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Εισαγωγή 

 

Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να συνεισφέρει στη μελέτη των συνθηκών 

του ελληνοβουλγαρικού εθνικιστικού ανταγωνισμού στη Μακεδονία 

κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αυτό επιδιώκεται μέσω της πα-

ρουσίασης και ανάλυσης των σχετικών με το θέμα αποσπασμάτων από 

το βιβλίο του Ρώσου αρχιμανδρίτη και περιηγητή Αντωνίν Καπούστιν 

(Антонин Капустин), Από την Ρούμελη (Изъ Румелiи), μεταφρασμέ-

νων από τη ρωσική στην ελληνική γλώσσα.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναφορά στην προσωπικό-

τητα του Αντωνίν Καπούστιν, στο βιβλίο του και στο ιστορικό πλαίσιο 

των γεγονότων στα οποία αυτό αναφέρεται. Κατόπιν ακολουθεί κρι-

τική παράθεση των αποσπασμάτων και στο τέλος τα συμπεράσματα.  

Ο Αντωνίν Καπούστιν περιγράφει το ταξίδι που πραγματοποίησε 

ανά τη Ρούμελη το έτος 1865. Ανάμεσα στις περιγραφές που μας δίνει 

για τα μέρη που επισκέφθηκε και τους ανθρώπους που συνάντησε εκεί, 

αναφέρεται σε περιστατικά και προσωπικές του σκέψεις πάνω στο θέμα 

του ελληνοβουλγαρικού εθνικιστικού ανταγωνισμού, ο οποίος ήταν σε 

έξαρση την περίοδο εκείνη.  

Στο βιβλίο εντοπίζονται αναφορές σε διακρίσεις εις βάρος των 

βουλγαρόφωνων, στους ελληνομαθείς Βούλγαρους και την κρίση της 

συνείδησής τους, στους εξελληνισμένους Βούλγαρους, στην εμπλοκή 

του ρωσικού παράγοντα και στη στάση του πατριαρχικού κλήρου. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στη δράση των Βούλγαρων δασκάλων, όπως 

στο Γρηγόριο Σταυρίδη Παρλίτσεβ και στον Αντρέι Νίκηνοβ.  

 

Ο Αρχιμανδρίτης Αντωνίν Καπούστιν και το έργο του 

 

Ο Αρχιμανδρίτης Αντωνίν Καπούστιν (12/08/1817-5/04/1894), από-

φοιτος της Θεολογικής Σχολής της Ακαδημίας του Κιέβου,1 υπήρξε πο-

λυγραφότατος επιστήμονας βυζαντινολόγος και σημαντικός εκκλησια-

στικός παράγοντας της τσαρικής αυτοκρατορίας. Με το όνομά του συν-

δέεται η περίοδος έξαρσης της πνευματικής δραστηριότητας της Ρω-

σίας στους Αγίους Τόπους, καθώς και σε άλλες περιοχές της Οθωμανι-

 
1 Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Ο Ελληνικός Κόσμος του Αντωνίνου Kapustin (1817-

1894). Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη Χριστιανική Ανατολή το 19ο αιώνα 

(Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1993), 31. 
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κής Αυτοκρατορίας.2 Μιλούσε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων 

και την ελληνική σε άριστο επίπεδο. Κατά καιρούς διετέλεσε καθηγη-

τής θεολογικών σπουδών σε διάφορες έδρες της Ρωσίας. Επίσης δρα-

στηριοποιήθηκε ως συγγραφέας και αρθρογράφος.3 Ο Αντωνίν Καπού-

στιν πραγματοποίησε πολλά ταξίδια με πλούσια δράση ως αρχηγός των 

ρωσικών ιεραποστολών, καθώς επίσης διπλωματικών και αρχαιολογι-

κών αποστολών, τόσο στους Αγίους Τόπους, όσο και σε άλλα μέρη της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.4 

Κατά την τελευταία περιοδεία του στο βαλκανικό χώρο, η οποία δι-

ήρκησε από το Μάιο έως τον Ιούλιο του έτους 1865, ο Αντωνίν Κα-

πούστιν είχε την ευκαιρία να συγκεντρώσει, να μελετήσει και κατόπιν 

να εκδώσει εκατοντάδες χριστιανικές επιγραφές των 6ου-12ου αιώνων. 

Στα ταξίδια του κατέγραφε όσα αρχαία χειρόγραφα έβρισκε σε διάφο-

ρες συλλογές. Οι περιγραφές του περιελάμβαναν πλούσιες αρχιτεκτο-

νικές, αρχαιολογικές, εθνογραφικές και άλλες πληροφορίες για τους 

τόπους που επισκεπτόταν. Από τις ταξιδιωτικές του σημειώσεις συγκέ-

ντρωσε και εξέδωσε ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό, κυρίως εκκλη-

σιαστικής ιστορίας.5  

 

Το σύγγραμμα Από την Ρούμελη 

 

Το βιβλίο Από την Ρούμελη του Αντωνίν Καπούστιν, εκδόθηκε το 

έτος 1886 από τη Ρωσική Αυτοκρατορική Αρχαιολογική Εταιρεία και 

αποτελεί, όπως προλογίζει ο εκδότης του: 

  

 
2 Ритта Бутова и Николай Лисовой, “Архимандрит Антонин (Капустин). 

Наследство и наследие. 200 лет создателю Русской Палестины” [Ο Αρχιμανδρί-

της Αντωνίν (Καπούστιν). Κληρονομιά και παρακαταθήκη. 200 χρόνια δημιουργού 

της Ρωσικής Παλαιστίνης], Журнал Московской Патриархии 8 (2017): 26-33· Lora 

Gerd, “Russian Imperial Policy in the Orthodox East and its Relation to Byzantine 

Studies,” στο: Imagining Byzantium: Perceptions, Patterns, ed. Alena Alshanskaya 

et al. (Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018), 93-95.  
3 Τίτλοι μερικών εκ των άνω των 100 έργων του είναι οι: Σημειώσεις προσκυνητού 

του Αγίου Όρους, Από τη [Χριστιανική] Ανατολή· Σχετικά με τη Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης· Ταξίδι στη Βιθυνία· Πέντε ημέρες στην Αγία Γή και στην Ιερουσαλήμ· Από το 

Βόσπορο στην Ιόππη· Από την Ιερουσαλήμ κ.ά. Βλ. σχετικά Παπουλίδη, Ο Ελληνικός 

Κόσμος, 27-120. 
4 Lucien J. Frary, “Russian Missions to the Orthodox East: Antonin Kapustin (1817–

1894) and his World,” Russian History 40 (2013): 133-151. 
5 Борис Л. Фонкич, “Антонин Капустин как собиратель греческих рукописей. 

Древнерусское искусство,” (Ο Αντωνίν Καπούστιν ως συλλέκτης των ελληνικών 

χειρογράφων. Αρχαιορωσική τέχνη) Рукописная книга 3 (1983): 368-379. 
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«...συνέχεια του εκδοθέντος το έτος 1879, συγγράμματος του 

Αρχιμανδρίτη Αντωνίν “Ταξίδι στην Ρούμελη”».6 

 

Και πιο κάτω γράφει: 

 

«...βγάζοντάς το στο φώς, η Εταιρεία ελπίζει, ότι θα τύχει 

ευμενούς υποδοχής, καθώς παρουσιάζει πολλές πληροφορίες για 

ιστορικές και αρχαιολογικές γωνίτσες της Ευρώπης, περί των 

οποίων γενικά έχουν γραφεί και τυπωθεί πολύ λίγα πράγματα».7 

 

Γραμμένο κατά βάση σε λόγια γλώσσα και με γλαφυρό ύφος, δίνει 

ζωηρές περιγραφές μέσα σε 673 σελίδες, εν είδει ταξιδιωτικού ημερο-

λογίου, την περιήγηση του συγγραφέα ανά τη Ρούμελη, δηλαδή κατά 

σειρά επίσκεψης, σε Μακεδονία (Αχρίδα, Πρέσπες, Καστοριά), Ήπει-

ρο (Ιωάννινα, Άρτα), Νησιά Ιονίου (Λευκάδα, Κέρκυρα), Κόρινθο, Α-

θήνα και Κωνσταντινούπολη, παρεμβάλλοντας ιστορικές πληροφορίες 

αλλά και προσωπικές του σκέψεις.  

