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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

          Η  αρχή για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας έγινε πριν από επτά χρόνια 

όταν και παρακολούθησα το πρώτο μάθημα Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ιστορίας  

στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών μου με διδάσκοντα τον καθηγητή Δημήτρη 

Σταματόπουλο. Από τότε και για όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα ο κύριος 

Σταματόπουλος είναι ο καθηγητής που με ενέπνευσε περισσότερο να αγαπήσω τη 

σχολή μου, ακόμη περισσότερο τον κλάδο  της επιστήμης που λέγεται ιστορία και να 

θελήσω να συνεχίσω την μόρφωση μου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο εισάγοντας με 

σε ένα κόσμο “ιστορικό”. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ολοκλήρωσης της εργασίας 

οφείλεται στην καθοδήγηση, ενθάρρυνση, υπομονή και κατανόηση που έδειξε όλο 

αυτό το διάστημα και χωρίς την δική του στήριξη δεν θα ήταν δυνατή. 

   Ευχαριστίες σε όλους τους καθηγητές μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

“Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη” 

για τις γνώσεις που μου παρείχαν. 

     Ένα μεγάλο και ξεχωριστό ευχαριστώ οφείλω σε όλους τους “αφανείς” μου ήρωες 

στο οικογενειακό και φιλικό μου περιβάλλον, που με την βοήθεια τους με έκαναν να 

συνεχίζω, και ιδιαίτερα στην Κατερίνα με την οποία περάσαμε την περίοδο της 

εκπόνησης των διπλωματικών μας εργασιών παρέα και είμαι πραγματικά ευγνώμων 

για αυτό. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

         Το παρόν πόνημα πραγματεύεται στο πρώτο του σκέλους τη ζωή του Βούλγαρου 

επαναστάτη Γκεόργκι Στόικωβ Ρακόβσκι. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του στον τόπο που 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του το Κότελ, τα φοιτητικά 

του χρόνια στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στη Ξηροκρήνη της Κωνσταντινούπολης, 

όπου και ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που τον ενέπνευσαν να αγωνιστεί παθιασμένα 

για την απελευθέρωση του έθνους από τα δεσμά που του επέβαλαν οι εδαφικοί και οι 

πολιτισμικοί και θρησκευτικοί του δεσπότες. 

           Το δεύτερο σκέλος πραγματεύεται την ιδεολογική αντίληψη του επαναστάτη σε 

πολιτικό επίπεδο για τους λαούς των Βαλκανίων έτσι όπως παρουσιάζεται στο 

συγγραφικό έργο το οποίο άφησε πίσω του. Στόχος, επίσης, είναι και η ανάδειξη του 

πλούσιου συγγραφικού έργου του Ρακόβσκι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην 

Ελλάδα, καθώς μόνο μελετητές γνώστες της βουλγαρικής γλώσσας έχουν ασχοληθεί 

με τα έργα του που κανένα από αυτά δεν είναι μεταφρασμένο. 

Λέξεις κλειδιά: Γκεόργκι Ρακόβσκι, Βαλκανικοί λαοί, επανάσταση,  Βούλγαροι, Έλληνες, 

Σέρβοι, Ρουμάνοι, Τούρκοι 

ABSTRACT 

   The hereby dissertation addresses in the first part the life of the Bulgarian rebel Georgi 

Stoikov Rakovski. His years of youth in his birth place which had a major impact on his 

character building Kotel, his years as a student at the Phanar Greek Orthodox College in 

Istanbul, where he met with people who inspired him to fight with great passion for his 

nation's liberation from the chains that the territorial and cultural and religion despots 

imposed on it. 

In the second part deals with the way the rebel apprehended political the Balkan 
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nations through the pages of his many published articles, drafts and books  

Key words: Georgi Stoikov Rakovski, Balkan nations, revolution, Bulgarians, Greeks, 

Serbs, Romanians, Turkish 

АБСТРАКТ 

   Настоящета дизертация разглежда в първата си част живота на Българският 

революцинер Георги Стойков Раковски. Детските му години в роднеят му край, 

който изиграл голяма роля върху изграждането на характера му Котел, 

студентските му години във Великата народна школа в Куру-чешме в Цариград, 

където се запознава с хора които го вдъхновяват да се бори страстно за 

освобождаването на народа си от територялните и културнорелигиозните окови, 

които повелителите й са й наложили. 

     Във втората част се пише за начина по който  революцинера политически 

схващал балканските народи чрез страниците на многобрйните издания и книги 

оставил след смърта си. 

Ключови думи: Георги Стойков Раковски, балкански народи, революция, Българи, 

Гърци, Сърби, Румънци, Турци 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

          Η πρώτη κατάκτηση των Οθωμανών σε έδαφος του βουλγαρικού έθνους έγινε το 

1364 έπειτα από επταήμερη πολιορκία του Πλόβντιβ1 και ταυτόχρονη κυρίευση του 

από τον Μουράτ Α', εγγονό του Οσμάν Α2, ιδρυτή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και 

γιός του Ορχάν που διαδέχθηκε την αυτοκρατορία και συνέχισε την επέκταση της. 

Μετά την πτώση της πόλης υπό οθωμανικό έλεγχο ο Λαλά Σαχίν διορίστηκε ως 

μπεηλέρμπεη της Ρωμυλίας και συνέχισε να επεκτείνει τις κατακτημένες περιοχές όλο 

και βαθύτερα στο βουλγαρικό βασίλειο κατακτώντας μέχρι τα μέσα του 1830 τις πόλεις 

Σάμοκωβ, Ιχτιμάν και Σόφια. Ένα χρόνο αργότερα, ο ηγεμόνας του βουλγαρικού 

βασιλείου Ιωάννης-Αλέξανδρος Σισμάν ζήτησε τη βοήθεια του Μουράτ για να κερδίσει 

την εύνοια του ως “σύμμαχο”3 για να πάρει πίσω το λιμάνι της Αγχιάλου στη Μαύρη 

Θάλασσα από βασιλιά της περιοχής. Η συμμαχία τους δεν πρόλαβε να 

πραγματοποιηθεί λόγω σταυροφορίας του Ιταλού ηγεμόνα της Σαβοΐας κατά την 

οποία οι Οθωμανοί έχασαν την Καλλίπολη. Το 1372, και έπειτα από επιτυχείς 

κατακτήσεις στα εδάφη του σερβικού βασιλείου, ο διάδοχος του Ιωάννη-Αλέξανδρου, 

ο Ιωάννης Σισμάν, έδωσε όρκο υποταγής στον Μουράτ και ακολούθησε την πολιτική 

της επιγαμίας παντρεύοντας την αδερφή του Ταμάρα με τον Μουράτ 4 . Την ίδια 

περίοδο ο οθωμανικός στρατός διείσδυε όλο και βορειότερα στην βαλκανική 

χερσόνησο με νικηφόρες μάχες κατά όσων προέβαλαν αντίσταση, Μονάχα ο πρίγκιπας 

Λάζαρος της Βοσνίας το 1388 κατάφερε να επιφέρει ολοσχερή ήττα στα στρατεύματα 

που παραβίασαν τα σύνορα του βασιλείου του5 . Η είδηση αυτή έκανε τον Ιωάννη 

Σισμάν να αρνηθεί να ανανεώσει τον όρκο υποταγής του στον σουλτάνο με αντίποινα 

που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάκτηση του Τύρναβου, του Σούμεν και της Σιλίστρας 

που πλέον εξάπλωσε την ισχύ των Οθωμανών μέχρι τον Δούναβη. 

                                                
1 Φιλιππούπολη στα ελληνικά 
21361–  1389 Castellan, G. (1991), Ιστορία των Βαλκανίων, Αθήνα, Εκδόσεις Γκοβόστη, σελ. 671 
3Πρακτική που εφάρμοσε και ο Ιωάννης Κατακουζηνός και αποτέλεσε αφορμή οι Οθωμανοί να αναμειχθούν στα 

βαλκανικά βασίλεια. Castellan, G. (1991), σελ. 73. 
4Zhivkova L., (1980), Chetvartoevangelieto na tsar Ivan Aleksander, Sofia, Nauka I izkustvo, σελ. 18. 
5     Castellan, G. (1991), σελ. 85. 
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Τον Ιούλιο του 1393 ο Βαγιαζήτ, διάδοχος του Μουράτ Α΄, πολιόρκησε για 
ακόμη μια φορά το Τύρναβο με αφορμή την φυγή των μοναχών του Ρίλα και της 
Στάρα Πλανινά βόρεια του Δούναβη με τα πιο πολύτιμα χειρόγραφα τους και την 
υποψία επιθυμίας του Ιωάννη Σισμάν να συμμαχήσει με τον βασιλιά της Ουγγαρίας 
και τον πρίγκιπα της Βλαχίας κατά των Οθωμανών. Μέσα σε λίγες ημέρες η πόλη 
αλώθηκε και μέχρι το 1396 και οι τελευταίες περιοχές του δεύτερου βουλγαρικού 
βασιλείου είχαν πέσει στα χέρια του σουλτάνου. 

            Όπως γράφει και ο Ρ. Τζ, Κράμπτον6  η εμφάνιση των Οθωμανών στην Ανατολία 

και η μετέπειτα κατάκτηση των Βαλκανίων αποκόλλησε για αιώνες τους Βουλγάρους, 

και όχι μόνο, από τον σλαβικό και ορθόδοξο κόσμο και την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία 

είχε ήδη αρχίσει να βιώνει την δική της Αναγέννηση, και, συνεπώς, από την πρόοδο. 

Για τη Βουλγαρία ο αυτοκρατορικός ζυγός διήρκησε για σχεδόν πέντε αιώνες7 και μέσα 

σε αυτό το διάστημα αν και κάποιες περιοχές αποπειράθηκαν να επαναστατήσουν 

μεμονωμένα πάντα απέτυχαν, καθώς τους έλειπαν οργάνωση και συντονισμός 8 . 

Επιπλέον, η Βουλγαρία είναι η φυσική προέκταση της Θράκης, πάντοτε ήταν η πιο 

κοντινή περιοχή στη σφαίρα επιρροής και καταστολής της Υψηλής Πύλης. Σημαντικός 

όμως ήταν και ο βαθμός “αποικιοποίησης” 9  της βουλγαρικής γης από Τούρκους, 

Έλληνες, Εβραίους και λιγότερο Αρμένιους σε συνδυασμό με την φυγή των εθνικών 

Βουλγάρων είτε στα βουνά είτε βόρεια του Δούναβη ακόμη από τις πρώτες επιδρομές 

των σουλτάνων. Συχνό ήταν και το φαινόμενο εξισλαμισμού των Βουλγάρων 

οικειοθελώς για την αποφυγή του κεφαλικού φόρο 10  με αποτέλεσμα να 

οικειοποιηθούν την τουρκική γλώσσα και κουλτούρα. Οι παραπάνω λόγοι και η 

υπερίσχυση του ελληνισμού -Φαναριωτών- στο Ρουμ μιλλέτ11 έριξαν τους Βουλγάρους 

                                                
6Crampton, R. J. (2007) The Oxford Modern History of Europe Bulgaria, Oxford, Oxford University Press, σελ. 18 
71396-1878 Castellan, G. (1991), σελ. 671. 
8Όπως για παράδειγμα το 1835-1837 στις περιοχές κοντά στα σύνορα με την Σερβία λόγω της κακής οικονομικής 

κατάστασης της υπαίθρου. Το 1841-1843 εξεγέρσεις με εστία τη Μπραϊλα και πρωταγωνιστή μεταξύ άλλων και τον 

Ρακόβσκι καταστέλλονται Trajkov V. (1974) Georgi Stoykov Rakovski Biografia, Sofia, Balgarska Akademiya na 

Kaukite, Institut za balkanistika, σελ. 69 
9Crampton, R. J. (2007), σελ. 18 
10Βάση Κορανίου οι χριστιανοί και οι εβραίοι μπορούν να εξαγοράσουν το δικαίωμα τους να ζουν σε ισλαμικό έδαφος 

καταβάλλοντας κεφαλικό φόρο -χαράτσι- αρχής γινομένης από το δωδέκατο τους έτος. Ν.Γ. Φιλιππίδης, (1900), 

Επίτομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1453-1821, Αθήνα, Τυπογραφείο Καλαράκη, σελ. 57. 
11Η “κοινωνική” οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας όπου όλοι οι υπήκοοι  ανήκαν σε μιλλέτ (=έθνος) βάσει του 

θρησκεύματος τους. Στο Ρουμ μιλλέτ ανήκαν όλοι οι χριστιανικοί λαοί με τους Έλληνες να αποτελούν τη  κορυφή 

του μιλλέτ ακολουθούμενοι από τους Σλάβους και τέλος από τους χριστιανούς Αλβανούς. Gabor Agoston and Bruce 

Masters, (2009), Encyclopedia of the Otoman Empire, United States of America, Facts on File, σελ. 383 - 384 
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σε λήθαργο αιώνων που σχεδόν είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των Βουλγάρων 

ως έθνος με την εξάλειψη της γλωσσικής και πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας και την 

ελληνοποίηση τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκκλησίας 12 ή την 

τουρκοποίηση μέσω της θρησκείας. 

     Και ίσως οι Βούλγαροι όντως να είχαν αφομοιωθεί στο πολυεθνές και 

πολυπολιτισμικό μωσαϊκό που αποτελούσε την Οθωμανική αυτοκρατορία εάν δεν 

επρόκειτο για δύο συγγράμματα, ενός μοναχού της μονής Χιλενταρίου στο Άγιο Όρος  

και ενός Ουκρανού σλαβιστή. Το σύγγραμμα του μοναχού Παϊσιου  Χιλεντάρσκι με 

τίτλο  “Σλαβοβουλγαρική Ιστορία” 13  είχε ως στόχο την αφύπνιση της εθνικής 

συνείδησης των Βουλγάρων, να τους μεταδώσει πως η καταγωγή τους είναι από 

γενναίους, μεγαλοπρεπείς και παντοδύναμους βασιλιάδες που δεν υποτάχθηκαν σε 

Ρωμαίους και Έλληνες και ήταν οι πρώτοι που βαπτίστηκαν και είχαν πατριάρχες  

μόνο περηφάνεια θα έπρεπε να τους κάνει να αισθάνονται, και όχι να χρησιμοποιούν 

μια ξένη γλώσσα και να ξεχνούν τα ήθη και τα έθιμα τους προσπαθώντας να 

μοιάσουν στους Έλληνες θεωρώντας πως είναι καλύτεροι και ανώτεροι τους. Το 

δεύτερο σύγγραμμά ανήκει στον  Ουκρανό ρωσικής καταγωγής σλαβιστή, 

εθνογράφο και φιλόλογο Γιούρι Ιβάνοβιτς Βενελίν και είναι ο άνθρωπος που 

“ξαναθύμισε” στην ιστορική κοινότητα το παρελθόν των Βουλγάρων με την 

συγγραφή του τρίτομου τεύχους του “Οι παλιοί και οι σημερινοί Βούλγαροι μέσω των 

πολιτικών, εθνογραφικών, ιστορικών και θρησκευτικών σχέσεων τους με την Ρωσία” 

που εκδόθηκε στην Μόσχα μεταξύ των ετών 1829 και 1841 και έκανε την αρχή για 

τον διάλογο της καταγωγής των Βουλγάρων. Θέμα αμφιλεγόμενο που κατάφερε να 

δημιουργήσει έριδες ακόμη και μεταξύ των Βουλγάρων Κρέστοβιτς και Ντρίνωβ, 

αλλά σίγουρα συνέβαλε με τον τρόπο του στον εθνικό αγώνα για ανεξαρτησία και 

                                                
12Χαρακτηριστικό είναι πως μερικοί από τους λαμπρότερους Βούλγαρους λόγιους χειρίζονταν την ελληνική πολύ συχνά 

έως και σε άριστο βαθμό, ενώ την βουλγαρική μόλις και με τά βίας. Nikolay Genchev, (2008), Bulgarsko vazrazhdane, 

Sofia, Digitalna biblioteka po arhivistika I dokumentalistika, σελ 77. 
13Η συγγραφή της οποία ολοκληρώθηκε το 1762. Vassil A. Vassilev, (1979), Bulgaria – 13 centuries of existence, Sofia, 

Sofia Press, σελ. 75 
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δημιουργίας της βουλγαρικής εκκλησίας. 

     Τα έργο αυτά, λοιπόν, είναι αυτά που αναζωπύρωσαν το ξεχασμένο εθνικό 

αίσθημα του έθνους και ειδικά η “Σλαβοβουλγαρική Ιστορία” αποτέλεσε σημείο τομή 

για την βουλγαρική αναγέννηση με αποτέλεσμα να ανοίξει τον δρόμο για πολλούς 

λόγιους να γαλουχηθούν με τις ιδέες του Χιλεντάρσκι και να διεκδικήσουν την 

απελευθέρωση του λαού τους. Ένας από αυτούς τους λόγιους ήταν και ο Ρακόβσκι 

που μέχρι και σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες και γνωστότερες μορφές που 

πρωταγωνίστησαν  στην βουλγαρική αναγέννηση. Είναι ο άνθρωπος που 

αναδείχθηκε όχι μόνο ως παθιασμένος επαναστάτης, αλλά και ως  ο σημαντικότερος 

επαναστατικός εκδότης, ευέλικτος διπλωμάτης και ποιητής της εποχής εκείνης για το 

έθνος των Βουλγάρων. Στη γεμάτη και δραστήρια ζωή που έζησε ο Ρακόβσκι μια 

μονάχα επιθυμία  κυρίευε το μυαλό και την καρδία του: να δει το έθνος του 

απελευθερωμένο  στο δικό του ανεξάρτητη κράτος. Όλες του οι δραστηριότητες 

αποσκοπούσαν στην πνευματική αναγέννηση και ανύψωση των Βουλγάρων, στην 

εκπαίδευση που θα τους μεταλαμπάδευε τη φλόγα και το πάθος για τους προγόνους, 

την ιστορία, τον πολιτισμό τους και τον αγώνα για την αποτίναξη του αυτοκρατορικού 

ζυγού που επί αιώνες  είχε κάνει τους Βούλγαρους να αποτελούν το μεγαλύτερο 

έθνος των Βαλκανίων και παράλληλα  να έχουν ξεχάσει το ένδοξο παρελθόν και την 

ταυτότητα τους σε τέτοιο σημείο που είναι από τους λαούς της αυτοκρατορίας που 

για δυο αιώνες περίπου είχαν ξεχαστεί ακόμη και από την ιστοριογραφία της εποχής. 

 Ο Ρακόβσκι ήταν ένας πολυπράγμων άνθρωπος. Υπήρξε εκδότης της πρώτης 

βουλγαρικής επαναστατικής εφημερίδας, πολιτισμικού φυλλαδίου, συγγραφέας 

ποιημάτων, συλλέκτης βουλγαρικών παραμυθιών και ποιημάτων που αξιοποιήθηκαν 

στο εθνογραφικό του έργο, δάσκαλος και ιστοριογράφος των Βουλγάρων. Μέσα από 

όλα του τα έργα όμως είναι ξεκάθαρο πως στόχος του είναι η ένωση των Βουλγάρων 

υπό έναν κοινό στόχο, την έκρηξη επανάστασης για ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο 

εθνικό κράτος. Έτσι, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο της να 
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παρουσιάσει και εξετάσει την ιδεολογική αντίληψη που είχε ο Γκεόργκι Ρακόβσκι για 

τους βαλκανικούς λαούς μέσα από  αναφορές στο πλούσιο συγγραφικό του έργο στα 

πλαίσια του ιδεολογικού επαναστατικού του αγώνα το οποίο δυστυχώς δεν είναι 

ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα λόγω μη μετάφρασης του. 

      Έτσι, η διάρθρωση της διπλωματικής μου εργασίας είναι η εξής: 

     Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως θεματική του τη βιογραφία του Ρακόβσκι για να 

σκιαγραφηθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου του οποίου την ιδεολογική αντίληψη 

θα εξετάσουμε. Το μέρος 1.1 είναι αφιερωμένο στον τόπο καταγωγής του, το Κότελ, 

το οποίο είχε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και του τρόπου 

σκέψης του νεαρού Γκεόργκι, τόσο λόγω της πολιτικής του κατάστασης όσο και των 

επιφανών αντρών που έχουν την ίδια καταγωγή με εκείνον και κάποιοι από αυτούς 

μάλιστα υπήρξαν μέντορες του. Στο μέρος 1.2 Το οικογενειακό περιβάλλον και στο 

1.3  Τα μαθητικά του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. 

       Τα κεφάλαιο 2 έως 6 είναι αφιερωμένα στην παρουσίαση και ανάλυση του 

τρόπου με τον οποίο αντιμετώπιζε ο Ρακόβσκι τους  Έλληνες, Σέρβους, Ρουμάνους 

και Τούρκους αντίστοιχα. 

          Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την έκθεση συμπερασμάτων για το σύνολο 

των κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΣΤΟΪΚΩΒ ΡΑΚΟΒΣΚΙ 

1.1: “ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” 

“Το Κότελ αυτό φωτιά δεν το καίει, 

Το Κότελ αυτό σπαθί δεν το κόβει, 

Στο Κότελ εύκολα δεν μπαίνει“ 14 

         Το Κότελ βρίσκεται στην σκιά της οροσειράς του Αίμου σε τοποθεσία ευνοϊκή για 

την ανάπτυξη εμπορίου και σε αρκετά στρατηγικό σημείο για να κερδίσει τον 

χαρακτηρισμό περάσματος προς τα σαντζάκια των μεγαλύτερων πόλεων στη περιοχή, 

Σούμεν και Σλίβεν, και ενδιάμεσου σταθμού επικοινωνίας της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, που εξαπλωνόταν σε τρεις ηπείρους, στα Βαλκάνια. Στην ίδια την πόλη 

δεν υπάρχουν ενδείξεις για προηγούμενους αποικισμούς πριν από την οθωμανική 

περίοδο. Για το πως έφτασαν οι πρώτοι κάτοικοι στην περιοχή, ο θρύλος λέει πως οι 

κάτοικοι του χωριού Νόβατσκα (Новачка) το 1486, έπειτα από ταραχές μεταξύ των 

χωρικών και στρατιωτικών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους προς 

αναζήτηση νέου. Ενώ οι χωρικοί περιπλανιόταν για κάποιο διάστημα, μια από τις 

αγέλες αλόγων χάθηκε. Οι χωρικοί βρήκαν τα άλογα έπειτα από πολλή αναζήτηση να 

βόσκουν σε μια καταπράσινη έκταση που θα ονόμαζαν “Λιβάδι της πηγής” (Изворова 

поляна) και γύρω από την πηγή Μάλα Κάμτσιγια. Το 1835 στο πρώτο βουλγαρικό 

βιβλίο γεωγραφίας “Σύντομη εδαφική περιγραφή για την εκπαίδευση της νεολαίας”15 

η κοινότητα αναφέρεται με το όνομα  Ко̀тлѧнца (Котелско) и Ко̀тєлъ, δηλαδή Κότελ16 . 

