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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

´Οταν το  κυκλοφόρησε η Ιστορία της Ηγεμονίας του Ιωάν-

νη Βακιρτζή, για πρώτη φορά από δακτυλόγραφο-χειρόγραφο του

αρχείου του, που είχε δωρηθεί στα ΓΑΚ, πολλοί ήταν εκείνοι που

υποστήριζαν πως ήταν ευκαιρία να ενσωματωθεί η προηγούμενη Ι-

στορία του, η οποία δημοσιεύεται στην παρούσα ψηφιακή μορφή.

Εκείνη η Ιστορία ξεκινούσε από τους «μυθικούς» χρόνους της Σά-

μου και τελείωνε το  χρονιά κατά την οποία επιβλήθηκε στο

νησί το καθεστώς της Ηγεμονίας. Την ιστορία της Σάμου «από

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του », μέχρι δηλαδή το τέλος της Η-

γεμονίας, σκόπευε ο συγγραφέας να εκδώσει σε ενιαίο βιβλίο περί

τα τέλη της δεκαετίας του , αλλά δεν πρόλαβε να αναμορφώσει,

όπως φαίνεται από τα χειρόγραφά του, την αρχική έκδοση του .

Αν το επιχειρούσαμε στα ΓΑΚ, αφενός μεν το κόστος ϑα ήταν πολύ

μεγάλο και αφετέρου, καθώς σημειώναμε τότε () ϑα μειωνόταν

η σπανιότητα του πρώτου βιβλίου.

Με την ηλεκτρονική έκδοση τα πράγματα αλλάζουν. ∆ιασώζε-

ται σε ψηφιακή μορφή το ίδιο βιβλίο, αλλά παραμένει ως έκδο-

ση να είναι σπάνια και πολύτιμη, ενώ παράλληλα το περιεχόμενό

της γίνεται προσιτό μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας σε περισσότε-

ρους αναγνώστες. Ευτυχής συγκυρία επί του προκειμένου υπήρξε

η πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Υπολογιστικών

Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογρα-

φίας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο

Καρλόβασι με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Αντώνη Τσολομύτη. Το

εργαστήριο έχει ήδη παρουσιάσει εκπληκτικά αποτελέσματα, ψη-

φιοποιώντας τα Σαμιακά του Επαμεινώνδα Σταματιάδη. Σχεδιάζει

επίσης την ψηφιοποίηση και διάθεση σπάνιων εκδόσεων που αφο-

ρούν την ιστορία της Σάμου. Στα πλαίσια αυτά περιέλαβε και την

Ιστορία του Βακιρτζή που είναι δυσεύρετη. Η Ιστορία της Σάμου

από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του  εκδόθηκε το έτος της

ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα και ήταν αφιερωμένη στη νέα

γενιά των Σαμίων που ϑα ξεκινούσαν μια νέα ζωή γεμάτη όνειρα

και ελπίδες ως πολίτες του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο Βα-

κιρτζής την ίδια χρονιά ξεκινούσε την έκδοση της εφημερίδας του

Αιγαίον, αλλά είχε ήδη διαγράψει μια σταδιοδρομία κατά τα τε-

λευταία χρόνια της Ηγεμονίας, ως δημοσιογράφος, στενογράφος και

αρχισυντάκτης.

Ο Ιωάννης ∆. Βακιρτζής γεννήθηκε το  στους Μυτιληνιούς

Σάμου, όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα στην Ευθυμιάδα Σχο-





λή. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο, στο οποίο

δίδασκαν σπουδαίοι καθηγητές όπως ο Κωνσταντίνος Κατεβαίνης

και ο Γεώργιος Σωτηρίου, φιλόλογοι, και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς,

μουσικοδιδάσκαλος, που είχε ιδρύσει και Μουσική Σχολή και δίδα-

σκε στους μαθητές του Γυμνασίου τη βυζαντινή μουσική. Ο Βακιρ-

τζής δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το Γυμνάσιο,

τον ενδιέφερε όμως η δημοσιογραφία με την οποία ασχολήθηκε πο-

λύ νωρίς, δημοσιεύοντας άρθρα σχετικά με την τοπική οικονομία,

την «εγχώριο» βιομηχανία και την οινοποιία στην εφημερίδα Φως

του δημοτικιστή Γεώργη Καρατζά. Η πρώιμη ενασχόλησή του με τη

δημοσιογραφία καθορίζει και τη μετέπειτα σταδιοδρομία του. ´Ολη

του η ζωή μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την αρχή της

ιταλικής κατοχής της Σάμου περνά στα τυπογραφεία και τις εφη-

μερίδες. Είναι ο κατ’ εξοχήν δημοσιογράφος της Σάμου τα πρώτα

σαράντα χρόνια του 
ού

αιώνα.