Το βιβλίο βρίθει πληροφοριών αρχαιολογικού και παλαιογραφικού 

ενδιαφέροντος, καθώς ο συγγραφέας δεν παρέλειψε να δώσει αρχιτε-

κτονικές περιγραφές των διαφόρων ναών και μονών, λειτουργούντων 

και ερειπωμένων, μαζί με κτητορικές και άλλες περιγραφές, λίστες με 

φυλασσόμενους κώδικες και κειμήλια κ.ά. Επιπλέον, στο τέλους του 

βιβλίου υπάρχει παράρτημα εικόνων, το οποίο καταλαμβάνει 20 σελί-

δες και στο οποίο εκτίθενται όψεις και κατόψεις διαφόρων χριστιανι-

κών μνημείων, καθώς επίσης και μεσαιωνικών ελληνικών και σλαβι-

κών επιγραφών, εν είδει λιθογραφιών και σκαριφημάτων.  

  

Το ιστορικό πλαίσιο της ελληνοβουλγαρικής αντιπαράθεσης το 19ο αιώνα 

 

Πριν το 19ο αιώνα, οι ορθόδοξοι χριστιανοί υπήκοοι της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας ανήκαν σε μια κοινή φαντασιακή κοινότητα, αυτή του 

ορθοδόξου γένους των Ρωμαίων ή Ρουμ Μιλλιέτ. Εντός της κοινότητας 

αυτής, οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις καθόριζαν τις επιμέρους εθνοτι-

κές ομάδες, όπως Αλβανοί, Βούλγαροι, Γραικοί κ.ά. Η καλλιέργεια και 

διαμόρφωση της βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας, κίνημα γνωστό ως 

Βουλγαρική Αναγέννηση, ξεκίνησε να εμφανίζεται σταδιακά τη δεκα-

 
6 Антонин Капустин, Изъ Румелiи (Από την Ρούμελη) (Санкт-Петербургъ: 

Императорская Академiя Наукъ, 1886), εισαγωγική σελίδα δίχως αρίθμηση. 
7 Капустин, Изъ Румелiи, εισαγωγική σελίδα δίχως αρίθμηση. 
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ετία του 1830, δηλαδή μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και 

μετά τη σύντομη κατοχή των βουλγαρικών περιοχών από τους Ρώσους 

κατά το ρωσοτουρκικό πόλεμο των ετών 1828-1829.8 Τη δεκαετία 

αυτή, στη Μόσχα είχε αναφανεί το ιδεολογικό κίνημα της σλαβοφι-

λίας,9 η οποία ήταν πρόδρομος του πανσλαβισμού.10 11 Η Βουλγαρική 

Αναγέννηση ξεκίνησε από λόγιους των αστικών κέντρων, πολλοί εκ 

των οποίων είχαν σπουδάσει στη Ρωσία. Από το 1835 είχε ξεκινήσει 

και η ίδρυση των βουλγαρικών σχολείων.12 Μέσω της ίδρυσης των 

σχολείων αυτών και της διάδοσης των βουλγαρόγλωσσων εντύπων βι-

βλίων, τα οποία τυπώνονταν στη Ρωσία, γινόταν η προσπάθεια καλ-

λιέργειας της βουλγαρικής γραφής στους βουλγαρόφωνους πληθυ-

σμούς. Πολέμιος αυτής της προσπάθειας στην Αχρίδα, στο Μοναστήρι 

και αλλού, ήταν ο πατριαρχικός κλήρος, ο οποίος στη ρητορική του 

μιλούσε για μεθοδευμένο εκσλαβισμό των Γραικών.13 Η ελληνική δια-

νόηση ήταν επίσης αντίθετη και πολέμησε ποικιλοτρόπως τη βουλγα-

 
8 Παρασκευάς Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία: Οι περιπέτειες μιας σχέσης. Από το 

«ελλαδικό» στο βουλγαρικό σχίσμα (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

2003), 26-27, 37.  
9 Ως σλαβοφιλία χαρακτηρίζεται η αποτυπωθείσα στη ρωσική λογοτεχνία πολιτική 

και θρησκευτική ιδεολογική σκέψη, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία είχε το δικό της 

εκλεκτό πολιτισμό, ξένο προς τις δυτικοευρωπαϊκές καταβολές και έχοντας ως εφαλ-

τήριο τον πολιτισμό αυτό, η Ρωσία ήταν ικανή να διαδώσει την ορθόδοξη αλήθεια 

στους περιπεσόντες στην αίρεση και στην αθεΐα ευρωπαϊκούς λαούς. Βλ. σχετικά 

Андрей Д. Сухов, Столетняя дискуссия: западничество и самобытность в 

русской философии (Εκατόχρονη αντιπαράθεση: δυτικισμός και αυθυπαρξία στη 

ρωσική φιλοσοφία) (Москва: ИФ РАН, 1998)· Susanna Rabow-Edling, Slavophile 

Thought and the Politics of Cultural Nationalism (Albany: SUNY Press, 2007). 
10 Ο πανσλαβισμός είναι ιδεολογία της πολιτικής συνένωσης των σλαβικών λαών υπό 

την ηγεμονία της Ρωσίας. Σχετικά με τον πανσλαβισμό βλ. Jelena Milojković-Djurić, 

Panslavism and national identity in Russia and in the Balkans 1830-1880: images of 

self and others (New York: Columbia University Press, 1994)· Анна А. Григорьева, 

Панславизм: идеология и политика: 40-е годы XIX – начало XX века (Πανσλαβι-

σμός: ιδεολογία και πολιτική: χρόνια του 40΄ XIX – αρχή XX αιώνα) (Иркутск: 

Аспринт, 2013)· Борис А. Прокудин, Панслависм в истории политики и мысли 

России ХIХ века (Ο Πανσλαβισμός στην ιστορία και στην πολιτική σκέψη της Ρω-

σίας του ХIХ αιώνα) (Москва: Издалельство Московского университета, 2018). 
11 Anthony Tachiaos, The Bulgarian national awakening and its spread into Macedo-

nia (Thessaloniki: Society for Macedonian Studies, 1990), 28. 
12 Μαριλένα Κόππα, Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας): Τρείς 

και μία περιπέτειες (Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2002), 74-75· Tachiaos, 

National awakening, 27-35. 
13 Tachiaos, ό.π., 29-33. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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ρική εθνική ιδέα, καθώς το ελληνικό μεγαλοϊδεατικό αφήγημα δεν ε-

πέτρεπε την αποδοχή της.14 

Την περίοδο του Τανζιμάτ (1839-1876) και με την έκδοση του δια-

τάγματος Χάτι Χουμαγιούν το 1856 από το σουλτάνο Αβδούλ Μετζίτ, 

οι Βούλγαροι αρχίζουν να δηλώνουν επίσημα ότι αποτελούν μία ξεχω-

ριστή πολιτισμική οντότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.15 Η 

βουλγαρική θρησκευτική κοινότητα, η οποία μέχρι τότε εκπροσωπού-

νταν επίσημα από το οικουμενικό πατριαρχείο, προσπαθεί να ανεξαρ-

τητοποιηθεί από το Ρουμ Μιλλιέτ και να οργανωθεί θεσμικά στα πλαί-

σια μιας ξεχωριστής εθνικής ταυτότητας, απαιτώντας δικές της εκκλη-

σίες και βουλγαρικά σχολεία.16 Η βουλγαρική κοινότητα προσπαθούσε 

να αποσχιστεί από το οικουμενικό πατριαρχείο, επιδιώκοντας την αυ-

τοκεφαλία των θρόνων της Αχρίδας και του Τυρνόβου.17  

Την εποχή εκείνη, λόγω της έκβασης του Κριμαϊκού Πολέμου, η 

Ρωσία αλλάζει την τακτική της επιρροής ως ορθόδοξης δύναμης στα 

Βαλκάνια και προωθεί πλέον τον πανσλαβισμό,18 έχοντας ως στρατη-

γικό στόχο την έξοδό της στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο μέσω των 

 
14 Αλέξης Πολίτης, «Οι Βούλγαροι με τα μάτια των Ελλήνων. Αλλαγές της οπτικής 

από τα μέσα του 19ου αι.», στο: Τα Βαλκάνια - Εκσυγχρονισμός, Ταυτότητες, Ιδέες. 

Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ανδρέας Λυμπερά-

τος (επιμ.) (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογεια-

κών Σπουδών-ΙΤΕ, 2014), 355-369. 
15 Κόππα, Η συγκρότηση, 41· Αντώνιος Ταχιάος, Ιστορία των Σλαβικών Ορθοδόξων 

Εκκλησιών (Θεσσαλονίκη: Πουρνάρας, 2009), 110· Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 

163-171.  
16 Ognjana Maždrakova-Čavdarova, “The political struggle of the Bulgarian people 

for legitimate national representation, 1840s-1860s,” Études Balkaniques 32, no. 1 

(1996): 65-66· Ελεονώρα Ναξίδου, «Ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 

Χρύσανθος καὶ τὸ βουλγαρικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα», στο: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 

Ἀθηνῶν Χρύσανθος Φιλιππίδης ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος. Πρακτικὰ Ἐπιστημονικῆς Διημε-

ρίδας (27-28 Μαΐου 2016), Γεώργιος Χ. Τσιγάρας (επιμ.) (Κομοτηνή: Ἱερᾶ Μητρό-

πολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, 2018), 351-353· Süleyman Demirci, “Rise of na-

tionalism in the Ottoman Empire: how did ottoman government respond to the bul-

garian national movement 1839-1870,” Journal of Institute of Social Sciences/Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 1 (2007): 424.  
17 Ματάλας, ό.π., 172-27.  
18 Άντα Διάλλα, Η Ρωσία απέναντι στα Βαλκάνια. Ιδεολογία και πολιτική στο δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2009), 43-49, 112· Milojković-Djurić, 

Panslavism, 54-95· Alexander Maxwell, “Effacing Panslavism: linguistic classifica-

tion and historiographic misrepresentation,” Nationalities Papers 46, no. 4 (2018): 

633-653. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1839
https://el.wikipedia.org/wiki/1876
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Στενών των Δαρδανελίων και της Μακεδονίας.19 Από το 1856 στην 

Αγία Πετρούπολη είχε συσταθεί ειδική επιτροπή για τη βουλγαρική 

«αφύπνιση», η οποία προωθούνταν μέσω της ίδρυσης σχολείων όπου 

διδασκόταν η βουλγαρική γλώσσα, της σύστασης βουλγαρόγλωσσων 

θρησκευτικών κέντρων, της διανομής συγγραμμάτων γραμμένων στη 

βουλγαρική και γενικότερα μέσω της διάδοσης της ιδέας του βουλγα-

ρικού εθνικού αφηγήματος.20  

Τη δεκαετία του 1860, κατά την οποία γράφτηκε από τον Καπούστιν 

το κείμενο που παρουσιάζεται, ξεκινούν οι πρώτες οργανωμένες επα-

ναστατικού χαρακτήρα κινήσεις για την πολιτική ανεξαρτητοποίηση 

των Βουλγάρων.21 Ο «εκκλησιαστικός εθνικισμός» των Βουλγάρων 

και η καλλιέργεια της βουλγαρικής εθνικής συνείδησης κορυφώνο-

νται.22 Ως ιστορικό επιχείρημα για το δικαίωμα της εκκλησιαστικής α-

πόσχισής τους, οι Βούλγαροι τόνιζαν το γεγονός της ίδρυσης της αυτο-

κέφαλης εκκλησίας Αχρίδας από τον Ιουστινιανό, δηλαδή την ύπαρξη 

της βουλγαρικής εκκλησίας από τα μεσαιωνικά χρόνια.23 Την εποχή 

αυτή η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να αποκτήσει ερείσματα σε ό-

λους τους λαούς των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένων και των αντι-

μαχόμενων προς τους Βούλγαρους Ελλήνων, ενώ ευνοεί την εκκλησια-

 
19 Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις, Τό Ἀνατολικόν Ζήτημα 1800-1923, τόμ. 1 (Θεσσαλονίκη: 

Πουρνάρας, 1978), 237. 
20 Μaria Todorova, Βαλκάνια, η Δυτική Φαντασίωση (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 

2005), 192. 
21 Ελεονώρα Ναξίδου, «Η Ιδέα της Συνέχειας του Ελληνικού Έθνους στην Ιστοριο-

γραφική Αφήγηση των Διανοούμενων της Βουλγαρικής Αναγέννησης», στο: Συνέ-

χειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστο-

ρία, λογοτεχνία. Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, τόμ. 1, 

Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.) (Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών 

Σπουδών, 2015), 506, υποσ. 2, 511. 
22 Σχετικά με το βουλγαρικό εκκλησιαστικό κίνημα, βλ. Вера Бонева, Българското 

църковнонационално движение 1856-1870 (Το βουλγαρικό εκκλησιαστικο-εθνικό 

κίνημα 1856-1870) (София: За буквите – O писменехь, 2010)· Rumen Daskalov, 

The Making of a Nation in the Balkans. Historiography of the Bulgarian Revival (Bu-

dapest-New York: Central European University Press, 2004)· Eleonora Naxidou, 

“Traditional Aspects of Modernity in the Nineteenth-Century Balkans: The Ecclesi-

astical Dimensions of the Bulgarian National Movement,” στο: Power and Influence 

in South-Eastern Europe 16th-19th century, ed. Maria Baramova et al. (Zürich–Berlin: 

LIT, 2013), 425-439· Eleonora Naxidou, “The Routes to the Bulgarian National 

Movement: Simultaneously Homogenous and Polymorphous,” Adam Akademi 1 

(2012): 31-36. 
23 Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 175-178.  
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στική ανεξαρτητοποίηση των Βουλγάρων από το οικουμενικό πατριαρ-

χείο.24  

Η τελική επιτυχία της βουλγαρικής απόσχισης και η ίδρυση της ε-

ξαρχίας το 1870 συνδέεται με τη ρωσική φιλοβουλγαρική πολιτική, 

μέσω της δράσης του Ρώσου πρεσβευτή και στρατηγού Ιγκνάτιεφ, ο 

οποίος εγκαταστάθηκε από το 1865 στην Κωνσταντινούπολη και με τις 

παρεμβάσεις του στα πράγματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της εξαρχίας.25 Την πε-

ρίοδο εκείνη, οι περιοχές της Μακεδονίας απετέλεσαν φυτώρια του 

βουλγαρικού κινήματος για ανεξαρτησία, με συνέπεια το λεγόμενο 

«Βουλγαρικό Ζήτημα» να καθίσταται «Μακεδονικό».26  

 

Αναφορές του Αντωνίν Καπούστιν στην ελληνοβουλγαρική αντιπαράθε-

ση μέσα στο βιβλίο Από την Ρούμελη 

 

Α) Αντιμετώπιση των Βουλγάρων ως κατώτερων από τους Έλληνες 

 

Ο συγγραφέας, ταξιδεύοντας την 1η Ιουνίου του 1865 στην περιοχή του 

Μοναστηρίου ενθυμείται έναν Γραικό, ο οποίος προ δεκαπενταετίας 

του είχε πει για την Αχρίδα τα εξής:  