        Λόγω του ότι οι κάτοικοι της περιοχής φυλούσαν το πέρασμα γνωστό με το όνομα 

Ντεμίρ Καπία (Σιδερένια Πόρτα) κατάφεραν να διατηρούσαν μια σχετική αυτονομία 

βοηθώντας τη στο πέρασμα των χρόνων να κερδίσει αρκετά, τιμητικά, προσωνύμια 

                                                
14Βουλγαρικά στο πρωτότυπο: „Котел го огън не гори, 

Котел го сабя не сече, в Котел се лесно те са влазя“ , παραδοσιακό  τραγούδι του Κότελ. Πηγή:   
https://kotel.bg/ 

15https://www.europeana.eu/portal/bg/record/9200215/BibliographicResource_3000096073079.html 
16Στα βουλγαρικά σημαίνει καζάνι. 

https://kotel.bg/
https://kotel.bg/
https://www.europeana.eu/portal/bg/record/9200215/BibliographicResource_3000096073079.html
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που στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με την περίοδο της οθωμανοκρατίας στην 

Βουλγαρία, όπως “πόλη μύθος”, “λίκνο της Αναγέννησης”, “πόλη ιστορία” και όχι άδικα. 

Σε αυτή τη μικρή πόλη έχουν γεννηθεί μερικοί από τους σημαντικότερους 

διανοούμενους που είτε κατέλαβαν εξέχουσες διοικητικές θέσεις στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία είτε συνέβαλαν τα μέγιστα για την πνευματική αναγέννηση του 

βουλγαρικού λαού που οδήγησε στον ξεσηκωμό του για την διεκδίκηση της ελευθερίας 

του. 

       Μερικές είναι οι προσωπικότητες που αξίζουν να αναφερθούν εδώ,  καθώς  

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του Ρακόβσκι. 

           Η πρώτη σημαντική προσωπικότητα από το Κότελ και για ένα χρονικό διάστημα 

στη ζωή του Ρακόβσκι ήταν ο  ο επίσκοπος Σωφρόνιος Βράτσας (1739-1813), ο οποίος 

θεωρείται  διάδοχος του  Παϊσιου Χιλεντάρσκι καθώς ήταν ο πρώτος που μετέγραψε 

την “Σλαβοβουλγαρική ιστορία”17 του. Ο ίδιος φοίτησε στο Κότελ επί 20 χρόνια και 

ταξίδι σε όλη τη Βουλγαρία κηρύττοντας. Το έργο του αποτέλεσε  παράδειγμα για τους 

νεότερους λόγιους. Εγγονός του ήταν ο Στέφανος Βογορίδης (1780-1859). Το 

βαπτιστικό του ήταν Στόϊκο, όπως και το εγκόσμιο όνομα του Σωφρονίου Βράτσας που 

ήταν Στόϊκο Βλαντισλάβων,  αλλά όταν αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό, και πιο 

συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι, παίρνοντας το όνομα Βογορίδης από το 

ελληνοποιημένο όνομα του Μπορίς 18  --> Βόρις --> Βογορίδης ως επίθετο πια. 

Εμπνευσμένος από τον παππού του και ακολουθώντας το παράδειγμα του στο 

Βουκουρέστι μαθητεύει δίπλα στον Έλληνα Λάμπρο Φωτιάδη σε μια σχολή που την 

συντηρούσαν οι Έλληνες ηγεμόνες της Βλαχίας. Μετά το τέλος της φοίτησης του στην 

σχολή κατέλαβε το αξίωμα του  καϊμακάμη στην Βλαχία, ξεκινώντας έτσι την 

αξιοσημείωτη καριέρα του στη  υπηρεσία της αυτοκρατορίας. Στην συνέχεια διετέλεσε 

                                                
17Μονή Χιλενδαρίου και μονή Ζωγράφου (1760-1762) Yordan Ivanov, (1914), Istoriya slavonobulgarskaya, Sabrana I 

narezhdana Paisiem Ieromonah v lyato 1762, Sofia, Darzhavna Pechatnitsa, σελ. VI 
18Προς τιμήν του πρώτου χριστιανού ηγέτη των Βουλγάρων, Μπορίς Α΄ (-907),  N. Natchov, (1929), Knyaz Stefan 

Bogoridi (Biografichni belezhki), Sbornik na bulgarskata akdemiya na naukite, Kniga XXIV, Pechatnitsa P. 

Glushokovр σελ. 8 
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πρίγκηπας της Σάμου και πρώτος σύμβουλος του σουλτάνου Μουράτ, όπως και του 

γιού του Αμπντούλ Μεντιτζά. Λόγω των αξιωμάτων του ανέλαβε σημαντικές πολιτικές 

αποστολές για λογαριασμό της αυτοκρατορίας και απολάμβανε προνομίων που 

κανένας άλλος χριστιανός  πριν και μετά από αυτόν δεν απόλαυσε. Ωστόσο, ο 

Βογορίδης είναι ένας από τους επιφανής Βούλγαρους πάνω στον οποίον τα λόγια του 

Παϊσιου δεν είχαν μάλλον αντίκτυπο και αποξενώθηκε  από την βουλγαρική του 

καταγωγή και τον βουλγαρικό λαό εξαιτίας της μόρφωσης που έλαβε, των στενών 

οικογενειακών του δεσμών με Έλληνες και της θέσης του. Για αυτό και δεν έπαιξε 

κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην βουλγαρική αναγέννηση και το όνομα του γίνεται γνωστό 

στον λαό του επειδή παραχωρήθηκε η οικία του στο Φανάρι για να γίνει βουλγαρική 

εκκλησία 19. 

     Ως πολύ πιο συμπαθής και σημαντικός για την αναγέννηση παρουσιάζεται ο 

Νεόφυτος Μποζβέλι (1785-1848). Μαθητής του Σωφρόνιου και του μοναστηριού 

Χιλεντάρσκι είναι πιο δραστήριος και κάνει ομιλίες σε όλη τη Βουλγαρία για την αγάπη 

προς το λαό και κατά του ζυγού και την ελληνικής τυραννίας. Το 1839 βρίσκεται στην 

Κωνσταντινούπολη όπου ξυπνά το πατριωτικό αίσθημα στους εκεί Βούλγαρους και 

ενοποιώντας τους για ένα κοινό σκοπό: την δημιουργία βουλγαρικής εκκλησίας στην 

πόλη και κατά την επιβολή του ελληνικού πολιτισμού στην Βουλγαρία. Με την 

κατηγορία ότι ετοιμάζει επανάσταση από το Πατριαρχείο τον εξορίζουν 2 φορές στο 

Άγιο όρος όπου πεθαίνει μαρτυρικά και κληρονομιά πίσω του αφήνει τη “Μητέρα 

Βουλγαρία” (1846) που στη γλώσσα, το πάθος και τις ιδέες πλησιάζει πολύ τον 

Ρακόβσκι. Μάλιστα Μποζβέλι και Ρακόβσκι γνωρίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και 

ο τότε νεαρός Ρακόβσκι έμεινε ενθουσιασμένος από τις απόψεις του συμπατριώτη του. 

Οι δυο τους μάλιστα αλληλογραφούσαν συχνά, παρά τις συχνές μετακινήσεις του 

δεύτερου20. 

                                                
19Pavlina Yosifova, (1989), Rodut Bogoridi, Vtori Mezhdunaroden Kongres po Bulgaristikaq Sofiaq 22 May – 23 Uni 

1986, Sofia, Bulgarska Akademiya na Naukite , σελ. 518 - 521 
20M Arnaudov. (1942), G. S. Rakovski Zhivot – delo – ideyi, Sofia, Izdatelstvo Bulgarska Kniga, σελ 12 
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    Αξίζει να αναφερθεί πως και ο Γαβριήλ Κρέστοβιτς (~1818-1898) είχε καταγωγή από 

το Κότελ. Ο καλύτερος μαθητής του Βογορίδη, ο οποίος τον συντηρούσε για να γίνει 

δικηγόρος στο Παρίσι. Μάλιστα, έγινε και γραμματέας του όταν ο δεύτερος είχε 

διοριστεί διοικητής της Σάμου, υπήρξε μέλους του Ανώτατου δικαστηρίου της 

περιοχής της Ανατολικής Ρωμυλίας, της οποίας έγινε και κυβερνήτης. Γίνεται 

αρχισυντάκτης της έκδοσης “Βουλγαρικά Φυλλάδια” και έπειτα γράφει άρθρα με θέμα 

γλωσσικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Ρίχνεται στον αγώνα για τα εθνικά ιδεώδη και 

εκδίδει tην πρώτη επιστημονική ιστορία του βουλγαρικού λαού - “αποτέλεσμα 

μακροπρόθεσμων και σοβαρών μελετών των πηγών”21. Ο Κρέστοβιτς και ο Ρακόβσκι 

επίσης είχαν γνωριστεί μέσω του κοινού τους μέντορα του Βογορίδη στη 

Κωνσταντινούπολη και συνέχιζαν να αλληλογραφούν και κατά την απουσία του 

Ρακόβσκι από την Πόλη. 

1.2 ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ      

      Δεδομένου πως ο Ρακόβσκι κατάγεται από ένα τόπο που διατήρησε κάποια 

στοιχεία αυτονομίας από τους Οθωμανούς κατακτητές είναι λογικό από νεαρή ηλικία 

να έχει καλλιεργηθεί ο τοπικός του “πατριωτισμός”. Ωστόσο, και το οικογενειακό του 

περιβάλλον είχε  πολύ σημαντικό ρόλο στον φλογερό πατριωτισμό που τον 

χαρακτήριζε . Από την πλευρά του πατέρα του ο παππούς του Σάμπι, το όνομα του 

οποίου πήρε όταν γεννήθηκε, στην εποχή του είχε μεγάλη εμπορική συναλλαγή με το 

Μπρασόβ και την Κωνσταντινούπολη και μετά θάνατον  άφησε μεγάλη περιουσία 

πίσω του, όχι μόνο λόγω της εμπορικής του δραστηριοποίησης αλλά και λόγω του ότι 

                                                
21 М. Arnaudov, (1942), σελ. 13-14 Μπορούμε να πούμε πως οι περιπτώσεις του Στέφανου Βογορίδη και του Γαβριήλ 

Κρέστοβιτς μοιάζουν, καθώς και οι δύο είχαν οικειοποιηθεί την ελληνική ταυτότητα ίσως περισσότερο από όσο θα 

έπρεπε. Ο Κρέστοβιτς ήταν γνωστός στον κύκλο του και στην Κωνσταντινούπολη ως Χρηστίδης και μάλιστα είχε 

παντρευτεί την ανιψιά του Βογορίδη. Λόγω των πολιτικών αξιωμάτων που κατείχαν μπορεί να ειπωθεί πως κανένας 
από τους δύο τους δεν επιθυμούσε την διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πόσο μάλλον την απομάκρυνση των 

Βουλγάρων από την ομπρέλα προστασίας που τους παρείχε η αυτοκρατορία και ο φαναριωτισμός. Η άποψη που 

διατύπωσε και είχε έντονη πολιτική χροιά ήταν πως οι Βούλγαροι είναι Ουννικής καταγωγής, ξαδέλφια του Ούννου 

Αττίλα και προέρχονται από τον ίδιο λαό που ξεκίνησε την μετανάστευση του τον 14ο αιώνα. Έτσι, προσδίδει την 

ύπαρξη των Βουλγάρων σε κάποιο βάθος χρόνου και τους συνδέει με τους Οθωμανούς που επίσης ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια που μετανάστευσε. Επομένως, δεν υπήρχε λόγος να “καταπιεστούν” να ανεξαρτητοποιηθούν. Άποψη που 

παραλείπει την όποια σλαβοποίηση του λαού υπήρξε και τον έφερε σε αντιπαράθεση με τον Μαρίν Ντρίνωβ. 
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ήδη προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια. Είχε τέσσερις γιούς από τους οποίους 

ο μεγαλύτερος, ο Ντάτσο, πήρε μέρος στον αγώνα του Κότελ κατά του Κάρτζαλι και 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθοριστική νίκη της πόλης του κατά των τσορμπατζήδων 

του Κάρτζαλι. Ο μικρότερος, ο Μίνκο, μετακόμισε στην Βλαχία όπου πήρε μέρος στην 

επανάσταση του Υψηλάντη το 1821. Στο σύγγραμμα του Ζίτιε  ο Ρακόβσκι χαρακτηρίζει 

τους θείους του  ως ανθρώπους που αφού κληρονόμησαν τόσο πλούτο έζησαν με 

πολυτέλεια. Βέβαια η περιουσία που απέκτησαν δεν τους έκανε να πιστέψουν ούτε 

για μια στιγμή πως θα μπορούσαν να απέχουν από τους αγώνες που καλούνται να 

δώσουν για τον τόπο τους. Αντίθετα, ρίχτηκαν στην μάχη ιππεύοντας  τα καλύτερα 

άλογα, παρουσίασαν αγωνιστικά χαρακτηριστικά και είχαν τα ακριβότερα όπλα για 

αυτό το σκοπό. Δυστυχώς όμως καθόλου δεν σκεφτόταν για το εμπόριο ή άλλο μέσω 

βιοπορισμού. Ο πατέρας του, Στόϊκο, με τα παρατσούκλια Πόποβιτς και Ρακοβάλ, γιατί 

είχε παππού ιερέα και από ότι φαίνεται η καταγωγή του ήταν από το κάποτε 

κατεστραμμένο χωριό Ράκοβο, ως ο μικρότερος από τα τέσσερα αδέρφια, δεν πήρε 

μερίδιο από την περιουσία του πατέρα του  και εξαναγκάστηκε να ξεκινήσει να 

εργάζεται  ως απλός ράφτης για να βιοποριστεί. Το οξύ του πνεύμα, η προνοητικότητα 

του και  το αίσθημα της αξιοπρέπειας που τον διακατείχε σε ό,τι και αν έκανε πολύ 

σύντομα είχαν ως αποτέλεσμα την κοινωνική του ανέλιξη. Προς απογοήτευση των 

παλιών τσορμπατζήδων ο Στόϊκο κέρδισε το δικαίωμα να φορά τα πορφυρά των 

τσορμπατζήδων (χρώμα μπου επιτρεπόταν να φορά κανείς μόνο με άδεια των 

Οθωμανών και ήταν το χρώμα των ευγενών). Κατάφερε να κερδίσει και την 

ευγνωμοσύνη του λαού της πόλης  καθώς κατάφερε να τον προστατέψει από τον 

τουρκικό στρατό το 1821 και 1827 έπειτα από παράκληση του στους πασάδες να μην 

εφαρμόσουν θανατικές καταδίκες σε κατοίκους της πόλης και να δώσουν φαγητό για 

τον άπορο πληθυσμό22 . 

      Η κοινωνική του ανέλιξη συνεπάγεται και επαγγελματική επιτυχία για τον ίδιο και 

                                                
22Veselin N, Trajkov, (1971), Georgi S. Rakovski 1821 – 1867 Biografichen Ocherk, Sofia, Bulgarski Pisatel, σελ. 8-9 



19 

 

την πόλη έπειτα από δική του πρωτοβουλία εισάγοντας  δύο σημαντικά για την 

ανάπτυξη του εμπορίου του Κότελ εργαλεία: αργαλειούς και ειδικά μηχανήματα για 

την επεξεργασία μάλλινων υφασμάτων. Εξαιτίας της ζήλειας όμως τον άλλον 

τσορμπατζήδων βρίσκεται πολύ συχνά μεταξύ συναφιού και τσορμπατζήδων. Παρά τις 

αντιξοότητες που καλούνταν να αντιμετωπίσει συνεχώς λόγω της εμπάθειας και της 

συμπόνοιας που έδειχνε προς τους κατοίκους  του Κότελ, για τον Ρακόβσκι ο πατέρας 

του ήταν πρότυπο υπερηφάνειας και τολμηρής πρωτοβουλίας για τον γιό του, για την 

αγάπη του προς τον φτωχό λαό, στην ικανότητα του να υπερασπιστεί το καταπατημένο 

δίκαιο, να προσαρμόζεται στις συνθήκες (όπως όταν έμεινε χωρίς περιουσία), και 

δείχνοντας  όπου χρειάζεται τακτική και την πιο ώριμη εκτίμηση προσώπων και 

καταστάσεων. 

    Από τη πλευρά της μητέρας του, Ρούσα, ο αδερφός της Γκεόργκι Μαμάρτσωβ (1786-

1846)   πήρε μέρος στους ρωσοτουρκικούς πολέμους και παρασημοφορήθηκε με τον 

σταυρό του Αγίου Γεωργίου για την γενναιότητα του. Στην ενήλικη ζωή του διάλεξε να 

πάρει το όνομα του για τον τιμήσει. Δυστυχώς όμως ο Μαμτσάρωβ έζησε μεγάλο 

μέρος της ζωής του εξόριστος από τη Βουλγαρία σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας 

λόγω της επαναστατικής του δράσης. Στην πλευρά της μητέρας του και του θείου του 

λοιπόν οφείλει την περιπετειώδη φύση του, το πάθος του για το ρίσκο,  την 

περιπλάνηση, για την επαναστατικότητα και τις συνεχείς αναζητήσεις ευκαιριών σε 

διάφορες χώρες23 . 

1.3 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΑΚΟΒΣΚΙ 

“Όχι η φαντασία του ποιητή, που μετέφερε τις ιδέες του σε ένα θυελλώδες 

παρελθόν, αλλά η ιδία η εποχή και οι συνθήκες της δημιούργησαν τον ήρωα με τις 

δικές του σοκαριστικές εμπειρίες και τον υψηλό εθνικό του ιδεαλισμό”24 . 

       Την ονομασία “Ρακόβσκι” φέρουν πολλές κεντρικές οδοί, τόσο στην πρωτεύουσα 

                                                
23М. Arnaudov, (1942), σελ. 14 
24М. Arnaudov, (1942), σελ. 6 
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της χώρας όσο και σε άλλες πόλεις, μια πόλη της νότιας Βουλγαρίας στον δήμο 

Πλόβντιβ, πολλά δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα. To όνομα αυτό βρίσκεται στα 

σχολικά βιβλία της ιστορίας δίπλα σε αυτά των  Βασίλ Λέβσκι, Χρήστο Μπότεβ, 

Λιούμπεν Καραβέλωβ και άλλων που ενέπνευσε για να συνεχίσουν το έργο του για 

τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους.  Παρόλα αυτά, αν και πολλοί ιστορικοί 

ερευνητές έχουν γράψει μελέτες, άρθρα και βιβλία για τον Ρακόβσκι, η ακριβής 

ημερομηνία γέννησης του, ακόμη και σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατόν να 

εξακριβωθεί. Η αδερφή του Ρακόβσκι σε συνέντευξη της στον Ηλία Μπλάσκωβ 

δήλωσε μετά βεβαιότητας ότι ο αδερφός της γεννήθηκε το έτος 1819, αλλά 

υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες σε διάφορους ερευνητές που υποστηρίζουν πως 

γεννήθηκε το προηγούμενο έτος 25  . Στο έργο του Ζίτιε 26 , ο ίδιος ο Ρακόβσκι 

υποδεικνύει ως έτος γέννησης του το 1821 και αναφέρει πως ήταν άνοιξη. 

            Είναι ένα από τα τρία παιδιά, και μοναδικός γιός, της οικογένειας του Στόϊκο 

και της Ρούσας. Είχε μια μεγαλύτερη, Νάνκα, και μια μικρότερη, Νέσα,  αδερφή και 

το όνομα που το δόθηκε ήταν το Σάμπι Στόϊκωβ. Το 1827 άρχισε να φοιτά στο τοπικό 

σχολείο για να μάθει ελληνικά και βουλγαρικά. Διδάχτηκε το Ρίμπνια μπουκβάρ του 

Μπερόν27 και ψαλμωδία, αριθμητική και άλλα βασικά πράγματα που ξεπερνούσαν 

την βασική εκπαίδευση που λάμβαναν κανονικά οι μαθητές εκείνης της περιόδου και 

αυτό γιατί τη περίοδο 1810-1826 δάσκαλος στο Κότελ ήταν ο Ράϊνο Πόποβιτς που 

ανέβασε σημαντικά το επίπεδο εκπαίδευσης εκεί και έβγαζε έξυπνους και 

σπουδαγμένους μαθητές. Είναι άγνωστο το ακριβές έτος που ο πατέρας του τον 

έστειλε να φοιτήσει στο Κάρλοβο και επομένως είναι αδύνατο και να προσδιοριστεί 

πότε χρονολογικά ο Πόποβιτς υπήρξε δάσκαλος του, αλλά σύμφωνα με τον 

Κρέστοβιτς  μάλλον ήταν μαθητής του Πόποβιτς το 1834 και 1835 και αργότερα το 

                                                
25M. Arnaudov (1942), σελ. 17. 
26  Zhitie (Житие) - Αυτοβιογραφία του Ρακόβσκι που γράφτηκε το 1866, ένα χρόνο πριν τον θάνατο του. Γράφτηκε σε 

12 σελίδες σε ένα χοντρό σημειωματάριο που κρατούσε ο Ρακόβσκι στα προσωπικά του υπάρχοντα μαζί με όσα τεύχη 

της 
27 Πέταρ Μπερόν (1797-1871) Πρωτοστάστης στην έκδοση παιδικών συγγραμμάτων με καταγωγή από το Κότελ М. 

Arnaudov. (1942), σελ. 18 
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1836 και 1837 μιας και οι επιστολές του Ρακόβσκι προς τον  δάσκαλο το 1838 28 

υποδεικνύουν πως η πνευματική τους σχέση δεν διακόπηκε μέχρι και τον θάνατο του 

δεύτερου το 1858. 

         Τον Δεκέμβριο του 1837 ο έμπορος πατέρας του Ρακόβσκι αποφασίζει να πάρει 

στην Κωνσταντινούπολη τον γιό του και να τον γράψει στην σχολή που φοιτούσε και 

ο Κρέστοβιτς, έπειτα από παρότρυνση του τελευταίου. Αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή 

δεν είχε σκοπό να αποχωριστεί τον γιό του και να τον στείλει να σπουδάσει στη 

Μεγάλη του Γένους Σχολή στη Ξηροκρήνη, αλλά γνώριζε τι σημαίνει να λάβει κανείς 

ανώτερη εκπαίδευση από τις σημαντικότερες σχολές της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Επιπλέον, ο Ρακόβσκι δεν θα ήταν μόνος του καθώς στην ίδια σχολή 

βρίσκεται ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του φίλος Γαβριήλ Κρέστοβιτς και πλέον 

βρίσκεται και εκείνος υπό τη προστασία του Στέφανου Βογορίδη. 