Για μικρό χρονικό διάστημα, από τον Οκτώβριο του  μέχρι

τον Απρίλιο του , σπούδασε στενογραφία στην Αθήνα και στη

συνέχεια έγινε στενογράφος των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσε-

ως των Πληρεξουσίων της Σάμου. Η κύρια εργασία του όμως ήταν

η δημοσιογραφία. Το  εργάστηκε ως συντάκτης στη εφημερίδα

Νέα Ζωή του δικηγόρου Βασ. Καριώτογλου, η οποία κυκλοφορού-

σε στη Σάμο μέχρι σχεδόν το . Παράλληλα εκδίδει ο ίδιος το

Ημερολόγιον του , ένα είδος περιοδικού ποικίλης ύλης, ετή-

σιου, που ϑα ευδοκιμήσει στη Σάμο τα επόμενα χρόνια και το οποίο

περιλαμβάνει διάφορα κείμενα: αφηγήματα, διηγήσεις, βιογραφίες,

ποιήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ϑεατρικά, διαφημίσεις, αλληλο-

γραφία και άλλα. Το  κυκλοφορεί η εφημερίδα Πρόοδος, στην

οποία εκδότης και διευθυντής είναι ο ποιητής Ζήσιμος Σίδερης και

συντάκτης ο Ι. Βακιρτζής, αλλά από το  μέχρι το  που η

εφημερίδα έπαυσε διά της βίας μοναδικός εκδότης, συντάκτης και

διευθυντής της ήταν ο Βακιρτζής. Η εφημερίδα απηχούσε τις από-

ψεις του Προοδευτικού κόμματος του Θεμ. Σοφούλη και εξέφραζε

ιδέες του ανερχόμενου εθνικισμού στον ελλαδικό χώρο. Το 

ο Βακιρτζής συμμετείχε στο κίνημα εναντίον του ηγεμόνα Ανδρέα

Κοπάση με αποτέλεσμα ο ίδιος να συλληφθεί και να καταδικασθεί

σε φυλάκιση—ο Σοφούλης, ο Σίδερης και άλλοι που διέφυγαν κα-

ταδικάστηκαν ερήμην σε ϑάνατο—και η εφημερίδα του σε οριστική

παύση.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο ηγεμόνα επιδιώκει να τον προσε-

ταιρισθεί ώστε να συμμετάσχει στην νέα εφημερίδα με τίτλο Νέα

Σάμος, που άρχισε να εκδίδεται το  και ήταν υπό τον πλήρη

έλεγχο του ηγεμονικού καθεστώτος, αλλά ο Βακιρτζής αρνήθηκε και

προτίμησε να ιδιωτεύσει. Μέχρι το  ασχολήθηκε με τη συγγρα-





φή της Ιστορίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι το  που εξέδωσε

τελικά το  και παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Το Σεπτέμβριο του  άρχισε να κυκλοφορεί τη νέα του εφημε-

ρίδα, ως ιδιοκτήτης, διευθυντής και αρχισυντάκτης, δυο μήνες πριν

καταλυθεί οριστικά το ηγεμονικό καθεστώς και κηρυχθεί η ένωση

της Σάμου με την Ελλάδα. Η νέα εφημερίδα είχε τον τίτλο Αι-

γαίον και υπήρξε μακροβιότερη από τις προηγούμενες. Εκδιδόταν

ανελλιπώς μέχρι το . ´Ηταν παράλληλα και το κύριο μέσον βιο-

πορισμού του Βακιρτζή. Οι τίτλοι των εφημερίδων με τις οποίες

συνεργάστηκε ή και διηύθυνε ήταν αρκετά εύγλωττοι σε σχέση με

τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής του: Φως, Νέα Ζωή, Πρόοδος, Αι-

γαίον. Η τελευταία κάλυψε την αρχή της ενσωμάτωσης της Σάμου

στην Ελλάδα, το μικρασιατικό πόλεμο, την προσφυγιά, το μεσοπόλε-

μο γενικά, τη περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, το αλβανικό έπος.

