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Ο Θ Ω Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

ΕΚ Ρ Α Ι Δ Ε Σ Τ Ο Υ  Τ Η Σ  ΑΝΑ Τ-  Θ Ρ Α Κ Η Σ

' 0  παρών 24ος τόμος των «Θρακικών» περί τής Ιστορίας 
τής πόλεως και τον Νομοϋ Ραιδεστοϋ άφιερονται εις τιμήν 
και μνήμην του

0  Θ Ω Ν  Ο Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

3Εκλεκτού πολίτου τής Ραιδεστοϋ, διακριΰέντος διά την 
εντιμότητα και χρηστότητα τον χαρακτήρας τον.

Την δαπάνην έκδόσεως του Τόμου τούτου άνέλαβε προϋν- 
μως και ενγενώς ή οικογένεια του τιμωμένου, προς ήν ιό Θρα- 
κικόν Κέντρον εκφράζει τάς εύγνώμονας ενχαριστ ίας τον.
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Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α
ΤΟΜΟΣ Ε ΙΚ Ο ΣΤ Ο Σ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

Ρ Α ίΔ Ε Σ ΤΟ Σ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ

' / /  έκδοσις τον 24ον τόμου των «θρακικών» άνοφέρεται: Ε ις  την 
νεωτέραν ιστορίαν (προ τής εκκενώσεως) τής 3Ανατολικής Θράκης.

Το παρόν τεύχος πραγματεύεται περί τής πόλεως και του νομού 

τής Ραιδεστοϋ τής *Ανατολικής Θράκης (1870 —J920), με συγγραφέα τον 
κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, πρώην c Υπουργόν και Πρόεδρον τοϋ Θρακικοϋ 
Κέντρου.

Π εριγραφή έκ προσωπικών αναμνήσεων και εκ συγκεντρωϋέντων, 
ελεγχύλέντων και καταλλήλως συναρμολογηθέντων αυθεντικών εγγράφων τής 
εποχής εκείνης.

CH  έκδοσις (έλεγχος ύλης και γενική επιμέλεια εκτνπώσεως) τοϋ 
παρόντος ώς και τοϋ προηγουμένου 23ου τόμου έγένετο υπό τής πεντα
μελούς Διευθυνονσης 5Επιτροπής τοϋ « Θρακικοϋ Κέντρου.



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΙΙΟ ΤΗΝ ΛΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. 

Ν Ο ΣΤΑ Λ Π Κ Ο Ι ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Ε ίναι περίεργον, δτι όσον καί άν περάσουν πολλά χρόνια ή 
άνάμνησις της παιδικής καί νεανικής μας ηλικίας όχι μόνον δεν 
σβύνει ή δεν σκοτίζεται άπο τήν λήθην ή την λησμοσύνην, ά λ λ ’ άπ- 
έναντίας ζωντανεύει καί άνανεοΰται, ή δέ εικόνα τής αγαπημένης 
πατρίδος μάς συνοδεύει παντού, και πάντοτε μάς παρακολουθεί 
επίμονα ό νοσταλγικός πόθος καί ή άσβεστη επιθυμία τής επανόδου 
είς τήν παλαιάν ευτυχή εκείνην εποχήν.... Ά.λλά συμβαίνει καί κάτι 
άκόμη περισσότερον περίεργον καί άνεξήγητον. Καί όταν ή νεανική 
μας ηλικία δεν διήλθεν έν πλήρει άνέσει καί εύμαρεία έν συγκρίσει 
προς τήν κατόπιν ζωήν καί σταδιοδρομίαν, ή συνεχής πολιτική, κοι
νωνική κλπ. άνοδος δεν έστάθησαν ικαναί νά εξαλείψουν τάς πα
λαιός αναμνήσεις. Οϋτε ή άνάδειξις εις άνώτατα άξιώματα, ουτε 
ταξείδια είς Ευρωπαϊκός πρωτευούσας, ή άναστροψή μετά άρχηγών 
Κρατών καί υψηλών προσωπικοτήτων, άλλά καί ή έν γένει άνοδος 
είς τάς κοινωνικός σχέσεις υπέρ πάσαν πρόβλεψιν ή φιλοδοξίαν, 
κατέστησαν ικανά νά έπιφέρουν τήν έκ τής έπενεργείας τοϋ χρόνου 
άποξένωσιν καί άπομάκρυνσιν άπό τήν επιθυμίαν νά έπανίδη κανείς 
τήν πατρώαν γήν καί τά μέρη είς τά όποια έγεννήθη, άνεπτύχθη 
καί έζησε. Ή έπάνοδος πολλάκις ε ίνα ι θλιβερά καί δημιουργεί Απο
γοητεύσεις. Τούτο όμως δεν έμποδίζει τήν ίκανοποίησιν καί τήν εύ- 
χαρίστησιν τής έπισκέψεως μετά ολοκλήρους δεκαετηρίδας..................

Ή ζωηρά αΰτη επιθυμία τής επανόδου έπραγματοποιήθη κατά 
τό Πάσχα τοϋ 1955. Με καλήν συντροφιά συμπολιτών έκ Θράκης 
και άλλων ’Αθηναίων έφθάσαμεν μέ τό άτμόπλοιον «Σαμψούν» είς 
τήν βασιλίδα τών πόλεων καί άντικρύσαμεν καί πάλιν μέ συγκίνησιν 
γνώριμα τοπεΐα καί κτίρια καί έθαυμάσαμεν τάς φυσικός καλλονάς 
του Βοσπόρου καί τών Πριγκηποννήσων. Δέν υπάρχει βεβαίως ό
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Ελληνικό ς  πληθυσμός, οστις έδιδε τόσην ζωήν καί γοητείαν. Είς τάς* 
συνοικίας του Πέραν ούδεμία κτιριακή μεταβολή. 'Αρκετά νέα έργα 
έν τούτοις είς τήν πέραν του Ταξίμ συνοικίαν είς τήν περιοχήν του 
μνημείου τοϋ Κεμάλ Ά ττατούρκ μέ τά μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία 
«Πάρκ-> καί «Χίλτον» καί μέ πλήθος νέων κτιρίων καί πολυκατοι
κιών.

‘ Ο πόθος μας δπως έκ Κωνσταντινουπόλεως έπισκεφθώμεν τήν 
πατρίδα μας Ραιδεστόν, ικανοποιείται χάρις είς τήν προθυμίαν τοϋ 
Νομάρχου καί Δημάρχου κ. Γιοκάϊ.

Μάς συνοδεύει άνώτερος υπάλληλος τεθείς παρά τοϋ Νομάρ
χου είς τήν διάθεσίν μας καί καλοί φίλοι καί συνταξειδιώται τής έι<- 
δρομής. Ή άπόστασις άπό Κωνσταντινουπόλεως είς Ραιδεστόν 
ε ίνα ι τρίωρος έπί καλώς διατηρουμένου άσφαλτοστρωμένου δρόμου. 
Διαοχίζομεν τήν Ήράκλειαν, τήν Σηλύβριαν όπου σταυθμεύομεν 
διά νά δοκιμάσωμεν τό όνομαστόν της γιαούρτι, τήν Τυρολόην 
(Τσορλοΰ), δ ι ’ ής διέρχεται ή σιδηροδρομική γραμμή Κωνσταντινου
πόλεως — Άδριανουπόλεως, τό Μουρατλί σιδηροδρομικόν σταθμόν 
έπικοινωνίας μέ τήν Ραιδεστόν, παρακάμπτοντες δέ τό χωρίον Μου
ρατλί είσερχόμεθα είς τήν άμαξητήν όδόν τήν άγουσαν προς τήν 
Ραιδεστόν. Δεξιά τώ κατερχομένω ένα μεγάλο γεωργικόν χωρίον 
δημιουργηθέν άπό τάς διανεμηθείσας έξ έβδομήκοντα χιλιάδων στρεμ
μάτων γαίας τοϋ 'Έλληνος ιδιοκτήτου τοϋ Σίρτ-κιοί τσιφλιΐ (έπαυλις). 
Δέν άνταποκρινόμεθα είς πρότασιν δπως έπισκεφθώμεν τόν μεγάλον 
αυτόν γεωργικόν συνοικισμόν. Καί ήδη πλησιάζομεν προς τήν Ραιδε- 
στόν μέ τάς καταφύτους καλλιεργημένος ευφόρους πεδιάδας καί ή 
συγκίνησίς μας είς τό άντίκρυσμα γνωρίμων τοπείων καί τοποθεσιών 
αυξάνει. Ή Ραιδεστός ήλλαξεν δψιν, δυσκόλως δέ δύναταί τις νά 
άναγνωρίση τάς παλαιάς Ε λλη ν ικ ό ς  της συνοικίας, τά δημόσια κτί
ρια καί τάς οικίας τών ομογενών. Κατευθυνόμεθα προς τήν παρά 
τό Τελωνεΐον παραλιακήν περιοχήν καί τήν έπί τής προκυμαίας ά- 
γοράν τών μεγάλων λίθινων καταστημάτων άποικιακών καί θλιβό- 
μεθα είς τό άντίκρυσμα τής έρειπώσεως καί τής προκυμαίας καί τοϋ 
τελωνειακοϋ καταστήματος μετά τής άποβάθρας. Γΐροχωροϋμεν πα
ραλιακός έκεΐ όπου κατεσκευάσθη μεγάλη αποβάθρα είς άντικατά- 
στασιν τής καταστραφείσης παλαιάς, ήτις χρησιμοποιείται κυρίως 
διά στρατιαιτικάς άνάγκας άλλά καί έμπορικάς. Καί κατευθυνόμεθα 
προς τήν πατρικήν οικίαν, ήτις παραμένει μέν είς τήν θέσιν της 
ά λ λ ’ ή έξωτερική της δψις δέν μάς ενθαρρύνει νά τήν έπισκεφθώμεν 
καί έσωτερικώς. Τό παρ’ αυτήν ώραΐον καί έπιβλητικόν κτίριον τής 
Γεωργιαδείου Σχολής άρρένων παραμένει άνέπαφον χρησιμοποιού-
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μενον προς τον αυτόν σκοπόν. Ή συνοικία του Φραγκομαχαλά ύπέ- 
στη ριζικήν άλλοίωσιν έκ πυρκαϊάς, ή δέ παραλιακή διαδρομή προς 
τό έργοστάσιον αλευρομύλου καί τό νεκροταφεΐον, είς δ άνεπαύοντο 
άλλοτε τά όστά τών γονέων μας, μας θλίβει καί μάς προτρέπει είς 
άμεσον επιστροφήν άπό τούς ιερούς τούτους τόπους. Προχωροϋμεν 
προς τήν Άρμενικήν συνοικίαν, ανθούσαν καί πυκνοκατωκημένην 
είς τό παρελθόν καί άπό τό Άραμπά-παζάρ μέχρι του υψους τής ά- 
μαξητής όδοΰ, είς τό τέρμα τής όποιας εύρίσκοντο οί άνεμόμυλοι 
κατεδαφισμένοι καί αυτοί.

Τό βλέμμα προς τήν έκεΐθεν πεδιάδα, κατάφυτον, μέ λαχανο
κήπους δένδρα καί άφθονα νερά, μάς ικανοποιεί μέ τό ώραΐον θέαμα 
πού διεφύλαξεν ή φύσις καί ή ευκαρπία τού εδάφους. Νέα κτίρια 
δέν ύπάρχουν πολλά. Ή Δημαρχία έν τούτοις, τό Νομαρχιακόν μέ- 
γαρον καί ή κατοικία του Νομάρχου νεόκτιστα κυριαρχούν τής πό- 
λεως. Καταλύομεν είς καθαρόν τουριστικόν έστιατόριον καί προγευ- 
ματίζομεν μετά τών συνοδών φίλων μέ ορεκτικόν ποικίλον έδεσμα- 
τολόγιον τής γνωστής μας άπό παλαιούς καιρούς τουρκικής κουζί
νας Είς τό κέντρον τής Ε λλη ν ική ς  συνοικίας κατηδαφίσθησαν τά 
έκατέρωθεν κτίσματα καί ύψώματα καί άντεκατεστάθησαν μέ εύρυ- 
τάτην πλατείαν καί κατερχόμενα κλιμάκια συνδέυντα τό Άραμπά- 
παζάρ μέχρι τής παραλίας Δέν έζητήσαμεν νά έπισκεφθώμεν τά 
καλλιμάρμαρα κτίρια τών τεσσάρων ναών, τού παλαιού Συλλόγου 
καί κατόπιν άναγνωστηρίου, διότι μάς έπληροφόρησαν δτι δέν ύ
πάρχουν.

Οί κάτοικοι τής Ραιδεστοϋ δέν ύπερβαίνουν σήμερον τούς 
15 — 16.000 τό ήμισυ δηλαδή τού παλαιού πληθυσμού. Α π οτελούν
ται άπό πρόσφυγας ’Οθωμανούς έποικισθέντας έκ Σερβίας καί 
Βουλγαρίας. Καταγίνονται συνήθως μέ τήν γεωργίαν, τό έμ- 
πόριον καί άλλας βιοτεχνίας, άσήμαντος δέ ε ίνα ι ή βιομηχα
νική έπίδοσις. Ό  παλαιός φερετζές τών γυναικών δέν έχει καταρ- 
γηθή.

Ε ίνα ι άληθές δτι ή Τουρκική Κυβέρνησις, μετά τήν έκκένωσιν 
τού Χριστιανικού πληθυσμού δέν άπέδωκε σημασίαν είς τήν Ευρω
παϊκήν Τουρκίαν καί δΡ αυτό ή προ τής έκκενώσεως άνθούσα κοι- 
νωνικώς καί σφύζουσα άπό έμπορικήν κίνησιν Ραιδεστός, έμφανίζει 
μίαν έρειπωμένην καί παραμεληθεΐσαν πόλιν.

Παρ’ δλα ταΰτα, έπιστρέφομεν μέ ζωηράς έντυπώσεις καί μέ 
πλήρη ίκανοποίησιν καί άπό τήν διαδρομήν άλλά καί διότι έπατή- 
σαμεν τά ιερά χώματα τής άγαπημένης καί άλησμονήτου πατρί- 
δος μας................
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Τό χρονικόν κενόν, τό όποιον εμφανίζεται μεταξύ τής εποχής 
τοϋ εκπατρισμού καί τής προσφάτου είς Ραιδεστόν έπισκέψεώς μας, 
θά καταβληθή προσπάθεια νά συμπληρωθή διά τών είς τον παρόντα 
τόμον περιλαμβανομένων.

Χο^ρίς τήν έλαχίστην συγγραφικήν άξίωσιν, ζητοϋμεν τήν επι
είκειαν τών άναγνωστών μας διά τάς τυχόν έλλείψεις.

Είς τήν εκδοσιν τοϋ παρόντος μας παρεκίνησεν ή βαθεΐα πίστις 
μας έπί τής άνάγκης δπως ώς άπλοι καί πιστοί άφηγηταί συμβάλω- 
μεν ώστε νά μή χαθοϋν αί άναμνήσεις καί τά γεγονότα τής προ τής 
έκκενώσεως εποχής, διότι οί επίγονοι θά μάς κατελόγιζον βαρείας 
εύθυνας διά τήν τοιαυτην άμέλειαν.

Έλπίζομεν δτι θά άναγνωρισθή ή πρόθεσίς μας δπο^ς διανοίξωμεν 
τον δρόμον δ ι3 όμοιας άφηγήσεις περί τής ιστορίας καί τών λοιπών 
τριών πόλεων καί νομών τής Ανατολικής Θράκης, δίδομεν δέ τό 
παράδειγμα καί εϊμεθα βέβαιοι δτι μέ καλήν θέλησιν καί φιλοπονίαν 
ή προγραμματική αυτη έπιδίωξις τών «θρακικών» είς προσεχείς τό
μους θά όλοκληρωθή.
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Ή Ραιδεστός, ή άρχαία Βισάνθη, κεΐται παραλιακώς έπί τής 
Προποντίδος (θάλασσα του Μαρμαρά), είς μίαν έσοχήν άνοικτοΰ 
κόλπου μεταξύ τών Γανοχώρων καί τής 'Ηρακλείας. Γεωγραφικώς 
30 μίλλια Β. Δ. ‘Ηρακλείας καί 97 Β. Α. Καλλιπόλεως. Παλαιόν 
δνομα Βισάνθη ή κατά Στέφανον τον Βυζάντιον Βησάνθη, ίδρυθεϊσα 
κατά πάσαν πιθανότητα ύπό άποίκων Σαμίων κατά τον Σ Τ ' π.Χ. 
αιώνα. Ό  ΓΙλίνιος πρώτος τήν άναφέρει ύπό τό σημερινόν της δνομα 
μέ μικράν παραλλαγήν « R E S I S T O S » .  Έσώζοντο λείψανα παλαιού 
φρουρίου, έπιγραφαί της καί τι,να χάλκινα νομίσματα μέ τήν κεφα
λήν τής Άθηνάς καί τού "Απόλλωνος μετά τής έπιγραφής ΒΙ ή ΒΙ- 
ΣΑΝΘΗΝΩΝ. Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους «χωρίον εύλίμενον 
καί τή κατά θάλασσαν έργασία έπιτηδείως έχον τοις έπ ’ έμπορία 
ναυτιλλομένοις καταίρειν καί άποφορτίζεσθαι προσηνώς μάλιστα».

Ό  Ξενοφών είς τήν κάθοδον τών Μυρίων άναγράφει: «Κατά 
τήν διέλευσίν των έκ Θράκης ό Βασιλεύς αύτής έπρότεινεν είς τον 
έπικεφαλής νά νυμφευθή τήν κόρην του καί μεταξύ άλλων του ύπε- 
σχέθη κα ί:  «Βισάνθην οίκημά σοι, δώσω δ κάλλιστόν έσ η  τών έπί 
θαλάττης χωρίων».

Ε π ε ιδ ή  δμως ήτο ατείχιστος ύπέκειτο είς συχνάς έπιδρομάς 
τών βαρβάρων. Προς έξασφάλισιν αύτής καί τών πέριξ ό αύτοκρά- 
τωρ Ιουστινιανός (527—565) έτείχισεν αύτήν.

"Οσον αφορά τούς κατοίκους της έμφανίζονται κατά χρονολο
γίας καί λόγω τών συχνών μετατοπίσεων καί άνακαταλήψεων διά
φοροι άριθμοί. Ή ’Εγκυκλοπαίδεια π.χ. άναφέρει 14.387 κατοίκους, 
μέ πρωτεύουσαν όμονύμου βιλαετιού έχοντος έ'κτασιν 5.950 τετραγ. 
χλμ. καί 132.120 κατοίκους. ’Ά λ λ η  πηγή προ τής έκκενώσεως άνα- 
φέρει άριθμόν 30.000 κατοικούν έκ τών όποιων 8— 10.000 Έ λληνες ,  
15.000 Α ρμέν ιο ι καί οί υπόλοιποι Τούρκοι, Ίσραηλίται καί έλάχι-
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*
στοι Καθολικοί Λεβαντίνοι. Άκριβέστερον έν τούτοις δύναται νά 
ύποστηριχθή ότι ή Ραιδεστός κατά τήν έποχήν τής κοινωνικής καί 
εμπορικής άνθήσεώς της ήρίθμει 30—35.000 κατοίκους, έκ τών όποιων 
1 5 —18.000 ’Αρμένιοι, 8 — 10.000 "Ελληνες, Τούρκοι δέ Ε β ρ α ίο ι  καί 
Καθολικοί περί τάς 8.000. ΈΙτο έδρα Μουτασεριφλικιοΰ, καθώς καί 
στρατιωτικής μονάδος, διετήρει δέ σπουδαιότατον έξαγωγικόν καί 
εισαγωγικόν έμπόριον ά π ’ ευθείας μετά τής Ευρώπης καί άλλων λ ι 
μένων του έξωτερικοΟ.

Κατ’ άλλας άξιοπίστους άφηγήσεις παλαιών κατοίκων έπί 
άρχαιοτέρας έποχής Βισάνθη, ήτοι δίς άνθουσα πόλις ή κατά σημα
σίαν ή πολλά άνθη παράγουσα πόλις ήτο τό πρώτον της δνομα. 
Τής τό έδωσαν "Ελληνες άποικοι, τολμηροί θαλασσοπόροι. Έρρί- 
φθησαν είς τό πέλαγος διά νά λεηλατήσουν καί σαρώσουν άπό τά 
θρακικά αλώνια τον πλούτον, του όποιου έστερεΐτο ή ορεινή των 
πατρίς. Άπεβιβάσθησαν είς τά άλίμενα άκρογιάλια, τά όποια άντί- 
κρυσαν του Φρίξου καί τής "Ελλης τήν φυγήν καί τών ’Αργοναυτών 
τήν ένδοξον διάβασιν διά νά έπιβληθοΰν μέ τον νόμον του ίσχυρο- 
τέρου, καί έμαγεύθησαν άπό τον πλούτον καί τήν γεωργικήν της 
άκμήν καί τών ανθώνων τήν ώραίαν θέαν. Καί έτσι έκ τών έπιφό- 
βων κατακτητών άλλοι μέν άντήλλαξαν τό ρόπαλον καί τά δπλα 
μέ τήν άξίνην τοϋ γεωργού, άλλοι δέ μετέτρεψαν τάς πειρατικός 
των τριήρεις είς έμπορικά άκάτια. 'Η άξίνη του άποίκου έρχεται 
άρωγός είς τον μόχθον του αυτόχθονος καί τά δύο μέ μίαν κίνησιν, 
μέ ένα παλμόν πλημμυρίζουν τήν χώραν μέ τον πλούτον τού σίτου, 
άτρόμητοι έμποροι δέ τον μεταφέρουν παντού καί ή ώραία Βισάνθη 
άντανακλα είς δλην τήν περιοχήν τήν α ϊγλην τής άκμής της. 
Οί Τούρκοι δέν έμειναν ψυχροί είς τάς καλλονάς τής φύσεως καί 
τήν ώραίαν θέαν τών ροδώνων, καί οί πρώτοι έξ αυτών, οί όποιοι 
ώς κατακτηταί διέβησαν τάς πύλας της τήν έκάλεσαν Γκιούλ 
Μπακτσέ (ροδώνες). Έ κ  τούτου ό λαός αύτής καθαρώς Ε λλην ικό ς  
τήν ώνόμασεν Ροδοστό (ρόδον). Οί Ευρωπαίοι Rodosto μεθ ’ ου προ
φανώς άμεσον έχει σχέσιν τό μετέπειτα έπικρατήσαν Ραιδεστός. Καί 
οΰτω ή Ραιδεστός ήκολούθησε τήν ιστορικήν αύτής έξέλιξιν άνά τούς 
αιώνας. Ύπήρξεν ό σιτοβολών τού κλεινού ’Ά στεω ς κατά τούς άρ- 
χαίους χρόνους καί έθρεψε καί διετήρησε τάς Μακεδονικός λεγεώ 
νας τού ’Αλεξάνδρου, αί όποΐαι κατέκτησαν τον κόσμον. Μετά τήν 
κατάρρευσιν τού Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, πρωτεύουσα τής νέας 
’Ανατολικής αυτοκρατορίας, διά τήν έξοχον θέσιν καί τόν φυσικόν 
προστατευτικόν κλοιόν έξελέγη τό Βυζάντιον, ένώ ή Ραιδεστός έκρά- 
τησε τήν δευτέραν μετά τήν βασιλίδα τών πόλεων θέσιν είς τήν
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άνατολίκωτάτην ταύτην περιοχήν τής Ευρώπης. 'Ότε μετ ’ ολίγον ό 
Χριστιανισμός ήλθε νά ρίψη νέον φως είς τήν άνθρωπίνην έξέλιξιν 
ή λάμψις αύτοΟ έτσυτίσθη μέ τήν αϊγλην του Βυζαντίου καί αί λαμ- 
πραί ακτίνες δέν ήργησαν νά φθάσουν καί είς τήν Ραιδεστόν. Ό  
άπόστολος Ά νδρέας, ό πρωτόκλητος μαθητής του ’Ιησού Χρίστου, 
πρώτος έδίδαξε τον Χριστιανισμόν είς τήν Θράκην έν 'Ηράκλειά δια- 
τηρούση είσέτι τότε τό πρότερον αυτής μεγαλεΐον καί ίδρυσε τήν 
πρώτην έν Θράκη χριστιανικήν εκκλησίαν ής ό επίσκοπος ήτο ό άνώ- 
τερος έκκλησιαστικός άρχων τής Θράκης. Ά λ λ ’ ή διοικητική τάξις 
καί ίεραρχία μετ ’ ού πολύ ήνάγκασε τόν πρωτόθρονον τούτον Μη
τροπολίτην νά μεταφέρη τήν έδραν του είς Ραιδεστόν, τήν πολιτικώς 
καί άπό πάσης άλλης άπόψεως υπερτερήσασαν τής Η ρα κλεία ς  καί 
νά κληθή Μητροπολίτης 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ. Τό γεγονός 
τούτο διά του όποιου ό έπίσκοπος τής Ραιδεστοϋ καθίστατο ό άδια- 
φιλονείκητος πνευματικός άρχων τής Θράκης δίδει νέαν σημασίαν, 
καί διοικητικήν καί πολιτικήν δύναμιν είς τήν άρχαίαν Βισάνθην, 
διότι γνωρίζομεν πόσον κατά τούς χρόνους έκείνους ή εκκλησιαστι
κή διοίκησις καί ίεραρχία ήτο συνυφασμένη μέ τήν πολιτικήν τοιαύ- 
την. Ή α ίγλη τής έπισκοπικής ταύτης έδρας ούδόλο^ς έλαττώνεται, 
ως λεπτομερέστερον έν τώ περί ’ Εκκλησίας κεφαλαίω μας άναπτύσ- 
σεται, ά λλ ’ έξακολουθεΐ νά έχη έκκλησιαστικήν έπιρροήν καθ’ ολην 
τήν Θράκην.

Ά λ λ "  έκτος τούτου ή Ραιδεστός τήν υπεροχήν αύτής όφείλουσα 
καί είς τήν κεντρικήν αύτής τοποθεσίαν καί τάς άποθήκας σίτου, 
κατά τόν μακραίωνα αύτής βίον έδέχετο σειράν πληγμάτων άπό 
τάς έκάστοτε έπιδρομάς τών βαρβάρων. Τά πλοία αύτών προτού 
διασκορπισθοΰν άπό τό ύγρόν πύρ καί τάς φάλαγγας τής βασιλευ- 
ούσης, τάς πρώτας καταστρεπτικάς άποβάσεις ένήργουν είς Ραιδε- 
στόν έκ τής όποιας άνέμενον τόν έπισιτισμόν. Οί ειρηνικοί της κά
τοικοι έδοκίμασαν πλειστάκις τήν μάχαιραν τών βαρβάρων, καί 
ώραΐαι τοποθεσίαι καί γραφικαί διαβάσεις όρέων υπήρξαν οί μάρ
τυρες σιωπηλών μαρτυρίων, τών όποιων τήν άνάμνησιν διετήρησαν 
μέχρις ημών αί όνομασίαι τών ιστορικών τούτων τοπίων (όροπέδιον 
Καρά Γιουκούς, όδός Δ εβέ  Μπαϊράν). Μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως, οί κάτοικοι τής περιοχής Ραιδεστοϋ έζησαν τούς 
σκοτεινούς χρόνους τής δουλείας, είς μόνον τόν κλήρον βλέποντες 
έλπίδος φώς. ’ Εάν ή πλησιεστάτη προς τήν Πύλην γειτνίασις τής 
Θράκης καθίστα αδύνατον τόν έλεύθερον βίον τού πειρατου, τόν 
όποιον έζησεν ή νοτία Ε λ λ ά ς ,  ή έπιρροή τού Πατριαρχείου ύπήρξεν 
έντονωτέρα είς τούς θράκας ραγιάδες, οί όποιοι έζησαν καί διετή-
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ρησαν έθιμα καί γλώσσαν καί οικονομικήν ακμήν χάρις είς τήν με
γαλουργόν πνοήν του κλήρου. Μετά τόν απαγχονισμόν του Πατρι- 
άρχου, ή σουλτανική μανία άπήντησεν είς τήν έξέγερσιν τής Πελο- 
ποννήσου, δ ι ’ άγριων σφαγών τών κατοίκων τών περιοχών Άδρια- 
νουπόλεως καί Ραιδεστοϋ. Ό  πόλεμος, ό όποιος κατέστρεψε τήν 
Πελοπόννησον καί τήν Στερεόν, δέν έθεσε τόν καταστρεπτικόν αύ- 
του πόδα είς τήν Θράκην, τά εμπορικά καταστήματα τής Ραιδεστοϋ, 
οί σιταγροί καί ή γεωργία διετηρήθησαν, ό πληθυσμός ήλαττώθη 
μεν άλλα έφύλαξεν είς τά φυλλοκάρδιά του σψίζουσαν τήν όρμήν 
διά νέαν πρόοδον. Καί έτσι ή Ραιδεστός άμέτοχος του πολέμου του 
21 καί τών μετέπειτα τών περί τό ’Ανατολικόν ζήτημα συρράξεων 
καί διενέξεων, άποκτα τήν παλαιόν της αϊγλην. ’Αλησμόνητοι τε
λευταίοι προ τών διωγμών χρόνο ι!

Μετά τήν άνωτέρω περιγραφήν τής ονομασίας, τής γεωγραφι
κής τοποθεσίας, τών κατοίκων, τών παλαιοτέρων άφηγήσεων κλπ. 
εύρίσκομεν δτι ε ίνα ι όρθόν νά άσχοληθώμεν καί νά έξετάσω- 
μεν έπισταμένως καί κατά κεφάλαια, ϊνα  δ ι ’ αυτών άναπτυχθή καί 
δοθή ζωηροτέρα είκών τής άκμής καί του πολιτισμού τών χρόνων 
εκείνων. Πρός μείζονα δέ καί άκριβεστέραν περιγραφήν τής προόδου 
καί ζωής είς δλην τήν γείτονα περιοχήν καί διά νά παρουσιάσωμεν 
εργασίαν κατά τό δυνατόν τελειοτέραν, θά άσχοληθώμεν είς τό τέλος 
δ ι ’ έκάστην πόλιν, κωμόπολιν καί χωρίον γενικώς περί τής καταστά- 
σεως καί του πολιτισμού αύτής. Καί ήδη έπανερχόμεθα είς τήν πό
λιν τής Ραιδεστοϋ.

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α

Ώ ς  καί έν τή είσαγωγή άνεφέραμεν, ή εμπορική καί κοινωνική 
υπεροχή τής Ραιδεστοϋ, ήνάγκασε τόν πρωτόθρονον τής Θράκης Μη
τροπολίτην νά μεταφέρη τήν έδραν αύτοΟ έν Ραιδεστώ καί κληθή 
Μητροπολίτης Η ρα κλεία ς  καί Ραιδεστοϋ. Ό  ’ Επίσκοπος ουτος καί 
μετά τήν ϊδρυσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως, διετήρησε τήν ίσχύν καί έπιρροήν είς τήν έπαρχίαν ταύτην, 
καί έκτοτε ϊσχυε τό έθιμον νά παραδίδη ό Μητροπολίτης Η ρακλείας 
καί Ραιδεστοϋ τήν Πατριαρχικήν ποιμαντορικήν ράβδον είς τόν άνα- 
δεικνυόμενον έκάστοτε Οικουμενικόν Πατριάρχην, δστις ήσπάζετο 
τήν χεΐρα του Μητροπολίτου τούτου, είς ένδειξιν δτι ή Επισκοπή 
Η ρακλείας καί Ραιδεστοϋ έξηκολούθει νά έχη τήν μεγάλην αύτής 
σημασίαν καί ίσχύν έν Θράκη. Τής τοιαύτης διακεκριμένης θέσεως
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του Μητροπολίτου 'Ηρακλείας, ενδεικτικός ε ίναι καί ό κατά 
τάς εκκλησιαστικός τελετάς ψαλλόμενος πολυχρονισμός του έχων 
αυτολεξεί ώς έξης: «... .του Σεβασμιωτάτου καί θεοπροβλήτου Μη
τροπολίτου τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Η ρακλείας καί Ραιδεστοϋ 
Προέδρου τών ύπερτίμων καί έξάρχου πάσης Θράκης καί Μακεδο
νίας ημών δέ πατρός καί ποιμενάρχου είς πολλά τά έτη». Καί τήν 
ίσχύν ταύτην διετήρησεν ό κλήρος οότος καθ’ δλην τήν ιστορικήν 
έξέλιξιν τής επικράτειας του, καί έλαμψε καί ε ίδε ημέρας έξοχου 
α ίγλης καί δόξης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, καί ή κατάκτησις 
του 1453 ευρεν αυτόν άήττητον όπερασπιστήν του Ε λληνισμο ύ καί 
άγρυπνον φρουρόν τών πατρφων. Μωάμεθ ό Β' προ τής μετά τήν 
άλωσιν διαρροής του πληθυσμού καί τής άπειλουμένης γενικής έρη- 
μώσεως, είδεν είς τούς ισχυρούς κληρικούς, τό μόνον στοιχεΐον, έπί 
τού όποιου ήτο δυνατόν νά στηριχθή διά νά έπιβάλη τό μελετώμε- 
νον ύπ’ αυτού διοικητικόν σύστημα. ’Αμέσως λοιπόν, καλέσας τόν 
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, σχεδόν συνεβλήθη μετ ’ αυτού 
καί ήξίωσε τήν παντί σθένει συγκράτησιν τής έξόδου τών πληθυσμών 
καί έπισήμως παρεχώρησεν εύρέα έκκλησιαστικά προνόμια. Τά προ
νόμια ταΰτα, τά όποια ύπήρξαν δασις έν έρήμω διά τούς ταπεινούς 
ραγιάδες τής Ε λ λά δ ο ς ,  διά τήν Θράκην, οδσαν ύπό τήν άμεσον 
στρατιωτικήν καί διοικητικήν έπιτήρησιν τής Πύλης, ήσαν ή μόνη σα- 
νίς σωτηρίας, διά τούτο οί σκλάβοι πληθυσμοί τής έπαρχίας, ήτις 
μας άπασχολεΐ, προσέβλεπον είς τόν κλήρον ώς είς τόν μόνον 
προστάτην καί ύποστηρικτήν τών δικαίων των, περιβαλλόντες αυτόν 
μέ άπόλυτον άφοσίωσιν καί έμπιστοσύνην. Τής έμπιστοσύνης τού
της, οί άλησμόνητοι έκεΐνοι άρχηγοί τής Θράκης έκρίθησαν άντάξιοι 
καί ή δράσις τού κλήρου είς τήν έπαρχίαν ταύτην μάς παρουσιάζε
ται άποτελεσματικωτέρα άπό κάθε άλλην Ελληνικήν περιοχήν. Οί 
Θράκες ένεκα τής άμέσου γειτνιάσεως τού Διβανίου μή δυνάμενοι 
νά διατηρούν ϊδιον στρατόν, έπεδόθησαν είς έργα ειρηνικά καί ό 
κλήρος έντός τού φιλησύχου περιβάλλοντος είς ευρύ στάδιον ήσκησε 
τό άναμορφωτικόν καί προοδευτικόν αυτού πρόγραμμα, τό όποιον 
έν τή έρευνουμένη εποχή ε ίχ ε  πλήρως πραγματοποιηθή. Καί τό πρό
γραμμα τούτο μάς παρουσιάζεται ύπό τρεις προσπάθειας ή μορφάς.

Προσπάθεια προς τελείαν κατήχησιν καί χριστιανικήν κατάρ- 
τισιν τού πολυπληθούς τής Ραιδεστοϋ έκκλησιάσματος. Καί τήν έπιτυ- 
χίαν τής προσπάθειας ταύτης μαρτυρεί τό πλήθος τών έκκλησιών 
τάς όποιας κρίνομεν όρθόν νά άναφέρωμεν : Τέσσαρες ιεροί ναοί
τελείου έφοδιασμοΰ, οί εξής:  1) Παναγίας τής Φανερωμένης ό καί 
Μητροπολιτικός ναός. 2) Τού 'Αγ. Γεωργίου, μεγαλυτέρου κατ’ έκτασιν
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καί σπουδαίας αρχαιολογικής αξίας. 3) Παναγίας τής Ρευματοκρα- 
τείρας, κληθείσης οϋτω δι’ εικόνα, ήν κατείχε καί τήν οποίαν ευρον 
έντός ρεύματος. Κατ’ άλλην παράδοσιν ή πολιούχος κατέπνιξεν είς 
τόν παραρέοντα ποταμόν τούς έπιδραμόντας είς τήν πόλιν βαρβά
ρους. 'Η θαυματουργός αΰτη είκών κατόπιν ενεργειών τών έν Άθή- 
ναις εγκατεστημένων Ραιδεστηνών είς τό Ύ πουργεΐον Γεωργίας άπ- 
εστάλη τώ 1923 είς Θεσσαλονίκην καί τώρα εύρίσκεται έντός τής 
έκκλησίας τού 'Αγ. Δημητρίου. ‘Η έκκλησία τής Ρευματοκρατείρας 
κατά τά τελευταία προ τού εκπατρισμού έτη άνεκαινίσθη δαπάναις 
ευσεβούς έγκριτου Ραιδεστηνοΰ τού Κ. Τριανταφύλλου. Έ ν  τώ περι- 
βόλω τού ναού αύτοΰ έσώζοντο τάφοι μετά λατινικών μαρμάρινων έπι- 
γραφών Φραγκίσκου Β' τού Ρακότση πρίγκηπος τής Τρανσυλβανίας καί 
άλλων Ούγγρων έξορίστων κατά τάς άρχάς τού 1Η' αίώνος μετά τήν 
ειρήνην τού Καρλοβιτσίου. τούς οποίους είς παλαιοτέρους χρόνους 
έπεσκέπτοντο πολλάκις οί συγγενείς  αυτών. 'Η ανακομιδή τών 
όστών τών τάφων τούτων έγένετο παρά τής Μητροπόλεως 'Ηρα
κλείας έν μεγάλη πομπή καί έκκλησιαστική παρατάξει, παρευρεθέν- 
των τών έπί τούτω έλθόντων άντιπροσώπων τής Ουγγρικής Κυβερνή- 
σεως, οϊτινες καί προσέφερον δωρεάς υπέρ τού ιερού ναού, ένετείχισαν 
δέ καί σχετικήν αναμνηστικήν στήλην είς τήν οικίαν τής Φεργάδας 
(θήλεος δικολάβου) είς τήν'όποίαν κατώκησαν τήν έποχήν εκείνην οί έξό- 
ριστοι μεγιστάνες. 4 ) 'Αγ. ’Αθανασίου τής πέραν συνοικίας μετά δύο 
παρεκκλησίων α) τού 'Αγ. Νικολάου έν τουρκική οικία καί β) έν ίδίω κτι- 
ρίω τής 'Αγ. Κυριακής, είς τήν κάτω έλληνικήν συνοικίαν καί τριών 
'Αγιασμάτων έν καλή καταστάσει διατηρουμένων α) τής 'Αγ. Ζώνης 
έν άνατολικώ σημείω τής πόλεως, β) τού 'Αγ. Ίο^άννου τού Προ
δρόμου έν τώ δυτικώ άκρω τής πόλεως καί γ) δυτικώτερον καί είς 
άπόστασιν ικανήν άπό τούτου, έτερον έπίσης τού 'Αγ. Ίωάννου τού 
Προδρόμου είς τόν περίβολον τού ναού τής Παναγίας Ρευματοκρα
τείρας. Ό  έφημεριακός κλήρος τών έκκλησιών τούτων δέν διεκρίνετο 
μέν δΓ άνωτέραν μόρφωσιν ά λλ 3 άπετελεΐτο άπό ιερείς μέ χρηστό
τητα καί εύσυνείδητον έκπλήρωσιν τών 'ιερατικών καθηκόντων των, 
οϊτινες περιεβάλλοντο μέ σεβασμόν έκ μέρους τών χριστιανών έκά- 
στης ένορίας. Μεταξύ αυτών σημειοΰμεν τήν βιβλικήν μορφήν τού 
ύπεργήρου ίερέως τής Παναγίας Ρευματοκρατείρας, τόν μέ πολυμε
λή οικογένειαν πάτερ Ίμέριον (παππά Ίμαράκην).

Ή δευτέρα προσπάθεια τού κλήρου, ήτο ή διαμόρφωσις εκπαι
δευτικού συστήματος, πράγμα τό όποιον μέ τήν βοήθειαν τών πολι
τών καί τών συλλόγων πλήρως έπέτυχεν ώς είς τά περί έκπαιδεύ- 
σεως έν έκτάσει θά άναπτύξωμεν. Τέλος ή άνωτάτη τής πόλεως έκ-
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κλησιαστική εξουσία έτεινε είς τήν δημιουργίαν έλευθέρας Κοινοτι
κής διοικήσεως ύπό τών ιδιωτών καί ύπό τήν έποπτείαν τοϋ κλήρου 
ένεργουμένης Τήν διοίκησιν ταύτην θά άναπτύξωμεν έν τώ κεφα
λαίο) τούτω ύπό τήν τελειοτέραν αύτής μορφήν κατά τούς προ τών 
διωγμών χρόνους.

Τό σύστημα τής διοικήσεως τής Ε λλην ικής  Κοινότητος τής Ραι- 
δεστοΟ ήτο τό εξής : Ό  λαός δΤ αμέσου εκλογής, ήτις έλάμβανε 
χώραν είς ώρισμένην Κυριακήν διά ψηφοδελτίων έν τοΐς ίεροΐς ναοΐς, 
εξέλεγε μίαν τριακονταμελή κοινοτικήν αντιπροσωπείαν, ήτις έπί τε
τραετή περίοδον ύπό τήν προεδρείαν τού Μητροπολίτου συνεκέντρου 
δλην τήν Κοινοτικήν εξουσίαν. 'Η τριακονταμελής αυτη έπιτροπή έν 
εϊδε ι Βουλής έξέλεγεν Εκτελεστικήν τής Κοινότητος διά τά γενικά 
αύτής ζητήματα τήν Δημογεροντίαν, τήν σχολικήν Εφορείαν διά τά 
σχολικά τοιαΰτα καί τάς έκκλησιαστικάς έπιτροπάς διά τήν διοίκη- 
σιν τών ιερών ναών. Έ π ί τούτων ε ίχε  πάντοτε τήν έποπτικήν έξου- 
σίαν ή τριακονταμελής έπιτροπή καί συνήρχετο καί εκτάκτως, οσάκις 
σοβαρά γενικά κοινοτικά ζητήματα δέν ήτο δυνατόν νά λυθώσιν 
ύπό τής Δημογεροντίας, ήτις οϋτω ελάφρυνε τήν θέσιν αύτής καί 
έθετε τήν εύθύνην είς τήν κυρίαρχον έξουσίάν του κοινοτικού λαού. 
Τό διοικητικόν τούτο κοινοτικόν σύστημα τής Ραιδεστοϋ δέν εΐχον αί 
άλλαι Έ λληνικα ί Κοινότητες Σαντζακιού Ραιδεστοϋ, α ίτινες δ ι'έκλο- 
γών τό πλεΐστον ύπό τήν προεδρείαν τού Μητροπολίτου, δταν παρ’ 
αύταΐς κατ’ έτος μετέβαινεν, έξέλεγον διά τετραετή περίοδον τήν 
Δημογεροντίαν αύτών, τήν Εφορίαν  καί τάς έκκλησιαστικάς έπι
τροπάς διά τήν διοίκησιν τών κοινοτικών πραγμάτων. Τήν άμεσον 
εύθύνην ενώπιον τής κυριάρχου τών Τούρκων πολιτικής έξουσίας 
έφερον οί Μητροπολΐται καί Επίσκοποι, ο ϊτινες μεγίστην πολιτικήν 
πείραν έχοντες άπό τών Βυζαντινών χρόνων, ή άποκτώντες δτε με- 
τεΐχον τής Διοικήσεως, καθίσταντο έντριβέστεροι καί εύστροφώτεροι 
άπέναντι· τών Τούρκων καί πολλοί έκ τούτων εύφυεΐς καί ικανοί, 
άπέβαινον ισχυρότεροι.

Ό  Μητροπολίτης έν Ραιδεστώ, οσάκις διά θανάτου ή παραιτή- 
σεως έκκενοΰτο θέσις μέλους τών Κοινοτικών σωμάτων, Εφορίας 
καί εκκλησιαστικών Επιτροπώ ν, συνεκάλει εκτάκτως τήν τριακονταμε- 
λή άντιπροσωπείαν, ήτις, άν ύπήρχον έπιλαχόντες ικανοί, έκάλει τού
τους, άν οχι δέ προέβαινεν είς τήν εκλογήν νέων.

Ό  Μητροπολίτης καλούμενος ώς συνοδικόν μέλος τής συνό
δου τού Οικουμενικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, διά περίοδον 
διετή κατέλιπεν άντιπρόσωπον έν τή έδρα Ραιδεστοϋ τόν βοηθόν 
έπίσκοπον αύτού ή μορφωμένους Πρωτοσυγκέλλους.
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Μεταξύ τών χρηματισάντων Μητροπολιτών Ραιδεστοϋ, διακε- 
κριμένην θέσιν κατέλαβεν ό Η ρακλείας Γερμανός διά τόν σθεναρόν 
έθνικόν άγώνα κατά τήν ιστορικήν υπέρ τών προνομίων περίοδον 
του κλεισίματος τών εκκλησιών. Ό  Η ρακλείας Γερμανός διέπρεψε 
κατ’ έπανάληψιν ώς συνοδικός, διευθύνων ούσιαστικώς αυτός τά 
πράγματα τού Πατριαρχείου, άναδειχθείς άργότερον είς Οικουμενι
κόν Πατριάρχην. Ε π ε ιδ ή  δέ ό 'Ηρακλείας Γερμανός λόγω τής συν
εχούς διατριβής του έν Κωνσταντινουπόλει ώς Συνοδικού, άσχολου- 
μένου μέ τά ανώτατα συμφέροντα τής εκκλησίας, άπουσίαζεν έκ 
Ραιδεστοϋ, έξέλεγε τούς άριστεΐς μεταξύ τών έκκλησιαστικώς καί 
έθνικώς μορφωμένων κληρικούς, οΰς καί άπέστελλεν ώς αντιπροσώ
πους του είς Ραιδεστόν,

'Ως τοιοΰτοι διεκρίθησαν Επίσκοποι καί Πρωτοσύγκελλοι τών 
κατά καιρούς Μητροπολιτών Η ρακλείας καί Ραιδεσιού καταλαβόν- 
τες κατόπιν άνωτάτας θέσεις έν τή ίεραρχία, οί Πολύκαρπος Ψωμιά- 
δης κατόπιν Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος καί Ξάνθης, Ιερώνυμος 
Γοργίας κατόπιν Μητροπολίτης Καλλιπόλεως καί Χίου, Κωνσταντί
νος ήδη Μητροπολίτης Σερρών, Καλλίνικος Δ ιλβέης μετέπειτα ’Αρ
χιμανδρίτης έν Μασσαλία κ. ά.