 

«“Η λίμνη της Οχρίδος, έλεγε αυτός, είναι μια ολόκληρη 

θάλασσα γλυκού νερού, περιβαλλόμενη από όρη. Η πόλη 

βασιλεύει επ’ αυτής, βυθιζόμενη σε πράσινο κήπο. Τι πλούσια 

γη! Τι φθήνια σε όλα! Τι καλοί άνθρωποι!”. Αυτά τα είχε πει ένας 

‘παλαιός γραικός’, των καιρών του πολέμου της ανεξαρτησίας,27 

ο οποίος ακόμα δεν ήταν χρισμένος με τον νέο, αντισλαβικό 

πατριωτισμό. Ένας σύγχρονος ζηλωτής αντί για: ‘καλοί’, θα 

 
24 Ελεονώρα Ναξίδου, «Η Βουλγαρική Εξαρχία και η Εκκλησία της Ρωσίας (1868-

1872)», στο: Πρακτικά ΚΘ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου & ΚΗ΄ Πανελλήνιου 

Ιστορικού Συνεδρίου (Μέρος Β΄), Φωτεινή Ι. Τολούδη (επιμ.) (Θεσσαλονίκη: Ελλη-

νική Ιστορική Εταιρεία και Εκδόσεις Γιαχούδη, 2009), 160. 
25 Ματάλας, ό.π., 228 κ.ε. 
26 Βλ. σχετικά: Tachiaos, National awakening· Весела Трайкова-Йоанина, Българо-

гръцкият национален сблъсък в Македония и неговите корени (опит за 

преосмисляне) [Η βουλγαρο-ελληνική εθνικιστική σύγκρουση στη Μακεδονία και 

οι ρίζες της (προσπάθεια επανεξέτασης)] (София: Булга медиа, 2018)· Ματάλας, 

ό.π., 38, 176-178. 
27 Εδώ ο Καπούστιν εννοεί την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
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έλεγε σίγουρα: ‘απλοϊκοί’, σκεπτόμενος ταυτοχρόνως ‘κουτοί’ ή 

ακόμα εκφραστικότερα: ‘χοντροκέφαλοι’».28  

 

Έτσι ο συγγραφέας παραθέτει την άποψη που έχουν οι Γραικοί για τους 

Σλάβους. Πράγματι, το στερεότυπο των «βαρβάρων», «απολίτιστων» 

και «κατωτέρων» Βουλγάρων υπήρχε και μάλιστα καλλιεργούνταν από 

την ελληνική διανόηση την εποχή εκείνη. Η βουλγαρική ταυτότητα 

απαξιωνόταν ως στοιχείο κατωτέρας τάξεως εντός του Ρούμ Μιλλιέτ.29 

 

Β) Η περίπτωση ενός Βούλγαρου δάσκαλου και η ρωσική παρέμβαση στη 

Βουλγαρική Αναγέννηση 

   

Στις 2 Ιουνίου του 1865, ο συγγραφέας βρισκόμενος στη Ρέσνα εν-

θυμείται έναν παλιό γνώριμό του, τον ντόπιο Βούλγαρο λόγιο Αντρέι 

Νίκηνοβ. Ο Νίκηνοβ γνωρίζει καλά τουρκικά, ελληνικά και ρωσικά. 

Έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη Ρωσία και συνεργάζεται με τα εκεί 

τυπογραφεία. Αθορύβως ταξιδεύει ανά τη Ρούμελη διδάσκοντας σε 

βουλγαρικά σχολεία, προμηθεύει την περιοχή σλαβόγλωσσα βιβλία τυ-

πωμένα στη Ρωσία και είναι πολέμιος της «προτεσταντικής προπαγάν-

δας» στη Βουλγαρία. Ιδού σχετικό απόσπασμα του κειμένου: 

 

«Με την Ρέσνα είχα ήδη ένα είδος πνευματικής γνωριμίας. 

Μεταξύ των όχι ολίγων (θα ’ναι κοντά στους 50.000!) 

Βουλγάρων, κατοικούντων στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει 

ένας γόνος της Ρέσνας, ο οποίος απέκτησε στον κύκλο των 

ομοφύλων του όχι λίγη διασημότητα, με τις προσπάθειές του να 

βοηθήσει το έργο της λαϊκής μόρφωσης, σε ένα πνεύμα που κατά 

την άποψή του, είναι προς το παρόν το μόνο ωφέλιμο και 

ακίνδυνο για το λαό. Ο εντυπωσιακός αυτός άνθρωπος δεν είναι 

κάτι περισσότερο από βιβλιοπώλης, και εδώ βγαίνει ακριβώς 

αυτό που εκφράζεται σε μας ως παροιμία: δεν ωραΐζει ο τόπος 

τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος τον τόπο. Ο έξοχος φιλογενής 

ήλθε σε επαφή με τα τυπογραφεία μας, το συνοδικό και το 

κιεβοπέτσερσκογιε, κέρδισε την εμπιστοσύνη τους, ο ίδιος 

αρκετές φορές ταξίδεψε στη Ρωσία, έμαθε στην εντέλεια να μιλά 

 
28 Капустин, Изъ Румелiи, 2-3. 
29 Adamantios T. Skordos, “From ‘Russian Pan-Slavism’ to ‘Soviet Slavo-Com-

munism.’ Slavicness as an Enemy Concept in Nineteenth and Twentieth-Century 

Greece,” Memoria e Ricerca. Rivista di storia contemporanea 59 (2018): 432, 437· 

Ματάλας, ό.π., 36-39. 
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τη γλώσσα μας, –τα ελληνικά και τα τουρκικά τα ομιλεί όπως τη 

μητρική του, ενδεχομένως να ξέρει και σέρβικα και αλβανικά. 

Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν κάθεται ποτέ στην ίδια θέση, 

περνώντας και περιοδεύοντας από περιοχή σε περιοχή ανά την 

Ρούμελη, ανά τα χωριά, τα μοναστήρια και ιδιαίτερα σε αγορές 

έχοντας απόθεμα εξαιρετικά χρήσιμων λειτουργικών και άλλων 

πνευματικών βιβλίων, συντελούντων στην εξέλιξη του λαού σε 

θρησκευτικό και αυστηρά ορθόδοξο πνεύμα. Έχοντας εκ φύσεως 

ήρεμο χαρακτήρα και καλή καρδιά και εξαιρετική επιδεξιότητα 

στις επαφές του με τα φανατικά τουρκικά και γραικικά στοιχεία, 

κατά τη γνώμη μου, επιτυγχάνει με το έργο του περισσότερα από 

ό, τι επιτυγχάνουν δεκάδες σχολεία με τη μεθοδική διδασκαλία. 

Το όνομά του δεν είναι διάσημο (Αντρέι Νίκηνοβ), η μορφή του 

δεν είναι διακριτή- δεν έχει κάτι το αξιοπρόσεκτο πάνω του, και 

παρ’ όλα αυτά η ενεργητικότητά του είναι υποδειγματική! Οι 

απόγονοι πρέπει να θέσουν το τίμιο όνομά του μεταξύ των 

ευεργετών του λαού. Μόνο να δώσει ο Θεός, κατά την 

δραστηριοποίησή του, να μην παρασυρθεί από τα επιχειρηματικά 

οφέλη και να μην γίνει θύμα κάποιας κερδοσκοπίας, μη έχουσας 

καμμία σχέση με την “φιλογένεια”».30  

 

Η προμήθεια των εκ Ρωσίας βιβλίων και η δράση του Νίκηνοβ κατά 

της «προτεσταντικής προπαγάνδας» είναι ένα δείγμα των γενικότερων 

προσπαθειών της Ρωσίας να παρεμποδίσει το κήρυγμα του καθολικι-

σμού και του προτεσταντισμού στους βουλγαρόφωνους πληθυσμούς. 