´Οταν στη Σάμο έφτασαν οι ιταλικές δυνάμεις κατοχής, ο Βακιρτζής

προτίμησε να κλείσει από μόνος του το Αιγαίον, κι έτσι απέφυ-

γε τον εξευτελισμό της κατ’ ανάγκην συνεργασίας με τις κατοχικές

αρχές. Στη διάρκεια της κατοχής έγραψε τη συνέχεια της Ιστορίας

της Σάμου από εκεί που είχε σταματήσει το , δηλαδή συνέγρα-

ψε την Ιστορία της Ηγεμονίας (–), αλλά τα χειρόγραφά του

καταστράφηκαν μαζί με το σπίτι του κατά τον βομβαρδισμό της πό-

λης της Σάμου το Νοέμβριο  από τη γερμανική αεροπορία. Στη

Μέση Ανατολή όπου διέφυγε μετά τον βομβαρδισμό αρθρογραφούσε

στις εκεί εφημερίδες Φως του Καΐρου, στον Ταχυδρόμο της Αλεξάν-

δρειας και στον Νέο Σύνδεσμο του Πορτ Σάιδ. Μετά τον πόλεμο

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξανάγραψε την ιστορία της Ηγε-

μονίας Σάμου, αλλά δεν μπόρεσε να εκδώσει. Το αρχείο Βακιρτζή

δωρήθηκε στα ΓΑΚ από τον γιο του Φωτεινό και τη σύζυγό του κ.

Άντα Βακιρτζή και με τη χορηγία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

έγινε δυνατή η έκδοση της Ιστορίας βάσει του δακτυλογράφου με

όποιες διορθώσεις χειρόγραφες είχε κάνει ο ίδιος.

Ο Ι. Βακιρτζής παντρεύτηκε το  την Αγγελική Σεϊρλή με την

οποία απέκτησε τρία παιδιά, τον Φωτεινό, την Κλεονίκη, σύζυγο

του δικηγόρου ∆ημ. Σουβαλτζή, η οποία πέθανε στην Κατοχή, και

την Ελένη, σύζυγο Ντόρου Παπάζογλου. ∆ιετέλεσε δραστήριο μέλος

διαφόρων οργανώσεων και σωματείων. Πέθανε τον Ιανουάριο του

. Ο Βακιρτζής έγραψε ποιήματα και διηγήματα εμπνευσμένα

από ιστορίες του χωριού του, που εξέδωσε με τίτλο Χωριάτικες Ι-

στορίες, ασχολήθηκε με τη μετάφραση των Ψαλμών του ∆αβίδ, ενώ

εκτός από το Ημερολόγιον του , εξέδωσε δυο ακόμη το Ημε-

ρολόγιον της Προόδου () και το Σαμιακόν Ημερολόγιον ().

Ακόμη συνεργάστηκε με τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια και

την Εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη για τη συγγραφή λημμά-





των που αφορούσαν τη Σάμο. Τέλος υπήρξε συνεργάτης της εφημε-

ρίδας Ατλαντίς της Νέας Υόρκης στην οποία δημοσίευε άρθρα και

ανταποκρίσεις από τη Σάμο χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Κερ-

κετεύς».

Ο Ι. Βακιρτζής έγινε ιστορικός μέσω της δημοσιογραφίας. Η μέ-

ϑοδος που ακολούθησε ήταν εμπειρική και στα ίχνη των ιστορικών

του καιρού του κυρίως του μεγάλου Σαμιώτη ιστορικού Επαμεινών-

δα Σταματιάδη. Η κινητήρια δύναμη για το έργο του ήταν η αγάπη

του για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Στον πρόλογο της Ιστορίας της