’Από τοπικής άπόψεως δέον νά σημειωθή καί ή δράσις τού 
Μητροπολίτου Η ρα κλεία ς  Γρηγ. Καλλίδου θρακός έκ Κουμβάου, 
δστις συνετέλεσε είς τό νά πεισθοΰν οί έν Όδησσώ αδελφοί Γεωρ- 
γιάδου διά τήν δωρεάν των προς ϊδρυσιν τών Γεωργιαδείων σχολών 
άρρένων. Κατά τό μεταξύ τών δύο Μητροπολιτών 'Ηρακλείας, Γερ
μανού καί Γρηγορίου χρονικόν διάστημα, άνεδείχθη είς Μητροπολί
την Η ρακλείας καί Ραιδεστοϋ ό άπό Νίκαιας Ιερώνυμος, φιλήσυχος 
ά λ λ ’ άβουλος γέρων κατά τού οποίου έξηγέρθησαν τά Κοινοτικά 
σωματεία καί οί πρόκριτοι Ραιδεστοϋ διά τό έπιβλαβές περιβάλλον 
του, ή δέ 'Ιερά Σύνοδος ήναγκάσθη νά έπαναψέρη αυτόν είς τήν 
προηγουμένην έδραν τήν τού Μητροπολίτου Νικαίας.

Περιοριζόμεθα είς τήν άναγραφήν τών τελευταίων προ τής έκ
κενώσεως Μητροπολιτών έπαρχίας 'Ηρακλείας, ένώ υπάρχει πολυά
ριθμος σειρά Μητροπολιτών αύτής, οϊτινες έδρασαν έθνικώς καί έκ- 
κλησιαστικώς είς παλαιοτέρους χρόνους καί περί τών όποιων έπρα- 
γματεύθησαν είς διάφορα τεύχη τά έκδοθέντα «θρακικά , καταρτί
ζεται δέ καί πλήρης πίναξ μετά λεπτομερών βιογραφικών σημειώ
σεων παρά τού ακαμάτου ιστοριοδίφου Καθηγητού Μητροπολίτου 
Κορυτσάς, δστις συντόμως θά δημοσιευθή είς προσεχή τόμον τών 
«θρακικών».

Δ ιά  νά δοθή έν τούτος μία έστω καί περιωρισμένη εϊκών τής 
έξαιρετικής σημασίας, ήν απέδιδε τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον είς
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τήν λειτουργίαν τών Μητροπόλεων τοϋ Οικουμενικού κλίματος καί 
ιδιαιτέρως είς τήν πρωτόθρονον Η ρα κλεία ς  καί Ραιδεστοϋ, κρίνομεν 
σκόπιμον νά παραθέσωμεν αντίγραφα έκ τών σχετικών κωδίκων, το- 
σούτω μάλλον καθ’ δσον ή κάτωθι ένθρονιστήριος Πατριαρχική επιστο
λή φέρει υπογραφήν του Πατριάρχου Ιωακείμ, του άποκληθέντος Μ ε
γαλοπρεπούς καί καταλαβόντος είς τήν Εκκλησιαστικήν ιστορίαν 
έξέχουσαν θέσιν. Ή επιστολή αυτη, αξιοσημείωτος καί διά τό περιε- 
χόμενον άλλά καί διά τήν εκκλησιαστικήν καλλιέπειαν καί τό ΰφος, 
εις δ ε ίναι συντεταγμένη, δίδει μίαν είκόνα τών οδηγιών, νουθεσιών 
και καθηκόντων, μέ τά όποΐα έσυνοδεύετο έκάστη Μητροπολιτική 
εκλογή καί του ύψηλοΟ έκκλησιαστικοϋ πνεύματος τής έποχής εκεί
νης. Έκτος του Πατριαρχικού τούτου Πιττακίου κατά σειράν δημο
σιεύεται τό ταυτόχρονον σχετικόν έγγραφον έπί τή έκλογή μέ τάς 
ύπογραφάς τών Συνοδικών ’Αρχιερέων, καθώς καί έγγραφον τού 
έκλεγέντος Μητροπολίτου 'Ηρακλείας Γρηγορίου προς τάς έκκλησι- 
αστικάς καί Κοινοτικάς άρχάς καί προς τούς προκρίτους τής Μητρο- 
πόλεως 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ.

Κ Ω Δ Ϊ Ξ

« ΐ ϊρ  απτικών

Της Δημογεροντίας της όρΦοδόξον Κοινότητος Ραιδεστοϋ 

άπό της άρχιερατείας τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

γέροντος eΑγίου cΗρακλείας Κυρίου Κον Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  ΚΑ Α Α ΙΔΟ Υ  

τοϋ άπό Ίωαννίνων, τη 2 2 α  Μ αΐου 1 0 0 2 .

3Ιω ακείμ έλέφ Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

»'Όπερ αόμματος τοϋ ποδηγοϋντος έστερημένος, τοϋτο έ- 
παρχία άνευ ιεραρχίας’ ώσπερ γάρ έκεΐνος παρά τοϋ όδη- 
γοϋντος αγόμενος είς άφοβίαν καθίστησιν εαυτόν, καί δι5 αύ- 
τοϋ τά τε προσκόμματα καί τούς βόθρους, τά τ 3 άλλα πάντα 
ο'ία προβλέπει καί δίωρα, άμοιρο; δέ τούτου γενόμενος, ούκ 
ο ίδ ’ δπου τραπή, ούδ, δπου στή ά λ λ ’ ένθα αυτόν ή όδός φέ
ρει ταύτη καί έπεται, καί προσκόμμασι τοΐς ποσίν έντυγχάνει,
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καί ώς ετιος είπεΐν, βόθρω έμπεσών κακώς άττόλυται, οϋτω δέ 
καί λαός λογικός τόν ποιμάντορα έχων τάς έλπίδας εις αυ
τόν άνατίθησιν καί ταΐς του νοητού έχθρου προσβολαΐς άφό- 
βως αντιτασσόμενος, εύδρόμως καί άδεώς διανύει, του βίου 
τό στάδιον. Ό δηνός γάρ έστιν ό άρχιερεύς τής είς τήν τοϋ 
ούρανοΰ βασιλείαν όδοΰ καί φωτοδότης τής έν τώ σκότει του 
βίου, καί τώ ζόφω τής έμπαθείας ήλάσκουσι, καί άποσώζει 
τούς πλανωμένους τών χριστιανών είς όδόν σωτηρίας. Οϋτως 
οΰν αναγκαίας καί σωτηριώδους διατελούσης τής άρχιερωσύ- 
νης τών πιστών τοΐς συστήμασι, επειδή τοιγαρούν καί τής 
άγιωτάτης Μητροπόλεως ‘Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ άπροστα- 
τεύτου διαμεινάσης ατε δέ τοϋ έν αυτή άρχιερατεύσαντος 
Κυρίου Ιερωνύμου, συνοδική διαγνώμη, είς διαθεσιμότητα διά 
τούς έν τοΐς πρακιικοΐς τής Ί. Συνόδου έκτεθέντας λόγους, 
ή μετριότης ημών ου μόνον έγνω παριδεΐν αυτήν άνεπίσκε- 
πτον, άλλά μετά τήν γενομένην συνοδικώς πρότασιν καί προ
βολήν τριών ύποψηφίων, ήτοι τών ίερωτάτων Μητροπολιτών 
Ίωαννίνων κυρίου Γρηγορίου, Ά μα σείας κυρίου ’Ανθίμου καί 
Βερροίας κυρίου Κων)νου, δέδοκεν άδειαν τοΐς ήδη έν τή βα- 
σιλίδι ταύτη τών πόλεων τήν Ίεράν συγκροτοϋσι Σύνοδον, 
ίερωτάτοις άρχιερεϋσι καί υπερτίμοις, έν άγίω Πνεύματι άγα- 
πητοΐς άδελφοΐς καί συλλειτουργοΐς τής ημών μετριότητος, 
ήτοι τώ Ίωαννίνων Κυρίω Γρηγορίω, τώ ΓΙρούσης κυρίω Να
θαναήλ, τώ Νεοκαισαρείας κυρίω Άλεξάνδρω , τώ Ίκονίου κυ
ρίω Ά θανασίω , τώ Σμύρνης κυρίω Βασιλείω, τώ Βάρνης κυ
ρίαν Πολυκάρπω, τώ Ξάνθης κυρίω Ιωακείμ, τώ Χίπυ κυρίω 
Κωνσταντίνω, τώ Βοδενών κυρίω Νικοδήμω, τώ Λυτίστης κυ
ρίω Νικηφόρτρ, τώ ‘Ηλιουπόλεως κυρίω Ταρασίω καί τώ Καλ- 
λιουπόλεως κυρίω Ίερονύμω, ψήφους ποιήσασθαι κανονικάς 
κατά τήν έκκλησιαστικήν ύποτύπωσιν, δπως ό αναφανείς κα
ταλληλότερος προχειρισθή άρχιερεύς καί προστάτης πνευμα
τικός τής άγιωτάτης Μητροπόλεως ‘Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ. 
Καί δέ τούτων συντελεσθεισών έν τώ καθ’ ημάς πανσέπτω 
Πατριαρχικά» ναώ τοϋ αγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου του Τροπαιοφόρου, προτετίμηται τών διαληφθέντων τριών 
ύποψηφίων ό ίερώτατος Μητροπολίτης Ίωαννίνων κύριος Γρη- 
γόριος, είς διαδοχήν τής άγιωτάτης Μητροπόλεως ‘Ηρακλείας 
καί Ραιδεστοϋ, άνήρ πείραν έχων τών εκκλησιαστικών ημών 
πραγμάτων καί δυνάμενος πατρικής νουθεσίας ποίμνιον ποι- 
μάνειν πνευματικόν. Τούτον τοίνυν ή μετριότης ημών προβι-
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βάσασα συνοδική ψήφω τε καί δοκιμασία Μητροπολίτην γνή
σιον καί κανονικόν άνέδειξε τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Η 
ράκλειας καί Ραιδεστοϋ- δς δέ καί οφείλει, άπελθών είς τήν 
θεό θεν  αύτω λαχοΟσαν Μητρόπολιν, έπιλαβέσθαι αύτής μετά 
πάντων ών κέκτηται δικάίων καί προνομίων καί ποιμαί- 
νειν κανονικώς τό έμπιστευθέν αύτω λογικόν του Χ ρ ι
στού ποίμνιον διδάσκειν αύτούς ταΐς τε άπό γλώσσης 
νουθεσίαις καί ταΐς άπό τού ίδιου βίου χειραγωγίαις τά 
ψυχοφελή καί σωτήρια, τά πάντα τοΐς πάσι γενόμενος 
ϊνα  τούς πάντας κερδίση καί προσάψη θεω  λαόν περι
ούσιον, εύλογε ΐν  τε καί άγιάζειν αύτούς καί πάντα τά 
αρχιερατικά έκτελεΐν  μετά καί τής τού ιερού σύνθρονού έγκα- 
θιδρύσεως, κληρικούς τε καί άναγνώστας σφραγίζειν, μονα
χούς τε καί μοναζούσας κείρειν, ύποδιακόνους τε καί διακό
νους χηροτονεΐν καί πρεσβυτέρους προβιβάζειν τούς άξιους 
είς τάς χειρευούσας θέσεις, πνευματικούς τε πατέρας έγ- 
καθιστων τούς έμπειροτάτους δ ι’ ιδίων ένταλτηρίων, θείους 
καί ιερούς ναούς καθιεροΰν καί είς έπέκτασιν καί προαγω
γήν τών κοινωφελών τής έπαρχίας καταστημάτων έπιμελεΐ- 
σθαι καί μέριμναν άνενδότως, καρπούσθαι δέ καί λαμβάνειν 
τήν τε άνήκουσαν αύτω ώρισμένην έπιχορήγησιν και τάς τυ- 
χηράς άπολαυάς τάς τε ύπό τού κανονισμού τεταγμένας καί 
τάς προαιρετικός, καί τ ’ άλλα πάντα πράττειν, δσα καί γνή
σιος Μητροπολίτης 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ καί ών καί ονο
μαζόμενος. Ό φείλουσι τοίνυν πάντες οί έν τή Μητροπόλει 
ταύτη υποκείμενοι διατελούμενοι εντιμότατοι κληρικοί καί εύ- 
λαβέστατοι ιερείς καί όσιώτατοι καθηγούμενοι τών ιερών μο- 
ναστηρίων ιερομόναχοι τε καί μοναχοί, τιμιότατοι πρόκριτοι 
καί γέροντες καί προεστώτες καί άρχοντες καί τό λοιπόν χρι
στώ νυμ ον πλήρωμα τήν προσήκουσαν άπονέμειν τή αύτού 
ίερότητι τιμήν καί ύποταγήν καί εύπείθειαν δσα άρχιερεΐ αύ- 
τών γνησίω καί πατρί καί διδασκάλω πνευματικώ καί παρέ- 
χειν αύτω σύν τή ώρισμένη αρχιερατική αύτού επιχορηγήσει 
τά εκκλησιαστικά εισοδήματα τά τε ύπό τού κανονισμού, ώς 
εΐρηται, τεταγμένα καί τά προαιρετικά, μνημονεύειν τε τού 
κανονικού αύτού ονόματος έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελετα ΐς  
καί άκολουθίαις καί συντρέχειν καί βοηθεΐν αύτω είς πάσας 
τάς έκκλησιαστικάς αύτού χρείας καί έπιτοπίους ύποθέσεις. 
Ή γάρ προς τήν Αύτού ιερότητα άπονεμομένη τιμή καί ύπο- 
ταγή καί εύπείθεια είς Η μ ά ς  καί δ ι ’ 'Ημών τώ θεω , ου τήν
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εικόνα φέρει έπί γης ό άρχιερεύς έπί τουτπρ γοόν άπολυθεΤϋα 
καί ή παρούσα 'Ημετέρα πατριαρχική έν μεμβράναις πράξις 
έπιδέδοται τούτω δή τώ διαληφθέντι ίερωτάτω Μητροπολίτη 
Η ρακλείας καί Ραιδεστοϋ, προέδρω τών ύπερτίμων καί έξάρ- 
χω πάσης Θράκης καί Μακεδονίας, έν άγίω πνεύματι άγαπη- 
τώ άδελφώ καί συλλειτουργώ τής Η μώ ν Μετριότητος κυρίω 
Γρηγσρίω εις μόνιμον καί διηνεκή τήν άσφάλειαν <ξ μηνί

Μαΐω, έπινεμήσεως ιε του χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ δευτέ
ρου σωτηρίου έτους.

f  Ιωακείμ έλέω θ εο ύ  ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης».

Ά ρ ιθ . Πρωτ.
3735

« ’Ιω ακείμ έλέφ Θεον Ά ρχιεπ ίϋκοπος Κωναταντινονηόλεως 

Νέας Ρώ μης καί Οικουμενικός Πατριάρχης

» f  θεοφιλέστατατοι έπίσκοποι καί οί υποκείμενοι τή άγιω- 
τάτη Μητροπόλει 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ καί εντιμότατοι 
κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς όσιώτατοι ιερομόναχοι, τιμιώ- 
τατοι Δημογέροντες καί πρόκριτοι καί λοιποί ευλογημένοι χρι
στιανοί τής θεοσώστου ταύτης έπαρχίας, τέκνα ήμών έν Κυ
ρίω άγαπητά, χάρις εϊη ύμΐν καί είρήνη παρά θεού, παρ’ ή
μών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. Τού άρχιερέως υμών 
κυρ Ιερωνύμου άποκατασταθέντος είς τήν προτέραν αυτού 
έπαρχίαν Νίκαιας, ή Μετριότης ήμών μετά τής άγιας καί Ίε- 
ράς Συνόδου εγνω κατ’ οφειλήν άξιόχρεων λαβε ΐν  πρόνοιαν 
περί έκλογής καταλλήλου διαδόχου. Ψήφων τοίνυν κανονικών 
γενομένων έν τώ Πανσέπτω Πατρισρχικω ναώ τού αγίου έν
δοξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου ήμετέρα 
πατριαρχική προτροπή καί άδεια ύπό τής Ίερδς Συνόδου, τή 
έπικλήσει τού Παναγίου Πνεύματος είς άνάδειξιν τού άξιου 
έκ τών τεθέντων τριών ύποψηφίων προσώπων προς άνάληψιν
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τής αρχιερατικής προστασίας καί ποιμαντικής ράβδου τής « 
άγιωτάτης ταύτης Μητροπόλεως, προεκρίθη τών άλλων καί 
έξελέγη ό ίερώτατος Μητροπολίτης Ίωαννίνων, άγαπητός ή- 
μΐν έν Χριστώ αδελφός καί συλλειτουργός κυρ Γρηγόριος, 
άνήρ κόσμιος καί άρχιεροπρεπής, τά θεία καλώς έξησκημένος, 
έκκλησιαστική τε καί τής θύραθεν φρονήσει καί ίκανότητι συγ- 
κεκροτημένος καί πείραν τών έκκλησιαστικών πραγμάτων καί 
υποθέσεων, δς καί άνεδείχθη γνήσιος καί κανονικός Μητρο
πολίτης τής άγιωτάτης Μητροπόλεως 'Ηρακλείας καί Ραιδε- 
στοϋ. Έ φ ’ φ καί διά του παρόντος πατριαρχικού καί Συνοδι
κού ήμών γράμματος κοινοποιοΰντες τοΟτο πάσιν υμΐν τοΐς 
έν τή επαρχία ταύτη εύλογημένοις χριστιανοΐς, εύχόμεθα καί 
εύλογοΰμεν πατρικώς καί έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν 
έκκλησιαστικώς, ϊνα τόν διαληφθέντα ιερώτατον Μητροπολί
την 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ, πρόεδρον τών ύπερτίμων καί 
έξαρχον πάσης Θράκης καί Μακεδονίας, άγαπητόν ήμΐν έν 
Χριστώ άδελφόν καί συλλειτουργόν κυρ Γρηγόριον, γνήσιον, 
νόμιμον καί κανονικόν άρχιερέα υμών καί Κυριάρχην τής έ- 
παρχίας ταύτης καί Ευαγγελικόν ποιμένα τοϋ έν αυτή λογι- 
κοϋ ποιμνίου καί πατέρα πνευματικόν άπάντων υμών γινώ- 
σκοντες, μνημονεύητε τοϋ κανονικοϋ αύτοϋ ονόματος έν πά- 
σαις ταΐς ίεραΐς τελεταΐς καί άκολουθίαις, καί άπονέμητε τή 
αύτοϋ ίερότητι τόν προσήκοντα τώ άρχιερατικώ καί ποιμαν- 
τορικώ αύιοϋ χαρακτήρι σεβασμόν καί τήν υίϊκήν αγάπην, 
πειθόμενοι καί ύποτασσόμενοι ταΐς άρχιερατικαΐς αύτοϋ ύπο- 
θήκαις καί συμβουλαΐς, ώς άφωρώσας είς τήν ψυχικήν ύμών 
ωφέλειαν καί σωτηοίαν, τήν άπαρέγκλητον φυλακήν τών πα
τρώων δογμάτων καί παραδόσεων καί είς τήν άκριβή τήρησιν 
τών καθηκόντων, τής είλικρινοϋς υποταγής ύμών είς τήν θ ε ό 
θεν έφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν Βασιλείαν, ού μην δ 5 άλλά 
καί μετά προθυμίας παρεχόμενοι τήν κεκανονισμένην άρχιε- 
ρατικήν αύτοϋ έπιχορήγησιν. ’Επειδή δέ ή Αύτοϋ Ίερότης ά- 
χρι τής μετ ’ ού πολύ έλεύσεως αύτοϋ αύτόσε διορίζει γενικόν 
αύτοϋ επίτροπον τόν Αίδεσιμώτατον οίκονόμον Ε μμα νουήλ, 
προτρέπομεν αυθις ύμάς ϊνα γινώσκοντες αύτόν έπίτροπον 
τής Αύτοϋ Ίερότητος τιμάτε καί άγαπάτε, έως ού καί ό άρχι- 
ερεύς ύμών έκκινήσας έντεϋθεν έλθη συν θεω  παρ’ υμΐν καί 
άπολαύση ύμάς κατά τόν έγκάρδιον αύτοϋ πόθον καί συνευ- 
φρανθήτε άλλήλοις τώ Πνεύματι έν Χριστώ Ίησοϋ τώ Κυρίω
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ήμών ου ή χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά πάντων ήμών 
( α ^βΦ .

Έ ν  μηνί Ma'Ccp Ίνδικτώνος ΙΕ.

Ό  Προόσης Ναθαναήλ, ό Νεοκαισαρείας 'Αλέξανδρος, ό 
Ίκονίου ’Αθανάσιος, ό Σμύρνης Βασίλειος, ό Χίου Κων)νος, 
ό Βάρνης Πολύκαρπος, ό Ξάνθης Ιωακείμ, ό Βοδενών Νικό
δημος, ό Λυτίστης Νικηφόρος, ό 'Ηλιουπόλεως Ταράσιος, ό 
Καλλιουπόλεως Ιερώνυμος».

«Ά ρ ιθ .  357. f  θεοφιλέστατοι επίσκοποι, οί ύποκείμενοι τή 
καθ’ ήμάς άγιωτάτη Μητροπόλει 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ, 
έν Ά γ ίω  Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί καί συλλειτουργοί τής 
ήμών Ταπεινότητος καί εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι 
ιερείς, τ ιμ ιότατοι Δημογέροντες, πρόκριτοι καί λοιποί πάντες 
ευλογημένοι χριστιανοί, τέκνα έν Κω ήμών άγαπητά, χάρις 
ε’ίη υμΐν καί ειρήνη παρά θεοϋ  παρ’ήμών δέ ευχή καί ευλογία. 
Έ κ  τοϋ συναποστελλομένου Σεβαστού Πατριαρχικού καί Σ υ 
νοδικού γράμματος, ώς καί έκ τού προαποσταλλέντος Πατριαρ
χικού τηλεγραφήματος, έγένετο υμΐν γνο^στή ή κατά θε ία ν  
ευδοκίαν καί εκκλησιαστικήν έπίνευσιν προαγωγή καί άποκα- 
τάστασις ήμών είς τόν περίδοξον Μητροπολιτικόν θρόνον τής 
άγιωτάτης Μητροπόλεως 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ. Εΐ καί ή 
ταπεινότης ήμών, τώ θ εω  μέν έκ παίδτον άφιερωμένη, αεί δέ 
μικρά καί ταπεινά περί αύτών φρονοΰντες, ούτε άπεβλέψαμέν 
τοτε προς τηλικοΰτον θεοτίμητον ύψος ούτε άντεποιησάμεθσ. 
τοιαύτης ποιμαντορικής και άποστολικής άξίας καί περιο^πής, 
ήν τηλικοΰτοι θεοφιλείς Ποιμένες άπό τού πρωτοκλήτου τών 
Αποστόλων καί έφεξής, έν καιρω Επισκοπής αύτών άναλάμ- 
ψαντες έλάμπρυνον καί έδόξασαν, διδασκάλων καί πατέρων, 
προς ών τήν λαμπρότητα καί άγιότητα ουδέ άντιβλέψαι ίσχύ- 
ομεν. 'Όμως, έπειδή ό Κύριος ήμών κατά τήν άνεξερεύνητον 
αυτού βουλήν, τοοοΰτον έμεγάλυνε τό έλεος αυτού έπί τήν 
έμήν ταπείνωσιν, τό γεγονός τούτο εί καί μετά δικαίου ένδοι- 
ασμού εύνοήτου, ώς έκ τών δυσχερών νΰν περιστάσεων καί 
τών δοκιμασιών, άς διέρχεται ό περιώνυμος της 'Ηρακλείας 
θρόνος, ούχ ήττον άπεδεξάμεθα έν όφειλετική ύπακοή προς 
τήν καλέσασαν ήμάς Μητρικήν τής άγιας ήμών Εκκλησίας
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φωνήν, ώς φωνήν αληθώς του Κυρίου καί πάσας ήμών τάς 
έλπίδας αύτω ανατιθέμεθα, έξ οΰ παν δώρημα τέλειον άνω- 
θέν έστι καταβαΐνον. Έ ν  τοισύτη πεποιθήσει καί έν τή αγα 
πητή έλπίδι δτι καί έν υμΐν τοΐς άγαπητοΐς ήμών συμπολίταις 
καί συνεπαρχιώταις εύρήσωμεν καί θέλησιν αγαθήν καί υίϊκήν 
διάθεσιν είς όμόθυμον ύποσιήριξιν, προς δν άποδυόμεθα 
σπουδαΐον πνευματικόν αγώνα, προσαγορεύομεν ύμάς πάντας 
πατρικώς καί τάς έγκαρδίους ήμών εύχάς καί εύλογίας έπι- 
δαψιλεύοντες έξαιτούμεθα ύπέρ ύμών παρά του Παναγάθου 
ήμών θεού  υγείαν διηνεκή, εύημερίαν άμετάπτωτον, ομόνοιαν 
καί άγάπην προς άλλήλους ύπέρ τής αίσιας διεξαγωγής καί 
διευθετήσεως τών κοινών καί ύπέρ τής έπί τά κρείττω προα
γωγής τών εκπαιδευτικών κοί φιλανθρωπικών καταστημάτων 
τής κοινής ήμών πατρίδος. ΤαΟτα έκ προοιμίων είσηγούμενοι 
πάσιν ύμΐν καί προτρεπόμενοι ϊνα μνημονεύητε του κανονι
κού ήμών ονόματος, ώς νενόμισται, έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τε- 
λεταΐς  καί άκολουθίαις, ύπομιμνήσκομεν ύμΐν συνάμα καί τήν 
άκριβή τήρησιν του ιερού καθήκοντος τής πιστής ήμών ύπηκο- 
ότητος προς τήν Υ ψηλήν Κυβέρνησιν τής Α.Α. Μεγαλειότητος 
τού φιλολάου ήμών ’Ά νακτος, Σουλτάν—Ά β δ ο ύ λ —Χαμήτ— 
Χάν Αύθέντου ήμών, ύπέρ οΰ οί πάντες καθήκον έχομεν δεέ- 
σθαι άδιαλείπτως τού ούρανίου Βασιλέως, δπως διατηρή τήν 
Α.Α. Μεγαλειότητα ώς κόρην οφθαλμού καί άγαθά άεί έμπνέη 
αισθήματα ύπέρ τών πιστών αύτού υπηκόων.

» Έ π ί  τούτοις γνωστοποιοΰμεν ύμΐν, δτι διορίζομεν αρχιερα
τικόν ήμών προσωρινόν έπίτροπον έν Ραιδεστώ μέν τόν αίδε- 
σιμώτατον Οίκονόμον Εμμανουήλ, έν Κεσσάνη δέ, Τυρολόη, 
Μαλγάροις, Χαριουπόλει καί Μακρά Γεφύρα τούς προσωρι- 
νώς άναγνωρισθέντας, προς ούς άξιοΰμεν, ϊνα  άναφέρησθε 
περί πάσης καί παντοίας ύποθέσεως, άνηκούσης τή Ί. ήμών 
Μητροπόλει, ϊνα λαμβάνη τό προσήκον πέρας. Μ ετ’ ού πολύ 
δέ θεού  εύδοκοΰντος έρχόμεθα καί ήμεΐς ϊνα προσωπικώς ά- 
πολαύσωμεν ύμών, καθ’ δν διατρέφομεν έγκάρδιον πόθον καί 
συνευψρανθώμεν άλλήλους πνευματικώς έν Χριστώ ’Ιησού τώ 
Κυρίω ήμών, οΰ ή χάρις καί τό άπειρον έλεος σύν τή παρ’ ή
μών εύχή καί εύλογία εί'η μετά πάντων ύμών.

Έ ν  Κωνσταντινουπόλει τή 5 ’Ιουνίου 1902.

Σ.Μ. f  Ό  Η ρα κλεία ς  Γρηγόριος άγαπητοί έν Χρισιώ 
άδελψοί καί εύχέτης».
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Ε πίσ ης  έξ αντιγραφής έκ τών αύτών Κωδίκων παραθέτομε^/ 
κείμενα συνεδριάσεων καί αποφάσεων τής Δημογεροντίας καί τών 
Κοινοτικών Σωματείων ύπό τήν Προεδρείαν τής Αύτοϋ Σεβασμιότη- 
τος τοϋ Μητροπολίτου, δ ι5 ών δίδεται συνοπτική είκών περί τοϋ 
τρόπου τής διοικήσεως καί τών άποφάσεων τών λαμβανομένων διά 
τά άναφυόμενα ζητήματα, καθώς καί τής καταβαλλομένης φροντί- 
δος ύπέρ τών κοινοτικών συμφερόντων :

« Γ  Συνεδρία 'Έκτακτος τη 9  Σεπ τεμβρίου 1 9 0 2

» Έ π ί  τή εορτή τών θεοπατόρων Ιωακείμ καί "Αννης άπ- 
εστάλη ύπό τής Δημογεροντίας Ραιδεστοϋ τό κάτωθι τηλεγρά
φημα τώ Μεγάλω καί λαοπροβλήτω οίακοστρόφω τής εκκλη
σιαστικής ήμών Ό λκάδος Κυρίω Κυρίω ’Ιωακείμ τώ Γ ':

«'Η πόλις ήμών σεμνυνομενη έπί τό δτι ό έθνοπρόβλητος 
άρχιθύτης καί τό άγλάϊσμα τής ορθοδοξίας έξ αύτής έλκει 
τήν καταγωγήν διαβιβάζει εύλαβώς δ ι’ ήμών ειλικρινέστατα 
συγχαρητήρια έπί ονομαστική αύτοϋ εορτή, καί μ εθ ’ ίεράς 
συγκινήσεως καταθέτει προ τών ποδών τοϋ μεγάλου αύτής 
πολίτου τήν άΐδιον εύγνωμοσύνην καί τήν άπειρον άφοσίωσιν 
έπικαλουμένη τάς πατρικός τής Ύμετέρας Παναγιότητος εύ- 
χάς καί εύλογίας».

» Είς έκτάκτους συνεδριάσεις τής 6 καί 20 ’Οκτωβρίου τοϋ 
1902 άνεγνώσθη κανονισμός Νεκροταφείου μετά προσχεδια- 
σθέντος χάρτου, δστις ένεκρίθη παμψηφεί, άποφασισθείσης 
συνάμα καί τής έφαρμογής αύτοϋ.

» Προτάσει τής Α. Σεβασμιότητος τοϋ Μητροπολίτου 'Ηρα
κλείας καί Ραιδεστοϋ Κου Γρηγορίου καί τή όμοφώνω άποφά- 
σει τής Δημογεροντίας διά πρακτικοϋ τής ύπό τήν προεδρείαν 
τής Α. Σεβασμιότητος έκτάκτου συνεδρίας ύπ’ άριθ. 4 καί 
ήμερομηνίαν 18 Αύγουστου 1902 συνιστάται κηροποιεΐον καί 
κηροπωλεΐον τής ορθοδόξου Κοινότητος Ραιδεστοϋ.

» Α'. 'Όπως τουντεϋθεν ό κηρός ό έν χρήσει εϊς τε τάς έν- 
ταϋθα καί τάς έν τοΐς χωρίοις τοϋ τμήματος Ραιδεστοϋ ίεράς 
εκκλησίας καί τάς έν γένει ίεράς τελετάς κατασκευάζεται ό
σον ενεστι καθαρότερος καί εύχρηστώτερος καί

» Β'. 'Όπως διά τής συστάσεο^ς τοϋ κηροποιείου καί κηρο-
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πωλείου νέα πρόσοδος ύπέρ τών κοινοτικών άναγκών δημι- 
ουργηθή. Προς τόν σκοπόν δέ τοϋτον ένεκρίθη παρά τής Δ η
μογεροντίας καί τής προς πραγματοποίησιν τής ανωτέρω άπο- 
φάσεως ο'υστάσης επιτροπής ό κατωτέρω κανονισμός δστις 
καί τεθήσεται είς εφαρμογήν άμα τή ένάρξει τής λειτουργίας 
τοϋ κηροποιείου καί κηροπωλείου».

( ’Ακολουθούν 16 άρθρα)

«Δ ' Σννεδβία . ’Έκτακτος τη 1 8 η  Αύγουστου 1 9 0 2 .

» .... Στ' Τής Α.Σ. τοϋ Μητροπολίτου ήμών Γέροντος 'Αγ. 
'Ηρακλείας κ. κ. Γρηγορίου μετά λύπης πολλής παρατηρή- 
σαντος δτι είς μίαν Κοινότητητα τοιαύτην είς τό κέντρον τοϋτο 
τής θεοσώστου επαρχίας μεγάλη έλλειψις ε ίνα ι τό νά μή 
ύπάρχωσιν ανάλογα καί άξιοπρεπή εκπαιδευτικά οικο
δομήματα, καί συστήσαντος δπως ό μόνος σκοπός είς τόν 
όποιον πρέπει νά άποβλέπωσιν, ε ίναι ή έκ βάθρων άνοικο- 
δόμησις τών εκπαιδευτικών κτιρίων, άτινα πρέπει ν ’ άνοικοδο- 
μηθώσι σύμφωνα μέ τούς ύπό τής ύγιεινής καί παιδαγωγίας 
ύπαγορευομένους νόμους, όμοφώνως άπεφασίσθη ή σύστασις 
κτηματικής επιτροπής έπί τών κτημάτων καί τών ύπολειφθέν- 
των οικοπέδων τής Κοινότητος, καί έπί τής οίκοδομήσεως νέων 
κτιρίων τών σχολών. Μέλη τής έπιτροπής ταύτης έξελέγη- 
σαν παμψηφεί οί κ. κ. ’Αθηνόδωρος Δημητρίου, Μιμήκος 
Κων)τίνου, Μαργ. Μαργαριτώφ, οϊτινες προσλαμβάνοντες καί 
τέταρτον έκ τών νεο^τέρων, δν άν έγκρίνωσιν ώς γραμματέα 
αύτών ν ’ άναλάβωσι τήν πώλησιν τών οικοπέδων τοϋ παλαιοϋ 
νεκροταφείου, καί τήν εϊσπραξιν καί έξόφλησιν παλαιών ομο
λόγων τής Δημογεροντίας παρά τών χρεωστών ή τών κληρο
νόμων αύτών, τό δέ προϊόν τής τε πωλήσεως καί τής έξοφλή- 
σεως νά διαφυλάξωσι δ ι ’ ένα καί μόνον ιερόν σκοπόν προς 
άνέγερσιν ενός άρρεναγωγείου. Είς τήν ίδιαν δέ επιτροπήν 
καί διά τόν ϊδιον σκοπόν νά παραδοθή καί τό περίσσευμα τοϋ 
Γεν. Ταμείου τής τέως Δημογεροντίας».

« Ε ' Συνεδρία . Τη 2 1  Αύγουστον 1 9 0 2

. . . . Ζ' Άπεφασίσθη νά έκτυπωθώσι διπλότυπα παραλα
βής χρημάτων τοϋ Μητροπολιτικοΰ γραφείου καί τριπλότυπα
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κλήσεων, καθώς καί ή κατασκευή νέας Δημογεροντιακής σφρα- 
γ'ιδος φερούσης πέριξ μέν Ε λ λ η ν ισ τ ί  «Δημογεροντία Ραιδε- 
στου 1902» έν τώ μέσω δέ Τουρκιστί «Μ εδζλίς Δζεμαάτ Ρούμ 
Τεκιούρ Δαγή».

« Σ Τ ' Συνεδρία. Εκτακτος zfj 2 3  Αύγουστον 1 9 0 2

. . . .  ΣΤ' Ά νεγνώ σθη ό ύπ’ άριθ. πρωτ. 77 προϋπολογισμός 
τής Εφορείας τών σχολών, δστις επιδιορθωθείς ύπό τής Δ η
μογεροντίας έπεστράφη τή Εφορεία  καί δς έχει ώς εξής :

’ Ε σ ο δ α  * Ε ξ ο δ α

Ατό  Ε κ κ λη σ ία ς  Γρ. 18000 Είς μ ισθούς δ ιδασκάλων Γρ. 60000
» ’Ενοίκια » 35000 » » παιδονόμων » 7600
» Ε ισ ιτήρια  » 15000 » φόρους κτηματικούς » 5400
» Χορούς καί θ έατ ρα  » 4000 » διορθώματα κτημ. σχ , » 4000
» λαχε ΐον  » 4000 » ξύλα καί κάρβουνα 1500
» Δικ.  πρ. καί στεφάνων > 2000 » διάφορα γραφ. ϋλη » ' 400

78000 Περίσσευμα » 80?0

86990

Περίσ.  ε ίς μ ετρ ητ ά  » 3299
» ε ίς ξύλα » 396

Ε ισπρακτέα  ένοίκια » 3095
» λα χε ία  * 700

Εισπρακτέα ε ισ ι τήρ ια  » 250
Κέρδος β ιβλ ίων » 750
Έ κ  πωλήσεως ύπολ. έργοχ.  » 500

86990 86990

«Κ Δ ' ”Εκτακτος Συνεδρία. Tfj 2 6  Νοεμβρίου 1 9 0 2

» Άναγινώ σκονται διάφοροι Πατριαρχικοί έπιστολαί καί 
άλλα γράμματα περί διαφόρων ζητημάτων.

» Δ ιά τής ύπ’ άριθ. πρωτ. 6018 επιστολής ή Μήτηρ ’ Εκκλη
σία συνιστα τό κήρυγμα τοϋ θείου ?νόγου έν πάσαις ταις έκ- 
κλησίαις τής έπαρχίας.

» Διά τής αύτής Πατριαρχικής έπιστολής συνιστάται δπως 
τά θρησκευτικά μαθήματα κατέχωσι τήν πρώτην θέσιν έν τοΐς



ΤΙόλις καί Ν ομδζ Ρα ιδεστόν 3 1

έκπαιδευχηρίοις μή προβιβάζωνται δέ οί μαθηταί δταν δέν λαμ- 
βάνο^σι καί είς αύιά  καλούς βαθμούς. Περί τούτων ένεκρίθη 
δπως άναγγελθώσι τη Εφορεία  τών σχολών, προτραπώσι δέ 
καί οί διδάσκαλοι διά γράμματος τής Ίεράς Μητροπόλεως δ
πως κατά παν Σάββατον ποιώσιν ερμηνείαν του Ιερού Ευαγ
γελίου κατά πάσαν δέ Κυριακήν καί έορτήν μεταβαίνωσιν είς 
τήν εκκλησίαν μετά τών μαθητών».

«"Εκτακτος Συνεδρία  tfj 3 0  Δεκεμβρίου 1 Q 0 2

» Άνεγνώσθη τεσκερές τής Α.Ε. τού Διοικητοϋ δ ι ’ οδ ζη
τείτα ι ή αποστολή τριών Δημογερόντων οϊτινες θέλουσι πα- 
ρα'καθήσει ώς μέλη είς τήν νεοσύστατον έπιτροπήν ής σκοπός 
έσεται ή καθόρισις τών στρατιωτικών φόρων.

» Μετά μακράν καί ώριμον έπί τού θέματος διάσκεψιν ή 
Δημογεροντία ?ν.αβοΰσα ύπ1 δψιν τούς περί τών στρατιωτικών 
φόρων νόμους καί ύψηλάς διαταγάς ώς καί τό μέχρι τούδε 
καθεστώς, άπεφάσισεν δπως πριν ή άποστείλη τούς ζητουμέ- 
νους άντιπροσώπους έρωτήση μετά σεβασμού τήν Σεβ. Διοί- 
κησιν υπό ποίων άποτελεΐτα ι ή νεοσύστατος αϋτη έπιτροπή 
καί τίνι βάσει θέλει έργασθή ε ιτα  δέ θά άποφασίση τά δέοντα.

» Άνεγνώ σθη τεσκερές τής Σεβ. Διοικήσεως δ ι’ ου ζητείται 
ή άποστολή έβδομήκοντα πέντε γροσίων άντίτιμον καθυστε- 
ρουμένης συνδρομής νομαρχιακής έφημερίδος. Περί τούτου 
άπεφασίσθη δπως ή Α.Σ. δ ι ’ άπαντητικου τεσκερέ γνωρίση τή 
τή Α.Ε. τώ Διοικητή δτι οϋτε ψύλλον τε τής τοιαύτης έφημερί
δος έλαβεν οϋτε συνδρομητής ποτέ ένεγράφη.

» Ή Δημογεροντία όμοθύμως άπεφάσισε δπως άποσταλή 
τεσκερές τή Α.Ε. τώ Διοικητή δ ι ’ ου νά ζητείται δπως τά κα
ταστήματα ώσι κλειστά κατά τάς έορτάς καί Κυριακάς μέχρι 
τής άπολύσεως τών ιερών εκκλησιών».

« Τακτική Συνεδρία της 2 9  ’Ιανουάριου 1 9 0 3

» Α ναγιγνώ σκετα ι απαντητικός τεσκερές τής Α.Ε. τού Μου- 
τεσαρίφου δι’ ου δίδονται αί ζητηθεΐσαι πληροφορίαι περί τής 
νεοσυστάτου επιτροπής τών στρατιωτικών φόρων καί ζητείται 
έπιμόνως ή άποστολή τριών Δημογερόντων.
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» Μετά τήν άνάγνωσιν του ρηθέντος τεσκερέ ή Α.Σ. αναγι
γνώσκει Πατριαρχικόν γράμμα δι’ ου συνιστάται Αυτή σχετι- 
κώς προς τό ζήτημα τών στρατιωτικών φόρων, δπως ύποβο- 
ηθή τάς έπιτοπίους άρχάς είς τά μεταρρυθμιστικά έργα αύτών.

» Περί του ζητήματος τούτου άπεφασίσθη δπως άποσταλή 
εκθεσις μ ετ ’ άντιγράψων τών σχετικών τεσκερέδων προς τήν 
Α .θ .  Παναγιότητα τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην καί ζητηθώ- 
σιν όδηγίαι περί τοϋ πρακτέου».

Γΐρίν κλείσωμεν τό περί ’Εκκλησίας κεφάλαιον είναι άνάγκη νά 
άναφέρωμεν δτι οί κατοικοϋντες έν Ραιδεστώ ’Αρμένιοι είς τήν συν
οικίαν τήν όνομαζομένην Πεστεμαλτζί, άποτελοϋντες τό ήμισυ τοϋ 
πληθυσμού, κατεΐχον τρεις μεγαλοπρεπείς εκκλησίας καλουμένας 
Χάτς, ΓΙιργκίτς καί Τακαβόρ. Έ ντός τής εκκλησίας Πιργκίτς εύρίοκετο 
καί ή κατοικία τοϋ ’Αρμενίου Μητροπολίτου (Άρμενοβαρδαμπέτ). 
Ή εκκλησία έξ άλλου Τακαβόρ κατείχε καρφίον, δπερ άπεδίδετο είς 
τήν καθήλωσιν τοϋ Χριστοϋ, συνεκέντρωνε δέ άπειρα πλήθη κατά 
τήν έτησίαν πανήγυριν τοϋ Δεκαπενταυγούστου, έρχόμενα δ ι ’ ε ιδ ι
κών άτμοπλοίων έκ Κωνσταντινουπόλεως καί τών Μικρασιατικών 
παραλίων διά νά προσκυνήσουν καί παρακολουθήσουν τήν έκκλησι- 
αστικήν πομπήν καί περιφοράν τοϋ καρφιού. Προσκυνηταί προσήρ- 
χονχο καί άπό τάς περιοχάς τάς κατοικουμένας παρά τών ’Αρμενίων 
τοϋ Έρζερούμ, Βάν, Βιτλίς, Διαμπερκίρ κλπ. Οί ’Αρμένιοι έξ άλλου 
τής Ραιδεστοϋ ήσαν εύψυεϊς καί έργατικοί, τολμηροί χωρίς νά 
ε ίνα ι γενναίοι, έδιδον μεγάλην κίνησιν είς τόν τόπον, οί περισσότε
ροι δέ ήσαν βιοτέχναι, σιδεράδες (τσιλιγκίρηδες) καί διάφοροι έ- 
παγγελματίαι. Οί Μουσουλμάνοι τής Ραιδεστοϋ εΐχον τρία τε
μένη (τζαμιά) μέ μεγάλας περιοχάς καί κρουνούς ύδάτων προς έκτέ- 
λεσιν τών θρησκευτικών των καθηκόντων τό ίστορικώτερον δέ καί 
σπουδαιότερον τών τεμενών τούτων ήτο τό Ρουσιέμ Πασά Τζαμισί 
παρά τό όποιον έλειτούργει καί ή άνωτέρα Τουρκική Σχολή (Ίδαδιέ- 
Μεκτεμπί). Ε π ίσ ης  ή ’ Ιουδαϊκή παροικία διετήρει συναγωγήν (Χάβρα) 
μέ ιερέα (Χαχάμην).

Δ I 0  I Κ Η Σ I Σ

Παραθέτομεν συνοπτικήν έκθεσιν τής διοικητικής διαιρέσεως τής 
Τουρκίας κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν μέχρι καταλύσεως τής 
Αύτοκρατορίας καί ύπογραμμίζομεν τήν σημασίαν τοϋ τουρκικοϋ δι
οικητικού συστήματος μέ τήν άποκέντρωσιν καί αύτοδιοίκησιν, περί
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ης τόσος λόγος άπό μακροΰ γ ίνεται έν Έ λλά δι χωρίς είσέτι νά έπι- 
τευχθή ή πλήρης τοϋ συστήματος τούτου εφαρμογή.

Ή Τουρκική Αυτοκρατορία διοικητικώς διηρεΐτο είς Νομούς 
(Βιλαγιέτ), ουιοι δέ είς Ε π α ρ χ ία ς  (Σαντζάκ), αδται πάλιν είς 'Υπο
διοικήσεις (Καζά) καί αί 'Υποδιοικήσεις είς Κοινότητας (Ναχιέ), διοι- 
κούμεναι άπό τούς Νομάρχας (Βαλή), Έπάρχους (Μουτεσαρήφ), Ύ - 
ποδιοικητάς (Καϊμακάμ) καί Κοινοτάρχας (Ναχιέ μουδιρί). Οί πλεΐ- 
στοι τών τελευταίων ήσαν έμμισθοι υπάλληλοι, ύπήρχον δμως καί 
αιρετοί τοιοΰτοι. Οί Νομάρχαι καί ’Έπαρχοι διωρίζοντο συνήθως με
ταξύ τών έμπιστων αύλικών ή άνωτέρων ύπαλλήλων τής Υ ψηλής 
Πύλης, έστιν δτε δέ καί άνωτέρων στρατιωτικών.