Τα κηρύγματα αυτά προωθούνταν τότε μέσω ιεραποστόλων από τις ευ-

ρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την κρίση την οποία 

περνούσε η ορθοδοξία, προσπαθούσαν τοιουτοτρόπως να επεκτείνουν 

την επιρροή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποσπώντας τους 

βουλγαρόφωνους από την ορθοδοξία και από τη σφαίρα επιρροής της 

Ρωσίας.31 

 
30 Капустин, Изъ Румелiи, 12-13. 
31 Erik J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2004), 105· 

Константин Косев, Кратка история на Българското възраждане (Σύντομη ιστο-

ρία της Βουλγαρικής Αναγέννησης) (София: Академично Издателство “Проф. 

Марин-Дринов,” 2001), 94· Δημήτριος Γόνης, Ιστορία των Ορθόδοξων Εκκλησιών 

Βουλγαρίας και Σερβίας (Αθήνα: Αρμός, 2001), 127· Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ἔγγραφα 

πατριαρχικὰ καὶ συνοδικὰ περὶ τοῦ βουλγαρικοῦ ζητήματος (1852-1873) (Κωνσταντι-

νούπολις: Πατριαρχικὸν Τυπογραφεῖον, 1908), 72· Λάσκαρις, Τό Ἀνατολικόν Ζήτημα, 

260-261· Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 181-189.  
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Γ) Το ζήτημα της ιστορικής παρουσίας της βουλγαρικής εκκλησίας στην 

Αχρίδα 

 

Σε άλλο σημείο του βιβλίου του, βρισκόμενος στη Λυχνίδα (3 Ιουνίου 

1865) και αναφερόμενος στην ιστορία του Σαμουήλ και στις ιστορικές 

βάσεις της «Βουλγαρικής Εκκλησίας», ο Καπούστιν παρά τη φιλο-

βουλγαρική του στάση, εκφράζει την άποψη ότι  

 

«Έχοντας συνηθίσει να μην ικανοποιούμαι από τίποτα το 

σκοτεινό και παραπλανητικό στην ιστορία, όπως είναι φυσικό, 

δεν έμεινα ικανοποιημένος από αυτά που ήξερα περί της Πρώτης 

Ιουστινιανής, αλλά στις έρευνές μου, όπως βλέπει ο αναγνώστης, 

κατέληξα στο ότι όχι μόνο η Ιουστινιανή αλλά και η παρουσία 

της ίδιας της Βουλγαρίας στα μέρη αυτά είναι κάτι το 

πλασματικό».32  

 

Εδώ ο συγγραφέας αμφισβητεί τη βουλγαρική επιχειρηματολογία 

της ιστορικότητας της βουλγαρικής εκκλησίας της Αχρίδος από την 

Πρώτη Ιουστινιανή, την οποία ίδρυσε τον 6ο αιώνα ο αυτοκράτωρ Ιου-

στινιανός.33 Δε συμφωνεί με το αφήγημα της βουλγαρικότητας της 

Πρώτης Ιουστινιανής. 

 

Δ) Αναφορά στους ελληνίζοντες βούλγαρους διδασκάλους. Η περίπτω-

ση του Γεώργιου Παρλίτσεβ (Σταυρίδη) 

 

Στο ίδιο μέρος πάλι, ο Καπούστιν συναντά έναν παλιό γνωστό του 

δάσκαλο, για τον οποίο ενθυμείται τα εξής: 

 

«Στην πρωτεύουσα της Ελλάδος έχουμε μια δική μας Ρωσική 

προξενική εκκλησία, την οποία τίποτα δεν εμποδίζει να 

ονομάζεται τσαρική, αυλική και όπως αλλιώς θέλετε, και να 

κρατά κανόνες ρωσικούς και ταυτοχρόνως να έχει την αποδοχή 

της υψηλής κοινωνίας. Δεν υπάρχει τίποτα το παράξενο στο ότι 

την ώρα της λειτουργίας, κατά το σύνηθες ήταν ορατή στην 

πόρτα της εκκλησίας η ψηλή μορφή του αποκαλούμενου 

 
32 Капустин, Изъ Румелiи, 34. 
33 Περισσότερα περί της ιδεολογίας της βουλγαρικής εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας, 

βλ. Ελεονώρα Ναξίδου, «Η Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας ως ιδεολογικό υπόβαθρο της 

εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας των Βουλγάρων (1850-1870)», Βαλκανικά Σύμμεικτα 

14-15 (2003-2004): 21-46. 
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“πορτιέρη” της πρεσβείας, ο οποίος παρατηρούσε τους εισερχό-

μενους και εξερχόμενους, και τους επέβλεπε ειδικώς, ώστε οι 

ντόπιοι επισκέπτες του οίκου του Θεού, να μην εισέρχονται 

φορώντας οποιουδήποτε είδους κάλυμμα κεφαλής, φέσι, πηλίκιο, 

καπέλο, τα οποία δεν ήταν σπάνιο να βλέπει κανείς στις 

υπόλοιπες αθηναϊκές εκκλησίες. Έτυχε μια φορά, να μπει στην 

εκκλησία ένας νεαρός, περιβεβλημένος ευρωπαϊκά και με φέσι 

στο κεφάλι. Ο οξυδερκής πορτιέρης, μην προφέροντας λέξη, 

άρπαξε το φέσι από το κεφάλι του δανδή και το παρέδωσε στα 

χέρια του ιδιοκτήτη, με την παρατήρηση ότι είθισται να στέκεσαι 

ασκεπής εντός της εκκλησίας. Ο νεαρός προσβλήθηκε και κατό-

πιν θορύβου βγήκε από την εκκλησία. Όπως φαίνεται, όχι τόσο η 

προσβολή του καπέλου, όσο η παρατήρηση ήταν αυτή που 

ενόχλησε τον απόγονο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 

Πέρασαν λίγες ημέρες κατόπιν του απαρατήρητου για τους 

πάντες περιστατικού, και σε μια των αθηναϊκών εφημερίδων 

εμφανίστηκαν αρκετά καλής πλοκής στίχοι, ελαχίστως 

αγγίζοντες το περιστατικό και απηνώς επιτιθέμενοι κατά των 

ρωσικών κανόνων. Στη σκηνή προβλήθηκε η βαρβαρότητά μας 

και ο φαρισαϊσμός μας και ακόμα δε η ικανότητά μας να 

ομιλούμε καλά ελληνικά. Τόσες κατηγορίες μαζί! Οι 

ενδιαφερόμενοι άνθρωποι δεν άφησαν το συμβάν ανεξερεύνητο 

και μάθανε για τον συγγραφέα ότι είναι φοιτητής από την 

Μακεδονία και Βούλγαρος το γένος! Αυτό εξάλλου δεν πρέπει 

να προκαλεί εντύπωση. Στην περίπτωση ενός σλάβου, που έπεσε 

στη δίνη των ιδεών του πανελληνισμού, είναι πολύ φυσικό να 

περάσει σε ακρότητες. Ο νεαρός ποιητής, φυσικά, 

καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους πατριώτες. Ήταν ένα 

πλήρες σκάνδαλο με περίσσεια αττικού άλατος. Αλλά δεν πέρασε 

εβδομάδα και σε μια άλλη αθηναϊκή εφημερίδα εμφανίστηκε 

απάντηση προς τον στιχοπλόκο, πάλι σε στίχους με πλήρη 

υπογραφή ενός διδάκτορος πανεπιστημίου, διάσημου για τις 

ποιητικές του δημιουργίες. Ο καημένος Μακεδόνας, με όλο το 

γένος του και με την ιστορία του και με το φέσι του, το οποίο το 

φορούσε χάρις στο έλεος της Ρωσίας, αντί να προστατευτεί 

πατρικώς, εξετέθη τόσο που δεν ήξερε μετά που να κρυφτεί...».34 

 

