωνσταντίνου. Επίσης, ζητούσαν η 

ελληνική κυβέρνηση να καταβάλει στην αδερφή τους, Μαρία, αν και δεν της άφησε 

τίποτε στη διαθήκη ο Κωνσταντίνος, το ποσό τον 200.000 δραχμών, για να μην 

παρουσιασθεί και προσβάλει τη διαθήκη.201 Το υπουργικό συμβούλιο της Ελλάδας 

συγκροτήθηκε στις 29 Ιουλίου για να αποφασίσει για την πρόταση των αδελφών 

Ζάππα περί της σύμπραξης με την ελληνική κυβέρνηση και αποφάσισε να απορρίψει 

τις προτάσεις τους και να τους ζητήσει ένα νέο υπόμνημα διότι δεν μπορούν οι 

αδερφοί Ζάππα να λάβουν προκαταβολικά ολόκληρο το κεφάλαιο.202 Για αυτό το 

γεγονός της συνεννόησης μεταξύ των αδελφών Ζάππα και της ελληνικής 

κυβέρνησης, η εφημερίδα Τσάρα του Βουκουρεστίου γράφει το εξής πικρό σχόλιο: 
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«Αγνοούμε μέχρι τινός βαθμού το γεγονός τούτο δυνατόν να είναι αληθές, ως δεν 

βλέπομεν τί συμφέρον δύνανται να πορισθώσιν εκ του συμβιβασμού τούτου οι 

κληρονόμοι. Χαρακτηριστικόν όμως είναι, ότι αυτοί οι δήθεν ανεψιοί του Ζάππα, 

οίτινες μέχρι της χθες εξύμνουν δια παντός τόνου δια των ξένων εφημερίδων την 

ορθήν και δίκαιαν στάσιν των ημετέρων δικαστηρίων, υπ’ ουδενός αισθήματος 

επηρεασθέντων, αυτοί λέγομεν σήμερον αποπειρώνται να συμπράξωσι μετά της 

ελληνικής κυβερνήσεως εναντίον του Ρωμουνικού κράτους».203 

Η δίκη για την εκδίκαση της κληρονομιάς Ζάππα αναβλήθηκε πάλι τον Νοέμβριο του 

1894 από τα ρουμανικά δικαστήρια λόγω του θανάτου του Λουκά Κότσου, ο οποίος 

διεκδικούσε κι αυτός την περιουσία του Ευαγγέλη Ζάππα, μέχρι να εξακριβωθεί αν 

υπήρχαν νόμιμοι κληρονόμοι του Κότσου και ποιοι ήταν αυτοί.204   

Τον Φεβρουάριο του 1895, το Εφετείο του Βουκουρεστίου αποφάνθηκε για τη 

δικαστική διαφορά ανάμεσα στη ρουμανική Ακαδημία και στους διαχειριστές της 

περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου οι 

διαχειριστές της περιουσίας υποχρεώνονται να πληρώνουν κάθε χρόνο στη 

ρουμανική Ακαδημία 1.000 φλωρία σύμφωνα με τη διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα.205  

Το Μάρτιο του 1896, το Εφετείο του Βουκουρεστίου συζήτησε την ουσία της 

υπόθεσης της κληρονομιάς του Ευαγγέλη Ζάππα. Ο συνήγορος της ελληνικής 

κυβέρνησης, Βοερέσκου, με έγγραφα απέδειξε ότι η ρουμανική κυβέρνηση 

αναγνώρισε την ελληνική κυβέρνηση επί σειρά 25 ετών ως νόμιμο κληρονόμο του 

αποθανόντος Ευαγγέλη Ζάππα, επίσης αναγνώρισε ως γνήσια και νόμιμη την 

ιδιόχειρη διαθήκη του. Η ρουμανική κυβέρνηση έδινε κατά καιρούς αποδείξεις 

παραλαβής χρημάτων τα οποία λάμβανε από την ελληνική κυβέρνηση ως δωρεά του 

αποθανόντος για φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως όριζε η διαθήκη. Επίσης, ο 

συνήγορος επισήμανε ότι η επιτροπή των Ολυμπίων, ως αναπόσπαστο μέρος του 

ελληνικού κράτους, ήταν ήδη ηθικό πρόσωπο. Τέλος, παρουσίασε ιδιόχειρα έγγραφα 

του αδερφού και της αδερφής του Ευαγγέλη Ζάππα, στα οποία και οι δύο 

αναγνώριζαν και παραδεχόντουσαν τη διαθήκη του αδερφού τους ως γνήσια και 
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νόμιμη και ανέφεραν ότι δεν είχαν αλλά ούτε θα είχαν καμία απαίτηση από την 

περιουσία εκτός από αυτά που ορίζονταν από τη διαθήκη για αυτούς. Μετά από την 

αγόρευση του συνηγόρου της ελληνικής κυβέρνησης η δίκη αναβλήθηκε για τον 

Απρίλιο.206 

Όταν επανήλθε, τον Απρίλιο, η υπόθεση Ζάππα στο Εφετείο του Βουκουρεστίου, οι 

δικηγόροι της ρουμανικής κυβέρνησης, αφού ανέπτυξαν τα γνωστά επιχειρήματα 

γιατί δεν μπορούσε να κληρονομήσει η ελληνική κυβέρνηση την περιουσία, 

αποπειράθηκαν να αποδείξουν ότι οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι δεν παρουσίαζαν 

τεκμήρια ασφαλή της συγγένειάς τους και επομένως έπρεπε η ρουμανική κυβέρνηση 

να τεθεί υπό την κατοχή της περιουσίας. Επίσης, έκαναν ένσταση για τη μη πληρωμή 

προστίμου των 200.000 φραγκών που είχε υποβληθεί στους κληρονόμους για το 

έγγραφο του συμβιβασμού. Το εν λόγω έγγραφο είχε θεωρηθεί από το Υπουργείο των 

Οικονομικών ως δωρεά εκ μέρους κάποιων κληρονόμων προς άλλους με μακρινό 

βαθμό συγγένειας. Το Εφετείο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της δίκης για τα 

τέλη του Απριλίου και οι κληρονόμοι υποχρεώνονταν να καταθέσουν το πρόστιμο για 

να τους επιτραπεί να παρευρεθούν στην εκδίκαση της υπόθεσης.207 Κατά την 

εκδίκαση της υπόθεσης Ζάππα στις 27 Απριλίου, το Εφετείο του Βουκουρεστίου 

απέκλεισε από τη δίκη τους Χρήστο και Απόστολο Ζάππα διότι δεν κατέθεσαν το 

πρόστιμο για το έγγραφο του συμβιβασμού.208 Μετά από συνεχείς αγορεύσεις των 

δικηγόρων όλων των ενδιαφερομένων, ο εισαγγελέας του Εφετείου υποστήριξε ότι η 

επιτροπή των Ολυμπίων ως διοικητικός κλάδος αποτελούσε μέρος του ελληνικού 

κράτους και αναγνώρισε το δικαίωμα στο ελληνικό κράτος να παρίσταται στο 

δικαστήριο και να παραλάβει την κληρονομιά του Ζάππα και χωρίς τη συναίνεση της 

ρουμανικής κυβέρνησης. Επίσης, διακήρυξε ότι εάν το Εφετείο θεωρούσε αναγκαία 

ειδική αναγνώριση της ρουμανικής κυβέρνησης, έπρεπε να χορηγήσει στην ελληνική 

κυβέρνηση την αναγκαία προθεσμία για να επιτευχθεί η αναγνώριση από τη 
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ρουμανική κυβέρνηση.209 Ο εισαγγελέας, στις 10 Μαΐου, κατέληξε σε συμπέρασμα 

και υπέβαλε τις εξής προτάσεις:  

α. Το Εφετείο να απορρίψει την αίτηση της ρουμανικής κυβέρνησης. 

β. Να ακυρώσει την απόφαση του πρωτοδικείου. 

γ. Να αναγνωρίσει την ελληνική κυβέρνηση ως μόνο κληρονόμο. 

δ. Επειδή ένα ξένο κράτος δεν μπορεί να έχει στην κατοχή του κτήματα, να δοθεί στο 

ελληνικό κράτος το αντίτιμο της αξίας τους.210  

Στις 20 Μαΐου, μετά από πολλές αναβολές, το Εφετείο του Βουκουρεστίου απήγγειλε 

την απόφαση του για την υπόθεση της κληρονομιάς του Ευαγγέλη Ζάππα. Το 

Εφετείο με τρεις ψήφους υπέρ παρέπεμψε την κατοχή της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα στους κληρονόμους, οι οποίοι υποχρεώνονταν να 

πληρώσουν διάφορα οφειλόμενα ποσά στην ρουμανική Ακαδημία, και απέρριψε τις 

εφέσεις της ελληνικής και της ρουμανικής κυβέρνησης.211 

Τον Ιούλιο του 1896, η δίκη ανάμεσα στους κληρονόμους του Κωνσταντίνου Ζάππα 

και στο ελληνικό δημόσιο έληξε με συμβιβασμό των δύο πλευρών. Οι κυριότεροι 

όροι του συμβιβασμού ήταν ότι οι κληρονόμοι αναγνώριζαν το έγκυρο της διαθήκης 

και η ελληνική κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να εκτελέσει κατά γράμμα τους όρους 

της διαθήκης του Κωνσταντίνου Ζάππα. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση 

υποχρεωνόταν να δίνει 300 λίρες κάθε χρόνο στις οικογένειες Στούτση και 

Καραγιάννη με τον όρο οι οικογένειες αυτές να παραιτούνταν από κάθε περαιτέρω 

δικαστική απαίτηση από την κληρονομιά του Κωνσταντίνου Ζάππα κατά του 

ελληνικού δημοσίου. Ο συμβιβασμός αυτός του ελληνικού δημοσίου με τους 

κληρονόμους του Κωνσταντίνου Ζάππα, είχε ανοίξει το δρόμο και την ελπίδα του 

ελληνικού δημοσίου να πετύχει έναν ανάλογο συμβιβασμό με τους κληρονόμους του 

Ευαγγέλη Ζάππα, των οποίων η δίκη εκκρεμούσε ακόμη.212 
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Μετά από δύο χρόνια, το 1898, το Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε τις αγωγές της 

ελληνικής και ρουμανικής κυβέρνησης για την κληρονομιά του Ευαγγέλη Ζάππα και 

αποφάνθηκε υπέρ των κληρονόμων.213 

Το Δεκέμβριο του 1901 με βασιλικό διάταγμα του βασιλιά Καρόλου η Επιτροπή των 

Ολυμπίων αναγνωρίστηκε από τη Ρουμανία ως νομικό πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο, 

η Επιτροπή των Ολυμπίων μπόρεσε να ζητήσει από το δικαστήριο του Ίλφοβ τον 

Ιανουάριο του 1902 να εξεταστεί ξανά η υπόθεση του Ευαγγέλη Ζάππα. Μετά από 

την επανεξέταση της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε τον Ιανουάριο του 1903 να 

δοθεί στην Επιτροπή των Ολυμπίων η αξία των αγροτικών κτημάτων και να 

αφαιρεθούν από τους κληρονόμους του Ευαγγέλη. Οι φυσικοί κληρονόμοι του 

Ευαγγέλη έκαναν ένσταση και το Εφετείο τελικά αποφάνθηκε υπέρ τους. Το 1903 το 

Εφετείο Βουκουρεστίου ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης του Κωνσταντίνου 

Ζάππα, η οποία το 1896 ήταν να δοθεί η κληρονομιά στο ελληνικό δημόσιο, και το 

1909 το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση αυτή.214 

 

4.5 Η αντίδραση του Τύπου 

Η εφημερίδα ο Ρεσβοϊούλ δημοσίευσε άρθρο με τίτλο Αι περιουσίαι των ξένων στο 

οποίο έβριζε το Ζάππα, την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες που μένουν στην 

Ρουμανία.215 

Η Ρουμανική Ανεξαρτησία έγραψε ότι η δίκη είχε πολλές περιπλοκές. Επίσης, οι 

ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων Τσοράσκας και Μανέτσι έκαναν αγωγή διεκδικήσεως 

διότι ισχυρίζονταν ότι ο αποθανών σφετερίστηκε μέρος της ιδιοκτησίας τους και τα 

συμπεριέλαβε στο κτήμα του Μπροστενίου. Οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν στα 

δικαστήρια του Ίλφοβ και της Ιαλομίτσης όπου εξεταζόταν η υπόθεση Ζάππα.216 

Επίσης, σε άλλο άρθρο της έγραψε για την περιουσία του Κώστα Βάϊα, ο οποίος ήταν 

από το Δελβινάκι της Τουρκίας και άφησε μετά το θάνατό του το ποσό των 500.000 
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φραγκών για να ιδρυθούν δύο σχολεία στη γενέτειρά του. Όμως, το δικαστήριο 

ακύρωσε τη διαθήκη μετά από αίτηση συγγενούς του, υπήκοος Ρουμανίας, και έδωσε 

την περιουσία σε αυτόν. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα, όπως έγραψε ο Νεολόγος, που 

μαρτυρά πόσο οι Ρουμάνοι «εμμένουν κατά παντός εθνικού ελληνικού 

συμφέροντος».217   

Η εφημερίδα Πατρίς του Βουκουρεστίου έγραψε ότι η υπόθεση Ζάππα ήταν όπως και 

κάθε άλλο ελληνικό ζήτημα στη χώρα της Ρουμανίας. Η Ρουμανία ήταν ανεξάρτητο 

κράτος και καμία από τις Δυνάμεις δεν δικαιούνταν να αναμιχθεί στα εσωτερικά της 

χώρας.218 

 

4.6  Άλλα ελληνικά κληροδοτήματα 

Εκείνη την εποχή στα ρουμανικά δικαστήρια διεξάγονταν κι άλλες περιπτώσεις 

κληροδοτημάτων που οι διαθέτες τους τις κληροδοτούσαν στο ελληνικό έθνος. Μία 

τέτοια περίπτωση ήταν ο Βασίλειος Σιλελής για τον οποίο έγραψε η Ρουμανική 

Ανεξαρτησία ότι απεβίωσε στο Γιούργεβω και κληροδότησε στο διάδοχο του θρόνου 

της Ελλάδας όλη την περιουσία του. Οι συγγενείς του Σιλελή προσέβαλαν τη διαθήκη 

ενώπιον του δικαστηρίου της Βλάσκας και κλητεύθηκε ο διάδοχος του ελληνικού 

θρόνου να εμφανισθεί σε αυτό.219 Οι συγγενείς προσέβαλαν τη διαθήκη διότι είχαν 

διαδοθεί φήμες ότι ο διαθέτης δεν βρισκόταν σε υγιή διανοητική κατάσταση όταν 

σύνταξε τη διαθήκη. Πάνω στο θέμα αυτό ο Χρόνος του Λονδίνου από έγκυρες 

πληροφορίες έγραψε ότι ο Σιλελής βρισκόταν σε υγιεστάτη διανοητική κατάσταση 

όταν σύνταξε τη διαθήκη του.220 

Άλλη μία περίπτωση ήταν η ελληνική κοινότητα των Ιωαννίνων που είχε αρχίσει το 

1884 δικαστικό αγώνα στο Βουκουρέστι προκειμένου να αναγνωριστεί νομικά.221 Η 

κοινότητα των ομογενών των Ιωαννίνων έκανε δικαστική αγωγή κατά του 
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ρουμανικού κράτος για να διεκδικήσει την κατοχή εννέα γαιών στην Ρουμανία και 

σπίτια, αξίας 5 εκατομμυρίων φραγκών. Η περιουσία αυτή ανήκει στην κοινότητα 

σύμφωνα με τη διαθήκη της Ελληνίδας Ελισάβετ Καστρισόγιας που πέθανε το 1863. 

Το δικαστήριο του Ίλφοβ απέρριψε την αίτηση της κοινότητας, ισχυριζόμενο, όπως 

και στην υπόθεση Ζάππα, ότι η κοινότητα των Ιωαννίνων δεν ήταν αναγνωρισμένη 

ως ηθικό πρόσωπο.222  

Το υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας ήθελε να δημιουργήσει μία επιτροπή η οποία 

θα είχε καθήκον να εξετάσει αν τα κληροδοτήματα, κυρίως αυτά που προορίζονταν 

για τα ελληνικά σχολεία της Μακεδονίας και της Ηπείρου, εφάρμοζαν τους όρους 

των διαθετών τους. Ο Urechia, ο οποίος εργαζόταν στο Υπουργείο Παιδείας αλλά 

ήταν και πρόεδρος της Μακεδορουμανικής Εταιρείας, είχε δηλώσει ότι το ρουμανικό 

κράτος έπρεπε να διεκδικήσει το κληροδότημα του Δοσιθέου Φιλίτη μέσω των 

δικαστηρίων. Αυτό το κληροδότημα, πέρα από άλλα ευεργετήματα, χορηγούσε 

χρήματα στα ελληνικά σχολεία της Ζίτσας και της Πογδοριαννής. Όμως, ο Urechia 

διεκδικούσε αυτό το κληροδότημα για τα ρουμανικά σχολεία προβάλλοντας το 

επιχείρημα ότι ο Φιλίτης ήταν Ρουμάνος της Ηπείρου.223 
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Κεφάλαιο 5
ο
  

Οι διπλωματικές ελληνο – ρουμανικές σχέσεις 

 

5.1 Προς τη ρήξη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας 

Όταν ανέκυψε το θέμα της υπόθεσης Ζάππα η ελληνική και η ρουμανική κυβέρνηση 

είχαν διαφορετική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λύσουν το 

ζήτημα αυτό. Από τη μία πλευρά η Ελλάδα πρότεινε τη διπλωματική οδό, από την 

άλλη η Ρουμανία τασσόταν υπέρ της δικαστικής οδού. Η μη ύπαρξη μίας συμφωνίας 

ή σύμβασης ανάμεσα στις δύο χώρες που θα έλυνε τέτοιου είδους ζητήματα 

περιέπλεξε ακόμα περισσότερα τα πράγματα για να βρεθεί μία κοινή αποδεκτή λύση. 

Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε τη διεθνής διαιτησία, όπως αυτή αναφερόταν στο 

άρθρο 8 της Συνθήκης των Παρισίων σε περίπτωση που όταν δύο Πολιτείες έρθουν 

σε ρήξη μεταξύ τους, να υπάρξει φιλική συνεννόηση. Η ρουμανική κυβέρνηση 

αρνήθηκε τη διεθνή διαιτησία και υποστήριξε ότι δεν ήταν από τις πολιτείες που 

είχαν υπογράψει τη Συνθήκη.224  

Το ζήτημα, όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισε να απασχολεί και τη ρουμανική 

Γερουσία και την ελληνική Βουλή με την τροπή που είχε πάρει μετά το άνοιγμα της 

διαθήκης του Κωνσταντίνου Ζάππα. Ο Στρέιτ ισχυρίζεται ότι η ρουμανική 

κυβέρνηση, μετά από το θάνατο του Κωνσταντίνου Ζάππα, «αγανάκτησε» με τη 

διαθήκη του διότι περίμενε ότι ο Κωνσταντίνος θα έδινε κληροδότημα για τις 

δαπάνες της ανέγερσης εθνικής βιβλιοθήκης στο Βουκουρέστι. Επίσης, 

φημολογούταν ότι είχε υποσχεθεί στον βασιλιά της Ρουμανίας, Κάρολο Α΄, πριν 

πεθάνει ότι θα τον βοηθούσε και αντί αυτού διάβασαν στη διαθήκη ότι άφηνε τα 

πάντα στην Ελλάδα.225 

Με την υπόθεση Ζάππα στη ρουμανική Γερουσία ασχολήθηκε περισσότερο ο 

γερουσιαστής Βακαρέσκου. Τον Μάρτιο του 1892, ο γερουσιαστής Βακαρέσκου 
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απηύθυνε επερώτηση στη ρουμανική Γερουσία για τη διαθήκη του Ζάππα. Ζήτησε 

από τους υπουργούς των Εξωτερικών και της Δικαιοσύνης να καταθέσουν στη 

Γερουσία όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην κληρονομιά του Ζάππα για να 

εξετασθεί ενδελεχώς το θέμα. Στο τέλος, πρόσθεσε ότι δεν έπρεπε να «παριστάμεθα 

θεαταί της φυγαδεύσεως σπουδαίων εν Ρωμουνία σχηματισθεισών περιουσιών και 

μεταβιβάσεως αυτών εις ξένα φιλανθρωπικά ή εκπαιδευτικά καθιδρύματα ή και εις 

ξένα κράτη, χωρίς τα τοιαύτα παρ’ ημίν ιδρύματα να λαμβάνωσι την ελαχίστην 

φιλοδωρίαν και χωρίς η φιλόξενος και φιλάνθρωπος αύτη χώρα, ήτις τους πάντας 

προσδέχεται ανοικταίς αγκάλαις, παρέχουσα τα μέσα προς απόκτησιν περιουσίας και 

υπολήψεως ενταύθα, να λαμβάνει ετέραν αμοιβήν εκτός της αχαριστίας και της 

επονειδίστου αδιαφορίας».226  

Από την ελληνική πλευρά, τον Απρίλιο του 1892 ακούστηκε η πρόταση να διακοπούν 

οι διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία. Αυτή την πρόταση τη διατύπωσε ο 

καθηγητής Δαμασκηνός μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Είχε πει ότι λόγω των 

παράνομων ενεργειών της ρουμανικής κυβέρνησης και του ρουμανικού δικαστηρίου 

απαιτείται μία ενέργεια που θα έφερνε αποτέλεσμα και πρότεινε τη διακοπή των 

διπλωματικών σχέσεων με τη Ρουμανία. Αιτιολογώντας αυτή την πρόταση του είπε 

ότι αυτό θα προκαλούσε την περιέργεια των άλλων εθνών για την υπόθεση και τότε η 

Ελλάδα θα μπορούσε να τους ζητήσει προστασία. Τότε το ζήτημα θα λάμβανε διεθνή 

χαρακτήρα ώστε να λυνόταν νόμιμα κι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να νικήσει τη 

διαμάχη το ελληνικό έθνος.227 Όμως, τότε το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο δεν 

ενστερνίστηκε την πρόταση του καθηγητή Δαμασκηνού.   

Το ζήτημα του Ζάππα εγείρεται για ακόμη μία φορά από τον γερουσιαστή 

Βακαρέσκου στη ρουμανική Γερουσία τον Μάιο του 1892. Ο γερουσιαστής 

Βακαρέσκου αναφερόμενος στο θέμα της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα είπε στη 

Γερουσία ότι ο Ευαγγέλης πριν 27 χρόνια άφησε στο ελληνικό κράτος 10 

εκατομμύρια φράγκα για την ίδρυση των ολυμπιακών αγώνων και διόρισε τον 

Κωνσταντίνο Ζάππα εκτελεστή της διαθήκης του. Η ελληνική κυβέρνηση αιτούνταν 

την κατοχή της περιουσίας μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου από ίδρυμα ή εταιρία, 
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η οποία δεν ήταν αναγνωρισμένη στη Ρουμανία. Ο Βακαρέσκου εξέφρασε την 

ευχαρίστησή του για την μέχρι τότε στάση της κυβέρνησης και ιδιαίτερα στους 

υπουργούς των εξωτερικών, της δικαιοσύνης και των κτημάτων, μέχρι να μάθουν από 

την έρευνα που θα διεξαγόταν αν μπορούσαν ιδρύματα μη αναγνωρισμένα να 

κληρονομούν ακίνητα κτήματα. Ο Βακαρέσκου εξέτασε και το ηθικό μέρος του 

ζητήματος και είπε ότι το κληροδότημα είχε σκοπό καθαρά πολιτικό και όχι 

φιλανθρωπικό, «διότι όλος ο κόσμος γινώσκει τας τάσεις του ολυμπιακού ιδρύματος, 

έχοντας ως έμβλημα τον πανελληνισμόν228». 229   

Μετά το γερουσιαστή Βακαρέσκου το λόγο πήρε ο υπουργός των Εξωτερικών, 

Λαχωβάρης, και απευθυνόμενος στο γερουσιαστή Βακαρέσκου είπε ότι η υπόθεση 

της διαθήκης του Ζάππα ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε την κοινή γνώμη αλλά 

δεν παρουσίαζε για εκείνον τους μεγάλους κινδύνους στους οποίους αναφερόταν ο 

Βακαρέσκου. Πίστευε ότι ο γερουσιαστής Βακαρέσκου είχε μεγεθύνει την υπόθεση 

και της έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο δεν είχε. Επίσης, όσο αφορά την πρόταση 

της Ελλάδας να διαπραγματευθούν το ζήτημα οι δύο κυβερνήσεις και να μην 

αποφασίσουν τα δικαστήρια, ο Λαχωβάρης είπε ότι το ζήτημα δεν ήταν 

διαπραγματεύσιμο μεταξύ των κυβερνήσεων, διότι κάθε κυβέρνηση είχε δύο 

ιδιότητες, την πολιτική ιδιότητα και την αστική. Για παράδειγμα, το ρουμανικό 

κράτος με την πολιτική του ιδιότητα μπορούσε να ασκήσει τα κυριαρχικά του 

δικαιώματα για τη συνομολόγηση συνθηκών, συμβάσεων, διπλωματικών συμφωνιών, 

σύναψη συμμαχιών, για κήρυξη πολέμου και συνομολόγηση ειρήνης. Όταν όμως το 

ρουμανικό κράτος παρουσιαζόταν είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ως πιστωτής, είτε ως 

οφειλέτης απέναντι ενός ιδιώτη ή απέναντι ενός ιδρύματος ή και ενός ξένου κράτους, 

δεν μπορούσε να μην θεωρηθεί ως αστικό πρόσωπο με δικαιώματα και υποχρεώσεις 

και να παρουσιάζεται ενώπιον των δικαστηρίων και να κερδίζει αν έχει δίκιο είτε να 

χάνει τη δίκη. Ο Λαχωβάρης θεωρούσε ότι το ελληνικό κράτος σε αυτό το ζήτημα 
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είχε αστική ιδιότητα και ερχόταν να υποστηρίξει τα δικαιώματα που είχε ως 

ιδιοκτήτης, πιστωτής ή κληρονόμος και επομένως ήταν διάδικος όπως κάθε ιδιώτης. 

Τέλος, ο Λαχωβάρης απευθύνθηκε στο Βακαρέσκου, που ήδη είχε βγάλει απόφαση 

για την υπόθεση, λέγοντας του ότι να λες στους ξένους που ζητούν δικαιοσύνη να 

πάνε στα δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια να την απονέμουν και συγχρόνως να λες 

από την υπουργική έδρα «ούτως εγώ εννοώ τον νόμο και ούτω πρέπει να δικάσετε, 

τούτο ήθελεν είναι αληθής εμπαιγμός της δικαιοσύνης».230  

Μαθαίνοντας τα λεγόμενα του γερουσιαστή Βακαρέσκου, ο βουλευτής Αιγιαλείας, 

Μεσσηνέζης, έκανε επερώτηση στην ελληνική Βουλή για την περιουσία του 

Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάππα για να του παράσχει ο Υπουργός των 

Εξωτερικών, Δραγούμης, τις αναγκαίες διασαφηνίσεις. Ο Τρικούπης είπε στην 

ελληνική βουλή ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει μόνο μέσω της διπλωματικής οδού 

να λυθεί το ζήτημα αυτό γιατί βρίσκεται «υπεράνω της σφαίρας της αρμοδιότητος 

των δικαστηρίων». Μετά από αυτή τη δήλωση του Τρικούπη, έλαβε ξανά το λόγο ο 

Μεσσηνέζης, ο οποίος αναφέρθηκε στα λεγόμενα του γερουσιαστή Βακαρέσκου στη 

ρουμανική Γερουσία και είπε ότι δεν είχε δίκιο και ότι «υπό το αίσθημα κακώς 

εννοουμένου πατριωτισμού υπηγόρευσε τα αιτήματά του και την όλην ομιλίαν του». 

Ο Μεσσηνέζης επάγεται ότι από το 1865 η κληρονομιά του Ευαγγέλη Ζάππα ανήκει 

στην ελληνική κυβέρνηση, την οποία κατείχε κατά κυριότητα και την διαχειριζόταν ο 

Κωνσταντίνος Ζάππας ως επικαρπωτής. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου δεν μετέβαλε 

κανένα δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης αλλά έδωσε τέλος στην επικαρπία και 

από τότε η κυριότητα ήταν του ελληνικού δημοσίου. Στα άρθρα 811 και 817 του 

ρουμανικού νόμου που επικαλούνταν ο Βακαρέσκου, ο Μεσσηνέζης απάντησε ότι 

όταν πέθανε ο Ευαγγέλης Ζάππας, το 1865, δεν ίσχυε αυτός ο ρουμανικός Κώδικας 

ούτε κατ’ επέκταση τα άρθρα 811 και 817. Οπότε, οι αξιώσεις της ρουμανικής 

κυβέρνησης δεν στηρίζονταν ούτε σε νόμο, ούτε σε κώδικα, ούτε στις αρχές του 

πολιτισμού.231   

Τον Αύγουστο του 1892, η ελληνική κυβέρνηση μέσω της πρεσβείας του 

Βουκουρεστίου υπέβαλε υπόμνημα στο υπουργείο των Εξωτερικών της Ρουμανίας με 
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το οποίο υποστήριζε τη θέση της όσο αφορά την περιουσία του Ευαγγέλη Ζάππα. Το 

υπόμνημα έγραφε ότι όταν πέθανε ο Ευαγγέλης Ζάππας, το 1865, δεν ίσχυε ούτε το 

Σύνταγμα ούτε ο κώδικας του Κούζα που επικαλούνταν η ρουμανική κυβέρνηση. Το 

τότε υπουργείο των Εξωτερικών της Ρουμανίας είχε αποφασίσει ότι αρμόδια για την 

περιουσία Ζάππα ήταν η ελληνική πρεσβεία του Βουκουρεστίου. Επίσης, η επιτροπή 

των Ολυμπίων υφίσταται από το 1837 και ο βασιλιάς Όθωνας με βασιλικό διάταγμα 

το 1858 επικύρωσε την ίδρυση των Ολυμπίων. Τα δικαιώματα της επιτροπής αυτής 

για την περιουσία του Ευαγγέλη Ζάππα άρχισαν να υπάρχουν από τη χρονική στιγμή 

του θανάτου του και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καμία απαγόρευση πρόσκτησης 

μέσω διαθήκης ή με άλλο τρόπο ακινήτων που βρίσκονταν στη Ρουμανία και κινητών 

είτε από φυσικά είτε από ηθικά ρουμανικά ή ξένα πρόσωπα. Το υπόμνημα κατέληγε 

ότι εξεπλάγην η ελληνική κυβέρνηση όταν έμαθε ότι το ρουμανικό κράτος με αίτησή 

του προς το δικαστήριο του Ίλβοφ αποφάσισε να ζητήσει στην κατοχή του την 

περιουσία του Ευαγγέλη Ζάππα. Για αυτό, ζητούσε από το υπουργείο των 

Εξωτερικών να επιστήσει την προσοχή του στο ζήτημα, να αποσύρει την αίτηση από 

το δικαστήριο και να εξετάσουν την υπόθεση ξανά.232  

Ο υπουργός των Εξωτερικών, Λαχωβάρης, στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης 

για συμβιβασμό ή διαιτησία για να κανονίσουν την υπόθεση Ζάππα απάντησε ότι 

ήταν ανεφάρμοστος ο τρόπος διότι ήγειραν αξιώσεις στην περιουσία οι κληρονόμοι 

και για αυτό το λόγο ούτε η ρουμανική ούτε η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσαν 

να τις διαπραγματευτούν. Το δικαίωμα της διακανόνισης της κληρονομιάς ήταν 

αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων.233 Ενώ το 1890, ο Λαχωβάρης, όταν 

είχε ρωτηθεί, που και τότε διηύθυνε τις εξωτερικές υποθέσεις της Ρουμανίας, τι 

πίστευε για το ζήτημα της κληρονομιάς του Ευαγγέλη Ζάππα είχε απαντήσει ότι η 

υπόθεση αυτή είναι «ιδιωτική και ξένη καθ’ολοκληρίαν προς την Ρουμανικήν 

κυβέρνηση» και επομένως δεν ήταν δυνατόν να ενδιαφέρεται για αυτή.234  

Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για συμβιβασμό απέβησαν άκαρπες. Οι 

φόβοι της για την εξέλιξη του ζητήματος και τις προθέσεις της ρουμανικής 
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κυβέρνησης επιβεβαιώθηκαν με την δήλωση του υπουργού των Δημοσίων Κτημάτων 

προς τον Έλληνα πρέσβη του Βουκουρεστίου. Ο Κάρπ , τον Αύγουστο του 1892, είχε 

δηλώσει στον Παπαρρηγόπουλο ότι αν τα ρουμανικά δικαστήρια αποφάσιζαν υπέρ 

της Ελλάδος, η απόφαση δεν θα εκτελούνταν.235 Όμως, πέρα από αυτή τη δήλωση και 

άλλες ενέργειες έδειχναν ότι το ζήτημα δεν θα είχε αίσιο τέλος. Το υπουργείο των 

Εξωτερικών της Ρουμανίας υπό την προεδρεία του υπουργού Λαχωβάρη συνέστησε 

επιτροπή, η οποία θα ασχολούταν με την μελέτη του ζητήματος των ξένων της 

Ρουμανίας. Η επιτροπή αυτή σκόπευε να συντάξει κανονισμό για την άφιξη και 

διαμονή των ξένων. Η εφημερίδα Νεολόγος μαθαίνοντας για το σκοπό της επιτροπής 

έγραψε ότι «Ουδείς αμφιβάλλει ότι το μέτρον τούτο στρέφεται κατά του εν Ρουμανία 

ελληνικού στοιχείου».236 

 

5.1.1
 
Η αντίδραση του Τύπου 

Με την υπόθεση Ζάππα ο ρουμανικός τύπος άνοιξε πυρ κατά όλων των Ελλήνων. Οι 

δημοσιογράφοι έγραφαν άρθρα μίσους και φθόνου για τους Έλληνες της Ρουμανίας 

και για το ελληνικό έθνος. Όμως, αυτή η αποδοκιμασία της ελληνικής φυλής δεν 

πηγάζει μόνο από τη δημοσιογραφία αλλά όλες οι κοινωνικές τάξεις συμμετέχουν σε 

αυτήν. Από τους γεωργούς μέχρι τους βουλευτές και υπουργούς, όλοι ανεξαιρέτως με 

μία φωνή ζητούσαν «την κεφαλήν του ελληνικού έθνους επί πίνακος». Όποιος δεν 

έμενε στη Ρουμανία, δεν μπορούσε να αντιληφθεί την ιδέα του μισελληνισμού που 

επικρατούσε στη χώρα παρά μόνο όσοι ζούσαν εκεί μπορούσαν να βιώσουν το μίσος 

αυτό. Ο ελληνικός τύπος της Ρουμανίας εξέφρασε «την κραυγή πόνου και 

αγανακτήσεως» και υπέδειξε στους Έλληνες της Ρουμανίας ότι ο βίος σε εκείνη την 

ξένη χώρα είχε καταστεί πλέον αβίωτος και αυτό σήμαινε ότι όλοι οι Έλληνες έπρεπε 

να φύγουν από εκεί. Αυτό περίμεναν οι Ρουμάνοι, να φύγουν οι Έλληνες από εκεί και 

όλοι να φωνάξουν: «Απελθέτωσαν οι Έλληνες, η μάστιξ αυτή, ο εφιάλτης ούτος, 

όστις τα στερνά από πολλού πιέζει της Ρουμανίας και εμποδών εις την πρόοδο αυτής 

γίνεται». Η διαθήκη του Ζάππα ήταν μία πρόφαση για τους Ρουμάνους, οι οποίοι 
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ήθελαν να συγκαλύψουν άλλο πόθο τους. Με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν για να 

τυραννήσουν τους Έλληνες που ζούσαν εκεί, ήθελαν να τους εξαναγκάσουν να 

εγκαταλείψουν τη Ρουμανία.237 

Η ρουμανική εφημερίδα Lupta δημοσίευσε άρθρο για τους Έλληνες της Ρουμανίας 

που πλούτιζαν εκεί και έστελναν τα χρήματα τους στην Ελλάδα. Το άρθρο γράφτηκε 

πριν βρεθεί η διαθήκη του Κωνσταντίνου Ζάππα αλλά ο συγγραφέας έγραψε ότι ο 

Κωνσταντίνος Ζάππας «αναμφίβολα» θα άφηνε όλη του την περιουσία στην Ελλάδα 

και για αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση θα ζητούσε την περιουσία του. Ο 