Ά π ό  τής συνθήκης του Ά γ ,  Στεφάνου καί έντεΰθεν άπαντες 
οί Ύποδιοικηταί κατά νόμον διωρίζοντο μεταξύ τών τελειόφοιτων 
τής έν Κωνσταντινουπόλει λειτουργούσης σχολής Πολιτικών Ε π ισ τ η 
μών, ή 'ίδρυσις τής όποιας οφείλεται κυρίως είς τήν έφαρμογήν τών 
διατάξεων τής έν λόγω συνθήκης, καθ’ ας ή Υ ψ ηλή Πύλη άνελάμ- 
βανε μεταξύ άλλων καί τήν ύποχρέωσιν πλήρους ίσοπολιτείας τών 
ύπ’ αύτήν διαφόρων έθνοτήτων καί χρηστής διοικήσεως. Είς τήν έν 
λόγω σχολήν είσήγοντο έτησίως κατόπιν διαγωνισμού τεσσαράκοντα 
μόνον μεταξύ τών λαμβανόντων είς αυτόν μέρος τελειόφοιτων τών 
τουρκικών γυμνασίων, οϊτινες άποφοιτούντες κατόπιν τριετίας διω- 
ρίζοντο ώς διοικητικοί άκόλουθοι παρά τοΐς Ύπουργείοις ή ταΐς 
Νομαρχίαις διά μίαν τριετίαν, καί έκεΐθεν ώς μόνιμοι ύπάλληλοι τών 
'Υπουργείων, ώς Ύποδιοικηταί ή ώς Πρόξενοι ή Γραμματείς Πρε
σβειών. Αί Υποδιοικήσεις, Έπαρχία ι καί Νομαρχίαι ήσαν τριβάθμίοι, 
οί δέ προβιβασμοί προϋπέθετον κατά κανόνα τριετή δόκιμον ύπηρε- 
σίαν είς θέσεις τού αύτοϋ βαθμού. Ά π ό  της ύπογραφής τής συνθή
κης τού Ά γ .  Στεφάνου καί έντεΰθεν διωρίζοντο καί έκ τών μή Μου
σουλμάνων Ύποδιοικηταί καί Κοινοτάρχαι, έλάχιστοι δέ ’Έπαρχοι 
καί Νομάρχαμ τό πλεΐστον έκ τών τών τελειόφοιτων τής ώς άνω 
Σχολής, έλάχιστοι δέ πάλιν Υ πουργο ί ή Η γεμ ό νες  Σάμου καί Γ εν ι
κοί Διοικηταί Κρήτης μεταξύ τών διαπρεπεστέρων έξ αύτών. Έ κ  πα
ραλλήλου έδημιουργήθησαν, κυρίως διά μή Μουσουλμάνους καί είς 
μέρη δπου έπλεόναζε τό μή μουσουλμανικόν στοιχεΐον, θέσεις διοι
κητικών Βοηθών (Μουαβίν) παρά ταΐς  Νομαρχίαις, ταΐς Έπαρχίαις 
καί ταΐς Ύποδιοικήσεσιν.

Έ κ  παραλλήλου μέ τήν Σχολήν Πολιτικών Επιστημώ ν έλει- 
τούργει έν Κωνσταντινουπόλει άπό πολλών έτών καί Σχολή Οικονο
μικών Επιστημώ ν διά τούς άνωτέρους οικονομικούς υπαλλήλους καί 
Οικονομικούς Εφόρους τού Κράτους, έπίσης δέ έν τή Πρωτευούση

«Θ ρα κικά » 3
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καθώς καί είς τάς έδρας τών Νομών τών κυριωτέρων έξ αύτών έλει- 
τούργουν Σχολαί Χωροφυλακής, ομοίως έν τή Πρωτευούση σχολή 
έκπαιδευσεως αστυνομικών. Οί άξιωματικοί τής χωροφυλακής διωρί- 
ζοντο κατά τά τελευτα ία  έτη έκ τών άποφοίτων τής Στρατιωτικής 
Σχολής.

Οί Νομάρχαι, ’Έπαρχοι, Ύποδιοικηταί καί Κοινοτάρχαι ήσκουν 
έν ταΐς περιφερείαις των τήν διοικητικήν έξουσίαν μέ δικαίωμα έλέγ- 
χου έπί δλων τών έν τή περίφερεία αύτών υπηρεσιών τών διαφόρων 
Υπουργείων, πλήν τών δικαστικών τοιούτων. ’Ήσαν υπεύθυνοι διά 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί είχον ύπό τάς διαταγάς αύτών τήν Χω 
ροφυλακήν καί τήν ’Αστυνομίαν. ΤΗσαν υπεύθυνοι έκτελεσταί τών 
Διοικητικών Νόμων, τών Αύτοκρατορικών Δ ιαταγμάτων καί Υ π ο υ ρ 
γικών διαταγών, ώς καί τών έκτελεστών άποφάσεων τών παρ3 αύτοΐς 
Διοικητικών Συμβουλίων καί Συμβουλίων Αύτοδιοικήσεως, λειτουρ- 
γούντων άπό τής τελευταίας άνακηρύξεως του Συντάγματος έν ταΐς 
έδραις τώ ν  Νομών. Ό  θεσμός τής Αύτοδιοικήσεως χρονολογείται άπό 
τής τελευταίας άνακηρύξεως του Συντάγματος έν έτει 1908 λειτουρ
γών μέ Συμβούλια έξ αιρετών άντιπροσώπων τών άποτελουσών τόν 
Νομόν διοικητικών διαιρέσεων, τά όποια συνήρχοντο είς τάς έδρας 
τών Νομών έπί έν τεσσαρακονθήμερον έτησίως ύπό τήν προεδρείαν 
τών Νομαρχών καί έλάμβάνον άποφάσεις άφορώσας κυρίως τά Δ η 
μόσια ’Έ ργα  του Νομοΰ. Έ κ  τούτων τά άφορώντα άποκλειστικώς 
τόν Νομόν ήσαν έκτελεστά άνευ έγκρίσεως τής Κεντρικής Κυβερνή- 
σεως έφόσον έπήρκουν οί προς τούτο πόροι τού Νομού. Αί άποφά- 
σεις αί άφορώσαι δαπάνας Δημοσίων ’Έργων όπερβαινούσας τούς 
πόρους τού Νομού ή Δημόσια ’Έ ργα  κοινά μ εθ ’ ομόρων Νομών, ύπ- 
εβάλλοντο είς τήν έγκρισή τής Κεντρικής Κυβερνήσεως. Τά έν λόγω 
Συμβούλια ένέκρινον τάς άπαιτουμένας διά τά άποφασιζόμενα έργα 
δαπάνας καί κατένεμον ταύτας μεταξύ των διοικητικών υποδιαιρέ
σεων τού Νομοΰ.

Τά Διοικητικά συμβούλια (Μετζλήσι— ινταρέ), λειτουργοΰντα είς 
τάς έδρας τών Νομών, τών Ε πα ρχ ιώ ν καί τών Υποδιοικήσεων, σ υ ν  
εδρίαζον κανονικώς δίς τής έβδομάδος, έκτάκτως δέ οσάκις παρ- 
ίστατο άνάγκη, ύπό τήν προεδρείαν τών Νομαρχών, Έπάρχων καί 
Υποδιοικητών. Άπετελοΰντο άπό τακτικά μέλη έκ δημοσίων υπαλ
λήλων ήτοι τού 'Ιεροδικαστικοΰ (Χακίμ), τού Άρχιγραμματέως τής 
Νομαρχίας, Ε π α ρ χ ία ς  ή Ύποδιοικήσεως καί τού Οικονομικού Ε φ ό 
ρου καί τών θρησκευτικών ’Αρχηγών, καί άπό αιρετά τοιαΰτα, 8 διά 
τά Νομαρχιακά Συμβούλια, 6 διά τά Επαρχιακά καί 4 διά τά τών Υ π ο 
διοικήσεων, έκ τών θρησκευτικών Κοινοτήτων τής περιφερείας κατ’
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άριθμόν άνάλογον μέ τόν πληθυσμόν έκάστης. Είς τάς συνεδριάσεις 
αύτών παρίστατο μέ δικαίωμα ψήφου καί ό προϊστάμενος οίασδήποτε 
διοικητικής υπηρεσίας, κτηματικής, άγροτικής, εκπαιδευτικής ή άλλης 
εφόσον συνεζητεΐτο θέμα τής δικαιοδοσίας αύτών. Τά Διοικητικά Σ υ μ 
βούλια εΐχον δικαιοδοσίαν έπί διοικητικών ζητημάτων πάσης φύσεως 
έπί τών όποιων έλάμβανον άποφάσεις έν άλλοις μέν άμέσως έκτελε- 
στάς έν άλλοις δέ χρηζούσας έγκρίσεως τών Άνωτέρων Διοικητικών 
Α ρχώ ν ή ύπέβαλλον είς ταύτας σχετικήν μελέτην καί γνώμην αύτών.

Τά απασχολούντο τά Διοικητικά Συμβούλια ζητήματα συνοψί
ζονται είς τά έξής : Έτησία άπογραφή, κατ’ έκτίμησιν τής γεωργικής 
έσοδείας, έκχώρησις κατόπιν πλειστηριασμοΟ, τής είσπράξεως τής δε- 
κάτης είς τόν τελευταΐον πλειοδότην ή άπ’ εύθείας διαχείρισις τής 
είσπράξεως, έτησία καταμέτρησις τών αιγοπροβάτων δ ι’ έκτάκτων 
παρ’ αύτών διοριζομένων υπαλλήλων, άπογραφή τών παντοίων κτη
νών μεταφοράς, παραχώρησις διά τών Γεωργικών Τραπεζών σποράς 
ή δανείων είς τούς κατόπιν θεομηνιών χρήζοντας τοιούτων γεωργούς, 
φορολογική κατάταξις τών έμπορων καί έπαγγελματιών καί έκδίκα- 
σις τών σχετικών ένστάσεων, έπίλυσις τών διαφορών βοσκής, ξυλεύ- 
σεως, ύδρεύσεως ή αγροτικών συνόρων μεταξύ ομόρων χωρίων, με
ταγραφή καί αγοραπωλησία άκινήτων μεταξύ ιδιωτών, άπογραφή 
τοϋ πληθυσμού, έλεγχος τών δημοτικών διαχειρίσεων, διορισμός καί 
παυσις κατωτέρων διοικητικών υπαλλήλων καί υπηρετών, κατάταξις 
καί απαλλαγή τών νεοσυλλέκτων, διόρθωσις ήλικιών, συγκρότησίς 
των είς δικαστήρια τών διοικητικών υπαλλήλων διά κολασίμους αύτών 
πράξεις έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος των, εγκρισις τών έκλογών 
τών διοικητικών καί δημοτικών παρέδρων τών κατωτέρων διοικητικών 
περιφερειών λήψις μέτρων προς καταπολέμησιν έπιζωοτιών, επιδρο
μής άκρίδων, άρουραίων καί λοιπών θεομηνιών.

Αύτά έν συνάψει τά άφορώντα τήν διοίκησιν τών Νομαρχιών, 
Επαρχιώ ν, Υποδιοικήσεων καί Κοινοτήτων τού ’Οθωμανικού Κρά
τους μέχρι καταλύσεως αύτού ύπό τού Κεμαλικου τοιούτου.

'Όσον άφορά τήν Ε π α ρχ ία ν  Ραιδεστοϋ αυτη ήτο πρωτεύουσα 
έπαρχίας (Μουτεσαριφλίκι) τρίτης τάξεως ύπαγομένη είς τήν Νομαρ
χίαν Άδριανουπόλεως, άπετελεΐτο δέ έκ τής Κεντρικής Ύποδιοική- 
σεως, διοικουμένης ύπ* αύτού τού Έπαρχου, είς ήν ύπήγοντο καί αί 
Κοινότητες Ναΐπ καί Ίνετζίκ καί έκ τών Υποδιοικήσεων Τυρολόης 
καί Μαλγόρων. Ή Ραιδεστός ήτο έδρα Μεραρχίας. Δικαστικώς εΐχεν 
Έφετεΐον, Πρωτοδικεΐον, Έμποροδικεΐον καί Τεροδικεΐον. Ε π ίσης είς 
τάς "Εδρας τών Υποδιοικήσεων Τυρολόης καί Μαλγάρων έλειτούργει 
άνά έν Πρωτοδικεΐον. "Οσον άφορά τήν Τουρκικήν έκπαίδευσιν, ύπήρ-
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χον καί Μουσουλμανικά Κρατικά καί Κοινοτικά σχολεία, έν οΓς καί 
ήμιγυμνάσιον κρατικόν.

Τά παρ’ αύταΐς λειτουργοΰντα δικαστήρια έξεδίκαζον έκτος 
τών θρησκευτικών υποθέσεων καί ζητήματα διαζυγίων καί κληρονο
μιών έκ διαθήκης, αί αποφάσεις τών οποίων έξετελοΰντο καί παρ’ 
αύτών τών έκτελεστικών οργάνων τών πολιτικών δικαστηρίων.

Οί Δήμαρχοι Ραιδεστοϋ καθώς καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον 
ήσαν αιρετοί έκλεγόμενοι κατά τετραετίαν. Καίτοι ή πλειοψηφία ήτο 
’ Αρμένική, κατά κυβερνητικήν βούλησιν πάντοτε ό Δήμαρχος ήτο 
Τούρκος. Μεταξύ τών μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου συγκατελέ- 
γοντο 'Έλληνες καί ’Αρμένιοι. Ή Δημαρχία κατείχε ιδιόκτητον με
γαλοπρεπές κτίριον, ή δέ όργάνωσις αύτής, μέ δημοτικόν ιατρόν, 
μέ κλητήρας έπιβλέποντας τήν καθαριότητα καί μέ άλλο πολυπλη
θές προσωπικόν, διά τήν έποχήν έκείνην δυναται νά χαρακτηρισθή 
ώς αρκετά ικανοποιητική.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ε Ι Σ

«'Ηλιου φαεινότερον κατεδείχθη δτι του πολύπαθους ήμών έθνους 
ή σωτηρία καί τό μεγαλεΐον έξαρτώνται έκ τής πνευματικής αύτοϋ 
καταρτίσεως». Λόγοι θρακός έργαζομένου είς τήν άπόμερον τής Ε λ 
λάδος έσχατιάν διά τήν πνευματικήν άνόρθωσιν τών Ε λλήνω ν, λ ό 
γοι, τούς όποιους κατά τήν περίοδον τών έπαναστατικών ζυμώσεων 
τού 21 ό Κοραής ε ίχε βοήσει είς τό Πανελλήνιον. Σκέψις βαθεΐα καί 
ούσιώδης, τήν όποιαν ή ιστορία κατέγραψεν είς τάς δέλτους της ώς 
δόγμα εύημερίας καί προόδου τών λαών, δόγμα, τό όποιον θα ϊσχύη 
παντού καί πάντοτε. Καί τό δόγμα τούτο ήλθεν νά ένωτισθή καί έφ- 
αρμόση είς εύρύτατον στάόιον έδώ καί 50 περίπου έτη, ένώ ή έλευ- 
θέρα Ε λ λ ά ς  δέν κατώρθωνεν νά συνέλθη άπό τάς έξωτερικάς δι
πλωματικός ατυχίας καί τούς άτέρμονας έσοηερικούς διαπληκτι- 
σμούς, μέσα είς τήν καρδιά τής Τουρκίας ή σκλάβα άρχαία Βισάνθη

Ή τελεία έκπαιδευτική όργάνωσις, ή όποια έπεκράτει κατά 
τούς τελευταίους προ τών διωγμών χρόνους, δέν ήτο έργον πραγμα- 
τοποιηθέν κατόπιν τής άμέσου μεγαλοπνόου ένεργείας άνδρός ή τής 
Διοικήσεως, ά λ λ ’ ήτο προϊόν βραδείας καί προοδευτικής ζυμώσεο^ς, 
ή όποια διεμορφώθη κατ’ άρχάς έν άφανεία είς τούς νάρθηκας τών 
έκκλησιών καί τούς περιβόλους τών μοναστηρίων. 'Η προσπάθεια 
αυτη έλαβε μορφήν έπισημοτέραν καί τελειοτέραν μέ τήν κατά τά 
τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου αίώνος μεγαλουργόν δράσιν
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τών Αερίων Μητροπολιτών, καί ήλθεν νά έπισφραγισθή μέ τήν ΐδρυ- 
σιν του θρακικοϋ Φιλεκπαιδευτικού έν Ραιδεστώ Συλλόγου, του 
όποιου ή σπουδαιότης μας ώθεΐ νά κάμωμεν ίδιον έν έκτάσει λόγον. 
Ή εκπαιδευτική καί φιλολογική κίνησις τών άνά τήν λοιπήν Ε λ λ ά δ α  
άναφαινομένων Συλλόγων δέν άφήκε τήν Ραιδεστόν άδιάφορον, άλ
λα τήν έκίνησεν είς τήν ϊδρυσιν τοϋ άπό έτών μελετωμένου ίδιου της 
Συλλόγου, δστις έμελλε νά δράση κατά τρόπον περιφανή καί δστις 
μάς παρουσιάζει τό σπάνιον διά τούς χρόνους έκείνους καί άξιομί- 
μητον διά τούς επιγόνους παράδειγμα, δτι δέν περιωρίσθη μόνον είς 
λόγους ά λ λ ’ έπεδόθη είς έντονον δράσιν, τής όποιας τούς καρπούς 
έδρεψεν έν εύρεία κλίμακι ή υστάτη περίοδος τής άνθήσεως.

Τροφοδοτούνται τά σχολεία διά διδακτικού ποοσωπικοΰ καί 
αύξάνονται οί μισθοί τών διδασκά?^.ων. Έντός τής Ραιδεστοϋ ό Σ ύ λ 
λογος διατηρεί 3 σχολεία, 1 Παρθεναγωγεΐον, έρχεται σημαντικός 
άρωγός είς τό Σχολαρχεΐον καί παροτρύνει φιλομούσους καί έργα- 
τικούς νέους είς τήν σύστασιν διδακτικού θεάτρου. Ά λ λ ’ ή μεγα
λουργός δράσις καί ή μεγίστη σημασία τού Φιλεκπαιδευτικού Συλλό
γου συνίστατο κυρίως είς τήν εκπαιδευτικήν κατάρτισιν καί τήν εύ- 
ρεΐαν προπαγάνδαν είς τά αγράμματα χωρία τής περιοχής. Ε π ίλ ε 
κτα μέλη ως ό Κων. Γεωργιάδης έπιχειροΰν άναμορφωτικάς περιο
δείας συνιστώντα έκκλησίας καί σχολεία, τά όποια ένίσχυον τόν 
Ε λλην ικό ν  έθνισμόν είς τά έλάχιστα ξενόφωνα χωρία. Καί οϋτω ή 
έν Ά δριανουπόλει εγκατεστημένη Βουλγαρική σπείρα εύρίσκει 
άξιους πολεμίους έν τώ προσώπω τών σθεναρών μελών τού Συλ?νό- 
γου, τά όποια φέρουν είς τό στόμα τών άποπλανηθέντων τήν πα- 
τρώαν γλώσσαν, είς τό σώμα τό ελληνικόν ένδυμα, ένώ ιδρύουν 
υποτροφίας δ ι ’ έπιμελή καί ψιλοπάτριδα χωριατόπουλά. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον ή εκπολιτιστική δράσις τών ιδιωτών τής Ραιδεστοϋ έρχε
ται νά μάς απόδειξη τήν ΰπαρξιν τής Ε λλη ν ική ς  έθνικότητος καθ' 
άπασαν τήν Θράκην καί νά δικαιώση τήν μετέπειτα θυσίαν τού 
Παύλου Μελά. Ύπό τοιαύτης σπουδαιόιητος καί άξίας ιδρυμάτων 
όδηγουμένη καί έμπνεομένη ή παιδεία ήκολούθησε τήν χαραχθεΐοαν 
όδόν τής προς τά βελτίω έξελίξεως καί προόδου καί τό έκπαιδευτι- 
κόν σύστημα κατά τούς χρόνους, οϊτινες μάς απασχολούν έλαβε 
μορφήν, ήτις καθ’ δλα ικανοποιεί καί τής όποιας θά προσπαθήσωμεν 
νά δώσωμεν συνοπτικήν ιδέαν. Ή Ραιδεστός πρώτη έν Θράκη κατά 
τήν άναγεννωμένην έθνικήν έξέλιξιν προέβη είς τό άνοιγμα άλληλο- 
διδακτικών μετά πολλών τάξεων κατ’ άρχάς έν ήμικυκλίοις άλληλο- 
διδασκομένο^ν μετά δύο ή τριών διδασκάλων καί τήν ι'δρυσιν ελλην ι
κής σχολής μετά τριών συνήθως τακτικών διδασκάλων, διά τήν άρ-
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χαίαν Ε λλη ν ική ν  γλώσσαν καί τά γενικά μαθήματα : ιστορίαν έλλή- 
νικήν καί ίεράν, γεωγραφίαν καί άριθμητικήν. Βραδύτερον βελτιου- 
μένων τών πόρων, τό διδακτικόν τοΰτο σύστημα διεδέχθη ή ϊδρυσις 
Δημοτικών σχολείων μετά τεσσάρων τάξεων καί τεσσάρων συνήθως 
διδασκάλων, έν τώ κεντρικώ σημείω τής πόλεως, μικτού τοιούτου έν 
τή συνοικία του 'Αγίου ’Αθανασίου μεθ ’ ένός συνήθως διδασκάλου 
καί Σχολαρχείου τετραταξίου μετά τριών τακτικών διδασκάλων, 
πλήρους τετραταξίου Παρθεναγωγείου μετ ’ ισαρίθμων διδασκαλισ- 
σών, οδτινος αί τάξεις σύν τώ χρόνω ηύξήθησαν είς πέντε, έξ καί 
έιττά. Τάς σχολάς ταύτας άρρένων καί θηλέων ύπεβοήθουν καί τά 
μετέπειτα ίδρυθέντα Νηπιαγωγεία, έν οις σύν τή διδασκαλία τών 
νηπίων έλειτούργει ή πρώτη καί μικροτέρα αύτών τάξις καί έν οις 
έκτος τής διευθύντριας είδικής νηπιαγωγού άνωτέρας σχολής, έδί- 
δασκον καί κόραι άπόψοιτοι διακριθεΐσαι τού Παρθεναγωγείου Ραι- 
δεστοΰ άντί μέτριου κατ’ άνάγκην μισθού, κατηρτίζοντο καλώς καί 
έν τή διδακτική, καί κατελάμβανον θέσεις είς τάς κωμοπόλεις καί 
χωρία τού έσωτερικοΰ. Μεταγενεστέρως, δτε ίδρύθησαν τά διδασκα
λεία, τά δημοτικά ταΰτα σχολεία διεδέχθησαν αί άστικαί λεγόμεναι 
σχολαί, διδάσκουσαι έπί τό μεθοδικώτερον τά μαθήματα μετά μου
σικής έπί πλέον, καί άνοργάνου καί ένοργάνου γυμναστικής. Ή Ραι- 
δεστός, έφαρμόσασα άμα τή έμφανίσει, τό σύστημα τών άστικών 
σχολών, ένηρμόνισε τούτο προς τήν άλλην αύτής έκπαιδευτικήν κα- 
τάστασιν διατηρήσασα τήν αύτήν σύνθεσιν τών σχολών αύτής καί 
μετ ’ ιδιαιτέρου διδασκάλου γνώστου τής Τουρκικής καί Γαλλικής 
γλώσσης, ώς έπέβαλεν αύτή ή έμπορικότης τής πόλεως καί ή ανάγ
κη τής γνώσεως τής έπισήμου τού κράτους γλώσσης.

Διά νά κατανοηθή δέ έτι μάλλον ό βαθμός τής άναπτύξεως 
τών Ε λλην ικώ ν σχολών έν Ραιδεστώ, όφείλομεν νά σημειώσωμεν, 
δτι οί έξ αύτών άποφοιτώντες καί είς Γυμνάσια μεταβαίνοντες μ εθ ’ 
δλας τάς τότε αύστηράς είσητηρίους έξετάσεις κατετάσσοντο είς τήν 
Β' καί Γ ' Γυμνασίου. Ή Ραιδεστός έστολίσθη διά καταλλήλων σχο
λικών κτιρίων, τά όποια άνηγέρθησαν δαπάναις τριών πλουσίων 
καί φίλομούσων Ραιδεστηνών : τών Κωστάκη Γ. θεοδωρίδου, δστις 
αύθορμήτως άνήγειρε καλλιμάρμαρον, καθ’ δλα πληρούν τούς δρους 
τής υγιεινής, μετακαλέσας άρχιτέκτονα έκ Κωνσταντινουπόλεως, τό 
θεοδωρίδειον Παρθεναγωγεΐον, καί τών αδελφών Γεωργιάδη τού 
Σταύρου καί Πασχάλη έν Όδησσώ βιομηχάνων. Καί ό μέν Σταύρος 
άνήγειρε τό περικαλλέστατον οικοδόμημα τής σχολής τών άρρένων 
καθ’ δλα έπαρκές, όνομασθέν Γεωργιάδειον, ό δέ Πασχάλης έτερον
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θαυμάσιον λιθόκτιστον κτίριον, δπου [δρόθη νέα σχολή προς φοίτη- 
σιν τών μικροτέρας ηλικίας τέκνων τής συνοικίας.

Τό συμπέρασμα τών δσων έγράψαμεν έπί του ώς άνω κεφα
λαίου τής Έκπαιδεύσεως ε ίνα ι δτι είς τήν Ραιδεστόν έλειτούργει τέ
λειον έκπαιδευτικόν σύστημα άπορρέον έκ τής Κοινοτικής διοική- 
σεως. Αδτη έξεπροσωπεΐτο είς τά σχολεία, άπό τετραμελή έφορείαν 
άποτελουμένην έξ ευυπολήπτων καί μεμορφωμένων πολιτών, έκλε- 
γομένων ύπό τής άνωτάτης τριακονταμελοΰς έπιτροπής καί ήτις 
ύπό τήν προεδρείαν του κατά καιρούς Μητροπολίτου, έφρόντιζε διά 
τήν έκλογήν καί τούς διορισμούς τών καταλλήλων διδασκάλων, διά 
τήν έξεύρεσιν τών πόρων καί διά τόν έλεγχον τής γενομένης έργα- 
σίας καί τήν έγκρισιν τών δαπανών, α ϊτινες άπητοΰντο προς συντή- 
ρησιν τών σχολών. Αί πηγαί τών πόρων τούτων διά τήν Ραιδεστόν 
ήσαν αί εξής : 1) Τά δίδακτρα τών μαθητών καί μαθητριών. 2) Αί 
είσφοραί τών έκκλησιών. 3) Τά εισοδήματα τών άκινήτων τής Κοινό- 
τητος, ήτοι τών μεγάλων παραλιακών σιταποθηκών καί τών διαφό
ρων μαγαζιών καί οικιών, α ϊτινες εύρίσκοντο παρά τό παλαιόν Παρ- 
θεναγωγεΐον. 4) Τό προϊόν τών θεατρικών παραστάσεων, χορών καί 
σχολικών εορτών καί 5) 'Η έπιχορήγησις του Φιλεκπαιδευτικού Σ υ λ 
λόγου καί οί έρανοι τών εύπορων πολιτών, οϊτινες οσάκις ό προϋπο
λογισμός παρουσίαζεν έλλειμα, έπροθυμοποιοΰντο νά καλύπτωσιν 
τούτο.

Τήν έκπαίδευσιν καί τούς διδασκομένους εμψυχώνουν σθεναροί 
διδάσκαλοι τέλεια καταρτισμένοι καί πεπαιδευμένοι, άγρυπνοι φρου
ροί τής σπουδαζούσης νεολαίας. Μεταξύ τών πρωτοπόρων αύτών τής 
παιδείας διακρίνονται έξέχουσαι φυσιογνωμίαι, έκ τών οποίων ώς 
ύπερέχοντας άναφέρομεν τούς Γερμανόν Στρηνόπουλον, Κων. Γεωρ- 
γιάδην καί μεταξύ τών νεωτέρων τούς Ν. Τσαλίκην καί Γ. Γιαννα- 
κάκην. Ό  πρώτος δράσας κατ’ άρχάς έπί διετίαν έν Ραιδεστώ, δπου 
έδίδαξε καί εΐργάσθη σθεναρώς διά τήν άναδιοργάνωσιν καί πρόοδον 
τής έκπαιδεύσεως, θ ρ ά ξ  τήν καταγωγήν, έκρίθη ώς ό μόνος άξιος 
νά λάβη είς χεΐρας του τήν διεύθυνσιν τής θεολογικής Σχολής Χ ά λ
κης καί κατόπιν Μητροπολίτης θυατείρων Λονδίνου καί άπάσης τής 
Κεντρώας Ευρώπης άνώτατος έκκλησιαστικάς άρχων, άπελάμβανεν 
τής γενικής τιμής καί έκτιμήσεως δχι μόνον τών ήμετέρων έκκλησιών, 
άλλά καί τών ετεροδόξων τοιούτων. Ό  δεύτερος, ό Κων. Γεωργιά- 
δης άπόφοιτος τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, πραγματικόν τα- 
μεΐον ποικίλων γνώσεων έπί 65 καί πλέον συναπτά έτη έδίδαξεν, 
έν Ραιδεστώ, πατέρας καί τέκνα. Δ ι ’ αύτό ή Ραιδεστός, εύ- 
γνώμων καί μνήμων τών μεγάλων υπηρεσιών τού σοφού διδασκάλου
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καί σύνταξιν αύτω έχορήγησεν καί εικόνα αύτού πολυτελή άνήρ- 
τησεν.

Ό  σοφός διδάσκαλος Γεωργιάδης ε ίχε ιδιαιτέραν μέθοδον δι
δασκαλίας προσαρμοζομένην είς τά κάπως πρωτόγονα έθιμα τής 
εποχής εκείνης. Ή ράβδος του διά τούς άτάκτους ή άμελεΐς  μαθη- 
τάς εύρίσκετο είς συνεχή δράσιν, έκάλει δέ εις επικουρίαν ύπό τάς 
θορυβώδεις ίαχάς τών μαθητών τόν παιδονόμον Βασίλην, τόν όποιον 
διέταζε νά γυρίση τόν τιμωρούμενον διά νά του βγάλη τήν «βρωμε
ρόν του ψυχήν». ’Ατυχής είς τάς οικογενειακός του ύποθέσεις ό 
άλησμόνητος Γεωργιάδης, είς τόν όποιον πολλά οφείλει ή έκπαίδευ· 
σις τών Ραιδεστηνών, κατετρύχετο πολλάκις άπό νευρικός κρίσεις, 
ή ιδέα δέ τής πειθαρχίας καί τής στενής παρακολουθήσεως τών μα
θητών του, τόν έφερε πολλάκις είς τό σημεΐον νά τούς αίφνιδιάζη 
καί έντός τών οικιών τών φίλων του καί γονέων των, διά νά τούς 
τιμωρήση καί δ ι ’ άταξίας, άς έπληροφορεΐτο δτι έλάμβανον χώραν 
καί εκτός τής Σχολής.

ΘΡΑΚΙΚΟΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΫ

Ίδρύθη τω 18 7 1 ύπό άνδρών ούχί ώς άναμένεται φιλολόγων 
καί συνεχώς περί τά γράμματα καί τάς τέχνας καταγινομένων, ά λλ ’ 
ύπό εύπορων ιδιωτών, οί όποιοι δπως ευρομεν έν τοΐς πρακτικοΐς τής 
Α' αύτών συνεδριάσεως «έφλέγοντο ύπό διαπύρου έρωτος δπως κα- 
ταρτισθώσιν έθνικώς τε καί θρησκευτικώς, άνακαλοΰντες είς τούς 
κόλπους τού έθνους τό μεγαλεΐον τών προγόνων καί τήν πατρώαν 
εύσέβειαν». Τόν σκοπόν τοϋ Συλλόγου βλέπομεν είς τά πρακτικά τής 
Α' αύτοϋ τών ιδρυτών ιστορικής συνεδριάσεως, παραθέτομεν δέ 
ταϋτα ώς άκριβώς έχουν :

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τ Η Σ  Α' ΣΥ Ν Ε ΔΡ ΙΑ ΣΕ Ω Σ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

« ’Επειδή ή κατά Χριστόν ηθική καί πνευματική άναγέννησις 
τών κοινωνιών έστιν ή άκράδαντος κρηπίς τής άληθοϋς εύη- 
μερίας καί άσφαλοϋς αύτών προόδου, έπί τοσοϋτον δέ έντε-
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λέστερον ό άνθρωπος έκπληροΐ τόν έπί γης ύψηλόν αύτοΰ 
προορισμόν, έφ’ όσον μάλλον πλησιάζει προς τήν άρετήν καί 
τό φως τής επιστήμης, διά τοοτο καί ήμεΐς άνήκοντες είς 
έθνος, έν τα ΐς  άθανάτοις δέλτοις του όποιου άπεθησαυρίσθη- 
σαν τοϋ χριστιανισμού αί ύψηλαί άλήθειαι καί τής τοϋ ανθρώ
που σοφίας οί τιμαλφείς μαργαρΐται, καί ύπό διάπυρου φλέ
γόμενοι έρωτος, δπως καταρτισθώμεν έθνικώς τε καί θρησκευ- 
τικώς, άνακαλοΰντες εις τούς κόλπους του έθνους τό μεγα- 
λεΐον τών προγόνων καί τήν πατρφαν ευσέβειαν, ολίγοι συν- 
ταχθέντες ύπό τάς ευλογίας του Ύψίστου συνεκροτήσαμεν 
σωματεΐον ύπό τήν έπωνυμίαν «θρακικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος», του οποίου εφεξής θέλουσιν άναγράφεσθαι πι- 
στώς καί μετά χρονολογικής ακρίβειας αί πράξεις. Σκοπός του 
ήμετέρου Συλλόγου είναι, ώς δείκνυται καί έν τώ ύπό ένδε- 
κάτην ’Απριλίου τοϋ χιλιοστού όκτακοσιοστοϋ εβδομηκοστού 
πρώτου έτους μ. X., δπως συνενοϋντες μετά τών άσθενών ή
μών μέσων τών φίλομούσων καί φιλογενών τάς γενναίας συν- 
δρομάς, βοηθήσωμεν κατά τό ένόν τήν σπουδάζουσαν νεο
λαίαν ού μόνον τής δε τής πόλεως ά λ λ ’ ίδίως δσον τό δυνα
τόν πλείστου μέρους τής περί αυτήν έπαρχίας, έν ή έπί χ ιλ ιε
τηρίδας δύο ύπνώττει μέν ή έθνική συνείδησις, άμαθία δέ πολ
λή καταλυμαίνεται κώμας τε καί κωμοπόλεις καταμαραίνουσα 
πάντα βλαστόν έθνικής άναγεννήσεως' έτέρα δέ πρόθεσις τοϋ 
Συλλόγου έπίσης ιερά καί σωτήριος είναι, δπως διά τοϋ πα
ραδείγματος καί τών προσφορών παραινέσεων καί προτροπών 
ήμών έξεγείρωμεν παρ’ έκάστη τών κοινωνιών αυθόρμητόν 
τινα καί ίδιαν κλίσιν καί έρωτα προς τά γράμματα καί τήν 
κοινωνικήν κατάρτισιν, καί διά τοϋ φωτισμού άνιστάντες αύ- 
τάς έκ τής καταπτώσεως καί κακοδαιμονίας όδηγήσωμεν είς 
τήν όδόν τής άληθοϋς ζωής καί δόξης ! Ούτως έργαζόμενοι 
μετ ’ άκαμάτου ζήλου καί άδελφικής ομοφροσύνης συναισθα- 
νόμεθα ώς ήθικόν άντάλλαγμα τών ήμετέρων πόνων καί γλυ- 
κεΐαν άμοιβήν, δτι έκπληροϋμεν διπλοϋν ιερόν καθήκον πρός 
τε τήν άμωμον θρησκείαν καί τόν ένδοξον ήμών έθνισμόν, πα- 
ρασκευάζοντες διά τής ήμετέρας συνδρομής καί ύποστηρίξεως 
άληθεΐς Χριστιανούς καί άληθή τής πατρίδος τέκνα !

Ε ϊθ ε  δέ ό 'Ύψιστος, ένισχύων τάς άσθενεΐς ήμών δυνάμεις, 
καταπέμψη τάς άγιας αύτοΰ ευλογίας έπί τά έργα τοϋ ήμετέ-
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ρου Συλλόγου καί καταστήση αυτόν έσαεί άνεξάντλητον πη
γήν πνευματικού φωτισμού καί ηθικής άναμορφώσεως!

Τή 30 Μαΐου 1871, έν 'Ραιδαιστώ.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς

Οί ίδρυταί του Συλλόγου

ΚΩ Σ Τ Α Κ Η Σ  Γ· Θ ΕΟ Δ Ω Ρ1 Δ Η Σ  
Η Μ Α Σ  ΒΑΣ1ΛΕ1ΑΔΗΣ 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ  
Α ΘΗ Ν ΟΔ ΩΡ Ο Σ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Δ ΗΜ ΗΤ ΡΙ ΟΣ I. Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ  
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. Χ Ρ Υ Σ Ο Δ Ο Ν Τ Η Σ  

ΓΡ ΗΓ ΟΡ ΙΟ Σ  Κ. ΛΑΖΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ  Σ.  Α Ν Δ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Σ  
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  X. ΔΗΜΗΤΡ1 Α Δ Η Σ

Αύτοί ήσαν οί λόγοι, οί όποιοι ώθησαν τούς ψιλοπάτριδας έ- 
κείνους άνδρας είς τήν ϊδρυσιν του Συλλόγου, ό όποιος κατά τήν 
όλιγόχρονον αύτοΰ δρασιν έπετέλεσεν πλήρως καί εύσυνειδήτως τόν 
σκοπόν, τόν όποιον έθεσαν οί πρώτοι αύτοΟ ίδρυταί. Καί έφ’ δσον 
ό Σύλλογος διά τοϋ στόματος τών ιδρυτών αύτοΰ μάς ώμίλησε τό
σον σαφώς διά τόν σκοπόν καί τήν αιτίαν τής ύπάρξεώς του, ήμεΐς 
δέν έχομεν παρά νά παραθέσωμεν τά κατόπιν έγγραφα τών λογο
δοσιών, τών πανηγυρικών, τής έκθέσεως προς τούς Συλλόγους Κων
σταντινουπόλεως καθώς καί περίληψιν τής οικονομικής του καταστά- 
σεως διότι άνευ σχολίων διά τών κειμένων τών έγγράφων τούτων 
καταφαίνεται ή έθνική, έκπαιδευτική καί καθ’ όλου περίλαμπρος 
δράσις τοϋ παλαιμάχου τούτου Συλλόγου :
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Η ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Λογοδοσία τοϋ ΙΙροέδρου Γενομένη τη 3 0  ’ Ιανουάριου 

τοϋ έτους 1 8 7 2 ,  ημέρα Κυριακή τών Τριών cΙεραρχών

«Φιλόμουσοι Κύριοι,

Βαθεΐα και ενδόμυχος συγκίνησις μέ καταλαμβάνει σήμερον, 
βλέποντα περί εμέ τούς αγαθούς συμπολίτας καί λοιπούς φΐ- 
λομούσους κυρίους, οϊτινες μετά μεγάλου ζήλου καί προθυ
μίας συνήλθον, ϊνα συνεορτάσωμεν πρώτην ταύτην φοράν τήν 
εορτήν τοϋ εις τήν πόλιν ήμών πρό τινων μηνών συστηθέντος 
θρακικοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Ε ίνα ι άληθές, δτι τήν 
συγκίνησιν αυτήν εϊχομεν πάντες, άφ’ ής στιγμής τά πρώτα 
βήματα πρός σύστασιν αύτού έγένοντο άμέσως βεβαιωθέντες, 
δτι όχι μόνον ή εδώ κοινωνία άλλά καί οί έξω ομογενείς θέ- 
λουσιν υποστηρίζει ήμάς είς τό έργον τούτο, δπερ τότε μόνον 
δύσκολον φαίνεται, όταν δέν ύπάρχη ό άπαιτούμενος ζήλος 
καί προθυμία. Σήμερον δμως καί συγκινοΰμαι περισσότερον, 
καί κάτοχος είμί τής γενικής χαράς, βλέπων, δτι ή εορτή αυτη 
άνταμείβει ήμάς διά τούς πολλούς κόπους, οϋς κατεβάλομεν, 
καθότι ναι μέν έτος δέν συνεπληρώθη είσέτι άπό τής άρχής 
τής συστάσεως τού Συλλόγου, καί μολονότι πολλαί άπαντή- 
σεις περιμένονται προσεχώς, έξ ών προσδοκώμεν κατά τό τέ
λος τού έτους πολύ μεγαλειτέραν τήν υλικήν καί ήθικήν δύ- 
ναμιν, δ ι ’ ής αί έργασίαι τού Συλλόγου έτι μάλλον θέλουσιν 
έξαπλωθή, δύναμαι δμως νά άναγγείλω συμφώνως μετά τού 
ισολογισμού, δτι αί μέχρι σήμερον είσπραχθεΐσαι συνδρομαί 
συμποσοΰνται είς πεντήκοντα χιλιάδας γροσίων, ών αί τριά
κοντα όκτώ χιλιάδες περίπου ε ίνα ι άποθεματικόν κεφάλαιον' 
έδαπανήθησαν δέ περί τάς δώδεκα χιλιάδας γροσίων είς στο
λισμόν καί κατάρτισιν τού καταστήματος τούτου, είς πληρω
μήν τού ενοικίου, είς άγοράν βιβλίων καί άλλων πρός σπου
δήν χρειωδών, πρός διανομήν είς άπορους μαθητάς καί μαθή
τριας τής πόλεως ήμών καί τής περί ήμάς επαρχίας, καί είς 
χρηματικήν βοήθειαν διαφόρων σχολείων κατά τήν όλην έπαρ- 
χίαν, συνωδά τώ προγράμματι τού Συλλόγου. 'Ίνα δέ λάβητε
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λεπτομερεστέρας πληροφορίας, παρακαλεΐσθε πάντες, τά *τε 
τακτικά καί επίτιμα μέλη, δπως αυριον τό έσπέρας κατά τήν 
τακτικήν τών συνεδριάσεων ώραν συνέλθητε εις τήν γενησο- 
μένην γενικήν συνεδρίασιν πρός έξέλεγξιν  τών βιβλίων. Παρα
λείπω δέ τάς ύπέρ τού Παρθεναγωγείου δαπάνας, τήν διατή- 
ρησιν του όποιου ό ήμέτερος Σύλλογος άνέλαβε βασιζόμενος 
είς τάς ίδιας συνδρομάς τών μελών αύτοΰ καί λοιπών φιλο- 
μούσων κυρίων. Ναί, φίλοι πατριώται, τρανόν παράδειγμα έ- 
χομεν ένώπιον ήμών, δτι ή κοινωνία ήμών δέν στερείται ηθικών 
πλεονεκτημάτων, καθώς τινες ήθέλησαν νά εϊπωσιν. Είς τάς 
καλάς πράξεις, τάς όποιας έκαστος εννοεί, ή προθυμία καί 
ό εύγενής ζήλος δέν λείπει, δ ι ’ δ καί άγαθοί άνδρες έκ τών 
άλλων έθνικοτήτων μετά μεγάλης φιλοτιμίας έλαβον μέρος, 
καί τά ονόματα αύτών κατέχουσι σήμερον θέσιν μεταξύ τών 
ονομάτων ήμών έν τώ μητρωω του Συλλόγου. Άναγνώ σατε 
τόν πίνακα αύτόν. 205 περίπου μέλη άπαρτίζουσι σήμερον τόν 
Σύλλογον, καί έξ αύτών τό ήμισυ μέν ε ίνα ι έκ τής πόλεως 
ήμών, οί δέ λοιποί έξ άλλων πόλεων, σχετικώς δέ πολλοί έκ 
τών γειτονικών πόλεων, Κωνσταντινουπόλεως, Σηλυβρίας, 
Βιζύης, καί Καλλιπόλεως. Περιττόν είναι, νομίζω, νά εϊπω, 
δτι οΰτοι άπαντες έτίμησαν καί ήμάς καί τήν πόλιν, έμπιστευ- 
όμενοι τόν οβολόν των, δπως χρησιμεύση ένθα ή μεγαλειτέρα 
ύπάρχει ανάγκη καί ή ελλειψις τών μέσων, διά τών όποιων ή 
ωραία ήμών πατρίς Θράκη δύναται νά άναλάμψη. Δέν δύνα
μαι, κύριομ νά παρέλθω έν σιωπή καί τήν γενναίαν συνδρο
μήν του σεβαστού ήμών Γέροντος καί Ποιμενάρχου τής έπαρ- 
χίας ταύτης άγιου 'Ηρακλείας, διότι ή γενναία Αύτοΰ συν
δρομή καί τό έργον ύπεστήριξε καί ήμάς προθυμότερους κατέ- 
στησεν εύλογοΰντας κατά χρέος τό ονομα αύτοΰ. ’Ά ξ ια ι 
μνείας έπίσης ε ίνα ι καί αί γεννα ΐα ι συνδρομαί τών εύγενών 
τής πατρίδος τέκνων κυρίων θεοδώρου Λεμονίδου καί Στα ύ
ρου Τζορτζώφ, ους καί μεταξύ τών εύεργετών κατετάξαμεν.

Κατά τήν λογοδοσίαν τοΰ επομένου έτους έλπίζω, φιλόμου- 
σοι κύριοι, ινα άναγγείλω ύμΐν τήν έξ ύπαρχής σύστασιν έξ 
τούλάχιστον Σχολών έν τώ έξωτερικώ, περί ών ίδίως μερι- 
μνώμεν, τήν μερικήν βοήθειαν είς οικοδομήν νέων σχολείων, 
τήν είς τούς άπορους μαθητάς όλων άνεξαιρέτως τών σχο
λών τής εύρείας ήμών επαρχίας διανομήν βιβλίων, ών καί 
πολλαί αιτήσεις γίνονται. ’Ιδού, κύριοι, έν συνόψει αί πράξεις 
καί αί έργασίαι ήμών, τάς όποιας ίκανώτερος έμοΰ ήδύνατο
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νά έκθέση πολύ έμφαντικώτερον. Σας παρακαλώ δέ, 'ϊνα άρ- 
κεσθήτε είς τούς ολίγους μου τούτους λόγους, άποβλέποντες 
περισσότερον είς πράξεις καί αποτελέσματα ψηλαφητά η είς 
λόγους επιδεικτικούς. Δίδω λοιπόν τόν λόγον είς πάντα βου- 
λόμενον νά άναβη έπί του βήματος τούτου, άπό του όποιου 
καταβαίνων, ευχαριστώ ύμάς διά πολλά μεν μάλιστα δέ διά 
τήν έξοχον τιμήν, δ ι’ ής μέ περικοσμεΐτε, όνομάσαντες εμέ, 
καίτοι άκατάλληλον, πρόεδρον του κλεινού τούτου σωματείου’ 
πρός δέ ευχαριστώ υμάς καί διά τήν δλως άδελφικήν άμοι- 
βαίαν συμπάθειαν, ήτις ουδέποτε ελπίζω θέλει καταλίπει ή
μάς. Ε ϊθε δέ ό πανάγαθος θεό ς  κρατύνη τά διαβήματα ήμών 
καί παράσχη ημέρας δόξης καί εύζωΐας είς τόν γαληνότατον 
ήμών αύθέντην, Σουλτάν Ά π τούλ  Ά ζ ίζ  Χάν έφέντην μας, είς 
οδ τάς ένδοξους ημέρας άπαντες άπολαμβάνομεν πλήρη έλευ- 
θερίαν είς τήν έξάσκησιν καί καλλιέργειαν τών γραμμάτων.