Και λίγο πιο κάτω ο Καπούστιν σχολιάζει το συμβάν:  

 
34 Капустин, ό.π., 51-53. 
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«Στην Αθήνα ο σλάβος αρθρογραφώντας επετέθη κατά της 

Ρωσίας, ενώ ο γραικός υπερασπίστηκε την Ρωσία! Με την 

επιστροφή του φοιτητή ως διπλωματούχου στην ζοφερή του 

πατρίδα, προφανώς το πνεύμα του φυλετισμού τον απένδυσε από 

τον ελληνικό ουλτραμοντανισμό. Ο άνθρωπος αυτός ευχαρίστως 

θα έπραττε τώρα κάτι για τους όμαιμούς του, αλλά δεν θα 

καταφέρει τίποτα, επειδή όλη του η ακαδημαϊκή προπαρασκευή 

ήταν ελληνική. Νομίζω ότι δεν ξέρει καν να διαβάζει σλαβικά».35 

 

Στην υποσημείωση ο Καπούστιν παραθέτει την αρχή και το τέλος 

του προαναφερθέντος ποιήματος, όπου φαίνεται και το όνομα του 

στιχοπλόκου: 

 

Αρχή. Ποτὲ δὲν τὸ ἐπίστευα, οἱ τόσον θρῆσκοι Ῥῶσοι 

          Τόσον πιστοὶ ’κ ὑποκλινεῖς εἰς θείας παραδόσεις, 

          Τοὺς ὅρους ὑπερβάλλοντες τῆς ἀληθοῦς λατρείας 

          Εἰς ἄκρατον φανατισμοῦ νὰ καταντῶσι ζῆλον, 

          Καὶ διὰ ψύλλου πήδημα Ἕλληνας νὰ προσβάλλουν 

          Ἐντὸς ναοῦ Ἑλληνικοῦ (?) πολλῶν περιεστώτων 

          Ἐπὶ τῆς θείας ταύτης γῆς ἥτις καρπὸν δὲν φέρει 

          Διότι μ’ αἵματα πολλὰ καὶ δάκρυα ἐβράχη. 

          Ἦτον ἡμέρα ἑορτῆς, πρὶν ἥλιος ἐκλάμψη... 

Τέλος. Ἀχ! μορφασταὶ τοιοῦτοι δὰ εἰν αἶσχος τῆς θρησκείας 

          Καὶ ὡς νεφέλαι σκοτειναὶ τὴν λάμψιν τῆς σκιάζει 

          Τὴν ἄμωμον εὐσέβειαν ἀκήρατον παρθένον 

          Ὡς πόρνην περιβάλλουσι ποικίλματα παντοῖα 

          Καὶ ἐπαλείφουσιν αὐτὴν ψιμμύθιον καὶ μῦρον. 

          Μὲ ἀνιέρους στεναγμοὺς καὶ σχῆμα Φαρισαῖων  

          Χλευάζουσι τὸν Ὕψιστον, τὸν ὄχλον ἀπατῶσι  

          Καὶ ὑπὸ μάλης φέρουσι πᾶσαν κακίας φάσιν. 

29 Νοεμβρίου 1858.          Γ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Μακεδών.36 

 

Το παραπάνω περιστατικό είναι ενδεικτικό του φαινομένου της ύ-

παρξης Βουλγάρων οι οποίοι είχαν λάβει ελληνική μόρφωση. Δια-

δραματίστηκε το 1858, δηλαδή την περίοδο την οποία η εν λόγω ρω-

σική εκκλησία των Αθηνών ήταν υπό τη διοίκηση του ιδίου του Κα-

πούστιν (1850-1860).37 Φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί βίωναν σο-

 
35 Ό.π., 51-53. 
36 Ό.π., 52, υποσ. 1. 
37 Gerd, “Russian Imperial Policy,” 94. 
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βαρή κρίση συνείδησης, καθώς ήταν αναγκασμένοι να συμβιβάσουν τη 

βουλγαρική τους καταγωγή με την ελληνική κουλτούρα την οποία 

ενστερνίζονταν. Οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας Βούλγαροι 

βρίσκονταν σε δίλημμα επιλογής μιας εθνικής ταυτότητας.38 

Ο δε δάσκαλος στον οποίο αναφέρεται είναι ο γνωστός Γρηγόριος 

Σταυρίδης Παρλίτσεβ, ο οποίος από «γραικομανής» μεταστράφηκε και 

έγινε φανατικός βουλγαριστής.39 Ο Γρηγόριος Σταυρίδης Παρλίτσεβ 

ήταν ένας σημαντικός Βούλγαρος λόγιος, ο οποίος συνέβαλε στη βουλ-

γαρική αφύπνιση. Καταγόταν από την Αχρίδα και πληροφορίες για τη 

ζωή του υπάρχουν στην Αυτοβιογραφία του.40 Ο Σταυρίδης Παρλίτσεβ 

μετά τη μεταστροφή του παραδεχόταν για τον εαυτό του ότι κατείχε 

την ελληνική καλύτερα από τη βουλγαρική, αν και η πρώτη δεν ήταν η 

μητρική του γλώσσα και την έμαθε από μικρός διά του καταναγκασμού 

από το οικογενειακό του περιβάλλον.41 

 
38 Ναξίδου, «Η Ιδέα της Συνέχειας του Ελληνικού Έθνους», 511. 
39 Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 193-194. 
40 Ο Σταυρίδης Παρλίτσεβ (γενν. 1830) είχε λάβει ελληνική παιδεία στο σχολείο της 

Αχρίδας. Το 1850-1851 γράφτηκε στην Ιατρική σχολή των Αθηνών αλλά την παρά-

τησε για να επιδοθεί στην ποίηση. Η έλλειψη χρημάτων τον ανάγκασε μετά από δυο 

χρόνια να επιστρέψει στα μέρη του, προκειμένου να εργαστεί ως δάσκαλος στην 

Μπέλιστα και το 1856 στην Αχρίδα. Το 1858 πήγε εκ νέου στην Αθήνα για να ξανα-

γραφτεί στην Ιατρική. Εκεί ξαναπροσπάθησε να δοκιμάσει την πέννα του και διακρί-

θηκε σε ποιητικούς διαγωνισμούς, έχοντας συνθέσει ποιήματα στην ελληνική. Από 

το 1860 και με την εμφάνιση του «Βουλγαρικού Ζητήματος» και την έξαρση του 

βουλγαρικού εθνικισμού, ο Σταυρίδης Παρλίτσεβ αυτοπροσδιορίζεται πλέον ανοικτά 

ως Βούλγαρος, έχοντας περάσει όμως αρχικά και αυτός από μια κρίση ταυτότητας. 

Έκτοτε στρέφεται ιδεολογικά κατά του ελληνισμού και υπέρ του βουλγαρισμού. Το 

έτος 1861 ο Σταυρίδης Παρλίτσεβ επέστρεψε στην Αχρίδα οριστικά και προσπάθησε 

να εισάγει τη βουλγαρική γλώσσα στα σχολεία και στην εκκλησία. Εκεί απογοητεύ-

τηκε από την κατάσταση της βουλγαρικής εκπαίδευσης. Το 1868 και μετά από τερά-

στιες προσπάθειες του επιτρέπεται να διδάξει βουλγαρικά στα σχολεία. Για να το ε-

πιτύχει, προηγήθηκε ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να μάθει ο ί-

διος σλαβικά, τα οποία δεν κατάφερε να τελειοποιήσει ποτέ όπως τα ελληνικά. Ο βίος 

που ακολούθησε αγωνιζόμενος για τις ιδέες του βουλγαρισμού ήταν ταραχώδης, με 

διαμάχες, φυλακίσεις, απογοητεύσεις, και τερματίστηκε με το θάνατό του στην Αχρί-