αρθρογράφος έγραψε ότι οι Έλληνες που αποκτούσαν ή όχι τη ρουμανική ιθαγένεια 

και πάλι είχαν στραμμένα τα βλέμματά τους στην Ελλάδα και έκτιζαν σχολεία και 

εκκλησίες εκεί πέρα. Όμως, αυτά τα εκατομμύρια που μάζεψαν για να τα στέλνουν 

στην Αθήνα ήταν από τον ιδρώτα και τα δάκρυα των καταπιεσμένων Ρουμάνων 

χωρικών. Ο Ευαγγέλης Ζάππας, του οποίου ζητούσε την περιουσία η ελληνική 

κυβέρνηση, παρείχε πολλές πλούσιες δωρεές στο ελληνικό έθνος. Όμως, οι Ρουμάνοι 

χωρικοί τον φοβόντουσαν λόγω των αγριοτήτων των Αλβανών και Ελλήνων 

υπαλλήλων του. Ο Ευαγγέλης Ζάππα, ο οποίος οικοδόμησε στην Αθήνα μαρμάρινα 

ανάκτορα, δεν έκανε στα κτήματά του, εκεί στη ρουμανική γη, «ούτε οδό από κοινού 

λίθου». Από αμνημονεύτων χρόνων οι εύφορες πεδιάδες της Ρουμανίας και ο ιδρώτας 

των χωρικών πλούτιζαν την άφορη γη της Ελλάδας και κοσμούσαν τις πόλεις της. Ο 

ρουμανικός λαός έμεινε αδρανής, χωρίς ζωή και ήταν το μέσο ώστε να υψώνονται οι 

άλλοι λαοί. Αυτός ήταν ο λόγος που τα εκατομμύρια που μαζεύονται στη Ρουμανία 

«διευθύνονται και θα διευθύνονται για να πλουτίσουν την Ελλάδα».238 

Παρατηρώντας τη στάση του ρουμανικού τύπου και το πόσο πολύ απασχολούσε το 

ρουμανικό τύπο το ζήτημα της κληρονομιάς του Κωνσταντίνου Ζάππα, η εφημερίδα 

Νεολόγος έγραψε ότι η υπόθεση «εξήγειρε τα φιλάρπαγα αισθήματα των ενταύθα 

φιλοπατρίδων Ρουμάνων», οι οποίοι αιτούνται από την κυβέρνησή τους να 

κατασχέσει την περιουσία του Κωνσταντίνου. Επίσης, ο αρθρογράφος έγραψε ότι 

ήδη η ρουμανική κυβέρνηση έδειξε περιφρόνηση στα διεθνή δίκαια και στις 

συνθήκες. Ακόμα και από την απογραφή της περιουσίας, όπου τα όργανα της 
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κυβέρνησης διενήργησαν έκνομα. Ο ρουμανικός τύπος εκείνη την περίοδο επανέλαβε 

«τη προσφιλή σταυροφορία εναντίον των Ελλήνων», οι οποίοι ερχόντουσαν στη 

Ρουμανία φτωχοί και πλούτιζαν εκεί με θεμιτά και αθέμιτα μέσα και μετά το θάνατό 

τους άφηναν την κολοσσιαία περιουσία τους στο ελληνικό έθνος αντί να την 

αφήσουν στη χώρα όπου την απέκτησαν.239 

Για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την υπόθεση Ζάππα, 

η ελληνική εφημερίδα Καιροί έγραψε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρώτον θα έπρεπε 

να αποκρούσει την επέμβαση των ρουμανικών δικαστηρίων για τις αξιώσεις του 

ρουμανικού δημοσίου και να διεξήγαγε τον αγώνα της μέσω της διπλωματίας και 

δεύτερον θα έπρεπε να παρέμβει και  να υποστηρίξει τα δικαιώματα του ελληνικού 

δημοσίου ενώπιον των ρουμανικών δικαστηρίων όσο αφορούσε τις κληρονομικές 

αξιώσεις των εξ αίματος συγγενών των Ζαππών.240  

 

5.2 Η διακοπή των ελληνο-ρουμανικών διπλωματικών σχέσεων 

Η διακοπή των ελληνο-ρουμανικών διπλωματικών σχέσεων με την τροπή που είχε 

πάρει η κατάσταση φαινόταν αναπόφευκτη κατάληξη. Καμία από τις δύο πλευρές δεν 

ήθελε να συμβιβαστεί με καμία άλλη λύση πέρα από αυτή που είχε προτείνει. Η 

ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με τη 

Ρουμανία στις 3 Οκτωβρίου του 1892 διότι η ρουμανική κυβέρνηση αρνιόταν να 

λύσει την υπόθεση Ζάππα φιλικά ή με διαιτησία και επιθυμούσε η υπόθεση να 

δικαστεί στα ρουμανικά δικαστήρια. Ο Παπαρρηγόπουλος, πρέσβης της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι, ανακοίνωσε241 στον υπουργό των Εξωτερικών της Ρουμανίας, 

Λαχωβάρη, τους λόγους της ανακλήσεως του από την ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, 

γνωστοποίησε στο Λαχωβάρη ότι η υποστήριξη των ελληνικών συμφερόντων στη 
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Ρουμανία ανατίθεται στο πρέσβη της Ρωσίας του Βουκουρεστίου.242 Στην πόλη της 

Βραϊλας την προστασία των Ελλήνων υπηκόων ανέλαβε ο Γάλλος πρόξενος διότι 

εκεί δεν υπήρχε ρωσικό προξενείο.243 Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στο 

Βουκουρέστι τον γραμματέα του ελληνικού προξενείου στα Χανιά, 

Αλεξανδρόπουλος, για να παραλάβει τα αρχεία της ελληνικής πρεσβείας και θα 

παρέμενε εκεί στη ρωσική πρεσβεία για να διευκολύνει τις υποθέσεις των Ελλήνων 

υπηκόων.244 

Στις 4 Οκτωβρίου ο Έλληνας πρέσβης αποχωρούσε από το Βουκουρέστι και εκεί 

παρευρέθηκε πλήθος κόσμου για να τον αποχαιρετήσει, κυρίως Έλληνες, και 

ανάμεσα τους ήταν ο γερουσιαστής Χριστοφής Ζερλέντης που πολιτευόταν στη 

Ρουμανία. Αυτό δημιούργησε άσχημη εντύπωση στο ρουμανικό τύπο αλλά και στους 

βουλευτές της ρουμανικής Βουλής, ένας από τους οποίους διατύπωσε την άποψη ότι 

δεν θα έπρεπε να χορηγείται στους Έλληνες η ρουμανική πολιτογράφηση. Μετέπειτα, 

όμως, ο Ζερλέντης ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μεσολαβούσε για να επιτευχθεί ο 

συμβιβασμός ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία για το θέμα του Ζάππα, δεν το 

έπραξε.245 

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Έλληνα πρέσβη από τη Ρουμανία, ο 

υπουργός των Εξωτερικών της Ρουμανίας, Λαχωβάρης, στις 5 Οκτωβρίου έστειλε 

τηλεγράφημα στον επιτετραμμένο της Ρουμανίας στην Αθήνα, Zamfirescu, για να τον 

ενημερώσει ότι η ρουμανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη διακοπή 

των διπλωματικών σχέσεων και λυπόταν για αυτό το μέτρο που αποφάσισε να λάβει 

η ελληνική κυβέρνηση.  Όμως, δεν μπορούσε να πράξει διαφορετικά και θα 

ακολουθούσε το παράδειγμα της Ελλάδας.246  Ο Λαχωβάρης την επόμενη μέρα, στις 6 

Οκτωβρίου, διέταξε τον πρέσβη Ολανέσκου και το γραμματέα της πρεσβείας 

Zamfirescu να αναχωρήσουν από την Αθήνα.247 Παράλληλα, η ρουμανική κυβέρνηση 

τηλεγράφησε προς τις ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι: « Αδικαιολόγητος είναι η 
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διπλωματική ρήξις, την οποία επροκάλεσεν η Ελλάς, διότι η ρουμανική κυβέρνησις 

καθήκον έχει να αφήσει την λύσιν της υποθέσεως Ζάππα εις τα ρουμανικά 

δικαστήρια, μόνα αρμόδια να αποφανθώσιν εις τα ζητήματα των εν Ρουμανία 

ακινήτων ιδιοκτησιών, τόσον μάλλον, όσον εν τη υποθέσει Ζάππα ευρίσκονται 

ενώπιον των δικαστηρίων εκκρεμείς αιτήσεις διακατοχής και ακυρώσεως διαθήκης, 

εκ μέρους διαφόρων συγγενών του Ζάππα».248 

Η ρουμανική κυβέρνηση στράφηκε στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ιταλία για να 

αντιπροσωπεύσουν τα συμφέροντα της στην Ελλάδα αλλά αρχικά καμία τους δεν είχε 

δεχθεί.249 Τα συμφέροντα των Ρουμάνων πολιτών της Ελλάδας ανατέθηκαν τελικά 

στην ιταλική πρεσβεία διότι η Αυστρία δε θέλησε να αποδεχθεί την προστασία των 

ρουμανικών συμφερόντων προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τη Ρωσία, η οποία 

ανέλαβε την προστασία των ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία.250 Ο υπουργός 

εξωτερικών της Ιταλίας, Βρίν, έστειλε τηλεγράφημα στο Βουκουρέστι το οποίο 

έγραφε: «Ευτυχείς λογίζομεν εαυτούς ανταποκρινόμενοι εις την ένδειξιν ταύτην της 

εμπιστοσύνης και μαρτυρούντες εν τη περιστάσει ταύτη την ζωηράν ημών φιλίαν 

προς την Ρουμανίαν».251 Η ιταλική κυβέρνηση εκδήλωσε τη φιλορουμανική της 

στάση από τη στιγμή που δέχθηκε να προστατεύσει  τα ρουμανικά συμφέροντα στην 

Ελλάδα. Βέβαια, μετέπειτα η Ρωσία και η Ιταλία που ανέλαβαν την υπεράσπιση των 

συμφερόντων των δύο κρατών δέχθηκαν να πείσουν την Ελλάδα και τη Ρουμανία 

αντίστοιχα να εξομαλυνθεί η μεταξύ τους διαφορά.252 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής Βουλής και της ρουμανικής Γερουσίας 

επικρότησε τις αποφάσεις των κυβερνήσεων τους. Στην ελληνική Βουλή ο βουλευτής 

της Ζακύνθου, Στέφανος, αγόρευσε λόγο στη Βουλή για τις ελληνικές σχέσεις με τη 

Ρουμανία στον οποίο υποστήριξε ότι η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη 

Ρουμανία ήταν ενδεδειγμένη βάση των περιστάσεων. Άρχισε την αγόρευσή του από 

τον ανταγωνισμό που διεξαγόταν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ο οποίος 

ξεκίνησε από τότε που ήταν ηγεμόνας ο Αλέξανδρος Κούζα και δήμευσε την 
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εκκλησιαστική περιουσία. Ένα άλλο γεγονός ήταν η κατάργηση της ελληνικής 

γλώσσας από τις θρησκευτικές τελετές και ο πόλεμος στους Έλληνες μοναχούς που 

κατοικούσαν στα μοναστηριακά κτήματα στη Ρουμανία. Μετά από αυτά 

ακολούθησαν και άλλα μέτρα που είχαν σκοπό την καταδίωξη των Ελλήνων και 

ανέφερε τη φορολογική, τη διοικητική και όλη τη νομοθεσία της Ρουμανίας, η οποία 

στόχευε στην καταδίωξη του ακμάζοντα ελληνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

πολλοί ομογενείς να επιδιώξουν την ρουμανική πολιτογράφηση. Μετά μίλησε για την 

υπόθεση της διαθήκης του Ευαγγέλη και του Κωνσταντίνου Ζάππα και για τα 

γεγονότα που οδήγησαν την υπόθεση στα δικαστήρια. Κατέληξε στο λόγο του ότι το 

ζήτημα ήταν αν είναι αρμόδια τα ρουμανικά δικαστήρια για τη διαφορά μεταξύ των 

δύο κυβερνήσεων σε ότι αφορά τη διαθήκη του Ευαγγέλη Ζάππα, η οποία 

αναγνωρίστηκε από τη ρουμανική κυβέρνηση πριν από 25 χρόνια και μετά το θάνατο 

του Κωνσταντίνου Ζάππα η ρουμανική κυβέρνηση διεκδικούσε την περιουσία λόγω 

ακληρίας του Ευαγγέλη Ζάππα. Αλλά εκτός από την κληρονομιά του Ευαγγέλη, 

υπήρχε και η κληρονομιά του Κωνσταντίνου την οποία διεκδικούσε κι αυτή το 

ρουμανικό δημόσιο στηριζόμενο στο ότι η περιουσία του Κωνσταντίνου αποτελούσε 

αναπόσπαστο μέρος με αυτήν του Ευαγγέλη Ζάππα. 253   

Στη ρουμανική Γερουσία και Βουλή επικρατούσε το ίδιο κλίμα με το ελληνικό. Κατά 

την έναρξη της ρουμανικής Βουλής απαγγέλθηκε ο λόγος του Βασιλιά, ο οποίος 

αναφερόμενος στην ελληνο-ρουμανική διαφορά είπε ότι «η Ρουμανία είναι 

αποφασισμένη να υποστηρίξει τα δίκαιά της ως κράτους κυρίαρχου και να 

υπερασπίσει ταύτα εναντίον οιουδήποτε άνευ προκλήσεως, αλλά και άνευ 

αδυναμίας».254  

Στη ρουμανική Γερουσία σε συζήτηση για τη διπλωματική ρήξη με την Ελλάδα ο 

γερουσιαστής Βακαρέσκου απαντούσε σε αυτούς που ρωτούσαν ποιο θα ήταν το 

τέλος του ζητήματος της ρήξης ότι «το ζήτημα δεν θα έχει ως πέρας αιτήσεις 

συγγνώμης από μέρους της Ρουμανίας». Ενώ ο γερουσιαστής Σένδρεας, από τους 

εθνικοφιλελεύθερους, εξέφρασε διαφορετική άποψη και οικτίρει την απόφαση της 

διακοπής των σχέσεων με την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική που 
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ακολουθούσαν οι συντηρητικοί γιατί η κυβέρνησή τους «είναι αλαζών έναντι των 

μικρών και ταπεινή έναντι των μεγάλων». Είπε ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία ήταν οι 

μόνες χώρες της ιλλυρικής χερσονήσου που δεν ήταν σλαβικές και δεν υπήρχε 

κανένας ανταγωνισμός που να τις χωρίσει. Εμμένει στην άποψη ότι δεν υπήρχε καμία 

διαφορά μεταξύ των κληρονομικών υποθέσεων Βέδμαρ και Ζάππα. Όπως, το 

ρουμανικό κράτος παραιτήθηκε από την κληρονομιά Βέδμαρ, όφειλε να πράξει το 

ίδιο και στην κληρονομιά του Ζάππα για να μην προκαλέσει τη διπλωματική ρήξη 

αφού η Ρουμανία διατηρούσε σημαντικές εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα.255 Τότε ο 

υπουργός των Εξωτερικών, Λαχωβάρης, απάντησε στο γερουσιαστή Σένδρεα και 

υποστήριξε ότι δεν ευθυνόταν η Ρουμανία για τη διπλωματική ρήξη αλλά η Ελλάδα 

γιατί «Η Ελλάς είπε: Δεν δέχομαι να παρουσιασθώ ενώπιον των δικαστηρίων σου! Η 

Ελλάς αιτείται την κατοχήν ακινήτων εν Ρουμανία και απορρίπτει τα ημέτερα 

δικαστήρια. Τοιαύτη απαίτησις είναι απαράδεκτος και ουδείς υπουργός εν τη θέσει 

μου ευρισκόμενος θα επολιτεύετο άλλως».256 Επίσης, απευθύνθηκε στο γερουσιαστή 

Σένδρεα και του είπε ότι δεν ήταν γνώστης της εμπορικής κίνησης της Ρουμανίας 

αφού ισχυριζόταν ότι η απώλεια των εξαγωγών τους στην Αυστροουγγαρία θα 

μπορούσε να καλυφθεί από τις εξαγωγές τους στην Ελλάδα. Η εξαγωγή της 

Ρουμανίας στην Ελλάδα ανερχόταν μέχρι το 1 εκατομμύριο ενώ οι εξαγωγές στην 

Αυστροουγγαρία ήταν 70 εκατομμύρια. Οπότε, η Γερουσία αποφάσισε να απορρίψει 

την επερώτηση του Σένδρεα για τις υποθέσεις Βέδμαρ και Ζάππα.257 

Η Ελλάδα για να ισχυροποιήσει τη θέση της πάνω στο ζήτημα προσέγγισε τις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις για να ασκήσουν πίεση στη Ρουμανία. Για αυτό το λόγο, το 

υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδας σύνταξε ένα υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται 

οι διάφορες φάσεις του ζητήματος Ζάππα. Αυτό το υπόμνημα στάλθηκε στις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις, στις οποίες η Ελλάδα ανέθεσε τη λύση του ζητήματος.258 Το 

ελληνικό υπόμνημα αρχίζει με την έκθεση του τρόπου με τον οποίο ενήργησε η 

Ρουμανία, επωφελούμενη τη θέση της, προέβη στην κατάσχεση της περιουσίας του 

Ζάππα. Επισημαίνει ότι τα αλλεπάλληλα διαβήματα και οι διαμαρτυρίες της 
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ελληνικής πρεσβείας έμειναν άγονες. Οι ρουμάνοι δικαστές προέβησαν μέχρι και 

στην κατάσχεση της διαθήκης και άλλων εγγράφων της ελληνικής πρεσβείας. Μετά 

από μάταιους αγώνες έξι μηνών, η Ελλάδα δήλωσε πρόθυμα ότι ήθελε με φιλικό 

τρόπο να λύσει τη διαφωνία που προκάλεσε η Ρουμανία και να την υποβάλλουν σε 

διαιτησία. Ο Λαχωβάρης απάντησε μετά από δύο μήνες, ότι εμμένει στις ρουμανικές 

αξιώσεις και απέκρουσε κάθε άλλη λύση η οποία δεν προερχόταν από τα ρουμανικά 

δικαστήρια. Αυτή η απάντηση είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη ρήξη. Η Ελλάδα 