Ζήτω λοιπόν ό τρισέβαστος ήμών άναξ Σουλτάν Ά πτούλ 
Ά ζ ίζ  Χάν έφέντης μας».

2 η μ .  «Θ ρ α κ ικ ώ ν »  "Ομοια κε ίμενα  Λογοδοσιών άνεγινώσκοντο καθ’ £- 
καστον ετος,  περιορ ιζόμεθα  δμως ε ί ς τήν παράθεσιν μόνον τής ανωτέρω.

Λ Ο Γ Ο Σ  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Κ Ο Σ  

Εκφωνηθείς ύπό Κ. ΤΣΑΟΥΣΗ ΒΑΓΙΑ, Σχολάρχον, 
έν τή αίθοναη τον έν ' Ραιδεοτφ Φιλεκπαιδευτικόν Συλλόγου 

κατά την έπέτειον αύτοϋ εορτήν, τελεοθεΐοαν 

τή 15  Αύγούοτου 1 8 7 4 .

«Φιλόμουσος καί σεβαστή Όμήγυρις,

Ε ορτήν  εορτών καί πανήγυριν πανηγύρεων πανηγυρίζει καί 
εορτάζει σήμερον ό έν 'Ραιδεστώ θρακικός Φιλεκπαιδευτ. Σ ύ λ 
λογος καί μετ'αύτοΰ πάσα ή φιλόμουσος κοινότης’ οι δέ μουσόλη
πτοι πολΐται, μετά τόσης σπουδής καί προθυμίας άπό πρωίας 
ένταϋθα συρρεύσαντες, φαιδροί χαιρετώσι τήν ένδοξον ταύτην 
ημέραν, ήτις χρυσοΐς γράμμασι πρέπει νά άναγραφή είς τά 
χρονικά του Συλλόγου καί τής πόλεως ταύτης, διότι νέαν δ ι’
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αυτήν έποχήν εγκαινιάζει καί τάς βάσεις τής μελλούσης ευ
δαιμονίας τών συμπολιτών άσφαλεΐς καί άκραδάντους τίθησι, 
καί τήν φιλτάτην πατρίδα διά παντός εξασφαλίζει κατά πό
σης εχθρικής καί ξένης ραδιουργίας, τόν έθνισμόν ήμών άπει- 
λούσης νά καταπνίξη. Ναι, φιλόμουσοί μου άκροαταί, ϊνα κα- 
τανοήσωμεν καλώς τήν σπουδαιότητα τής ημέρας ταύτης, ά- 
νάγκη νά άναλογισθώμεν ούχί όποια ύπήρχεν ή προ τής συ· 
στάσεως του Συλλόγου διανοητική κατάστασις τής έπαρχίας 
ταύτης, ήν έμάστιζε παχυλή άμάθεια καί άπαιδευσία, άλλά 
όποία ήθελεν είσθαι είς τό μετά ταΰτα ή τύχη αύτής καί όπό· 
σον ήθελε πάθει ένταϋθα ό Ελλην ισ μό ς, άν δέν έπήρχετο είς 
βοήθειαν αύτοΰ καί σωτηρίαν ή σύστασις τών Συλλόγων, καί 
τών άλλων μέν άπάντων, ιδίως δέ του ενταύθα θρακικοϋ, 
δστις μετά δικαίας τώ δντι υπερηφάνειας έχει νά έπιδείξη 
τών εύγενών αύτοϋ εργασιών τούς καρπούς, ους ήρξατο μά
λιστα δαψιλώς άπό τίνος νά δρέπη.

»Ίδού διατί γενική χαρά καί ευθυμία έπί του μετώπου πάν
των ύμών διαλάμπει, καί αίσθημα πανηγυρικόν πληροί σήμε
ρον τήν καρδίαν παντός ίδρυτοΰ, καί είς δάκρυα χαράς συγ- 
κ ινεΐ τά μέλη άπαντα καί τήν πόλιν, καί τάς ζωηράς προσδο
κίας πάντων άναπτερώνει.

»Τοι,αύτη λοιπόν λαμπρά πνευματική πανήγυρις έδεΐτο καί 
καταλλήλου ρήτορος, ϊνα έπαξίως τό μεγαλεΐον αύτής έξ- 
υμνήση' άλλά τό Σεβαστόν Προεδρεΐον άναθέσαν μετ ’ επιμονής 
τήν έκπλήρωσιν τοϋ δυσχεροϋς τούτου έργου είς εμέ τόν έν 
λογίοις έλάχιστον, δστις μέχρι χθές είσέτι εύλαβώς άπεποι- 
ούμην τήν τοιαύτην τιμήν, ώς περί πολλά άλλα περισπώμενος 
καί τό άνεπαρκές τών δυνάμεών μου συναισθανόμενος, τό 
σεβαστόν, λέγω, Προεδρεΐον διά τής τοιαύτης έπιμονής του 
ήθέλησε νά δείξη, δτι πρός έπαινον τοιούτων εύγενών καί 
έθνικών πράξεων, ών τά εύεργετικά αποτελέσματα τοΐς πάσι 
καταφανή είσι, ούδεμία υπάρχει χρεία δεινότητος λόγων, ά λ λ ’ 
άρκεΐ άπλή τών πραγμάτων ή έκθεσις, ήτις παντός ρήτορος 
εύγλωττότερον λα λ ε ΐ καί άγορεύει.

»Δ έν  ήδυνάμην λοιπόν έγώ, κύριοι, ώς προεΐπον, μόλις χθές 
έκ Κωνσταντινουπόλεως έπανελθών καί άρξάμενος τοϋ αύτο- 
σχεδίου μου τούτου, ώς καλώς έννοεΐτε, λόγου, νά σκιαγρα
φήσω κάν πρός ολίγον τής μεγάλης ταύτης ημέρας τόν Πανη
γυρικόν, δστις καί χρόνου μακροτέρου καί πόνου πλειοτέρου 
έδεΐτο. Καί δμως όπακούων είς τήν τοϋ Σεβαστοϋ Προεδρείου
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εντολήν, προότίμησα νά θυσιάσω τήν έπίδειξιν τής άτομικής 
μου φιλοτιμίας είς τό καθήκον του αισθήματος, καί έλπίζω, 
δτι θέλω τύχει τής εύμενοΰς επιείκειας του εύγενοΰς ακροατη
ρίου, άν καί υποδεέστερος τών προσδοκιών του άναδειχθώ.

»Πολλάς δέ καί άνεξαντλήτους είς προοίμια άφορμάς πα- 
ρεχούσης τής ήμέρας ταύτης, δμως αυτά παραλιπών είς τά 
ρηθέντα ταΰτα ολίγα άρκεσθήσομαι, φειδόμενος, δσον τό δυ
νατόν, τής ύμετέρας φιληκοΐας, ϊνα περί Ελληνισμού όλίγα 
ομιλήσω. Δέν δύναμαι δμως νά είσέλθω είς τό θέμα μου τού
το πριν άπονείμω τόν δίκαιον έπαινον είς τούς τοϋ Συλλόγου 
ίδρυτάς διά τήν παραδειγματικήν αύτών άφοσίωσιν καί αύτα- 
πάρνησιν, μεθ5 ής είργάσθησαν ύπέρ τής του Συλλόγου συ- 
στάσεως, έπισύραντες οϋτω τόν έπαινον καί τήν εύγνωμοσύ- 
νην τού Πανελληνίου. Έπιτραπήτω μοι δέ πρός τούτο μικρά 
τις είς τήν ϊδρυσιν τού Σωματείου άναδρομή.

» 'Ό τε, κύριοι, προ τετραετίας σχεδόν ψιλόμουσά τινα καί 
φιλοπάτριδα τής εύάνδρου 'Ραιδεστοϋ τέκνα, όλίγα κατά τόν 
άριθμόν, άλλά πολλά κατά τήν προθυμίαν, μικρά κατά τούς 
πόρους, άλλά μεγάλα κατά τήν γενναιότητα καί τήν φιλοπα
τρίαν, ύπό άκραιφνοΰς πατριωτισμού φλέγόμενα καί ύπό ύψη- 
λών καί εύγενών αίσθημάτων έμπνεόμενα, συνέλαβον τήν ιδέαν 
συστάσεως Σωματείου, σκοπόν καί μέλημα έχοντος τήν διά- 
δοσιν καί ύποστήριξιν τών ελληνικών γραμμάτων κατά τήν 
επαρχίαν ταύτην, τίς δέν ήθελε θεωρήσει ούχί μόνον ώς πρώι
μον καί τολμηρόν άλλά καί δλως άδύνατον τό κίνημα τούτο, 
άναλογιζόμενος, δτι ή σύστασις καί έδραίωσις τοιούτου Σω 
ματείου πολλά μέν άπήτει τά ύλικά προ πάντων μέσα, ούκ 
όλίγην δέ τήν προθυμίαν καί αύταπάρνησιν, πλεΐστον δέ ζή
λον καί πατριωτισμόν καί φρόνημα μάλιστα ελληνικόν ; Καί 
δμως αί πρός εύόδωσιν τού έργου άπαιτούμεναι αυται άρεταί 
εύρέθησαν εύτυχώς συνηνωμέναι καί συνυπάρχουσαι έν τή εύ- 
αρίθμω εκείνη όμάδι τών πρώτων ιδρυτών καί προ πάντων 
τής εύγενοΰς νεολαίας, ήτις ζωηράς είσέτι φέρουσα έκ τών 
Σχολείων τάς άναμνήσεις τού μεγαλείου τών προγόνων της 
καί πρός έκείνους θέλουσα νά έξισωθή κατά τό φρόνημα, μετά 
θάρρους καί γενναιότητος έτόλμησε νά άποδυθή είς τόν Η ρ ά 
κλειον δντως όγώνα, καί ίδού έν μια καί πρώτη συνεδριάσει 
ούχί μόνον ό σκοπός τού Σωματείου έξηγεΐται καί έν άδελφι- 
κώ άσπασμώ οί ίδρυταί άδελφοποιοΰνται, άλλά καί αί βάσεις 
τής συστάσεώς του τίθενται, καί τό Σωματεΐον συστάν ήδη
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εύοδοΰται καί κραταιοΟται καί είς δένδρον ευθαλές καί καλλί- 
κορμον αύξηθέν σκιάζει, δροσίζει καί τρέφει πάντας τούς δί- 
ψη καί λιμω πνευματικω συνεχομένους' τόσον είναι αληθές, 
δτι ή άποφασιστικότης, τό θάρρος, ή έπιμονή καί ή αύταπάρ- 
νησις τά πάντα κατορθουσι καί αυτά είσέτι τά αδύνατα φαι
νόμενα' πρόχειρα δέ τούτου παραδείγματα εύρίσκομεν, κύριοι, 
έν πάση εποχή τής ιστορίας του πολύπαθους καί πολυτλήμο- 
νος ήμών έθνους, τό όποιον δασώσαν τάς άρετάς ταύτας, 
συνδιεσώθη ύπ’ αύτών, βοηθούσης καί συμπραττούσηο είς 
τούτο μεγάλως τής άγιωτάτης ήμών πίστεως καί θρησκείας 
καί τής ήδη άναξιοπαθούσης καί ύπό τών ιδίων αύτής τέκνων 
πολεμουμένης φιλοστόργου ήμών μητρός Εκκλησίας.

»Τάς άρετάς δέ ταύτας, κύριοι, καί τάς μεγάλας, ύψηλάς 
καί εύγενεΐς  ιδέας μόνον ό Ε λλη ν ισ μό ς  γέννα καί άναπτύσ- 
σει είς ύπέρτατον βαθμόν' οθεν καί ήμεΐς τόν Ε λλην ισ μό ν  έγ- 
κολπούμενοι καί θεραπεύοντες καί τήν έκπολιτιστικήν αύτού 
δύναμιν άναπτύσσοντες, τόν προορισμόν του έθνους ήμών έκ- 
πληρούμεν, καί τάς βουλάς τής θ ε ία ς  Προνοίας ύπηρετοϋμεν, 
ήτις προώρισε βεβαίως τό έλληνικόν έθνος νά έκπολιτίση ά
παντα τά έθνη καί τούς λαούς τής ύφηλίου, 0lo καί υπερβαλ
λόντως αύτό ήγάπησε καί πρός αύτό καί μόνον άφειδώς έπε- 
δαψίλευσε τά δώρα τού πνεύματος καί τού σώματος, άν καί 
ενίοτε έφάνη άποστρέφουσα άπ’ αύτού τό πρόσωπον, καί 
τούτο πάλιν χάριν τής έκπολιτίσεως τών άλλων εθνών. Ναι, 
κύριοι, τό έλληνικόν έθνος είναι ό εκλεκτός καί περιούσιος 
τού Δημιουργού λαός, ε ίναι τό πεφιλημένον αύτοΰ έθνος, ε ίναι 
τέλος ό Χριστός τών άλλων έθνών, ό διδάξας καί άποκαλύ- 
ψας αύτοΐς τά κεκρυμμένα μυστήρια τής φύσεως καί τής σο
φίας. "Οπως δέ χάριν τής άπό τής αμαρτίας έλευθερώσεως 
καί σωτηρίας τού άνθρωπίνου γένους έπέτρεψεν ό πάνσοφος 
καί πανάγαθος Δημιουργός ΐνα άποθάνη άνθρωπίνως άλλά 
καί άνοστη τριήμερος ό μονογενής αύτοΰ Υιός καί Λόγος ό 
κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, οϋτω καί χάριν τού έκπολιτι- 
σμου τών άλλων έθνών έπέτρεψεν ή θ ε ία  Πρόνοια, ϊνα  καί 
τό έλληνικόν έθνος πολλάκις μάλιστα πάθη, άποθάνη καί τα
φή πολιτικώς, άλλά καί πάλιν άναστή καί λαμπρόν είς τό μέ
σον έκ τού τάφου προαχθη καί άναγνωρίσωσιν αύτό οί έντα- 
φιάσαντες καί εϊπωσι καθ’ εαυτούς «αληθώς εύνοούμενον τού 
θεο ύ  έθνος τό έλληνικόν». 'Όχι, κύριοι, δέν ε ίναι υπερβολή, 
ουτε έθνική φιλαυτία καί κομπασμός τά λεγάμενα, καθόσον
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καί αύτοί οΐ άσπονδοι έχθροί του ελληνισμού καί άκοντες ά- 
νομολογοΰσι τήν εκπολιτιστικήν ούτοϋ δύναμιν κ·Π τήν θείαν 
έν ιώ κόσμω τούτω αποστολήν του, προσεπιμαρτυρεΐ δέ καί 
ή ιστορία, ό αδέκαστος ούιος τής άνθρωπότητος κριτής.

» Είς τούς άρχαίους χρόνους έδέησε, κύριοι, νά σωθή ή Ευ
ρώπη άπό τής ’Ασιατικής βαρβαρότητος' έπί ποιαν έπεσεν ό 
κλήρος νά προσφέρη θύματα τά εύγενή καί άνδρεΐα αυτής τέ
κνα ; Έ π ί τήν Ε λ λ ά δ α .  Βραδύτερον έδέησε νά έκπολιτισθή 
αυτή ή βάρβαρος Ά σ ία ’ ποιος έδραμεν ; ή Ε λ λ ά ς  μετά τού 
’Αλεξάνδρου, ήτις μεταδίδουσα τά φώτα καί τόν πολιτισμόν 
έξυπηρέτει έν άγνοια Υσως τάς βουλός τής θ ε ία ς  Προνοίας, 
βουλομένης ϊνα έκ τής ’Ανατολής λάμψη τό φως καί ό ήλιος 
τής δικαιοσύνης ό έκ Βηθλεέμ άνατείλας τρεις αιώνας βραδύ
τερον. Τιμή καί εύγνωμοσύνη είς τόν αιώνα τών Πτολεμαίων, 
έφ’ ών ή φιλοσοφία γιγαντια ίας έχει κάμει προόδους ώς πρός 
τήν γνώσιν τού άληθοΰς θ ε ο ύ ’ όποία άρά γε ήθελεν είσθαι ή 
τύχη τού πολύ μετέπειτα άναφανέντος χριστιανισμού, έάν δέν 
είχον προδιατεθή τά πνεύματα είς παραδοχήν αύτοϋ ; Τίς δέ 
κατώρθωσε τό τοιοϋτον ; Ό  κατά τά μέρη έκεΐνα διαδοθείς 
ελληνικός πολιτισμός καί αί συστηθεΐσαι έλληνικαί σχολαί τής 
φιλοσοφίας.

» ’Αλλά τό νέον θρήσκευμα δπως έπεκταθή καί διαδοθή έ- 
χρειάζετο έπισημότητα καί κϋρος αύτοκρατορικόν’ ό κόσμος 
προσέτι ήσθάνετο τήν άνάγκην συστηματικής νομοθεσίας καί 
κοινωνικής διοργανώσεως περί τήν διοίκησιν, τήν κυβέρνησιν 
καί τήν πολιτείαν. Τό ρωμαϊκόν έθνος διά τής συμπράξεως 
τοϋ έλληνισμοϋ κατορθοΐ τοϋτο θαυμασίως καί μεταδίδεται 
οΰτως ό πολιτισμός μέχρι τών δυτικωτέρων έσχατιών τής Ευ
ρώπης. ’Ιδού καί πάλιν νέαν θυσίαν έπ ιβάλλει ή θ ε ία  Πρόνοια 
είς τό έλληνικόν έθνος’ τό καταδικάζει νά ύποδουλωθή είς 
τούς 'Ρωμαίους καί μεταφέρεται ουτω είς 'Ρώμην ή ελληνική 
παιδεία καί γλώσσα. Τοιουτοτρόπως τό έλληνικόν έθνος καί 
ύποδουλωθέν έξυπηρέτει τάς βουλάς τής θ ε ία ς  Προνοίας ύ
πέρ τοϋ χριστιανισμοϋ, δστις ένθρονισθείς πλέον έπί Κωνσταν
τίνου τοϋ Μεγάλου καί άνακηρυχθείς έπικρατοϋσα θρησκεία 
τοϋ κράτους, οφείλει τήν ΰψωσίν του ταύτην καί τήν πρόοδον 
είς τόν έλληνισμόν. Ό  έλληνισμός άντέστη γενναίως κατά 
πασών τών άναφανεισών αιρέσεων καί σχισμάτων, καί συνε- 
τέλεσε μεγάλως είς τήν άνάπτυξιν τών χριστιανικών δογμά
των. Τδού διατί λέγω, κύριοι, έν πάση πεποιθήσει δτι τό έλ-
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ληνικόν έθνος ύπήρξεν έξ αρχής δργανον εκλεκτόν τής θ ε ία ς  
Προνοίας πρός έξυπηρέτησιν τών μεγάλων αύτής βουλών.

» Καί είς τό μετά ταΰτα δέ διά πολλών καί μεγάλων δοκι
μασιών καί κινδύνων καί πολιτικών περιπετειών διελθόν τό 
έλληνικόν έθνος φαίνεται πάντοτε προωρισμένον ύπό τής 
θ ε ία ς  Προνοίας νά έκπληρώση μίαν αύτής άνεξερεύνητον καί 
άνεξιχνίαστον βουλήν. Πο,ραλείπων τά άλλα πάντα, έν μόνον 
άρκοΟμαι νά άναφέρω πολιτικόν γεγονός.

» 'Ο Βυζαντινός ελληνισμός, ό έπί χίλ ια σχεδόν έτη διατη» 
ρηθείς έπνεε τά λοίσθια' ανάγκη άπόλυτος ε ίχ ε  παραστή τής 
άναγεννήσεως τών γραμμάτων έν τή Δύσει' έν έθνος δέ έπέ- 
πρωτο νά γείνη θύμα καί νά χρησιμεύση ή κόνις του πρός 
ζωήν άλλων' ποιον τό έθνος τοϋτο ; "Εκαστος αύτό εύκόλως 
μαντεύει. Τό έλληνικόν. Είς μάτην έπεκαλέσθη τό έλεος καί 
τήν εύσπλαγχνίαν του δημιουργού του' δέν είσηκούσθη' έπρε
πε νά άποθάνη' ό πολιτικός θάνατος τού έλληνικού έθνους 
ε ίχε  προορισθή ύπό τής θε ία ς  Προνοίας ϊνα χρησιμεύση είς 
διανοητικήν καί πνευματικήν ζωήν τής Εύρώπης' πίπτει λοι
πόν τό έλληνικόν έθνος καί άποθνήσκει θάνατον τεσσάρων 
αιώνων' καί τοϋτο χάριν τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων 
έν τή Δύσει. Δ ιότι μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
πεσόντος του Βυζαντινού κράτους, έντρομοι αί Μοΰσαι φεύ- 
γουσι τήν πατρικήν αυτών έστίαν, καί οί σοφοί τής Ε λ λ ά δ ο ς  
άνδρες αναγκάζονται νά καταφύγωσιν είς τήν δυτικήν Εύρώ- 
πην' τούτο συνετέλεσεν μεγάλως είς τήν άναγέννησιν τών 
γραμμάτων έν Ιταλ ία , δπου ήνθησαν καί. αυθις ύπό τήν προ
στασίαν τών Μεδίκων καί άλλων ήγεμόνων.

» Έ κ  τούτων δλων τών ύπέρ τού πολιτισμού τής άνθρωπό- 
τητος παθημάτων τοϋ έλληνικού έθνους άπέκτησε τούτο άνα- 
φαίρετα δικαιώματα είς τήν εύγνωμοσύνην τών διαφόρων τής 
Εύρώπης έθνών, ών τινα άνταπέδωκαν αύτω τόν όφειλόμενον 
φόρον.

» Μέχρι τοΰδε άρκούντως, μοί φαίνεται, κατείδομεν τήν εκ
πολιτιστικήν δύναμιν τού έλληνισμοΰ, δστις κέκτηται έν έαυτώ 
τοιαΰτα ζωτικά στοιχεία, ώστε καί τά άλλα έθνη νά έκπολι- 
τίζη καί έαυτό πεσόν ποτε νά άνιστα καί άνυψώνη.

» ’Ιδού διατί μετά τόσας περιπετείας καί μετά τόσων έτών 
πολιτικόν θάνατον ηύδόκησε πάλιν ή θ ε ία  Πρόνοια νά τό ά- 
ναστήση καί νά τό διατηρή είς ήν άνήκει θέσιν. ’Ήδη δέ έν 
πλήρει άγάπη καί όμονοία καί έν κοινώ συμφέροντι μετά τού
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κρατοΟντος στοιχείου τό ελληνικόν έθνος ύπό τήν κραταιάν 
αιγίδα του τρισεβάστου καί φιλολάου ήμών άνακτος Σουλτάν 
Ά π τούλ Ά ζ ίζ  βαδίζει τήν όδόν του πολιτισμού καί τής προό
δου, άμφότεροι δέ οί λαοί τής επικράτειας αγωνίζονται άπό 
τίνος τόν καλόν άγώνα τής διαδόσεως τών γραμμάτων καθ’ 
άπασαν τήν Α νατολήν καί συνεργάζονται είς σύστασιν Σ χο 
λείων, Λεσχών, Αδελφοτήτων καί Συλλόγων, έξ δ ν  προσδο- 
καται ή άνάπλασις τής φίλης πατρίδος.

» Τήν πρόοδον τών φιλεκπαιδευτικών τούτων Σωματείων 
μετά μεγίστου ένδιαφέροντος παρακολουθουντες καί ύμεΐς, 
φιλόμουσι Κύριοι, καί ε ΐπερ τινές καί άλλοι ελληνικά φρονή
ματα καί αισθήματα εχοντες, καί τόν ελληνισμόν θεωρούντες 
ώς τό έμβλημα τής εθνικής ήμών ύπάρξεως, λίαν φιλοτίμως 
καί άξιεπαίνως ίδρύσασθε τόν Σύλλογον τούτον ώς καί τό ήδη 
άνεγειρόμενον κτίριον, έν ω ώς είς πνευματικήν τράπεζαν 
παράκάθηνται άνδρες μέν, ών ή καρδία έμπλεως έλληνικών 
αισθημάτων άναδεικνύει αύτούς προστάτας καί άρωγούς παν
τός έθνικοΰ έργου, νέοι δέ φιλοτιμότατοι, φιλομουσότατοι, 
καί φιλομαθέστατοι, σφριγώντες πρός τήν παιδείαν καί τόν 
ελληνισμόν προβάλλοντες ώς άσπίδα κατά παντός άλλου 
στοιχείου, δπερ ήδύνατο νά δηλητηριάση τόν έθνικόν αύτών 
χαρακτήρα. Βεβαίως σήμερον, Κύριοι, δτε καί έθνικώς καί πο- 
λιτικώς καί έκκλησιαστικώς έπιβουλευόμεθα ύπό μυρίων 
έχθρών φανερών τε καί κρύφιων, τό μόνον σωτήριον πρός δι- 
ατήρησιν τού έθνισμοΰ ήμών ε ίνα ι ή σύστασις Συλλόγων, ή 
ύποστήριξις τών Σχολείων καί ή διάδοσις τών γραμμάτων καί 
είς αύτάς άκόμη τάς κατωτάτας τού λαού τάξεις. ’Ά ν  είς τά 
τρία ταΰτα μετά ζήλου άσχοληθώμεν, ας ώμεν βέβαιοι, δτι 
κατά παντός θά ύπερισχύσωμεν. Ά ς  μή δειλιώμεν μηδέ άπελ- 
πιζώμεθα άναλογιζόμενοι τήν μικράν γεωγραφικήν έκτασιν 
καί φοβούμενοι μή πάθωμεν τό τού Άλκιβιάδου, δστις, τετυ- 
φωμένος καί μέγα φρονών έπί τώ πλούτω καί τοΐς άγροΐς 
προσετάχθη ύπό τού Σωκράτους νά άναζητήση έν τινι γεω
γραφικά) χάρτη τήν Α τ τ ικ ή ν - ώς δέ εδρε, προσέταξε τούς ά- 
γρούς τούς ίδιους άναζητήσαι' τού δ ’ είπόντος, ά λλ3 ούδαμού 
γεγραμμένοι είσίν, έπί τούτοις, είπε, μέγα φρονείς, οιπερ ού* 
δέν μέρος τής γής είσιν ; Τώ δντι έάν ευφυής τις διπλωμάτης 
θέλων νά έξελέγξη τήν έθνικήν ήμών φιλαυτίαν καί τόν έπί 
πατραγαθία κομπασμόν, ήθελε προτείνει είς ήμας χάριν άστει- 
ότητος νά δείξωμεν έπί τού χάρτου τήν μικράν αύτήν γωνίαν
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γής τήν καλουμένην Ε λ λ ά δ α , δέν ήθέλομεν αράγε εύρεθή είς 
τήν ιδίαν μέ τόν Ά λκιβ ιάδην αμηχανίαν, μή εύρίσκοντες σχε
δόν καθόλου έπί του χάρτου τήν ώραίαν ήμών πατρίδα ; Ά λ 
λά πώς ε ίνα ι δυνατόν νά μή ύπάρχη ή χώρα εκείνη, ήτις υ
πήρξε πατρίς καί μήτηρ τοσούτων θεών καί ήμιθέων, ήρώων 
καί πολεμιστών, ποιητών καί ιστορικών, ρητόρων καί πολιτι
κών, νομοθετών καί στρατηγών, φιλοσόφων, έπιστημόνων καί 
εμπειρικών καί τοσούτων άλλων δαιμόνιων άληθώς πνευμά
των ; "Οχι, κύριοι, δχι ή δύναμις καί άξια ένός έθνους δέν 
πρέπει νά μετρήται μέ τόν στενόν πήχυν τής έκτάσεως καί 
τής ύλης, άλλά μέ τό ευρύ μέτρον τής διανοητικής άναπτύ- 
ξεως, τής ηθικής μορφώσεως καί τής θρησκευτικής αγωγής, 
πρός ας ευτυχώς τείνει όλονέν τό ήμέτερον έθνος, χάρις είς 
τήν γενναιότητα μέν άφ’ ένός καί φίλομουσίαν τών γενναίων 
καί μεγαλοφρόνων αύτοΰ τέκνων, ών προεξάρχει ό σεβαστός 
καί πολύτιμος άνήρ κύριος 'Ηρ, Βασιάδης, είς δν θά όφείλη 
τήν διανοητικήν αύτής άναγέννησιν καί τήν ηθικήν άνάπλασιν 
άπασα ή ’Ανατολή, άφ’ έτέρου δέ είς τήν πεφωτισμένην καί 
φιλόμουσον κυβέρνησιν του τρισεβάστου ήμών άνακτος Σουλ
τάν Ά π τούλ Ά ζ ίζ ,  ύπό τήν κραταιάν του όποιου αιγίδα πολ
λής άπολαύουσιν εύνομίας καί πλήρους ελευθερίας αί διάφο
ροι εθνότητες, καθόσον ούχί μόνον δέν έμποδίζει άλλά καί 
συντρέχει είς τήν άνάπτυξιν τών ύπηκόων αύτής ή σεβαστή 
κυβέρνησις, όρθώς φρονούσα καί καλώς γνωρίζουσα, δτι, όταν 
οί ύπήκοοι διανοητικώς άναπτυχθώσι καί ήθικώς μορφωθώσι, 
τότε καί τά πρός άλλήλους καθή-οντα κάλλιον θά γνωρίσω- 
σι, καί πρός τήν πατρίδα χρησιμώτεροι θά φανώσι καί πρός 
τόν κραταιόν καί άδιάσειστον θρόνον πιστοί, ύπέρμαχοι καί 
άφωσιωμένοι ύπήκοοι θά διατελέσωσιν.

» Απολαύσατε λοιπόν σήμερον, ώ φιλόμουσοι καί γενναίοι 
του Συλλόγου ίδρυταί, τούς καρπούς τών εύγενών ήμών ερ
γασιώ ν δέξασθε έκ τών χειλέων άκαταλλήλου ρήτορος τόν 
δίκαιον έπαινον, τάς εύχάς καί εύλογίας του Πανελληνίου' ή 
πατρίς στέφει ύμάς διά τών άμαράντων τής εύγνωμοσύνης 
στεφάνων καί μετ ’ εύφημιών καί εύλογιών παραδίδει τά δη
μοφιλή ύμών ονόματα είς τήν έπερχομένην γενεάν, ήτις δ ι
καίως θά έγκαυχάται καί σεμνύνηται έπί τοιούτοις προγόνοις. 
Δ ι ’ ύμάς ούδεμία άλλη άμοιβή είναι κρείττων καί προσφιλε- 
στέρα εκείνης, ήν αισθάνεται πάν γενναΐον τής Θράκης τέ- 
κνον, ελληνικήν καρδίαν έν τοΐς στήθεσι περικλεΐον καί πάντα
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τάλλα δεύτερα ΘεωροΟν απέναντι του πρός τήν πατρίδα κα
θήκοντος, καί δικαίως. Διότι κατά τόν θειον Πλάτωνα «μη- 
τρός τε καί πατρός καί τών άλλων προγόνων άπάντων τιμι- 
ώτερόν έστιν ή πατρίς καί σεμνότερον καί άγιώτερον καί έν 
μείζονι μοίρα καί παρά θεοΐς καί άνθρώποις τοΐς νουν έ- 
χουσιν».

» Καί ύμεΐς μέν, δ  γεννα ία  τής Θράκης τέκνα πράττετε τό 
καθήκον ύπακούοντες είς τήν φωνήν τής πατρίδος καί τής συ- 
νειδήσεως, άλλά καί ημείς πώς νά σιωπήσωμεν ή νά έξυμνή- 
σωμεν έπαξίως τούς τε ίδρυτάς ιδία καί τόν Σύλλογον έν γέ- 
ν ε ι ; ή ποιους έπαίνους καί έγκώμια κατάλληλα νά άπονείμω- 
μεν ύμΐν τοΐς παντός έπαίνου καί έγκωμίου άνωτέροις ; Ευ
τυχώς ή φήμη τών έργασιών καθ’ άπσσαν τήν ’Ανατολήν δια- 
δοθεΐσα, δικαίως έφειλκύσατο τόν σεβασμόν καί τήν συμπά
θειαν του Πανελληνίου καί τών όμοταγών σωματείων, ιδίως 
δέ τών έν Κωνσταντινουπόλει μεγατίμων Συλλόγων, οϊτινες 
πάντοτε μετά πολλοϋ έπαίνου έντιμον αύτοΰ μνείαν ποιούν
ται, καί ώς παράδειγμα αύτόν προτείνουσι τοΐς άλλοις συλ- 
λόγοις, οσάκις πρός αύτούς δ ι ’ έγκυκλίων των άποτείνονται. 
Ού μήν άλλά καί οί λόγιοι τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  ώς καί οί διασημότεροι τών φιλογενεστάτων καί φι- 
λομούσων ομογενών λίαν εύνοϊκώς ύπέρ αύτου έκφράζονται, 
διά παντός μέσου τόν άγώνα αύτοΰ ύποστηρίζοντες καί ένι- 
σχύοντες.

» "Ωστε έξ όλων τούτων, κύριοι, άπαλλάττομαι έγώ τοϋ 
τάς δυνάμεις μου ύπερβαίνοντος δυσχεροϋς έργου νά πλέξω 
τόν πανηγυρικόν του Συλλόγου τούτου, καθότι άδιστάκτως 
φρονώ καί πιστεύω, ότι καί όλα τά εύοσμα άνθη του έαρος 
άν συλλέξη τις, καί όλην τήν εύγλο^ττίαν του Δημοσθένους 
άν έχη, πάλιν δέν θά δυνηθή έπαξίως νά έπαινέση, άλλά θά 
κινδυνεύση έν τώ στόματι άδεξίου ρήτορος όλον του Σ υ λ λό 
γου τό μεγαλεΐον. ‘Υπό τοΰ φόβου τούτου λοιπόν καί έν αύ- 
τώ τώ τέλει του λόγου μου κατεχόμενος παρακαλώ ύμας, ω 
εύγενεΐς καί φιλόμουσοι άκροαταί μου, όπως έπιεικεΐς κριταί 
του αυτοσχεδίου μου τούτου λόγου φανήτε, άποβλέποντες 
μάλλον είς τό αίσθημα καί τήν προθυμίαν ή είς τήν δεινότητα 
καί ευγλωττίαν του λαλοΰντος, πρός όν άπ’ άρχής τοσαΟτα 
δείγματα έπιεικείας καί εύνοιας έδοτε. ’Αλλά πριν ή κατέλθω 
του βήματος, έπιτρέψατέ μοι, παρακαλώ, νά άποδώσω έν όνό- 
ματι τοΰ Συλλόγου τόν δίκαιον έπαινον καί τήν βαθυτάτην
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ευγνωμοσύνην πρός τόν μέγαν του Συλλόγου ευεργέτην καί 
προστάτην, τόν σεβαστόν ήμών ποιμενάρχην άγιον Η ρακλείας. 
Ε π α ρ χ ία  τοιοΟτον έχουσα φιλόμουσον καί γενναιόδωρον άρ- 
χιερέα πολλά καί μεγάλα δικαιούται παρ’ αυτού νά προσδοκά 
αγαθά, καί ούχί μόνον Μουσών τεμένη νά ίδρύη, άλλά καί 
είς έτι μείζονα καί δαπανηρότερα νά άποδύηται έργα, γινώ- 
σκουσα έκ τών προτέρων δτι πρόθυμον συναρωγόν καί συναν- 
τιλήπτορα έξει τήν αύτού σεβασμιότητα πρός άποπεράτωσιν 
τού δπερ άνέλαβεν Η ρακλείου έργου.

» "Ηδη καταπαύοντι τόν λόγον καί τού βήματος κατερχο- 
μένω μοι επιτρέψατε, παρακαλώ, δπως διερμηνεύς γείνω τών 
αισθημάτων καί τής άφοσιώσεως πρός τόν φιλόλαον ήμών 
άνακτα.

Ζήτω ό Τρισέβαστος ήμών άναξ Σουλτάν Ά π τούλ  Ά ζ ίζ  Χάν.

Ζήτω ή Αυτού Σεβασμιότης ό 'Ά γ .  Ηρακλείας.

Ζήτω τό σεβαστόν προεδρεΐον καί τά αξιότιμα μέλη τού Σ υ λ 
λόγου.

Ζήτω ό Σύλλογος, ζήτω ή Κοινότης.

Έ ν  'Ραιδεστώ, τή 15 Αύγούστου 1874.

Κ. ΤΣ.  Β Α Γ Ι Α Σ  -

'Η κάτωθι έκθεσις, ή άποσταλεΐσα πρός τούς έν Κωνσταντινου- 
πόλει Φιλολογικόν καί θρακικόν Συλλόγους πραγματεύεται περί τής 
έν γένει έκπαιδευτικής καταστάσεως εις ολόκληρον τήν Θράκην καί 
άποτελεΐ έγγραφον δηλωτικόν τής γενομένης σοβαράς έργασίας, 
δ ι5 δ καί παραθέτομεν ολόκληρον τό κείμενον αύτής.

Ε ίνα ι άξιοσημείωτον δτι τό περιεχόμενον τού έγγράφου τούτου 
περισυνελλέγη κατόπιν έπιτοπίου έρεύνης έπί τούτω άπεσταλμένου 
τοΰ Συλλόγου είς δλας τάς περιοχάς τάς άναγραφομένας έν αύτω.

"Ομοιαι έκθέσεις συνοπτικώτεραι άπεστάλησαν καί άλλαι προ
ηγουμένως, φρονοΰμεν δμως δτι ή δημοσιευομένη, ώς μεταγενεστέρα 
έμφανίζει γενικωτέραν μορφήν, ώστε νά παρέλκη ή δημοσίευσις τών 
προηγουμένων :
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« Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  

τής πνευματικής καταστάσεως τών περί τήν Ραιδεστόν 

επαρχιών άποσταλεϊσα πρός τους έν Κωνσταντινουπόλει 

Φιλολογικόν και Θρακικόν Συλλόγους

‘Ραιδεστός τη 27 Ίανουαρίου 1874.

’Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

» Ά ποστέλλοντες  ύμΐν σήμερον στατιστικήν τής πνευματι
κής καταστάσεως τών περί τήν ήμετέραν πόλιν επαρχιών, αί- 
τοόμεθα συγγνώμην διά τήν βραδύτητα τής αποστολής προ- 
ελθοΰσαν έκ τής καθυστερήσεως πληροφοριών τινων τών άπω- 
τέρω επαρχιών, ώς καί έκ τής έπιθυμίας ήμών του νά δυνη- 
θώμεν δσον ενεστιν άκριβέστερον νά φωτίσωμεν τόν ύμέτερον 
Σύλλογον. Έ ν  πρώτοις λοιπόν δέν νομίζομεν άπό σκοπού νά 
δώσωμεν ύμΐν περιληπτικήν άνάλυσιν τών έκθέσεων καί στα
τιστικών έκάστης έπαρχίας, άρχόμενοι άπό τής ήμετέρας πό
λεως.

Α '. Π εριφέρεια  ζΡαιδεστοϋ.

» Περιλαμβάνει χωρία δέκα, καί ή μεν ‘Ραιδεστός διατηρεί 
σχολεία 4, είς ά φοιτώσι μαθηταί καί μαθήτριαι 500, διδά- 
σκουσι δέ διδάσκαλοι μετά βοηθών καί παιδονόμων 11, δ ι ’ους 
πληρώνεται μισθός 479 λίραι τουρκικαί τών όποιων αί μέν 
250 προέρχονται άπό εισοδημάτων τής Κοινότητος, τάς δέ 
λοιπάς άνεδέχθη ό Σύλλογος ήμών νά πληρώνη έκ του ιδιαι
τέρου του ταμείου διά τήν προαγωγήν τών Σχολείων, τά ό
ποια προ τής συστάσεώς του δέν έβαινον καλώς. Έ ν  'Ραιδε- 
οτώ, καίτοι ό πληθυσμός αύτής ανέρχεται είς 27000 κατοίκων, 
όμως μόνον 6000 ε ίνα ι 'Έλληνες, οί δέ λοιποί διαφόρων έθνι- 
κοτήτων. Έ ν  δέ ταΐς 9 περί αύτήν κώμαις καί χωρίοις κατοι- 
κουμέναις ύπό 10600 κατοίκων Ε λλήνω ν, ύπάρχουσι Σχολεία  
είς ά φοιτώσι μαθηταί περί τούς 600, έν οις καί μαθήτριαι 
σχεδόν 50' διδάσκουσι δέ 10 διδάσκαλοι πληρωνόμενοι έτη- 
σίως περί τάς 240 λίρας. Τή προτροπή του ήμετέρου Σ υ λλό 
γου συνέστησαν είς δύο έξ αύτών καί ’Αδελφότητες, ή Φ ιλό
πτωχος τής Πανίδου, καί ή Φιλόμουσος έν Σχολαρίω, ήτις 
συνέστησε τό έκεΐ ύπάρχον Σχολεΐον, πρότερον μή ύφιστά-
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μενον. Είς δύο έκ τών χωρίων τούτων, Νεοχώριον καί Τσανακ- 
τσί, ό Σύλλογος ήμών προέτρεψε τούς κατοίκους καί συνέστη
σαν σχολεία καί προς ένθάρρυνσιν αύτών άνεδέχθη νά πλη- 
ρώνη έτησίως άνά τέσσαρας λίρας. ι_ίς άπαντα ταύτα ό Σ ύ λ 
λογος ήμών χορηγεί δωρεάν βιβλία τών απόρων μαθητών' καί 
τά μέν τούτων έχουσι καλώς, ύπολείπεται δέ τό Σιλτζίκιον τό 
όποιον έχει αγράμματον διδάσκαλον, καί τοϋ όποιου σπου- 
δαίως ό Σύλλογος σκέπτεται νά βελτιώση τήν κατάστασιν ά- 
ποστέλλων κατάλληλον διδάσκαλον, τόν όποιον θά άναγκα- 
σθή νά πληρώ νη έν μέρει έκ τοϋ ιδιαιτέρου του ταμείου.

Β ',  Π εριφ έρεια  ‘Ηρακλείας.

» Περιλαμβάνει μετά τής πόλεως πέντε χωρία οίκούμενα ύπό 
2300 κατοίκων. Καί έν μέν τή ‘Ηράκλειά ύπάρχει Σχολεΐον 
Έλληνικόν καί ’Αλληλοδιδακτικόν, είς ά φοιτώσι μαθηταί περί 
τούς 160, έν οις καί μαθήτριαι τινες, διδάσκαλοι δέ δύο πλη- 
ρωνόμενοι 85 λίρας έκ τών πλουσίο^ν εισοδημάτων τοϋ έν τή 
πόλει Μοναστηριού, τά όποια καλώς διαχειριζομένη ή Κοινό- 
της δύναται καί νά προάξη τά έκπαιδευτικά της καταστήματα. 
Τά τέσσαρα τών χωρίων στερούνται παντάπασι Σχολείων, 
δύο όέ καί έκκλησίας. Έ ν  ένί δέ μόνω, τώ Σουλτάν Τσιφλίκι, 
διδάσκει ό ίερεύς έν τώ νάρθηκι’ ένεργεία τοϋ ήμετέρου Σ υ λ 
λόγου συνέστη καί έκεΐ Φιλόμουσος ’Αδελφότης, τήν όποιαν 
προτρέπομεν δπως έν τώ κύκλω τών ενεργειών της συμπερι- 
λάβη καί τήν ύποστήριξιν τής παιδείας εις τά χωρία ταϋτα.

Γ .  Π εριφέρεια  Ταόρλον (Τυρολόης).

» Έ ν μέν τή πόλει οικουμένη ύπό 4000 ομογενών, ύπάρχουσι 
Σχολεία , Έλληνικόν, ’Αλληλοδιδακτικόν καί Παρθεναγωγεΐον, 
είς α φοιτώσι μαθηταί καί μαθήτριαι 350, διδάσκαλοι δέ τρεις 
πληρωνόμενοι περί τάς 200 λίρας έκ τών εισοδημάτων τής 
μιας καί μόνης έκκλησίας των, καί έκ δικαιωμάτων, άτινα 
λαμβάνουσι παρά τών ιερέων των λόγω έμβατηκίου” τή προ
τροπή δέ τοϋ ήμετέρου Συλλόγου συνέστη ό έκεΐ Φιλεκπαιδευ
τικός Σύλλογος, δστις πάνυ φιλοτίμως έργάζεται πρός διάδο- 
σιν τής παιδείας έν τή πόλει καί έν τοΐς χωρίοις. Έ κ  τριών 
χωρίων οίκουμένων ύπό 700 Ε λ λή νω ν  είς έν μόνον ύπάρχει 
διδάσκαλος, είς 14 δέ άλλα μικτά χωρίδια δέν ύπάρχει οϋτε
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διδάσκαλος, ούτε εκκλησία, άλλά μία μόνη μεθ ’ ένός ίερέως 
δ ι’ άπαντα,

Δ \ Περιφέρεια Βιζύης

» Περιέχει χωρία 14·, καί έ ν μέ ν τ ή  Βιζόη οικουμένη ύπό 2000 
'Ελλήνων, ύπάρχουσι Σχολεία, Έλληνικόν καί ’Αλληλοδιδα
κτικόν, είς ά φοιτώσι 175 μαθηταί καί 30 μαθήτριαι' διδάσκουσι 
δέ δύο διδάσκαλοι πληρωνόμενοι 120 λίρας άπό εισοδημάτων 
έκκλησίας καί τόκους άποθεματικοΰ κεφαλαίου τής Κοινότη- 
τος. Έ ν  δέ τοΐς περί αυτήν 11 έλληνικοΐς χωρίοις οίκουμένοις 
ύπό 8000 περίπου κατοίκων, ύπάρχουσι σχολεία άλληλοδιδα- 
κτικά καί δημοτικά, εις ά φοιτώσι 300 μαθηταί περίπου, οί δέ 
διδάσκαλοι πληρώνονται περί τάς 120 λίρας' είς δέ τά χωρία 
Τσακηλί καί Σεράγιον ούτε διδάσκαλος ούτε εκκλησία ύπάρ- 
χει' είς τό τελευταΐον τούτο, οί κάτοικοι πολλάκις ήθέλησαν 
ν ’ άνεγείρωσι Σχολεΐον καί εκκλησίαν, ά λλ ’ ήμποδίσθησαν 
ύπό τών συνοίκων των φανατικωτάτων ’Οθωμανών, ώς έκ 
τούτου δέ παντελής έξαχρείωσις καί διαφθορά τών ήθών ύ- 
πάρχει. Οί δυστυχείς χωρικοί άναγκάζονται νά έκκλησιάζων- 
ται μεταβαίνοντες είς χωρία μίαν ώραν άπέχοντα, είς δέ τά 
τρία χωρία, Τσώγκαραν, 'Άγιον Ίωάννην καί Πινακά ύπάρ
χουσι διδάσκαλοι διδάσκοντες τήν έλληνικήν γλώσσαν καί είς 
μέν τό πρώτον μετά δυσκολίας κατώρθωσεν ό ήμέτερος Σ ύ λ 
λογος νά συστήση Σχολεΐον, έν ω διδάσκει διδάσκαλος μαθη- 
τής τής έν Χάλκη θεολογικής Σχολής, πρός δν πληρώνει έπι- 
μίσθιον 15 λίρας, πρός εύχαρίστησιν δέ τών κατοίκων συντη
ρεί ό Σύλλογος ήμών δύο ύποτρόφους έκ τού χωρίου τούτου 
είς τό ένταΰθα Έλληνικόν Σχολεΐον, είς δύο δέ έτέρους προσ
φέρει δωρεάν κατοικίαν καί τά διδακτικά βιβλία. Είς δέ τό 
δεύτερον ό διδάσκαλος καίτοι Βούλγαρος έξεπαιδεύθη δμως 
έν Βιζύη καί διδάσκει τήν Έλληνικήν, οί δέ κάτοικοι άποτρο- 
πιάζονται. τάς πράξεις τών ομογενών των. Του τρίτου Πινακά 
ό διδάσκαλος ε ίναι άξιος παντός έπαίνου, δ ι ’ δ καί πρός έν- 
θάρρυνσίν του ό Σύλλογος τώ πληρώνει έτησίως όκτώ λίρας,

Ε'. Περιφέρεια Μηδείης.