          Η διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη και η φοίτηση του στην ελληνική σχολή 

αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια μέσα του. Μόλις εγκαταστάθηκε άρχισε να φορά την 

ενδυμασία των ευγενών του Κότελ και να μελετά τις τραγωδίες των Αισχύλου και 

Αριστοφάνη. Διδασκόταν φυσική, μαθηματικά, κλασσικές γλώσσες, χημεία, 

αστρονομία, γαλλικά, φιλοσοφία, ρητορική και θρησκευτικά. Τα πρώτα 2 χρόνια 

μελετούσε τους Ολύνθιους λόγους του Δημοσθένη, Ξενοφώντα, Θουκιδίδη και 

Ηρόδοτο, τη λογική της Σουαβίας,  κατήχηση, γεωγραφία, τα έπη του Ομήρου,  

θρησκευτικά και ρητορική. Κατά το τρίτο έτος γαλλικά, λατινικά, μαθηματικά, 

φιλοσοφία και άλγεβρα. Όπως γράφει σε γράμμα του στον παλιό του δάσκαλο Ράϊνο 

Πόποβιτς (2 Μαρτίου 1841) 29 , ο Βογορίδης επιμένει να μάθει και αραβικά και 

περσικά. Κατείχε σε τέτοιο βαθμό τα αρχαία ελληνικά που μπορούσε να μελετά τους 

αρχαίους και να ενσωματώνει τις διδασκαλίες τους στις θεωρίες του. Η ποιητική του 

απόπειρα δείχνει ότι είχε γνώση της τότε σύγχρονης του ελληνική λογοτεχνία 

                                                
28М. Arnaudov. (1942), σελ. 19 
29M. Arnaudov, M. Dmitrov, P. Dinevov, D. Kosev I L. Stoyanov (επιμ.), (1952), Archiv na G. S. Rakovski, Tom  Ι Pisma 

I Rukopisi na Rakovski, Sofia, Izdaniye na Bulgarskata Akademiya na Naukite, σελ. 16 
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εμποτισμένη με το επαναστατικό πνεύμα και πατριωτισμό, που ήταν αγαπημένο 

ανάγνωσμα των Ελλήνων μαθητών σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. 

     Πραγματικά, το ανήσυχο του πνεύμα και το  νου του σε μία επανάσταση που 

ακόμη δεν έχει αρχίσει ο Ρακόβσκι ξεκινά την αναζήτηση του για ανθρώπους που 

ταυτίζονται μαζί του. Αυτή ήταν και η αιτία να γνωρίσει τους Νεόφυτ Μποζβέλι και 

Ιλαρίωνα Στογιάνοβιτς. Από Κότελ και Ελένα αντίστοιχα. Πρώτα γνωρίζει τον Νεόφυτ 

και έμεινε συγκλονισμένος από το πνεύμα, το ήθος και το μαχητικό ταπεραμέντο του 

κατά τριάντα πέντε  χρόνια μεγαλύτερου του δασκάλου και μονάχου. Ήταν φανατικός 

κατά των Ελλήνων και αυτό επέδρασσε στον Ρακόβσκι. Όταν ο Νεόφυτ επισκέφθηκε 

την Πόλη το 1839 οι Βούλγαροι δεν μετρούσαν παραπάνω από  20-30 χιλιάδες, δεν 

είχαν οργανωθεί και δεν είχαν κάποια ιδεολογία ακόμα30. . Κι όμως με τα λόγια του ο 

Νεόφυτ κατάφερε να ενώσει όλους αυτούς τους ράφτες, γαλατάδες, κηπουρούς και 

συνάφια και να τους μεταλαμπαδεύσει βασικούς στόχους:  δημιουργία βουλγαρικής 

εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη που να είναι εκφραστής της αφύπνισης τους και 

εκδίωξη του μισητού πνευματισμού των Ελλήνων στη Βουλγαρία και να 

αντικατασταθεί με βουλγαρικό.  Ακόμη ενα πρόσωπο που τον εμπνέει να 

επαναστατήσει και με το οποίο είχε πιο κοντινές σχέσεις είναι ο  Ιλαρίωνας που είναι 

πιο κοντά του ηλικιακά, 9 χρόνια μεγαλύτερος, και είναι πιο μορφωμένος και με 

περισσότερο κύρος από τον Νεόφυτ. Μετά από φοίτηση στην Ελένα και το 

Αρναμπάσι, πάει για προσκύνημα στο Άγιο Όρος και φοιτά και εκεί, μετά πάει στον 

Άνδρο στον ξακουστό Καϊρη που κατηγορείται από τον Πατριάρχη για αιρετικές 

αντιλήψεις. Τελικός προορισμός του είναι το Αθηναϊκό κολλέγιο (1838-1841). Ο 

Κρέστοβιτς εκτιμά πολύ τον Ιλαρίωνα γιατί για αργότερα  τον προορίζει για 

αρχιεπίσκοπο. Εξορίστηκε το 1845 μαζί με τον Νεόφυτ, τον οποίο στήριζε πολύ στον 

αγώνα του κατά του φαναριώτικου πνευματικού ζυγού, και προσπάθησε σθεναρά να 

τον αποτινάξει το 1860 ως επίσκοπος Ιλαρίων Μακαριοπόλσκι ή Μακαριουπόλεως 

                                                
30М. Arnaudov, (1942), σελ. 23 
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πλέον, γίνεται ένας από τους πρωτοστάτες στο κίνημα της βουλγαρικής 

εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας. Ο Ρακόβσκι δέχεται  δύο φορές πρόσκληση από τον 

Ιλαρίωνα να τον επισκεφτεί όταν βρέθηκε στην Αθήνα στις άδειες και τις διακοπές 

του το  '39 και '40.  Σκοπός της επίσκεψης του στην  Αθήνα ήταν  για να είναι μαζί με 

ομοϊδεάτες του Βούλγαρους που φοιτούσαν εκεί, είτε στο γυμνάσιο είτε στο κολλέγιο. 

Τέλος, σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην πρωτεύουσα του οθωμανικού 

κράτους συνεχίζει να διατηρεί σχέσεις και με τον θείο του τον Μαμτσάρωβ που 

επίσης είναι εξόριστος λόγω της επαναστατικής του δράσης, συγκεκριμένα για την 

υποκίνηση επανάστασης στο Βέλικο Τύρναβο, και της συμμετοχής του στους ρωσο-

οθωμανικούς πολέμους και η επικοινωνία τους  τον κάνει να μισεί ακόμα 

περισσότερο τον φαναριωτισμό και τον παρακινεί να δράσει κατά του οθωμανικού 

ζυγού. 

        Το 1839 ο Ρακόβσκι αισθάνεται μια πολύ μεγάλη πατριωτική διάθεση και καθώς 

ήταν απασχολημένος με τα μαθήματα του υπό το αυστηρό βλέμμα του Βογορίδη, 

δεν αφιερώνει πολύ χρόνο στο εθνικό κίνημα. Η γνωριμία του όμως με τον Μποζβέλι 

θα τον κάνει να μην ενδιαφέρεται πλέον για τα μαθήματα του και για τη γνώμη του 

μέντορα και προστάτη του.  Αρχίζει και μιλά κατά της πολιτικής της άγνοιας και της 

εκμετάλλευσης του λαού από το πατριαρχείο. Αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά  με κάθε  

ψήγμα αναγέννησης πίσω στη πατρίδα του και γύρω από αυτήν, όπως το άνοιγμα 

τυπογραφείου στο Γκάμπροβο, την δράση του Απρίλωβ, στην έκδοση του έργου του 

Βενελίν και στη δράση τόσων υπερασπιστών του έθνους σκορπισμένοι σε πόλεις του 

εξωτερικού. Παίρνοντας παράδειγμα από τους φοιτητές στην Ελλάδα που είχαν 

οργάνωση υπέρ των επαναστάσεων σε Κρήτη και Θεσσαλία, οι νεαροί Βούλγαροι 

εκεί ίδρυσαν μια μυστική “Μακεδονική Κοινωνία”, ονομάστηκε έτσι για να μην 

κινήσει υποψίες  στους Έλληνες για τη βουλγαρική επαναστατική δράση,  με σκοπό 

να κηρύξουν ταυτόχρονα επανάσταση με την ελληνική εξέγερση. Και παρόλο που ο 

Ρακόβσκι ποτέ δεν έκρυψε πως ήρθε σε επαφή στην Αθήνα με Βούλγαρους φοιτητές 

που είχαν την ίδια δίψα για επανάσταση με εκείνον, ποτέ δεν έκανε λόγο σε κανέναν 
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για την “Μακεδονική Κοινωνία”, ούτε καν στον δάσκαλο του τον Ράϊνο με τον οποίο 

μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά για την μεταστροφή του προς την απαξίωση κάθε τι 

ελληνικού και την ετοιμότητα του για εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Κοντά στον 

Ιλαρίωνα  που ήταν στην Αθήνα και έτοιμος να φτάσει στα άκρα για τον σκοπό ένωσε 

τις δυνάμεις του με την “Βουλγαροσλαβική φιλομαθής εταιρία” των Βούλγαρων 

μαθητών στην Άνδρο που αργότερα μεταφέρθηκε στην Αθήνα με προτεραιότητα 

τους  να εισηγηθεί η βουλγαρική γλώσσα στην εκπαίδευση και να εκδιωχτούν οι 

Έλληνες ηγεμόνες παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα. Για τον Ρακόβσκι η πολιτισμικη 

αναγέννηση και η πολιτική επανάσταση δεν αναιρεί η μια την άλλη, αλλά στην 

καρδιά του βρίσκεται η δεύτερη και αυτή ήταν η δική του προτεραιότητα. 

      Οι Ρακόβσκι και Ιλαρίων είχαν αναλάβει από την Μακεδονική Κοινωνία να 

παρακολουθούν τη κατάσταση στη Πόλη για στρατιωτική προετοιμασία και να 

ενημερώνουν γραπτά για όλα. Ο Ιλαρίωνα ανικανοποίητος από την απλή 

παρακολούθηση αφήνει αυτό στο  Ρακόβσκι και οργώνει την Βουλγαρία για να κάνει 

έλεγχο στις μεγαλύτερες πόλεις. Εν των μεταξύ ξεσπά η κρητική επανάσταση και οι 

Έλληνες επαναστάτες μπαίνουν στην Θεσσαλία. Στο Νις οι Βούλγαροι εξεγέρθηκαν 

το 1841. Βράζοντας από επαναστατικότητα ο Ιλαρίων φέυγει για Τύρναβο και ο 

Ρακόβσκι για Μπραϊλα γνωρίζοντας ότι εκεί ετοιμάζεται κάτι για βουλγαρικό 

ξεσηκωμό. Ίσως η φυγή του εκεί να έχει να κάνει και με την πρόθεση του να ξεκόψει 

από τον Βογορίδη , κάτι  που θέλει να κάνει καιρό. Όπως αναφέρει και ο Αρναούτωβ 

στο βιβλίο του, σύμφωνα με τον  Κρέστοβιτς σε ένα γράμμα που έγραψε προς τον 

δάσκαλο τους ο Ρακόβσκι έκανε πολλά χρέη στην Πόλη, διαφθείρθηκε με την 

θρησκεία και έφυγε στη  Μπραϊλα για να δουλέψει ως δάσκαλος για 4 χιλιάδες 

γρόσια το χρόνο. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές όπως  Σλαβέϊκωβ 31 ο Ρακόβσκι 

ζούσε μια πλούσια ζωή κατά τα χρόνια φοίτησης του στην Ξηροκρήνη και με τον φίλο 

του διάκονο Διονύσιι Κονγκάρ επιδιδόταν σε ξυλοδαρμούς και διενέξεις με Έλληνες 

                                                
31М. Аraudov, (1942), σελ. 28 
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και Βούλγαρους συμμαθητές του και ήταν ασεβής προς τον μέντορα του. Πιθανώς ο 

Βογορίδης να αντιλήφθηκε για την επαναστατική του δράση σε μια περίοδο που 

ανερχόταν η πολιτική και διπλωματική του καριέρα και ο Ρακόβσκι συνειδητοποίησε 

πως ίσως ο προστάτης του να τον προετοίμαζε για διάδοχο του και  κατάλαβαν και οι 

δύο πως πλέον δεν μπορούν να συνυπάρξουν. 

       Από αυτό του σημείο ξεκινά η ζωή του περιπλανητή. Είναι είκοσι χρονών, χωρίς 

εμπειρία και εκτιμά τη ζωή με αφελή οπτιμισμό, αλλά έχει πάθος και διαθέτει τους 

εσωτερικούς συνδέσμους να κινήσει εξέγερση νέων ήξερε πως να κινηθεί μεταξύ 

Ελλήνων και Βουλγάρων που έχουν ως σκοπό την ανεξαρτησία. Ήταν 

προετοιμασμένος να δράσει και μόνος του βασιζόμενος στο ταπεραμέντο του, την 

ηγετική του ικανότητα και την εγγενή του αντίρρηση. 
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Ο ΡΑΚΟΒΣΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΕΛΛΗΝΕΣ 

2.1. ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 

           Μπορεί να ειπωθεί ότι η πρώτη σημαντική επαφή του μεγάλου επαναστάτη 

ήταν όταν, όντας έφηβος, ξεκίνησε τη φοίτηση του στη Μεγάλη του Γένους σχολή  

όπου φοιτούσαν κυρίως Έλληνες, αλλά υπήρχαν και μερικοί Βούλγαροι από Κότελ, 

Σλίβεν, Σάμοκωβ. Η αλληλεπίδραση και με τους μεν και με τους δε είχε επιρροή πάνω 

του, αλλά εκείνος είχε από πριν την προδιάθεση του αναπτυγμένου εθνικού 

χαρακτήρα. Κάθε τι ελληνικό τον νευρίαζε και σε αντιπαράθεση με τους  Έλληνες 

συμμαθητές του που σκεφτόταν για το  για το μέλλον της χώρας τους, εκείνος 

σκεφτόταν για την άσχημη κατάσταση της Βουλγαρίας και για την προηγούμενη της 

δόξα που είχε σκονιστεί.  Στον ελληνικό σωβινισμό αυτός απαντούσε με βουλγαρικό 

σωβινισμό. Στην υπεροψία τους προς τους “βαρβάρους”, εκείνος αντιπαράθετε τα 

ηθικά χαρακτηριστικά του κάποτε δοξασμένου σκλάβου. Σε αλληλογραφία  του με 

άλλους Βούλγαρους δεν κρύβει την χαρά του για την αφύπνιση του έθνους, ότι 

πρώτα από όλα ανοίγουν σχολεία και το μίσος προς τον ελληνικό πνευματισμό 

μεγαλώνει και πρέπει να σκέφτονται και την αποτίναξη του πολιτικού ζυγού. Οι τότε 

Βούλγαροι συμμαθητές του, όπως ο Ντόμπρεβσκι, είναι μάρτυρες της προπαγάνδας 

του στους εξελληνισμούς Βούλγαρους της Σχολής που καταγόταν από την Μακεδονία.  

Δείχνοντας ασέβεια προς τους διδασκάλους του και τους κανονισμούς της σχολής και 

μπαίνοντας σε διένεξη με τον μέντορα του τον Βογορίδη στο σπίτι του οποίου 

αισθανόταν σαν στο σπίτι του και με την ηλικιωμένη μητέρα του να έχει αδυναμία 

στον νεαρό, συχνά κινούνται εκτός πόλης. Φαίνεται ότι ο  Ρακόβσκι στην 

Κωνσταντινούπολη έζησε αρκετά έντονα ακρότητες στις οποίες ήταν επιρρεπής ο 

χαρακτήρας του.  Τον τελευταίο καιρό πριν την αναχώρηση του από την Πόλη είχε 

εγκαταλείψει το σχολείο και ασχολούνται με πράγματα που δεν θα τον βοηθούσαν 

ιδιαίτερα στις ακαδημαϊκές του βλέψεις. Αλλά από ότι φαίνεται δεν σκέφτεται πλέον 
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την μάθηση και την ήσυχη δουλειά. 

    Η μοίρα όμως του επιφύλασσε  μια μεγάλη έκπληξη, καθώς το ελληνικό 
διαβατήριο που του είχε εκδώσει ο Έλληνας πρόξενος στο Βουκουρέστι32 ήταν αυτό 
που του έσωσε τη ζωή από βέβαιο θάνατο. Η πρόθεση της Ελλάδας ήταν να 
διαφυλάξει το κύρος της και με την πράξη της αυτή να δείξει στους χριστιανούς πως 
κανένας Έλληνας υπήκοος δεν είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Η πράξη αυτή είναι μεγάλης σημασίας για ένα νεοσύστατο 
ανεξάρτητο κράτος που προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση και τη δύναμη του σε μια 
περιοχή και ένα γειτονικό κράτος που χαρακτηρίζονται από αστάθεια και την συνεχή 
απειλή επανάστασης και απώλειας εδαφών. Επιπρόσθετα, και ο ίδιος ο  
Κωνσταντίνος Ρίζος ζήτησε από τον Μαυροκορδάτο να μην αφήσει τον “νέο, 
μορφωμένο και ετοιμόλογο” Βούλγαρο στο έλεος της Τουρκίας. Έπειτα από 
συνεννόηση μεταξύ τους οι διπλωματικοί κύκλοι του Βουκουρεστίου, της Αθήνας και 
της Κωνσταντινούπολης αποφασίζουν να τον μεταφέρουν στην τελευταία στις 3 
Αυγούστου όπου παραμένει για τρεις εβδομάδες υπό άκρα μυστικότητα και 
κρυμμένος. Στο διάστημα αυτό συναντιέται μια φορά με τον πατέρα του και στις 22 
Αυγούστου ο Μαυροκορδάτος που διαπίστωσε ο ίδιος την αλήθεια στα λόγια του 
Έλληνα πρόξενου στο Βουκουρέστι αποφασίζει να τον στείλει στη Γαλλία κατόπιν 
ενημέρωσης του Έλληνα υπουργού εκεί, του Ιωάννη Κωλέττη33 .Δεν καταφέρνει όμως 
ποτέ να φτάσει μέχρι το Παρίσι και παρέμεινε στη Μασσαλία. Η αιτία ήταν πως ο 
Γάλλος πρόξενος στο Βουκουρέστι είχε ενημερώσει τον Υπουργό Εξωτερικών, ο 
οποίος ζήτησε από τον υπουργό της αστυνομίας να περιοριστεί ο Γκεόργκι Μακεντόν. 
Δεν είναι γνωστό το ακριβές διάστημα που παρέμεινε ο Ρακόβσκι στη χώρα, αλλά 
είναι σίγουρο εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο ζωής ενός ελεύθερου λαού και αυτό 
μόνο τον ενδυνάμωσε να συνεχίσει τον αγώνα του για εθνική ανεξαρτησία. Λόγω των 
μη ευνοϊκών συνθηκών προς το πρόσωπο του, κρίνεται ως καλύτερο να επιστρέψει 
πίσω στη Βουλγαρία. 
     Πριν να επιστρέψει στη πατρίδα κάνει μια στάση στην ελληνική πρωτεύουσα όπου 
συναντά τους παλιούς του φίλους, μεταξύ αυτών και τον Μποζβέλι Μακαριπόλσκι, 
και ενημερώνεται για την πορεία της εξέγερσης. Εκεί γνωρίζει και μερικούς εμπόρους 
από το Βέλικο Τύρναβο που τον προσκαλούν να γίνει δάσκαλος στη πόλη. Πρόσκληση 
την οποία και δέχεται και το τέλος του έτους 1843 τον βρίσκει ήδη στην πόλη. Η 
παραμονή του εκεί διήρκησε ελάχιστα, καθώς βρέθηκε εν μέσω διένεξης με τον εκεί 
μητροπολίτη Νεόφυτο όταν του ζήτησε τα έγγραφα εκπαίδευσης του. Η επιλογή του 
είναι να γυρίσει στον τόπο του όπου κι τον βρίσκε το νέο έτος του 1844 

 

 

                                                
32Βλέπε σελ.41 
33Veselin Trajkov, (1974), σελ. 69-79 
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2.2 Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΧΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ 

      Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο Παϊσιος Χιλεντάρσκι, ο Νεόφυτ Μποζβέλι και 

ο Γκεόργκι Ρακόβσκι θεωρούσαν πως το βουλγαρικό έθνος δεν ήταν υπόδουλο 

μονάχα των Τούρκων, αλλά και τον Ελλήνων του Φαναριού. Οι μεν είχαν κατακτήσει 

τα βουλγαρικά εδάφη τους είχαν επιβάλει αβάσταχτους φόρους για να συντηρούνται 

οι ίδιοι και οι δεύτεροι προσπαθούσαν μέσω της επιβολής του ελληνικού πολιτισμού, 

κυρίως μέσω των σχολείων και του πατριαρχείου, να τους εξελληνίσουν και  τελικώς 

αφομοιώσουν. Και είχαν καταφέρει τον σκοπό τους αμφότεροι σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, καθώς οι όποιες προσπάθειες εξεγέρσεις του λαού αποτύγχαναν πάντα, είτε 

λόγω καλής οργάνωσης είτε ελλείψει πόρων, και πολλοί είχαν πλέον φτάσει στο 

σημείο να μην ομιλούν την βουλγαρική γλώσσα αλλά την ελληνική ως μητρική τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι λόγιοι οι οποίοι υποτιμούσαν τη 

βουλγαρική γλώσσα και προτιμούσαν την ελληνική  για τη συγγραφή των έργων τους. 

Μερικοί βέβαια δεν περιορίστηκαν μόνο στον υποβιβασμό της γλώσσας, αλλά και 

της ελληνοποίησης τους. Εφόσον τα κριτήρια της θρησκευτικής υποταγής στο 

πατριαρχείο και της χρήσης της ελληνικής γλώσσας πληρούνταν προχωρούσαν και 

στην αλλαγή των ονομάτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μέντορας 

του Ρακόβσκι, ο Στέφανος Βογορίδης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω γεννήθηκε 

με το βουλγαρικό όνομα Στόϊκο, αποφάσισε όμως να το αλλάξει στο ελληνικό 

Στέφανος. Το ίδιο έπραξε και με το επίθετο που διάλεξε να πάρει, να εξελληνίσει το 

όνομα ενός εκ των μεγαλύτερων βασιλέων της Βουλγαρίας, του Μπορίς. Τα χνάρια 

του ακολούθησε και ο γαμπρός του Γαβριήλ Κρέστοβιτς που ήταν γνωστός και με την 

ελληνική μετάφραση του επιθέτου του, δηλαδή Χρηστίδης. Ακόμη και η θεωρία του 

περί της καταγωγής των Βουλγάρων ήταν πολιτική και ως στόχο είχε να πείσει  το 

βουλγαρικό έθνος πως δεν χρειάζεται να επιδιώκουν την εθνική τους ελευθερία, 

καθώς είναι “ξαδέρφια” με τους Τούρκους και η συνύπαρξη τους στην ίδια 

αυτοκρατορία είναι καλή και αποτελεσματική. Λόγια εξελληνισμένου Βούλγαρου 
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που πλέον είχε βρει τη θέση του μεταξύ της τάξης των Φαναριωτών. 