διέταξε τον αντιπρόσωπό της από το Βουκουρέστι να αποχωρήσει από εκεί. Οι 

ρουμανικές ενέργειες για το ζήτημα Ζάππα δημιούργησαν σοβαρή κατάσταση γιατί 

υπήρχε πλέον κίνδυνος ο οποίος απειλούσε την περιουσία των ξένων γενικά στη 

Ρουμανία. Η ελληνική κυβέρνηση πίστευε ότι η κατάσταση αυτή ήθελε μεγάλη 

προσοχή από τις Δυνάμεις. Η Ελλάδα, βασιζόμενη στις διακοινώσεις του συνεδρίου 

των Παρισίων για τη μεσολάβηση σε διαφωνία που απειλεί τις σχέσεις δύο κρατών, 

προσφεύγει στην μεσολάβηση των Δυνάμεων.259 Ούτε δίκαιο, ούτε ωφέλιμο θα ήταν 

κατά τους όρους αλληλεγγύης που διέπουν τις σχέσεις των κρατών της Ευρώπης, να 

αρνηθούν οι Δυνάμεις να υποστηρίξουν ένα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας που 

διαμαρτύρεται για την παραβίαση ξένης ιδιοκτησίας.260  

Η γερμανική κυβέρνηση ως προς τη διακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης 

υποστήριξε ότι η υπόθεση Ζάππα ήταν καθαρά δικαστική και δε ήθελε να 

επιφορτιστεί να ερμηνεύσει τους νόμους μιας ξένης χώρας. Προσέθεσε ότι τα ακραία 

μέτρα που τόσο απότομα και τόσο ασυνήθη έλαβε η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη 

περίσταση, κατέστησαν αδύνατη τη φιλική μεσολάβηση μετά τη ρήξη που ήταν 

«τόσον ολίγον δικαιολογουμένην».261 Η εφημερίδα ο Χρόνος του Λονδίνου για το 

υποβληθέν υπόμνημα της Ελλάδας έγραψε ότι οι διάφορες κυβερνήσεις, στις οποίες 

ανακοίνωσε η Ελλάδα το ζήτημα Ζάππα, δεν έβλεπαν λόγο για να παρέμβουν και 

πίστευαν ότι το ζήτημα αφορούσε αποκλειστικά την εσωτερική πολιτική και δεν είχε 

χαρακτήρα διεθνούς ενδιαφέροντος. Δεν επηρέαζε τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά μόνο τα 

άμεσα ενδιαφερόμενα και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα εκ μέρους των δυνάμεων εφ’ 
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όσον μόνο ένα από τα ενδιαφερόμενα κράτη επικαλούνταν την παρέμβαση των 

δυνάμεων. Διότι αυτή η αίτηση παρέμβασης έπρεπε να γίνει και από τα δύο κράτη.262 

Η ρουμανική κυβέρνηση ακολούθησε την ίδια στρατηγική με την Ελλάδα και 

προσέγγισε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για να τους παρουσιάσει τη δική της άποψη επί 

του ζητήματος Ζάππα. Για αυτό το λόγο, το ρουμανικό υπουργείο των Εξωτερικών 

παρασκεύασε την Πράσινη Βίβλο για την υπόθεση Ζάππα που περιελάμβανε πολλά 

έγγραφα για το ζήτημα. Η Πράσινη Βίβλος στάλθηκε στους ξένους ομολόγους 

διαφόρων χωρών και η Ρουμανία περίμενε τις απαντήσεις τους πάνω στο ζήτημα.263 

Η εφημερίδα Βελγική Ανεξαρτησία αναφέρθηκε στο ότι το ανακτοβούλιο του 

Βουκουρεστίου υπέβαλε υπόμνημα στους αντιπροσώπους του εξωτερικού με το 

οποίο εξέθετε τους λόγους για τους οποίους αρνούνταν να παραδώσει στην ελληνική 

κυβέρνηση την κληρονομιά του Ευαγγέλη Ζάππα. Το υπόμνημα αυτό έγραφε ότι η 

επιτροπή των Ολυμπίων δεν ήταν ηθικό πρόσωπο στη Ρουμανία, διότι ποτέ δεν 

αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία ήταν η μόνη αρμόδια στο 

να χορηγήσει αυτή την ιδιότητα. Επομένως, η επιτροπή των Ολυμπίων δεν 

δικαιούταν να κληρονομήσει την περιουσία. Στο τέλος του υπομνήματος η Ρουμανία 

επισημαίνει ότι τα δικαστήρια ήταν τα μόνα αρμόδια για τη δίκη και αρνούνταν να 

συνάψει διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα.264   

Τον επόμενο χρόνο, μετά την απόφαση της ρήξης, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν 

είχαν βελτιωθεί καθόλου. Αντίθετα, υπήρξε μία περαιτέρω όξυνση λόγω μίας 

απόφασης της ρουμανικής κυβέρνησης. Το 1893 η κυβέρνηση της Ρουμανίας 

αποφάσισε να απαγορεύσει τη διαμονή στους ξένους εκτός της περιφέρειας των 

πόλεων. Από αυτή την απόφαση εξαιρούνται οι ξένοι που είναι εκμισθωτές 

κτημάτων.265 

Ο υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας, Στεφάνου, σε συνέντευξή του στην 

εφημερίδα Πατρίδα του Βουκουρεστίου δήλωσε ότι με το πνεύμα του μισελληνισμού 

που επικρατούσε στη Ρουμανία, οι Ρουμάνοι δικαστές θα θελήσουν να αρνηθούν 

                                                           
262

 Νεολόγος, 21/10/1892, φ.6965, σελ.2. 
263

 Νεολόγος, 19/12/1892, φ.7014, σελ.2. 
264

 Νεολόγος, 21/12/1892, φ.7015, σελ.2. 
265

 Φωνή της Ηπείρου, 08/01/1893, φ.17, σελ.3. 



 

83 

 

στην Ελλάδα το δίκαιο της στην υπόθεση Ζάππα. Αλλά πέρα από την υπόθεση 

Ζάππα, τα ελληνικά συμφέροντα ήταν πολλά στη Ρουμανία. Μετά τη διακανόνιση 

του ζητήματος Ζάππα, οι δύο χώρες έπρεπε να συνάψουν ομαλότερες σχέσεις. Η 

ελληνική αντιπροσωπεία στο Βουκουρέστι θα έπρεπε να τεθεί σε ίση μοίρα με τις 

άλλες δυνάμεις. Κάθε ελληνική κυβέρνηση και κάθε Έλληνας ήθελε να 

επαναληφθούν οι σχέσεις με τη Ρουμανία αξιοπρεπώς. Αυτό όμως θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί όταν οι Ρουμάνοι καταλάβαιναν ότι «ο ελληνισμός αποτελεί εν 

Ρωμουνία στοιχείο παραγωγής και πλούτου δια τον τόπον και ότι η Ελλάς ζηλότυπος 

της ιδίας αξιοπρεπείας, ουδεμίαν υποδεεστέραν θέσιν είναι διατεθειμένη όπως 

αποδεχθεί εν Βουκουρεστίο».266 

Οπότε και το έτος του 1893, οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν ψυχρές. Τον επόμενο 

χρόνο, όμως, φάνηκε ότι υπήρχε ελπίδα για αναθέρμανση των σχέσεων της Ελλάδας 

και της Ρουμανίας. Το Φεβρουάριο του 1894, ο πρέσβης της Ρωσίας στο 

Βουκουρέστι, ο οποίος αντιπροσώπευε την Ελλάδα, ανήγγειλε στον υπουργό των 

Εξωτερικών της Ελλάδας ότι η ρουμανική κυβέρνηση με έγγραφο προς το εφετείο 

του Βουκουρεστίου δήλωσε ότι παραιτείται από όλες τις αξιώσεις της Ρουμανίας επί 

της περιουσίας του Ευαγγέλη Ζάππα.267 Οπότε, ο λόγος της διακοπής των 

διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας δεν υπήρχε πλέον και 

οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να ανανεώσουν και 

πάλι τις σχέσεις τους. 

 

5.2.1 Απόψεις του Τύπου για τη διακοπή των ελληνο-ρουμανικών 

διπλωματικών σχέσεων 

Ο Τύπος της εποχής μετά την ανακοίνωση της διακοπής των ελληνο-ρουμανικών 

σχέσεων έγραψε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις πάνω στο ζήτημα. Ειδικά ο ξένος 

τύπος έκανε πολύ εύστοχες διαπιστώσεις για τις σχέσεις των δύο κρατών.  
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Ο ρουμανικός τύπος μετά την ανακοίνωση της διακοπής των σχέσεων ήταν 

επιφυλακτικός. Η Ρουμανική Ανεξαρτησία έγραψε απλά το γεγονός χωρίς σχόλια και 

η Timpul δεν ανέφερε καθόλου το γεγονός. Επίσης, οι πολιτικοί κύκλοι της 

Ρουμανίας δυσαρεστήθηκαν με την τροπή που πήρε το ζήτημα Ζάππα και κυρίως με 

την ανάμειξη της Ρωσίας στο ζήτημα αυτό.268 Τις επόμενες μέρες όμως, η Ρουμανική 

Ανεξαρτησία έγραψε άρθρο για τα αίτια που ώθησαν την ελληνική κυβέρνηση να 

διακόψει τις σχέσεις της με τη Ρουμανία και αφηγείται το ζήτημα Ζάππα. Ο 

αρθρογράφος υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε αυτή την πράξη 

επειδή τα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας και κυρίως τα οικονομικά της 

βρισκόντουσαν σε κακή κατάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση θέλησε να αποφύγει ένα 

«υπουργικό ναυάγιο» και για αυτό παραπλανούσε την προσοχή του λαού με αυτό το 

ζήτημα.269 

Η ρουμανική Adeverul ισχυριζόταν ότι πριν τη διακοπή των ελληνο-ρουμανικών 

σχέσεων, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από τη ρουμανική να υποβάλει στη Βουλή 

νομοσχέδιο για την αναγνώριση της επιτροπής των Ολυμπίων της Αθήνας ως ηθικού 

προσώπου. Η ρουμανική κυβέρνηση αρνήθηκε και αυτή η άρνηση παρότρυνε την 

ελληνική κυβέρνηση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις.270 Επίσης, πολλές 

ρουμανικές εφημερίδες απέδωσαν την ελληνο-ρουμανική ρήξη σε «ρωσσικόν 

δάκτυλον» και τα άρθρα που δημοσίευαν είχαν χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Η 

Ελλάς και αι ρωσσικαί ραδιουργίαι».271 

Η ρουμανική εφημερίδα Vointa Nationala, η οποία ήταν αντιπολιτευόμενη βέβαια, 

ανέλυσε το επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας και κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η συμπεριφορά της ρουμανικής κυβέρνησης μετά από αυτό το γεγονός ήταν 

καταδικαστέα. Ο κυβερνητικός τύπος εκχείλισε από ύβρεις και ειρωνεία κατά της 

ελληνικής εθνικότητας και αυτό το πράγμα ήταν εντελώς ανώφελο. Όταν μία 

κυβέρνηση καταλήγει σε διακοπή σχέσεων, είναι πρέπον να λαμβάνει αξιοπρεπή 

θέση απέναντι στον αντίπαλό της. Η ρουμανική κυβέρνηση είχε καθήκον να μην 

προσφεύγει σε «παιδαριώδεις ειρωνείας και απειλάς», ώστε οι φιλικές σχέσεις στον 
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μέλλον να μην ήταν αδύνατες. Το κράτος της Ρουμανίας δεν είχε συμφέρον να 

παρατείνει «επ’ άπειρον το κατά της ελληνικής εθνικότητος υποδαυλιζόμενον μίσος». 

Τέλος, έγραψε ότι η κυβέρνηση των συντηρητικών απέδειξε ότι έχει έλλειψη 

τακτικής.272  

Η ρουμανική εφημερίδα Εξέγερση δημοσίευσε άρθρο για το ζήτημα της κληρονομιάς 

του Ζάππα που διέφερε τελείως με όσα δημοσιεύονταν στο ρουμανικό τύπο. Έγραψε 

ότι η Ρουμανία περιστρεφόταν γύρω από την Τριπλή Συμμαχία και η Ελλάδα γύρω 

από το Διπλό Σύνδεσμο. Στο θρόνο της Ρουμανίας καθόταν ο ανεψιός του 

αυτοκράτορα της Γερμανίας, ενώ το θρόνο της Ελλάδας κατείχαν ανεψιός και 

ξαδέλφη του αυτοκράτορα της Ρωσίας. Η μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της 

Ρουμανίας ήταν ότι ενώ ο αυτοκράτορας της Ρωσίας, ο ηγέτης του Διπλού 

Συνδέσμου, ανέλαβε την υπεράσπιση των Ελλήνων στη Ρουμανία, οι αυτοκράτορες 

της Γερμανίας και της Αυστρίας επιφόρτισαν την Ιταλία να υπερασπιστεί τους 

Ρουμάνους στην Ελλάδα που ήταν ο ασθενέστερος εταίρος της Τριπλής Συμμαχίας. Ο 

αυτοκράτορας της Αυστρίας δεν θα μπορούσε ποτέ να υπερασπιστεί και να 

εκπροσωπήσει τους Ρουμάνους στην Ελλάδα γιατί μετά την καταδίωξη των Ούγγρων, 

καταδίωκε τους Ρουμάνους και τη ρουμανική εθνικότητα. Από την άλλη ούτε ο 

Γερμανός αυτοκράτορας θα εκπροσωπούσε τη Ρουμανία γιατί είχε δυσαρεστηθεί από 

τη μη συνομολόγηση της γερμανο-ρουμανικής εμπορικής σύμβασης.273 

Η ελληνική εφημερίδα Το Άστυ μετά την ανακοίνωση της διακοπής των 

διπλωματικών σχέσεων έγραψε ότι ολόκληρη η χώρα επικρότησε αυτή την κίνηση 

και ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα αναγνώριζαν και θα υποστήριζαν τα δίκαια της 

Ελλάδας. Και πρώτη θα δήλωνε την υποστήριξή της η Ρωσία, της οποίας η πρεσβεία 

θα προστάτευε τα ελληνικά συμφέροντα στη Ρουμανία μετά τη διακοπή των 

διπλωματικών σχέσεων. Ο συγγραφέας του άρθρου ελπίζει ότι «η Ζάππειος 

περιουσία θα διασωθεί από των ρωμουνικών χειρών».274 

Ο ελληνικός τύπος αναφέρθηκε και σε γεγονότα πέρα από την κληρονομιά Ζάππα 

που είχαν καταστήσει δυσχερείς τις ελληνο-ρουμανικές σχέσεις εδώ και καιρό. Η 
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εφημερίδα Το Άστυ στο πρωτοσέλιδο της αναφερόμενη  στη διακοπή των 

διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία δήλωσε ότι ήταν «η 

τυπική εκδήλωσης της προ χρόνου υφισταμένης αντιθέσεως». Και έγραψε για αυτή 

την αντίθεση ότι όταν ένα κράτος είναι εναντίον ξένων υπηκόων που διαμένουν σε 

αυτό, όπως η συμπεριφορά της ρουμανικής κυβέρνησης στους Έλληνες με 

«συστηματική εχθρότητα», η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο ρουμανικός τύπος όταν 

αναφερόταν στην Ελλάδα, οι εκδηλώσεις του εθνικού ρουμανικού βίου που είχαν 

ανθελληνικό χαρακτήρα, όλα αυτά σήμαιναν ότι οι διπλωματικές σχέσεις που 

διατηρούσαν τόσο καιρό ήταν απλά τυπικές. Τις σχέσεις αυτές τις παρομοιάζει «με το 

ψυχρόν και απρόθυμον χαιρετισμόν, τον οποίον δύο γνώριμοι εγκαρδίως μισούντες 

αλλήλους, ανταλλάσσουν καθ’ οδόν, μη θέλοντες να δώσουν εις την κακολογίαν του 

κόσμου το θέαμα φανεράς και πλήρους ρήξεως».275 

Ο Λεβίδης σε επιστολή του, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καιροί το Δεκέμβριο 

του 1893, για το θέμα των Ελληνικών μοναστηριακών κτημάτων στη Ρουμανία 

γράφει ότι η Ελλάδα ξύπνησε και θυμήθηκε να υψώσει τη φωνή της στη Ρουμανία 

για τα ελληνικά μοναστηριακά κτήματα επειδή η υπόθεση Ζάππα είχε φτάσει σε 

οξύτατο σημείο.276 Ενώ η Φωνή της Ηπείρου έγραψε για τη διαθήκη του 

Κωνσταντίνου Ζάππα ότι λυπόταν για την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα και η 

κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από τους Ρουμάνους πολιτικούς, οι οποίοι όφειλαν 

να σεβαστούν τις διατάξεις της διαθήκης. Η Ρουμανία δεν είχε ζημιωθεί καθόλου από 

τον Ζάππα και από άλλους Ηπειρώτες και Μακεδόνες, οι οποίοι ανέπτυξαν το 

εξαγωγικό εμπόριο και εισήγαγαν βελτιώσεις και καινοτομίες στη βιομηχανία και 

απασχολούσαν πολλούς εργάτες. Αλλά ο αρθρογράφος έγραψε ότι «αντί 

ευγνωμοσύνης μας ποτίζουσι χολήν, αντί εγκωμίων κατηγοριτήρια και αναθέματα». 

Δεν αρκούσε στη Ρουμανία ότι στέρησαν από την Ήπειρο, μέσω των δημεύσεων, 

σημαντικές μοναστηριακές προσόδους αλλά προσπαθούσαν να σφετεριστούν τη 

μεγάλη κληρονομιά και να κλείσουν τα Ηπειρωτικά σχολεία. Τα Ζάππεια σχολεία277 

                                                           
275

 Το Άστυ, 06-07/10/1892, φ.668, σελ.1. 
276

 Ν. Λεβίδης, Τα εν Ρουμανία Ελληνικά μοναστηριακά κτήματα, Εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου 

των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1893, σελ.22. 