» Έ ν τή κωμοπόλει ταύτη οικουμένη ύπό 1000 περίπου κα
τοίκων, ύπάρχει μόνον ’Αλληλοδιδακτικόν Σχολεΐον, διαλυ-
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θέντος πρόΈτών τοΰ ελληνικού Σχολείου δ ι5 έλλειψιν πόρων, 
φοιτώσι δ ’ έν αύτω 70 μαθηταί καί ό διδάσκαλος πληρώνεται 
λίρας 30. Έ ν  δέ τη κωμοπόλει Σαμμακόβιον, οικουμένη υπό 
2500 κατοίκων, υπάρχει Σχολεΐον Έλληνικόν καί ’Αλληλοδι
δακτικόν, έν οις φοιτώσι μαθηταί 175 καί 30 μαθήτριαι, οί δέ 
διδάσκαλοι πληρώνονται λίρας 90. Είς δύο δ ’ έτερα ελληνικά 
χωρία Τρουλιά καί Ούργάζι ύπάρχουσι διδάσκαλοι καί 165 
μαθηταί, μισθός δέ τών διδασκάλων είναι λίραι 32. Είς τά 
χωρία Μάτζουρα, Μπλάτζα, Πυργόπουλον, "Αγιος Στέφανος 
καί Γ ΐάτρος, οίκούμενα ύπό 1200 περίπου κατοίκων, συνέστη- 
σεν ό ήμέτερος Σύλλογος έν τώ κεντρικωτέρω αύτών τήν 
Μάτζουραν, Σχολεΐον είς δ φοιτώσι 40 μαθηταί, καί πρός συν- 
τήρησιν του όποιου πληρώνει λίρας 28. Είς δέ τό χωρίον Βε- 
λίκα, τή ένθέρμω αιτήσει τών κατοίκων, προ τριών περίπου 
μηνών συνέστησε Σχολεΐον, πρός συντήρησιν τοΰ όποιου πλη
ρώνει 15 λίρας. Είς δέ τό Ζύρνοβον εστίαν τών σχισματικών 
Βουλγάρων διδάσκεται μόνον ή βουλγαρική καί ή τουρκική 
γλώσσα.

Σ Τ '. Π εριφέρεια  Χαριονπόλεως„

»  Έ ν  τή κωμοπόλει ύπήρχε μέχρι τινός άθλιος καί κωφός 
διδάσκαλος διδάσκων έν τω νάρθηκι τής έκκλησίας' ήδη δέ τή 
προτροπή καί συνδρομή του ήμετέρου Συλλόγου καί ιών έν 
αυτή παρεπιδημούντων Ήπειρωτών άνεγείρεται Σχολεΐον, είς 
δ θέλομεν φροντίσει νά πέμψωμεν καί κατάλληλον διδάσκα
λον. Έ κ δέ τών περί αυτήν 8 χωρίων, οίκουμένων ύπό 2400 
κατοίκων, τά μέν τέσσαρα έχουσι Σχολε ία  είς ά φοιτώσι 85 
μαθηταί, είς τά δύο διδάσκει ό ίερεύς έν τώ νάρθηκι, τά δέ 
λοιπά στερούνται παντάπασι Σχολείων.

Ζ ' . Π εριφ έρεια  Αονλε Βονργαζίου.

» Έ ν  τή κωμοπόλει Λουλέ Βουργάζι, οικουμένη ύπό 2000 
ομογενών, ύπάρχει Σχολεΐον Έλληνικόν καί ’Αλληλοδιδακτι
κόν, είς ά φοιτώσι 200 μαθηταί, έν οΤς καί 40 μαθήτριαι, δι- 
δάσκουσι δέ διδάσκαλοι τρεις, πληρωνόμενοι 120 λίρας, έξ 
είσοδημάτων τής έκκλησίας, καί έκ κληροδοτημάτων φιλομού- 
σων πατριωτών των παρεπιδημούντων έν 'Ρωσσία. Τά τής 
Κοινότητος ταύτης δέν έχουσι καλώς ένεκα τής τών δυναμέ-
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νων ολιγωρίας, διότι καί παρθεναγωγείου στερούνται καί δι
δασκάλους έχουσιν ακαταλλήλους' άλλά μέ λύπην μας βλέ- 
πομεν δτι ό έκεΐ Σύλλογος δέν έκπληροι δπως πρέπει τόν προ
ορισμόν του (*). Έ κ  τών 7 χωρίων, τά μέν 6 οίκοΰνται ύπό 
4000 περίπου κατοίκων Ε λ λή νω ν  έχοντα σχολεία δημοτικά μέ 
μαθητάς 180, ό δέ μισθός τών διδασκάλων λίραι 100, Είς τά 
δύο διδάσκει ό ίερεύς’ είς τό έν τούτων τό Τσιφλίκ- Κ ίο ϊ εφέ
τος ό ήμέτερος Σύλλογος άντικατέστησε τόν ανίκανον διδά
σκαλον δ ι’ άλλου ικανού, πρός δν πληρώνει ώς έπιμίσθιον λ ί
ρας 5. Είς έτερον δέ τήν Μεσσηνήν, ένθα μέχρι τούδε δέν υ
πήρχε σχολεΐον, άνεγείρεται ήδη έκ βάθρων τοιούτον τή προ
τροπή καί συνδρομή τού ήμετέρου Συλλόγου. Είς άλλο δέ χω
ρίον τό Σατή-Κίοϊ ύπό 400 κατοίκων οίκούμενον συνέστησε 
προ διετίας σχολεΐον ό Σύλλογος ήμών πληρώνων ώς έπιμί- 
σθιον λίρας 8.

Η '. Π εριφέρεια  ' Ε ξα μ ιλλ ίο υ .

» 'Η κωμόπολις αϋτη μετά 4 άλλων χωρίων κατοικεΐται ύπό 
2000 Ε λ λή νω ν  καί 500 ’Αλβανών, καί είς μέν τό Έ ξαμίλλ ιον  
ύπάρχει διδάσκαλος πληρωνόμενος 30 λίρας καί διδάσκων μα
θητάς 75. Ό μοίως καί είς τό Βαργιαμήτσι καί Μεγαρίτσι ύ
πάρχουσι διδάσκαλοι π λ η ρ ω ν ό μ ε ν ο ι  40 λίρας καί μαθηταί 55. 
Είς δέ τά έτερα διδάσκει ό ίερεύς έν τώ νάρθηκι.

Θ'. Π εριφ έρεια  Μάλγαρα.

» 'Η κωμόπολις Μ άλγαρα οικουμένη ύπό 1200 Ε λ λή νω ν  έ
χει σχολεΐον άλληλοδιδακτικόν μέ μαθητάς 55 έν οις καί 10 
κοράσια" μισθός διδασκάλου λίραι 30. Περί αυτήν ύπάρχουσι 
24 μικτά χωρία καί έχουσι πληθυσμόν ύπέρ τάς 8000, είς μέν

ί*; Μετά χαράς ήμών ά ν α γγ έλ λο μ ε ν  σήμερον δτ ι  τή πρωτοβουλία 
του έκε ΐ  μουσοψιλοΰς  Συλ λόγου ,  άνηγέρθη έκ βάθρων λαμπρόν ο ι 
κοδόμημα,  δπερ θά χρησ ιμεύση διά παρθεναγωγε ΐον  δσον ουπω συ- 
στηθησόμενον,  τά δέ ψ ι λόμουσα τοΰ Βουργαζ ίου τέκνα, έννοήσαντα 
τά καθήκοντά των. μ ετά δραστηρ ιότητος  ένεργοΰσ ι  τά τή πατρίδι  
των ωφέλιμα,  ώς δέ πληροφορουμεθα σκέπτονται  και είς άντ ικαιά-  
στασιν τών ακαταλλήλων  δ ιδασκάλων των, δι3 άλλων ικανών καί 
άξιων τής νυν εποχής.
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τό εν έκ τούτων υπάρχει δημοτικόν σχολεΐον μέ μαθητάς 40  ̂
καί μέ μισθόν διδασκάλου λίρας 23. Είς τά 9 χωρία ύπάρχου
σι διδασκαλεία ένθα διδάσκονται μαθηταί υπέρ τούς 160, τούς 
διδασκάλους πληρώνουσιν είς σίτον' είς τά 3 διδάσκει ό ίερεύς 
τοΰ χωρίου' είς δέ τό έν ό ηγούμενος του έν αύτω μοναστη
ριού, καί είς τό έν ούδόλτος υπάρχει σχολεΐον. Είς δέ τά έτε- 
ρα 7 χωρία έχοντα πληθυσμόν 2500 κατοίκους, μόνον είς τό 
έν, τό Δογαντζί, διατηρεί πρό διετίας ό ήμέτερος Σύλλογος 
δημοτικόν σχολεΐον πληρώνων τόν διδάσκαλον 15 λίρας κατ’ 
έτος, είς έτερον τό Αιζγάρι έσύσιησεν έπίσης διδάσκαλον, 
πρός δν πληρώνει έπιμίσθιον λίρας 5. Είς τρίτον τό Τεσλίμιον, 
άπέστειλε διδάσκαλον, άλλά δέν έγένετο δεκτός ύπό τής μιας 
μερίδος τών κατοίκων, ή έτέρα δμως έξητήσατο τήν συνδρομήν 
του Συλλόγου πρός άνέγερσιν Σχολής, δπερ καί προθύμως έ- 
πράξαμεν, καί μετά τήν άποπεράτωσιν τής οικοδομής θά φρον- 
τίσωμεν καί περί άποστολής καταλλήλου διδασκάλου' είς δέ 
τά δύο διδάσκει ό ίερεύς αύτών ελληνιστί' είς δέ τά ύπολει- 
πόμενα 3 ούτε σχολεΐον ούτε διδάσκαλος ύπάρχει. Προσέτι 
ύπάρχουσι καί 3 άλβανικά χωρία, έξ ών είς τό έν υπάρχει δι
δάσκαλος, είς τό δεύτερον διδάσκει ό ίερεύς, είς δέ τό τρίτον 
ουτε διδάσκαλος υπάρχει ουτε σχολεΐον. Είς ιήν έπαρχίαν 
ταύτην υπάρχει μοναστήριον άνήκον είς τήν έν ’Ά θω νι Μονήν 
τών Ίβήρων, τό όποιον έκτος τής φορολογίας τών κατοίκων 
άλλο τίποτε δέν πράττει' έάν δμως ληφθή φροντίς δπως τό ή- 
μισυ τών πλουσίων εισοδημάτων δαπανάται είς τήν μόρφωσιν 
τών κατοίκων, μεγίστη θά προκύψη ώφέλεια.

Γ . Περιφέρεια, Μακρας Γέφυρας.

» Έ ν  μέν τή κωμοπόλει Μακρα Γεφύρα οικουμένη ύπό 1000 
Έ λλήλω ν καί 800 Βουλγάρων συνέστη τή ένεργεία του ήμετέ
ρου Συλλόγου Φιλεκπαιδευτική "'Αδελφότης, ήτις πάνυ φιλο- 
γενώς έργαζομένη κατήρτισεν έπί τό βέλτιον τήν Σχολήν αύ
τής προσλαβουσα άξιόλογον διδάσκαλον, δστις διδάσκει καί 
ελληνικά μαθήματα είς τάς άνωτέρας τάξεις' προτίθεται δέ ή 
’Αδελφότης είς τό προσεχές έτος νά συστήση και ιδιαιτέραν 
έλληνικήν σχολήν. Έ κ δέ τών περί αύτήν 38 χωρίων, τά μέν 
30 ε ίναι ελληνικά, οίκούμενα ύπό 13000 περίπου κατοίκων, έξ 
ών τά μέν 10 έχουσι σχολεία άλληλοδιδακτικά, δημοτικά καί 
διδασκαλεία, είς δέ τά λοιπά διδάσκει ό ίερεύς έκάστου χω-



Π ό λ ις  και Ν ομός Ρα ιδεστόν 61

ρίου, έκ δέ τών 5 έτέρων χωρίων, οίκουμένων ύπ’ 'Αλβανών, 
τό μέν έν έχει αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον, τά δύο δημοτικά 
καί τ ’ άλλα δύο στερούνται παντάπασι. Στερούνται επίσης 
σχολείων, καί τά τρία βουλγαρικά, ών οί κάτοικοι άναγνωρί- 
ζουσι μόνον τόν έξαρχον τών σχισματικών Βουλγάρων* ύπάρ
χουσι δέ καί άλλα χωρία ών τά ονόματα άγνοούμεν.

» Πρός σαφεστέραν δέ κατάληψιν τών ιδιαιτέρων στατιστι
κών λέγομεν ύμΐν, δτι έν ταΐς στήλαις τών στατιστικών ήμών 
δπου λέγομεν δημοτικόν σχολεΐον έννοουμεν, δτι είς τήν σχο
λήν ταύτην διδάσκονται μέν τά έν ταΐς άλληλοδιδακτικαΐς 
σχολαΐς διδασκόμενα μαθήματα, ούχί δμως καί κατά τήν πα- 
ραδεδεγμένην μέθοδον* διδασκαλεΐον δέ δπου μόνον τό άλφά- 
βητον, ή όκτάηχος καί τό ψαλτήριον διδάσκονται, δπου δέ ση- 
μείοΰμεν δτι διδάσκει ό ίερεύς, άν αυτός είναι άγράμματος, 
τό ιε  τί αύτός διδάσκει καί ήμεΐς άγνοούμεν* δπου δέ σημει- 
ουμεν δτι ό διδάσκαλος ε ίνα ι έκ Γανοχώρων σημαίνει δτι, ώς 
είς τά πλεΐστα συμβαίνει χωρία, ό διδάσκαλος ουτος ήτο πρό- 
τερον μεταπράτης ή άγωγίάτης, έργον δπερ οί πλεΐστοι τών 
Γανοχώρων κάτοικοι μετέρχονται, καί μετά τήν άπώλειαν τών 
κεφαλαίων των ή τόν θάνατον τών ζώων των μετεμορφώθη είς 
διδάσκαλον, οί τοιοΰτοι μόλις γνωρίζοντες νά χαράξωσι τό 
δνομά των πληρώνονται δμως ύπό τών έγχωρίων, οϊτινες διά 
τήν άμάθειάν των δέν δύνανται νά κρίνωσι περί τής ίκανότη- 
τος αυτών* δπου ύπάρχουσιν αί στιγμαί ( . . . )  σημαίνουσιν 
δτι τό έν τή κορυφή τής στήλης άναφερόμενον δέν ύπάρχει* τό 
δέ σημεΐον (— » —) σημαίνει τό δμοιον τού άνωτέρου καί τό λευ
κόν σημαίνει δτι άγνοεΐται.

» Τοιαύτη μέν καθόλου ύπάρχει ή κατάστασις, κύριοι, τών 
περί ήμάς έπαρχιών, ούχί βέβαια τόσον ευάρεστος, άν καί ό 
Σύλλογος ήμών μετήλθε πάντα τά δυνατά μέσα δπως βελτι- 
ώση αυτήν, πού μέν διεγείρων τόν ζήλον καί τήν φιλοτιμίαν 
τών κατοίκων πρός σύστασιν σχολείων καί συνεισφέρων, πού 
δέ έξ ίδιων του συνιστών καί διατηρών σχολεία, ύποστηρίζων 
καί χορηγών είς άπαντα έν γένε τά χωρία δωρεάν τά βιβλία 
καί λοιπά διδακτικά μέσα διά τούς άπορους μαθητάς. Ά λ λ ’ 
έν τή συστάσει του ό Σύλλογος ευρε τήν κατάστασιν τών έ
παρχιών τούτων οίκτροτάτην καί δέν ήτο βεβαίως δυνατόν έν 
τοσούτω βραχεί χρονικώ διαστήματι νά βελτιώση αυτήν περισ
σότερον, καθόσον πολλά άπήντα προσκόμματα τόσον έκ τής 
άδρανείας και άδιαφορίας τού κλήρου, δσον καί έκ τής άμα-
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θείας τών κατοίκων, καί τών ένεργεκΰν της βουλγαρικής προ
παγάνδας, της οποίας απόστολοι, έξ Άδριανουπόλεως, Φιλιπ- 
πουπόλεως καί άλλων βουλγαρικών πόλεων, άδιαλείπτως δια- 
τρέχουσι τά βουλγαρικά χωρία, καί διαφθείρουσι τάς συνειδή
σεις τών κατοίκων. Πολλά δέ κωλύματα είς τάς ένεργείας ή
μών παρενεβάλλοντο καί έξ αύτών τών ομογενών’ οϋτω π. χ. 
τή συστάσει τοΰ Επισκόπου του Μητροπολίτου Η ρακλείας 
άπεστείλαμεν έσχάτως διδάσκαλον είς χωρίον τι Καρλίκιοϊ 
τής έπαρχίας Κεσσάνης' οί δέ κάτοικοι τή προτροπή τών Κεσ- 
σανέων, οϊτινες δυσμενώς πρός τόν Επίσκοπον διέκειντο, δέν 
έδέξαντο αύτόν. Καί κατωρθώσαμεν μέν έν μέρει νά ύπεκκαύ- 
σωμεν τόν πρός τήν παιδείαν ζήλον τοϋ π?\.είστου μέρους τών 
χωρικών, άλλά προσέτι ύπολείπεται ήμΐν νά πράξωμεν πολλά' 
πολλαί καί μεγάλαι αί άνάγκαι' 'Ηράκλειος ό άγών, καί πολ
λά πρός τοϋτο άπαιτοϋνται χρήματα* τό δέ ταμεΐον ήμών δέν 
δύναται ν ’ άνθέξη είς τό πλήθος τών άπαιτήσεων καί τών ά- 
ναγκών.

» Έ π ί τοϋ παρόντος, δπως έπαρκέσωμεν είς τάς μάλλον 
κατεπειγούσας άνάγκας, έπιτρέψατε ήμΐν νά έκφράσωμεν τήν 
γνώμην μας, καί νά ύποδείξωμεν ύμΐν όποΐα μέσα θεωροΰμεν 
κατάλληλα πρός έπίτευξιν τοϋ έκπαιδευτικοϋ σκοποϋ, δν έπι- 
διώκομεν. Καί δή ώς συντελεστικά πρός τοϋτο θεωροΰμεν’ α /  
τήν σύστασιν καί διατήρησιν δύω Παρθεναγωγείων, ένός μέν 
έν Βιζύη ή Σαμμακοβίω, ετέρου δέ έν Μάλγαρα ή Μακρά Γε- 
φύρα, διότι τά μέρη ταϋτα καί κεντρικώτερα είναι καί μάλλον 
έκτεθειμένα είς σκευωρίας, δέονται λοιπόν συντόνου μερίμνης 
καί έπαγρυπνήσεως καθόσον έκ τών δύο τούτων έστιών, δύ- 
νανται καί αί όρμαί τής σκοτοδίνης ν’ άνασταλώσι, καί τά έν 
τα ΐς  Έπαρχία ις ταύταις στοιχεία νά όμονοώσι. β'. Τήν έκ τών 
κεντρικωτέρων χωρίων τών διαφόρων τούτων Επαρχιώ ν δια- 
τήρησιν δέκα τούλάχιστον υποτρόφων μαθητών καί ισαρίθμων 
μαθητριών έν τώ καθ’ ήμάς Έλληνικώ Σχολείω καί Παρθενα
γωγεία), δπως έκπαιδευόμενοι ένταϋθα, χρησιμεύσουσιν έπειτα 
ώς διδάσκαλοι είς τά ίδ ιά  των χωρία. Έ κ  τούτων δέ διττή 
προκύπτει ώφέλεια, πρώτον μέν μορφουνται κατάλληλοι διδά
σκαλοι, όποιοι δυστυχώς είς τά μέρη ταϋτα έλλείπουσι, καί 
δεύτερον λαμβανομένης έγγυήσεως παρά τούτων θά διδάσκω- 
σι κατόπιν μέ όλιγώτερον μισθόν, γ'. Τήν συνδρομήν τήν ό
ποιαν ήθέλετε ψηφίσει διά τάς Έπαρχίας ταύτας κρίνομεν κα
λόν νά στείλητε διά τοϋ ήμετέρου Συλλόγου, δστις σκοπιμώ-
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τερον θά διαθέτη αυτήν, και διά τών ολίγων άτινα θά συνει- 
σφέρη είς έκαστον χωρίον θά προτρέπη καί τούς χωρικούς νά 
συνεισφέρωσι καί ουτοι έστω καί μικρόν τι ποσόν έκ μέρους 
των. Οϋτω δέ διευθύνων τάς ένεργείας τών διά τής προτρο
πής αύτοΰ συστηθέντων Συλλόγων καί ’Αδελφοτήτων θέλει 
φθάσει είς εύάρεστον άποτέλεσμα.

» Ταΰτα καθιστώντες ύμΐν γνωστά, Κύριοι, πεποίθαμεν δτι 
ό ζήλος καί ή φιλογένεια ή χαρακτηρίζουσα τόν ήμέτερον Σ ύ λ 
λογον άπό τής πρώτης ημέρας τής συστάσεώς του, θέλει έμ- 
πνεύσει ύμάς καί αυθις, δπως δράμητε είς βοήθειαν καί άνα- 
κούφισιν τών πασχόντων άδελφών, τούς οποίους ή έλαχίστη 
αναβολή ή άδιαφορία δύναται νά ρίψη είς τούς όνυχας 
τών μυρίων διωκτών αύτοϋ. Άρκοΰσι ταυτα νομίζομεν, Κύ
ριοι, πρός Σωματεΐον δπερ κάλλιον ήμών γινώσκει καί θερα
πεύει τάς άνάγκας τής είς ύμάς στηριζούσης τάς ελπίδας πα- 
τρίδος.

» Έ ν  τούτοις διατελοΰμεν μετά του προσήκοντος σεβασμού.

'Ο Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
Κ. Γ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ι Δ Η Σ  Γ. ΛΑΖΙΔΗΣ

Ό  Σύλλογος άπό τών πρώτων μηνών τής ίδρύσεώς του εδρε 
προθύμους άρωγούς καί συνεργάτας δχι μόνον έν "Ραιδεστώ, ά λ λ ’ 
έν δλη τή Θράκη μέχρι αύτής τής Κωνσταντινουπόλεως, δπου στε
νάς ε ίχε σχέσεις μετά τοΰ αυτόθι Φιλολογικού Συλλόγου. Έ ξ  άλλου 
Σύλλογοι Φιλολογικοί καί Επιστημονικοί ώς τών Α θηνώ ν, τών Σ ερ 
ρών, τής Φιλιππουπόλεως, τής Βραΐλας, τής Άδριανουπόλεως καί 
τής Κωνσταντινουπόλεως προθύμως συνέβαλλον είς τό έργον του 
’Άφθονοι προσφοραί, εύεργεσίαι, δωρεαί πλουσίων Ραιδεστηνών, ση- 
μαντικαί χρηματικοί ένισχύσεις φιλομούσων Μητροπολιτών ηϋξανον 
τούς πόρους του Συλλόγου, έπλούτιζον τήν Βιβλιοθήκην του καί έκί- 
νουν πρός έγγραφήν νέα μέλη, καί πρός καλλιτέραν άπόδειξιν τών 
λεγομένων, άς άφήσωμεν νά ομιλήσουν οί άριθμοί καί πίνακες, τούς 
όποιους συνελέξαμεν περιληπτικώς άπό τούς δημοσιευομένους τήν 
εποχήν έκείνην ισολογισμούς τών ετησίων χρήσεων.

"Ο ισολογισμός του Α' έτους άναφέρει :
Ποσόν έσόδων άπό συνδρομάς καί δωρεάς 225.781 γροσίων
Τόμους περιεχομένους έν τή Βιβλιοθήκη του Συλλόγου 233 
’Αριθμόν μελών (τακτικών, έπιστελλόντων, επιτίμων κλπ.) 205
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Ό  ισολογισμός τοϋ Β' έτους αναφέρει:
Ποσόν εσόδων 265 λίρας
’Αριθμός μελών (τακτικών,έπιστελλόντων, επιτίμων κλπ.)253 
Τόμους περιεχομένους έν τή Βιβλιοθήκη τοϋ Συλλόγου 300

Ό  ισολογισμός τοϋ Γ' έτους άναφέρει:
Ποσόν εσόδων άπό συνδρομάς καί δωρεάς 291.039 γρόσια
’ Αριθμόν μελών τακτικών μόνον (έκτος τών μελών 

τοϋ έξωτερικοϋ, τών έπιτίμων, έπισιελλόν- 
των ή άντεπιστελλόντων) 116

Τόμους περιεχομένους έν τή Βιβλιοθήκη τοϋ Συλλόγου 500

Σ η μ . Συντάξεως. Ή χρυσή λ ίρα έ τ ιματο  τότε 105 γρόσια.

Ό  Σύλλογος τούς σημαντικούς αύτοϋ πόρους, τούς οποίους 
καθίστων πλέον σεβαστούς, αί άφθονοι δωρεαί διαθέτει μέ εύσυνει- 
δησίαν καί σύνεσιν. Ιδρύεται. Πινακοθήκη καί Μουσεΐον, περιλαμ· 
βάνον πλουσίαν συλλογήν νομισμάτων, έπιγραφών, άναγλύφων καί 
άγαλμάτων.

Παραθέτομεν Κατάλογον τών έν τώ Μουσείω τοΰ Συλλόγου 
νομισμάτων :

« Ό  Σύλλογος ήμών άπό τής συστάσεως αύτοΰ κέκτηται μέ
χρι σήμερον 621 νομίσματα διάφορα, Ε λλη ν ικά , 'Ρωμαϊκά, 
Τουρκικά, κτλ., άτινα έδωρήθησαν τώ Συλλόγω ώς έξης’ τινά 
δέ καί ήγοράσθησαν.

1 1 5  Ελληνικά.

1 ΑριΦ.
Νομίαμ. Τόπου Είδους Δωρηται

θασίων
Μαρωνιτών
Βιζυηνών

1 Α θηνώ ν 
3 Προυσαέων

άργυροϋν Σ. Μακρής
» Ιωάννης έκ Κων/λεως

άνά έν οί κ. κ.χάλκινα

άργ.
χάλκ.

Γ. θεοχαρίδης 
Ά να γν . Ποιμενίδης 
ό Συνόδων Δοσίθεος 
Άγορασθέντα ύπότοϋΣυλλ. 2 
θ .  Λεμονίδης
Άγορασθέντα ύπό τοϋ Συλλ.
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Άρΐ'δ'.
Νομέσμ. Τόηον Είδους Δωρη ταϊ

1 Κυζικηνών χάλκ.
18 ’Αλεξάνδρου άργ. (μέγα)

Σημ. Τούτων 10 
ήγοράσθησαν ύπό μικρόν 
τού Συλλόγου. χάλκ.

χρυσοϋν 
3 άργ. μεγ 
1 »

8 Φιλίππου 4 χάλκ. 2 άργ
» 1 »
» 1 άργ. μέγα

8 Λυσιμάχου χάλκ.

Βισανθηνών
Βυζαντινών
Άμισοϋ

Έψέσου
Λαμψάκου
Θεσσαλίας

αργ.
»

χάλκ.
»

χάλκ. 1 
» 1 

όρειχ. 1 
χρυσ. 1 
άργ. 2 
άργ.

μεγα
1

Λεσίλα(Μακεδ.) »  μέγα 
Άθηνάς Νικηφ. χάλκ. 
Τιβεριουπόλ. όρειχάλκ. 
Διοσκούρων »
Α ίν ίων »
Νικοδιέων »
Περινθίων »

» χάλκ. 1
"Αβδηριτών χάλκ.
Κομόδου »

"Αγορασθέντα ύπό τοΰ Συλλ.
οί Κύριοι
Κ. Δαμιάνοβιτσ
Δ. X. Κωσταντίνου
Ά θ .  X. Ά γγελά κη
Ά θ .  Νικολάου
X. θεόδ . Σταυρίδης
Άργυράκης έκ Ναΐπκιοϊ

I. Λεούνης 
Κ. Χριστοδούλου 
I. Λεούνης 
Μ. X. Γιαννάκη 
Παντελ. Κωνσταντινίδης 
(διδάσκαλος Πανίδου) 

Κωνστ, Χαλβατζίδης 
Ά γορασθέντα ύπό τού Συλλ. 
Χουσνη βέης
Άγορασθέντα ύπό τοΰ Συλλ.

Ά θ .  Μανουηλίδης 
Ά γορασθέν  ύπό του Συλλ. 

» » »
Γρ. Λαζίδης 

» » 1 Σύλλ,
Α. Φουρτούνης 
θ .  Τσούνης
Ά γορασθέν ύπό του Συλλ. 
I. Λεούνης 
Ά ν .  Ποιμενίδης 
Ν. X. Γιαννάκογλους 
Άγορασθέν ύπό του Συλλ. 

» » »
Ά θ .  Μανουηλίδης 
"Αγορασθέν ύπό τοϋ Συλλ. 
Δ. Φουρτούνης

« Θρακικά» 5
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ΆρίΌ*.
Νομίομ. Τόπον Ει'δονς Δωρη ταϊ

1 Φιλιππουπολιτών»
1 Περσέως (Μακ ) άργυρ.

’Ά γνω στα  χάλκ.
όρειχ.
άργ.

»
χάλκ.

»
»

άργ.
’Ά γνω στα  άργυρ.

χάλκ.
25 χάλκ.1 
6 άργ. J

Ά γορασθέν  ύπό του Συλλ 
» » » 

Έ μμ. Κλονάρης 
Νεόφυτος Αρχιμανδρίτης 
Γρ. Λαζίδης 
θ .  Τσούνης 
Μ. X. Γιαννάκη 
Π. Κωνσταντινίδης 
Β. Χρυσοδόντης 
Φ. Κλαψίδου 
Π. X, Γεωργάκη 
Γρ. Καλλίδης 
Άγορασθέντα 
ύπό τοΰ Συλλόγου

3 9  Ξένων Χωρών.

4
1

18

Παπικόν
>“
»

Πολωνικά
»
»

Α ρμένικά
Περσικόν
Τουρκικά

»
»
»
»
»

Συριακά

αργ.

χάλκ. 
όρειχ. 
χάλκ. 13 
χρυσ. άργ.

Μ. Μαργαριτώφ 
Τριαντ. Κωνσταντίνου 
Κ. θεοδωρίδης 
θ .  Πελτέκης 
Δ· Λαζίδης 
Κ. θεοδωρίδης 
Άγορασθέντα ύπό τοΰΣυλλ.1

Α. Φουρτούνης 
Ά θ .  Μανουηλίδης 
Σ. Μακρης 
Λ. Πανάς 
Δ. Πελτέκης
Άγορασθέντα ύπό τοΰ Συλλ. 

» »  »

1 0 3  c Ρωμαϊκά.

'Ρωμαϊκόν όρειχ. μέγα Σ, Βενλίδης
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Ά ριΦ . 
No μία μ. Τόπι

Κλεοπάτρας
'Ρωμαϊκόν

Βυζαντινά

Εϊδονς Δωρηταί

όρειχ. μέγα Σ. Μακρής
χάλκ. μέγα Χουσνή βέης

» » Δ. Σταυρίδης
άργ. » Ά ρ .  Παρτάλης

» » θ .  Τζούνης
άργ. μικρ. 3 » »

» 2 Δαμιάνοβιτσ
άργ. μικρ. 2 Σ. Νάτσου (κουνδουρα)
1 άργ.1 χάλ. Ά θ .  Μανουηλίδης
Ί άργ.1 χάλ. Μ. Κουβαλακίδης
1 άργ. Κ. θεοδωρίδης

12 χάλκ. Δαμιάνοβιτσ
1 άργ. Α. Πανας
1 άργ. Κ. Γ. θεοδωρίδης

» Ά ρχιμανδ. Νεόφυτος
» Δ. Σταυρίδης
» θ .  Αεμονίδης
» I. Αεούνης
» Α. Φουρτούνης
» Α νδρικός Πετρίδης

2 » Γρ. Λαζίδης
13 χάλκ. Σπ. Καραμανλής
4 » Στ. Βενλίδης
4 » I. Αεούνης
1 » Ά ν α γν .  θεοδώρου

21 » Άγορασθέντα ύπό του Συλλ.
18 άργ. » » »

1 χρυσ. » » »

1 1 3  Β νζα ν ιινά .

χάλκ. Δ. Σταυρίδης
» Α. Φουρτούνης
» Ν. Νάτσου
» I. Λεούνης

22 » Δαμιάνοβιτσ
1 άργυρ. Λ. Ίωάννου έκ 40Έκκλησιών
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Άριύ'.
Νομίσμ. Τόπου Είδους Δωρηταί

1 άργυρ. Γ. Χατζή Δημητρίου
2 » Εύστράτιος Σεργιάδης

δημοδιδάσκαλος Βιζύης
72 χάλκ Άγορασθέντα ύπό τοΟΣυλλ.
7 άργυρ. » » »
4 χάλκ. Συνόδων Δοσίθεος

Διάφορα.

250 νομίσματα διάφορα, έκτος τών ανωτέρω, έδωρήθησαν 
τώ Συλλόγω ήμών ύπό διαφόρων άνωνύμως, τινά δέ καί ήγο- 
ράσθησαν ύπό τοΰ Μουσείου».

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα επιγραφών :

’Επιγραφ ή Α ' .

. .Φ Ο . . .
Σ  Τ Ο Υ Ε Α . . .
Ν Ο θ  Ε Τ Η Σ . . .
Σ  Μ Ο Π Ο A I . .
Ω Μ Ο Ν

εύρεθεΐσα έν Τσόρλω.

’Επιγραφή Β  .

Υ Π Ε Ρ  Β Α Σ Ι Λ Ε  
Ω Σ  Ε Υ Μ Ε Ν Ο Υ  
Φ Ι Λ Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ  
Θ Ε Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Υ Ε Ρ  
Γ Ε Τ Ο Υ Δ Η  Μ Η 
Τ Ρ Ι Ο Σ  Π Ο Σ Ε Ι  
Δ Ω Ν I Ο Υ

Εύρεθεΐσα έν Πανίδω κώμη άπεχούση μίαν ώραν τής 'Ραιδεστοϋ.

Ε π ιγρα φ ή Γ ' .

Μ Ε Ν Ε Κ Ρ Α Τ Η
Μ Ε Ν Ε Κ Ρ Α Τ Ο Υ

Εύρεθεΐσα έν Πανίδω.
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’Επιγραφή Δ'.

I ΟΡΠΚ
ι γ λ /'λ γ λ

/ Ί  ΙΔ Ε ΙΕ Α Ι

Κ Δ ε Γ , Ι Ε Υ / Π  A C M
Γ7 ΑΛΙ ΤΑ ι

£  Τ α  ρ λ  Υ λ / ν τ
ΑΥΓΤ/νΤ

ν Ν - Τ Ε Π Ο ί Γ

J  £ Τ Ρ Ο Ι Ι Ν Θ Μ

Ό\Υ0 ΑΓι ?
Γ  Κ Α ΐ π
L  A  Α/ ' / -

Εύρεθεΐσα έγ Γανοχώροις.
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Ε π ιγρ α φ ή  Ε '.

6 A W

H i e  

J f r r s  e j t

Εύρεθεΐσα έν Πανίδω

Επιγραφή ΣΤ'.

’ Επί αναγλύφου παριστάνοντος τρεΐς ανθρώπους, μίαν γυ
ναίκα καθημένην έπί έδρας τούς δέ ετέρους δύο κατακεκλι- 
μένους, έμπροσθεν τών όποιων ύπάρχει τράπεζα μετά σκευών 
περιεχόντων έδώδιμα καί παρά τί] τραπέζη δοχεΐον, έξ ου 
έξέρχονται φλόγες.

Π Α Π Α Σ  Δ Ο Ρ Ζ Ι Ν Θ Η  Δ Ο Ρ Ζ Ι Ν Θ Η Σ

Α Ι Ν Ε Σ Ι Δ Α Μ Ο Υ Α Φ Ρ Ω Δ Ε Σ Α Δ Ο Ρ Ζ Ι Ν Θ Η

Εύρεθεΐσα έν Μεσηνη.

Επιγραφή Ζ '.

Ο Τ Ο Ρ 

I A Ν Ο

Εύρεθεΐσα έν Γανοχώροις.

Επιγραφή Η'·

Έ π ί άναγλύφου παριστάνοντος γυναίκα ίσταμένην προ βω- 
μοΟ καί κρατούσαν δόρυ' παρ’ αότη δέ κύων ΐσταται.

Α Τ Ο Υ . . . . . .

Δ  I Ε . . . .

Εύρεθεΐσα έν Γανοχώροις.
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’Επιγραφή Θ'.

Υ Π Ε Ρ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ  

A Τ Τ A Α Ο Υ 

Φ Ι Α Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ  

Κ Α Ι  Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ  

Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

Ε Σ Τ I A I Ο Σ 

I E  I Μ A Ρ Τ Ο Υ

Εύρεθεΐσα έν Πανίδω.

’Επιγραφή Τ .

Υ Π Ε Ρ  Β Α Σ Ι Α Ε  

Ω Σ  Α Τ Τ Α Λ Ο Υ 

Φ Ι Α Α Δ Ε Α Φ Ο Υ  Κ Α Ι  

Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ  

Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ  

Ε  Ω Τ Α Σ 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  

Εύρεθεΐσα έν Πανίδω

sΕπιγραφή ΙΑ '.

Έ π ί αναγλύφου παριστάνοντος δύο γυναίκας τήν μέν κρα
τούσαν κάλαθον τήν δέ έτέραν δύο μήλα έν ταΐς χερσίν.

/ \ H M C / \ C t h P A

Εύρεθεΐσα έν Κωνσταντινουπόλει
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'Επιγραφή I B '.  ·

θ Γ ν 7 Υ Υ Ι Σ . Τ Ω .

Υ λ ο υ ζ ε λ ί ς .

ζ υ λ ο υ  κ ε ν θ ο υ

Yc j E'ΙΛΥΤΟΥ 
Yh Ά I h\l£lt/
Γ / Γ  Λ Μ Ε /Υ Ο Σ

I ΤΗ
Εύρεθεΐσα έν Βιζύη

Ε π ιγρ α φ ή  I F '.

Θ Ε Ω Ι  Α Γ Ι Ω Ι  Υ ψ  I Σ Τ Ω I Υ Π Ε Ρ Τ Η Σ  
Ρ Ο I Μ Η Τ Α Α Κ Ο Υ  Κ Α Ι  Π Ο Ι Θ Ο Δ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ  
Ε Κ  Τ Ο Υ  Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Κ Ο Ι Λ Α Λ Η Τ Ι Κ Ο Ν  
Π Ο Λ Ε Μ Ο Ν  Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Υ  Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α Σ  
Ε Υ Ξ Α  Μ Ε Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ω Ν  
Γ Α Ι Ο Σ  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  Κ Ρ Ο Κ Ο Σ  Χ Α Ρ Ι Σ  
Τ Υ Π Ο Ν .

Εύρισκομένη έπί μεγάλου λίθου έκ μαρμάρου εν τινι δάσει 
παρά χωρίον τι Μακριώτισαν καλούμενον καί άπέχοντι μίαν 
ώραν νοτιοανατολικούς τής Βιζύης.



Π όλις  και Ν ομός Ρα ιδεστοϋ 7 3

’Επιγραφή Ι Δ ' .

Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ο Τ Υ Σ  Β Α Σ I Λ Ε Α Σ Α Δ A Λ Α 

Κ.ΑΙ Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α Ν  Π Ο Λ Ε Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ε I A Ν 

Τ Ο Υ Σ  Ε Α Υ Τ Ο Υ  Γ Ο Ν Ε Σ  

Θ Ε Ο Ι Σ  Π Α Τ Ρ Ω Ο Ι Σ

Εύρισκομένη έπί μαρμάρινης πλακός έν τη Μητροπόλει τής Βιζύης

’Επιγραφή Ι Ε \

\ Α'Ε-ΡΙΤΛΛΆ
ν Ι ι ΤΡΟΤΓΑΙ 0

Υ Έ Ο Υ Ζ Ι Τ Η  

Η /Υ Χ Α Ρ Ι Σ .

Εύρεθεΐσα έν Βιζύη.



JΕ π ι γ ρ α φ ή  Ι Σ Τ ' .

ίΊΜ KAMtKAA
fJhCAAGgA TSB 
-O G T ftM M M A T O

6 ΘΒΝ0 0eocTftriociMc
Εύρεθεΐσα έν Πανίδω.

’Επιγραφή Ι Ζ '

Λ V P  Κ γ /ν τΑ Ν ο τ  b UAL· LI
Α  Γ Λ 1/ ' ι / \ YVJ Κ T L  ©/
Ε/// Vv/A/ I /\/VI /(ΓΓΓ lit ΑΕΕ PO
O L  ί ι h!3AH 01 Μ ΙΤ Ο Υ  ΕΛΕΑ&Γ

Εύρεθεΐσα έν Πανίδω.
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5Α ν ά γ λ υ φ α .

«1. Έ π ί κιονοκράνου πεποικιλμένου μέ άνθη ροδοδάφνης καί 
φύλλα παΐς πτεροφόρος κρατών έπ ’ ώμων πυρσόν, παριστά* 
νων ίσως τόν πυρσοφόρον έρωτα. Εύρέθη έν Περίνθω καί έ- 
δωρήθη ύπό Δ. Καρακατσάνη.

2. Ίππεύς άνευ αναβολέων, τη μέν δεξιά χειρί κρατών τόν 
χαλινόν του ι'ππου τη δέ αριστερά τόν έπί τοϋ ώμου του κρε- 
μάμενον μανδύαν, έμπροσθεν τοΰ ίππέως δένδρον, εις τόν 
κλώνα του όποιου έλίσσεταί όφις, ύπό τόν ι'ππον φαίνονται 
δύο ζώα κΰνας όμοιάζοντα, ών τό έν έπιβαίνει τοΰ άλλου. 
Εύρέθη έν τώ χωρίω Τσιψλη Δ ιογίοΰ.

3. Δύο σώματα γυναικών, ών ή μέν μία κρατεί τήν χεΐρα 
παρά τήν παρειάν της καί φαίνεται θρηνούσα, ή δέ έτέρα έκ- 
τείνει τήν δεξιάν της καί φαίνεται προσφέρουσά τι τή έτέρα. 
Εύρέθη έν τώ χωρίω Ναΐπ Κίογίοΰ καί έδωρήθη ύπό Κωνστ. 
Βόμβα.

4. Δύο σώματα γυναικών, ών ή μέν κρατεί κάλαθον, ή δέ 
έτέρα δύο μήλα, ύπό τάς όποιας φαίνεται καί ή ύπό τό ψη- 
φίον ΙΑ επιγραφή- εύρέθη έν Κων/πόλει καί έδωρήθη ύπό θ .
I. Τζούνη.

5. Ίππεύς δμοιος μέ τόν ύπ’ άριθ. 2. Τούτου ό μανδύας 
φαίνεται άναπεπταμένος, έμπροσθεν δέ αύτοΰ δένδρον έπί 
τοΰ όποιου έλίσσεταί όφις" εύρέθη έν τώ χωρίω Σιμιτλή καί 
έδωρήθη ύπό τοΰ ποιμένος Ευστρατίου.

6. Ίππεύς δμοιος τώ ανωτέρω, έμπροσθεν αύτοΰ ΐσταται 
ύπό δένδρον γυνή έκτείνουοα αύτω τήν δεξιάν χεΐρα καί φαί
νεται προσφέρουσά τι αύτω' εύρέθη έν τώ χωρίω Πανίδω.

7. Κεφαλή βοός περί τήν οποίαν ύπάρχει χονδρή κάμιλος' 
εύρέθη έν τώ χωρίω Πανίδω.

8. Έ π ί κιονοκράνου κεφαλή βοός, παρ’ αυτή δέ φαίνεται 
κεφαλή τις όμοιάζουσα τή τής Μεδούσης' εύρέθη έν τώ χωρίω 
Μεσηνή.

9. Γυνή καθημένη έπί έδρας παρά τή όποια ϊστανται δύο 
λέοντες* εύρέθη έν Μεσηνή*

10. Περί τράπεζαν, έφ’ ής ύπάρχουν σκεύη φέροντα έδώδιμα, 
κάθηται γυνή τις έπί έδρας, καί παρ’ αυτήν κατακέκλινται 
δύο άνδρες, φαίνεται δέ καί σκεΰος έξ οδ έξέρχονται φλόγες. 
Έ π ί τοΰ άναγλύφου τούτου ύπάρχει ή έκτη άναφερομένη έπι- 
γραφή.
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11. Ε νώ πιον  βωμοΰ φαίνεται ίσταμένη γυνή κρατούσα δάρυ, 
και παρ’ αυτή κύων κυνηγετικός' υπό ταύτην υπάρχει ή ζ\ επ ι
γραφή' εύρέθη έν Γανοχώροις καί έδωρήθη ύπό του άγιου Σ υ 
νόδων νυν δέ Μέτρων.