        Και είναι ίσως βάσιμο να εικάσουμε πως αν δε ο Παϊσιος δεν είχε συγγράψει την 

“Σλαβοβουλγαρική Ιστορία” του με τη πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι 

Βούλγαροι να συμμερίζονταν την άποψη τους χωρίς την βουλγαρική αναγέννηση. 

Όπως όμως γράφει και ο Σπύρος Σφέτας: 

“Ο Γκεόργκι Ρακόβσκι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της βουλγαρικής 

μετάλλαξης και της διφορούμενης στάσης απέναντι στον ελληνισμό. Από μαθητής 

του Πόποβιτς εξελίχτηκε σε ένθερμο οπαδό των ιδεών του Απρίλωβ. [...] “34 

      Ή όπως γράφει και ο ίδος ο Ρακόβσκι για τον εξελληνισμό των Βουλγάρων: 

“[...] Η βουλγαρική γραικομανία προξένησε το μεγαλύτερο κακό και τη μεγαλύτερη 

ζημιά στους Βούλγαρους, το μεγαλύτερο όφελος τους Έλληνες. Να γιατί οι Έλληνες 

προσπάθησαν να εξελληνίσουν τους Βούλγαρους. Είναι γνωστό ότι 7 εκατομμύρια  

βουλγαρικός λαός δεν είναι κάτι το λίγο για να αφομοιωθεί από δύο εκατομμύρια 

φτωχούς Έλληνες [...]”35 

   Και παρά την αντιπαράθεση του με τους Φαναριώτες εκφράζει μόνο θαυμασμό για 

τον τρόπο που δείχνουν οι Έλληνες την αγάπη τους για τη πατρίδα και όλες τις θυσίες 

που έχουν κάνει για αυτή: 

“Οι Έλληνες είναι σκορπισμένοι σε ξένες χώρες, ξεχωρίζουν  με τις εκκλησίες τους, 

τα κέντρα πολιτισμού, τα σχολεία [...]”36 

“Άλλοι λαοί δεν είναι έτσι! Εμείς στα αλήθεια με δίκιο φωνάζουμε κατά των 

Ελλήνων, αλλά όσο υπάρχουν τέτοιοι φορείς [όπως παραπάνω] είναι άξιοι 

θαυμασμού. Αυτοί θυσιάζουν λίγα και πολλά, όταν πρόκειται για το κοινό τους 

                                                
34Σπυρίδων Σφέτας (2002) Η εικόνα των Ελλήνων στο έργο του Βούλγαρου επαναστάτη και διανοούμενου Georgi 

Rakovski, (επιμ. Μαρία Γκέκα) στη συνάντηση της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας ΚΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό 

Συνέδριο 25-27 Μαΐου 2001, σελ. 357 
35Veselin Trajkov, (επιμ.), (1983), Suchinenie, Vtori Tom, Sofia, Publitsistika, σελ. 208 
36M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev i L. Stoyanova   (επιμ.), (1952),  σελ. 85 
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όφελος και για αυτό προόδευσαν τόσο στη επιστήμη”37 

          Και επειδή δεν θαύμαζε μόνο το πόσο  δεμένοι είναι οι Έλληνες ως λαός, αλλά 

και τη μόρφωση τους προσπαθούσε να παρακολουθεί τον τύπο της ελεύθερης 

Ελλάδας και να προμηθεύεται μέσω Κωνσταντινούπολης τις σημαντικότερες 

αθηναϊκές εφημερίδες της εποχής, όπως την “Ήλιος”, “Μέριμνα”, “Εών” και “ “Αθήνα”. 

Όπως επίσης και τη βιβλιογραφία που εξέδιδαν. Δεν είναι τυχαίο πως όσο καιρό ήταν 

στο Νόβι Σαντ μετέφρασε και ένα ανθρωπολογικό βιβλίο με τίτλο από τα ελληνικά 

στα βουλγαρικά με σκοπό να το προωθήσει στην Βουλγαρία. Ο θαυμασμός του όμως 

δεν τον κάνει να εθελοτυφλεί μπροστά σε αυτά που θεωρεί και αρνητικά 

χαρακτηριστικά των Ελλήνων όπως: 

“Ε, αν αποκτήσαμε την περηφάνεια των γειτόνων Ελλήνων η οποία για τίποτα άλλο 

δεν χρησιμεύει, εκτός από για γέλια και αποδοκιμασίες από τους άλλους λαούς”38 

θέλοντας να τονίσει πως ναι μεν οι Έλληνες έχουν πολλά επιστημονικά κατορθώματα 

για τα οποία θα έπρεπε να είναι περήφανοι, αλλά όχι υπέρμετρα. Το υπερβολικό 

πάντα προκαλεί όχι τον φθόνο των άλλων, όπως εσφαλμένα μπορεί να νομίζουν 

κάποιοι, αλλά τη κοροϊδία. Εξάλλου, ας μην  ξεχνάμε πως υπάρχουν και φορές που 

είχαν και εξωτερική βοήθεια. Χαρακτηριστικά αναφέρει την συνδρομή χιλιάδων 

Βουλγάρων που εθελοντικά υπηρέτησαν στα στρατεύματα των Ελλήνων υπέρ της 

ανεξαρτησία τους το 1821-1828. Ένας από αυτούς ήταν και ο μικρότερος θείος του  

από τη πλευρά του πατέρα, ο Μίνκο. Και τονίζεται η λέξη “εθελοντική” προσφορά 

μιας και όλοι αυτοί οι Βούλγαροι πολέμησαν για το σωστό και το δίκαιο. Για την 

ελπίδα πως η επόμενη χώρα που θα ξαναβρεί την ανεξαρτησία της θα είναι η δική 

τους. Ούτε το γεγονός πως ο πολιτισμός τους και η επιστημονική τους πρόοδο δεν 

είχε καμία απολύτως εξωτερική επιρροή, όπως από τους Βούλγαρους Πέταρ Μπερόν 

                                                
37  M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev i L. Stoyanova   (επιμ.), (1952),  σελ. 197 
38M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev i L. Stoyanova   (επιμ.), (1952),  σελ. 113 
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και Νικόλα Πίκολο39. 

     Η παρανόηση που έχει γίνει σε σχέση με τον Ρακόβσκι και τους Έλληνες είναι πως 

όταν έγραφε πως μισεί τους Φαναριώτες ερμηνεύτηκε ως “μισώ όλους τους Έλληνες”. 

Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Αντιθέτως, θέτει σαφή όρια, μεταξύ του απλού 

ελληνικού λαού και των Φαναριωτών οι οποίοι είναι “μάζωξη λαών” για τους οποίους 

οι όροι έθνος, πατριωτισμός και τιμή είναι άγνωστοι. Είναι ύπουλοι και γεμάτοι 

κακία40. Ο ίδιος μάλιστα είχε ακόμη από τα μαθητικά του χρόνια στη Ξηροκρήνη 

φίλους Έλληνες και ποτέ δεν ξέχασε πως το ελληνικό του διαβατήριο είναι αυτό που 

τον έσωσε από βέβαιο θάνατο μετά την αποτυχία επανάστασης στη Μπραϊλα. 

Μάλιστα, ένας από τους πιο αγαπημένους του Έλληνες ήταν οι Κεφαλλονίτες και οι 

Κερκυραίοι. Το ότι είχε αγαπημένους Έλληνες από συγκεκριμένο τόπο δείχνει πως 

είναι άνθρωπος που είχε γνωρίσει καλά πολλούς Έλληνες στη ζωή του από όλη την 

Ελλάδα. Μάλιστα, στο τεύχος υπ’ αριθμόν 9 του “Ντούναβσκι λέμπεντ” σχολιάζοντας 

την επικαιρότητα στα Βαλκάνια υπερασπίστηκε το δικαίωμα των Ιόνιων νησιών να 

θέλουν να προσαρτηθούν στην Ελλάδα, μιας και μιλούν ελληνικά, είναι χριστιανοί 

ορθόδοξοι και έχουν ελληνική αυτοδιάθεση. 

    Σχετικά με τον φαναριωτισμό είχε γράψει: 

“Ο ελληνικός πνευματισμός μας κυβερνάει άθεα, 

με κακία που πηγάζει από τη ψυχή μας σαν δαίμονες μας σιγοκαίνε! 

Τόσο κακοί που [το κάνουν] χωρίς δεύτερη σκέψη, 

συνεχώς ανακατεύεται στις υποθέσεις μας, 

με δύναμη δαιμονική παρακολουθεί από κοντά 

                                                
39M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev i L. Stoyanova   (επιμ.), (1952)  σελ. 331-332 
40G. S Rakovski, (1857), Goeski Put, Novi Sad, σελ. 194 
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να τους καταδώσει στους τούρκους με συκοφαντία“41 

     Αυτό που κάνει ο φαναριωτισμός σε συνεργασία με το πατριαρχείο είναι να 

διώχνει το βουλγαρικό έθνος από την εκκλησία, δεν τους αφήνει να ομιλούν 

ελεύθερα τη γλώσσα τους και τους αμαυρώνει με συκοφαντίες ενώπιον των Τούρκων 

σε κάθε ευκαιρία για να τους μειώσει και να κερδίσει περισσότερους εξαθλιωμένους 

υπηκόους που δεν θα έχουν το σθένος να ορθώσουν το ανάστημα τους. Από τη μία 

δηλαδή προσπαθεί να πλουτίσει όσο περισσότερο μπορεί από εκείνους και από την 

άλλη να τους εξελληνίσει με σκοπό την τελική τους αφομοίωση για να εμπλουτίσει 

το ποίμνιο του και να αποκτήσει περισσότερη εξουσία και δύναμη από αυτούς που 

έχει τη δύναμη να εξουσιάσει και εκμεταλλευτεί. Και όλα αυτά δεν προέρχονται μόνο 

από τους Έλληνες, γιατί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι Φαναριώτες δεν είναι 

τίποτα άλλο από μίξη “μεταναστών” που κοινά τους χαρακτηριστικά είναι ό,τι κακό 

μπορεί να αντιπροσωπεύει η ανθρωπότητα, δηλαδή αλαζονεία, τοκογλυφία, κλοπή, 

ατιμία και βία. Ίδια είναι και η τακτική που ακολουθεί το πατριαρχείο. Προσπαθεί με 

κάθε ευκαιρία να ρίξει λάσπη μπροστά σε Τούρκους στο έθνος του προκειμένου να 

το κρατήσει υποδεέστερο του και να μπορεί να το έχει υποχείριο του και να το 

ελέγχει όπως βολεύει καλυτέρα τα συμφέροντα του. Ο “ελληνικός” μηχανισμός δεν 

έχει όμοιο του, και αυτό γιατί δεν αντιμετωπίζει μόνο τους Βούλγαρους κατά αυτό το 

τρόπο, αλλά και τους ίδιους τους Έλληνες αναφέροντας χαρακτηριστικά τα 

παραδείγματα των πιστών σε Προύσα και Κρήτη που αναγκάστηκαν να φύγουν από 

τον τόπο τους προκειμένου να ξεφύγουν από τη δεσποτεία του πατριαρχείου ή να 

αλλαξοπιστούν κα να στραφούν στον καθολικισμό. Ακόμη ένα κακό που επιρρίπτει 

στο πατριαρχείο είναι πως είναι η συνέχεια της “Μεγάλης Ιδέας”.  Για αυτό ακριβώς 

το λόγο δεν θέλει το ποίμνιο του να μειωθεί με τη δημιουργία της ανεξάρτητης 

εκκλησίας των Βουλγάρων. Εάν χάσει τον μεγαλύτερο πληθυσμό των Βαλκανίων που 

εξαπλώνεται σε Μακεδονία, Θράκη, Βουλγαρία και Βλαχία, κατά τον Ρακόβσκι, τότε 

                                                
41 M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev i L. Stoyanova   (επιμ.), (1952)  σελ. 526 
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θα χάσει και μεγάλο αριθμών πιστών. Εάν όμως εξελληνίσει και αφομοιώσει έναν  

τόσο μεγάλο αριθμητικά πληθυσμό και καταφέρει να κάνει το ίδιο και με τους 

υπόλοιπους χριστιανικούς λαούς που είναι κάτω από το ζυγό της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας αυτό σημαίνει πως το ποίμνιο του θα απαριθμεί περί τα δέκα 

εκατομμύρια πιστούς και θα καταφέρει να αναβιώσει την ένδοξη εποχή της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας και θα αποκτήσει ξανά τη παλιά της αίγλη. Την άποψη 

αυτή συμμεριζόταν και ο τύπος της ελεύθερης Ελλάδας. Οι επίσκοποι του 

πατριαρχείου είναι σαν μια μαύρη σκιά που έχουν πέσει πάνω από το βουλγαρικό 

λαό και άρχισαν να διώχνουν τους Βούλγαρους δασκάλους για να κάνουν το έργο του 

εξελληνισμού πιο εύκολο. Με την απουσία δασκάλων που γνώριζαν βουλγαρικά ο 

λαός αναγκαζόταν να μαθαίνει τη γλώσσα του κλήρου, τα ελληνικά δηλαδή. Η άποψη 

του είναι πως ακόμη και όταν έρθει η ώρα να έχουν Βούλγαρους επισκόπους και είναι 

το ίδιο κακοί με τους Έλληνες θα έπρεπε να διώξουν και αυτούς και να μην δείξουν 

καμία ανοχή σε τίποτα κακό. Μάλιστα, σε ένα από τα τελευταία του έργα πριν 

πεθάνει, “Βουλγαρικοί χαϊντούκοι”, γράφει πως οι Φαναριώτες υπηρετούν ψυχήτε 

και σώματι τους Τούρκους, παρότι η ελεύθερη Ελλάδα πρεσβεύει ακριβώς το 

αντίθετο από αυτό42 . 

2.3 Ο ΡΑΚΟΒΣΚΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ 

    Όταν όμως ξεκίνησε ο Κριμαϊκός πόλεμος η άποψη της ελεύθερης Ελλάδας άλλαξε. 

Η πολιτική του βασιλιά Όθωνα ακολουθούσε τη γραμμή της Μεγάλης Ιδέας. Μαζί με 

την πολιτική της Ελλάδας άλλαξε και η στάση του Ρακόβσκι προς τη χώρα. Με την 

μεγάλη ιδέα να γίνεται βασική επίτευξη της Ελλάδας σημαίνει πως ευθυγραμμίζει 

την πολιτική της με το πατριαρχείο και αυτό συνεπάγεται την εχθρική της στάση προς 

το βουλγαρικό έθνος. Οι αθηναϊκές εφημερίδες άρχισαν να παρουσιάζουν την αγώνα 

για εκκλησιαστική ανεξαρτησία ως κίνημα του πανσλαβισμού ή ακόμη και των 

ιησουϊτών ενώ το πατριαρχείο ως αίρεση. Η πολιτική αυτή είναι μεμπτή όχι μόνο 

                                                
42Veselin Trajkov, (1971), Rakovski I Balkanskite narodi, Sofia, Nauka I Izkustvo, σελ .340-341 
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γιατί συμφωνεί με την πολιτισμική εξάλειψη ενός έθνους αλλά και γιατί προωθεί τη 

διχόνοια, τις έριδες και το μίσος μεταξύ γειτονικών κρατών σε μία περίοδο που θα 

έπρεπε να ενωθούν κατά του κοινού εχθρού που δεν είναι άλλος από την 

αυτοκρατορία και να διεκδικήσουν όλοι οι λαοί σε συνεργασία την ελευθερία και 

ανεξαρτητοποίηση τους. Κατά τον ίδιο δεν είναι λογικό ένας απλός λαός να έχει κατά 

ενός άλλου. 

   Αναμφισβήτητα το γεγονός πως η Ελλάδα έγινε αναγνωρισμένο ανεξάρτητο κράτος 

(και η Σερβία αυτόνομο) τους έδωσε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη διεκδίκηση 

και απόκτηση εδαφών. Ο Ρακόβσκι ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της 

άποψης πως οι υπόδουλοι βαλκανικοί λαοί θα έπρεπε να συνεργαστούν μεταξύ τους 

προκειμένου να αποτινάξουν από πάνω τους τον τουρκικό ζυγό δια παντός. Για αυτό 

το λόγο η αρχή του σε κάθε συνεργασία με κάθε κράτος ήταν με όρους ειλικρίνειας 

και δικαιοσύνης: 

“Μόνο  η αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των λαών μπορεί να αποτελέσει 

θεμέλιο για την [ύπαρξη] κατανόηση(ς) στα Βαλκάνια”43 

    Κάτι που θεωρεί πως δεν συμβαίνει στη περίπτωση των Φαναριωτών και δεν είναι 

δυνατόν κάποιος να περιμένει κατανόηση και χάραξη ορίων από τέτοιου είδους 

ανθρώπους. Αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο στην υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας 

της Ελλάδας είναι η ασφάλεια των Βουλγάρων της Θράκης και της Μακεδονίας με 

τους πονηρούς Έλληνες συνεχώς να τους προσελκύουν κοντά τους μέσω 

προπαγάνδας. Και είναι οι πιο ευάλωτοι γιατί με την καταστροφή του πατριαρχείου 

της Οχρίδας το 1767 ο κλήρος μπόρεσε να δράσει ανενόχλητος και να υλοποιήσει το 

σχέδιο τους για τον εξελληνισμό τους. Και δυστυχώς τα κατάφεραν γιατί σε 

βουλγαρική περιοχή όπως είναι για παράδειγμα η Χαλκιδική πλέον έχουν απομείνει 

μόνο τα τοπωνύμια να θυμίζουν την πραγματική τους καταγωγή44. Αλλά τώρα που 

                                                
43Veselin Trajkov,  (2000), Georgi Stoykov Rakovski I Makedoniya, Makedonski Pregled, Sofia, Makedonski Nauchen 

Institut za Naukaq Literatura I Obshtestven Zhivot, σελ. 6 
44 Χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για αυτά του τα λεγόμενα βιβλίο με τίτλο “Ηπηρωτικά” 
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η βουλγαρική αναγέννηση προοδεύει όλο και περισσότερο υπάρχει ελπίδα ακόμη 

και για αυτούς τους Βούλγαρους. Πολλοί ήταν  οι Βούλγαροι που συμφώνησαν με 

την άποψη αυτή και για εκείνους είναι το σωστό και το δίκαιο ο κάθε λαός να 

προσπαθεί να πετύχει τα βέλτιστα για τον εαυτό του και έχουν το φυσικό δίκιο με το 

μέρος τους, αλλά ακόμη και το φυσικό δίκαιο έχει τα όρια του. Η ηγεμονία που 

προσπαθούσε να επιβάλει η Ελλάδα είχε ξεπεράσει και αυτή των Τούρκων που ήταν 

οι πραγματικοί κατακτητές. 

      Αξίζει να αναφερθεί πως σε απάντηση του σε  μια ελληνική μπροσούρα που 

κυκλοφόρησε το 1860 κατά της βουλγαρικής Εξαρχίας η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο 

Ρακόβσκι είναι πολύ πιο διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούσε για τους 

Έλληνες πριν από την έναρξη του Κριμαϊκού πολέμου και την επιδίωξη του ελληνικού 

κράτους να πραγματοποιήσει τη μεγάλη ιδέα. 

   Ξεκινά γράφοντας πως το φυλλάδιο που εκδόθηκε είναι γεμάτο με: 

«μύθους καλόγερων που έγραψαν διάφοροι μοναχοί στα κελιά τους με το 

συνηθισμένο ελληνικό πνεύμα κατά των Βουλγάρων» 45 

εκφράζοντας καθαρά την άποψη του πως στο Άγιο όρος υπάρχει αντιβουλγαρικό 

κλίμα και επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την άποψη του πως ένα από τα 

χειρότερα πράγματα που υπάρχουν είναι ο ελληνικός μοναχισμός στο Άγιον όρος. 

  Θέλει να τονίσει δύο σημεία της μπροσούρας  τα οποία αφορούν και τους μη 

ορθόδοξους σλάβους. 

1. “Οι Έλληνες λένε ότι ο θεός και το άγιο πνεύμα διάλεξαν τη δική τους γλώσσα 

και αυτούς για να διαφωτίσουν ολόκληρο τον κόσμο στον χριστιανισμό και η 

γλώσσα τους ονομάζεται θεϊκή και γλώσσα του ευαγγελίου.” 

και 

                                                
45Veselin Trajkov (επιμ.), (1983),  σελ. 239 
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«ο θεός ευπρόσδεκτα έστειλε την γλώσσα τους (ελληνική) για να εξυμνήσουν το 

όνομα του στις αγίες γραφές και αυτοί μόνοι τους να εξαπλώσουν την πίστη και την 

ειρήνη [...] από αυτούς πολλοί λαοί διαφωτίστηκαν, και εμείς οι σλάβοι, από αυτούς 

πήραμε τη καλύτερη κληρονομιά, αληθινή γνώση του θεού και τη σωτηρία μας.»46 

2. Οι Έλληνες υποστηρίζουν  πως αυτοί βάπτισαν του Βούλγαρους, τους έδωσαν 

αλφάβητο, διαφωτισμό και κάθε άλλο καλό χαρακτηριστικό!!! 

        Η απάντηση του είναι «Αφήνουμε τους Έλληνες να χαίρονται τους μύθους τους» 

και απευθύνεται στους σλάβους λόγιους υπενθυμίζοντας τους όταν το Άγιο Πνεύμα  

έδωσε το χάρισμα στους αποστόλους να μιλάνε όλες τις γλώσσες δεν υπήρχε ούτε 

ένας Έλληνας ανάμεσα τους, ήταν όλοι εβραίοι. Επομένως ο θεός δεν διάλεξε ούτε 

το δικό τους λαό ούτε τη δική τους γλώσσα για να τον δοξάσουν. Κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί διάκριση κατά των άλλων λαών από το Θεό. Αλλά ο Θεός 

είναι δίκαιος και δεν κάνει διακρίσεις και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο 

προϊόν “ενός χαζού σκεπτικού”. Είναι λοιπόν και προϊόν της υπερβολικής 

περηφάνειας για την οποία ο Ρακόβσκι κατέκρινε τους Έλληνες και πριν την εμφάνιση 

της Μεγάλης Ιδέας. Όπως γράφει και ο ίδιος, οι Έλληνες μισούσαν τους βάρβαρους 

και θεωρούσαν όλους τους υπόλοιπους εκτός από τους εαυτούς τους τέτοιους, αλλά 

είναι γνωστό πως “σαλιάριζαν” στις αυλές άλλων εξίσου έξυπνων λαών όπως οι 

Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Άραβες, οι σανσκριτικοί και άλλοι47. 