277
 Τα σχολεία στο Λάμποβο έκλεισαν το 1893, διότι μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Ζάππα το 

πόσο που είχε κληροδοτήσει ο Ευαγγέλης σταμάτησε να αποστέλλεται λόγω της κατάσχεσης της 



 

87 

 

θα κινδυνεύσουν να κλείσουν ενώ την ίδια περίοδο «ξέναι ομάδες περιτρέχουσι την 

Ήπειρον, ιδρύουσι σχολεία πανταχού, υπονομεύσουσι την ευημερίαν αυτής και 

ενσπείρουσι διχόνοιας».278  

Η ελληνική εφημερίδα Ίρις του Βουκουρεστίου έγραψε ότι οι Έλληνες στη Ρουμανία 

υφίστανται πολλά από τους Ρουμάνους, οι οποία χωρίς λόγο τους κατηγορούν στις 

αρχές με διάφορες ψεύτικες προφάσεις. Αυτοί που υφίστανται τις περισσότερες 

κακόβουλες καταδιώξεις ήταν οι Ηπειρώτες.279 Μετά τη διακοπή των διπλωματικών 

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ο ρουμανικός τύπος έγραψε «τας χυδαιοτέρας 

ύβρεις» για τον ελληνικό πληθυσμό. Ότι τα πλοία που είχαν ελληνική σημαία 

παραβίαζαν τις υγειονομικές διατάξεις και επίσης κατήγγειλαν ελληνικούς 

τραπεζικούς και εμπορικούς οίκους.280   

Αλλά ο ελληνικός τύπος εκτός από το ρουμανικό σχολίασε και γενικά τον ξένο τύπο 

για τα σχόλια του. Όπως, η Φωνή της Ηπείρου σχολίασε τη δημοσίευση της 

ανταπόκρισης από το Βουκουρέστι της εφημερίδας Ημερησία του Βερολίνου που 

περιείχε ανακρίβειες για την υπόθεση Ζάππα, συκοφαντίες για τους Έλληνες που 

ζούσαν στη Ρουμανία και ότι το ελληνικό στοιχείο καταδίωκε τους Γερμανούς και 

ήταν εχθρικό προς τη Γερμανία. «Σκοπός της ανταποκρίσεως αυτής είναι να 

δηλητηριασθεί πάλιν η δημόσια γνώμη εν Γερμανία ως προς την Ελληνορωμουνικήν 

διαφοράν και να εξεγερθεί το μίσος των Γερμανών εναντίον των Ελλήνων».281 
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 Και την επόμενη χρονιά, το 1894, τα σχολεία στο Λάμποβο 
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Στον ξένο τύπο γράφτηκαν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Ο αυστροουγγρικός 

τύπος ήταν αυτός που επέκρινε περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση ενώ ο αγγλικός 

και ο γαλλικός τύπος κράτησαν ουδέτερη στάση προς ζήτημα. 

Μετά τη διακοπή των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων ο αυστροουγγρικός τύπος έγραψε 

κακεντρεχή σχόλια για την ελληνική κυβέρνηση. Ιδιαίτερα η εφημερίδα Νέος 

Ελεύθερος Τύπος έγραψε ότι «ο κ. Τρικούπης έχει επείγουσα ανάγκην χρημάτων, 

διότι η οικονομική κατάστασις της Ελλάδος είναι οικτρά· αμφίβολον είναι όμως ότι 

θα πορισθεί τι εκ της περιουσίας Ζάππα».282 Επίσης, σε άλλο άρθρο της εφημερίδας 

γράφτηκε ότι ο Τρικούπης αποφάσισε τη διακοπή το διπλωματικών σχέσεων με τη 

Ρουμανία ύστερα από ρωσικές εισηγήσεις. Ο συγγραφέας διερωτάται αν ο Τρικούπης 

είχε και άλλα μέσα να πιέσει τη Ρουμανία ή υπολόγιζε στην υποστήριξη «του 

μεγάλου και μυστηριώδη υποβολέα», ο οποίος πάντα βοηθούσε στο να υποκινεί τις 

έριδες στην Ανατολή. Βέβαια ο μυστηριώδης υποβολέας που εννοεί ο συγγραφέας 

ήταν η Ρωσία.283 Ενώ στους διπλωματικούς κύκλους του Βερολίνου επικρατούσε η 

γνώμη ότι συνέργησε επίσης και ο Γάλλος πρεσβευτής στην Αθήνα.284  

Την πλευρά της Ελλάδας υποστήριξε η γαλλική εφημερίδα Εφημερίδα των 

Συζητήσεων που έγραψε ότι ο Τρικούπης και ο Δραγούμης αφού εξάντλησαν τα μέσα 

που είχαν για να συνδιαλλαγούν με τη ρουμανική κυβέρνηση και πρότειναν τη λύση 

του ζητήματος μέσω της διαιτησίας, δεν είχε απομείνει τίποτα άλλο να κάνουν και 

διαμαρτυρήθηκαν ανακαλώντας τους διπλωματικούς και προξενικούς πράκτορές 

τους. «Καθ’ όσον δυνάμεθα να κρίνωμεν, η αγανάκτησις των κατά της ρουμανικής 

κυβερνήσεως είναι πληρέστατα δεδικαιολογημένη».285 

Η αγγλική εφημερίδα ο Χρόνος έγραψε για αυτή τη διπλωματική ρήξη ότι δεν είχε 

μεγάλη σημασία. «Ελλάς και Ρουμανία δεν είναι καν δευτέρας τάξεως Δυνάμεις, 

χωρίζονται δ’ απ’ αλλήλων δια μεγάλης αποστάσεως». Εξιστορεί την υπόθεση της 

διαθήκης του Ζάππα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν λυπητερό που δεν 

κατόρθωσαν να λύσουν τη διαφορά τους με φιλική διευθέτηση για ένα τόσο τυπικό 
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θέμα. «Καίτοι Ρουμανία και Ελλάς αφίστανται αλλήλων, έχουσι κοινά τινα 

συμφέροντα συνδεόμενα προς την βαλκανικήν χερσόνησον και την κληρονομίαν του 

«ασθενούς». Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάς, θα ήσαν χώραι ισχυραί και 

ασφαλείς, εάν παρηγκώνιζον μικράς αντιζηλίας· αλλ’ εφ’ όσον επιτίθενται κατ’ 

αλλήλων, ένεκεν της ελαχίστης αφορμής, θα είναι όργανα κραταιοτέρων και 

οξυδερκεστέρων κυβερνήσεων».286 

Ο Χρόνος του Λονδίνου επεσήμανε για το ζήτημα ότι το ελληνικό βασίλειο είχε 

επωφεληθεί από τη γενναιοδωρία πλουσίων Ελλήνων εμπόρων που έμεναν στο 

εξωτερικό και κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή με τη διαθήκη τους 

χρηματοδοτούσαν πανεπιστήμια, σχολές, μουσεία και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας. 

Για την Ελλάδα θα ήταν σοβαρό ζήτημα αν οι ξένες δυνάμεις ανέστελλαν αυτά τα 

πατριωτικά ευεργετήματα. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις όμως δεν θα το 

επιχειρούσε αυτό αλλά για μικρότερες και άπορες κυβερνήσεις αυτό το ζήτημα θα 

ήταν πολύ ελκυστικό.287 Η αγγλική εφημερίδα Σημαία αναφέρει ότι η επικρατούσα 

άποψη των μεγάλων δυνάμεων για τη λύση της ελληνο-ρουμανικής διαφοράς ήταν με 

το να καθορίσουν μία δύναμη ως διαιτητή για την υπόθεση.288 Στο ίδιο σκεπτικό για 

την ομαλοποίηση των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων κινήθηκε και ο γαλλικός τύπος. 

Ο γαλλικός Χρόνος παρατηρεί ότι η Ρουμανία και η Ελλάδα θα μπορούσαν να ζήσουν 

με πλήρη ομόνοια γιατί δεν γειτνιάζουν και δεν έχουν αφορμή για διαφωνίες. Είχαν 

να υπερασπιστούν κοινά συμφέροντα κατά των Βουλγάρων, οπότε έπρεπε να 

θεωρούν ότι ήταν αλληλέγγυοι και επομένως να αποφύγουν κάθε αφορμή η οποία θα 

υποβοηθούσε τον αγώνα των Βουλγάρων. Όμως, οι σύμβουλοι του Καρόλου και του 

Γεωργίου δεν έδωσαν προσοχή σε αυτή τη θεωρία και προκάλεσαν ρήξη στις σχέσεις 

των δύο κρατών για το ζήτημα της κληρονομιάς του Ζάππα.289 

Άλλη μία ενδιαφέρουσα άποψη γράφτηκε από την εφημερίδα Σιμπάχ, η οποία 

πίστευε ότι η ρουμανική κυβέρνηση θα προσπαθούσε να συμβιβαστεί με την 

ελληνική. Συγκεκριμένα έγραψε για το θέμα της διακοπής των διπλωματικών 

σχέσεων των δύο κρατών ότι το πιο σπουδαίο ζήτημα ήταν ότι η Ελλάδα ανέθεσε την 
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προστασία των ελληνικών συμφερόντων στους Ρώσους προξένους. Διότι μπορούσε η 

Ρωσία να λάβει ως αφορμή την προστασία των ελληνικών συμφερόντων και να 

δημιουργούσε διαφωνίες με τη Ρουμανία. Τότε η Ρωσία «δεν θα μείνει μόνον» στη 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων. Από αυτό συμπεραίνει ότι η ρουμανική 

κυβέρνηση θα προσπαθούσε να διακανονίσει τη διαφορά με την Ελλάδα με 

συμβιβασμό φοβούμενη την παρέμβαση της Ρωσίας.290  

 

5.3 Η αποκατάσταση των ελληνο-ρουμανικών διπλωματικών σχέσεων 

Το κίνημα του πανσλαβισμού ανησυχούσε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες 

έβλεπαν να απειλείται η ακεραιότητα της Οθωμανικής και της Αυστροουγγρικής 

Αυτοκρατορίας. Για την Ελλάδα αυτό το κίνημα υπονόμευε τις προσπάθειες της για 

την ενσωμάτωση της Μακεδονίας και της Θράκης.291 Οπότε, η Ελλάδα έπρεπε να 

συμμαχήσει με ένα βαλκανικό κράτος που δεν ήταν σλαβικό έθνος. Πέρα, όμως, από 

το κίνημα του πανσλαβισμού η Ελλάδα είχε πολλά συμφέροντα στη Ρουμανία. 

Κατάλαβε ότι η εποχή και τα συμφέροντα της απαιτούσαν τη σύσφιξη των σχέσεων 

με τη Ρουμανία.   

Η Ρουμανία, από οικονομικής απόψεως, αποτελούσε για την Ελλάδα μία 

συμφέρουσα και ευνοϊκή αγορά για τα προϊόντα της. Για αυτό το λόγο, η Ελλάδα 

προσπάθησε να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία. Το 

Νοέμβριο του 1895 ο Κουντουριώτης, υπεύθυνος για τις υποθέσεις της Ελλάδας στη 

Ρώμη, απευθύνθηκε στο Zamfirescu, που τότε ήταν υπεύθυνος των ρουμανικών 

υποθέσεων στην Ιταλία, και του εξέφρασε την επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να 

αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία. Ο Κουντουριώτης 

υποστήριξε ότι δεν ευθυνόταν η υπόθεση Ζάππα για τη διακοπή των διπλωματικών 

σχέσεων αλλά ο τότε υπουργός των Εξωτερικών, Δραγούμης, και ότι η συμπεριφορά 

του σε κάποιες περιπτώσεις είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Ρουμανία. Ο πρώτος 

όρος που έθεσε η Ρουμανία για τη προξενική σύμβαση ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν 
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ο περιορισμός των δικαιωμάτων των πολλών ελληνικών διπλωματικών γραφείων και 

των Ελλήνων υπηκόων στη Ρουμανία.292  

Τον Ιανουάριο του 1896 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την επανάληψη των 

διακεκομμένων ελληνο-ρουμανικών διπλωματικών σχέσεων.293 Οι προκαταρκτικές 

διαπραγματεύσεις είχαν ως κύρια βάση τη διαθήκη του Ζάππα. Ο υπουργός των 

Εξωτερικών, Sturdza, έδειχνε συνδιαλλακτικές τάσεις και φαινόταν να υποχωρεί 

στους όρους τους οποίους στο παρελθόν επέμενε η Ρουμανία.294 Όμως, το Μάρτιο οι 

διαπραγματεύσεις ναυάγησαν διότι η ρουμανική κυβέρνηση δεν δέχθηκε τη 

συνομολόγηση προξενικής σύμβασης που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση.295 Το 

Μάιο, οι διαπραγματεύσεις για την επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων 

βρισκόντουσαν ξανά σε καλό στάδιο και φαινόταν πολύ πιθανόν ότι η ρήξη μεταξύ 

των δύο κρατών θα λήξει.296  

Τελικά, οι δύο χώρες χάρη στη μεσολάβηση του κόμη Goluchowski της Αυστρίας 

κατάφεραν να συμβιβαστούν και αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τον Ιούλιο του 

1896. Κατόπιν της επαναλήψεως των διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας και της 

Ρουμανία, οι δύο κυβερνήσεις όρισαν τα πρόσωπα που θα αντιπροσωπεύουν τα 

κράτη τους. Η ρουμανική κυβέρνηση διόρισε αντιπρόσωπό της στην Αθήνα το 

Μπεγκέσκου, που μέχρι πρότινως ήταν πρέσβης στο Βέλγιο, και η ελληνική 

κυβέρνηση έστειλε στη Ρουμανία εκπρόσωπο το Ραγκαβή, που ήταν πρέσβης στο 

Βερολίνο.297 

Από τη στιγμή που επαναλήφθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών 

άρχισαν και οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη προξενικής σύμβασης ανάμεσα στις 

δύο χώρες.298 Η προξενική σύμβαση τελικά δεν υπογράφτηκε αν και οι 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες βρισκόντουσαν στην τελική ευθεία. Οι 

διαπραγματεύσεις ναυάγησαν την τελευταία στιγμή διότι ο υπουργός των εξωτερικών 
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της Ρουμανίας, Sturdza, παραιτήθηκε και αυτό οδήγησε τη διαπραγμάτευση σε 

περιπλοκές.299 

Η Ελλάδα όμως δεν επαναπαύτηκε και συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με τη 

Ρουμανία για μία συνθήκη η οποία θα είχε προξενικό χαρακτήρα και θα αφορούσε 

και την εγκατάσταση των υπηκόων στις δύο χώρες. Μετά από το 1896 συνεχίστηκαν 

οι διαπραγματεύσεις και κατέληξαν το 1900 σε ένα ικανοποιητικό στάδιο και για τις 

δύο χώρες. Με την παρέμβαση του αυστριακού πρέσβη στο Βουκουρέστι, Pallavicini, 

ο υπουργός των Εξωτερικών της Ρουμανίας ήταν πιο ένθερμος στην σύναψη μίας 

σύμβασης με την Ελλάδα λόγω του πανσλαβικού κινδύνου στην περιοχή των 

Βαλκανίων. Η Ρουμανία, όμως, δεν ήταν διατεθειμένη να υπογράψει μία προξενική 

σύμβαση με την Ελλάδα αλλά μία εμπορική σύμβαση η οποία θα περιείχε και μία 

δήλωση που θα αναγνώριζε τις ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία. Τελικά, ύστερα 

από επίμονες διαπραγματεύσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών και με τη βοήθεια 

των αυστριακών διαβημάτων, η ελληνο-ρουμανική σύμβαση με εμπορικό χαρακτήρα 

υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 1900 και έπειτα αναγνωρίστηκαν και οι ελληνικές 

κοινότητες στη Ρουμανία σύμφωνα με το υπόμνημα που είχε υποβάλει ο 

Αργυρόπουλος, ο Έλληνας πρέσβης στο Βουκουρέστι, το 1898 στον τότε υπουργό 

των Εξωτερικών, Sturdza.300 

Η πολιτική υπόθεση της κληρονομιάς Ζάππα ανάμεσα στις δύο χώρες βρίσκει 

συμβιβαστική λύση το 1901. Τότε η ρουμανική κυβέρνηση με διάταγμα της 13
ης

  

Δεκεμβρίου αναγνωρίζει την Επιτροπή των Ολυμπίων ως νομικό πρόσωπο. Με αυτό 

το διάταγμα η κυβέρνηση της Ρουμανίας επέτρεπε στην ελληνική να εισπράξει τη 

χρηματική αξία των αγροτικών κτημάτων της περιουσίας του Ζάππα, αφού προηγηθεί 

δημοπρασία για αυτά.301  

Οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας και της Ρουμανίας μπορεί να 

αποκαταστάθηκαν το 1896 αλλά ουσιαστικά έγινε το 1913 με τη Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου. Ο πληθυσμός των Ελλήνων στη Ρουμανία είχε αυξηθεί μέχρι εκείνο 
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το διάστημα αφού παρατηρείται ότι  στις αρχές του 20
ου

 αιώνα οι Έλληνες της 

Ρουμανίας  ανερχόντουσαν γύρω στους 60.000.302 

 

5.3.1 Σχόλια του Τύπου για την επανάληψη των ελληνο-ρουμανικών 

διπλωματικών σχέσεων 

Ο ελληνικός και ρουμανικός τύπος αντέδρασε πολύ ένθερμα στο άκουσμα της 

επανάληψης των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η 

ελληνική εφημερίδα Πρωία έγραψε για την επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων 

με τη Ρουμανία ότι εκδηλώθηκε μία «γενική ευαρέσκεια» στη χώρα. Τα αμοιβαία 

συμφέροντα των δύο κρατών χρειαζόντουσαν την περίθαλψη «ειλικρινών και 

αδιαταράκτων αγαθών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας».303 Η εφημερίδα 

Φωνή της Ηπείρου έγραψε ότι η επανάληψη των σχέσεων έγινε χάρη στη φιλική 

παρέμβαση της Αυστρίας και αυτό το γεγονός θα τερματίσει «τας πολλαπλάς ζημίας» 

που υφίστανται τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο εθνών.304 Από οικονομικής άποψης, 

η εφημερίδα Ο Οικονομολόγος για την επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων των 

δύο κρατών έγραψε ότι το γεγονός αυτό ήταν ευχάριστο διότι τα αμοιβαία εμπορικά 

συμφέροντα των δύο κρατών υπαγόρευαν «την ανάγκη συνεννοήσεως προς 

ευρυτέραν διάδοσιν των ρουμανικών προϊόντων εν Ελλάδι και των ελληνικών εν 

Ρουμανία. Τα ρουμανικά σιτηρά και κτηνοτροφικά προϊόντα δύνανται εν μέρει να 

αντικαταστήσωσιν εν Ελλάδι τα ρωσικά, ών εξακολουθεί να γίνεται μεγάλη  

κατανάλωσις παρά την ανάπτυξιν της εγχωρίου σιτοπαραγωγής και κτηνοτροφίας. 