δα το έτος 1893. Βλ. σχετικά Βαΐτσα Χάνη-Μωϋσίδου, Οι ελληνομαθείς λόγιοι Βούλ-

γαροι του 19ου αιώνα. Η συμβολή τους στην πνευματική αφύπνιση της Βουλγαρίας 

(Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010), 97-106· Григор Пърличев, 

Автобиография на Григоръ С. Пърличевъ (Αυτοβιογραφία του Γριγκόρ Σ. Παρλί-

τσεβ) (София: Държавна печатница, 1928). 
41 Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 193· Χάνη-Μωϋσίδου, Οι ελληνομαθείς λόγιοι 

Βούλγαροι, 102-103. 
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Το ποίημα του Σταυρίδη Παρλίτσεβ στο οποίο αναφέρεται και το 

οποίο παραθέτει αποσπασματικώς ο Καπούστιν πράγματι δημοσιεύ-

τηκε στην εφημερίδα Αυγή της 29ης Νοεμβρίου 1858. Το περιστατικό 

στη ρωσική εκκλησία έγινε στα χρόνια της εφηβείας του Σταυρίδη 

Παρλίτσεβ, κατά τα οποία η συγγραφική του δράση ακόμα διακατε-

χόταν από έντονο ελληνικό εθνικισμό και ταυτοχρόνως από αντιρω-

σισμό. Μετά τη δημοσίευση του εν λόγω ποιήματος του Σταυρίδη 

Παρλίτσεβ, στα επόμενα τεύχη της Αυγής ακολούθησε ένας ποιητικός 

διαπληκτισμός με ανώνυμο ποιητή, ο οποίος υπεραμύνεται των Ρώσων, 

αμφισβητεί την ελληνικότητα του Σταυρίδη και τον αποκαλεί 

«βάρβαρο», αλβανικής καταγωγής και «αγνώστου θρησκεύματος».42 

Άδηλο το σε ποια «άλλη γνωστή εφημερίδα» αναφέρεται ο Καπούστιν, 

η οποία δημοσίευσε κατ’ αυτόν επώνυμη απάντηση στο Σταυρίδη 

Παρλίτσεβ. 

Το ότι στο ποίημα ο Σταυρίδης Παρλίτσεβ υπέγραψε ως «Μακε-

δών» δεν είναι τυχαίο. Την εποχή εκείνη οι ελληνομαθείς βουλγαρό-

φωνοι μεταχειρίζονταν τη λέξη αυτή ως δηλωτικό ταυτότητας, καθώς 

αντιμετωπίζονταν από τους Έλληνες ως κοινωνικά και πολιτιστικά 

υποδεέστεροι και ξένοι, αν και φαντασιακώς ανήκαν στο ελληνικό 

στοιχείο.43 

 

Ε) Λειτουργία βουλγαρικού σχολείου υπό τη σκέπη του ρωσικού παρά-

γοντα και με την ανοχή του ελληνικού ιερατείου 

 

«Οχρίδαι. 3 Ιουνίου 1865».  

 

Ο συγγραφέας αναφέρει ότι στο εκεί σχολείο η διδασκαλία γίνεται στην 

ελληνική. Ωστόσο:  

 

«Με την προσπάθεια λίγων φιλογενών, το προσφάτως ανοιχθέν 

“σχολείο Κυρίλλου και Μεθοδίου” (ειρωνικώς αποκαλούμενο 

Ρωσικό), προς το παρόν αποτελεί τη μοναδική και αρκετά 

ανίσχυρη κοινωνική παρουσία του σλαβισμού στην Οχρίδα. Η 

τοπική αρχή (ο μητροπολίτης) το περιφρονεί και νομίζω ότι δεν 

το διώκει ανοικτά αποκλειστικά από ευγένεια προς το δικό μας 

εν Μπιτωλίοις προξενείο, το οποίο βοήθησε να δημιουργηθεί 

αυτό το φυτώριο αίρεσης στα όρια της δικαιοδοσίας του».44 

 
42 Ματάλας, ό.π., 194-195· Χάνη-Μωϋσίδου, ό.π., 103-104. 
43 Ό.π., 198-200· Ό.π., 109-111. 
44 Капустин, ό.π., 55. 
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Παρακάτω συλλογίζεται και ακούει την εσωτερική του φωνή:  

    

«Κακώς δεν πήγαμε στο σχολείο των Κυρίλλου και Μεθοδίου. –

Καθόλου κακώς, διακόπτει η ίδια φωνή. Πηγαίνοντας εκεί με όλο 

το συμβούλιο, θα είχε ειπωθεί ένας Θεός ξέρει τι, και έτσι θα 

κάναμε το σχολείο να κλείσει...».45 

 

ΣΤ) Ελληνίζοντες Βούλγαροι και Βούλγαροι υποκρινόμενοι τους 

φιλέλληνες 

 

Φιλοξενούμενος στη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου των Πρεσπών, στις 

5 Ιουνίου 1865, στην οικία ενός ευκατάστατου Βούλγαρου τον οποίο 

δεν κατονομάζει, ο ταξιδιώτης βρέθηκε μπροστά στη θέα 5-6 αγοριών 

καθήμενων στο πάτωμα να αναγιγνώσκουν στα ελληνικά μηναία και 

οκτωήχους. Οι κάτοικοι της νησίδας νόμιζαν ότι με τη συνοδεία του 

Καπούστιν θα έφθανε και ο δεσπότης Αχρίδος και γι’ αυτό προετοίμα-

σαν αυτού του είδους την υποδοχή. Σε ερώτηση του Καπούστιν αν τα 

παιδιά ξέρουν να διαβάζουν βουλγαρικά, ο οικοδεσπότης απάντησε α-

νειλικρινώς:  

 

   «Είθε ο Θεός να δώσει, ακόμα, απαντούσε ο οικοδεσπότης, 

δηλαδή όχι. Και έτσι παντού το ίδιο φαινόμενο... Ο τιμημένος 

οικοδεσπότης ήταν τόσο συγκρατημένος, που ούτε με μια λέξη 

δεν πρόδωσε την παραμικρή δυσφορία έναντι οποιονδήποτε 

αρχών, με την αγαπημένη του (και στο πρώτο άκουσμα αρκετά 

παράξενη) φράση: Είθε ο Θεός να δώσει, κλείνοντας και 

καταπιέζοντας όλα όσα φώλιαζαν στην καρδιά του. Ταυτόχρονα, 

βλέποντας ότι μιλάμε καλύτερα ελληνικά παρά βουλγαρικά, 

μπορεί ίσως να υπέθεσε ότι είμαστε απεσταλμένοι κατάσκοποι 

της Μεγάλης Εκκλησίας».46  

 

Σε άλλο σημείο, γράφοντας στην Καστοριά στις 7 Ιουνίου 1865 ο 

Καπούστιν σημειώνει άλλη σκέψη του:  

 

«Για τον φοβισμένο Βούλγαρο, το να αυτοπαρουσιάζεται ως 

γραικός είναι συχνάκις ο μοναδικός τρόπος για να θεωρηθεί 

 
45 Ό.π., 82. 
46 Ό.π., 112-113. Με τον όρο «Μεγάλη Εκκλησία» εννοεί το οικουμενικό πατριαρ-

χείο. 
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άνθρωπος, ο δε γραικόφωνος σλάβος είναι το πιο σύνηθες 

φαινόμενο στην Τουρκία. Και στην ίδια παράγραφο σημειώνει- 

Όμως γραικό, που να είναι φανατισμένος με σλαβισμό, στ’ 

αλήθεια ακόμα δεν μου έχει τύχει να δω στην Ανατολή».47 

 

Υπήρχαν πράγματι ελληνόφωνοι Βούλγαροι οι οποίοι ζούσαν σε α-

στικά κέντρα και, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, είχαν ελληνική συ-