12. Τρεις  γυναίκες ϊστανται όρθιαι κρατοΰσαι τούς ώμους 
άλλήλων' εύρέθη έν Βιζύη καί έδωρήθη ύπό Ν. ’Αριστοβούλου.

13. Κίων, έφ’ ου φαίνεται έγγεγλυμμένη κεφαλή λέοντος βα* 
ναύσου τέχνης' εύρέθη έν τινι τουρκι,κώ χωρίω καί έδωρήθη 
ύπό Χατζή Δημητρίου»,

" Α γ ά λ μ α τ α .

«1 .  Ά γ α λμ ά τ ιο ν  όρειχάλκινον παριοπάνον άνδρα πωγωνο- 
φόρον μετά στεφάνου έπί τής κεφαλής, γυμνόν έχοντα τήν 
χλαμύδα έπί του αριστερού βραχίονος, δν κρατεί ύψωμένον 
πρός τά άνο:> καί διά τού δακτύλου δεικνύει τι, έν δέ τή έτέρα 
χειρί φαίνεται κρατών ρόπαλον ή σκήπτρον’ τό άγαλμάτιον 
τούτο ε ίνα ι έντελώς σώον καί εύρέθη έν Βιζύη.

2. Ά γα λμά τιον  όρειχάλκινον παριστάνον δύο παλαιστάς 
πωγωνοφόρους γυμνούς, ων ό εις  κρατεί τόν έτερον έκ τών 
οπισθίων περισφίγγων αυτόν περί τήν όσφύν, οδτος δέ φαί
νεται προσπαθών νά άποσπάση τάς χεΐρας αυτού' τοϋ ανα
γλύφου τούτου, κατά τά άλλα σώου, έλλείπει τού μέν ένός 
παλαιστοΰ ή ήμίσεια κνήμη τοΰ ποδός, τοΰ δέ έτέρου οί δύο 
πόδες" εύρέθη έν Βιζύη καί έδωρήθη ύπό Γιαννάκου.

3. Ά γα λμά τιον  όστέϊνον παριστάνον πολεμιστήν μετά κον
τού έπιχιτωνίου καί τιάρας καί ζώνην περί τήν όσφύν έχοντα, 
κρατούντα δέ διά τής δεξιάς χειρός άσπίδα, έλλείπουσιν δμως 
ή δεξιά χειρ καί οί πόδες. Τό άγαλμάτιον τούτο άποσυντί- 
θεται είς φλοιούς καί πάλιν προσαρμόζεται. Εύρέθη έν Λουλέ 
Βουργαζίω καί έδοορήθη ύπό τού κυρίου Φ. Κλαψίδου. ’Ίσως 
παριστα Αιγύπτιόν τινα μέγαν έν τώ τόπω.

4. ’Ά γ α λ μ α  μαρμάρινον παριστάνον παΐδα άγένειον μέ πτέ
ρυγας, γυμνόν καθήμενον έπί ιχθύος καί κρατούντα διά τής 
άριστεράς χειρός τήν ράχιν τοΰ ιχθύος' έλλείπουσιν ό δεξιός 
βραχειών καί ή άριστερά πτέρυξ. Εύρέθη έν 'Ηράκλειά (Πε- 
ρίνθω) καί έδωρήθη ύπό Ή. Βασιλειάδου.

5. Κορμός γυναικός περιβεβλημένος χλαμύδα' έλλείπουσιν 
ή κεφαλή, αί χεΐρες καί οί πόδες.
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6. Κορμός γυναικός μετά χλαμύδος λαμπρώς έπεξειργασμέ- 
νος. Έ λλείπουσιν ή κεφαλή, αί χεΐρες καί οί πόδες. Εύρέθη 
έν Βιζύη καί έδτορήθη ύπό τού Άλληλοδιδάκτου Ευστρατίου.

7. Κορμός άνδρός εις φυσικόν μέγεθος, καί τούτου έλλεί- 
πουσιν ή κεφαλή, αί χεΐρες καί οί πόδες. Εύρέθη έν τινι τουρ- 
κικώ χωρίω καί έδωρήθη ύπό Χατζή Δημητρίου Σ ιμιτλιώτου».

Π ρ ο ζ ο μ α ί .

«1 .  Προτομή γενειοφόρου άνδρός εύρεθεΐσα έν Σχολαρίω.
2. Προτομή Μεδούσης εύρεθεΐσα έν Γενή Τσιφλικίω παρά 

τήν 'Ηράκλειαν».

Δ ι ά φ ο ρ α ,

«α ' .)  Πίδαξ καλλιτεχνικούς έπεξειργασμένος, έοκαμμένος 
καί πεποικιλμένος έπί μονολίθου μετά έξ στηλών. Εύρέθη έν 
Πανίδω.

β'.) Στήλη Κορινθιακού ρυθμού έπί τής οποίας ύπάρχουσι 
πεποικιλμέναι σταφυλαί, πτηνά, έρωτιδεΐς καί ά λ λ α ’ εύρέθη 
έν Πανίδω.

γ '.) Χειρ άγάλματος φυσικού μεγέθους’ εύρέθη έν ‘Ραιδεστώ.
δ'.) Κεφαλή άγάλματος φυσικού μεγέθους’ εύρέθη έν 'Ραι- 

δεστω.
ε'.) Κεφαλή άγάλματος μικρού μεγέθους’ εύρέθη έν 'Ηρά

κλειά καί έδωρήθη ύπό Η. Βασιλειάδου.
στ'.) Λυχνία πήλινος, έπί τής οποίας φαίνεται κεφαλή γυ- 

ναικός’ εύρέθη έν Χαριουπόλει καί έδωρήθη ύπό Καραγιαννο- 
πούλου».

Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α .
« 1. "Εν ιερόν Εύαγγέλιον έπί μεμβράνης δωρηθέν ύπό Κα- 

ραγιαννοπούλου-
2. "Ομοιον άγορασθέν.
3. Χειρόγραφόν τι ιστορικόν Βυζαντινής έποχής τοΰ όποιου 

έλλείπει ή άρχή καί τό τέλος».

Κ  α μ έ α ι,

« 1. Έ γγλυφ ος, παριστώσα τοξότην στηρίζοντα τόν αγκώνα
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τής δεξιάς χειρός, δ ι ’ ής κρατεί τό τόξον, έπί στήλης, είς τούς 
πόδας τής οποίας φαίνεται λύρα.

2. Ό μο ια  παριστώσα δύο όρθιας γυναίκας ών ή μία φέρει 
πτέρυγας κρατούσας τάς χεΐρας άλλήλων.

3. Ό μοία , μέ προτομήν άνδρός.
4. Ό μοία , μέ προτομήν γυναικός' ύπό του 'Αγ. Συνάδων.
5. Ό μο ία , μέ δύο πρόσωπα.
6. Όμοία, παριστώσα τόν Ποσειδώνα.
7. Όμοία, παριστώσα άνδρα ίστάμενον καί κρατούντα τή 

δεξιοί ρόπαλον.
8. ’Ανάγλυφος λευκή, μέ πρόσωπον γυναικός έχούσης πτέ

ρυγας έν τή κεφαλή' έδωρήθη ύπό Γρ. Κ. Λαζίδου».

Ά η ο λ ι ΰ ' ώ σ ε ι ς .

« α ’.) Όκτώ άπολιθώσεις φυτών, φύλλων, ξύλων καί κόκκων 
αγνώστων ήμΐν.

β'.) Ά πολίθω σις κοχλίου.
γ'.) Ά πολίθω σις οστράκου.
Πρός δέ διάφορα άλλα θαλάσσια οστρακόδερμα καί λοιπά 

φυσικά περίεργα.
Ταΰτά είσι δσα ήδυνήθημεν μέχρι τούδε νά συλλέξωμεν. 

’Έχομεν δέ δΓ έλπίδος, δτι έν τώ μέλλοντι θά δυνηθώμεν νά 
γίνωμεν κάτοχοι καί άλλων πολυτιμοτέρων άντικειμένων.

Αίτούμεθα δέ συγγνώμην παρά τών άρχαιολόγων άναγνω- 
στών, διότι μή δντες έξ έπαγγέλματος άρχαιολόγοι δέν ήδυ
νήθημεν νά διαγνώσωμεν κάλλιον καί περιγράψωμεν σαφώς 
καί λεπτομερώς τάς έν τώ μουσείω ήμών άρχαιότητας.

Κατωτέρω πσραθέτομεν τάς πρωτοβουλία του Συλλόγου γενο- 
μένας διαλέξεις :

« Δ η μ ό σ ι α  μ α δ ή μ α τ α .

Τον Α '. ’Έτονς.

I. Β. Χρυσοδόντης Περί άεροστάτου.
Κ. Γεωργιάδης Περί ήθικής καί διανοητικής μορφώ-

σεως τής κοινωνίας,άναγνώσματα 2.
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Α. Πρωτοπαπαδάκης 
Ν. Βουτσϊνος 
I. Β. Χρυσοδόντης 
Κ. Γεωργιάδης 
Γ. Κρητικός 
Γ. Γεωργιάδης

Α. Πρωτοπαπαδάκης 
Κ. Ααζαρίδης

Περί άρετης
Περί άσθενείας έν γένει.
Περί τηλεγράφου. ’Αναγνώσματα 2. 
Πανηγυρικός.
Περί τής ιστορίας τής ιατρικής. 
Περί γεωγραφικών άνακαλύψεων 

καί περίπλου τής γής.
Περί ψυχής.
Περί κυκλοφορίας του αΐματος, 

άναγνώσματα 2.

Τον Β ' . ετονς.

I. Β. Χρυσοδόντης

Κ. Γεωργιάδης 
Γ. Άριστάρχης 
» »

Περί φιλολογίας έν γένει καί περί 
έλλην. φιλολογίας 

Πανηγυρικός.
Περί τής παρ’ "Αραψι χημείας. 
Περί τής παρ’ ’Ά ρα ψιν  ορυκτολο

γίας.

Τον Γ ' . ετονς.

Άρχιμανδρ. Νεόφυτος Περί τής ώφελείας του εμπορίου.
Γ. Κ. Λαζίδης Ιστορικά αποσπάσματα, άναγνώ

σματα 2.
Μ. Δ. Μαργαριτώφ Βυζαντινήν Ιστορίαν, άναγνώ

σματα 2.
Γρηγ. Καλλίδης Περί δεισιδαιμονιών.
Δ. Μισιτζής Τραγωδίαν αύτοΰ ανέκδοτον.
Ν. Βουτσϊνος Περί ηλικίας ύπό φυσιολογικήν

εποψιν.
Κ. Τσαούση Βάγιας Περί ελληνικού πολιτισμού.
» » » Πανηγυρικός.
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Παραθέτομεν ονομαστικόν κατάλογον τών εισφορών πρός τόν 
Σύλλογον ϊνα κατανοηθή ή προθυμία τών εντοπίων καί ξένων δπως 
συμβάλλωσι είς τό έργον του Συλλόγου καί ϊνα οί έπιζώντες επί
γονοι συγγενείς καί φίλοι τών φιλομούσων τής έποχής εκείνης έπα- 
ναφέρωσι εις τήν μνήμην των τά όνόματά των καί μιμηθώσιν αύτούς 
είς τήν ύπέρ τών κοινών πραγμάτων φροντίδα καί πατριωτικήν συμ
παράστασήν των.

Κ α τ ά λ ο γ ο ς  

τών μέχρι σήμερον συνδραμόντων τόν Σύλλογον.

Μεγάλοι ενεργέται.

Ή Α. Σ. ό άγιος Η ρ α κ λ ε ία ς  Κ. Πανάρετος συνδρομή 50 Λ. όθ. κατ ’έτος  
» » » Συνδρομή τρ ιετή ς  Γρ. 15.900

’Ανώνυμος » > » 28.000
Ε λ λ η ν ικ ό ς  Φιλ. Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Κ/πόλεως » » Λίρ. Ό θ. 105
θ ρα κ ικ ό ς  Φιλεκτυ Σ ύ λλ ο γ ο ς » 2> διετής » 2> 80

Ε ν ε ρ γ έ τ α ι .

Κ. Γ. θ εο δ ω ρ ίδ η ς  δωρ. όμολόγ. 200 λιρ. 'Ρα ιδεστός συνδ.τριετ. Γρ. 5830
Ά θηνό δ. Ν. Δ ημ ητρ ίο υ 100 » » » 3574
Ε ύ α γγέλη ς  Μανδανάκης » » 100 » » 2438
Ά ρ γ ιμ α ν δ ρ .  Νεόφυτος » » 50 » » » » » 1590
Δ ημ ήτρ ιο ς  Σ τα υ ρ ίδ η ς » » 50 » » » » » 1378
’Α δελφοί Λαζιδαι » 7> 50 » ;> » 1378
’Αδελφοί Μαργαριτώφ γ> » 50 » » ί· 1272
Ά λ έ ξ .  Ν. Φουρτούνης 5> » 50 » » » » » 1272
Τριαντ. Κωνσταντίνου > » 50 y> » » » 1270
Σ τα ΰ ρο ς  Τζορτζώφ 50 » » » .* » 1060
Κιρκόρ Ά λ γ ια ν α κ ιά ν » » 50 » » » » » 1060
Γεώ ργιος  Π ά ντσο βα ς » » 50 » » δ ιετής » 848
Νικόλαος Ίωαννίδης 50 » » » δ ιετής 744
Σ το υ ρ ο ς  Μανουήλ Σ> 3 50 » » » δ ιετής » 741
Ξενοφών Γ- Θεοδωρίδης ί> » 50 » » » ένός έτ. 3> 530
Θεόδωρος Λεμονίδης » » 200 » » » ένός έτ. » 2180
Μιμήκος Κοβαλακίδης » » 200 7> »

(*) Ή τοΰ τρ ίτου  έτους συνδρομή τής Α. Σ. δέν κατεβλήθη ε ίσ έτ ι .
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Τακτικά μέλη.

Ό θ εο φ Γ Α γ .  Μέτρων Κ. Δοσίθεος 
Α.Ε. Tacchella 
Δημήτριος Σ. Παπαδόπουλος 
Αικατερίνη Ά νδρέου 
Ματθ.’Αργυριάδης,πατριαρ.έφημ. 
Ζαφείριος θεοδώρου 
Γεώργιος X. Δημητριάδης 
Νικόλαος Βενλίδης 
Ιωάννης Λεούνης 
Μιτάκος Φ. Μιτακίδης 
Κυριάκος Τσοΰχλος 
’ Αντώνιος Δεληκάτος 
I. Β. Χρυσοδόντης 
’Αθανάσιος X. Ά γ γ ελ ά κ η  
Γεράσιμος Κρητικός 
Ε .  Piaseski Ingenier 
Ευστάθιος Γιαβασόπουλος 
Γεώργιος Τσοπάνογλους 
Γεώργιος Σεϊτανίδης 
’Ιωάννης Ξανθόπουλος 
Μιμήκος Κωνσταντίνου 
X. Σάββας Παπαδόπουλος 
Νικόλαος ’Αριστόβουλος 
'Ο Παν. άγ. Βιζύης κ. Πλάτων 
Άρχοντής θεοδωρίδης 
Χαράλαμπος Νικολαΐδης 
Μανουήλ θ .  Χατζόπουλος 
Ό  Π. άγ. Σηλυβρίας κ. Ζαχαρίας 
Σ. Σταυρινάκης 
’Αριστείδης Θεοδοσίου 
'Ιερόθεος Ά ϊνα λ ίδη ς  
Σάββας Σταυρίδης 
Γεώργιος Μητακίδης 
Κυριάκός Μαυρίδης 
’Αθανάσιος Μανουηλίδης 
’Ιωάννης Πολυχρονιάδης 
Χαράλαμπος Τριαντσφυλλίδης

Διαμονή
Μέτραι συνδρ. τριετ. Γρ 1908
'Ραιδεστός » » » 1575

» » » » 954
Κων/πολις » » » 1590

» » » » 1060
'Ραιδεστός » » » 636

» » »  » 424
» » » » 318
» » » » 742
» » » » 318
» » » » 739

Σμύρνη » » » 636
'Ραιδεστός » » » 318

» » » 318
» » » » 422
» » » » 318

Κων/πολις » » » 1272
» » »  » 636
» » » » 318
» » » » 954
» » » » 530
» » » » 636

Βιζύη » »  » 977
» » » » 954
» » » » 316
» » » » 318
» » » » 318

Σηλύβρια » » » 830
Η ρά κλεια  » »  »  1216
Κων/πολις » » » 318
Σηλύβρια » » » 290
Κων/πολις » » » 636
'Ραιδεστός » » » 424

»  » » » 636
» » » » 749

Βιζύη » » » 189
» » » » 189

«Θ ρα κικά » 6
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Στέργιος ’Αλεξίου 
Κοσμάς Μανουήλ 
θεοχαράκης Μητακίδης 
Παντιάς Βλαστός 
Χαράλαμπος Πανάς 
Γεώργιος Σταυρίδης 
Γεώργιος Κοβαλακίδης 
Σπυρίδων Κρητικός 
’Αναγνώστης Εύ.Παππά’Ιωάννου 
Γεώργιος θεοχαρίδης 
Χατζή Στέφανος Εύσταθίου 
’Αδελφοί Παντέρμαλη 
Δημ X. Κ. Δημητρίου 
’ Αλέξιος Θεοδοσίου 
Γρηγόριος Καλλίδης 
Στέφανος Μανουηλίδης 
Αυγουστίνος Δούσης 
Δαβίτ Νεφούσης 

’Ιωάννης Κωνσταντινίδης 
Βασίλειος Κωνσταντινίδης 
’Αθανάσιος Κωνσταντινίδης 
Φώτιος Κυριάκου 
Γαβριήλ Βελησαρώφ 
Δημήτριος Βουργαζλής 
Κωνσταντίνος Α. Κοβαλακίδης 
Κωνσταντίνος Σαραφείδης 
Πέτρος Ά σ λά ν  
Δημήτριος Γεροΐβος 
Γεώργιος Σίμου 
Φώτιος Δ. Κλαυσίδης 
’ Αριστείδης Παρτάλης 
Βασίλειος Κεχαγιόγλους 
X. Θεόδωρος Σταυρίδης 
Σωτήριος X. Βασιλείου 
Νεφθαλήμ Χαχάμ Ίεντώφ 
Κωνσταντίνος· θεοχαρίδης 
’Αθανάσιος Ζαχαρίου 
Γεώργιος Γιακουμιδάκης 
Κωστούλιας Βουτριάδης

Διαμονή
♦

Βιζύη συνδρ. τριετ. Γρ. 191
Κων/πολις » » 624
'Ραιδεστός » » 368

» » » 530
» » » 326
» » » 636
» » » 630
» » » 420
» » » 918
» » » 634
» » » 318

Καλλίπολις » » 700
'Ραιδεστός » » 795

» » » 315
» διετής » 477
» τριετής » 530
» » » 954
» διετής » 212

Κων/πολις » » 212
» τριετής » 318
» διετής » 218
» τριετής » 318

'Ραιδεστός » » 318
» » » 318
» » » 318
» » » 424
» » » 636
» » » 382

Γ άνος » » 636
Βουργάζς » » 318
'Ραιδεστός » » 630

» » » 318
» διετής » 218
» » 213

Ίάμπολις » » 424
'Ραιδεστός » » 212
Γ άνος » » 424
'Ραιδεστός » » 212

» » » 636
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Βαλάσης Μαλτέζη 
Στέφανος Μανουήλ, καφεπώλης 
Κίμων Δεληκάτος 
Λιμπέριος Παννας 
’Αναστάσιος Άφεντούλης 
Κώστας Σπύρου 
Κωνσταντίνος Ίωαννίδης 
Μιχαήλ Βασιλείου 
X. Βασίλειος Καρακατσάνης 
Γεώργιος Χατζηεξηντάρης 
Α γ γ ελ ικ ή  Φωσαΐτου 
Κωνστ. Χριστοδούλου 
Μανουήλ Ταβουλάριος 
Σαλή Έφέντης 
"Αβραάμ Λευή 
Δανιήλ ’Αρχιμανδρίτης 
Εύθ. Παππά ’Αβραάμ 
Νικόλαος Κέντρου 
Φώτιος Τριαντάφυλλου 
Νικόλαος X. Ίωάννου 
Κωνσταντίνος ’Αθανασίου 
Μάξιμος Βουτσϊνος

Διαμονή
'Ραιδεστός συνδρ. διετ. Γρ. 212

» » » 212
» » » 424
» » » 212
» τρίτουέτ.» 106
» » » 92

Σηλύβρια » » 106
'Ραιδεστός » » 106

» » » 106
Μάλγαρα » » 318
'Ραιδεστός » » 106

» » » 106
» » » 206

Κων/πολις » » 106
» » » 159
» » » 106
» » » 106

'Ραιδεστός » » 106
» » » 106
» » » 106
» » » 106
» » » 106

Δ ω Q η τ α ί.

Τεφήκ πασσάς διοικητής Ραιδεστοϋ Γρ. 1060
Ή Α.Μ. ό Πατρ. ’Αντιόχειας κ.κ. Ιερόθεος » 1060
Ζ. Στεφάνοβικ Κων/πολις » 2710
Μήτρος Νικολάου Ήπειρώτης » 1060
Ν. Συμεών Βιέννη » 736
Πρώην Άδρ)πόλεως κ.κ. Κύριλλος Κο^ν/κολις » 1060
Μιμήκος Κωνσταντίνου 'Ραιδεστός » 1060
’Ιωάννης Κοντοφωτίδης ’Ιωάννινα είς ομόλογον » 1060

Σ υ ν δ ρ ο μ η τ α ί .

Διαμονή
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 'Ραιδεστός Γρ. 105
Ή λίας Βασιλειάδης »  *  106
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Εύαγγέλης Βαλσαμίδης 
Δημήτριος Άνδροΰτσος 
Νικ. Κουροϋ Δημήτρη 
Φίλιππος ’Αλεξάνδρου Κούσης 
Νικόλαος Δημητρίου 
Άναστ. Πρωτοπαππαδάκης 
’Αρχιμανδρίτης Διονύσιος 
Σπυρίδων Μιχαηλίδης 
Ό  θ.άγ.Μ υριοψύτου κ.Γρηγόριος 
Στυλιανός Εύστρατιάδης 
Θεόδωρος Τσουνίδης 
Αθανάσιος Ταχυντζής 
Ό  θ .  άγ. Ε λ α ία ς  κ. Καλλίνικος 
’Αδαμάντιος Άντωνιάδης 
Νικόλαος Άθηναγένης 
Μάρκος Μαρσάν 
Ό  Πανιερώτατος άγ. κ. Διονύσιος 
Ε λευ θέρ ιο ς  Σταυρίδης 
Αναστάσιος Σταμούλης 
Ευστάθιος Σεργιάδης 
Ευλάμπιος θεοδωρίδης 
Κωνσταντίνος Βαχάρης 
Δημήτριος Πελτέκης 
Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλους 
Ά νδρέας Πολυχρονιάδης 
’Αλέξανδρος Δημητριάδης 
Gaspard Genna 
’Αναγνώστης Λογοθετίδης 
Νικόλαος Στεργίου 
Φώτιος Ά ρχ ιγένης  
Ευσέβιος Γιασιμίδης 
Ησύχιος Δεληκάτος 
’ Ακριβή Κοντογούρη 
Ά νέτο ς  Γκιουλίδης 
Νικόλαος Παπαδόπουλος 
X. Γεώργιος X. Ίο^άννου 
Φωτάκης Μητακίδης 
Θεμιστοκλής Σούγγρας 
Νικόλαος Τσερνογκόρτουβιτς

Διαμονή
'Ραιδεστός Γρ. 106

» (διετής συνδρ. » 630
40 Έκκλησίαι 212
Ραιδεστός 210

» 530
» 105
» 317

Σηλύβρια 184
Μυριόφυτον 270
Κων/πολις 530

» 530
» 212

Διδυμότειχον 530
Σηλύβρια (διετής συνδρ.)» 95
Σηλύβρια 54
Κων/πολις 106

» 530
Σηλύβρια (διετής συνδρ.)» 512

» » » » 212
» » » » 92
» » » » 184

Κων/πολις 212
40Έκκλησίαι 212
Σηλύβρια 212

» 92
Άδρ/πολις 212
Καλλίπολις(διετ. συνδρ.)» 318
Βιζύη 212

» 106
Έπιβάται 212

» 106
'Ραιδεστός 212
Σηλύβρια 92
Τσαντώ (διετής συνδρ.) » 184
Αίνος 92
Βαβαεσκί 106
'Ραιδεστός 318
Πειραιεύς 212
'Ηράκλεια 212
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Διαμονή
Γεώργιος Ψαλτιάδης 'Ραιδεστός Γρ. 106
Χρηστός Καραβιδόπουλος » » 46
’Αθανάσιος Σάβογλους Βαυργάζι » 105
Έσρέφ Βέης » » 106
Ά λ ή  έφέντης Τουσόνογλους 'Ραιδεστός » 318
Χουσνή Βέης » » 210
Μαχμούτ έφένδης » » 212
'Ρασήμ έφένδης » » 106
Ίβραΐμ έφένδης » » 212
Πρωτοσυγκελος Νεόφυτος » » 106
Μαργαρίτης Ευσταθίου 'Ραιδεστός » 105
Ά ρ τ ίν  Σουκεασιάν » » 106
Μιχαήλ Μαλιάδης Φιλιπ/πολις » 212
Άδριανός Μερεμέτης Κρανίδιον » 212
Βασίλειος Άλεπόπουλος 'Ραιδεστός » 212
Νικόλαος Βουτσϊνος » » 110
Μαργαρίτης Κύρκου Σαμμακόβιον » 53
’Αριστείδης Σεμελάς Κων/πολις » 106
’Αναστάσιος X. Κ. Μακαριάδης Καισάρεια » 216
’Αριστείδης 'Ραζής Κων/πολις » 212
’Αλέξανδρος X. Ίσμιρίδης » » 106
Κωνσταντίνος Α. Νικολαΐδης Βόλος » 212
Ζαφείριος Κοβαλακίδης 'Ραιδεστός » 106
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος 40 Έκκλησίαι » 212
Ε λ έ ν η  Ζαχαρίου 'Ραιδεστός » 106
Βασιλική Ν. Δημητρίου » » 106
Μαριγώ X. Γεωργίου » » 106
Αικατερίνη X. Ίωάννου » » 92
’Αγγελική Λ. Παννά » » 116
Θεμιστοκλής θαλασσινός Άδρ/πολις » 106
’Ιωάννης Ν. Λοΐζος Κων/πολις » 212
Χαρίλαος Σταυρινάκης » » 210
Κωνσταντίνος Ζέρβας 'Ραιδεστός » 106
Χρηστός ’Αθανασίου Κων/πολις » 265
Στέφανος Χατζόπουλος » » 106
Προοτοσύγκελος Θεόφιλος » » 424
Κωνσταντίνος Ίωαννίδης » » 106
Βασίλειος Παπαδόπουλος » » 106
Ευστράτιος Λογοθέτης ΓΙάνιδον » 106

1
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Βασίλειος Ε μμανουήλ 
’Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος 
Ελευθέρ ιος  Διαμαντόπουλος 
Μιχαήλ Κοκκινίδης 
Χρηστός Λογιωτάτου 
Αούκας Δήμου 
Π. Καραθανάσης 
Κωνσταντίνος Δουκίδης 
Μιχαήλ Δημητρίου 
Κωνσταντίνος 'Ηρακλείδης 
Χρηστός Ά γ γ ελ ίδ η ς  
’Αθανάσιος Νικολάου 
’ Αλέξανδρος Εόγενίδης 
Παναγιώτης Χρήστου 
Μιχαήλ Γκιουμουσγιερδάνης 
’Αθανάσιος Γκιουμουσγιερδάνης 
Νικόλαος Φ. Κομνινάκης 
Σωκράτης Νικολαΐδης 
Γεώργιος Ίωαννίδης 
Μιλτ. Α. Οικονόμου 
’Ιωάννης Καραλόιτουλος 
’Αντώνιος Ά νανιάδης 
Νησήμ Βενσουσέ 
’Αντώνιος X. Γεωργίου 
Ιωάννης Κωνσταντίνου 
Γεώργιος Σαραντίδης 
Νικηφόρος Γλύκας 
’Αθανάσιος Γ. Παπαδόπουλος 
X. Ά λ εξ ο ΰ  Σταύρου 
Γεώργιος Δαγλίδης 
Ζωή Κ Λαζίδου 
X. Ά γκ ό π  Τζιγκόζογλους 
Δημοσθένης Σουβαλτζής 
Ά ν ίκα  Σ. Σταυρίνάκη 
‘Ροδιά θ .  Λεμονίδου 
Παρασκευή X. Σάββα 
Στυλιανός Άνσστασόττουλος 
Ιωάννης Τσαρτταλάκη 
Π, Κλάδος

Διαμονή *

Γανόχωρα Γρ. 1C6
Κων πόλις » 232
‘Ραιδεστός » 106
40 ’ Εκκλησίαι » 318

» » 106
Σαμμακόβιον * 106
Κων/πολις » 162
Σαμμακόβιον » 106
Βουργάζιον » 116
'Ραιδεστός » 106
Γ ιούργεβον »  212
'Ραιδεστός » 530
Ά θήνα ι » 212
Βουργάζιον » 106
Φιλιπ/πολις » 318

» » 218
Κεσσάνη » 106
Κων/πολις » 212

» » 116
» » 106
» » 106
» » 106

'Ραιδεστός » 212
» » 106

Κων/πολις » 106
Γ σορλου » 212

Κων/πολις » 105
'Ραιδεστός » 92

» » 1C 6
» » 06
» » 106
» » 105
» » 63

'Ηράκλεια » 106
'Ραιδεστός » 18

» » 92
» » 104

Κρήτη » 63
Κων/πολις * 212
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Διαμονή
Καλλιβούλης Κων/πολις Γρ. 106
χ .  Δημήτριος X. Νικολάου 'Ραιδεστός » 106
Κρούγιος Κερέκογλους » » 106
Μιχαήλ Χαραλάμπου » 53
Πολύχρονης Χουρμούζη » 53
Ευστράτιος Άθηναγένης » 53
’Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Χάλκη » 530
Φώτιος Κοσμίδης 'Ραιδεστός » 530
Νικόλαος Βόκου » » 184
Χριστόδουλος » » 318
Θεόδωρος Νικολάου » » 318
Ά ργύριος ’Αθανασίου » » 106
Δημήτρη Κεχαγιάς » » 530
Θεόδωρος Ευαγγέλου » » 106
Πέτρος Σαντορίνιος Ά θήνα ι » 63
Φίλιππος Ίωάννου » » 92
Ν. Δ. Βαφειάδης 'Ραιδεστός εις βιβλία » 200

Ε ίνα ι χαρακτηριστικόν δτι έπί συνόλου 260 τών άνω πινάκων 
ευεργετών, τακτικών μελών, δωρητών καί συνδρομητών οί 132 προ
έρχονται έκ Ραιδεστοϋ καί οί έτεροι 128 άπό διάφορα άλλα μέρη έκ 
φιλομουσων ομογενών μετά τών όποιων συνεδέοντο οί Ραιδεστηνοί 
ε ίτε  έμπορικώς ε ϊτε  κοινωνικώς κοί κατώρθωνον νά προκαλοΟν τό 
ένδιαφέρον των είς γενναίας εισφοράς ύπέρ του έργου του Συλλόγου.

Διά νά μή νομισθή δέ δτι αί ώς άνω είσφοραί έπετυγχάνοντο 
ευκόλως καί άνευ έντατικής προσπάθειας, παραθέτομεν καί έν υπό
δειγμα έπιστολής άς άπέστελλεν ό Σύλλογος πρός τούς απαντα
χού ομογενείς, τά Σω ματε ία  καί τούς δυναμένους νά συνεισψέ- 
ρωσι, ϊνα καταδειχθή δτι διά τών τοιούτων γραπτών εκκλή
σεων καί άλλων προφορικών προτροπών έπραγματοποιοΰντο τά δη
μοσιευόμενα άξιόλογα καί άξιέπαινα κατορθώματα τού Συλλόγου :

Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος έν 'Ραιδεστώ  Τή 25 Νοεμβρίου 1873

Ά ριθ .  470
Τώ άξιοτίμω Προέδρορ 

Τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος
Είς Σηλυβρίαν

’Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,
«Νομίζοντες δτι δέν σάς λανθάνει ή δποιρξις του προ δύο 

έτών έπ ’ αισίους οιωνούς συστάντος καί ήδη έπί π?νείοσιν έλ-
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τυίσι καί πράγμασιν ύφίσταμένου θρακικοϋ Φιλεκπαιδευτικού 
έν "Ραιδεστώ Συλλόγου, σας έσωκλείομεν τόν ισολογισμόν 
τοϋ ήδη λήξαντος δευτέρου Συλλογικού έτους καί παρακα- 
λοϋμεν ύμάς, δπως μή άπαξιώσητε νά διέλθητε αυτόν, ι'να 
κατίόητε δ ι ’ αύτοϋ καί καταμάθητε δ ι ’ αριθμών τήν οικονομι
κήν κατάστασιν τοϋ Συλλόγου, ήτις έν τοΐς τοιούτοις βέβαια 
Σωματείοις αποτελεί τήν κυριωτέραν βάσιν τής είς τό μέλλον 
διατηρήσεώς των.

» Βεβαίως δέν δυνάμεθα είσέτι νά καυχηθώμεν δτι έπράξα- 
μεν πολλά καί μεγάλα, έψιλοτιμήθημεν δμως πάση σπουδή καί 
προθυμία, δπως άνταποκριθώμεν άφ’ ένός είς τόν έπικρατοΰντα 
γενικόν οργασμόν τοϋ ’Έθνους ήμών πρός τήν παιδείαν, άφ5 
ετέρου δέ είς τήν τάσιν τοϋ καθ' ήμάς αίώνος, τοϋ δικαίως 
έπικαλουμένου αίώνος τών φώτων, τής προόδου καί τοΰ πθ“ 
λιτισμοΰ,

» Ύ π ό  ταύτης λοιπόν εμφορούμενοι τής ιδέας, έσκέφθημεν, 
άμα συστάντος καί κσταρτισθέντος τοϋ Συλλόγου ήμών νά 
ποιήσωμεν έναρξιν τών έργασιών αύτοϋ άπό τής έμψυχώσεως, 
ύποστηρίξεως καί διαδόσεως τών Ελληνικώ ν Γραμμάτων, 
καθ’ άπασαν τήν καθ’ ήμάς πόλιν καί έπαρχίαν, γιγνώσκον- 
τες δτι ή "Ελληνική ιδίως Παιδεία, είναι τοϋ μέν παγκοσμίου 
πολιτισμού ό ακρογωνιαίος λίθος, τοϋ δέ "Ελληνικού ’Έθνους 
τό σωτήριον σκάφος τό διασώσαν έν τώ πολυκυμάντω τών 
αιώνων σάλω τήν πολύτιμον δάδα τοϋ ένδόδου ήμών έθνισμοϋ 
καί τής ίεράς ήμών θρησκείας.

» Αί διετείς μέχρι τοϋδε έργασίαι τοϋ Συλλόγου περιεστρά- 
φησαν, έν μέν τή πόλει ήμών περί τόν καταρτισμόν καί τήν 
άνύψωσιν τής Ε λλην ικής  Σχολής είς τέλειον Σχολαρχεΐον καί 
περί τήν διατήρησιν τοΰ Παρθεναγωγείου καί τοϋ Δημοτικού 
Σχολείου διά καταλλήλου καί έπαρκοϋς προσωπικού, κατά δέ 
τήν Έπαρχίαν είς τήν διάδοσιν τής δημοτικής προ πάντων 
παιδεύσεως τής αδιάσειστου καί στερεωτάτης ταύτης βάσεως 
πάσης ύψηλοτέρας παιδείας, κατ’ έκεΐνα μάλιστα τά μέρη, 
άτινα μαστίζει παχυλή άγνοια καί πενία ελεεινή. Καί ποΰ μέν 
έξ υπαρχής συνεστήσαμεν σχολεία, ποϋ δέ τό ήδη κακώς 
υπάρχοντα καί διευθυνόμενα μετερρυθμίσαμεν έπί τό βέλτιον 
πληρώνοντες έκ τοϋ Συλλόγου ώς έπί τό πλεΐστον όλοσχερώς 
τούς μισθούς τών διδασκάλων καί άπαντα τά βιβλία δωρεάν 
χορηγοϋντες είς τούς άπορους μαθητάς, οΰ μήν άλλά καί υπο
τρόφους διατηροϋντες έν τώ Σχολαρχείω τής ήμετέρας πό-
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λεως, δπως μορφωθώσι μετ ’ ολίγον διδάσκαλοι διά τάς έπαρ
χίας. Καί ταυτα μέν κατά τό βραχύ τούτο διάστημα τής όπάρ- 
ξεώς του διεπράξατο ό Σύλλογος' έχομεν δέ ελπίδας δτι κατά 
τήν ένεστώσαν περίοδον θέλει πράξει πολλώ πλείονα καί 
σπουδαιότερα τών μέχρι τουδε, καθόσον καί πλείονα Σχολεία  
προτίθεται νά συστήση, καί τάς ένεργείας του εύρύτερον καί 
άποτελεσματικώτερον νά έπεκτείνη, ϊνα δυνηθή ουτω ή ωραία 
αϋτη Θράκη νά καταστή έπαξίως τής άρχαίας εύκλειας της 
φωτοβόλος έστία τών φώτων κατά πάσαν τήν ’Ανατολήν. Καί 
άπό τοϋδε μάλιστα μ ετ ’ εύχαριστήσεως ούχί μικράς εύρισκό- 
μεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν ν ’ άναγγείλωμεν ύμΐν, δτι δχι 
μόνον ό πρός τήν παιδείαν έρως τών κατοίκων έπεξετάθη, 
άλλά καί ή μέχρι τουδε παντάπασιν ύπνώττουσα έθνική συνεί- 
δησις, ήρξατο κάπως διεγειρομένη καί ένεργοΰσα.

» Ούτως έργαζόμενοι, Κύριοι, νομίζομεν δτι άνταποκρινό- 
μεθα πρός τήν εύγενή τάσιν του ήμετέρου έθνους, τό όποιον 
επόμενον τοΐς ϊχνεσι τών εύκλεών αύτοΰ προγόνων, σπεύδει 
δπως διά τής έμφυτου αύτοΰ φίλομαθείας καταλάβη τήν πρέ- 
πουσαν θέσιν μεταξύ τών έξευγενισμένων καί πεφωτισμένων 
τής υφηλίου λαών, ών έπί τοιούτους αιώνας όπήρξεν ό άμί- 
μητος διδάσκαλος.

» Τό άποτέλεσμα λοιπόν τών έργασιών αύτών κοινοποιοΰν- 
τες ύμΐν σήμερον, Κύριοι, πεποίθαμεν δτι θέλομεν εύρεΐ καί 
έν ύμΐν τά αύτά αισθήματα καί τάς αύτάς εύγενεΐς τάσεις, 
τών οποίων τρανά μέχρι τοΰδε έδώκατε δείγματα.

» Έ ν τούτοις εύαρεστηθήτε παρακαλοΰμεν, νά δεχθήτε τήν 
διαβεβαίωσιν τής έξισταμένης πρός ύμάς ύπολήψεως ήμών 
μεθ ’ ής διατελοΰμεν.

Ό  Πρόεδρος καί ά. α. ό ’Αντιπρόεδρος 

Δη μ. I. Σταυρίδης

Ό  Γραμματεύς

(Τ .Σ .) Γρ. Κ . Λαζίδης*

Έ ν  κατακλεΐδι τής περιλάμπρου δράσεως τοΰ θρακικοϋ Φιλεκ
παιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστοϋ, τοΰ έθνικοΰ καί έκπαιδευτικοΰ 
τούτου κοσμήματος τοΰ τιμήσαντος ολόκληρον τήν Θράκην, πρέπει
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νά σημειώσωμεν δτι οί ψιλογενεΐς εκείνοι Ραιδεστηνοί σνδρες, μέ 
τήν πρακτικότητα, ήτις διέκρινε τους προγόνους μας, έχρησιμοποίη- 
σαν τήν περιουσίαν του Συλλόγου κατά τόν προσφορώτερον τρόπον 
άνεγείραντες διά τής συλλεγείσης περιουσίας καί διά τής άνευ αμοι
βής προσωπικής των εργασίας τό καλλιμάρμαρον μέγαρον του Σ υ λ 
λόγου, τό όποιον έχρησίμευσεν διά τήν νεωτέραν γενεάν καί άπετέ- 
λεσε τόν πυρήνα τής εκπολιτιστικής καί κοινωνικής κινήσεως τής 
Ραιδεστοϋ, διά τοϋ ’Αναγνωστηρίου «'Η Βισάνθη», Σωματείου δπερ 
διεδέχθη τόν Σύλλογον έν τώ κτιρίω αότοϋ, δταν ή δράσις τοϋ Σ υ λ 
λόγου, υποβλεπόμενη παρά τών τοπικών άρχών, άνεκόπη. Οί Τούρ
κο' έδέχθησσν τήν ϊδρυσιν τοϋ ’Αναγνωστηρίου (Κιραάτχανέ), διότι 
ή ονομασία του ή ιο όλιγώτερον δ ι ’ αυτούς έθνικώς κακόηχος άπό 
τήν ονομασίαν τοϋ Συλλόγου. Περί τής δράσεως τοϋ ’Αναγνωστη
ρίου «Ή Βισάνθη» θά πραγματευθώμεν είς τό προσεχές κεφάλαιον 
περί κοινωνικής ζωής καί κινήσεως.
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Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Ν

ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΙΚ Ο Ν  -  ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΝ

'Ως καί έν άρχή του παρόντος άναφέρεται, ό λιμήν τής Ραιδε- 
στοϋ διεκρίνετο πάντοτε διά τήν κολοσσιαίαν καί σημαντικήν εμπο
ρικήν του κίνησιν, βοηθούσης δέ τής πλούσιας καί άπεράντου ένδο- 
χώρας άπετέλεοε κέντρον εύρυτάτων εμπορικών συναλλαγών. Τό 
κεφάλαιον τοΰτο θά έπρεπε νά συνδεθή με τά προηγουμένως γραφό
μενα περί έκπαιδεύσεως, διότι ή σημαντική αϋτη εμπορική κίνησις, 
συνεκεντροΟτο κατά τό άνώτατον ποσοστόν της είς χεΐρας Ε λλή νω ν  
εμπόρων, οϊτινες με άξιοθαύμαστον ευφυΐαν καί έργατικότητα άλλά 
καί συνέπειαν είς τάς υποχρεώσεις των πρωτοφανή, κατόρθωσαν νά 
έμπνεύσουν άπεριόριστον τήν έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην τών μεθ ’ 
ών συνηλάσσοντο Οϊκων τής Κωνσταντινουπόλεως καί του έξωτερι- 
κοΰ. Ή τοιαύτη εμπορική έξέλιξις τών Ε λ λή ν ω ν  τής Ραιδεστοΰ επέ
βαλλε νά έρχωνται είς συγχρωτισμόν δχι μόνον δΓ άλληλογραφίας, 
άλλά καί διά συνεχών ταξειδίων είς τήν πλησιόχωρον πρωτεύουσαν 
καί άνά τήν Εύρώπην, ή δέ τοιαύτη επαφή έκτος τής προόδου τών 
εμπορικών των επιχειρήσεων ε ίχε  καί τό ευεργετικόν πλεονέκτημα, 
δτι οί έμποροι τής Ραιδεστοΰ καί δταν άκόμη έστεροΰντο άνωτέρας 
μορφώσεως διά τής επικοινωνίας των με τον έξω κόσμον έπλούτιζον 
τάς γνώσεις των, παρηκολούθουν τήν πρόοδον, καί προσεπάθουν νά 
βελτιώσουν τήν πνευματικήν, εκπαιδευτικήν καί εκπολιτιστικήν έξέλι- 
ξιν τοΰ τόπου των. Με τά μέσα τά όποια διέθετον άπό τάς προσό
δους τών εμπορικών των επιχειρήσεων, άλλά καί άπό τήν ανάπτυξη/ 
τών γνώσεών των έκ τής μετά τών άνω επαφής, εκτός τοΰ στενοΰ 
κύκλου τής πατρίδος των, προσεπάθησαν νά μεταδώσουν τήν πρόο
δον τοΰ πολιτισμοΰ διά τής έκπαιδεύσεως τόσον τής ένδοχώρας τής 
Θράκης, όσον καί διά τής άποστολής τών τέκνων των είς τήν πλησι
όχωρον Κων)πολιν. Κατ’ αυτόν δέ τον τρόπον, ή νέα γενεά φοιτώσα 
είς τά 'Ελληνικά καί ξένα εκπαιδευτήρια τής πρωτευούσης, ως είς 
τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν, τήν ’Εμπορικήν καί θεολογικήν 
Σχολήν Χάλκης, είς τά Γυμνάσια Ζο^γράφειον καί Χατζηχρήστου, είς 
τάς Γαλλικός Σχολάς Καδίκιοϊ, Φρέρηδων Φώρ, καί Ά γγλοελληνι-  
κήν Ροβέρτειονκλπ., έπανήρχετο είς τήν πατρίδα μέ νέας ιδέας, μέ 
άνωτέραν μόρφωσιν καί μέ τον πόθον νά βελτιώση καί τάς πατρι- 
κάς επιχειρήσεις, άλλά καί τό μορφωτικόν έπίπεδον τής πατρίδος.