Εις δε την κατανάλωσιν των ελληνικών προϊόντων υπάρχει ευρύ στάδιον εν Ρουμανία 

αν καταλλήλως προστατευθώσιν».305    

Η Ρουμανική Ανεξαρτησία επιδοκιμάζει τη λήξη της διάστασης των δύο κρατών η 

οποία επετεύχθη χάρις κυρίως στην φιλική επέμβαση του κόμη Goluchowski. 

Συγχαίρει τις δύο χώρες και κυρίως την Ελλάδα, της οποίας η διπλωματία χώριζε τα 
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δύο έθνη γιατί δεν υπήρχε άλλο σοβαρό ζήτημα να τις χωρίζει. Η συνδιαλλαγή 

μεταξύ των κρατών επετεύχθη με αξιοπρεπείς όρους όσο αφορά τη Ρουμανία. 

Επισημαίνει, όμως, στο τέλος ότι η Ρουμανία είχε συμφέρον να διατηρήσει φιλικές 

σχέσεις με όλα τα κράτη, αλλά «δεν πρέπει εν τούτοις να παρίδωμεν ότι η Ελλάδα, 

ήτις έχει πολυαρίθμους υπηκόους εν Ρουμανία, έχει περισσότερα να κερδίσει εκ της 

αποκαταστάσεως».306 

Ο ξένος τύπος έγραψε για το γεγονός της αποκατάστασης αλλά έδωσε περισσότερη 

σημασία στο ότι η Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία θα αποτελέσουν εμπόδιο στο 

σλαβικό κίνημα. Βέβαια, οι περισσότερες αυστριακές εφημερίδες επισημαίνουν ότι η 

αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε χάρη στην επέμβαση της Αυστροουγγαρίας. Η 

Fremdenblatt έγραψε ότι ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ θα επισκεπτόταν τη 

ρουμανική αυλή, τόνισε τις εγκάρδιες σχέσεις ανάμεσα στην Αυστροουγγαρία και τη 

Ρουμανία και τέλος ανέφερε τη λήξη της ελληνο-ρουμανικής έριδας χάρη στη 

μεσολάβηση του βιενναίου ανακτοβουλίου.307 

Η εφημερίδα Νέος Ελεύθερος Τύπος της Βιέννης κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο και έγραψε 

για την επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων ότι οφείλεται στην πρωτοβουλία και 

τις προσπάθειες της αυστροουγγρικής κυβέρνησης. Επίσης, επισημαίνει η εφημερίδα 

ότι αυτό το γεγονός ήταν η «μέγιστη» απόδειξη για την «άδικη μομφή» κατά της 

αυστροουγγρικής κυβέρνησης, ότι επεδίωκε να δημιουργήσει αντιζηλίες μεταξύ των 

Βαλκανικών κρατών για να προαγάγει τα συμφέροντά της. Αυτό το αποτέλεσμα της 

συμφιλίωσης των δύο κρατών ήταν αξιοσημείωτο γιατί τα δύο κράτη ανήκουν σε 

διαφορετική διεύθυνση. Η Ρουμανία τείνει προς την Τριπλή Συμμαχία και ιδίως προς 

αυστροουγγρική μοναρχία και οι συμπάθειες της Ελλάδας για τη Ρωσία ήταν 

«πατροπαράδοτες». Οπότε, εάν η Αυστροουγγαρία προσπάθησε να συσφίξει τους 

φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών, αποδεικνύει ότι ευνοεί την ειρηνική 

συμφιλίωση όλων των βαλκανικών κρατών.308 Ενώ ο Πεσταίος Λόυδ δεν έγραψε μόνο 

για τις εργασίες της αυστριακής διπλωματίας που επέφεραν τη συνεννόηση ανάμεσα 

στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αλλά έγραψε επίσης ότι και κανένας δεν αναφερόταν 
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στο μεγάλο βαλκανικό σύνδεσμο, ο οποίος προωθήθηκε κατά τη διάρκεια των 

εορτασμών της στέψης του αυτοκράτορα της Ρωσίας στη Μόσχα. Επίσης, ότι στο 

Βελιγράδι περίμεναν την επίσκεψη του βασιλιά Γεώργιου της Ελλάδας, οπότε η 

συνδιαλλαγή που έκανε η Ελλάδα με τη Ρουμανία δεν την εμπόδιζε να έχει φιλικές 

σχέσεις και με τη Σερβία. Η εφημερίδα καταλήγει στο ότι η αυστροουγγρική 

διπλωματία αν και προσέφερε τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, 

«ουδαμώς ηθέλησε να βλάψει τα λοιπά βαλκανικά κράτη».309 Η εφημερίδα το Νέο 

Ημερήσιο Φύλλο της Αυστροουγγαρίας έγραψε ότι ήταν ευχάριστη η είδηση της 

επανάληψης των σχέσεων των δύο κρατών που επετεύχθη με τη φιλική παρέμβαση 

του βιενναίου ανακτοβουλίου και ότι «τα δύο κράτη δύνανται να αποτελέσωσι 

κραταιότερον πρόχωμα κατ’ αντιθέτων βαλκανικών ροπών».310 «Εν Σόφια και 

Βελιγραδίο δεν θα ακουσθεί ασμένως η ανανέωσις των διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ Αθηνών και Βουκουρεστίου».311 

Πολλές εφημερίδες αναφέρουν ότι ο ρόλος της σύμπραξης της Ελλάδας με τη 

Ρουμανία ήταν για να δημιουργήσουν ένα αντίβαρο στο σλαβικό κίνημα των 

Βαλκανίων. Η εφημερίδα «Τάγβλαι» γράφει για την προσέγγιση της Ελλάδας και της 

Ρουμανίας, «των δύο βαλκανικών κρατών των πλέον προχωρημένων εν τη οδό της 

προόδου», ότι ήταν πολύ σημαντική. «Ανεκτίμητον έχει σπουδαιότητα η κραταίωσις 

της ειρηνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, δημιουργούσης συγχρόνως 

αντιστάθμισμα εις τυχαίαν τινά σλαβικήν ομοσπονδίαν εν τη βαλκανική 

χερσόνησο».312 Ενώ η εφημερίδα Χρόνος της Γαλλίας έγραψε ότι γινόταν πολύ λόγος 

για την επανάληψη των σχέσεων μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας με τη μεσολάβηση 

της Αυστρίας ως απάντηση προς τη συνομολόγηση της τριπλής συμμαχίας μεταξύ 

Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου υπό την αιγίδα της Ρωσίας. Όμως, η 

εφημερίδα ήλπιζε ότι η Αθήνα δεν θα διάλεγε τη κρισιμότερη στιγμή του κρητικού 

ζητήματος για να προκαλέσει το ανακτοβούλιο της Πετρούπολης γιατί η Μακεδονία 

μπορούσε να περιμένει μέχρι να κανονισθεί το ζήτημα της Κρήτης.313 Άλλη γαλλική 
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εφημερίδα, ο Γαλάτης, υποστήριξε ότι πίσω από την επανάληψη των διπλωματικών 

σχέσεων Ελλάδας και Ρουμανίας κρυβόταν ένα πολιτικό σχέδιο του μέλλοντος. Ότι 

αυτή η επανάληψη των σχέσεων των δύο κρατών βασιζόταν σε ένα σχήμα 

βαλκανικής συμμαχίας μεταξύ της Ελλάδας, της Ρουμανίας και του Μαυροβουνίου, 

το οποίο θα υποστήριζε η Αυστρία. Οπότε, αυτή η συμφιλίωση των δύο κρατών είχε 

μεγάλη πολιτική σημασία και θα έπρεπε να παρακολουθούνται οι εξελίξεις του 

σχεδίου.314   

Η αγγλική εφημερίδα Χρόνος για την ανανέωση των διπλωματικών σχέσεων των δύο 

κρατών έγραψε ότι βοήθησε και η Αγγλία και αποφάνθηκε ότι «Η ενεστώσα θέσις 

των ανατολικών πραγμάτων επιβάλλει την εγκάρδιον σύμπραξιν πάντων των μη 

σλαβικών στοιχείων. Ευτυχώς η πολιτική της Αγγλίας και της Αυστρίας τείνει προς 

τον αυτόν σκοπόν,… Ο ελληνικός λαός συναισθάνεται οξέως τον εκ προσφάτου 

συνασπισμού των σλαβικών γενών της χερσονήσου κίνδυνον… Ουδέποτε αι προς την 

Αγγλίαν συμπάθειαι υπήρξαν γενικαί και βαθείαι όσον από της ενάρξεως της 

κρητικής κρίσεως, βεβαίως δε και η ελληνική κυβέρνησις συναισθάνεται τα 

πλεονεκτήματα της δεδηλωμένης φιλίας, εν αντιθέσει προς την προσκαίρως χρήσιμον 

δημοτικότητα».315  

Ο Ρωσικό τύπος έγραψε ότι η ελληνο-ρουμανική συνδιαλλαγή επετεύχθη μέσω της 

μεσολάβησης της Αυστροουγγαρίας και αυτή η προσέγγιση της Ελλάδας και της 

Ρουμανίας αυτή τη χρονική στιγμή έγινε «ως αντισήκωμα του σλαβικού βαλκανικού 

συνδέσμου Βουλγάρων, Σέρβων και Μαυροβουνίων». Χωρίς να σχολιάζει κάτι 

παραπάνω στο ζήτημα του σλαβικού κινήματος.316 
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Κεφάλαιο 6
ο
  

Παράγοντες που συνέβαλαν στην απόφαση της διακοπής των 

ελληνο-ρουμανικών διπλωματικών σχέσεων 

 

6.1 Πολιτικός παράγοντας 

Η Ρουμανία εκδήλωσε την πολιτιστική αλληλεγγύη της με τους Βλάχους της 

Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ο πληθυσμός αυτός αποκαλούνταν Αρουμάνοι ή 

Κουτσοβλάχοι.317 Η διεκδίκηση αυτού του πληθυσμού από την Ελλάδα και από τη 

Ρουμανία ταυτόχρονα, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που συντέλεσε στις 

τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών εκείνη την περίοδο.  

Το 1860 συνεστήθη στο Βουκουρέστι μία «Μακεδονική επιτροπή» και 

κυκλοφόρησαν προκηρύξεις προς τους Βλάχους της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της 

Θεσσαλίας και της Αλβανίας. Η προκήρυξη ήταν στην ελληνική και στη ρουμανική 

γλώσσα και ήταν υπογεγραμμένη από τους Μπολιάκ, Ρωσέτη, Μπρατιάνου, Κοταδή, 

Ζιδερίδου, Τικοπούλου, Τσερνατέσκου και Κοζάκοβιτς.318 

Οι ρουμανικές αξιώσεις ήταν για τους κατοίκους που μιλούσαν τη βλάχικη γλώσσα, η 

οποία προερχόταν από τον κλάδο των λατινογενών γλωσσών. Ανάμεσα σε αυτούς 

που ενεργούσαν για τη ρουμανική προπαγάνδα ήταν ο μοναχός Αβέρκιος, «ο 

δημιουργός της ρωμουνικής σταυροφορίας», ο οποίος είχε εκδιωχθεί από τους 

Έλληνες κληρικούς και μετά προσέγγισε τον ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρο Κούζα 

και του ανέπτυξε τις αξιώσεις της Ρουμανίας για τους Βλάχους της Πίνδου. Ο 

μοναχός Αβέρκιος πήρε από τον Κούζα «βαρύ σάκκον χρυσίου και μετέβη εις την 

πατρίδα αυτού Αβδέλαν όπου ήρξατο των αντιπατριωτικών αυτού ενεργειών». Ο 

Μαργαρίτης και άλλοι οπαδοί του ρουμανισμού, όλοι μαθητές του Αβέρκιου, 

πήγαιναν σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου και μοίραζαν χρυσό. Με αυτόν τον τρόπο 
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κατάφεραν να προσελκύσουν «μόνον πειναλέους», τους οποίους μεταχειρίζονταν ως 

όργανα επιθέσεων στους υπόλοιπους κατοίκους που δεν συμμερίζονταν τα 

φρονήματά τους. Ο Μαργαρίτης σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν, τους 

κατήγγελλε στους Οθωμανούς υπαλλήλους ως στασιαστές και αυτοί τους έριχναν στη 

φυλακή. Πολλοί από τους κατοίκους της Σαμαρίνας και των γύρω περιοχών είχαν 

σταλεί στις φυλακές και είχαν καταστραφεί πολλές οικογένειες. Το φρόνημα των 

κατοίκων στα γεγονότα αυτά απεικονίζεται από το γράμμα που είχε στείλει ένας 

γέρος Βλάχος της Πίνδου στο γιο του: «Με παραπαίρνει καμμιά βολά η λάβρα μου 

και το κακό και δεν φτουρώ, κι έτσι μου έρχεται να σηκωθώ μοναχός μου να 

αρματωθώ να θυμηθώ τα νιάτα μου και να πάρω αράδα Σαμμαρίνα, Περιβόλι, 

Βουβούσα και Αβδέλα να μην αφήκω ρουθούνι ρωμουνικό. Κι ας κόταε ο βρωμο-

Μαργαρίτης και κάθε άλλος Ρωμούνος δάσκαλος να πατήσει με τα μαγαρισμένα τα 

πόδια του τα χώματά μας τα αγιασμένα· Ως μέσα στα Γιάννινα και στα Μπιτώλια θα 

χυνόμουν να τους μακελέψω».319  

Η εφημερίδα Ρουμάνος δημοσιεύει πολλά άρθρα και αλληλογραφίες από τη 

Μακεδονία για την καταπίεση εκατομμυρίων Ρουμάνων στη Μακεδονία και την 

Ήπειρο. Το έργο του Μαργαρίτη ήταν να ξυπνήσει τους Ρουμάνος που είχαν πέσει σε 

λήθαργο από το ελληνικό έθνος. Ο Λαζαρέσκου, διευθυντής του ρουμανικού 

σχολείου των Ιωαννίνων, υποστήριξε ότι στην Μακεδονία και την Ήπειρο υπήρχε 

μεγάλος αριθμός Ρουμάνων. Επίσης, θλιβόταν διότι «καθαροί Ρουμάνοι» αυτών των 

δύο επαρχιών, όπως οι Αβέρωφ, οι αδερφοί Δημητρίου από την Αίγυπτο, ο 

Πανταζίδης, καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πάγκας από την Αθήνα και 

πολλοί άλλοι, διέθεσαν την περιουσία τους προς όφελος του ελληνικού έθνους αντί 

να ωφελήσουν την μητέρα τους πατρίδα Ρουμανία. Τέλος, συνέκρινε τους αρχαίους 

Έλληνες με τους σημερινούς και πίστευε ότι οι τελευταίοι δεν είχαν καμία ομοιότητα 

με τους πρώτους και κατέληξε λέγοντας «κι επιτέλους πιστεύουσιν οι νεώτεροι 

Έλληνες ότι είναι ικανοί να προκαλέσωσι θαυμασμόν του πεπολιτισμένου κόσμου». 