νείδηση.48 Καθαρά αστικό φαινόμενο της εποχής ήταν η ύπαρξη ιδίως 

ευκατάστατων Βουλγάρων, οι οποίοι διακατέχονταν από ελληνολα-

τρεία και περιφρόνηση προς κάθε τι βουλγαρικό.49 Στην ίδια περιοχή, 

στη συνοδεία του Καπούστιν προστέθηκε ένας ντόπιος «ελληνόφω-

νος», ο οποίος μιλώντας για την πληθυσμιακή αναλογία Γραικών και 

Βουλγάρων της Καστοριάς:  

 

«…υποστήριζε ότι όχι το 1/4, όπως υπέθετα, αλλά τα 2/3 όλου 

του πληθυσμού της περιφέρειας της Καστοριάς είναι καθαροί 

Βούλγαροι, και ότι μέσα στην ίδια την Καστοριά βρίσκονται 

εκατόν πενήντα οικογένειες της αυτής εθνικότητας. Αλλά κατά 

πως φαίνεται ήταν “προδότης,” ο οποίος προσποιούνταν με την 

ελληνοφωνία του και ο οποίος απέρριπτε κάθε ιδέα 

βουλγαροφωνίας και τα λόγια του μπορούσαν να εξηγηθούν ως 

“φιλογένεια”».50 

 

Λέγοντας «προδότης», ο συγγραφέας εννοεί ότι πρόκειται περί ελ-

ληνοφανούς Βούλγαρου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή «προδίδει» την 

πλαστή ελληνικότητά του, μιλώντας ως «φιλογενής», δηλαδή ως ανή-

κων στο βουλγαρικό γένος. 

Τα παραπάνω συμφωνούν με την πραγματικότητα της εποχής εκεί-

νης, διότι όντως πολλοί Βούλγαροι μετείχαν της ελληνικής παιδείας και 

αγνοούσαν τη σλαβική γραφή. Αίτιο ήταν οι συνθήκες που επικρατού-

σαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για τους ορθόδοξους μη ελληνό-

φωνους χριστιανούς, για τους οποίους απαιτούμενο εφαλτήριο της κοι-

νωνικής προόδου και ανέλιξης ήταν η γνώση της ελληνικής γλώσσας 

και γραφής. Ειδικά στα Βαλκάνια, η ελληνική πολιτιστική κυριαρχία 

είχε αρχίσει να αναφαίνεται από το 16ο αιώνα, με τη διάδοση τυπωμέ-

νων ελληνόγλωσσων βιβλίων. Οι μη ελληνόφωνοι ορθόδοξοι νέοι έ-

 
47 Ό.π., 143. 
48 Skordos, “From ‘Russian Pan-Slavism’,” 433. 
49 Κόππα, Η συγκρότηση, 70. 
50 Капустин, ό.π., 144. 
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πρεπε να αποκολληθούν από τη μητρική τους γλώσσα και να κάνουν 

κτήμα τους την ελληνική, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα εκκλη-

σιαστικά αξιώματα, στην οθωμανική διοικητική μηχανή ή στο εμπό-

ριο.51 

 

Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά, οι αναφορές που κάνει ο Αντωνίν Καπούστιν στον 

ελληνοβουλγαρικό ανταγωνισμό μέσα από το βιβλίο Από την Ρούμελη 

έχουν διπλή αξία. Πρώτον, πρόκειται περί ενός συγχρόνου των γεγονό-

των συγγραφέα και αξιωματούχου, ο οποίος περιγράφει προσωπικές 

διαπιστώσεις κατόπιν επιτόπιας εξέτασης. Δεύτερον, ασχέτως της φα-

νερής ιδεολογικής και συναισθηματικής τοποθέτησης ως Ρώσου και ο-

παδού του πανσλαβισμού, ο οποίος τάσσεται υπέρ της βουλγαρικής α-

νεξαρτητοποίησης, η εγκυρότητα αρκετών διαπιστώσεών του επιβε-

βαιώνεται από τη σύγχρονη ιστορική έρευνα.  

Όλες οι σχετικές αναφορές του Καπούστιν έγιναν όταν κατέγραφε 

τις εντυπώσεις του από τη Βορειοδυτική Μακεδονία. Οι Έλληνες της 

μετεπαναστατικής περιόδου παρουσιάζονται ως ζηλωτές του πανελ-

ληνισμού και περιφρονούντες τους Σλάβους, θεωρούντες τους ως κα-

τώτερους. Οι Βούλγαροι παρουσιάζονται ως φοβισμένοι και καταπιε-

σμένοι απέναντι στο υπερέχον ελληνικό στοιχείο. Προσπαθούν να 

κατασκευάσουν την ιστορικότητα της παρουσίας τους στη Μακεδονία. 

Αναφέρεται το φαινόμενο των ελληνομαθών Βουλγάρων (περίπτωση 

Σταυρίδη Παρλίτσεβ), οι οποίοι λόγω της ελληνικής τους παιδείας 

γίνονται θιασώτες του πανελληνισμού απέναντι στον πανσλαβισμό, 

χωρίς όμως να γίνονται αποδεκτοί ως ισάξιοι από τους Έλληνες. Οι 

ελληνομαθείς αυτοί, επιστρέφοντας στις πατρίδες τους, δεν είναι ικανοί 

να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πνευματική άνοδο των 

Βουλγάρων, λόγω της ελληνικής τους παιδείας. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στην έλλειψη βουλγαρικών σχολείων κατά 

τόπους, στην ηγεμονική παρουσία των ελληνικών σχολείων και στην 

αρνητική στάση του κυρίαρχου πατριαρχικού κλήρου απέναντι στη 

βουλγαρική εκπαίδευση. Η Ρωσία προωθεί την ίδρυση βουλγαρικών 

σχολείων και τη διάδοση της σλαβικής γραφής. 

 
51 Βασίλειος Μαραγκός, Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος Βρατς. Από την Ορθό-

δοξη ιδεολογία στη διάπλαση της βουλγαρικής ταυτότητας (Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών, 2009), 116-127· Κόππα, ό.π., 40-42, 69-70· Ματάλας, Έθνος και Ορθοδο-

ξία, 27, 35, 39. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στο δάσκαλο Αντρέι Νίκηνοβ 

και στη δραστηριότητά του, από την οποία φαίνεται ότι η διάδοση των 

σλαβικών γραμμάτων στη Μακεδονία υποστηριζόταν και προωθού-

νταν από το ρωσικό παράγοντα. Ενώ ο Καπούστιν τον έκρινε άξιο α-

ναφοράς και του αφιέρωσε πάνω από μια σελίδα στο βιβλίο, το όνομά 

του λείπει από τη σχετική παλιότερη και σύγχρονη βιβλιογραφία. Ίσως 

πληροφορίες περί του Αντρέι Νίκηνοβ να υπάρχουν σε ρωσικά ή ου-

κρανικά αρχεία. Ο Καπούστιν αναφέρει ότι ο Νίκηνοβ συνεργάστηκε 

με τα τυπογραφεία της Κίεβο-Πέτσερσκαϊα λαύρας (Друкарня Києво-

Печерської лаври) και του Συνοδικού (Синодальная типография). 

Τα ιστορικά, για τα σλαβικά γράμματα, τυπογραφεία αυτά υπάρχουν 

και σήμερα. Το πρώτο λειτουργεί ως Μουσείο Εκκλησιαστικής Τυπο-

γραφίας στο Κίεβο. Το δεύτερο βρίσκεται στη Μόσχα και από το 2018 

λειτουργεί ως ιστορικό-αρχειακό ινστιτούτο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 
Εικ. 1. Ο Αντωνίν Καπούστιν διά χειρός Koselev, 1890. 

(Πηγή: Παπουλίδης, Ο Ελληνικός Κόσμος, 11.) 

 
Εικ. 2. Το εσώφυλλο του βιβλίου του Αντωνίν Καπούστιν, Изъ Румелiи. 
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Εικ. 3. Εισαγωγική δίχως αρίθμηση σελίδα του βιβλίου Изъ Румелiи 

 

 

 