        Όσον αφορά το δεύτερο σημείο της μπροσούρας στο οποίο δίνει βάση, είναι 

χαζό να θεωρεί κανείς πως ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος είναι αυτοί που δημιούργησαν 

το κυριλλικό αλφάβητο και ότι πριν από αυτό δεν υπήρχε σλαβική γραφή και πως 

αυτοί βάπτισαν τους σλάβους. Αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως “ένας ωραίος μύθος 

που μόνο ελληνικό κεφάλι μπορεί να σκεφτεί”.  Οι Βούλγαροι ήταν οι πρώτοι που 

βαπτίστηκαν χριστιανοί και αυτό γιατί παίρνει ως δεδομένο ότι την εποχή που 

                                                
46Veselin Trajkov (επιμ.), (1983),σελ. 240 
47Veselin Trajkov (επιμ.), (1983),Suchinenie, Treti Tom, Istoriografiya, Sofia,Bulgarska dnevnitsa, broj 1, 26 Uni 1857 

σελ. 240-241 
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ταξίδεψε ο απόστολος Παύλος στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν Έλληνες, μόνο οι 

Ιλλυρίοι που είναι Βούλγαροι και είναι εκείνοι που πρώτοι βάπτισε και ίδρυσε την 

δεύτερη εκκλησία στη Μακεδονία, τον τόπο τους. Παραθέτει ακόμη και τα λεγόμενα 

του Δημοσθένη, σύγχρονου του Φιλίππου της Μακεδονίας και του Μέγα Αλεξάνδρου, 

όταν μιλούσε αγόρευσε ενώπιον των Αθηναίων εναντίον των Μακεδόνων τους 

συγκατέλεγε στα ιλλυρικά φύλα που είναι οι Βούλγαροι και όχι στα ελληνικά.  Ακόμη 

και το γεγονός πως η δεύτερη εκκλησία ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη είναι δείγμα της 

βουλγαρικότητας του τόπου από εκείνα τα χρόνια. Και αυτό όχι γιατί ο απόστολος 

Παύλος δεν είχε ταξιδέψει και στην Αθήνα, αλλά γιατί η ειδωλολατρική τους πίστη 

στην Αθήνα δεν τους άφηνε να αλλαξοπιστήσουν τόσο εύκολα. Για τους κατοίκους 

της Θεσσαλονίκης, που ήταν Βούλγαροι, ήταν πιο εύκολο γιατί είχαν τις σανσκριτικές 

τους πίστες και ήταν πιο ευέλικτες. 

    Βέβαια, μετά τον θάνατο και τον κατακερματισμό της αυτοκρατορίας του από τους 

διαδόχους του τα ονόματα έλλην και γραίκος χάθηκαν και δεν είχαν πια καμία 

πολιτική σημασία, αλλά το όνομα ρωμαίος μετά την κατάκτηση τους από την 

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ακόμη και στη βυζαντινή αυτοκρατορία κράτησαν το όνομα 

ρωμαίος το οποίο και αποδόθηκε από τους Τούρκους στο χριστιανικό μιλλέτ - ρουμ 

μιλλέτ. Μόνο μετά το 1821 τα ονόματα έλληνοι και γραίκος απέκτησαν και πάλι 

πολιτική σημασία. 

    Επομένως, ούτε και ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος δεν ήταν αυτοί που βάπτισαν τους 

Βούλγαρους. Ήταν αυτοί που βάπτισαν τους απογόνους του Αττίλα, τον Μπορίς και 

τους υπηκόους του. Και αυτό γιατί ο Κύριλλος ήταν ζωγράφος και επισκέφθηκε το 

Πρεσλάβ και ο Μπορίς του ζήτησε να του ζωγραφίσει κάτι. Ο Κύριλλος ζωγράφισε την 

Δευτέρα Παρουσία, κάτι που τρόμαξε τον Μπορίς και αποφάσισε με την θέληση του 

να βαπτιστεί. Το ίδιο έκαναν και οι υπήκοοι του, εκτός από σαράντα άτομα που 
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αντιστάθηκαν, αλλά οι άντρες του Μπορίς τους “νίκησαν”. “Αυτό ήταν όλο και όλο”48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48Veslin Trajkov (επιμ.),  σελ. 242 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΡΟΥΜΑΝΟΙ 

3.1 Η ΑΡΧΗ... 

     Την πρώτη φορά από τις έξι συνολικά, που ο Ρακόβσκι πάτησε το πόδι του σε 

ρουμανικό έδαφος ήταν σε ηλικία μόλις είκοσι ετών, ενώ πρωτύτερα έχει έρθει σε 

πλήρη ρήξη με τον μέντορα του στη Κωνσταντινούπολη Στέφανο Βογορίδη και έχει 

αποφασίσει να εγκαταλείψει την ζωή για την οποία τον προόριζαν. Ο Ρακόβσκι είχε 

καταλάβει πως το κάλεσμα του ήταν κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη χώρα του 

να κερδίσει την ελευθερία της και ήταν έτοιμος να αφιερώσει όλη του τη ζωή για 

αυτό το σκοπό. 

     Ήταν ο πρώτος σταθμός στη ζωή του ξενιτεμένου και κατατρεγμένου επαναστάτη, 

χωρίς να το γνωρίζει. Έφτασε στην Μπραϊλα  τον Αύγουστο του '41 δια θαλάσσης και 

αποφασίζει να αλλάξει το όνομα του και να κάνει μια νέα αρχή (ίσως εν μέρει και για 

να μην έχει μπλεξίματα εάν όντως είχε δημιουργήσει πολλά χρέη στην 

Κωνσταντινούπολη).  Αποφασίζει πως το όνομα του θα είναι Γκεόργκι Μακεντόν ή 

Γκεόργκι Στέφαν Μακεντόν (από το όνομα του Γκεόργκι Μαμτσάρωβ και την 

Μακεδονική Κοινωνία). Αμέσως μόλις έφτασε στην πόλη έμαθε για την επαναστατική 

δράση που είχαν οργανώσει οι Βούλγαροι εκεί με αρχηγό τον Σέρβο αξιωματικό 

Τάτιτς, αλλά πρωτού προλάβει  να περάσει τον Δούναβη για να απελευθερώσει το 

βουλγαρικό έθνος από τον ζυγό διαλύθηκε από τις ρουμανικές αρχές με πολλούς 

επαναστάτες να καταδίδονται. Έμεινε εκεί με την ελπίδα ότι η επαναστατική δράση 

ίσως ανασυνταχθεί και πάλι. Έκανε φιλίες γρήγορα με μερικούς επαναστάτες. Τη 

δεκαετία του 40' η πόλη ήταν γεμάτη με Έλληνες και Βούλγαρους, κυρίως από 

ανατολική Βουλγαρία, μετανάστες που κρατούσαν το εμπόριο και είχαν ξύπνιο 

πνεύμα. Ανάμεσα τους ο Ρακόβσκι άρχισε τη “σιωπηλή” του δράση. Σύντομα έγινε ο 

αγαπημένος των Βουλγάρων και τον αποκαλούσαν δάσκαλο γιατί δίδασκε γαλλικά 

και αρχαία ελληνικά. Μάζεψε γύρω του τους εναπομείναντες από τους διαλυμένους 

επαναστάτες και άρχισε επαφές – διαπραγματεύσεις με τον αρχηγό  της 
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θεσσαλοηπειρωτικής εταιρίας Σταύρο Γκεόργκι, ο οποίος είχε οδηγίες για κοινή 

δράση Ελλήνων και Βουλγάρων στη Ρουμανία. Σχηματίστηκε καινούρια εταιρία και 

οι διαταγές για όσους είχαν δώσει όρκο ήταν ο Γεώργης  να προετοιμάσει και 

εξοπλίσει τους Ελληνες από Γκαλάτσι, Μπραϊλα και Βουκουρέστι, ο Γκεόργκι Καζάκος 

θα φρόντιζε για τον εξοπλισμό των πιο φτωχών Βουλγάρων στο Γκαλάτσι 

διατηρώντας επαφές με την οργάνωση στη Βεσαραβία, και μόνος του ο Ρακόβσκι στο 

σπίτι του οποίου συναντιόνταν οι κύριοι διοργανωτές θα σχεδίαζε το όλο πλάνο. 

Υπολογιζόταν πως από τη Βεσαραβία και το Γκαλάτσι θα ερχόταν περίπου 1.000 

έφιπποι και πεζοί, θα ενώνονταν με τους τοπικούς επαναστάτες και όταν πάνε όλοι 

στη Μπραϊλα που οι αρχές δεν θα μπορούσε να τους αντισταθεί θα περνούσαν τον 

Δούναβη. Οι συνωμότες είχαν σκοπό να επιβάλουν στους πιο εύπορους πολίτες και 

εμπόρους συνεισφορά γύρω στα 35 χιλιάδες δουκάτα και να σκοτώσουν μερικούς 

Τούρκους και να πάρουν και να πάρουν τον εξοπλισμό του τοπικού στρατεύματος. Ο 

υπερβολικός ενθουσιασμός και η απροσεξία λόγω αφέλειας όμως τα έβλαψαν όλα. 

Οι επισκέψεις στο σπίτι του γινόταν πιο συχνές και πολλοί Έλληνες πήγαιναν με το 

όπλο τους και οι ρουμανικές αρχές κατάλαβαν τι γινόταν και διέταξαν σύλληψη των 

επαναστατών που θα έθεταν πάλι σε κίνδυνο της σχέσεις Ρουμανίας και σουλτάνου. 

Μόλις κατάλαβαν πως αποκαλύφθηκαν αποφάσισαν να προχωρήσουν νωρίτερα με 

την εξέγερση και στις 10 Φεβρουαρίου το 42' στις 23:00 όταν έπρεπε να 

συναντηθούν στο σπίτι του να ξεκινήσει. Την ίδια ημέρα στις 6 το απόγευμα 

εμφανίστηκε η αστυνομία στο σπίτι του Ρακόβσκι με σκοπό να τους συλλάβει και 

έπειτα από πυρά εκ μέρους του Ρακόβσκι πέτυχε και έφυγε μαζί με τους συντρόφους 

του στο ενοικιαζόμενο σπίτι του συνταγματάρχη Ένγκελς διοικητή της τοπικής 

φρουράς όπου έγινε μια μικρή συμπλοκή με 11 άτομα. Υπήρχαν τραυματίες από τη  

πλευρά των Ρουμάνων και από τα πυρά σκοτώθηκε ο καπετάνιος Σπύρος.  Η 

ανησυχία από τις συμπλοκές σύντομα εξαπλώθηκε στη πόλη ολόκληρη, 

εμφανίστηκαν στρατός και φρουρά και οι επαναστάτες επωφελούμενοι από το 

σκοτάδι σκορπίστηκαν. Δεκαπέντε από αυτούς συλλήφθηκαν το ίδιο βράδυ.  Ο 
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Ρακόβσκι κρύφτηκε σε ένα σπίτι και έμεινε δέκα μέρες κρυμμένος και δεν άφησε την 

κρυψώνα μέχρι τις 3 Μαρτίου όταν και αναγκάστηκε εξαιτίας της σύλληψης αθώων 

πολιτών με την κατηγορία της προετοιμασίας εξέγερσης. Ο Ρακόβσκι δεν μπορούσε 

να αφήσει αθώοι πολίτες και οι οικογένειες τους να υποφέρουν και αποφάσισε να 

παραδοθεί  και να αναλάβει ο ίδιος τις συνέπειες των πράξεων του.  Προτίμησε να 

παραδοθεί στον Ρώσο πρόξενο στο Γκαλάτσι Κάρνιεβ που ήρθε ειδικά για το συμβάν. 

Για αυτόν ο Ρακόβσκι στα απομνημονεύματα του σημειώνει ότι τον πρόδωσε γιατί 

για να εξιλεωθεί ο ίδιος από την κατηγορία της συμμετοχής στην προηγούμενη 

εξέγερση της πόλης ενημέρωσε τον υπουργό εσωτερικών που ήρθε από το 

Βουκουρέστι Μιχαήλ Γκίκα για τον Ρακόβσκι και τον παρέδωσε και ο ίδιος βρέθηκε 

πλέον στα χέρια των Ρουμάνων. Τον πήγαν στο Βουκουρέστι με μεγάλη φρουρά στο 

υπουργείο εσωτερικών ως πολιτικός εγκληματίας. 

       Μετά την σύλληψη του οδηγήθηκε στο Βουκουρέστι όπου συστάθηκε ειδική 

επιτροπή εξέτασης των επαναστατών στις 4 Μαρτίου. Η επιτροπή αμέσως 

διαπιστώνει πως ο Ρακόβσκι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση της 

εξέγερσης. Μετά το τέλος της εξέτασης και τις προσπάθειες του Ρακόβσκι να μην 

αποκαλύψει όσοι από τους συνεργάτες του είχαν καταφέρει να διαφύγουν, το 

ντιβάνι της Βλαχίας αποφασίζει την εκτέλεση έξι εκ των δεκαοχτώ συνολικά 

συλληφθέντων με πρώτο τον Βούλγαρο επαναστάτη. Η εκτέλεση είχε οριστεί για τις 

12 Ιουνίου 1842. Αυτό που  έσωσε την ζωή του ήταν το γεγονός πως σύμφωνα με το 

καθεστώς  συνθηκολόγησης οι ξένοι υπήκοοι στην Οθωμανική αυτοκρατορία και οι 

χώρες υπό την κυριαρχία της, όπως η Βλαχία, μπορούν να τιμωρηθούν μόνο στη 

χώρα της οποίας φέρουν διαβατήριο.  Ο επαναστάτης, πριν από την σύλληψη του, 

όπως και άλλοι Βούλγαροι εκείνη την εποχή, είχε εκδώσει ελληνικό διαβατήριο από 

τον Έλληνα πρόξενο της Μπραϊλας Βελισάριο, όπως αναφέρεται σε αλληλογραφία 

μεταξύ του πρέσβη της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Κωνσταντίνο Ρίζο, τον Υπουργό 

Εξωτερικών της Ελλάδας Ιωάννη Ρίζο και τον Έλληνα υπουργό στην 

Κωνσταντινούπολη Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, και επομένως παρουσιάστηκε ως 
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Έλληνας υπήκοος. Για το λόγο αυτό οι ρουμανικές αρχές ήταν αναγκασμένες να τον 

παραδώσουν στις αρχές της ανεξάρτητης Ελλάδας49 .      

3.2 ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 

         Και αν την πρώτη φορά  έφυγε από τη χώρα για να σώσει τη ζωή του μετά την 

αποτυχημένη εξέγερση της Μπραϊλα και η δεύτερη φορά που βρέθηκε στη Ρουμανία 

ήταν για να σώσει και πάλι τη ζωή όταν οι Αυστριακοί τον εξόρισαν το 1857. Τη 

δεύετρη φορά αποφάσισε να πάει στο Γκαλάτσι για να προσπαθήσει να ξεκινήσει εκ 

νέου να εκδίδει την βουλγαρική επαναστατική του εφημερίδα. Εκεί, με τη βοήθεια 

της βουλγαρικής παροικίας πάντα, εκδίδει την “Έκκληση για διευθέτηση της 

εγγράμματης βουλγαρικής κοινότητας”  όπου κάνει λόγο για την σπουδαιότητα της 

μόρφωσης γιατί χωρίς αυτή ο άνθρωπος είναι νεκρός και επιθυμούσε όσο τίποτε 

άλλο η βουλγαρική αναγέννηση να εξαπλωθεί και άλλο και να φτάσει σε όλους τους 

Βούλγαρους. Αργότερα εκδίδει και την “Έκκληση για την ένωση για την έκδοση 

βουλγαρικής πατριωτικής και πολιτικής εφημερίδας”. Αποφάσισε να πάει στο Γιας, 

την τότε πρωτεύουσα της Μολδαβίας, για να αιτηθεί την έκδοση άδειας λειτουργίας 

τυπογραφείου και κυκλοφορίας εφημερίδας στο Γκαλάτσι. Βασιλιάς εκεί ήταν ο 

παλιός του γνώριμος Νικόλας Κονάκης-Βογορίδης, δισέγγονος τους Σωφρόνιου και 

εγγονός του Στέφανου. Ο βασιλιάς του λέει πως θα αποκτήσει την άδεια λειτουργίας 

και πως θα σκεφτεί το δεύτερο αίτημα του που ήταν το άνοιγμα ανεξάρτητου από το 

Γιας βουλγαρικού γυμνασίου στην περιοχή του Μπόλγκραντ. Όταν όμως γυρίζει στο 

Γκαλάτσι ο Ρακόβσκι βρίσκει ένταλμα σύλληψης του γιατί ο Κονάκης-Βογορίδης 

ενημέρωσε τις τουρκικές αρχές για την αίτηση του να ανοίξει ανεξάρτητο βουλγαρικό 

γυμνάσιο. Από το Γκαλάτσι πέρασε στην Ρωσία όπου πίστευε πως θα μπορούσε να 

εγκατασταθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει τυπογραφείο. 

          Όταν επέστρεψε από τη Ρωσία στη Μπραϊλα έκλεισε συμφωνία με Βούλγαρους 

                                                
49Veselin N. Trajkov, (1971), σελ. 17-19 
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πατριώτες να εκδώσουν το έργο του για τον Ασέν Α' και τον γιό του. Δεν μένει όμως 

και πάλι για πολύ στη Ρουμανία. 

3.3 ΤΟ ΤΕΛΟΣ... 

    Επιστρέφει στη Ρουμανία τον Σεπτέμβριο του 1863 και κάνει νέες προσπάθειες 

οργανώσεις του λαού, προσπαθεί να έχει ενισχυμένη επιστημονική και εκδοτική 

δράση. Στην παραδουνάβια ηγεμονία δρούσαν την ίδια περίοδο πολλές ουγγρικές, 

πολωνικές και ιταλικές (ανάμεσα τους και ο Γκαριμπάλντι) επαναστατικές 

οργανώσεις50. Εδώ και εκαντοετίες ζούσαν χιλιάδες Βούλγαροι στην απέναντι όχθη 

του Δούναβη όπου κατέφυγαν για να ξεφύγουν από τις παρακολουθήσεις, να βρουν 

καλύτερες συνθήκες ζωής, ευημερία και ηρεμία στα εδάφη της αδελφικής Ρουμανίας. 

Ανάμεσα τους και πολλοί από το Κότελ, συγγενείς και του Ρακόβσκι. Στη 

Μολδοβλαχία εργάζονται και πολλοί μακροχρόνιοι φίλοι του που πολλές φορές, όταν 

τους χρειάστηκε, τον βοήθησαν ηθικά και υλικά στις δυσκολίες του. 

       Για τον λαό της Ρουμανίας είναι μια  περίοδος αναταράξεων με τον βασιλιά Κούζα  

να επιθυμεί να κατασχέσει τις περιουσίες των Φαναριωτών, ρύθμιση που 

αντιμετωπίζει μεγάλη αντίθεση από τους πλούσιους πολίτες, στα πλαίσια της 

δημιουργίας του ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους τους. Φυσικά, ο Ρακόβσκι δεν θα 

μπορούσε να μείνει αμέτοχος σε μια τέτοια κατάσταση η οποία μπορεί να συμβάλλει 

στην ανεξαρτησία της πατρίδας του. 11/23 Δεκεμβρίου 1861 και ο Κούζα κηρύσσει 

την ένωση Μολδαβίας και Βλαχίας στο ενιαίο κράτος της Ρουμανίας. Τέλος 

Ιανουαρίου δημιουργείται η πρώτη κοινή ρουμανική κυβέρνηση με επικεφαλής τον 

Μπάρμπου Κατάρτζου, συντηρητικό στην πολιτική κλίμακα. Ο Κατάρτζου σταματά τις 

μεταρρυθμίσεις που περιμένει με μεγάλη προσμονή ο λαός και κυρίως την 

αναδιανομή γης. Στόχος του βασιλιά Κούζα ήταν να πάρει τη γη των μεγάλων 

γαιοκτημόνων και των μοναστηριών, να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό 

                                                
50Veselin Trajkov, (1974), σελ. 285 
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σύστημα, να κάνει αλλαγές που θα άνοιγαν τον δρόμο του εκσυγχρονισμού στη χώρα 

και θα βελτίωνε την κατάσταση των μαζών. Στην εξωτερική πολιτική αποδείχτηκε 

έξυπνος παίκτης, αλλά στο εσωτερικό είναι εμφανής η προσπάθεια μονοπρόσωπης 

εξουσίας. Υποτίμησε την δύναμη των συντηρητικών και ταυτόχρονα δεν ήθελε να 

συμμαχήσει με τους φιλελεύθερους δεξιούς. Στις αρχές του 1863 εναντίον του 

δημιουργείται μπλοκ από συντηρητικούς και φιλελεύθερους, η ονομαζόμενη 

“τερατώδης συμμαχία” που ένωσε σημαντικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Εκτός 

αυτής της ομάδας μένουν μόνο μετριοπαθείς φιλελεύθεροι με επικεφαλής τον 

Κρετσουλέσκου όπως και λιγοστοί μετριοπαθείς συντηρητικοί και μερίδα των φιλε. 

δημοκρατικών. Ο Κούζα συνεργάστηκε μαζί τους. Την υποστήριξη τους 

ανακοινώνουν λόγιοι όπως ο Μπόγκνταν Π. Χάσντεου, Γκρ. Κομπαλνιτσέσκου και 

άλλοι. Η πλειοψηφία στη Βουλή όμως ανήκει στην τερατώδης συμμαχία και ο 

βασιλιάς είναι αναγκασμένος να διεξάγει την πολιτική του υπό συνεχής παρεμπόδιση  

από τους βουλευτές. 11/23 Οκτωβρίου 1863 ο Κούζα για να εξομαλύνει λίγο την 

κατάσταση με τις διαδηλώσεις εναντίον του ορίζει καινούρια  κυβέρνηση και 

πρόεδρος ορίζεται ο Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου. Το κύρος του κατευνάζει λίγο τις 

διαμαρτυρίες και καταφέρνει να συνεργαστεί με την Βουλή όπου η πλειοψηφία 

άνηκε στην αντιπολίτευση. Καταφέρνει να περάσει το μέτρο της κοσμικοποίησης των 

μοναστηριακών ακινήτων στις 13/25 Δεκεμβρίου όταν και το  ψηφίζει η βουλή. Τότε 

τα ακίνητα αυτά ήταν το ¼ του συνόλου των ακινήτων της χώρας και τα μοναστήρια 

κυρίως ιδιοκτησία του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Άλλοι σημαντικοί 

νόμου του ιδίου ήταν για τους δήμους, τον ποινικό κώδικα, λαϊκή εκπαίδευση, 

κρατικό συμβούλιο, δημιουργία τακτικού στρατού κά51. 