Ο Νεολόγος σε αυτή τη δήλωση του Λαζαρέσκου απάντησε να μην εξετάζουν οι 

Ρουμάνοι τους Έλληνες αν μοιάζουν με τους προγόνους τους αλλά να εξετάσουν αν 
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οι Ρουμάνοι είχαν έστω και μικρή συγγένεια με τους αρχαίους κατοίκους της Ρώμης 

από τους οποίους έλεγαν ότι κατάγονται.320 

Οι Έλληνες κατηγορούσαν τον Μαργαρίτη για προδοσία και συνήθιζαν να τον 

αποκαλούν «κλέπτην» και «Βαραβάν». Ο Μαργαρίτης τραυματίσθηκε από στιλέτο 

στη Θεσσαλονίκη, τον έριξαν δύο φορές στο Βαρδάρη και τουφεκίστηκε στα βουνά 

της Αχρίδας. Ο αρθρογράφος έγραψε ότι «όλα τα μέσα, όλα τα όπλα είναι καλά κατά 

των προδοτών». Με διαταγή του Σαφέτ πασά το Σεπτέμβριο του 1878 επιτράπηκε το 

άνοιγμα και η λειτουργία των βλάχικων σχολείων. Από τότε η βλάχικη προπαγάνδα 

εξαπλώθηκε και ο Μαργαρίτης κατάφερε να διώξει την ελληνική γλώσσα από πέντε 

πόλεις και τριάντα χωριά (πίνακας 3). 321 Η προπαγάνδα τους παρουσιαζόταν με το 

πρόσχημα της ίδρυσης σχολείων και ήθελε να διαφωτίσει τους κουτσοβλάχους με τις 

ιδέες της προπαγάνδας. Τα όργανα της ρουμανικής προπαγάνδας εκμεταλλεύονταν 

τις μικροδιαμάχες μεταξύ των κατοίκων των διαφόρων κοινοτήτων για να 

πραγματοποιήσουν το σκοπό τους και να προσηλυτίσουν τους κατοίκους των 

περιοχών. Κανένας όμως από τους έντιμους και ευυπόληπτους κατοίκους δεν 

προθυμοποιούταν να εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους, για αυτό προσέλκυαν «δυάδα 

ή τετράδα εξευτελισμένων και μέθυσων». «Η σημερινή Ρουμανία απετελέσθη εκ των 

εξορίστων και καταδίκων της Ρώμης, κατ’ αναλογίαν και η διάδοσις του 

ρουμανισμού εκ της υποστάθμης της κοινωνίας συλλέγει στοιχεία υπάρξεως».322 

Από την αλληλογραφία της εφημερίδας Φωνή της Ηπείρου με τα Ιωάννινα 

περιγράφονται σκηνές που εξελίχθησαν στην κωμόπολη Περιβόλι. Οι Ρουμάνοι με 

θεμιτά και αθέμιτα μέσα κατόρθωσαν να προσελκύσουν μερικούς κατοίκους εκεί, οι 

οποίοι προσπαθούσαν με τη βία να αφαιρέσουν εκκλησίες και σχολεία από τους 

Έλληνες. Αυτοί οι κάτοικοι προσποιούνταν ότι ήταν Ρουμάνοι χάρη στα υλικά 

συμφέροντα.323  

Ο ρουμανικός τύπος έκρινε το προπαγανδιστικό έργο του Απόστολου Μαργαρίτη 

στην Μακεδονία και η εφημερίδα Resboiul δημοσίευσε σειρά άρθρων για αυτό το 
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θέμα και της διαγωγής του Μαργαρίτη στην Μακεδονία. Η εφημερίδα τον 

κατηγορούσε ότι χρησιμοποιούσε τα χρήματα που προορίζονταν για τα 

μακεδονορουμανικά σχολεία προς όφελός του και ότι είχε συνάψει σχέσεις με τις 

δασκάλες που έστελνε στα σχολεία της Μακεδονίας. Τα σκάνδαλα του Μαργαρίτη 

στην Μακεδονία ήταν ο λόγος που «τα κοράσια των έντιμων ρουμανικών 

οικογενειών αποφεύγουν τας ρουμανικάς σχολάς». Όμως, ο Μαργαρίτης 

εξακολουθούσε να εξαπατά τους Ρουμάνους υπουργούς με ψεύτικες εκθέσεις. Ο 

Μαργαρίτης για τους Ρουμάνους της Μακεδονίας ήταν αληθινή μάστιγα που δεν 

χρησιμοποιούσε τα χρήματα για τη βελτίωση των σχολείων. Η εφημερίδα ζητούσε 

από τη δικαιοσύνη να επέμβει διότι τα χρήματα που δαπανούσε ήταν δημόσια και δεν 

επιτρεπόταν ο Μαργαρίτης να τα χρησιμοποιεί με αυτό το σκανδαλώδη τρόπο.324 Ο 

στρατός του Μαργαρίτη σχηματιζόταν από λίγους δασκάλους και ιερείς, από κρυφά 

μισθοδοτούμενους, από μικρούς υπότροφους και από όργανα που αμείβονταν. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων ήταν αδιάφορος για τις θεωρίες του Μαργαρίτη 

και η εφημερίδα απορεί «πώς η τέχνη του καραγκιόζη τούτου πληρώνεται τόσον 

ακριβά». Επίσης, κατήγγειλε ανώτερο Ρουμάνο υπάλληλο του υπουργείου των 

Εξωτερικών, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Μαργαρίτη στις πλεκτάνες του σε βάρος 

των αληθινών συμφερόντων της Ρουμανίας.325  

Το 1894 η ρουμανική κυβέρνηση προέβη στην παύση του Μαργαρίτη, του διευθυντή 

της ρουμανικής προπαγάνδας στη Μακεδονία και διόρισε στη θέση του τον 

Δημητρίου με τον τίτλο του επόπτη των ρουμανικών σχολείων στη Μακεδονία. Ο 

Δημητρίου συνέχισε το έργο του Μαργαρίτη με τα χρήματα που του έστελνε η 

ρουμανική κυβέρνηση και προέβη στη σύσταση δύο νέον ρουμανικών σχολείων στο 

διαμέρισμα της Ελασσόνας κοντά στην οροθετική γραμμή με την Ελλάδα. Ο 

υπουργός της Παιδείας της Ελλάδας τότε είχε καταργήσει το παρθεναγωγείο του 

Μαλακασίου, οπότε οι Ρουμάνοι προσκαλούσαν τους χωρικούς να στείλουν τα παιδιά 

τους στα ρουμανικά σχολεία που βρισκόντουσαν στην απέναντι πλευρά της 

οροθετικής γραμμής.326 
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Η εφημερίδα Σάλπιγξ έγραψε για την αντικατάσταση του Μαργαρίτη, ότι οι 

αφοσιωμένοι ρουμανόφρονες πράκτορές του έχασαν το θάρρος τους μετά την 

απομάκρυνσή του και πλέον επικρατούσε ησυχία ανάμεσα στους κατοίκους των 

βλαχόφωνων χωριών.327  

Η εφημερίδα Φωνή της Ηπείρου μετά την απομάκρυνση του Απόστολου Μαργαρίτη 

γράφει σε ποιο σημείο βρισκόντουσαν τα αποτελέσματα της ρουμανικής 

προπαγάνδας στα διάφορα χωριά των Βλάχων το 1895 για να συμπεράνει ότι τα 

ρουμανικά σχολεία άρχισαν να κλείνουν, οι ρουμανόφρονες υποχωρούσαν και τα 

σχολεία και οι εκκλησίες επανήλθαν στα πατροπαράδοτα. Με την έκθεση αυτή των 

πραγμάτων στα βλάχικα χωριά ήθελε να πείσει αυτούς που εμπιστεύτηκαν τον 

Μαργαρίτη ότι διαχειρίστηκε τα χρήματα με δόλο και ότι «αέρα εκοπάνιζον».328    

 

6.2 Οικονομικός παράγοντας 

Τα κράτη της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα τέλη του 19
ου

 αιώνα αντιμετώπισαν 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα που τους δημιούργησαν μεγάλα χρέη. Στη Ρουμανία 

το χρέος που είχε δημιουργήσει ήταν λόγω της κατασκευής του σιδηροδρομικού 

δικτύου περισσότερο αλλά και στην Ελλάδα ένα μέρος του χρέους οφειλόταν από τα 

δάνεια που είχε πάρει για αυτό το σκοπό. 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1890 οι ελληνικές κυβερνήσεις ήρθαν αντιμέτωπες 

με επαναλαμβανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα που τις οδήγησαν στην πτώχευση 

λόγω της αδυναμίας τους να εξοφλήσουν τους Ευρωπαίους πιστωτές. Η Ελλάδα από 

το 1881 έως το 1893 είχε σχεδόν 500 εκατομμύρια δραχμές νέο χρέος. Τα τελευταία 

δάνεια που είχε συνάψει προορίζονταν για την κατασκευή σιδηροδρομικού 
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δικτύου.329 Η Ελλάδα μέχρι το 1890 είχε χρέος που άγγιζε το ποσό των 700 

εκατομμυρίων φραγκών.330  

Η ελληνική κυβέρνηση είχε υπογράψει το Μάιο του 1892 σύμβαση για δάνειο 11 

εκατομμυρίων φραγκών που προοριζόταν για την πληρωμή των τοκομεριδίων.331 Τον 

Ιούλιο του 1892, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε με την Εθνική 

Προεξοφλητική δάνειο  ύψους 30 εκατομμυρίων και ως πρώτη δόση δόθηκε στην 

Ελλάδα το ποσό των 10 εκατομμυρίων.332  Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους η ελληνική 

κυβέρνηση σύναψε δάνειο 1,5 εκατομμυρίων στερλινών για την εξόφληση του 

κυμαινόμενου χρέους και των προσωρινών δανείων.333 Η αγγλική κυβέρνηση έστειλε 

στην Ελλάδα τον ταγματάρχη Λόου για να γράψει έκθεση για την οικονομική και 

εμπορική κατάσταση της Ελλάδας.334 

Ο πόλεμος που ξέσπασε το 1897 με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανάγκασε την 

Ελλάδα να δανειστεί περισσότερο και μετέπειτα να αποδεχθεί μία Ευρωπαϊκή 

Χρηματοπιστωτική Επιτροπή που είχε πρόσβαση στα έσοδα του προϋπολογισμού για 

να εξασφαλίσει την επιστροφή των παρελθόντων χρεών.335   

Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία δανείστηκε χρήματα για την κατασκευή 

σιδηροδρομικού δικτύου, κυρίως από γερμανικούς τραπεζικούς οίκους. Η 

διαθεσιμότητα αυτών των πόρων για την κατασκευή σιδηροδρόμων οδήγησε τη 

ρουμανική κυβέρνηση να αναζητήσει περισσότερα δάνεια για στρατιωτικές και 

διοικητικές δαπάνες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η ρουμανική κυβέρνηση να δανειστεί 

περίπου 1,5 δισεκατομμύριο λέι, από το 1880 έως το 1914, για αυτούς τους σκοπούς 

αλλά και για να αποπληρώσει τα χρέη της.336 Το 1892 ο υπουργός των Οικονομικών 

της Ρουμανίας, Γερμάνης, σκόπευε να υποβάλει στη ρουμανική Βουλή νομοσχέδιο 
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για να ιδρυθεί ταμείο που σκοπό θα είχε την απόσβεση του δημοσίου χρέους της 

Ρουμανίας.337 

Όμως, για τη Ρουμανία το κυριότερο θέμα που έπρεπε να λύσει και την απασχολούσε 

για πολλές δεκαετίες ήταν το αγροτικό. Το αγροτικό πρόβλημα κυριαρχούσε στη 

Ρουμανία παρά τη μεταρρύθμιση του Αλέξανδρου Κούζα το 1864 με το νόμο περί 

των εκκλησιαστικών γαιών. Η Ρουμανία ήταν μία χώρα μεγαλοϊδιοκτητών, οι οποίοι 

εκμίσθωναν τις γαίες τους σε επιστάτες. Το 1895 οι μεγαλοϊδιοκτήτες κατείχαν τη 

μισή επιφάνεια των καλλιεργούμενων εκτάσεων.338 

Ο αγροτικός πληθυσμός της Ρουμανίας αυξανόταν ραγδαία αλλά ήταν λίγοι εκείνοι 

που μετανάστευαν στις πόλεις για να δουλέψουν εκεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί η ανάγκη για εκτάσεις γης για τον αγροτικό πληθυσμό.339 Η ρουμανική 

κυβέρνηση προσπαθούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα με κάθε τρόπο. Για αυτό το 

λόγο, το 1892 οι Ρουμάνοι βουλευτές υπέγραψαν νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο 

καταργούνταν το προνόμιο του ρουμανικού Στέμματος σε δώδεκα μεγάλα κτήματα. 

Οι βουλευτές αιτιολόγησαν την απόφασή τους αυτή ως εξής: «Έχοντες υπ’ όψιν την 

έλλειψιν γαιών και θεωρούντες ότι η αγάπη του λαού εστί η ισχύς του θρόνου και δια 

να εξασφαλίσωσι τη Α.Μ. τω βασιλεί τα αυτά εισοδήματα εις μετρητά, ήτοι το ίσον 

εκ της εκμεταλλεύσεως των εν λόγω κτηματικών ποσών, άνευ κινδύνου τινός, οι 

αντιπρόσωποι του έθνους προτείνουσιν ίνα χάριν υψηλότερων σκοπών και χάριν 

αυτού του θρόνου τα εν λόγω κτήματα του έθνους διανεμηθώσι τοις άνευ γαιών 

χωρικοίς, τη δε βασιλεία να δίδεται το ισότιμον των εισοδημάτων αυτών εις 

μετρητά».340 

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Ρουμανία το 1831 ήταν 370.000εκτάρια, το 1865 

αυξήθηκαν σε 1.415.000 εκτάρια και το 1912 εκτοξεύθηκαν στα 5.180.000 εκτάρια. 

Το 1860 το 19,9% όλης της έκτασης της Ρουμανίας καλλιεργούνταν ενώ το 1905 
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αυτό το ποσοστό ανέβηκε στο 41,6%. Οπότε, από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα η γεωργία 

ήταν ο στυλοβάτης της ρουμανικής οικονομίας.341 

 

6.3 Θρησκευτικός παράγοντας 

Το 1866 το Σύνταγμα της Ρουμανίας διακήρυττε το Αυτοκέφαλο της Ρουμανικής 

Εκκλησίας και τη δημιουργία Ιεράς Συνόδου. Αυτό βέβαια δημιούργησε εντάσεις με 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης τα επόμενα χρόνια που δε 

δεχόταν να την αναγνωρίσει. Το 1885 ο μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, Καλλίνικος 

Μικλέσκου, διαβίβασε την αίτηση αναγνώρισης του Αυτοκέφαλου της Ρουμανικής 

Εκκλησίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τελικά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

το 1885 με το Συνοδικό Τόμο αναγνώρισε το Αυτοκέφαλο της Ρουμανικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας.342 Το ίδιο όμως είχε πράξει και η Εκκλησία της Ελλάδος το 

1833 που είχε ανακηρυχθεί αυτοκέφαλη και είχε προκαλέσει τότε τις αντιδράσεις του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο την αγνοούσε για πολλά χρόνια. Μόλις, το 

1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Εκκλησίας της 

Ελλάδος με το Συνοδικό τόμο. 

Όμως, το κύριο θέμα που είχε προκύψει ήταν για τις περιοχές που βρισκόντουσαν 

ακόμα κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία και σε ποιον θα ανήκει η εκκλησιαστική 

δικαιοδοσία. Όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Βαλκανικής, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητα τους, ανήκαν στην εκκλησιαστική και κυρίως διοικητική – οικονομική 

δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Οι βλάχικες όπως και οι 

ελληνικές κοινότητες εξαρτιόντουσαν από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. 

Οι Έλληνες ιερείς ήταν οι πολιτικοί και θρησκευτικοί αρχηγοί των κοινοτήτων. 

Οπότε αρχίζει να ανακινείται η ιδέα μιας αυτόνομης εκκλησίας, η οποία θα έχει 

Βλάχους Επίσκοπους που θα υπάγονται σε Βλάχο Έξαρχο. 343   

Οι συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου και των δύο διοικητικών σωμάτων της Εκκλησίας 

συζητούν για το ζήτημα της ρουμανικής προπαγάνδας, επειδή στάλθηκαν πολλές 
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επιστολές από μητροπολίτες των επαρχιών αυτών προς την Εκκλησία. Οι 

μητροπολίτες επικαλούνται την αρωγή των ανωτέρων εκκλησιαστικών αρχών για να 

διασώσουν το γόητρο της ορθόδοξης εκκλησίας.344 Υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες 

στις περιοχές για το έργο του Απόστολου Μαργαρίτη που προσπαθούσε να εισαγάγει 

τη ρουμανική γλώσσα στις εκκλησίες των περιοχών και όπως έγραψε η εφημερίδα ο 

Ρουμάνος που μέχρι τότε η λειτουργία «αλόγως ετελείτο εν ελληνική γλώσσα».345 

Το άρθρο της εφημερίδας Φωνή της Ηπείρου είναι καταιγιστικό για τα γεγονότα που 

εξελίσσονταν ανάμεσα στους κατοίκους των κοινοτήτων της Ηπείρου και της 

Μακεδονίας που πέρασαν σχεδόν είκοσι χρόνια για να παρθεί η απόφαση από την 

Υψηλή Πύλη για «παροχή πλειοτέρας υποστηρίξεως προς τους Μητροπολίτας παρά 

των κατά τόπους διοικητών». Έπρεπε τα όργανα των Ρουμάνων να σπείρουν τη 

διχόνοια και την «αλληλοφαγία» μέσα στις ειρηνικές κοινότητες, έπρεπε να 

προκαλέσουν ταραχές μεταξύ των κατοίκων, έπρεπε να ιδρύσουν κράτος μέσα στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία οι Ρουμάνοι, να αρπάξουν ναούς και σχολεία από τους 

αντίθετους χριστιανούς, να αποστείλουν μεταξύ των ιερέων καθολικούς που 

μνημόνευαν τον Πάπα αντί τον Πατριάρχη, έπρεπε να τολμήσουν δολοφονική 

επίθεση ακόμη και κατά Μητροπολιτών, έπρεπε να βρίσουν τα ιερά πρόσωπα του 

Πατριάρχη και του Σουλτάνου, να διαδώσουν «ψευδείς ειδήσεις, ότι δήθεν» είχαν 

πάρει άδεια από τον Πατριάρχη να τελούν τη λειτουργία στη ρουμανική γλώσσα στα 

βλάχικα χωριά και έπρεπε «να φθάσει πλέον μέχρι των οστέων η μάχαιρά των και να 

ρήξωσι φωνήν θανάσιμον οι χριστιανικοί πληθυσμοί των χωρών τούτων» για να 

ενεργήσει η Υψηλή Πύλη. Για να καθησυχαστεί, όμως, το Πατριαρχείο και η Υψηλή 

Πύλη μία λύση προτείνει ο αρθρογράφος «πρέπει να εξοντωθούν ολοτελώς οι 

διδάσκαλοι και οι πράκτορες των ρωμουνικών προπαγανδών».346   
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Συμπεράσματα 

Η υπόθεση Ζάππα ήταν η αφορμή για την ελληνική και τη ρουμανική κυβέρνηση να 

διακόψουν τις «ψυχρές» σχέσεις τους που προϋπήρχαν από καιρό. Για την Ελλάδα 

αυτή η ψύχρανση είχε αρχίσει από την κατάσχεση των μοναστηριακών κτημάτων από 

τον ηγεμόνα Κούζα, αν και η ελληνική κυβέρνηση τότε δεν διαμαρτυρήθηκε έντονα 

αλλά ο Τύπος της εποχής και η κοινή γνώμη είχε δείξει την αντίθεσή της. Για τους 

Ρουμάνους το ανθελληνικό πνεύμα άρχισε να αναδύεται από το Φαναριωτικό 

καθεστώς. Οι Ρουμάνοι ταύτιζαν τους Φαναριώτες με τους Έλληνες και οι 

Φαναριώτες για τους Ρουμάνους ήταν υπαίτιοι για την καταπίεση του ρουμανικού 

έθνους. 