Ή γειτνίασις συνεπώς μέ τήν Κων)πολιν καί ή έμπορική ευδαι
μονία συνετέλεσαν βασικώς είς τήν άνάπτυξιν τοΰ τόπου καί δΓ αύ-
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τό συνδέομεν τό κεφάλοαον τοοτο μέ ιήν άκμήν τής έκπαιδεύσεως 
τής εποχής εκείνης καί μέ τά αξιοθαύμαστα άποτελέσματα, τά όφει- 
λόμενα κατά πολύ καί εις την εκκλησίαν, άλλα κατά μέγα μέρος 
εις τάς βάσεις καί είς τά φωτεινά θεμέλια, ατινα έτέθησαν μέ την 
άξιοθαύμαστον πρωτοπόρον δράσιν τού θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Ραιδεστοΰ, περί τού οποίου έθεο^ρήσαμεν καί προς παρα
δειγματισμόν των έπιγόνων νά άναφερθώμεν έν έκτάσει έν ίδιαι- 
τέρω κεφαλαίω, διά νά έξάρωμεν ποια κατορθώματα έπέτυχον οί 
τότε πρόγονοι μέ τήν εργατικότητα καί την αξιέπαινον ίσχυράν θέ- 
λησίν των, μολονότι πολλάκις έστεροΰντο άνωτέρας εκπαιδευτικής 
καί πνευματικής μορφώσεως.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ν  Ε Μ Π Ο Ρ I  Ο Ν

Κυρίως συνίστατο είς τά αποικιακά εϊδη, άτινα είσήγοντο κατ’ 
εύθεΐαν έκ Τεργέστης, έ ξ ’Οδησσού, έκ Καλκούτας, έκ Ρίου, έξ ’Α με
ρικής καί διαμετακομιστικώς (Τράνζιτο) έκ Κων)πόλεως. 'Ολόκληρον 
τό έμπόριον τούτο μέ άσήμαντον έξαίρεσιν ένός ή δύο μικρεμπόρων 
’ Αρμενίων καί ένός μεγαλεμπόρου επίσης ’Αρμενίου, άποκ?νειστικοΰ 
είσαγωγέως σιδηρικών έκ τού έξωτερικοΰ, εύρίσκετο είς έλληνικάς 
χεΐρας οκτώ έως δέκα σοβαρωτάτων ελληνικών Οίκων μέ σεβαστά 
κεφάλαια καί μέ απεριόριστον πίστιν λόγω τής συνέπειας των κατά 
τάς συναλλαγάς παρά ταΐς Τραπέζαις καί τοΐς Έμπορικοΐς Οϊκοις 
τής Τουρκίας καί τού έξωτερικοΰ. Τά Αποικιακά ταΰτα εϊδη συνί- 
σταντο είς Ζαχάρεις Αυστριακής καί Ρωσσικής προελεύσεως εις κώ
νους καί είς κόνιν (ψιλή), καφέδες έκ Βραζιλίας, Ρίου καί Τεργέστης, 
είς όρυζαν διαφόρων προελεύσεων, σάκκους έκ Καλκούτας καί έξ 
’Ινδιών καταλλήλους διά τήν συσκευασίαν τών γεννημάτων, είς διά
φορα βαμβακέλαια καί λίπη έξ ’Αμερικής, είς ταραμάδες πρώτης 
ποιότητος γλωσσάτους καί δευτέρας ποιότητος κοσκινιστούς καί είς 
βούτυρα Σιβηρίας (Σιμπιρίσια) είς μεγάλα βαρέλια έκ Ρωσσίας, είς 
πετρέλαια έξ ’Αμερικής (S T A N D A R D  O IL), έκ Βατούμ τής Ρωσ
σίας (Άρβανιτίδης) καί έκ Ρουμανίας (S T E A  ROMANA). Τά πετρέ
λαια λόγω τής εύφλέκτου ίδιότητός των άπεθηκεύοντο είς ιδιαιτέραν 
παραλιακήν έξω τής πόλεως αποθήκην (Γκάζ—Χανά) καί μέ έπιστά- 
την "Ελληνα έκ μέρους τής Δημαρχίας, είς ήν ύπήγετο ή άποθήκη 
αύτη, είσεπράττετο δέ σχετικόν υπέρ τού Δήμου άποθήκευτρον. 
Είς τήν αυτήν δημοτικήν άποθήκην άπεθηκεύοντο τά έκ τού έξωτερι- 
κού, Ρωσσίας καί Αυστρίας, είσαγόμενα οινοπνεύματα είς μεγάλας



Π ό λ ις  και Ν ομός Ρα ιδεστόν 9 5

βόμβας, κατάλληλα διά τήν οινοπνευματοποιίαν, καθώς καί μικρά 
βαρέλια κονιάκ έκ Τεργέστης.

Έκτος τών άνω ειδών διενηργεΐτο και άξιόλογον είς μεγάλην 
κλίμακα εισαγωγικόν έμπόριον διά διαφόρων έμποροπλοιάρχων δΤ 
ΐδιόν των λογαριασμόν ή δ ι ’ άτμοπλοίων καί πλοίων ναυλουμένων 
άπό τάς νήσους τοϋ Αιγαίου Λέσβον, Χίον, Σάμον, άπό τήν Κρή
την άπό τήν Κέρκυραν, τήν Σμύρνην, Ά ϊβ α λ ί  κλπ. Μικρασιατικά 
παράλια, τάς Καλάμας. τό Γύθειον κλπ. πόλεις τής Ε λλά δο ς , δ ια
φόρων ποιοτήτων έλαιολάδων, έλαιών, σαπώνων, σύκων, σταφίδων 
είς μικρούς σάκκους, χαρουπιών, κρασιών κλπ.

Διεκομίζοντο δέ τά μέν έλαια είς δοχεία ή άσκούς, οί δέ σά- 
πωνες είς σάκκους καί ήσαν ουτοι διαφόρων ποιοτήτων άπό τούς 
άγνούς λευκούς (κιολτσέ) μέχρι τών νοθευμένων (χωματερών). Οί 
σάπωνες ώς έπί τό πλεΐστον έπωλουντο μέ προθεσμίας πληρωμής 
καί μέχρι τριών μηνών. Μέ τόν ίδιον τρόπον διά πλοίων είσήγοντο 
ολόκληρα φορτία άλατος κατ’ ευθείαν έκ τών άλυκών.

Σοβαρόν ώσαύτως εισαγωγικόν έμπόριον διενηργεΐτο είς τά 
παστά ψάρια συσκευασμένα καταλλήλως είς βαρέλια μέ σαλαμού
ραν άπό τάς άντικρυνάς νήσους Μαρμαράν καί Κούταλιν, άτινα δι- 
ωχετεύοντο έπίσης είς τό έσωτερικόν είς μεγάλας ποσότητας ύπό 
Ε λ λή νω ν  έμπορων τής Ραιδεστοϋ.

’Από τόν Εΰξεινον Πόντον έξ άλλου (Μαύρη θάλασσα) άπό 
τήν Τραπεζοϋντα καί Όρδού χιλιάδες σάκκων φασολιών, άπό τήν 
Κερασουντα μεγάλοι σάκκοι φουντουκίων καί άπό τούς ίδιους λ ιμέ
νας του Εύξείνου βαρέλια άντζοϋγες, χαμψιά (ψαρικά) χαμηλής τι
μής κατάλληλα διά τούς έργάτας τών άγροτικών έπαύλεων κατά 
τήν έποχήν τού θερισμού καί άλωνισμοΰ.

Κατά τήν αυτήν έποχήν έμποροι έξ Ά σ ία ς  Κούρδοι καί Ζ ε ϊμ 
πέκηδες μέ κοντοβράκια κατεσκήνωναν είς τήν άμμώδη παραλίαν 
τής Ραιδεστοϋ μέ τσακμακόπετρες καί δοκάνες πρός πώλησιν, εί'δη 
χρήσιμα διά τόν άλωνισμόν τών γεννημάτων. Δ ιότι τήν έποχήν έκεί- 
νην δέν ύπήρχον αί σημεριναί θεριστικαί καί άλωνιστικαί μηχαναί. 
Οί αυτοί έκ Μικράς Ά σ ία ς  μικρέμποροι έκόμιζον μέ πλοιάρια ολό
κληρα φορτία καυσοξύλων, άτινα έπίσης έστοίβαζον είς τήν άμμώδη 
παραλίαν, έστηνον δέ καί ζυγαριές καί έπώλουν τά καυσόξυλα ταύ- 
τα μέ τό τσεκί (ζύγιον) είς άγοραστάς, οϊτινες τά έχρησιμοποίουν 
διά τάς θερμάστρας των κατά τόν χειμώνα, έπειδή τά έγχώρια καυ
σόξυλα καί ξυλάνθρακες ήσαν άνεπαρκή.

Ώ ς  πρός τό εισαγωγικόν έμπόριον ψιλικών, υφασμάτων, ύα- 
λικών, ειδών πολυτελείας κλπ., ύπήρχον πολλά καταστήματα, όμο-
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γενών ώς έπί τό πλεΐστον, οϊτινες έπρομηθεύοντο τά άνω ε’ι'δη έκ 
Κωνσταντινουπόλεως ή καί έκ του εξωτερικού.

Σημαντική εισαγωγή ώσαύτως διενεργεΐτο διαφόρων ειδών 
άχταρικής (πιπέρι μαύρο καί κόκκινο, μπαχαρικά, στίψες, χασεμπιά, 
λουλάκια, κατράμια, πίσσες κλπ., κλπ.) καί τό έμπόριον τοΟτο κατά 
τό μεγαλύτερον μέρος του διεξήγετο ύπό ομογενούς.

'Ό λα τά ώς άνω άποικιακά καί έμπορεύματα παρελαμβάνοντο 
διά θαλάσσης καί άπεθηκεύοντο εις λιθίνας ώς έπί τό πλεΐστον άπο- 
θήκας, α ϊτ ινες ήσαν ήσφαλισμέναι κατά τής πυρκαϊάς. Τά έμπορεύ
ματα ταΰτα μετεφέροντο, έκτος τών χωρίων τής περιοχής Ραιδεστοΰ, 
είς Τυρολόην, Μάλγαρα, Κεσσάνην, Χαριούπολιν, Λουλέ-Βουργάζ, 
Βαβά-Έσκί, Ούζούν-Κιοπροΰ, Σαράντα Εκκλησίας, Βιζύην καί μέχρις 
Άδριανουπόλεως είς άξιολόγους Ελληνικούς έμπορικούς Οϊκους, 
οιτινες διετηροΰντο είς δλα τά άνωτέρω κέντρα. 'Ό λαι αί δοσολη- 
ψίαι αδται διενηργοΰντο έπί καλή τή πίστει. Καί δχι μόνον άνευ τής 
προκαταβολής τής άξίας άλλά άνευ ύπογραφής τών άγοραστών είς 
γραμμάτια, τό δέ τίμημα κατεβάλλετο έγκαίρως, χωρίς νά έμφανί- 
ζωνται κρούσματα κακοπιστίας ή άρνήσεως έκπληρώσεως ανειλημ
μένων ύποχρεώσεων. Τό άντίθετον ένεφανίζετο είς άσήμαντον πο- 
σοστόν καί είς έκτάκτους περιστάσεις. Τά έμπορικά κέρδη ήσαν είς 
ικανοποιητικόν ποσοστόν, ούχί δμως ύπερβολικά, διότι ύπήρχεν άμιλ
λα καί συναγωνισμός, δταν έπρόκειτο μάλιστα περί σοβαρών είς 
ποσά καί φερεγγυότητα πελατών καί διότι οί πελάται ουτοι του έσω- 
τερικου έχοντες δοσοληψίας μέ τήν Κωνσταντινούπολιν, δεν ήτο δυ
νατόν νά προτιμούν τήν Ραιδεστόν, έάν αί τιμαί προσφοράς δεν 
ήσαν συμφέρουσαι.

Ε ίνα ι άνάγκη νά άναφέρωμεν καί τον τρόπον, διά του όποιου 
διωχετεύοντο τά έμπορεύματα ταΰτα είς τάς άνωτέρω πόλεις τής 
ένδοχώρας, τοΰτο δέ διά νά σημειωθή τό περίεργον τοΰ συστήματος, 
ένδεικτικόν καί αυτό τής μέχρις άπιστεύτου σημείου έντιμότητος καί 
έμπιστοσύνης δ ι ’ ών περιεβάλλοντο αί συναλλαγαί τής έποχής 
έ κείνης.

Αί φορτώσεις τών έμπορευμάτων τούτων έγίνοντο μέ διαφό
ρους άγωγιάτας, ’Οθωμανούς ώς έπί τό πλεΐστον, οϊτινες μεταφέ- 
ροντες δημητριακά προς πώλησιν είς Ραιδεστόν, έζήτουν κατά τήν 
έπιστροφήν των άγώγιον, ινα μή έπιστρέψωσι κενοί είς τάς περιοχάς 
τοΰ τόπου των.

Τό άγώγιον τοΰτο κατά τήν εποχήν τών μεγάλων κατεβασμά
των δημητριακών ( ’Ιούνιος— Νοέμβριος), ήτο πολύ χαμηλόν, ένίοτε 
δέ καί έξευτελιστικόν, μέχρις ήμισείας λίρας αί 500 οκάδες τής βω-
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δαμάξης, καί οΰτω έπετυγχάνετο δ συναγωνισμός μέ τήν σιδηροδρο
μικήν μεταφοράν Κων)πόλεως — ’ Αδριανουπόλεως. Οι άγωγιάται οδ- 
τοι διέθετον βωδάμαξας, δηλαδή άμαξας τετρακυλίνδρους συρομέ- 
νας υπό μεγάλων ζώων (βωδιών ή αγελάδων, σπανίως δέ Υππων), 
αϊτινες μετέφερον βάρος 500 καί άνω οκάδων.

Χαρακτηριστικόν τυγχάνει τό γεγονός τής άπιστεύτου διά τήν 
σημερινήν εποχήν έντιμότητος των άγωγιατών τούτων, είς οδς ζυγι- 
ζόμενα παρεδίδοντο εμπορεύματα σημαντικής άξίας καί μετεφέροντο 
είς τον τρόπον του προορισμού άνευ οίασδήποτε έγγυήσεως, άλλά δΤ 
άπλής έπιστολής τού φορτωτοΰ προς τον παραλήπτην καί χωρίς νά 
ύπάρξη παράδειγμα συνολικής κλοπής ή καί μικρά κατάχρησις άπό 
τό βάρος του μεταφερομένου εμπορεύματος.

Ά π οσ το λα ί είς τό εσωτερικόν τής Θράκης δ ι ’ άγωγιατών μ έ
χρι Μουρατλί καί έκεΐθεν διά τού σιδηροδρόμου είς τάς πόλεις τάς 
συνδεομένας σιδηροδρομικούς έγένοντο σπανιώτατα διά τό πολυδά- 
πανον αυτών καί είς εκτάκτους περιστάσεις, δταν ένέσκηπτε βαρύς 
χειμών καί ήναγκάζοντο οί προμηθευταί εμπορευμάτων να καταφεύ
γουν είς τοιαύτα έκτακτα μέσα.

Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ν  Ε Μ 11 Ο Ρ I 0  Ν

Τό έξαγωγικόν έμπόριον τού λιμένος τής Ραιδεστου ένεφάνιζε 
μίαν σοβαρωτάτην κίνησιν καί διενηργειτο μέ τά μεγάλα καί μικρά 
άτμόπλοια τά προσεγγίζοντα τακτικώς ή άτάκτως, ίδια κατά τούς 
θερινούς μήνας τής συγκομιδής τών γεννημάτων, καθώς καί μεγάλα 
τριΐστια καράβια, τά όποια επί ολοκλήρους μήνας παρέμενον είς τον 
λιμένα τής Ραιδεστου προς συμπλήρωσιν τού φορτίου των ή καί άλ
λα μικρότερα πλοία τά όποΐα συνεπλήρωνον ολόκληρον τό φορτίον 
των είς σάκκους ή χύμα. Τό έξαγωγικόν τούτο έμπόριον διενηργειτο 
κυρίως κατά τούς θερινούς μήνας άπό τού Ιουνίου μέχρι τού Νοεμ
βρίου άλλά καί κατόπιν. Ή μεγάλη δμως κίνησις παρετηρεΐτο κατά 
τό άθρόον καθημερινόν κατέβασμα 1.000 — ϊ.500  βωδαμαξών κατά 
τούς άνω μήνας, καταντούσε δέ τά μεταφορικά ταυτα μέσα νά κα
τακλύζουν καί νά καταπλημμυρίζουν όλους τούς δρόμους τής πό- 
λεως διερχόμενα καί άπό τά στενοσόκακα τών συνοικιών άκόμη κα- 
θιστώντα δυσχερεστάτην τήν συγκοινωνίαν.

Τό μέτρημα καί ή παραλαβή τών δημητριακών έφθανε μέχρι 
τής νυκτός, πολλάκις δέ άνεβάλλετο καί διά τήν δευτέραν ημέραν. 
Τά δημητριακά εϊδη συνίσταντο είς σιτηρά (σκληρός καί μαλακός

«Θ ρα κ ικά » 7
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σΐτος), κριθή, βρώμη, αραβόσιτος, άγριόσιτος (καπλουτζάς) καναρο- 
σπόρους, λιναρόσπορους, κεχρί, ρεβόθια, κουκιά, (φακές καί φασόλια 
είς μικράς ποσότητας) καί όλα τά λοιπά εϊόη της γεωργικής παρα
γωγής. Ή άγορά (τό παζάρι) τών ειδών τούτων έγένετο τάς πρωϊ- 
νάς ώρας, προτού άκόμη ξημερώση είς τήν συνοικίαν ’Αραμπά πα
ζάρι παρά τήν εσχατιάν τής πόλεως όπου ύπήρχον καφενεία, είς τά 
όποια έκάθηντο οί άγορασταί έμποροι ή υπάλληλοι αύτών, προσε- 
κομίζετο δέ ύπό τών μεσιτών είς δε ίγμα  έντός μανδηλίου τό εμπό
ρευμα καί μετά πρόχειρον έλεγχον τής ποιότητος καθωρίζετο ή τι
μή, έκρατεΐτο τό δε ίγμα  καί έδίδετο μία άπόδειξις (πούσουλα) άνευ 
χαρτοσήμου, άναγράφουσα τήν έντυπον επωνυμίαν καί διεύθυνσιν 
τού άγοραστού εμπόρου, τό είδος τοϋ εμπορεύματος, τόν άριθμόν 
τών αμαξών καί τήν τιμήν τής συμφωνίας μέ τήν ύπογραφήν του ά- 
γοραστοΰ. Ό  κάτοχος τής άποδείξεως κατηυθύνετο είς τήν έντός 
τής πόλεως άποθήκην τού άγοραστού όπου έγίνετο ή καταμέτρησις 
ούχί διά ζυγαριάς άλλά ύπό Κιλετζήδων Κούρδων ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, είς ξύλινα δοχεία (κιλά), περιλαμβάνοντα ώρισμένας όκάδας, 
έγράφετο ή άπόδοσις είς τό όπισθεν τής άποδείξεως, μετέβαινε δέ ό 
χωρικός είς τό γραφεΐον τού άγοραστού καί έπληρώνετο άμέσως. 
Πρέπει νά σημειωθή καί έδώ, ότι έλάχισται διαφοραί ένεφανίζοντο 
καί ότι ό τρόπος αυτός τής άγοραπωλησίας, παρά τό πρωτόγονον 
τού συστήματος, ήτο κατωχυρωμένος άπό έμπιοποσύνην καί τάξιν.

Τό άθρόον αύτό κατέβασμα τών 1000— 1500 άμαξιών είς ώρι- 
σμένους μόνον μήνας τού έτους, συνεπήγετο καί τό ευεργέτημα, ου- 
τινος έπωφελοϋντο τά παντοπωλεία (μπακάλικα) τής άγοράς, διότι 
οί χωρικοί τών χιλιάδων αύτών άμαξιών μέ τά χρήματα, άτινα είσέ- 
πραττον άπό τήν πώλησιν τής συγκομιδής των, έπρομηθεύοντο διά
φορα εϊδη οικιακής των χρήσεως διά τόν χειμώνα. Τούτο δέ διά νά 
άποφύγουν τήν έκμετάλλευσιν τών παντοπωλείων έκάστου χωρίου, 
άτινα ύπετίθετο ότι ήσαν άνεπαρκώς έφωδιασμένα καί είς ποιότητα 
καί είς ποσότητας, έζήτουν δέ τιμάς κατά πολύ άνωτέρας τών παν
τοπωλείων τής Ραιδεστοϋ. Καθίσταται, άντιληπτόν ότι κατά τήν έπο
χήν αυτήν τού έτους οί παντοπώλαι εϋρισκον ευκαιρίαν λόγω τής 
μεγάλης καταναλώσεως νά άποκομίσουν άνάλογα κέρδη καί έλέγετο 
μάλιστα χαρακτηριστικώς οτι μαζί μέ τούς χωρικούς ειχον καί αυτοί 
έποχήν άλωνισμοΰ (χαρμάνια). Προετοιμάζοντο συνεπώς άναλόγως 
διά τήν ύποδοχήν τών χωρικών, οϊτινες συνήθως έσυνοδεύοντο καί 
άπό τάς οικογένειας των. Φιλοφρονέστατοι είς τήν ύποδοχήν, προσέ- 
φερον μαζί μέ μειδιάματα ρακί, καφέδες καί ζαχαρωτά. Ταυτοχρό- 
νως δέ κατηρτίζετο καί ό κατάλογος τών είδών, ών ειχον άνάγκην.
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Ε π ε ιδ ή  ώμιλήσαμεν κατ’ έπανάληψιν περί πίστεως καί έντιμότητος 
μέ τήν όποιαν διεξήγοντο αί δοσοληψίαι τής εποχής έκείνης, άνάγκη 
νά άναφέρωμεν δτι κατά τάς συναλλαγάς αύτάς αί ποιότητες τών 
άγοραζομένων εμπορευμάτων ύφίσταντο συχνότατα άλλαγήν είς 
βάρος του άγοραστου, αί δέ τέσσαρες άριθμητικαί πράξεις έξετε- 
λοΰντο κατά ίδιότυπον τρόπον άπέχοντα του πραγματικού καί βε
βαίως δχι έπ ’ έπωφελεία τοΰ άγοραστου.

’Ίσως οί πωληταί έν τή άμαθεία το^ν κυρίως είς τάς πράξεις 
του πολλαπλασιασμοϋ δέν έσέβοντο τήν προπαίδειαν (3 X 5  =  25, 
5 X 6 = 4 5  καί ουτω καθ’ εξής).

Οί χωρικοί παρ’ δλα ταΰτα άνεχώρουν ευχαριστημένοι συγκρί- 
νοντες τήν πενιχρότητα τοΰ παντοπωλείου τοΰ χωρίου των, μέ τον 
πλοΰτον τοΰ πρωτευουσιάνικου παντοπωλείου καί άπό τήν ευγενή 
ύποδοχήν καί μεταχείρισιν ής έτύγχανον. Περιττόν δέ νά προσθέσω- 
μεν δτι καί οί καταστηματάρχαι ήσαν ενθουσιασμένοι, δταν τό εσπέ
ρας ύπελόγιζον τά κέρδη τής ήμέρας. Έκτος τών παντοπωλείων τό 
αυτό συνέβαινε καί μέ τά υποδηματοποιεία, τά καταστήματα υφα
σμάτων καί διαφόρων ψιλικών ειδών άπό τά όποια έκαμνον τάς ετή
σιας προμήθειας των οί χωρικοί.

Τά δημητριακά ταΰτα, οί άγορασταί έμποροι άφοΰ τά έκαθά- 
ριζαν (έκοσκίνιζαν), τά συνεσκεύαζαν είς όμοιοβαρεΐς σάκκους έπί 
τών όποιων έτύπωνον τά άρχικά γράμματα τών άγοραστών, τά διε- 
πραγματευοντο μέ αυτούς καί τά έφόρτωναν διά διαφόρων μέσων 
είς παραλαβήν των. Κατ’ αυτόν τον τρόπον χιλιάδες εργατών Κιλε- 
τζήδων, μεσιτών, αχθοφόρων, λεμβούχων καί άλλων, άπησχολοΰντο 
είς τάς εργασίας ταύτας καί κατώρθωνον να διαθρέψουν καί αυτούς 
καί τάς οικογένειας των.

Τό έμπόριον τών καναροσπόρων, είς οϋς κατείχε ρεκόρ εξαγω
γής ό λιμήν τής Ραιδεστοΰ, άπέδιδε φόρτωσιν χιλιάδων τόννων, κα
θώς καί τών λινοσπόρων, δταν υπήρχε παραγωγή είς μικροχέραν 
κλίμακα. Τά σιτηρά έξ άλλου κατηναλίσκοντο είς τήν εγχώριον βιο
μηχανίαν δΤ άλευροποιήσεως ύπό τριών εργοστασίων, άλευρομύλων 
τελείας τεχνικής καταρτίσεως διά τήν έποχήν εκείνην, έκ τών οποίων 
οί δύο άνήκον είς "Ελληνας καί ό τρίτος είς Α ρμένιον ίδιοκτήτας. 
Ύπήρχον έπίσης άνεμόμυλοι καί πετρελαιομηχαναί διά χωρικήν άλε- 
σιν. Η έσοδεία τών σιτηρών είς ποιότητα καί είς ποσότητας ήτο 
πλουσιωτάτη και διά τοΰτο εκτός τής έγχωρίου καταναλώσεως, έ- 
πωλοΰντο σιτηρά καί δ ι ’ άλευρομύλους Μυτιλήνης καί άλλων νήσων 
τοΰ Αιγαίου τών όποιων οί πλοίαρχοι ήρχοντο είς Ραιδεστόν μέ τά 
πλοία των καί διά τών τοπικών προμηθευτικών των καταστημάτων



1 0 0 Φ ίλ ίηοτον Μ ανουηλίδου

ήγόραζον καί συνεπλήρωνον τά φορτία των, άπεστέλλοντο δέ τα
κτικά καθ’ εβδομάδα άτμοπλοϊκώς είς Κων)πολιν χιλιάδες σάκκων 
συμιγδαλίου, διότι τά σκληρά σιτάρια τής Θράκης ήσαν κατάλληλα 
διά τοιαύτην άλευροποίησιν. Έ γένετο  ώσαύτως εξαγωγή μεγάλων 
φορτίων κριθής καθώς καί άλλων ειδών βρώμης καί καπλουτζά (τά 
καμπάδικα λεγάμενα), άτινα έφορτώνοντο είς τριΐστια μεγάλα ιστι
οφόρα, κατευθυνόμενα είς ’Ιταλίαν καί άλλους Ευρωπαϊκούς λ ιμ έ 
νας. Ό  άγριόσιτος ούτος (καπλουτζάς), διά καταλλήλων μηχανημά
των έν 'Ιταλία άπεφλοίουτο καί μετετρέπετο είς σίτον άρίστης άπο- 
δόσεως διά βιομηχανικής επεξεργασίας.

Ά ξιόλογον έμπόριον έξαγωγής διενηργειτο είς κρόμμυα καί 
σκόρδα, τά άτμόπλοια δέ τής γραμμής έκάστην έβδομάδα έφόρτω- 
ναν τοιαΰτα ούχί μόνον έκ Ραιδεστου, άλλά καί έκ τής πλησιοχώ- 
ρου κωμοπόλεως Κουμβάου διά Κων)πολιν. ’Αγγλικά μάλιστα άτμό- 
πλοια μεγάλης χωρητικότητος, κατά τό τέλος τής έσοδείας προσήγ- 
γιζον είς τήν κωμόπολιν του Κουμβάου, κέντρον μεγάλης παραγω
γής κρομμύων, καί παρελάμβανον ολόκληρον τό φορτίον των διά 
Λονδΐνον καί άλλους άγγλικούς λιμένας, μέ τήν έλπίδα δτι τούτο 
θά έφθανεν έγκαίρως χωρίς νά σαπίση, οπότε οί έμποροι έκαρποΰντο 
μεγάλα ώφέλη, ένω άντιθέτως έάν τό ευπαθές τούτο έμπόρευμα κα- 
τεστρέφετο κατά τον πλοΰν, όχι μόνον έζημιοΰντο τό κεφάλαιον, 
άλλά καί υπεβάλλοντο είς τάς δαπάνας τής ρίψεως του φορτίου είς 
τήν θάλασσαν. Έπρόκειτο δηλαδή μάλλον περί τυχηροΰ παιχνιδιού.

Σημαντικώταται διακυμάνσεις τιμών έλάμβανον χώραν είς τάς 
άγοραπωλησίας καναροσπόρων καί αί τιμαί έπολλαπλασιάζοντο 
πολλάκις δταν ή έσοδεία τής Ααπλάτας, έξαγωγικοΟ ώσαύτως κέν
τρου καναροσπόρων, κατεστρέφετο. ’ Επειδή δέ τό είδος τούτο δέν ύ- 
πείκετο είς φθοράν ά λ λ ’ ε ιχεν αντοχήν διά πολυχρόνιον διατήρησιν, 
πολλοί εύποροι παραγω γεΐς  τής Θράκης καί έμποροι τής Ραιδεστου, 
είχον ύπομονήν πολυετούς άποθηκεύσεως καί έτώλουν μόνον δταν 
αί τιμαί ηύξάνοντο ούσιωδώς είς τό τριπλάσιον καί πολλαπλάσιον 
πολλάκις τής αρχικής άξίας. Κατ’ αύτόν δέ τον τρόπον, χωρίς μεγά- 
λον κίνδυνον έδημιουργοΰντο σημαντικά κέρδη.

Διά Κων)πολιν άπεστέλλοντο έβδομαδιαίως μέ τά άτμόπλοια 
τής γραμμής πουλερικά καί αύγά είς καφάσια διά τήν κατανάλωσιν 
τής πρωτευούσης, μετά τον Αύγουστον δέ όπωρικά, κυρίως σταφύ
λια είς κόφες καί είς φορτία πλοίων τά περίφημα καρπούζια τής 
Ραιδεστοΰ, τά όνομαστά τεκίρ ντάγ καρπουζοΰ. Καί τό έμπόριον 
τούτο τών δημητριακών καί λοιπών ως άνω ειδών, εύρίσκετο κατά 
τό πλεΐστον είς χεΐρας Ε λλή νω ν , ύπήρχον δμως Λεβαντίνοι καί
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Ε β ρ α ίο ι  μεγαλέμποροι, οϊτινες ή δ ι ’ ϊδιον λογαριασμόν ή ώς προμη- 
θευταί καί αντιπρόσωποι μεγάλων Οϊκων, ώς οί Ούΐταλ, οί Ά λα - 
τίνι, οί Φερναντέζ κλπ. ήγόραζον, άπεθήκευον καί κατόπιν συσκευα- 
σίας έφόρτωνον πρός διαφόρους κατευθύνσεις κατά διαταγήν τών 
έντολέων των τά ώς άνω εϊδη. Οί 'Έλληνες έμποροι άπεθήκευον δ ι ’ 
ϊδιόν των λογαριασμόν μεγάλας ποσότητας καί έπώλουν πρός Ο ί
κους του εξωτερικού, ει'τε καί πρός τούς άνω άντιπροσώπους τών 
μεγάλων Ευρωπαϊκών Οϊκων.

Ε ξ α γ ω γ ή  ώσαύτως έγίνετο μαλλιών έκ τής κουράς τών προ
βάτων είς μεγάλους σάκκους (μπάλες) καταλλήλως συσκευασμένες, 
καθώς καί άκατεργάστων δερμάτων, ζωϊκών οστών (κόκκαλα) καί 
άλλων άπορριμάτων.

Πριν κλείσωμεν τά κεφάλαια ταΰτα τοΰ εισαγωγικού καί έξα- 
γωγικού εμπορίου, κρίνομεν σκόπιμον νά προσθέσωμεν καί μίαν έμ- 
περιστατωμένην σχετικήν έκθεσιν τού Ελλην ικο ύ  Εμπορικού Ε π ιμ ε 
λητηρίου Ραιδεστοϋ μέ ενδιαφέρον περιεχόμενον, ήτις έδημοσιεύθη 
κατά Σεπτέμβριον τού 1920 είς τό μέρος Δ'. (έκθέσεις καί ύπομνή- 
ματα) τού Δελτίου τού Εμπορικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών Α'. τό
μος, έτος 1920, σελίς 583.

Ή έκθεσις αυτη έχει ώς έξης :

«Ύ πό του Ε λλην ικο ύ  Εμπορικού Επιμελητηρίου Ραιδεστοϋ 
(προεδρευομένου ύπό τού κ. Βασιλ. Γ. Κουβέρη) μάς άπεστάλη 
ή κάτωθι λίαν ενδιαφέρουσα έκθεσις, ήν ευχαρίστως δημοσιεύ- 
ομεν ολόκληρον :

» Ή Ραιδεστός, ώς έκ τής γεωγραφικής αύτής θέσεως, ήτο 
έκπαλαι έπίνειον καί τό έμπορικώτερον κέντρον τής τε Θράκης 
καί τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, ιδίως δέ προ τής κατασκευής 
τής σιδηροδρομικής γραμμής τής διερχομένης άπό Μουρατλί.

» Ή κατασκευή τού σιδηροδρομικού τούτου δικτύου, τών 
’Ανατολικών λεγομένων σιδηροδρόμων, έπέφερε μείωσιν είς 
τήν έμπορικήν αύτής κίνησιν. Σημειωτέον, δτι ή Ραιδεστός δέν 
συμπεριελήφθη είς τό ώς άνω δίκτυον παρά τής άναλαβούσης 
τό έργον τούτο Αυστριακής Ε τα ιρ ε ία ς ,  έκ προθέσεως καί διά 
τόν λόγον δτι, συνδεομένης αύτής σιδηροδρομικώς, θά καθί
στατο ό σοβαρώιερος άνταγωνιστής πρός τόν σταθμόν Σιρκε- 
τζή καί τόν λιμένα Κωνσταντινουπόλεως, έξ ών θά άφήρει
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τήν μεγαλυτέραν εισαγωγικήν καί έξαγωγικήν κίνησιν τή̂ > 
άφορώσαν τό εσωτερικόν τής Θράκης.

» Τ ό  γεγονός, δτι ή Ραιδεστός, καί μετά τήν άπομόνωσίν 
της ταότην, διετήρησεν αρκετά ζωηρόν έμπόριον, συναγωνιζό- 
μενον εν πολλοϊς τήν Κωνσταντινούπολιν, άποδεικνύει τήν 
προνομίοΰχον θέσιν καί ζωτικότητα αυτής.

» Τ ά  φυσικά πλούτη τής Ραιδεστοΰ καί άπάσης τής 'Ανατο
λικής Θράκης ε ίνα ι τοιαύτης φύσεως, ώστε εάν έδίδετο καί ή 
έλαχίστη μέριμνα έκ μέρους τών κυβερνώντων άλλοτε τήν 
άτυχή ταύτην πλήν δαψιλώς ύπό τής φύσεως προικισθεΐσαν 
χώραν, ή Ραιδεστός θά ήδύνατο νά άναμετρηθή μέ τάς καλ- 
λιτέρας πόλεις τής Μεσογείου, διότι εν Θράκη ή γεωργία, 
αν καί ούδαμόθεν ύποστηριζομένη, προήχθη καί προάγεται 
θαυμασίως, ή κτηνοτροφία ήτο άνθηρά καί ή άμπελος ηύδο- 
κίμει. Καί άπό άπόψεως μεταλλευμάτων δεν ύστερεΐ ή περι- 
φέρειά μας. Ό  λιγνίτης άφθονεΐ καί άπό τίνος γίνονται έρευ- 
ναι περί πετρελαιοφόρων πηγών, άλλά πάντα ταΰτα ήσαν είς 
τά σπάργανα, διότι έλειπεν ή άπό μέρους τής Κυβερνήσεως 
μέριμνα, άρωγή καί έμψύχωσις, δπως έκαστος άποφασίση καί 
καταθέση τά άπαιτούμενα κεφάλαια προς έκμετάλλευσιν' ά λ λ ’ 
άντί τής έμψυχώσεως, ή πρφην Κυβέρνησις, ζηλοτύπως φερο- 
μένη, δχι μόνον δέν έπήρχετο άρωγός άλλά καί πολλάκις διά 
μυρίων προσκομμάτων καί άνσβολών, άπενέκρωνε τήν προθυ
μίαν τών ενδιαφερομένων.

» Ά λ λ ά  καί ή άλιεία δέν ύστέρει έν Ραιδεστώ. Προ τοΰ πο
λέμου, πολλά αλιευτικά πλοιάρια τόσον έν Ραιδεστώ δσον καί 
έκ τών άπό "Ελληνας κατωκημένων παραλίων τής Προπον- 
τίδος χωρίων, έπλημμύρουν τάς άγοράς μας ίχθύων, οί περισ
σότεροι τών όποίθ3ν παστούμενοι, έπέμποντο εις τό εσωτερι
κόν καί άλλαχοΰ.

» Ή περιφέρειά μας παράγει καί έξάγει δλα σχεδόν τά εϊδη 
τών δημητριακών, ήτοι σΐτον, κριθήν, άραβόσιτον, βρώμην, 
άγριόσιτον, λινόσπορον, καναρόσπορον, προσέτι δέ κρόμμυα, 
υδροπέπονας, σταφυλάς, άκατέργαστα δέρματα, μαλλιά κλπ·

» Ε ισάγει δέ δλα τά είδη τών άποικιακών, ώς καί έλαια, 
σάπωνας, ελαίας, πετρέλαιον, άλας, μηχανήματα, πανικό, 
ξηρούς καρπούς κτλ.

» Ή υπό τής Ραιδεστοΰ έξυπηρετουμένη περιφέρεια περιλαμ
βάνει τάς Υποδιοικήσεις Μαλγάρων, Χαριουπόλεως, Άδρια- 
νουπόλεως, Τυρολόης, Βιζύης καί μέρους τών Σαράντα Έκ-
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κλησιών. Έ άν συνδεθή σιδηροδρομικώς, θά περιλάβη δλην 
σχεδόν τήν ’Ανατολικήν Θράκην.

» Εόθύς ώς δλοι. οί άπελαθέντες "Ελληνες έπανέλθωσι καί 
έπαναρχίση καί πάλιν ή καλλιέργεια τών χέρσων μεινάντων 
άγρών, είς λίαν προσεχές μέλλον, θά έπαναρχίση καί πάλιν 
ή έμπορική κίνησίς τοΰ τόπου και προ πάντων ήδη, οπότε Κυ- 
βέρνησις πεφωτισμένη, φιλοπρόοδος καί πρός τήν ευημερίαν 
του τόπου άσχολουμένη, ήρχισεν έφαρμόζουσα τούς προστα
τευτικούς νόμους της, οϊτινες έξασψαλίζουσι τόν γεωργόν καί 
κτηνοτρόφον' πρός δέ ή έκ μέρους πιστωτικών καταστημάτων 
ύλική άρωγή τοϋ γεωργού θά καταστήση τήν πόλιν μας, μέ 
τήν έκτέλεσιν τών άνω έργων, τόν κυριώτερον εισαγωγικόν 
καί έξαγωγικόν λιμένα τής "Ανατολικής Θράκης έν τή λεκάνη 
της Προποντίδος.

» Έ κ  τών άνωτέρω εξάγεται, δτι ευρύ καί επωφελές στά- 
διον ένεργείας άνοίγεται διά τά ομογενή κεφάλαια, τά όποια 
ευτυχώς δέν λείπουσι.

» Έκτος τών άνωτέρω, ή θέσις τής Ραιδεστοϋ κέκτηται, 
κατά τήν διαβεβαίωσιν τών ειδικών, σπουδαιοτάτην σημασίαν 
καί άπό στρατιωτικής άπόψεως.

» ’Ήδη, μετά τήν έθνικήν άποκατάστασιν, ή Ραιδεστός κέ- 
κληται νά έπανεύρη άπασαν τήν σημασίαν καί σπουδαιότητα 
αύτής άπό έμπορικής καί βιομηχανικής άπόψεως.

» "ίνα δυνηθή δμως νά άναλάβη συντόμως καί ασφαλώς, 
δέον νά έκτελεσθώσ1 τά εξής :

α') Ή σιδηροδρομική διακλάδωσις άπό Μουρατλί είς Ραι- 
δεστόν, μήκους 25 χιλιομέτρων.

β') Ή κατασκευή λιμένος έν Ραιδεστώ. Τό έργον τοΰτο άπό 
τεχνικής άπόψεως θεωρείται εύκολον, διότι καί ή τοπογραψική 
θέοις του δρμου ε ίνα ι ευνοϊκή καί ό βυθός τής θαλάσσης είναι 
στερεώτατος καί γειτνιάζουσι τά άναγκαιοΰντα λατομεία 
Μελέτη, γενομένη κατά τήν προπολεμικήν έποχήν, άπέδειξεν, 
δτι. ή κατασκευή λιμένος εύρυχώρου καί μέ δλα τά νεώτερα 
έργα καί συστήματα, δέν θά άπήτει δαπάνην άνωτέραν τών 
τεσσάρων εκατομμυρίων φράγκων.

γ ’) Ή κατασκευή αμαξιτών όδών Ραιδεστοϋ— Χαριουπό- 
λεως, Ραιδεστοϋ -Τυρολόης, ώς καί τών πλησιόχωρων κωμο
πόλεων καί χωρίων, έπισκευαζομένων καί τών ήδη ύπαρχου- 
σών τοιούτων μεταξύ Ραιδεστοϋ, Μαλγάρων καί Κεσσάνης.

» Ή κατασκευή τών έν λόγω έργων θά προσέδιδε ζωήν καί 
εύρωστίαν καί είς τήν Ραιδεστόν καί είς τήν Θράκην έν γένει».
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — ΒΙΟ ΤΕΧΝ ΙΑ — ΑΛΙΕΙΑ — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ * 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ — ΟΠΩΡΟΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

'Ως εις τό κεφάλαιον περί εμπορίου άνεφέραμεν, είς Ραιδεστόν 
έλειτούργουν τρεις αλευρόμυλοι μέ ίδιοκτήτας "Ελληνας τών δυο 
καί ’Αρμενίου του τρίτου. Οί αλευρόμυλοι οδτοι, έπήρκουν δχι μό
νον νά άνταποκρίνωνται είς τήν έπιτόπιον κατανάλωσιν αλεύρου, 
άλλά νά έπιτυγχάνουν είς άξιολόγους ποσότητας καί έξαγωγάς διά 
τά χωρία τής περιοχής Ραιδεστου, άλλά καί διά τάς παραλιακάς 
πόλεις καί κωμοπόλεις, ώς ή Η ράκλεια , τά Γανόχωρα, τό Μυριό- 
φυτον, ή Περίστασις, μέχρι τής Καλλιπόλεως, καί Συληβρίας δπου 
ύπήρχον άξιόλογοι αλευρόμυλοι έξυπηρετοΰντες τάς άνάγκας τών 
περιοχών εκείνων. Ε π ίσ ης  έτροφοδοτουντο μέ άλευρα έκ τών άλευ- 
ρομύλων τής Ραιδεστου καί αί νήσοι Μαρμαρά καί Κούταλις. Ή 
πώλησις τών αλεύρων έγένετο άπ’ ευθείας προς τούς αρτοποιούς, 
είς ους έχορηγοΟντο μακροπρόθεσμοι σημαντικαί πιστώσεις. Δ ιά τήν 
χωρικήν άλεσιν τών σιτηρών έλειτούργουν έπαναλαμβάνομεν, ανε
μόμυλοι καί πετρελαιομηχαναί. 'Η άμοιβή τής τοιαύτης άλέσεως έ
γένετο είς καθωρισμένον έκάστοτε εΐδος ύπό τών χωρικών. 'Η κινη
τήριος δύναμις τών αλευρομύλων ήσαν οί γαιάνθρακες είσαγόμενοι 
έκ τού εξωτερικού ή άπό τό Ζουγουλντάκ. Ε π ίσ ης  έχρησιμοποιεΐτο 
λιγνίτης, ούτινος εύρίσκοντο σποραδικά κοιτάσματα, άνευ δμως συγ
χρονισμένων μέσων έξορύξεως, έάν δέ ύπήρχον τοιαύτα θά ήτο δυ
νατόν νά γίνη συστηματική έκμετάλλευσις είς εύρυτέραν κλίμακα 
τών υπαρχόντων λιγνιτούχων στρωμάτων.

Αί ένδείξεις περί πετρελαιοφόρων πηγών, κυρίως είς τήν περι
οχήν τών Γανοχώρων, δέν έπροχώρησαν μέ έπιστημονικάς καί τε
χνικός γεωτρήσεις διά νά έξακριβωθή ή πραγματικότης καί ή έκτα- 
σις τών τοιούτων ένδείξεων.

Δέν έστερειτο ή πόλις καί σημαντικής βιοτεχνίας μέ συστήματα 
δμως ώς έπί τό πλεΐστον πρωτόγονα. Τά κυριώτερα είδη τής τοιαύ
της βιοτεχνίας ήσαν ή επεξεργασία τού σιδήρου (τσιλιγκήρηδες), είς 
ήν κατεγίνοντο οί ’Αρμένιοι κατά τό πλεΐστον καί ή έπεξεργασία 
αυτη τού σιδήρου έχρησίμευεν διά τά άροτρα τής καλλιέργειας, διά 
τούς τροχούς καί τούς άξονας τών διαφόρων άμαξών καί διά τήν 
κατασκευήν καί έπισκευήν σιδηρών έργαλείων, άτινα ένδιέφερον πε
ρισσότερον τούς γεωργούς τής Ραιδεστου καί τής περιφερείας.

Κατεσκευάζοντο ώσαύτως έγχώριοι θερμάστραι, δ ι ’ δσους δέν 
ήδύναντο νά προμηθευθοΰν τοιαύτας ξένης καλλιτέρας ποιότητος 
καθώς καί σωλήνες τών θερμαστρών τούτων.
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"Ενα άλλο είδος εγχωρίου βιομηχανίας διενεργουμενον είς με- 
γάλην κλίμακα, ήτο τό τής κατασκευής υποδημάτων, παντουφλών, 
δερμάτινων γαλοτσών καί χωρικών γεμενιών. Μέ τήν κατασκευήν 
τών ύποδημάτων τούτων ήσχολοΰντο πολυπληθείς τεχνίται "Ε λ λ η 
νες καί ’Αρμένιοι, υπήρχε δέ πληθύς καταστημάτων, άτινα έξέθετον 
προς πώλησιν τά υποδήματα ταΰτα μέ πελατείαν άνδρών καί γυναι
κών ώς έπί τό πλεΐστον τών πέριξ χωρίων. Ύπήρχον δμως καί καλ
λίτεροι τεχνίται, οϊτινες έδέχοντο καί έξετέλουν έπί παραγγελία υ
ποδήματα τής άστικής ή άνωτέρας τάξεως, τά όποια πολλάκις ή
σαν έφάμιλλα τών έκ Κων)πόλεως προμηθευομένων τοιούτων.

"Αλλο είδος επίσης βιοτεχνίας ήτο ή κατασκευή κουβερτών, αϊ- 
ηνες  ώνομάζοντο χράμια, χρησιμοποιούμενα διά χειμερινά σκεπά
σματα, καθώς καί κιλίμια διά τήν έπίστρωσιν τών δαπέδων. Ή βιο
τεχνία αΰτη κυρίως ήκμαζεν εις τά χωρία καί περισσότερον άπό τά 
άλλα μέρη είς τήν πλουσίαν κωμόπολιν τοΰ Σχολαρίου, ήτις διέθε- 
τεν άφθονον τήν πρώτην υλην μαλλιών, λόγω τών μεγάλων κτηνο- 
τρόφων κατοίκων του, διά τών όποιων κατεσκευάζοντο μέ διαφόρους 
άργαλειούς καί είς διαφόρους έπιτυχεΐς συνδυασμούς χρωμάτων 
τοιαΰτα χαλιά καί σκεπάσματα μεγάλης άντοχής, άτινα άπετέλουν 
τά προικιά τών κοριτσιών τών χωρικών, έκ τών όποιων δμως έπρο- 
αηθεύοντο καί πολλαί οίκίαι τής πόλεως.