    Όπως έγραψε και στον Μπαλαμπάνωβ ένα μήνα μετά την εγκατάσταση του στη 

Ρουμανία: 

“ η κατάσταση είναι τόσο μπερδεμένη που ούτε ο καλύτερος διπλωμάτης δεν 

                                                
51Veselin Trajkov, (1974), σελ. 285 
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μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια και ειδικά στις παραδουνάβιες ηγεμονίες”52 

και λίγο παρακάτω στο ίδιο γράμμα: 

“το βουλγαρικό στοιχείο εξελίσσεται καλά στη Ρουμανία και χαίρει συμπάθειας και 

εύνοιας από τους Ρουμάνους.” 

      Θεωρεί ότι η απόφαση του βασιλιά Κούζα να κοσμικοποιήσει τη μοναστηριακή 

γη είναι ένα χτύπημα κατά του κοινού εχθρού Ρουμάνων και Βουλγάρων, του 

φαναριωτισμού. Επίσης, πολλοί ήταν οι Βούλγαροι πρώτης ή δεύτερης γενιάς στη 

Ρουμανία που επικροτούσαν τη κίνηση αυτή και τάσσονταν υπέρ της κυβέρνησης 

Κούζα. Η υποστήριξη τους μετατράπηκε σε στήριγμα του κατά  των αντιδραστικών 

συντηρητικών και δεξιών φιλελεύθερων κύκλων 

    Απογοητευμένος από την αποτυχία δημιουργίας εεληνοβουλγαρικής και 

σερβοβουλγαρικής ένωσης, ο Ρακόβσκι, όπως είναι φυσικό, εναποθέτει τις ελπίδες 

του στον ρουμανικό λαό για την εύρεση συμμάχου στον αγώνα των Βουλγάρων προς 

την ανεξαρτησία τους. Θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να φέρει κοντά τους δύο 

λαούς είναι αυτός του ανεξάρτητου έντυπου οργάνου, Αποφασίζει να εκδώσει 

εφημερίδα με την συμβολική ονομασία “Μπαντούσνοστ” 53 

       Μόλις ενάμισι μήνα μετά την άφιξη του υποβάλλει αίτηση στον Κογκανιτσεάνου 

για την άδεια έκδοσης της εφημερίδας και μετά από μια μόλις εβδομάδα54 , χρόνο 

ρεκόρ καθώς για τον Κογκατσεάνου ήταν κάτι περισσότερο από φιλικό του πρόσωπο 

– ένας υπέρμαχος της πολιτικής του, παίρνει άδεια. Ως σκοπός της εφημερίδας του 

στο καταστατικό της ήταν: “η ανάπτυξη του εθνικού πνεύματος των Βουλγάρων και 

να έρθουν πιο κοντά οι δύο λαοί” 55 . Ταυτόχρονα η θέση της εφημερίδας στον 

πολιτικό τομέα ήταν να μη  γράφει άσχημα για καμία κυβέρνηση, να μην 

                                                
52M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev I L. Stoyanov (επιμ.), (1952),  σελ 305 
53 Viitorulǔ στα ρουμανικά. Σημαίνει μέλλον και στις δύο γλώωσες. / Veselin Trajkov, (1974), σελ. 288 
54Αν και η εφημερίδα λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων άρχισε να κυκλοφορεί στις 8 Μαρτίου 1864. Veselin Trajkov, 

(1971), σελ. 237 
55 Veselin Trajkov, (1974), σελ. 288 
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δημοσιεύονται προσωπικές έριδες και η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων 

μόνο μέσα από υγιείς ιστορικές θέσεις. Εμπόδιο στις προθέσεις του βρέθηκαν να 

είναι η πίεση που δεχόταν  από τους πλούσιους Βούλγαρους, τους “γηραιούς”,  που 

τον χρηματοδοτούσαν λόγω έλλειψης προσωπικών του πόρων. Οι όροι τους ήταν  να 

συμμορφωθεί με τα δικά τους συμφέροντα και διάφορες επιθυμίες τους όπως το να 

μην επιτίθεται στην αυτοκρατορία, να μην αναγράφει το όνομα του ως εκδότης και 

να μην υποστηρίξει την μεταρρύθμιση του Κούζα. Ο λόγος ήταν πως θεωρούσαν ότι 

οι Τούρκοι θα ζητήσουν αντίποινα από την βουλγαρική κοινότητα για όσα γράφει η 

εφημερίδα. Μεγάλη βοήθεια στην προσπάθεια του του πρόσφεραν πολλοί Ρουμάνοι 

σε διοικητικές θέσεις, αν και παραμένει ασαφές το πως ακριβώς τον συνέδραμαν. 

           Μόλις κυκλοφόρησε η εφημερίδα του δέχεται συγχαρητήρια από πληθώρα 

ρουμανικών εφημερίδων, με την “Buciumul” να γράφει: 

“Μια βουλγαρο-ρουμανική εφημερίδα, που εκδίδεται στο Βουκουρέστι, 

επικαλέστηκε την παλιά μας συνεργασία με τους Βούλγαρους για να δώσει τους 

Ρουμάνους από την ελληνοποίηση, στην οποία έχει υποπέσει και και έχει 

μολυνθεί... Συντάκτης της “Μπαντούσνοστ” είναι ο ακούραστος Βούλγαρος 

πατριώτης Ρακόβσκι...”56 

και τον Χαζνλέτι, τον μεγαλύτερο Ρουμάνο λόγιο εκείνης της εποχής που έγινε 

προσωπικός του φίλος και συχνά αρθρογραφούσε στην εφημερίδα του Βούλγαρου 

επαναστάτη. Βέβαια, υπήρχαν και εφημερίδες που δεν υποδέχθηκαν εξίσου θερμά 

την προσπάθεια του Ρακόβσκι. Όπως, για παράδειγμα, η “Gazzetta Transilvaniei”, η 

οποία έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου για τους Ρουμάνους για τις συνέπειες του 

πανσλαβισμού που τους είχε περικυκλώσει και απειλούσε.57 

 Αλλά με την αποτυχία  του Κούζα να περάσει τον νόμο για την αγροτική 

μεταρρύθμιση και τη διάλυση της Βουλής απογοητεύεται και φανερώνει την 

                                                
56Buciumul, τεύχος 203, 7 Μαρτίου1864 
57 Transilvaniei, τεύχος τεύχος 26, 28Gazzetta Μαρτίου 1864. Εκδίδεται στο Μπρασώβ 
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πραγματική του υποστήριξη προς το πρόσωπο του και οι πλούσιοι Βούλγαροι 

σταματούν την εφημερίδα του κόβοντας του κάθε χρηματοδότηση. Στην 

πραγματικότητα ο Ρακόβσκι το μόνο που έκανε ήταν να εκφράσει τις δημοκρατικές 

του βλέψεις ότι, δηλαδή,  δεν είναι δυνατόν να μην είναι ιδιοκτήτης ο κάθε χωρικός 

της γης που καλλιεργεί και η εκμετάλλευση του απλού και φτωχού λαού πρέπει να 

σταματήσει επιτέλους προτρέποντας τους Βούλγαρους της Βλαχίας να υποστηρίξουν 

τον Κούζα και την μεταρρύθμιση του. Στο τελευταίο του τεύχος γράφει για τους 

πλούσιους Βούλγαρους: 

“Είναι άνθρωποι που στα κεφάλια τους έχει μπει ένα πνεύμα ολιγαρχίας και 

απαιτούν κάθε εθνικό βουλγαρικό θέμα να γίνεται με τη βούληση και τις 

πεποιθήσεις τους. Μισούν τον λαό [...]”58 

           Το 1854 ο Ρακόβσκι υπερασπίζεται με άρθρο του στην “Μπαντούσνοτ” την 

απόφαση του βασιλιά Κούζα να κοσμικοποίησει την γη των μοναστηριών και 

γράφοντας για τις αναλήθειες που σπέρνουν οι Φαναριώτες για την αντίδραση των 

Βουλγάρων. Σύμφωνα με εκείνον με αυτό τον τρόπο οι Έλληνες: 

“θέλουν να δημιουργήσουν διχασμό μεταξύ των Βουλγάρων και των Ρουμάνων, 

μεταξύ των οποίων υπάρχει παλιά αδιάρρηκτη ένωση και αδελφική αγάπη”59 

      Ο Ρακόβσκι όμως προτιμά να κρατά ουδέτερη στάση όσον αφορά την εσωτερική 

πολιτική προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την κυκλοφορία της εφημερίδας 

δημιουργώντας εχθρούς. Όλα αυτά μέχρι την αποτυχία της κυβέρνησης 

Κογκατσεάνου να περάσει τον νόμο για την αγροτική μεταρρύθμιση στη χώρα και 

αναγκάζεται να ρίξει την κυβέρνηση του, γεγονός που οδηγεί σε πραξικόπημα. Πλέον 

ο Ρακόβσκι παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της μεταρρύθμισης στην ειδική στήλη του 

“Εσωτερική πολιτική ματιά” 60 . Δυστυχώς, όμως, αυτό που φοβόταν συνέβη. Οι 

                                                
58Veselin N. Trajkov, (1971), σελ. 66 
59Veselin N. Trajkov, (1971), σελ. 246 
60Veselin N. Trajkov, (1971), σελ. 246 
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πλούσιοι Βούλγαροι λόγω κοινών ταξικών συμφερόντων με την ρουμανική 

μπουρζουαζία σταμάτησε να χρηματοδοτεί την έκδοση της “Μπαντούσνοστ”. Η 

Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία όλο αυτό το καιρό είχε εχθρική στάση απέναντι 

στην “Μπαντούσνοστ” χάρηκε ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη. 

    Αυτό όμως δεν μπορούσε να καταστεί αρκετό για να σταματήσει έναν οραματιστή 

και αγωνιστή του βεληνεκούς του Ρακόβσκι. Μετά την διακοπή της “Μπαντούσνοστ” 

αποφάσισε να εκδώσει την εφημερίδα “Μπρανίτελ”61. Καταφέρνει να εκδώσει μόνο 

ένα τεύχος της εφημερίδας του “Μπρανίτελ” και πάλι λόγω των πλούσιων 

Βουλγάρων. 

      Για τα επόμενα δύο χρόνια δεν κατάφερε να εκδώσει άλλη εφημερίδα, αλλά 

έκανε ό, τι μπορούσε για να βοηθήσει τους Βούλγαρους εκεί κάνοντας διαλέξεις σε 

φοιτητές ιατρικής από την Βουλγαρία, βοηθώντας φοιτητές να σπουδάσουν στη  

Ρουμανία, λύνοντας τα προβλήματα της παροικίας, συναντήθηκε με τον Άγγλο 

Χάμφρεϊ Σανουϊτ  δημοσιογράφο των “Times” και “Specter” κάνοντας τον 

φιλοβούλγαρο και να εκδώσει πολλά άρθρα και βιβλία για την πραγματική 

κατάσταση των Βουλγάρων. 

      Μετά το πραξικόπημα που έριξε τον Κούζα ο Ρακόβσκι είχε σημαδευτεί ως 

υποστηρικτής του και η αστυνομία τον παρακολουθούσε. Προκειμένου να 

σταματήσει αυτό ξαναπέρασε στο Κουμπέϊ και έπειτα στην Οδησσό. Εκεί κατάφερε 

να εκδώσει την “Βουλγαρική αρχαιότητα”, αλλά κανένας δεν ήταν θετικός σε μια 

επικείμενη επανάσταση και γύρισε όταν ο νέος υπουργός πολέμου της Ρουμανίας 

Λέκκα τον κάλεσε να γυρίσει λόγω αναστάτωσης από την συγκρότηση τουρκικών 

δυνάμεων στις όχθες του Δούναβη. Η μοίρα του ήταν όμως να απογοητευτεί για 

ακόμη μια φορά μετά την διαπραγμάτευση Ρουμάνων και Τούρκων. 

 Βρέθηκε ακόμη μια φορά στη Ρωσία, μετά το πραξικόπημα που έριξε τον Ρουμάνο 

                                                
61Σημαίνει υπερασπιστής 
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Βασιλιά Κούζα. Και πάλι όμως δεν έμεινε πολύ. Δεν υπήρχε νόημα για εκείνον, αφού 

κανένας Βούλγαρος δεν ήταν πρόθυμος να ριχτεί σε μάχη για την εθνική ανεξαρτησία. 

Στο τελευταίο του ταξίδι στη Ρωσία όμως αρρώστησε και μετά από αυτό η υγεία του 

μόνο χειροτέρευε 

   Ο Ρακόβσκι απεβίωσε στο σπίτι των φίλων του αδελφών Μουτάκωβ από 

φυματίωση στις 9 Οκτωβρίου 1867 δυο ώρες μετά τα μεσάνυχτα σε ηλικία μόλις 47 

ετών. Κηδεύτηκε στο Βουκουρέστι την επόμενη και στη κηδεία του παρευρέθηκαν 

φίλοι και εχθροί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΕΡΒΙΑ 

4.1 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

     Ο Ρακόβσκι ανέκαθεν θεωρούσε τους Σέρβους έναν αδελφικό λαό των Βουλγάρων 

μιας και ήταν και οι δύο σλαβικοί. Η πρώτη, έστω και έμμεση, συνεργασία με το 

σερβικό κράτος ήταν όταν έφτασε στη Μπραϊλα και πήρε μέρος στην εξέγερση η 

οποία είχε οργανωθεί από τον Σέρβο Μιλόγια Στανισλάβοβιτς ή αλλιώς γνωστός με 

το ψευδώνυμο Βλαντισλάβ Τάτιτς. Ο πραγματικός ενορχηστρωτής όμως ήταν ο 

μελλοντικός βασιλιάς της Σερβίας Μίλος Ομπρένοβιτς. Επαφές είχε και με τον Σέρβου 

Κωνσταντίν  Νικολάεβιετς που εκείνη την εποχή ήταν εκπρόσωπος της Σερβίας 

(kapikehaya) στην πόλη και τον αδερφό του Αναστάσιε. Ήταν νομικός και μαζί με τον 

αδερφό του διατηρούσαν σχέσεις με τους επιφανείς Βούλγαρους της πόλης. Η 

γυναίκα του Κωσταντίνου. ήταν κόρη του Αλεξάντερ Καρατζώρτζεβιτς και έγινε 

υπουργός εσωτερικών. Μετά το 1856 αποφασίζει “να ανοίξει πόλεμο με την τουρκική 

κυβέρνησης μέσω του τύπου και του σπαθιού” 62 , καθώς μετά τη υπογραφή της 

Συνθήκης του Παρισιού είχε χάσει κάθε ελπίδα και αποφάσισε να πάει στο Νόβι Σαντ 

που άνηκε στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία να εκδώσει τα ποιήματα του. Η 

πρώτη του στάση ήταν στο Βελιγράδι, αλλά το κλίμα εκεί δεν ήταν ευνοϊκό, αφού ο 

Καρατζώρτζεβιτς υπήρξε ένας αδύναμος βασιλιάς, είχε απαγορεύσει την ελευθερία 

του τύπου, όλες οι φιλελεύθερες οργανώσεις είχαν διαλυθεί και είχε επιβληθεί 

αστυνομικό καθεστώς. Ακόμη, μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο η Αυστρία είχε μεγάλη 

ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Σερβίας, όπως και ο τοπικός πασάς κατόπιν 

πρόσκλησης του βασιλιά. Το Νόβι Σαντ μπορεί να είχε υποστεί μεγάλο πλήγμα με την 

επανάσταση του 1848, αλλά κατάφερε πολύ γρήγορα να ορθοποδήσει και να 

εξελιχθεί πολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό κέντρο Εκεί οι διανοούμενοι ήταν ο 

φορέας των δημοκρατικών ιδεών της επανάστασης. Εκεί εκδίδεται και η εφημερίδα 

“Σερβικό ημερολόγιο” που κάνει έντονη κριτική στην Πύλη συχνά και υπέρ των 

                                                
62M. Arnaudov, M. Dimitrov, P. Dinenov, D. Kosev I L. Stoyanov (επιμ.), (1952),  σελ. 497 
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υπόδουλων βαλκανικών λαών, η Αυστρία την επιπλήττει αυστηρά. Μετά από αυτό ο 

νεός εκδότης ο Ντανίλο Μεντάκοβιτς άρχισε να ασκεί κριτική πίσω από τις γραμμές 

και πιο διακριτκά υπέρ των σκλαβωμένων και ειδικά των σλάβων αδερφών. 

Αναμενόμενο ήταν ο Ρακόβσκι να επιδιώξει γνωριμία μαζί του αμέσως μετά την 

άφιξη του στην πόλη. Οι δυο άντρες άρχισαν την συνεργασία τους αμέσως και στο 

τυπογραφείο του  Σέρβου στις 21 Σεπτεμβρίου 1856 εκδίδεται η ανακοίνωση για τον 

Δασικό οδηγό. Με τη σειρά του ο Ρακόβσκι έγινε συνεργάτης στο “Σερβικό 

ημερολόγιο”. Λίγο αργότερα ταξίδεψαν μαζί μέχρι το Γκαλάτσι για να βγάλουν άδεια 

για τη έκδοση μιας εφημερίδας με τίτλο “Βουλγαρικό ημερολόγιο” στο όνομα του 

Μεντάκοβιτς η οποία θεωρητικά θα ήταν η θεματολογία του Σερβικού ημερολογίου 

μεταφρασμένη στα βουλγαρικά. Στη πραγματικότητα όμως εκδότης ήταν ο Ρακόβσκι 

και τον πλήρη έλεγχο της θεματολογίας τον είχε αυτός. Συχνά κείμενα που βρισκόταν 

στις σελίδες του Σερβικού ημερολογίου δεν υπήρχαν, αφού ήταν πολύ μικρότερη σε 

όγκο και η έκδοση της ήταν μια φορά την εβδομάδα ενώ του σερβικού ημερολογίου 

δύο φορές. Για τον Ρακόβσκι η εφημερίδα αυτή γιατί μέσω αυτού του τρόπου ο 

βουλγαρικός και ο σερβικός λαός σύντομα θα γνωριστούν και άλλο μεταξύ τους”63. 

   Το επόμενο εγχείρημα του Ρακόβσκι είναι να εκδώσει δοκιμαστικά στα μέσα του 

Αυγούστου του '57 ένα τεύχος του “Ντούναβσκι λέμπεντ”64 , αλλά δυστυχώς δεν είχε 

την ίδια επιτυχία που είχε το “Βουλγαρικό ημερολόγιο”. Πολλοί Βούλγαροι έστελναν 

συγχαρητήρια τον Μεντάκονιτς νομίζοντας πως αυτός είναι ο εκδότης του 

περιοδικού που έλειπε από τους Βούλγαρους. Ένα από τα σχόλια ήταν “και ας μην 

είστε Βούλγαρος, αλλά από σλαβική γενιά αγκαλιάζετε (με) σερβικό τρόπο έναν λαό 

που για πολύ καιρό έτρωγε και 'επινε με τους σέρβους ολόκληρους αιώνες ήταν 

δίπλα δίπλα”65. Ενώ οι Βούλγαροι του Βουκουρεστίου υποστήριζαν πως ότι οι δυο 

λαοί είναι τόσο κοντά που είναι δύσκολο μερικές φορές να διακρίνει κάποιος ποιο 

                                                
63Veselin Trajkov, (1971),  σελ. 54 
64Κυκνος του Δούναβη στα ελληνικά. 
65Veselin Trajkov, (1971), σελ 56-57 
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είναι χαρακτηριστικό του καθενός. Σύμφωνα με αυτούς οι Σέρβοι είναι πιο μαχητικοί 

και οι Βούλγαροι πιο φιλειρηνικοί αλλά μεταξύ των δύο λαών υπάρχει κάποια 

δύναμη που τους τραβάει ο ένας προς τον άλλον, μια συμπάθεια. Ωστόσο, επειδή 

συχνά ο Ρακόβσκι χρησιμοποιεί σερβικές λέξεις στα βουλγαρικά δεν μπορούν να 

καταλάβουν ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό και θα ήθελαν να γράφει σε μια 

καθαρά βουλγαρική γλώσσα. 

   Το 1857 Βούλγαροι του Βελιγραδίου ετοίμαζαν εξέγερση με αρχηγό τον Βούλγαρο 

Ιβάν Κούλιν. Στις 6 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους ο Ρακόβσκι και  Μεντάκοβιτς 

επισκέφθηκαν το Βελιγράδι για αν τους συναντήσουν προσωπικά και τον 

προσκάλεσαν να τους βοηθήσει. Έστειλε  στο Γκαλάτσι τον πατέρα Παντελεήμονα 

στον Βασίλ Ντόμπροβιτς για να ιδρύσουν και εκεί οι Βούλγαροι μια εταιρία που να 

προάγει τον σλαβικό διαφωτισμό. Μόνο ο Ντόμπρεβιτς θεωρεί ότι οι Βούλγαροι 

έχουν παράλληλα τον αγώνα για την εκκλησιαστική τους ανεξαρτησία τους και δεν 

είναι ώρα για ένοπλη σύγκρουση. Αυτή την άποψη συμμερίζονται και άλλοι 

Βούλγαροι. Όπως λέει χαρακτηριστικά από το Κότελ και ο Ιβάν Κισέλσκι “ο 

βουλγαρικός λαός κλαίει γιατί δεν υπάρχουν αληθινοί Βούλγαροι μόνο να 

επαναστατήσουν... Οι Σέρβοι θέλουν να “κουνήσουν” τους Βούλγαρους για να 

επαναστατήσουν και παραδίνονται σε ψεύτικες σερβικές υποσχέσεις και αφήνονται 

στις δικές τους πολιτικές ίντριγκες” 66  εννοώντας προφανώς πως η προκειμένη 

εξέγερση εξυπηρετεί σερβικά συμφέροντα και όχι βουλγαρικά. Ο Ρακόβσκι 

προειδοποιεί τον Κούλιν να μην κάνουν καμία κίνηση. Λίγο αργότερα γίνεται γνωστό 

πως η εξέγερση υποδαυλίστηκε από Σέρβους που θέλουν να δολοφονήσουν τον 

Καρατζώρτζεβιτς. 

     Η εφημερίδα του “Βουλγαρικό ημερολόγιο” έβγαλε  18 τεύχη, στο 19ο, όταν ήταν 

στο τυπογραφείο, οι αυστριακές αρχές έδωσαν εντολή να σταματήσει η κυκλοφορία 

της. Η αρχή έγινε όταν συνελήφθη ο Ρακόβσκι στις 4 Οκτωβρίου του παραπάνω έτους. 