Ηγεμονίας είναι σαφής όταν σημειώνει ότι «το βιβλίο αυτό ενώνει

δυο μεγάλες αγάπες μου. Την αγάπη που τρέφω και έτρεφα από

μικρό παιδί στην ιδιαίτερη πατρίδα μου Σάμο, το χαριτωμένο νησί

του Αιγαίου, και την άλλη αγάπη που είχα από μικρό παιδί στο δη-

μοσιογραφικό έργο». Η ιδεολογία του, όπως μπορεί να διαπιστώσει

κανείς τόσο από τη μελέτη του ιστορικού του έργου όσο και από

τη διαδρομή και στάση της εφημερίδα του σε διάφορα ζητήματα

της εποχής του, ήταν ο πατριωτισμός που μπορούσε να εκφρασθεί

ποικιλότροπα σε διάφορες φάσεις των εξελίξεων και μεταβολών της

ελληνικής πολιτικής και της κοινωνίας στη διάρκεια του Μεσοπολέ-

μου. Προσπαθούσε να συνδυάσει τις εξελίξεις, την πρόοδο τεχνολο-

γική και επιστημονική, τις πολιτικές επιλογές με τον πατριωτισμό

του και τις χριστιανικές παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας του

τέλους του 
ου

αιώνα και των αρχών του 
ού

.

Με την ιστορία που συνέγραψε το  και εξέδωσε το  εί-

χε σκοπό να παρουσιάσει μια ιστορία συνοπτική και εύχρηστη ώ-

στε να μπορεί ο καθένας «ακόπως και ευχερώς να μανθάνη όλα

τα σπουδαία γεγονότα όσα διεδραματίσθησαν εν Σάμω από των

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς». Την ιστορία την αν-

τιλαμβανόταν γνώση και παρουσίαση των μεγάλων γεγονότων του

παρελθόντος με συγκεκριμένο διδακτικό χαρακτήρα. Ο λαός πρέπει

να μαθαίνει όσα γενναία και σημαντικά έπραξαν οι πρόγονοί του,

να διδάσκεται από αυτά και να προχωρεί στο μέλλον «καυχώμενος

επί πατραγαθία». ∆εν ασχολείται με την αναζήτηση της αλήθειας

ή μάλλον αναζητά την αλήθεια του παρελθόντος μόνο στα «μεγάλα

και ϑωμαστά» κατά τη ρήση του Ηροδότου.

Τις επιλογές των γεγονότων τις ϑεωρεί αναγκαίες για την ιστορία

αρκεί από τη μελέτη τους ο λαός να αντλεί διδάγματα για το μέλλον.

Για το σκοπό της ιστορίας του σημείωνε: «Εις τον σκοπόν τούτον

ωρμήθην από της ιδέας ότι ο λαός πρέπει αδιακόπως να μελετά

τα έργα των προγόνων του, και εκ της μελέτης του παρελθόντος

να αρύεται ωφέλιμα διδάγματα διά το μέλλον. Είναι παλαιότατον

δόγμα ότι η γνώσις των σπουδαιοτέρων γεγονότων εκ της πατρώ-

ας προπάντων ιστορίας αποτελεί την πρώτην και στοιχειωδεστάτην





μάθησιν εκάστου ανθρώπου αξιούντος να κατέχη ϑέσιν τινά εν τη

κοινωνία». Αυτή η ϑέση αποτελεί το ιδεολογικό στίγμα του Βακιρ-

τζή και την οπτική με την οποία εξετάζει το παρελθόν. Η εθνική

ιστορία αποτελεί γι’ αυτόν χρέος του κάθε ´Ελληνα και στην εθνική

εντάσσεται η ιστορία των επιμέρους τμημάτων του ελληνισμού, η

τοπική ιστορία. Η σαμιακή ιστορία έτσι εξετάζεται ως μέρος μιας

γενικότερης εθνικής.

Ο Βακιρτζής στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία των Επα-

μεινώνδα και Νικολάου Σταματιάδη. Υποστηρίζει πως χρησιμοποί-

ησε και άλλες πηγές τις οποίες ωστόσο δεν αναφέρει. Θεωρούσε ότι

το πόνημά του ήταν μεν ατελές αλλά ϑα επιτελούσε το σκοπό για

τον οποίο γράφτηκε. Θα ήταν δηλαδή εύχρηστο. Αυτό το στόχο έχει

και η σημερινή ψηφιακή μορφή του.

Χρίστος Λάνδρος

Φιλόλογος-Αρχειονόμος

Πέμπτη,  Μαΐου 
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