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Ο Γρηγόριος Σταυρίδης, ο Αμπεντίν πασάς Ντίνο και ο Σαμ Τσέκουας 

ως αλλόφυλοι και η ελληνική γλώσσα 

 

Ο Γρηγόριος Σταυρίδης ή Γκριγκόρ Περλίτσεφ (Григор Ставрев Пърличев) γεννήθηκε 

στην Αχρίδα (1830-1893), σπούδασε στο ελληνικό Γυμνάσιο Αχρίδας, στο οποίο και διδάχθηκε 

άριστα την ελληνική γλώσσα. Εγγράφηκε το 1849 στην Ιατρική Αθηνών, την οποία εγκατέλειψε 

λόγω οικονομικών δυσκολιών και εργάστηκε στη συνέχεια ως διδάσκαλος σε διάφορα ελληνικά 

και μη σχολεία. Από την καθαρεύουσα που χρησιμοποιεί στην ποίησή του χαρακτηρίστηκε 

«δεύτερος Όμηρος».  

Έλαβε το πρώτο βραβείο στον ποιητικό «Ράλλειο διαγωνισμό» του 1880 με το ποίημά του 

«Αρματωλός» και το 1881 με το έπος «Σκενδέρμπεης» (3.798 ανομοιοκατάληκτοι 

δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι), ασύγκριτα πιο μεγάλο από το προηγούμενο, απέτυχε να διακριθεί.  

 

 

 

Ο Γρηγόριος Σταυρίδης είχε ελληνική συνείδηση και αυτό αποδεικνύεται από το επεισόδιο 

του 1858 στην ορθόδοξη ρωσική εκκλησία, όπου στην παρατήρηση κάποιου Ρώσου γιατί φόρεσε 

το καπέλο του προτού ακόμα βγει από την εκκλησία γράφει: Πώς τόλμησαν «... Έλληνας να 

προσβάλλουν εντός ναού ελληνικού πολλών περιεστώτων». Δυστυχώς όμως οι Έλληνες 

ανταπάντησαν για λογαριασμό των Ρώσων χαρακτηρίζοντάς τον «...ουχί Έλληνα όντα, αλλά 

βάρβαρον και Αλβανόν το γένος και αγνώστου θρησκεύματος, ...». Απαντώντας στον επικριτή του 

ο Σταυρίδης λέγει: 

«Άνευ του Ρώσου (λέγεις σύ) εγώ θα είμην Τούρκος / επί αιώνας τέσσαρας οι Έλληνες οι δούλοι 

/ την πίστιν εφυλάξαμεν ως κόρην οφθαλμού μας / πότε λοιπόν (ως λέγεις σύ) μας έσωσε η 

Ρωσία;».  

Μετά την αποτυχία του στον ποιητικό διαγωνισμό του 1881 άρχισε ένας «πνευματικός 

πόλεμος» με επονείδιστες εκφράσεις κατά του Σταυρίδη, τον οποίον αποκαλούσαν Βούλγαρο. 
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«Το «ελληνικό πνεύμα», για το οποίο ήταν περήφανος ο Σταυρίδης ήταν και η αιτία που 

εξανάγκασε όχι μόνο το Σταυρίδη αλλά και άλλους ποιητές από τις γειτονικές χώρες με ελληνική 

σχολική εκπαίδευση να απαρνηθούν τον ελληνισμό». Εγκατέλειψε την Ελλάδα και μέχρι σήμερα 

θεωρείται ανθέλληνας, χωρίς να αναφέρεται πουθενά το όνομά του. Στη συνέχεια εργάστηκε για 

τη βουλγαρική κοινωνία και τον πολιτισμό και, ενώ ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του Βούλγαρο, 

σήμερα διεκδικείται ως πνευματικός εθνάρχης των Σκοπιανών!  