                                                
66Bulgarska dnevnitsa 1, 26  Ιουνίου 1857. 
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Όταν αφέθηκε ελεύθερος έφυγε αμέσως από το Νόβι Σαντ και κατευθύνθηκε προς 

το Γκαλάτς και από εκεί ήθελε να πάει στην Ρωσία και επικοινώνησε με τον 

Μεντάκοβιτς να του στείλει ως δείγμα της εκδοτικής του δουλειάς το τελευταίο 

τεύχος του Ντούναβσκι Λέμπεντ. Η διακοπή της εφημερίδας στεναχώρησε ιδιαίτερα 

και τον ίδιο τον Ρακόβσκι γιατί: 

 “αυτός ήταν ο τρόπος που είχα αποφασίσει να είμαι προς όφελος των 

Βουλγάρων”67 

        Αυτό ήταν και χτύπημα για τον Μεντάκοβιτς που τον είχε στη καρδιά του. Πίσω  

από αυτό φυσικά κρυβόταν η τουρκική κυβέρνηση, η οποία είχε ειδοποιήσει τους 

Αυστριακούς ότι πρόκειται για ύποπτο πολιτικό πρόσωπο. Έμεινε συνολικά ενάμισι 

χρόνο στο Νόβι Σαντ και είχε προλάβει να κάνει καλές γνωριμίες στην πόλη, αλλά και 

αν νιώσει την σερβική κουλτούρα. Συνεργάστηκε με πολλούς εκδότες και εξέδωσε 

την πρώτη επαναστατική μεταναστευτική εφημερίδα, έθεσε τα θεμέλια της 

βουλγαροσερβικής αδελφότητας εκεί και το έργο του ήταν το 1856 το Νόβι Σαντ να 

γίνει γιουγκοσλαβικό επαναστατικό και απελευθερωτικό κέντρο. Κατά τη διαμονή 

του εκεί άρχισε και την συλλογή παραμυθιών, περγαμηνών και όλων όσων αργότερα 

θα αποτελούσαν την εθνογραφική και λαογραφική του δουλειά. 

   Το καλοκαίρι του 1860 επιστρέφει για μία ακόμη φορά στη Σερβία όπου η 

κατάσταση πλέον δεν είναι έκρυθμη μετά τον θάνατο του Καρατζώρτζεβιτς το '58. 

Βασιλιάς πλέον ήταν ο Ομπρένοβιτς που υποκινούσε επαναστάσεις σε Μαυροβούνιο 

και Βοσνία και είχε κάνει συμφωνία με την Γαλλία και την Ρωσία να μην επέμβουν 

για την καταστολή τους. Παράλληλα διατηρούσε επικοινωνία με την Ρουμανία και 

είχε αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Η ίδια η Σερβία έκανε κινήσεις 

προκειμένου να εξοπλιστεί και θα της έκανε καλό αν ένας επαναστάτης σαν τον 

Ρακόβσκι βρισκόταν εκεί. Μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου η Πύλη 

                                                
67Veslin Trajkov, (1971), σελ. 58 
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αποδυναμώνεται πολύ και οι ξένες δυνάμεις επεμβαίνουν σημαντικά στα εσωτερικά 

της ζητήματα, διακινούν τα προϊόντα τους επιβάλουν τη στρατιωτική τους παρουσία 

σε στρατηγικά σημεία και παράλληλα το νόμισμα της αυτοκρατορία πέφτει και 

υποτιμάται κατά πολύ. Όλα αυτά οδηγούν σε μεγάλη φτώχια, φέρνει εξαθλίωση και 

αυτή με τη σειρά της αστάθεια. Ήταν οι ιδανικές συνθήκες για μια επανάσταση. Η 

Βουλγαρία στις 6 Απριλίου 1860 μέσω των αρχηγών για την εκκλησιαστική υπόθεση 

απαρνούνται δημόσια το πατριαρχείο και το παράδειγμα τους ακολουθεί ολόκληρη 

η χώρα. Παράλληλα ο Ρακόβσκι παίρνει άδεια στις 25 Αυγούστου να τυπώσει και την 

1 Σεπτεμβρίου εκδίδεται ο “Ντούναβσκι λέμπεντ”. 

       Σε κείμενο που δημοσιεύει κάνει έκκληση στους απανταχού Βούλγαρους να μην 

εγκαταλείπουν την πατρίδα για χάρη της Ρωσίας λόγω των δύσκολων συνθηκών. 

Κάνουν μόνο καλό στη Ρωσία που στα εδάφη της πηγαίνουν άνθρωποι φιλήσυχοι και 

εργατικοί άνθρωποι για να αντικαταστήσουν τα ταραχοποιά στοιχεία που είναι οι 

Τσετσένοι. Στην Βουλγαρία όμως κάνουν κακό με το να αποδεκατίζουν τον 

βουλγαρικό πληθυσμό εντός της χώρας και να αφήνουν τη γη τους σε κακοποιά 

στοιχεία. Την έκκληση του αυτή άκουσαν πολλοί Βούλγαροι που επέλεξαν είτε να 

παραμείνουν στον τόπο τους είτε να γυρίσουν από την Οδησσό. Η εφημερίδα χαίρει 

μεγάλης αναγνώρισης μεταξύ των βαλκανικών λαών που πολεμούν για την 

ανεξαρτησία τους και ο ίδιος φροντίζει μέρος της να κυκλοφορεί και στα γαλλικά για 

να είναι προσβάσιμη και για τους Ευρωπαίους. 

         Το φθινόπωρο του 1861 απέκτησε σερβικό διαβατήριο και από εκείνη τη στιγμή 

άρχισαν να τον αντιμετώπισαν σαν Σέρβο υπήκοο. Ο λόγος ήταν για να απαλλαγεί 

από τους Τούρκους και τις συνεχείς παρενοχλήσεις τους. 

4.2 Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 

      Μέχρι το τέλος του 1860 αποφάσισε να αφήσει τη πένα και να πιάσει το όπλο για 
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να βοηθήσει την “αδερφή Σερβία”68 στην πολιορκία του φρουρίου του Βελιγραδίου 

έπειτα από συμπλοκές με Τούρκους που σκότωσαν έναν νεαρό Σέρβο και παράλληλα 

οργάνωσε στο Βελιγράδι το πρώτο προσωρινό αρχηγείο της Βουλγαρίας, την 

Λεγεώνα των Βουλγάρων που θα ήταν ένα σώμα εκπαιδευμένο με σκοπό να 

ακολουθήσει έναρξη επανάστασης στη Βουλγαρία. Σύνθημα του ήταν  “ελευθερία ή 

θάνατος”, αλλά όσο περνούσε ο καιρός τόσο ανακτευόταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 

και η ευκαιρία για βουλγαρική επανάσταση απομακρύνθηκε και η Αγγλία ζήτησε να 

διαλυθούν όλοι οι ένοπλοι σχηματισμοί που είχαν δημιουργηθεί κατά την πολιορκία 

του οχυρού του Βελιγραδίου, μαζί και αυτός του Ρακόβσκι. Ο Ρακόβσκι κράτησε μόνο 

τα θετικά, ότι οι Βούλγαροι απέδειξαν πως ξέρουν να πολεμούν κι την εμπειρία που 

απέκτησαν. Μετά από αυτό αποσύρθηκε στο Νεγκότιν μέχρι το κάλεσμα από τον 

βασιλιά να βοηθήσει στη μεταφορά πολεμικού όπλου για τη Σερβία από τη Ρουμανία. 

Δέχτηκε με προθυμία. Έπειτα η Σερβία του πρότεινε να πάει στην Αθήνα ως μέλος 

της διπλωματικής της αποστολής. Δέχτηκε, αλλά απογοητεύτηκε όταν κατάλαβε πως 

ο σωβινισμός που συνάντησε στην Ελλάδα καλλιεργούνταν από τους Άγγλους, 

γεννούσαν αντισλαβικά συναισθήματα και η Ελλάδα βρισκόταν σε κατάσταση 

πλήρης ανομίας με την απομάκρυνση του Όθωνα και τον συνεχή πόλεμο των 

κομμάτων. Επιπλέον,  αντιλήφθηκε πως το 1861 ο Γκαρασάνιν από την πλευρά της 

Σερβίας και ο Ρενιέρης από τν πλευρά της Ελλάδας είχαν κάνει μυστικές 

διαπραγματεύσεις. Ο Ρακόβσκι γνώριζε για την συνάντηση τους, για την οποία είχε 

γράψει και στο “Ντούναβσκι λέμπεντ” . Αυτό το οποίο δεν γνώριζε, όμως, ήταν η 

συμμαχία μεταξύ υων δύο χωρών εις βάρος βουλγαρικού εδάφους. Η Ελλάδα 

εποφθαλμιούσε τη Θράκη και την Μακεδονία, ενώ η Σερβία ήθελε να προσαρτήσει 

ένα σημαντικό κομμάτι της Μακεδονίας που περιλάμβανε την γραμμή Οχρίδα – 

Πρίλεπ – Βέλες – Στιπ – Κράτοβο - Άνω Τζουμαγιά και την Στάρα Πλανινά. Η 

περαιτέρω διαμελίσει της Βουλγαρίας επίσης συζητήθηκε στη μυστική τους 

συμφωνία. Όπως ήταν επόμενο, ο Ρακόβσκι αιφνιδιάστηκε από τα νέα και γκρέμισε 

                                                
68 Veselin Trajkov, (1971), σελ 48 
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την πίστη του στην οικοδόμηση μια βαλκανική ένωση των χωρών της περιοχής. Ο 

Ρακόβσκι ως ρεαλιστής και γνώστης της πολιτικής δεν ξέχασε ποτέ ότι κάθε έθνος 

“πρέπει πάνω από όλα να λαμβάνει υπόψη του τα δικά του συμφέροντα” 69 .Ο 

Τράϊκωβ δεν αποκλείει πως αυτή τη πληροφορία μπορεί να την έμαθε από πονηρούς 

Έλληνες που ήθελαν να διακοπεί η συνεργασία Σερβίας – Ρακόβσκι και να 

εμποδίσουν τη Βουλγαρία να διεκδικήσει την ελευθερία και τα εδάφη της. Αυτό τον 

απογοήτευσε ιδιαίτερα αφού πίστευε πολύ στην συμμαχία μεταξύ των δύο σλάβικων 

χωρών και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να αντιμετωπίζει τον Ομπρένοβιτς πιο 

καχύποπτα και θεωρούσε πως ο Σέρβος βασιλιάς απομάκρυνέ από κοντά του 

πιθανούς συμμάχους με την οπτική που είχε για την κατάσταση στα Βαλκάνια και το 

πως μπορεί να διεκδικήσει τα βέλτιστα για τη χώρα του, δηλαδή την εκπλήρωση,  του 

Νατσερτάνιε. Της σερβικής , Μεγάλης Ιδέας. Αλλά αυτό το συμβάν τον βοήθησε 

ταυτόχρονα να καταλάβει πως οι συνθήκες της εποχής του δεν ευνοούσαν τον 

σχηματισμό μιας ομοσπονδίας, κάτι που πίστευε πως μπορούσε να γίνει, καθώς η 

μπουρζουαζία πλέον είχε αναλάβει τα ηνία και οδηγούσε τον λαό προς τα 

συμφέροντα της που σίγουρα δεν προέβλεπαν σταθερές συμμαχίες και 

δεσμεύσεις70 . 

 

 

 

 

 

 

                                                
69Veselin Trajkov, (1984), σελ. 105-106 
70Veselin Trajkov, (1984), The evolution in G. S. Rakovski's views on the establishment of a balkan unionEtudes 

Historiques Al' accasion du veme congres internationaides, Τόμος XII, Sofia, edition de l'acade mie Bulgare des 

scienes, σελ. 106-107 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟΥΡΚΙΑ 

5.1 Η ΠΡΩΤΗ  ΦΥΛΑΚΙΣΗ 

         Η οικογένεια του Ρακόβσκι αποτελούνταν από ανθρώπους που αγαπούσαν την 

πατρίδα τους, πονούσαν που βρισκόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό και λαχταρούσε 

την ανεξαρτησία της όσο τίποτα άλλο και όπως ήταν φυσικό μισούσαν τους 

κατακτητές της. Το μίσος αυτό μετέδωσαν και στον γιό τους Γκεόργκι. Μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι ο άτυπα η επαναστατική του δράση ξεκίνησε από την περίοδο που 

ως οραματιστής στην νεαρή ηλικία των  δεκαοχτώ ετών και όντας φοιτητής στην 

Μεγάλη του Γένους Σχολή έγραφε για “τον θαυμαστό κάποτε δικό μας βουλγαρικό 

λαό”71 Η εκπαίδευση που λαμβάνει στη καλύτερη σχολή της αυτοκρατορίας δεν του 

αρκεί, αναζητά κάτι. Ο πατριωτισμός στην καρδιά και την ψυχή του δεν τον άφηνε να 

επαναπαύεται και να μένει άπραγος και προετοιμαζόμενος από τον μέντορα του να 

αναλάβει τη θέση του. Μια θέση που σήμαινε να στέκεται στο πλευρό Οθωμανών 

και Φαναριωτών. Στο πλευρό των εχθρών. Στο πλευρό αυτών που επιβάλλονται στον 

λαό του και κρατούν την πολυαγαπημένη του πατρίδα υποδουλωμένη. Η αναζήτηση 

ανθρώπων που συμμερίζονταν το πάθος του για απελευθέρωση τον οδήγησε σε 

κύκλους όπου δεν αρκούνταν στη μάχη για εκκλησιαστική ανεξαρτησία. Γρήγορα 

όμως καταλαβαίνει ότι η πρωτεύουσα δεν είναι το καταλληλότερο μέρος για να 

ξεκινήσει τον αγώνα του και καταφεύγει στην Μπραϊλα. 

      Μετά την εξέγερση της Μπραϊλα και την παραμονή του στη Μασσαλία   κρίνεται 

καλύτερο να επιστρέψει πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Η κατάσταση όμως στο 

Κότελ είναι τεταμένη λόγω της διαμάχης τσορμπατζήδων και συναφιών. Τα συνάφια, 

έχοντας μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο του Στόϊκο Πόποβιτς, τον παρακαλούν 

να μιλήσει στους τσορμπατζήδες και διαμεσολαβήσει μεταξύ τους για να δοθεί τέλος 

                                                
71Veselin Trajkov, (1971), σελ. 403 
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στην οικονομική ασυδοσία τους που είχε γίνει πραγματική μάστιγα στη περιοχή. 

Όταν ο Πόποβιτς απευθύνεται στους τσορμπατζήδες βρίσκει κλειστές πόρτες και 

αποφασίζει να ταξιδέψει στο Βίντιν όπου και βρισκόταν εκεί τη περίοδο το διοικητικό 

κέντρο του Κότελ με αίτημα να στείλουν κρατικό υπάλληλο να ελέγξει τη κατάσταση. 

Οι τσορμπατζήδες προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι παρανομίες τους στέλνουν 

επιστολή στην Υψηλή Πύλη υπενθυμίζοντας στον σουλτάνο πως ο Πόποβιτς είναι 

γαμπρός του Μαμτσάρωβ, ανθρώπου που τιμωρήθηκε με εξορία λόγω της 

συμμετοχής του στο πλευρό των Ρώσων στους ρωσο-οθωμανικούς πολέμους, 

οργάνωσε εξεγέρσεις σε Σιλίστρα και Τύρναβο και υποδαύλισε αλλού. Στρέφονται 

όμως και κατά του γιού του γράφοντας: 

“Τώρα, αφέντι μου, ο Στόϊκο έχει ένα αγόρι ονόματι Σάββα. Ήταν στην Ευρώπη και 
τώρα ήρθε, αφέντη μου, εδώ για να ιππεύσει άλογο, να σηκώσει σπαθί και βρίζει 

τους Τούρκους, τη γενιά τους και τη πίστη τους. Μιας και η πόλη δεν μπορεί να 
εγγυηθεί για αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους θέλουμε ανάμεσα μας. Αυτό 

άπτεται της γνώσης σας, αφέντη, για να μην υποφέρουν ύστερα τα παιδιά μας και η 
δική μας ιδιοκτησία. Απαλλάξτε μας από αυτούς.”72 

 
    Το αίτημα των τσορμπατζήδων παραδόθηκε δύο φορές στον σουλτάνο, μία μέσω 

πατριάρχη της Πόλης και μία μέσω του Βογορίδη. Η Πύλη έδρασε άμεσα με το να 

αντικαταστήσει τον πασά του Βίντιν με αυτόν του Τύρναβο, έστειλε στρατό από το 

Σλίβεν και την Ανδριανούπολη στη περιοχή για να σιγουρέψει τη περιοχή και έδωσε 

εντολή για τη σύλληψη πατέρα και γιού. Όταν συνελήφθη, οδηγήθηκε στο Ρούσε 

όπου πέρασε δεκαοχτώ ημέρες σε μπουντρούμι και τον έβγαλαν μόνο για να τον 

μεταφέρουν στη πρωτεύουσα όπου στην αυλή του παλατιού βλέπει και τον πατέρα 

του αλυσοδεμένο.  Οι συνθήκες για τους δύο άντρες έγιναν δυσκολότερες όταν τους 

χώρισαν και ο νεαρός ήταν αυτός που αναγκάστηκε να υπομείνει χείριστη 

αντιμετώπιση από αυτή του πατέρα. Και οι δύο κλείστηκαν σε μπουντρούμι στη 

πρωτεύουσα και περίμεναν έξι μήνες για να έρθει η ώρα της δίκης τους κατά την 

οποία ο γαμπρός σουλτάνος Μεχμέτ Αλί, ο οποίος ήταν και ο αρχιδικαστής, κατάλαβε 
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πως είχαν κατηγορηθεί ψευδώς. Αξιοσημείωτη, ωστόσο, είναι η στάση που κράτησαν 

οι δύο άντρες ενώπιον του, καθώς ο Μεχμέτ Αλί προσπαθώντας να τους εκφοβίσει 

ρωτάει τον Ρακόβοσκι εάν τον γνωρίζει και εάν γνωρίζει πως σκοτώνει, σφάζει, 

απαγχονίζει, πνίγει και κλείνει σε μπουντρούμια και κανένας δεν μπορεί αν του 

γλιτώσει. Η απάντηση του ήταν να αποδείξουν τις κατηγορίες και αν δεν μπορούν, να 

τιμωρήσουν τους συκοφάντες. Ανάλογη ήταν και η στάση του Πόποβιτς που 

κατάφερε να ξεσκεπάσει τους τσορμπατζήδες και να πείσει το δικαστήριο πως δεν 

υπήρξε καμία απόπειρα εξέγερσης και επρόκειτο απλώς για διαμάχη μεταξύ πολιτών, 

συκοφάντηση αθώων. Προς υπεράσπιση τους κατέθεσαν και φίλοι των δύο αντρών. 

Ακόμη και Τούρκοι που γνώριζαν καλά τον Πόποβιτς, προσπάθησαν να τους 

ελευθερώσουν Το δικαστήριο έστειλε αίτημα στην Υψηλή Πύλη να αφεθούν 

ελεύθεροι. Ωστόσο, δεν απελευθερώνεται λόγω της ανάμιξης του πατριάρχη και του 

Βογορίδη εκπροσωπώντας τη τάξη των Φαναριωτών, με αποτέλεσμα και οι δύο  να 

καταδικαστούν σε επτά χρόνια φυλάκισης αυστηρού εγκλεισμού στο χειρότερο 

μπουντρούμι της πρωτεύουσας. Η άδικη αυτή απόφαση άφησε άναυδο ακόμη και 

τον Μεχμέτ Αλί και με τη δική του ανάμειξη τελικά φυλακίστηκαν στο Τοχανέ73 . Το 

μίσος του Βογορίδη, των Φαναριωτών και του Πατριάρχη ήταν δυνατότερο και 

κατάφερε να τους κρατήσει τρία ολόκληρα χρόνια στη φυλακή, μέχρι τη στιγμή που 

ο νέος βεζίρης Ρασίντ Μουσταφά διέταξε πρώτα την απελευθέρωση του Στόϊκο και 

λίγο αργότερα του Γκεόργκι. Ο Γκεόργκι αποκαλούσε τα σχεδόν τρία χρόνια που 

πέρασε στην φυλακή “ακαδημία” μαθαίνοντας πράγματα και προσδιορίζοντας τη 

τελική του στάση προς την αυτοκρατορία.  Και πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί πως 

υπήρξε σχολείο, όχι μόνο για την εκμάθηση του τουρκικού τρόπου λειτουργίας, αλλά 

και του νομικού συστήματος της αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τον Ρακόβσκι, στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία δεν υπήρχε ούτε ο κατάλληλος νόμος για επιβολή ποινής, 

αλλά ούτε και επαρκείς αστυνομία. Όπως λέει χαρακτηριστικά: 
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“ [...] με αυτούς τους βασιλεύοντες την πόλη κατέχουν οι μεγαλύτεροι κακοποιοί 

χωρίς  τιμωρία.”74 

5.2 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

     Για τον Ρακόβσκι ούτε ένας υπάλληλος δεν είναι κατάλληλος για το πόστο του, 

καθώς συνεργάζονται με τα κακοποιά στοιχεία και τους βοηθούν στις παρανομίες 

τους για να ανέβουν υψηλότερα στην ιεραρχία. Έτσι, αποφάσισε να ακολουθήσει το 

επάγγελμα του δικηγόρου για το οποίο την περίοδο εκείνη δεν απαιτούνταν κανενός 

είδους εξειδίκευση, εκτός από πρακτική. Στα μάτια του η Οθωμανική αυτοκρατορία 

είναι βουτηγμένη στη διαφθορά και την παρανομία με ακατάλληλους υπαλλήλους 

κακοποιούς να κρατούν στα χέρια τους το τιμόνι της. Είναι σάπια και μέσω της 

δικηγορίας μέσα σε  σύντομο χρονικό διάστημα καλές απολαβές και σκέφτεται να 

αλλάξει για μια ακόμη φορά επαγγελματικό προσανατολισμό. Λόγω της γνωριμίας 

του με επιφανείς Τούρκους αποφασίζει να άρχισε την εξαγορά φόρων, σε 

συνεργασία με οικογένεια Βουλγάρων από το Πλόβντιβ σκέφτεται την προοπτική να 

αρχίσει την κατασκευή μύλων, εξετάζει το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την εξόρυξη 

σιδήρου στο Σάμοκωβ και παράλληλα ταξιδεύει σε όλη τη Βουλγαρία γνωρίζοντας 

από κοντά τον λαό της και της συνθήκης υπό τις οποίες ζει. 