Μπορεί τον 19
ο
 αιώνα, οι Έλληνες υπήκοοι στη Ρουμανία να ήταν πολυπληθείς αλλά 

αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν και ευπρόσδεκτοι όπως απεικονίζεται στον Τύπο της 

εποχής. Ο ρουμανικός τύπος έκανε πολλές αναφορές στους Έλληνες που 

ερχόντουσαν φτωχοί στη Ρουμανία, πλούτιζαν εκεί πέρα χρησιμοποιώντας τον 

ιδρώτα του ρουμανικού λαού και έστελναν τα χρήματά τους στο ελληνικό έθνος για 

να αναπτυχθεί. Για αυτό το λόγο, η κοινή γνώμη της Ρουμανίας μετά το θάνατο του 

Κωνσταντίνου Ζάππα στράφηκε κατά της Ελλάδας και ζητούσε να μείνουν τα 

χρήματα στη χώρα τους. Δεν ήταν η μόνη περίπτωση που συνέβη αυτό. Σε πολλές 

άλλες υποθέσεις ελληνικών κληροδοτημάτων ο ρουμανικός τύπος είχε οικτίρει τους 

Έλληνες που μετά το θάνατό τους κληροδοτούσαν το ελληνικό έθνος αντί το 

ρουμανικό. Αυτός ήταν και ο λόγος που το υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας 

θέλησε να δημιουργήσει μία επιτροπή η οποία θα είχε καθήκον να εξετάσει αν τα 

κληροδοτήματα, κυρίως αυτά που προορίζονταν για τα ελληνικά σχολεία της 

Μακεδονίας και της Ηπείρου, εφάρμοζαν τους όρους των διαθετών τους. 

Βέβαια υπήρχε και ο πληθυσμός των Αρωμούνων ή Κουτσοβλάχων που όξυνε τις 

σχέσεις των δύο κρατών παραπάνω. Το συγκεκριμένο πληθυσμό τον διεκδικούσε και 

η Ελλάδα και η Ρουμανία. Για τη Ρουμανία αυτός ο πληθυσμός αποτέλεσε το 

στήριγμα για να παρέμβει κι αυτή στην περιοχή της Μακεδονίας και να ζητήσει την 
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προστασία για αυτό τον πληθυσμό που τον θεωρούσε ρουμανικό. Με αυτό τον τρόπο, 

θα μπορούσε και η Αυστρία να παρέμβει και να κινήσει τα νήματα στην περιοχή της 

Μακεδονίας μέσω της Ρουμανίας.  

Η Ελλάδα και η Ρουμανία ήταν αδύναμα κράτη και είχαν μεγάλη εξάρτηση από τις 

μεγάλες δυνάμεις. Η Ρουμανία ακολουθούσε την πολιτική που της υπαγόρευε η 

Αυστρία. Αλλά και η Ελλάδα όταν αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις 

με τη Ρουμανία είχε τη στήριξη και τη συγκατάθεση για αυτή την απόφαση από τη 

Ρωσία. Αυτό φάνηκε όταν μετά τη ρήξη τα ελληνικά συμφέροντα στη Ρουμανία τα 

επιφορτίστηκε η Ρωσία.  

Οι δύο χώρες ήταν ταπεινές απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες ήταν οι 

δανειστές τους και οι χώρες στις οποίες βασίζονταν για το εξαγωγικό τους εμπόριο. 

Αυτό φάνηκε στη Ρουμανία όσο αφορά τις κληρονομικές υποθέσεις διότι την ίδια 

περίοδο εμφανίστηκαν οι υποθέσεις Βέδμαρ και Ζάππα. Στην υπόθεση του Βέδμαρ το 

ρουμανικό κράτος παραιτήθηκε από την κληρονομιά ενώ δεν έπραξε το ίδιο στην 

υπόθεση Ζάππα. Η Ρουμανία, όμως, δεν ήθελε να συγκρίνει αυτές τις δύο υποθέσεις 

διότι το εξαγωγικό της εμπόριο έπαιζε μεγάλο ρόλο για το κράτος όποτε δεν υπήρχε 

περίπτωση να διακινδυνέψει τις σχέσεις της με την Αυστροουγγαρία.  

Η περιουσία των Ζάππα μπορεί να ήταν κολοσσιαία αλλά δε θα έσωζε κανένα κράτος 

από τα δύο. Το χρέος της Ελλάδας ήταν πολύ μεγάλο αλλά όντως εκείνη τη στιγμή θα 

μπορούσε να την είχαν βοηθήσει τα χρήματα των Ζάππα. Βέβαια υπήρξαν και 

απόψεις που ήθελαν την Ελλάδα να χρησιμοποιεί την υπόθεση του Ζάππα για να 

στρέψει την προσοχή του λαού μακριά από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετώπιζε. Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία είχε σοβαρό αγροτικό πρόβλημα. 

Θα μπορούσαν οι αγροτικές εκτάσεις να διευκολύνουν την αγροτική κατάσταση στη 

Ρουμανία αλλά και πάλι δεν θα ήταν η λύση του προβλήματος.  

Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών έγινε με τη 

μεσολάβηση της Αυστρίας που κύριο μέλημά της ήταν να αντιτάξει ένα τοίχος στο 

πανσλαβικό κίνημα και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις των δύο μη σλαβικών εθνών της 

περιοχής. Το 1896 μπορεί να επαναλήφθηκαν οι σχέσεις των δύο χωρών αλλά δεν 

υπήρξε ακόμα απόφαση για την υπόθεση Ζάππα που συνεχίστηκε για πολλά ακόμα 
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χρόνια στα ρουμανικά δικαστήρια. Όμως, το κέρδος της Ελλάδας από αυτή την 

τετραετή διακοπή ήταν να αναγνωριστούν οι ελληνικές κοινότητες στη Ρουμανία το 

Δεκέμβριο του 1900. Με την αναγνώριση των ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία, 

η Ελλάδα ισχυροποιούσε την οικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους, αφού οι 

κοινότητες και οι εκκλησίες με αυτό τον τρόπο διασφάλιζαν την περιουσία τους. 

Μία περαιτέρω έρευνα στα αρχεία των κρατών των Μεγάλων Δυνάμεων θα 

μπορούσε να αποκαλύψει πτυχές για την υπόθεση Ζάππα και τις ελληνο-ρουμανικές 

σχέσεις που ίσως δεν είναι γνωστές ακόμα. Ιδιαίτερα τα αρχεία της Αυστροουγγαρίας 

που συνέβαλε στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών όσο 

και της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας που επηρέαζαν τα βαλκανικά κράτη στις 

πολιτικές τους αποφάσεις. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ρουμανία αναζητούσαν την 

προστασία από τις Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες διείσδυαν στην πολιτική και των δύο 

κρατών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών (ΙΑΥΕ)  

Πρεσβεία Ρώμης 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Προξενείον εν Βουκουρέστιω. Συλλογή εγγράφων σχετικά με την υπόθεση Ζάππα, 

Αθήνα 1866, 1892. 

Οργανισμός της επί των Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Επιτροπής και Διοίκησης της 

υπέρ των εν Αθήναις Ολυμπίων ορισμένης περιουσίας, Διαθήκη, Νόμοι, Β. Διατάγματα, 

Κανονισμοί, Τίτλοι Κυριότητος, Έγγραφα Διοικήσεως (1887-1892) κλπ., Αθήνα: εκ 

του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1892. 

ΤΥΠΟΣ 

Αμάλθεια, Σμύρνη  

Αρμονία, Κωνσταντινούπολη  

Αστήρ της Ανατολής, Αθήνα  

Εθνοφύλαξ, Αθήνα  

Επιθεώρησις, Αθήνα  

Νέα Εφημερίς, Αθήνα   

Νεολόγος, Κωνσταντινούπολη  

Ο Οικονομολόγος, Αθήνα  

Παλιγγενεσία, Αθήνα 

Το Άστυ, Αθήνα  

Φωνή της Ηπείρου, Αθήνα  

 



 

110 

 

Περιοδικό 

Εθνική Επιθεώρησις, Παρίσι 

Βιβλιογραφία 

Αβέρωφ- Τοσίτσας Ευάγγελος, Η πολιτική πλευρά του κουτσοβλάχικου 

ζητήματος,Τρίκαλα: Ίδρυμα Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, 1992. 

Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από τον 19
ο
 ως τον 21

ο
 αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση 

κρατών, Αθήνα: Πατάκη, 2010. 

Βραϊλας – Αρμένης Πέτρος, Φιλόθεου και Ευγένιου Επιστολαί: ήτοι σύντομος περί 

ψυχής και Θεού διδασκαλία, Εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ανδρέα Κορομηλά, 

1884. 

Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος & Αλειφαντής Στέλιος Α., Διεθνείς Σχέσεις στα 

Βαλκάνια, εκδ. Δανιά, 1987. 

Γούδας Αναστάσιος, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδας 

διαπρεψάντων ανδρών, Τόμος Γ’ Πλούτος ή Εμπόριον, Αθήνα: εκ του τυπογραφείου 

Μ.Π. Περίδου,1870.  

Ευθυμίου Ν., Ευαγγέλης Ζάππας, Εγκώμιον, εκ του τυπογραφείου Στ. Ρασσίδου, 

1865. 

Ζαβιτζιάνου Κ. Π., Αρχεία εθνικών ευεργετών, Μηνιαίο περιοδικόν σύγγραμμα, μέρος 

Α΄, κείμενα διαθηκών, δωρεών κλπ., τεύχος Ε΄, Αθήνα, 1930 

Ζάππας Κωνσταντίνος, Ευαγγέλης Ζάππας, Βροσθεννίω, 1870. 

Κατελούζος Γ., Περί του Εθνικού Κληροδοτήματος του Ε. Ζάππα, ανάτυπο εν της 

Βουκουρέστιω ελληνικής εφημερίδος Ίριδος, Βουκουρέστι: Ίρις,1868. 

Κοντογεώργης Δημήτρης Μ., Η ελληνική διασπορά στην Ρουμανία: η περίπτωση της 

ελληνικής παροικίας της Βράιλας (περ.1820-1914), διδακτορική διατριβή, Αθήνα 

2012. 



 

111 

 

Λεβίδης Ν., Τα εν Ρουμανία Ελληνικά μοναστηριακά κτήματα, Εν Αθήναις: εκ του 

τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1893.  

Μαρινέσκου Φλορίν, Οι Ρουμάνοι: Ιστορία και Πολιτισμός, Αθήνα: Ιωλκός, 2007 

Μπάρκουλα Χάιδω, «Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα του 19
ου

 

αιώνα. Αλυτρωτισμός και Διπλωματία. Το παράδειγμα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή», 

Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ταυτότητες στον 

ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Τόμος Ε΄, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Νεοελληνικών Σπουδών,2011,σελ.239-250. 

Παπασταύρος Αναστάστιος, Ηπειρώτες εθνικοί ευεργέτες: ένα μοναδικό παγκόσμιο 

φαινόμενο,Τομ.1, Ιωάννινα: Απειρώταν, 2010. 

Στρέιτ, Γεώργιος Σ., Η υπόθεσις Ζάππα: ζητήματα δημοσίου και ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου, Εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη 

Κωνσταντινίδου, 1894. 

Φλόρεα Γαβριέλα, Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές των ελληνο-

ρουμανικών σχέσεων κατά το δεύτερο μισό του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, 

διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 2008. 

Χασιώτης Ιωάννης Κ., Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993. 

Χρήστου Παναγιώτης Κ., «Ο παλμός μιας διαθήκης: η διαθήκη Ευαγγέλη Ζάππα», 

Θεσσαλονίκη: Μνήμη 1821,1971,σελ.197-205. 

Bulei Ion, Ιστορία των Ρουμάνων, μετάφραση Τσιπριάν- Λουκρέτσιους Σούτσιου 

Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλη, 2008. 

Camariano-Cioran Ariadna,    p re et  es p  s rou   ns:  ontr  ut on       sto re 

des re  t ons  ré o-roumaines, Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1984. 

Castellan Georges, Η ιστορία των Βαλκανίων, 14
ος 

-20
ος

 αι., μετάφραση Βασιλική 

Αλιφέρη, Αθήνα: Γκοβότσης, 1990. 



 

112 

 

Djuvara Neagu, «Les Aroumains: histoire, langue et destin», INALCO no 8, 1989. 

 

Dragulin Gheorghe I., «Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του Ευαγγέλη Ζάππα», Οι 

Ρουμάνοι για τον Ζάππα, Οι Ρουμάνοι για τον Ζάππα, μετάφραση Αλεξάνδρα Λουίζου 

και Ştefan Petrescu, Βουκουρέστι: Ομόνοια, 2015. 

Florea Gabriela, «Από ξένους Ορθοδόξους σε Έλληνες υπηκόους: η συγκρότηση 

του ρουμανικού έθνους-κράτους και τα αστικά δικαιώματα των Ελλήνων στη 

Ρουμανία (18301887)», Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 

Σπουδών, Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Τόμος Ε΄, 

Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών,2011, σελ.187-204. 

Georgescu Vlad, The Romanians: a history, translated by Alexandra Bley-Vroman, 

Columbus: Ohio State University Press, 1991. 

Iorga Nicolae, Histoire des Roumains de    Pén nsu e des B    ns: (A   n e, 

M  édon e,  p re, T ess   e, et .), Bucarest : Imprimerie „Cultura Neamului 

Românesc”,1919. 

Lampe John R. & Jackson Marvin R., Balkan economic history, 1550-1950: From 

imperial borderlands to developing nations, Bloomington: Indiana University Press, 

1982. 

Papacostea-Danielopolu Cornelia, «La vie culturelle des communautés grecques de 

Roumanie dans la seconde moitié du XIX siècle», Revue des études Sud-Est 

européennes, VIII, τχ.3(1969),σσ.475 – 493. 

Pavlowitch Stevan K., A history of the Balkans 1804-1945, London: Longman, 1999.  

Petrescu Ştefan, Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουμανία: Η εσωτερική οικοδόμηση του 

ρουμανικού έθνους-κράτους κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και οι Έλληνες, 

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2014. 

Petrescu Ştefan, «Η ρουμανική ιθαγένεια και οι Έλληνες της Ρουμανίας(1859-

1879)», Πρακτικά του Γ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ο 

ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην  εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, 

Τόμος Γ΄, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2007,σελ.61-73. 



 

113 

 

Petrescu Ştefan, «Έλληνες δημοσιογράφοι στη Ρουμανία τον δέκατο ένατο αιώνα», 

Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ταυτότητες στον 

ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Τόμος Ε΄, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Νεοελληνικών Σπουδών,2011, σελ.265-280. 

Postolache Nicolae, «Evanghelie Zappa, de la Brosteni la Atena. Repere europene 

(Ευαγγέλης Ζάππας, από το Μπροστένι στην  Αθήνα. Ευρωπαϊκές συντεταγμένες)», 

Οι Ρουμάνοι για τον Ζάππα, μετάφραση Αλεξάνδρα Λουίζου και Ştefan Petrescu, 

Βουκουρέστι: Ομόνοια, 2015. 

Velichi Costantin, «Les relations roumano-grecques pendant la période 1879-1911», 

Revue des études Sud-Est européennes, τ.VIII, τχ.3(1969),σσ.509-542. 

Velichi Constantin, «Les relations roumano-grecques durant la période 1866-1879», 

Revue des études Sud-Est européennes, τ.VIII, τχ.3(1970),σσ. 525-548. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

Παράρτημα Εικόνων 

Εικόνα 1 

Το πορτρέτο του Ευαγγέλη Ζάππα μέσα στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα 

   

 

Εικόνα 2  

Το εξώφυλλο του βιβλίου Τρεντούρας ή Κηφήν 

 

Πηγή: Αναστάσιος Παπασταύρος, Ηπειρώτες εθνικοί ευεργέτες: ένα μοναδικό παγκόσμιο 

φαινόμενο,σελ.156. 



 

115 

 

Εικόνα 3  

Το προοίμιο του Ευαγγέλη Ζάππα στο βιβλίο του Τρεντούρας ή Κηφήν 

                     

Πηγή: Αναστάσιος Παπασταύρος, Ηπειρώτες εθνικοί ευεργέτες: ένα μοναδικό παγκόσμιο 

φαινόμενο,σελ.156. 

 

Εικόνα 4 

Ο επιτύμβιος στο τάφο του Ευαγγέλη Ζάππα στο Μπροστένι 

 

Πηγή: Αναστάσιος Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της 

Ελλάδας διαπρεψάντων ανδρών, Τόμος Γ’ Πλούτος ή Εμπόριον, σελ.342 



 

116 

 

Εικόνα 5 

Το πορτρέτο του Κωνσταντίνου Ζάππα μέσα στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα 

 

 

Εικόνα 6 

Αφιέρωση του Γούδα Αναστάσιου προς τον Κωνσταντίνο Ζάππα για τη 

χρηματοδότηση του Γ΄ τόμου Πλούτος ή Εμπόριον 

 

Πηγή: Αναστάσιος Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδας 

διαπρεψάντων ανδρών, Τόμος Γ’ Πλούτος ή Εμπόριον. 



 

117 

 

Παράρτημα Πινάκων 

Πίνακας 1 

Κατηγορίες των ξένων υπηκόων που έμεναν στη Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 7 

του ρουμανικού Συντάγματος όπως το ερμήνευαν οι Μεγάλες Δυνάμεις 

Citoyens οι μόνιμοι υπήκοοι των ξένων κρατών 

sujets = nationaux οι προστατευόμενοι υπήκοοι των ξένων 

κρατών 

Ressortissants οι απροστάτευτοι υπήκοοι των ξένων 

κρατών με ρουμανική εθνικότητα αλλά 

όχι ρουμανική ιθαγένεια 

 

Πηγή: Gabriela Florea, «Από ξένους Ορθοδόξους σε Έλληνες υπηκόους: η 

συγκρότηση του ρουμανικού έθνους-κράτους και τα αστικά δικαιώματα των 

Ελλήνων στη Ρουμανία (18301887)», σελ.194. 

 

 

 

Πίνακας 2  

Κατηγορίες των Ρουμάνων υπηκόων βάση του άρθρου 7 του ρουμανικού 

Συντάγματος όπως το ερμήνευε η ρουμανική Κυβέρνηση 

Citoyens «ιθαγενείς», οι μόνιμοι υπήκοοι της 

χώρας  

ressortissants = sujets = nationaux οι προστατευόμενοι της Ρουμανίας = 

«εγχώριοι ξένοι» 

 

Πηγή: Gabriela Florea, «Από ξένους Ορθοδόξους σε Έλληνες υπηκόους: η 

συγκρότηση του ρουμανικού έθνους-κράτους και τα αστικά δικαιώματα των 

Ελλήνων στη Ρουμανία (18301887)», σελ.195. 

  



 

118 

 

Πίνακας 3 

 

Η κατάσταση των βλάχικων σχολείων στην Μακεδονία και την Ήπειρο από  

ρουμανική στατιστική τον Αύγουστο του 1890 

Πηγή: εφημερίδα Το Άστυ , 19-20/0/1892, φ.559, σελ.2. 

 