 

Ο Αμπεντίν πασάς Ντίνο (Abidin Paşa Dino 1843-1908) γεννήθηκε στην Πρέβεζα και ήταν 

αλβανικής καταγωγής και υπήκοος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σπούδασε στη Ζωσιμαία Σχολή 

των Ιωαννίνων, στην οποία διδάχθηκε και αρχαία ελληνικά και λατινικά και συνέχισε τις 

σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη. Ανέλαβε διάφορα πολιτικά αξιώματα στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία (εκ των οποίων σπουδαιότερα ήταν: Αυτοκρατορικός επίτροπος, δηλαδή 

Διευθυντής στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, υπουργός εξωτερικών για βραχύβιο 

διάστημα και βαλής Αρχιπελάγους με έδρα τη Ρόδο για 14 χρόνια). Ήταν θαυμαστής και στενός 

φίλος του Αχιλλέα Παράσχου και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον καθηγητή Π. Καρολίδη.  

Όσον αφορά τη συνείδηση που είχε ο Αμπεντίν Ντίνο οι γνώμες διχάζονται:  

«Από τον λόγο ότι ο Αμπεντίν χρησιμοποιούσε στην ποίησή του την ελληνική γλώσσα 

επικράτησε για ένα διάστημα η φήμη ότι υπήρξε φιλέλληνας. Δυστυχώς δεν υπήρξε φιλέλληνας, 

ούτε Αλβανόφιλος. Ο Αμπεντίν είχε συνείδηση Τούρκου». Είναι η άποψη του Βασίλη Κραψίτη. Ο 

Νίκος Στύλος λέει πως ο Αμπεντίν Ντίνο «ήταν ένας Αλβανός». Ο ίδιος όμως, όταν το 1880 

ανέλαβε βαλής Θεσσαλονίκης και τον επισκέφτηκαν οι Έλληνες πρόκριτοι, είπε: «Αχ! αγάλλιασε 

η καρδιά μου που μπορώ τώρα και ομιλώ Ελληνικά». 
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Η γνώμη μου είναι ότι ο Αμπεντίν Ντίνο ήταν υπερ-εθνικιστής και αυτό φαίνεται στη 

πρακτική του: «Ο βίος και η μέχρι τούδε δράσις Αυτού, ως ανωτέρου λειτουργού της Οθ. 

Αυτοκρατορίας, σημειούται δια της επιτυχούς επιτελέσεως πλείστων κοινωφελών και δημοσίων 

έργων εν άπασι της διαφόροις νομοίς ους επί σειράν ετών μετά δεξιότητος και αγαθής υπέρ πάντων 

των υπηκόων, ανεξαρτήτως φυλής, και θρησκεύματος, μερίμνης διώκησεν».   

Στο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγονται και τα «Ποιήματα συντεθέντα υπό της Α.Ε. 

Αμπετίν πασσά Ντίνου, Νομάρχου του Αρχιπελάγους, Νομαρχιακό Τυπογραφείο, Ρόδος, 1894». 

Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή των ποιημάτων του που είχαν δημοσιευτεί έως τότε σε 

διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.   

  

Ο Σαμ Τσέκουας (Sam Chekwas) γεννήθηκε στη Νιγηρία, σπούδασε οδοντιατρική στην 

Ελλάδα και σήμερα ζει στην Αστόρια των ΗΠΑ διατηρώντας τον εκδοτικό οίκο Seaburn Books, 

που εκδίδει ελληνικά βιβλία προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο παγκοσμίως την ελληνική 

γλώσσα.   

 

 

 

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το θαύμα να νοιώθεις Έλληνας. Δέκα συναντήσεις με την 

Ελλάδα», μέσα από το οποίο προβάλλεται η αγάπη του για την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα 

και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ίδιος δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα 

μου και συμπληρώνει: «… Είμαι μαύρος, όμως η καρδιά, η ψυχή και το μυαλό μου είναι 

Ελληνικά. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή με έμαθε από μικρό παιδί να αγαπώ την Ελλάδα και να 

αναπνέω με κεντρικό άξονα της ζωής μου τη μεταφορά του ελληνισμού όπου μπορώ».      

Η κοινή συνισταμένη των προαναφερόμενων προσώπων είναι η ελληνική γλώσσα και το 

ελληνικό πολιτιστικό υπόβαθρο.  
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