    Το 1849 η έκδοση του φιρμανιού που επέτρεπε στους Βούλγαρους να χτίσουν τη 

δική τους εκκλησία στη πρωτεύουσα και η αναφορά σε αυτούς ως “μπουλγκάρ 

μιλλέτ” και όχι ως μέρος του “ρουμ μιλλέτ” χαροποίησε τον Ρακόβσκι και του έδωσε 

νέα ελπίδα για να συνεχίσει τον αγώνα του, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του πατέρα 

του και του Μποζβέλι το 1848. Ωστόσο γνωρίζει πως ο βουλγαρικός λαός δεν πρέπει 

να επαναπαύεται σε αυτή του την επιτυχία και αποτελεί μόνον ένα στάδιο προς την 

επίτευξη του τελικού στόχου. 

      Παρόλο που αιτία της όλης δράσης του Ρακόβσκι να είναι οι Τούρκοι και οι 

                                                
74Veselin Trajkov, (1971), σελ. 407 
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κατακτήσεις τους στην βαλκανική χερσόνησο, η απουσία τους από το έργο του κάνει 

ιδιαίτερη αίσθηση. 

  Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως ο Ρακόβσκι είχε συνεργασίες και πολλές γνωριμίες 

με επιφανείς Τούρκους. Και μπορεί οι γνωριμίες του να του αποδείχθηκαν χρήσιμες 

σε κρίσιμες στιγμές για εκείνον, όπως, με τον διορισμό του ως μεταφραστής στο 

Βιντίν στον Κριμαϊκό πόλεμο, αλλά οι συνεργασίες του με Τούρκους ποτέ δεν είχαν 

καλή κατάληξη. Η πρώτη του συνεργασία ήταν με τον  Ζαμπόογλου με τον οποιο 

συνεργάστηκε για την εξαγορα χρεών όταν ο Ρακόβσκι αποφυλακίστηκε μετά τον 

τριτή του εγκλεισμό του στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης και η 

συνεργασία τους έληξε με μακρά δικαστική διαδικασία. Η δεύτερη του επεισοδιακή 

συνεργασία ήταν με τον Μουσταφά μπέη, γιατί ο Ρακόβσκι   και μάλιστα κατάφερε 

να τον κλεισει στη φυλακή από τις  8 Σπετεμβρίου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 1850.  

5.3 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 

      Η έναρξη του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) είναι μια νέα ευκαιρία για τους 

Βούλγαρους να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, καθώς οι ρωσοτουρκικοί 

πόλεμοι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των βαλκανικών εξεγέρσεων 

μέχρι τότε ή ακόμη και τη δημιουργία κρατών 75 . Φυσικό και επόμενο είναι οι 

Βούλγαροι να υποδέχονται τον πόλεμο αυτό ως μια επερχόμενη λύτρωση τους από 

τους ζυγούς που τους καταδυναστεύουν τους τελευταίους πέντε αιώνες. Πολλοί 

Βούλγαροι κατατάχθηκαν ως εθελοντές στο πλευρό της Ρωσίας και ο Ρακόβσκι 

προσπαθεί να βρει και εκείνος έναν τρόπο ώστε να ενισχύσει τη πλευρά των σλάβων 

χριστιανών. Καθότι πολύγλωσσος και με σημαντικές γνωριμίες σε σημαντικά 

κλιμάκια της πολιτικής σφαίρας της αυτοκρατορίας, καταφέρνει να διοριστεί ως 

μεταφραστής σε Βίντιν και Καλαφάτ. Η μυστική του αποστολή ήταν να συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τις τοποθεσίες των τουρκικών στρατευμάτων και να τις προωθεί 

                                                
75Για παράδειγμα, ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1806-1812 ενίσχυσε την σερβική εξέγερση για αυτονομία και με το 

τέλος του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829 και την υπογραφή της συνθήκης της Ανδριανούπολης η Ελλάδα 

αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος. G. Agoston, B. A. Master, (2009), σελ. 298 
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στον ρωσικό στρατό. Το σχέδιο του όμως δεν λειτούργησε και για αυτό το λόγο ο 

Τράϊκωβ εικάζει πως ευθύνονται οι τσορμπατζήδες και ο Έλληνας μητροπολίτης του 

Πρεσλάβ76. Για ακόμη μια φορά πρόκειται να οδηγηθεί αλυσοδεμένος ενώπιον του 

σουλτάνου. Οι γνωριμίες του όμως τον σώζουν για ακόμη μια φορά, όταν στην 

Ανδριανούπολη ο συνεργάτης του Μουσταφά μπέη διατάσσει να τον αφήσουν 

ελεύθερο με την υπόσχεση του Βούλγαρου πως θα αλλαξοπιστήσει. Υπόσχεση που 

δεν τηρεί και με μια μικρή ομάδα άλλων επαναστατών κρύβεται σε ένα αρμένικο 

σπίτι της πρωτεύουσας όσο οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες πως εάν κάποιος 

γνωρίζει έστω και το παραμικρό για τον φυγά και δεν μιλήσει θα τιμωρηθεί σκληρά.  

Την περίοδο εκείνη τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να υποχωρούν προς τον βορρά 

και ο Ρακόβσκι βρέθηκε κρυμμένος στο σπίτι της μεγαλύτερης του αδερφής για 

τέσσερις μήνες κατά τους οποίους και άρχισε τη συγγραφή του έργου του “Δασικός 

οδηγός” 77 . Αναγκάζεται όμως να μετακινηθεί ξανά για να προστατέψει την 

οικογένεια και βρίσκεται για άλλη μια φορά φυγάς στην Βλαχία. Εκεί βρίσκει 

καταφύγιο σε σπίτι ξαδέρφου του και αφοσιώνεται στη συγγραφή λογοτεχνίας, 

επεξεργασίας του Δασικού οδηγού και  την κατάστρωση του σχεδίου του να 

πολεμήσει τους Τούρκους μέσω της πένας του. 

      Ακόμη και όταν όμως πολεμούσε την αυτοκρατορία σκεφτόταν στρατηγικά. Όταν 

αρθρογραφούσε στις δύο εφημερίδες που τύπωνε όσο διάστημα βρισκόταν στη 

Σερβία, τη “Μπάλγκαρσκα ντνέβνιτσα” και “Ντούναβσκι λέμπεντ”, η αυτοκρατορία 

δεν τον απασχολούσε. Με αυτή τη μέθοδο προσπαθούσε να πετύχει τους άλλους του 

στόχους που ήταν να ξεσκεπάζει την κατάχρηση της διοίκησης του σουλτάνου, την 

ανομία των Ελλήνων πνευματικών και των Βούλγαρων τσορμπατζήδων και οι τα 

φύλλα του να φτάσουν χωρίς κανένα εμπόδιο στα χέρια του λαού. Πρόκειται βέβαια 

για μια προσωρινή πολιτική του προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο της 

απελευθέρωσης των πάτριων εδαφών του. Είναι ένας συμβιβασμός που δεν 

                                                
76Веселин Н. Трайков, (1971), σελ. 28-29 
77„Горски пътник“ στα βουλγαρικά. 
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αντιφάσκει με τις βασικές και κύριες βλέψεις του78. 

           Υποδεικνύει όμως και τις βαρβαρότητες που έχουν κάνει: 

“Όταν αναλογίζεται άνθρωπος τι επώδυνες καταστάσεις έχει περάσει αυτός ο 

φτωχός λαός και πόσο ανελέητα έχουν χύσει το αίμα του, ανατριχιάζεις από τα 

μαρτυρικά βασανιστήρια και από την απάνθρωπη και ανελέητη οργή η οποία έχει 

πλακώσει αυτό το λαό”79 

   Χαρακτηρίζει την τουρκική διοίκηση απρόσεκτη και χωρίς καμία απολύτως 

προετοιμασία. Η πλειοψηφία τους, για αυτόν είναι, που πίνουν το αίμα των 

ανθρώπων μέσω της υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί. 

    Στα χωριά τους αρέσουν να είναι οι παντοδύναμοι άρχοντες και θέλουν τα πάντα 

δικά τους: χρήματα, ιδιοκτησία, γη και τιμή και αν κάποιος τολμήσει να τους 

εναντιωθεί τότε θα υποφέρει. Τέτοιου είδους άνθρωποι συναναστρέφονται με τους 

κακοποιούς και μοιράζονται τα κέρδη από τις κλοπές που κάνουν μαζί. 

   Δεν έχει να πει κάτι διαφορετικό για τους μουφτίες και καδίες, οι οποίοι αν και είναι 

ο ισλαμικός κλήρος επίσης εξουσιάζονται από τα χρήματα και αν κάποιος βρεθεί να 

δικάζεται ενώπιον τους τότε δικαιώνουν αυτό από τον οποίο έχουν κέρδος. Το 

ισλαμικό ορίζει πως είναι απαραίτητη η κατάθεση μαρτυριών από δύο πολίτες. Είναι 

πολύ συχνό φαινόμενο ο χρηματισμός προκειμένου να δοθεί ψευδορκία και γινόταν 

εις βάρος των χριστιανών τις περισσότερες φορές. 

   Σκιαγραφεί την εικόνα ενός κράτους που είναι διεφθαρμένο μέχρι τον πυρήνα του 

και η ανομία και ασυδοσία είναι ο κανόνας και όχι η τήρηση των νόμων του 

σουλτάνου. Το ίδιο το κράτος με την ανοχή του προς αυτή τη κατάσταση καλλιεργεί  

την πεποίθηση ότι ο Τούρκος δεν πρέπει να μοχθεί, να προσπαθεί, να εργάζεται 

                                                
78Veselin Trajkov, (1971), σελ. 88 
79 M Arnaudov, M Dimitrov, P. Dinevov,  D Kosev I L. Stoyanov (επιμ.), (1952),  Nepovinen Bulgarin, Πρώτη διόρθωση, 

σελ 445 
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καθόλου, αλλά αφού  μπορεί να τρέφεται, να πίνει και να ζει στην πλάτη των άλλων 

λαών ας το εκμεταλλευτεί. Πρόκειται λοιπόν για ένα είδους αντιμετώπισης των 

υπόδουλων λαών ως  “σκλάβοι” με τους Τούρκους να αποτελούν τον ευνοημένο λαό 

που απολαμβάνει μόνο τα αγαθά που του παρέχονται. Οι δύο παραπάνω 

παράγραφοι υποδεικνύουν πως ο χρηματισμός δικαστικών και διοικητικών 

υπαλλήλων τους είχε κάνει αδιάφορους προς το σύστημα, το έργο που καλούνταν να 

επιτελέσουν και επέτρεπαν στους Τούρκους να αναπτύξουν πάθη που ο άνθρωπος 

ντρέπεται να περιγράψει. Μάλιστα, η ανομία είχε ποτίσει τόσο πολύ το μέσα τους 

που σκεφτόταν μόνο πως θα εκμεταλλευτούν τους φτωχούς, αυτοί που βρίσκονται 

στη βάση της ταξικής πυραμίδας , ξεχνώντας πως αυτοί που βρίσκονται στην  κορυφή 

της είναι που πέφτουν σκληρότερα. 

   Όλα αυτά είναι απόψεις που σχημάτισε έπειτα από την παραμονή του στη φυλακή 

και ύστερα από προσεκτική παρατήρηση των Τούρκων. Όποιος τους έχει ζήσει θα 

καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάει. 

    Το 1861 μάλιστα έγραψε το “Ανατολικό ζήτημα” για να αποδείξει ότι πάντοτε η 

ανομία και το χάος που βασίλευαν εκείνη τη περίοδο στην αυτοκρατορία ήταν ο 

κανόνας και όχι η εξαίρεση 80 . 

      Επιπλέον το μόνο που κατάφερνε με την συνεχή του παρακολούθηση ήταν να του  

δημιουργεί  μόνο προβλήματα και να τον κάνει έναν φυγά για την αυτοκρατορία και 

έναν μετανάστη για τη πατρίδα για παραπάνω από τη μισή τη ζωή. 

  
      

 

 

                                                
80Veselin Trajkov, (1971), σελ 48 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   Η ζωή και το έργο του Ρακόβσκι μέχρι και σήμερα τιμώνται δεόντως. Σχεδόν επί 

τρεις δεκαετίες η μοίρα ενός ολόκληρου έθνους ήταν συνδεδεμένοι με το πρόσωπο 

του. Μέσα σε αυτό το διάστημα σχεδόν δεν υπήρχε γεγονός που να μην εμπλέκεται 

και εκείνος. 

   Γενναίος και αποφασιστικός έζησε και κατάλαβε από νωρίς τον πόνο του λαού του  

και ήξερε πως για την επίτευξη του στόχου του έπρεπε να οπλιστεί με όλη του την 

αποφασιστικότητα και πείσμα. Μπόρεσε να διαβάσει σωστά την εποχή του και να 

καταλάβει πως αυτό που χρειαζόταν το έθνος τους ήταν πολιτισμική εξύψωση για να 

αφυπνίσει και την εθνική τους συνείδηση και την δίψα για ανεξαρτησία. Επένδυσε 

στο άνοιγμα των σχολείων και τη βελτίωση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς. Το 

σχολείο ήταν ένα από τα απαραίτητα  εργαλεία για την εθνική αφύπνιση. 

   Σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και ο τύπος στο έργο του. Σε όλη του τη ζωή 

προσπαθούσε να εκδώσει βουλγαρικές πατριωτικές εφημερίδες που θα άνοιγαν τα 

μάτια του έθνους, θα του υποδεικνύουν το σωστό δρόμο προς την ελευθερία. 

   Ο Ρακόβσκι κατάφερε επίσης να διαβάσει από νωρίς το εγωιστικό και 

συμφεροντολογικό παιχνίδι που παίζουν οι μεγάλες δυνάμεις και ήταν από τους 

πρώτους που ήξεραν πως για να αποτιναχθεί ο τουρκικός ζυγός από τα Βαλκάνια δεν 

χρειάζεται η επέμβαση καμίας χώρας παρά μόνο η ένωση των δυνάμεων όλων των 

υπόδουλων χωρών. Κατέβαλε όλη του την ενέργεια και γύρισε όλα τα Βαλκάνια για 

να καταφέρει να βρει κοινά σημεία επαφής για μια σταθερή συνεργασία με όλα τα 

βαλκανικά κράτη. Πάντοτε είχε καλή διάθεση απέναντι τους και πίστευε σε κάθε έναν 

λαό ξεχωριστά. Πίστευε στις δυνάμεις τους και η μόνη του επιθυμία ήταν 

ανεξαρτησία για όλους. Δυστυχώς οι προσδοκίες που είχε από την Σερβία, την 

Ρουμανία και την Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκαν στη πραγματικότητα των περιστάσεων 

και τον έκαναν να καταλάβει πως οι Βούλγαροι μπορούν να εμπιστεύονται τους 
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εαυτούς μόνον απόλυτα και τις δυνάμεις τους. Αρχή του σε κάθε προσπάθεια 

συνεργασίας με κάθε χώρα ήταν η ειλικρίνεια και η δικαιοσύνη. Πίστευε στη 

διαφάνεια των σχέσεων μεταξύ τους και απογοητεύτηκε πολύ και από τις τρεις 

παραπάνω χώρες όταν κατάλαβε πως δεν ήταν ειλικρινείς και αφοσιωμένες στη 

συμμαχία τους. Όντας ρεαλιστής όμως, αποφάσισε να πάρει την κάθε απογοήτευση 

ως μάθημα και δεν εναντιώθηκε σε κανέναν. Ήταν λογικό για εκείνον κάθε χώρα να 

διεκδικεί  τα συμφέροντα της και να βάζει στη πρώτη θέση τον λαό της και μόνον. 

Έτσι, στράφηκε στον λαό που τόσο πολύ λάτρευε και θέλησε να του δείξει πως η 

φωτιά που χρειάζεται για να ξεσηκωθεί δεν προέρχεται από τους άλλους, αλλά 

υπάρχει μέσα τους. Δεν χρειάζονται τη βοήθεια κανενός γιατί προέρχονται από μια 

ένδοξη γενιά με μεγαλοπρεπές παρελθόν και τρομερούς βασιλιάδες το αίμα των 

οποίων κυλάει μέσα τους. 

       Για να τα συνειδητοποιήσουν όλα αυτά οι Βούλγαροι, έκρινε πως έπρεπε να 

δημιουργηθεί ένα κέντρο που θα κατευθύνει όλες τις βουλγαρικές δυνάμεις. 

Χρειάζονται καλά οπλισμένα στρατεύματα που θα ξεσηκώσουν τον λαό να τον 

ακολουθήσει. Ήταν ο πρώτος που φρόντισε για όλες τις ανάγκες των στρατευμάτων 

του. Από την εξεύρεση τους μέχρι τον οπλισμό και την στρατηγική τους. Έχοντας 

απογοητευτεί από τους Σέρβους και τους Έλληνες 

   Τα παραπάνω όμως δεν σημαίνουν πως και ο ίδιος δεν προέβη σε ακρότητες, 

ιστορικές κυρίως. Πιστεύοντας πως ανυψώσει το βουλγαρικό πνεύμα και να 

εξαπλώσει τη εθνική υπερηφάνεια για το ένδοξο παρελθόν των Βουλγάρων ο 

Ρακόβσκι προσπάθησε να δώσει ένα ιστορικό παρελθόν λαμπερό και αρχαίο στους 

συμπατριώτες του. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί κάθε ιστορική πηγή, παραμύθι, 

τραγούδι, ποίημα που συνέλεγε μανιωδώς σε όλη του τη ζωή για να εξυψώσει 

ιστορικά και χρονικά το έθνος του με τους Έλληνες, τον “ανταγωνιστικό” χριστιανικό 

λαό των Βαλκανίων. Σίγουρα οι προθέσεις του ήταν αγνές και το έκανε από 

πατριωτικό έρωτα με τους όρους της εποχής του και σύμφωνα με τους κανόνες  που 
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έπρεπε να ακολουθήσει κάθε λαός για να χρηστεί “άξιος” να αποκτήσει το δικό του 

εθνικό κράτος. 

          Συνολικά, ο Ρακόβσκι θρέφει θερμά συναισθήματα για τους υπόλοιπους λαούς 

που  συνυπάρχουν με τους Βούλγαρους στην Βαλκανική χερσόνησο και είναι 

υπέρμαχος της ανεξαρτησίας και ελευθερίας τους. Είναι υπερασπιστής του 

δικαιώματος   εθνικής και κοινωνικής ελευθερίας και υπήρξε αλληλέγγυος με τους 

λαούς που έδιναν τον δικό τους αγώνα για να το καταφέρουν. Πίστευε στην στενή 

συνεργασία μεταξύ τους, κάτι που αποδεικνύεται και από τον καθοριστικό, πολλές 

φορές, ρόλο που έπαιξε σε στιγμές συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων, Σέρβων και 

Ρουμάνων81. 

   Αναμφισβήτητα είναι τέκνο της εποχής και του τόπου του. Τα Βαλκάνια είναι αυτά 

που τον διαμόρφωσαν και εκείνος είναι αυτός προσπάθησε να τα αλλάξει με το έργο 

του. Το “βαλκανικό του ταπεραμέντο” είναι αυτό που τον έκανε να ασχοληθεί με την 

ιστορία και την εθνογραφία του λαού του. Το αίμα και η συνέχεια του, η παλαιότητα, 

είναι αυτή που χαρίζει δύναμη, κύρος, ανεξαρτησία, ανωτερότητα. Είναι στην 

ανθρώπινη φύση. Πόσο μάλλον στη φύση μιας μεγάλης και πολυεθνικής 

αυτοκρατορίας, όπως η οθωμανική. Η συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσών, 

θρησκειών και αντιλήψεων σε μια διεφθαρμένη αυτοκρατορία είναι φυσικό και 

επόμενο να φέρει συγκρούσεις και διεκδικήσεις ανεξαρτησίας, μοναδικότητας, 

ελευθερίας. Το “αδύναμο” αίμα σε καταναλώνει, σε ξεχνά και εξαφανίζεσαι. Το 

“δυνατό” αίμα είναι αυτό που συνοδεύει την ιστορία, και η ιστορία είναι η  αφετηρία 

ενός δυνατού έθνους που έχει το δικαίωμα να διεκδικεί και να αποκτά σεβασμό, 

έδαφος, ανεξαρτησία. Η αγάπη για το αίμα  είναι αυτό που έκανε το Ρακόβσκι τόσο 

ξεχωριστό. Η αγάπη του για τη προγονική του γη και ο θαυμασμός για το παρελθόν 

του έθνους του τον έκανε ο επαναστάτης που υπήρξε. Γιατί είναι αδιανόητο να 

                                                
81Veselin Trajkov, (1971), σελ. 90 
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ξεχάσει κανείς τον χαρακτηρισμό του πατριώτη όταν μιλάμε για τον Ρακόβσκι. 

       Η αγάπη αυτή για την θρησκεία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη γη τον έκανε να 

υπερήφανο για αυτό που είναι και μαχητή για την ελευθερία του λαού του. Αυτό 

είναι και που τον κάνει να ξεχωρίζει από ανθρώπους όπως ο Βογορίδης και ο 

Κρέστοβιτς, οι οποίοι συμβιβάστηκαν με τα προνόμια που τους δόθηκαν από τον 

σουλτάνο και την αγάπη για τον λαό τους αντικατέστησε η ντροπή για την καταγωγή  

και το συναίσθημα του ανήκειν σε άλλο έθνος από το δικό τους. Ο Ρακόβσκι θα 

μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Στέφανου Βογορίδη και να κληρονομήσει όλα τα 

πλούτη, σεβασμό και προνόμια του. Αυτό που τον έκανε να τα απαρνηθεί και να 

ακολουθήσει το μονοπάτι του κατατρεγμένου και ξενιτεμένου είναι η αγάπη για το 

αίμα του με αποτέλεσμα να γίνει πρότυπο για τους επαναστάτες που συνέχισαν το 

έρο του μετά θάνατον. Δυστυχώς ο Ρακόβσκι πέθανε λίγα μόλις χρόνια πρν την 

πραγματοποίηση του ονείρου του για το οποίο πολέμησε τόσο σκληρά, με τόσο 

αγάπη και πάθος όλη του τη ζωή. 

   Όπως γράφει και η Μαρία Τοντορόβα: 

 “το σημαντικότερο κίνητρο δεν ήταν η θρησκεία, αλλά ένας επιθετικός εθνικισμός ο 

οποίος όπως αποδείχθηκε αργότερα στο πεδίο των μαχών, είχε τις ρίζες του σε 

βαθύτερα ατομικά χαρακτηριστικά, ήταν κληρονομιά ενός πολύ μακρινού 

φυλετικού παρελθόντος [....] 

Χαρακτηριστικά παλαιότερων εποχών όχι μόνο από την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

[...]”82 

 

 

                                                
82Maria Todorobva, Επιμελ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης ,(2000), Βαλκάνια – η Δυτική φαντασίωση, Θεσσαλονίκη, 

Επίεκεντρο, σελ. 34 
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