Είς τήν αυτήν περιοχήν τοΰ Σχολαρίου άπό μαλλιά έγίνοντο 
καί οί μανδΰαι (κάπες) οί χρησιμοποιούμενοι παρά τών χωρικών καί 
κυρίως τών βοσκών.

Υφάσματα έν τούτοις πρός κατασκευήν άνδρικών καί γυναι
κείων ενδυμασιών δέν ύπήρχον εγχώρια ά λ λ ’ είσήγοντο έξωθεν. Μό
νον ή περιοχή Άδριανουπόλεως έπεξειργάζετο τούς περιφήμους άμ- 
πάδες, έξ ών κατεσκευάζοντο βαρύταται διά τον χειμώνα ένδυμα- 
σίαι πουτούρια καί έπανωφόρια. Δέν έσπάνιζον δμως άξιόλογοι ρα
πτικοί οίκοι διά τήν έπί παραγγελία κατασκευήν άνδρικών ένδυμά- 
των καί ράπτριαι α ϊτινες κατώρθωνον, βοηθούμεναι άπό περιοδικά 
μόδας έκ Κων)πόλεως καί τοΰ έξωτερικοΰ καθώς καί μέ άντιγραφήν 
γυναικείων φορεμάτων παραγγελλομένων καί εισερχομένων έκΚων)πό- 
λεως, νά φθάνουν είς άξιέπαινον τελειότητα ραπτικής, κατά τάς 
έκάστοτε ύπαγορεύσεις τής μόδας. Πολλαί έξ άλλου νεάνιδες, γνω- 
ρίζουσαι τήν ραπτικήν, ήσχολοΰντο μέ άμοιβήν ήμερομισθίου είς τάς 
οικίας τών εύπορων πολιτών διά τήν κατασκευήν έσωρούχων καί 
λοιπών έφοδίων ραπτικής.

Πιλοποιείων έστερεΐτο ή Ραιδεστός. Δ ιά  τοΰτο τόσον τά άνδρι- 
κά όσον καί τά γυναικεία καλύμματα προήρχοντο έκ Κων)πόλεως,
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καθώς και τά φέσια έκ τοΰ έν τή πρωτευούση έργοστασίου. Δ ιά τό qi- 
δέρωμα τών φεσιών έχρησιμοποίουν πυρακτωμένους άνθρακας κά
τωθεν δύο καλουπίων έκ μπρούντζου, τό έν τών όποιων ήτο διά τήν 
τοποθέτησιν του φεσιού καί τό δεύτερον διά τήν έπί τοΰ ψεσίου πίε- 
σιν πρός συμπλήρωσιν του σιδερώματος. Μετά τήν τοιαύτην διαδι
κασίαν προσεδένοντο καί αί μαΰραι φούντες τών φεσιών.

Εγχώ ριο ς  έπίσης βιοτεχνία ήτο ή κατασκευή κοφινίων, καλα
θιών, πανεριών άπό πρώτων υλών έκ τών άγρών καθώς καί άπό σά- 
τσία, καλάμια καί άλλα κατάλληλα χόρτα κατεσκευάζοντο έπιτυχώς 
ψάθες δι" έπίστρωσιν οικιών καί δωματίων, τάς ψάθας δέ αύτάς 
έχρησιμοποίουν ώς έπί τό πλεΐστον οί χωρικοί άλλά καί οί άπορώ- 
τεροι τής πόλεως προσέτι δέ καί εύποροι, οϊτινες τάς έθετον κάτω
θεν τών χαλιών ϊνα μή καταστρέψωνται ταΰτα έκ τής έπαφής μετά 
τού δαπέδου.

Α Λ Ι Ε Ι Α

Ή αλιεία ήκμαζεν είς τά παράλια τής Ραιδεστοϋ καί τά πέριξ 
αύτής τά κατοικούμενα ύπό Ε λ λ ή ν ω ν  μέ κατάλληλα αλιευτικά πλοι
άρια (καΐκια) καί βάρκες καί μέ 'Έλληνας ώς έπί τό πλεΐστον άλιε ΐς ,  
οϊτινες μέ πλεμάτια (δίκτυα), άγγίστρια, μέ καμάκια καί διά τών 
χειρών των είς τά βραχώδη παράλια, έπετύγχανον πλουσίαν άπόδο- 
σιν ψαριών τής Προποντίδος, άτινα έφημίζοντο ώς παχύτατα καί 
έξαιρετικώς εύγεστα, τούτο δέ άπεδίδετο είς τό δτι ήσαν έγκεκλει- 
σμένα μεταξύ τού Εύξείνου καί τοΰ Αιγαίου, είς τήν περιωρισμένην 
θάλασσαν τής Προποντίδος, ήτις άπετέλει ούτως είπεΐν μεγάλην 
λίμνην ιχθυοτροφείου.

Οί άλιευόμενοι ίχθεΐς έποίκιλον είς πολλά εϊδη, τά έξής :
Μπαρμπούνια, λαυράκια, λουφάρια, καλκάνια, κεφάλους, κε- 

λέρία, (τά έδώ ονομαζόμενα σκυλόψαρα), σκόρπιους, γοβιούς, βα
τούς, γαλιές, ροφούς, γλώσσες, παλαμίδες, άθερίνες (είδος μαρίδας), 
καθώς καί οστρακόδερμα, αστακούς διαφέροντας άπό τούς έδώ οπλι
σμένους μέ δύο πελώριας οδοντωτός λαβίδας (χαχάλια), κτένια, μύ
δια, καβούρια, σωλήνες καί έλάχιστα στρείδια.

Τά τορίκια (μεγάλες παλαμίδες), έκομίζοντο συνήθως έκ Κων
σταντινουπόλεως, δταν δέ ύπήρχε άφθονία καί άπό αυτά καί άπό 
τις παλαμίδες παρεσκευάζετο ή λακέρδα είς ποιότητα έξαίρετικήν 
ούχί αλμυρή καί μάλλον μέ γλυκεΐαν γεΰσιν. 'Όταν ή αλιεία  τής 
παλαμίδας άπέφερε μεγάλα φορτία, αί τιμαί έξέπιπτον, έπωλεΐτο δέ
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αΰτη μέ τό ζευγάρι καί ό πτωχόκοσμος ήγόραζεν άθρόως καί διά 
καθημερινήν χρήσιν άλλά καί διά πάστωμα.

Ωσαύτως ήρχετο εποχή τής άθρόας αλιείας τών σκουμπριών 
καί τής σαρδέλλας, άτινα εις μεγάλας ποσότητας έπαστώνοντο είς 
βαρέλια καί άπεστέλλοντο είς τό εσωτερικόν.

Κ Τ Η Ν 0  Τ Ρ Ο Φ I A

Κατά τήν περιγραφήν, ήτις θά άκολουθήση περί τών πέριξ τής 
Ραιδεστοΰ χωρίων θά γίνη μνεία περί τής κτηνοτροφικής άποδόσεως 
αυτών. Είς γενικάς γραμμάς όμως δύναται νά τονισθή, δτι παραλλή- 
λως προς τήν γεωργίαν άνεπτύσσετο καί ή κτηνοτροφία, διότι τόσον 
είς Ραιδεστόν, όσον καί είς τά: χωρία αυτής έξετρέφοντο άγελάδες 
χρήσιμοι διά τάς άγροτικάς εργασίας, α ϊτ ινες έδιδον καί γάλα, χ ο ί
ροι, τών οποίων ή άναπαραγωγή ήτο μεγάλη, προωρίζοντο δέ διά 
τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί διά τήν παρασκευήν άλαντικών 
(σουτζούκια, λουκάνικα άνάμικτα μέ κρέας άγελαδινόν καί χοιρινόν). 
Είς τάς χωρικάς οικίας διετήρουν καθ’ δλον τον χειμώνα έντός 
χοιρινού λίπους κρέατα (καβουρμάδες). Τά σουτζούκια, δταν 
έττετυγχάνετο ή παρασκευή των άπό κατάλληλον τεχνίτην άπεστέλ
λοντο ώς δώρα προς τούς έν Κωνσταντινουπόλει γνωστούς καί φί
λους. Έτρέφοντο έπίσης πρόβατα καί α ίγες  (κατσίκια), άτινα έκτος 
τοΰ γάλακτος παρεΐχον άξιόλογον εισόδημα έκ τής πωλήσεως τοΰ 
κρέατος, τών μαλλιών καί τών δερμάτων. Τά δέ μικρά άρνιά τοΰ 
γάλακτος προωρίζοντο, ώς καί έν Έ λ λ ά δ ι σήμερον ά λ λ ’ είς μικροτέ- 
ραν κλίμακα, διά τάς πασχαλινός εύωχίας, μέ τάς αύτάς μεθόδους 
παρασκευής.

Περί τής λειτουργίας τών άγηλιών (μανδρών), έδημοσιεύθη είς 
τον προηγούμενον Τόμον τών «θρακικών», αξιόλογος μελέτη μέ λ ε 
πτομέρειας τής καλής πίστεως καί τοΰ συνεταιριστικού πνεύματος, 
δπερ έπρυτάνευε κατά τήν έποχήν έκείνην. Τό παραγόμενον είς με
γάλας ποσότητας γάλα έχρησίμευε διά τήν παρασκευήν ξυνογάλα- 
κτος (γιαούρτι), καϊμακιού, βουτύρου καί διαφόρων ειδών τυροΰ. Καί 
τό μέν ξυνόγαλον κατηναλίσκετο είς ταβάδες καί μικροτέρους κεσέ
δες μέ τό έπί τής έπιφανείας καϊμάκι. Τό βούτυρον έπωλεΐτο καί ώς 
φρέσκο, άλλά συνελλέγετο καί είς δοχεία, έν οις παρεσκευάζετο διό 
τήν μαγειρικήν (κασερίσιον). Τά τυριά έπεξειργάζοντο ώς έπί τό π λ ε ΐ
στον είς δύο κυριώτερα είδη, τά κασέρια καί τά είς δοχεία λευκά 
(φέτα-τελεμές) μέ σαλαμούραν. ’Εκτός τών δύο δμως είόών τυροΰ
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υπήρχε τό τουλουμοτύρι, διατηρούμενον μέ γάλα, έντός μικρών άσκών 
είς βώλους καθώς καί ή μυζήθρα καί τό κατήκι, νοστιμώτστα 
εϊδη εγχωρίου τυρού, τοποθετούμενα έπίσης έντός μικρών άσκών. 
Ά π ό  τό φρέσκον άσπρο τυρί, καταναλισκόμενον είς τάς άρχάς τής 
παραγωγής, παρεσκευάζετο καί τό περίφημον χουσμερί καθώς καί 
τό πενίρ χαλβασί, γλυκίσματα έξαιρετικώς εΰγεστα, άλλά καί προ- 
ξενοΰντα βαρυτάτην άνωμαλίαν είς δσους έστεροΰντο γεροϋ στο
μάχου.

Τών Θρακών ή κυριωτέρα τροφή άπετελεΐτο άπό μεγάλα και 
μικρά κρέατα, πουλερικά καί ψάρια. Τά κρεοπωλεία συνηγωνίζοντο 
είς καλήν ποιότητα, δλοι δέ οί εύποροι νοικοκύρηδες κατά τήν πρω ι
νήν έκ τών οικιών των έξοδον, ειχον ώς κυρίαν φροντίδα νά ψω νί
σουν τό κρέας του σπιτιού των, άλλοίμονον δέ είς έκείνους, ο ϊτινες 
μή δυνάμενοι νά διακρίνωσι ιήν καλήν ποιότητα τών μπουρμάδων, 
προεκάλουν τόν σιόχον καί τόν έμπαιγμόν καί πωλητών καί άγορα- 
στών.

Αί γυναίκες ήσαν άιτηλλαγμέναι κατά τήν έποχήν έκείνην τοι- 
ούτων φροντίδων, κατεγίνοντο άποκλειστικώς είς τήν μαγειρικήν καί 
τά οικιακά, ϊσως δέ καί δι’ αύτό δέν εΰρισκον καιρόν νά άναμιχθούν 
είς τήν πολιτικήν καί είς τήν φιλοδοξίαν τής άποκτήσεως ψήφου.

Π Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α

Α ξιό λο γος  ήτο ή πτηνοτροφία τόσον τής Ραιδεστοϋ δσον καί 
τών περί αύτήν χωρίων. "Ολοι οί γεωργοί άλλωστε τής Θράκης είς 
τάς άγροικίας των διετήρουν όρνιθας, α ϊτινες τούς παρεΐχον αυγά 
δ ι5 ίδιαν των χρήσιν καί διά πώλησιν, αί δέ όρνιθες αυται εΐχον καί 
παραγωγήν νεοσσών. Έκτος τών ορνίθων ή Ραιδεστός καί ή περιο
χή ε ίχε  γάλλους (κούρκους), άπαραιτήτους διά τάς έορτάς τών Χ ρ ι
στουγέννων, πάππιες, χήνες, περιστέρια, δλα δέ αυτά τά πτερωτά 
περιεφέροντο μέ χαρακτηριστικούς θορύβους είς τας αύλάς τών ά- 
γροικιών καί είς τούς δρόμους τών χωρίων, έπωλούντο είς τήν 
πόλιν καί άπετέλουν καί τροφήν τών άγροτών.

Κατά τήν έποχήν τού κυνηγίου άφθονα πτερωτά, ώς πέρδικες, 
μπεκάτσες, ορτύκια, τρυγόνια, σπουργίτια (τσιροπούλια) καθώς καί 
λαγωοί, προσεκομίζοντο είς τήν άγοράν τής Ραιδεστοϋ καί άπετέ
λουν έκλεκτά εδέσματα παρασκευαζόμενα κατά διαφόρους τρόπους. 
Ά λ λ ά  καί πολλοί πολΐτα ι τής Ραιδεστοϋ ήσαν μανιώδεις κυνηγοί, 
προμηθευόμενοι δέ τά δπλα καί φυσίγγια έκ του εξωτερικού, έξήρ-
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χοντο ολόκληρον τήν ήμέραν είς κυνήγιον διανυκτερεύοντες πολ
λάκις είς χωρία καί έπαύλεις δταν δέ έπετύγχανον πλούσιον θήρα
μα, έπέστρεφον ικανοποιημένοι καί θριαμβευταί.

Ω Γ Ι Ω Ρ Ο Κ Η Π Ο Υ Ρ Ι Κ Η

Έκαλλιεργοΰντο δλα τά είδη τών οπωρών καί τών είδών κη
πουρικής, άτινα καί σήμερον είναι γνωστά. Βεβαίως ή καλλιέργεια 
τών οπωρών δέν ήτο προηγμένη καί εξευγενισμένη δπως σήμερον, 
ούτε υπήρχε ή κατά τά τελευτα ία  έτη δημιουργηθεΐσα ενταύθα ά
μιλλα μέ σπόρους έκ τού έξωτερικοΰ, μέ διασταυρώσεις καί μέ συ
ναγωνισμόν πρός έκμετάλλευσπ/, καί βελτίωσιν τών είδών διά έξα· 
γωγήν είς τό έξωτερικόν. Δέν  έστερεΐτο έν τούτοις ό τόπος άπό κε
ράσια, βερύκοκα (καϊσιά) ροδάκινα, βύσσινα, φραγκοστάφυλα, στα
φύλια διαφόρων είδών (τά περίφημα ψιλόφλουδα τσαούσια), μήλα, 
αχλάδια, ένα ιδιαίτερο είδος μούσμουλων (μαύρα μέ μικρά κουκού
τσια), πεπόνια καί καρπούζια. Τα τελευτα ία  δύο εϊδη δταν έπετύγ- 
χανεν ή έσοδεία τών μποστανιών προσεφέροντο είς μεγάλην άφθο- 
νίαν ούχί μέ τήν όκάν, άλλά μέ γαϊδουροφορτία, τά ότιοΐα έπρο μη- 
θεύοντο οί οίκοδεσπόται, τά κατέβαζον είς τά πηγάδια διά νάκρυ- 
ώσουν, έλλείψει πάγου, έδιάλεγον δέ τά καλής ποιότητος καί λό
γω τού άσημάντου τού τιμήματος των, άπέρριπτον τά μή καλής ποι
ότητος. Τά εσπεριδοειδή λόγω τού ψυχρού κλίματος ήσαν έλάχιστα 
έκομίζοντο δέ έκ τών νήσων.

'Ως πρός τά κηπουρικά εϊδη καί αυτά κατά τήν εποχήν των 
παρήγοντο έν άφθονία. Ούχί δμως καθ’ δλους τούς μήνας τού έτους 
δπως συμβαίνει σήμερον μέ ντομάτες, άγγούρια, πορτοκάλια καί λ ε 
μόνια, τά όποια διατηρούνται καταλλήλως είς ψυγεία  καί είσάγον- 
ται καί έξ Αίγύπτου καί άλλων παραγωγικών μερών. 'Όλη ή ποικι
λία τών κηπουρικών παρήγετο καί είς Θράκην, κυρίως είς τούς εύ
φορους λαχανοκήπους δπου έρρεεν άφθονον ύδωρ, τά κηπουρικά δέ 
ταΰτα εϊδη ήσαν μελιτζάνες, κολοκύθιά, μπάμιες, πατάτες, παντζά
ρια, κρεμμύδια καί σκόρδα φρέσκα καί διάφορα άλλα χορταρικά διά 
σαλάτες.

Κατά τήν έποχήν εκείνην δέν έλειτούργουν ψυγεία ουτε κατε- 
σκευάζετο πάγος πρός διατήρησιν νωπών οπωρών καί άλλων είδών 
ή πρός οίκιακήν χρήσιν. Εύφυεΐς έν τούτοις έπιχειρηματίαι άνέσκα- 
πτον τό έδαφος είς βάθος κατά τό άκρον τής πόλεως καί άπεθή- 
κευον κατά τήν έποχήν τών χιόνων ποσότητας έξ αύτών πεπιεσμέ-
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νας, οϋτω δέ κατεσκευάζοντο μία ή δύο τοιαυται υπαίθριοι άποθή- 
και (Μπούζ — Χανάδες) καί τό περιεχόμενον του φυσικού τούτου πά
γου έχρησιμοποιεΐτο κατά τούς θερινούς μήνας καί τήν εποχήν τού 
καύσωνος διά διαφόρους άνάγκας.

Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

'Η Ραιδεστός διετήρει πυκνότατον θαλάσσιον δίκτυον μετά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τακτικώς μέν δύο φοράς τήν εβδομάδα, έκά- 
στην Κυριακήν καί Πέμπτην πρωίαν έκ Κων)πόλεως μέ δύο ταυτο- 
χρόνως άτμόπλοια ένα Ελλην ικό ν  καί ένα Τουρκικόν τής Ε τα ιρ ία ς  
Μαχσουσέ. ’ Εκτάκτως δέ καί κατά τάς άλλας ήμέρας μέ διάφορα 
άτμόπλοια κατά περιόδους άνευ τακτικής γραμμής. Τά άτμόπλοια 
ταΰτα άνεχώρουν έκάστην Τετάρτην καί Σάββατον τάς εσπερινός 
ώρας έκ Κων)πόλεως, έφθανον τήν έπομένην πρωίαν εις Ραιδεστόν 
καί έσυνέχιζον τά δρομολόγιά των είς Γάννον, Χώραν, Μυριόφυτον, 
Περίστασιν, Ά ρτάκην καί Πάνορμον έπιστρέφοντα δέ τήν δευτέραν η
μέραν μέ τάς αύτάς προσεγγίσεις, έφθαναν τάς εσπερινός ώρας είς 
Ραιδεστόν, παρελάμβανον φορτία καί έπιβάτας καί τήν νύκτα εντός 
7— 10 ώρών, άναλόγως τής ταχύτητός των, διήνυον τήν άπό 
Ραιδεστοΰ είς Κων)πολιν άπόστασιν. Έ άν  λόγω κακοκαιρίας παρου- 
σιάζετο καθυστέρησις μιας ήμέρας καί πάλιν ύπήρχεν περιθώριον διά 
τήν είς τακτός ήμέρας τής έβδομάδος έκτέλεσιν τών δρομολογίων 
των. Είς Κων)πολιν έκ Ραιδεστοΰ έφθανον τήν πρωίαν τής ύστε- 
ραίας.

Ά τμόπολο ια  εξυπηρετούντο τήν γραμμήν ταύτην ήσαν πα- 
λαιότερον τά υπό Ε λλην ικήν  σημαίαν «Μ ατίλντα» τού Φώσκολου, 
οι «Δύο Φίλοι» μικρόν τροχοφόρον, τό «Λυκαυγές» μεγαλύτερον, ά- 
νετώτερον, πολυτελέστερον καί ταχύτερον, μεταγενεστέρως δέ τρία 
καινουργή άτμόπλοια τής Ε τ α ιρ ία ς  Καναβαλώφ «Βόλγας», «Νέβας» 
καί «Β ίλνα», καθώς καί τό έπίσης Ελλην ικό ν  καινουργές « ’Ό λ γ α »  
τής Ε τα ιρ ία ς  Βερνίκου. Κατά τήν προ τής έκκενώσεως δέ έποχήν 
έόρομολόγησε τακτικήν συγκοινωνίαν καί ή άτμοπλοΐα Γιαννουλά- 
του. Ή Τουρκική έξ άλλου άτμοπλοΐα Μαχσουσέ έξετέλει καί αΰτη 
δύο φοράς τήν έβδομάδα τήν αυτήν διαδρομήν διά τών άτμοπλοίων 
της «Κ αλλίπολις», «Πάντερμα», «Μαρτίν» κλπ., άτινα ήσαν υποδεέ
στερα καί όλιγώτερον ταχέα καί καθαρά άπό τά ώς άνω όνομα- 
σθέντα.

Έκτος τούτων ύπήρχε κατά καιρούς καί δρομολόγιον τής ήμέ-
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ρας μεταξύ Κων)πόλεως καί Ραιδεστοϋ μέ προσεγγίσεις είς Συλή- 
βριαν, Έπιβάταο, 'Ηράκλειαν καί μέ επιστροφήν διά τών ίδιων προ
σεγγίσεων τήν δευτέραν ήμέραν. Τά ημερήσια ταϋτα δρομολόγια ε
ξυπηρετούντο κατά τήν εαρινήν περίοδον διά μικροτέρων άτμοπλοίων 
ούχί πολύ άνέτων, άτάκτως κατά διαστήματα τόν τελευταΐον δμως 
καιρόν ή ύπό Γαλλικήν σημαίαν Ε τ α ιρ ία  Ε ξ π ρ ές  έδρομολόγησε δύο 
πολύ κατάλληλα καί άνετα άτμόπλοιά της, δύο φοράς τήν έβδομά- 
δα μέ τάς αύτάς ήμερησίας προσεγγίσεις.

'Η τοιαύτη πυκνή καί ώς έπί τό πολύ εύχερής συγκοινω
νία διηυκόλυνε καί έπολλαπλασίαζε τά ταξείδια τών παραλιακών 
πόλεων τής Προποντίδος καί τήν διαμετακόμισιν τών εμπορευμάτων, 
ή επιβατική δέ κίνησις ήτο μεγάλη, διότι έκτος τοϋ έμπορίου καί 
πολλαί οίκογένειαι μετέβαινον είς τήν πρωτεύουσαν καί διά λόγους 
ύγείας καί προμηθειών, άλλά καί χάριν διασκεδάσεως. Μεταξύ τών 
έπιβατών τούτων, τακτικάς έποχάς τοϋ έτους, ήσαν καί οί πολυπλη
θείς μαθηταί, οΐτινες έκτος τής μεταβάσεως καί επιστροφής των καί 
κατά τάς μεσολαβούσας έορτάς δύο φοράς τό έτος έπηγαινοήρχοντο 
άπό τάς πατρίδας των είς τήν πρωτεύουσαν.

Καί διά νά συμπληρώσωμεν τό περί συγκοινωνίας κεφάλαιον 
άναφέρομεν δτι ή μεγάλη Αύστριακή άτμοπλοϊκή Ε τ α ιρ ία  «Λόϋδ 
Τριεστίνο» ε ίχε δεκαπενθημέρους προσεγγίσεις είς Ραιδεστόν μέ τά 
μεγάλα έπιβατηκά άτμόπλοιά της μεταφέροντα έκ Τεργέστης είς ρε
γάλας κυρίως ποσότητας έμπορεύματα άποικιακών κλπ. ειδών καί 
χρησιμοποιούμενα καί δΓ έπιβάτας έκ Ραιδεστοϋ καί είς έπιστροφήν 
έκ Κων)πόλεως μέχρι Τεργέστης, μέ προσεγγίσεις είς διαφόρους λ ι
μένας Τουρκίας, Ε λ λ ά δ ο ς  καί Ιταλίας.

Επικοινωνία δμως έμπορική -έπ ιβατική, έκτος τής άκτοπλοϊ- 
κής έγένετο καί διά ξηράς μέ τήν καθημερινώς διερχομένην έξ Εύρώ
πης πρός τήν Κωνσταντινούπολιν καί άντιστρόφως, σιδηροδρομικήν 
γραμμήν τής Αύστριακήο Ε τ α ιρ ία ς  τών « ’Ανατολικών Σιδηροδρό
μων». Κατά τήν χειμερινήν συνεπώς περίοδον, όπότε έκ τών κακο
καιριών ήμποδίζοντο τά διά θαλάσσης δρομολόγια, παρείχετο εύκο- 
λία, δΓ έπείγοντας λόγους ύγείας καθώς καί έμπορικούς τοιούτους, 
μεταβάσεως έκ Ραιδεστοϋ είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τοϋ Μου- 
ρατλί, άπέχοντα, δυόμισυ περίπου ώρας, μέ άμαξαν δύο ή 
τριών ϊππων (λαντώ) ή μέ αύτοκίνητον δταν ένεφανίσθησαν έσχάτως 
τοιαΰτα διαδρομής 20— 30 λεπτών. Ή  άμαξητή αυτη όδός ή συνδέ- 
ουσα τήν Ραιδεστόν μέ τόν σταθμόν Μουρατλί ευρίσκετο είς όπω- 
σοϋν καλήν κατάστασιν.

’Εκτός τών ώς άνω μεγάλων αύτών Αύστριακών (σήμερον Ίτα-
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λικών) ατμόπλοιων, άτάκτως μέν άλλά συχνότατα, καί κυρίως κατά 
τήν έποχήν τής φορτώσεως τών γεννημάτων τών δημητριακών, προ- 
σήγγιζον εις τον λ ιμένα τής Ραιδεστου καί άλλα μεγάλα φορτηγά 
άτμόπλοια μέ ’Αγγλικήν, Γερμανικήν, Σουηδικήν, Γαλλικήν καί Δ α 
νικήν σημαίαν τών κολοσσών Ε τα ιρ ιώ ν  ώς ή «Κιούναρντ Λάϊν», 
«"Ελερμαν Λάϊν», «Ντόϋτς— Λ εβάντ—Λίν» κλπ., άτινα παρέμενον 
επί ολοκλήρους ήμέρας διά παραλαβήν φορτίου ή όλοκλήρωσιν τοι- 
ούτου διά τούς Ευρωπαϊκούς λιμένας.

‘ Η κίνησις του λιμένος δέν ύπελείπετο είς τήν δΓ ιστιοφόρων 
μικράς ή μεγάλης χωρητικότητος επικοινωνίαν, μέ λιμένας κυρίως 
τής Μεσογείου καί τού Εύξείνου Πόντου. Βενζινόπλοια δέν ύπήρχον 
τήν έποχήν έκείνην.

Πριν κλείσωμεν τό κεφάλαιον τούτο περί συγκοινωνιών πρέπει 
νά ύπογραμμίσωμεν, ότι έάν ή Ραιδεστός συνεδέετο μέ τήν σιδηρο
δρομικήν διακλάδωσιν είς Μουρατλή, ή έμπορική κίνησίς της θά ήτο 
άσυγκρίτως μεγαλύτερα, τούτο όμως δέν έπετεύχθη παρά παν δ ί
καιον καί τάς έκάστοτε διαμαρτυρίας τών ένδιαφερομένων, διότι ή 
Ε τ α ιρ ία  τών ’Ανατολικών Σιδηροδρόμων διά τής τοιαυτης άπομο- 
νώσεως τής Ραιδεστου, ηύνόησε τον λ ιμένα τής Κων)πόλεως καί τον 
σταθμόν Σιρκετζί, άτινα θά ύφίσταντο καίριον τραύμα καί έπικίνδυ- 
νον συναγωνισμόν έάν έπραγματοποιειτο ή τοιαύτη σύνδεσις. Μ ε
ταγενέστεροι ένέργειαι, έπί Ε λλην ικής  κατοχής, τών τότε Βουλευτών 
Ραιδεστου ε ίχαν έπιτύχει νά λάβουν ρητήν καί κατηγορηματικήν υ
πόσχεσή τής τότε Ε λλη ν ική ς  Κυβερνήσεως, ότι ή σιδηροδρομική δια- 
κλάδωσις Μ ουρατλί—Ραιδεστου θά έπραγματοποιειτο, διετάχθη μά
λιστα καί ή έναρξις τεχνικών μελετών, έάν δέν έπήρχοντο τά κατό
πιν γεγονότα τής ’Ανατολικής Θράκης.

Βεβαίως θά ήτο ιδεώδης καί ή κατασκευή λιμένος ώς έγένοντο 
κατ’ έπανάληψιν σκέψεις καί σχέδια, καί διά τήν άνάγκην στρατιω
τικών λόγων, άλλά τά σχέδια ταΰτα δέν έφθασαν μέχρι πραγματο- 
ποιήσεως ώς έκ του κωλύματος τής άπαιτουμένης σημαντικής δαπά
νης. Ή τοιαύτη έλλειψ ις  καταλλήλου λιμένος έπροξένει συχνότατα 
δυσχερείας καί πολυημέρους καθυστερήσεις κατά τάς φορτώσεις, δι
ότι ή άλίμενος παραλία προσεβάλλετο άπό σφοδρούς νοτίους άνέ- 
μους ήναγκάζοντο δέ πολλάκις τά μεγάλα φορτηγά άτμόπλοια νά 
άναχωροΟν άπρακτα καί αί φορτώσεις τών έμπορευμάτων νά άνα- 
βάλλωνται είς προσεχείς ευκαιρίας προσεγγίσεων, εύνόητον δέ τυγ
χάνει ότι αί τοιαΰται άνωμαλίαι έπροξένουν σημαντικός ζημίας είς 
τούς ένδιαφερομένους.
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Εις τήν Ραιδεστόν δέν εΐχον ίδρυθή υποκαταστήματα τών έν 
Κων)πόλει Τραπεζών. Τά τελευτα ία  έτη έγκατέστη τοιοΰτον ύποκα- 
τάστημα τής Αότοκρατορικής ’Οθωμανικής Τραπέζης (Μπάνκ Ίμπέ- 
ριαλ Ότομάν) μέ "Ελληνα Διευθυντήν άποσταλέντα έκ του κέντρου 
καί μέ υπαλλήλους 'Έλληνας, ώς έπί τό πλεΐστον έκ Ραιδεστοΰ, μέ 
άποθήκας δέ έμπορευμάτων έναντι τών οποίων έχορηγοΰντο πι
στώσεις.

Τό υποκατάστημα τοΰτο τής Τραπέζης ήτο έγκατεστημένον εις 
τό έπί τής παραλίας μέγαρον ιδιοκτησίας Ά σ λά ν , μολονότι δέ έδειξε 
διαθέσεις νά βοηθήση τήν πιστωτικήν κίνησιν τής Ραιδεστοΰ δέν έπέ- 
τυχε σημαντικήν αΰξησιν τών εργασιών του, λόγω τοΰ συστήματος 
τών έγγυήσεων καί τών δύο ύπογραφών διά τούς δανειζομένους, 
διότι οί 'Έλληνες έμποροι, κυρίως οί ε ισαγωγείς άποικιακών, είργά- 
ζοντο μετά Τραπεζών τής Κωνσταντινουπόλεως καί Οϊκων τοΰ έξω- 
τερικοΰ χωρίς έγγυήσεις, μέ άπλήν υπογραφήν καί μέ άπεριόριστον 
ανοικτήν πίστωσιν, μέ τοκοφόρους λογαριασμούς συμφερωτέρους τοΰ 
ύποκαταστήματος τής ’Οθωμανικής Τραπέζης.

Έ ξ  άλλου οί μεγάλοι Οίκοι θεοδο^ρίδου καί Άγκόποβιτς (Ά λ -  
γιαννάκη) τών δύο πλουσιωτέρων, 'Έλληνος καί ’Αρμενίου Θρα
κών, ήσαν αντιπρόσωποι Τραπεζών τής Κο:>ν)πόλεως μέ πολυπληθή 
πελατείαν, ήν άπό έτών απέκτησαν καί προς τήν οποίαν πσρεΐχον 
πλείστας διευκολύνσεις, ύπεβοήθουν τό έμπόριο'' τής Ραιδεστοΰ.

Οί 'Έλληνες έμποροι τής Ραιδεστοΰ κατέθετον τά έμβάσματά 
των είς Τραπεζιτικούς Οϊκους ή Τραπεζίτας τής Κων)πόλεως μέ τό
κον 5 %  καί έλάμβανον χρήματα μέ τόκονδ °/0. Έ κ  περισσού οί έν Τερ
γέστη 'Έλληνες μεγαλέμποροι Άφεντούλης, Ξυδιάς κλπ. άπέστελλον 
ελεύθερα καί ούχί έναντι φορτωτικής τά έμπορεύματά των προς τούς 
έμπορους άποικιακών τής Ραιδεστοΰ μέ τόκον 6 %  μέχρι τής έξοφλή- 
σεως, έάν δπως συνέβαινε πολλάκις, δέν εΐχον εύκολίας νά προεμ- 
βάσουν τήν άξίαν τών παραγγελιών των.

Έκτος τοΰ ύποκαταστήματος τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, άρ- 
γότερον καί ή Ντόΰτς ’Όριαν Μπάνκ ε ιχεν  ιδρύσει ένα πρακτορεΐον 
μέ 'Έλληνα άντιπρόσωπον είς Ραιδεστόν.

Πρέπει άκόμη νά σημειωθή ότι διά τάς έπιταγάς τών εμβασμά
των των οί έμποροι τής Ραιδεστοΰ ούδεμίαν κατέβαλλον προμήθειαν 
(άτζιο) διότι οί μεγαλέμποροι άγορασταί γεννημάτων έξέδιδον τοιαύ- 
τας έπιταγάς έπί τών έν Κων)πόλει Οϊκων των, τάς έπιταγάς δέ 
ταύτας τάς έξαργύρωνον οί έμποροι εισαγωγών άποικιακών καί ου-
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τω ύφίστατο ή τοιαύτη ανέξοδος αμοιβαία διευκόλυνσις. 'Η τοκογλυ- 
φλία έξ άλλου δέν ήτο κάτι τό ασυνήθες. ’Ιδία δέ κατά τήν έποχήν 
του θερισμού τών γεννημάτων οί μεγάλοι τσιφλικούχοι καί κτηνοτρό- 
φοι ήναγκάζοντο νά καταφεύγουν είς χρηματοδότας, οϊτινες μέ τό
κον ύπέρογκον (ένίοτε μιας χρυσής λίρας ό τόκος ήτο 1/4 αύτής δ ι’ 
ένα ή δύο τό πολύ μήνας) διηυκόλυνον αύτούς. Ή τοιαύτη τοκογλυ
φία δέν έδιώκετο ύπό του Νόμου, άπ' έναντίας δέ οί συναλλασσό
μενοι έξ άμφοτέρων τών πλευρών ήσαν λίαν ικανοποιημένοι.

Αί συναλλαγαί διενηργοΰντο ούχί διά γραμματίων ή χαρτονο
μισμάτων, άλλά μέ χρυσά νομίσματα λιρών Τουρκίας καί ’Αγγλίας, 
είκοσοφράγκων καί κηρμιτσών (Αύστριακών). Ή Τουρκική λίρα έτι- 
μάτο 106 γρόσσια δηλ. 5 άργυρά μετζήτια, 1/4 του μετζηποΰ καί 1 
γρόσσι Μέ γροσσάκια δέ (τσεντέζικα) υπήρχε καί διαφορά μέχρις 
108 γροσσίων τήν χρυσήν λίοαν. 'Ως χαρτονόμισμα άσφαλές έκυκλο- 
φόρουν μόνον οί μπαγκανότες τής Αύτοκρατορικής ’Οθωμανικής 
Τραπέζης.

ΑΜΙΣΘΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΥΠΟΙΙΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά τήν έποχήν εκείνην τής Τουρκοκρατίας πολλοί έκ τών ο
μογενών έπεζήτουν νά άντιπροσωπεύουν ξένας χώρας, διότι δ ι ’ αύ- 
τοΰ τοϋ τρόπου άπελάμβανον ποιας τίνος προστασίας καί σεβασμοϋ 
έκ μέρους τών Τουρκικών άρχών. Οί Πρόξενοι οδτοι είχον καί ά- 
ριθμόν τινα υπηκόων (προτεζέ). 'Ως έπί τό πλεΐστον οί Πρόξενοι ή
σαν άμισθοι ούχί τής καριέρας άλλά κατεγίνοντο μέ έμπορικάς ύπο- 
θέσεις, μέ άντιπροσωπείας ξένων Οϊκων καί Άτμοπλοϊκώ ν Ε τ α ι 
ριών, κατώρθωναν δέ, έκτος τής ξένης προστασίας, νά έπιτυγχά- 
νουν διά τοΰ τρόπου τούτου καί άνάπτυξιν τών εργασιών των. Δ ια 
κριτικά τών προξενείων τούτων ήσαν ό έπί τής θύρας τής οικίας των 
θυρεός (ταμπέλα) παριστώσα τά οικόσημα καί άναφέρουσα τής άντι- 
προσωπευομένης δυνάμεως τό όνομα, συνάμα δέ έπί τής προσόψεως 
ή είς τόν κήπον κοντός έπί του όποιου κατά τάς έορτασίμους ήμέρας 
άνεπετάσσετο ή σημαία του Προξενείου.

Πρόξενος τής Γερμανίας καί Αύστρουγγαρίας ήτο έπί σειράν 
έτών ό μεγαλέμπορος καί καλός πολίτης Πέτρος Ά σ λά ν, πράκτωρ 
τοϋ Αύστριακοΰ Λόϋδ καί τής Γερμανικής 'Ατμοπλοΐας Ντόϋτς Λέ- 
βαντ — Λίν, άντεπροσώπευε δέ καί πολλούς Οϊκους δ ι’ έξαγωγήν
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δημητριακών, κρασιών κλπ είδών. Τά Προξενεία ταΰτα καί τάς Ε 
ταιρίας διεδέχθησαν οί υιοί του, διότι ή πολυμελής οικογένεια Άσ- 
λά ήρίθμει περί τούς δώδεκα βλαστούς άρρενας καί θήλεις.

Οί άδελφοί Δούση, οϊτινες ήσαν ίδιοκτήται μεγάλης έπαύλεως 
παρά τήν Χαριούπολιν καί έμποροι δημητριακών καί έκ τών όποιων 
ό μεν Έδμόνδος Δούσης ήτο Πρόξενος τής ’Αγγλίας, ό δέ Ρισάρ 
Δούσης Πρόξενος τής Ιτα λ ία ς .  Ό  τελευταίος άντεπροσώπευε καί 
Ίταλικάς άτμοπλοΐας ή φορτηγά άτμόπλοια μέ ιταλικήν σημαίαν ά
τινα προσήγγιζον είς τον λιμένα τής Ραιδεστου πρός παραλαβήν 
φορτίων.

Ό  Κεφαλλήν ιατρός, μή έξασκών τό επάγγελμα, Γεράσιμος 
Κρητικός, ήτο μέχρι του θανάτου του Πρόξενος τής Ρωσσίας, ταυτο- 
χρόνως δέ καί τής Περσίας. Ή σύζυγός του, τής οικογένειας Πανά 
μέ μόρφωσιν, εύφυεστάτη καί εύγενής κυρία, διεξήγε τήν αλληλογρα
φίαν καί ήτο ούσιαστικώς ή διευθύνουσα τά του Προξενείου. Μετά 
τον θάνατον τοϋ Γερασίμου Κρητικού άνεπτύχθη συναγωνισμός καί 
κατεβλήθησαν πυρετώδεις ένέργειαι έν Κων)πόλει διά τήν διαδοχήν. 
Μεταξύ τών ύποψηφίων, τό Ρωσσικόν Προξενεϊον Ραιδεστου άνετέ- 
θη είς τον Γεώργιον Κ. θεοδωρίδην, υιόν του Κωστάκη θεοδωρίδη 
έκ τών πλουσιωτέρων Θρακών, ευεργέτου δέ τής Κοινότητος, είς 
δωρεάν τού οποίου ώφείλοντο τά θεοδωρίδεια Εκπαιδευτήρια  τών 
θηλέων. Ό  Γ. θεοδωρίδης κατά τήν ταραχώδη περίοδον τής βουλ
γαρικής κατοχής καί τον διωγμόν τών Ε λ λή ν ω ν  προ τής έκκενώσεως, 
παρέσχε πολυτίμους έθνικάς ύπηρεσίας.

Ό  ’Ιωάννης Τακέλλας ήτο Προξενικός πράκτωρ (τής καριέρας) 
τής Γαλλίας καί άντιπρόσωπος τών μεγάλων άτμοπλοϊκών Ε τα ιρ ιώ ν  
Φρεσινέ Μεσαζερί. Μετετέθη κατόπιν είς Δεδέαγατς, δπου διηύ- 
θυνε τό αυτό Προξενεϊον μέχρι τού θανάτου του, τον διεδέχθη δέ είς 
τό Γαλλικόν Προξενεϊον Ραιδεστοϋ, ό Γεώργιος Ά σ λά ν, πρεσβύτε- 
ρος υιός τής οικογένειας Ά σ λά ν ,  καταγινόμενος επίσης μέ τάς έργα- 
σίας τού έμπορικού Οϊκου του πατρός του καί μετά τήν άναχώρησιν 
αυτού ό έκ Σμύρνης Σούμας άντιπρόσωπος τού Ού'ί'ταλ.

"Ο Ό ντριέτ  Τακέλλας μεγαλύτερος άδελφός τού Ίωάννου Τα- 
κέλλα ήτο Πρόξενος τής ’Ισπανίας καί Πορτογαλλίας μέχρι τού θα
νάτου του, ό δέ Στέφανος ’ Εμμανουήλ (Τσελεμπή-Στέφανος) Πρόξε
νος τών Κάτω Χωρών.

Οί Πρόξενοι οδτοι έκτος τού τής Ρωσσίας καί τών Κάτω Χω
ρών, ήσαν καθολικοί τό θρήσκευμα, μέ ολίγους δέ Φραγκολεβαντί
νους καί τινας Άρμενοκαθολικούς, άπετέλουν τήν Φραγκοκαθολικήν
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παροικίαν έκκλησιαζόμενοι είς ιδιαίτερον ναΐσκον μέ ένα ίερέα κα
θολικόν είς τήν συνοικίαν του Φραγκομαχαλά.

Συμμετεΐχον είς δλας τάς κοινωνικός έκδηλώσεις καί έορτάς 
καί συνεδέοντο στενως μέ τήν καλλιτέραν Ελλην ικήν  κοινωνίαν τής 
Ραιδεστοΰ. Διετήρουν καί μίαν Λέσχην (Κλάμπ Ίντερνασιονάλ), τής 
όποιας τά περισσότερα μέλη ήσαν καί πάλιν γαλλομαθείς καί νεω- 
τερίζοντες "Ελληνες, διότι άνευ τής συμμετοχής αύτών, δέν ήτο δυ
νατόν να διατηρηθή ή ώς άνω Λέσχη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΙΡΟΞΕΝΚΙΟΝ -  ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις διετήρει πάντοτε έν Ραιδεστώ μισθω
τόν "Ελληνα ‘ Υποπρόξενον, έδρεύοντα είς κατάλληλον έπί ένοικίω 
οίκημα μέ διερμηνέα του Προξενείου καί μέ κλητήρα (καβάσην) είς 
τήν υπηρεσίαν αύτοΰ, έκτός του άλλου ύπηρετικοϋ προσωπικού.

Ή δυναμις τών Ε λ λ ή ν ω ν  υπηκόων, οϊτινες ύπήγοντο είς τό 
Προξενεΐον τούτο ήτο άρκετή καί συνεπώς ή ΰπαρξίς του ώς Προξε
νείου τής καριέρας ήτο ουσιαστική καί σημαντικωτέρα ολων τών άλ
λων άμισθων καί μή έχόντων μόνιμον υπηρεσίαν, οϊτινες καί διά 
τοΰτο εκαλούντο Προξενικοί πράκτορες, τιμής ένεκεν (όνορέ).

Τό Ε λλην ικό ν  Προξενεΐον διετήρει μητρώον τών Ε λλή νω ν  
όπηκόων, έξέδιδε διαμονητήρια καί διαβατήρια αύτών καί έπροστά- 
τευε τάς υποθέσεις των παρά ταΐς προϊσταμέναις Έ λλην ικα ΐς  Άρ- 
χαΐς άλλά καί είς τάς τοπικάς Τουρκικός τοιαύτας. 'Η εποχή έκείνη 
τής τουρκικής άπολυταρχίας έβλεπεν δυσσρέστως πάσαν κίνησιν 
προερχομένην έκ τοΰ έλευθέρου Κράτους, 6Γ αυτό ύπόπτως παρηκο- 
λούθει δχι μόνον τούς σχετιζομένους προς τον "Ελληνα Πρόξενον 
άλλά καί τούς μετ ’ αύτοΰ συναναστρεψομένους Ραιδεστηνούς, οϊτι- 
νες άντί φεσιού έφερον πίλον. Είς τά σχόλιά των μάλιστα οί φανα
τικοί Τούρκοι άπεκάλουν αύτούς Γιουνάν -  Φικιρλί (Έλληνοϊδεάτας).

Παρά ταΰτα, ή παρουσία τοΰ "Ελληνος Προξένου συνοδευομέ- 
νου υπό τοΰ 4)ουστανελλοφόρου καβάση του, έγαλβάνιζε καί ένεθου- 
σίαζε τούς χριστιανούς καί συνετέλει ώστε νά διατηρήται άσβεστος 
ή φλόγα τής έθνικής ιδέας Κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
έλάμβανε χώραν πανηγυρική δοξολογία έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ 
παρουσία τοΰ Προξένου, τών Ε λ λή νω ν  υπηκόων καί πλήθους κό
σμου, ήκολούθει δέ μετά τήν άπόλυσιν τό πλήθος καί έπεσκέπτοντο 
οι αρμόδιοι τό Προξενεΐον μέ άνταλλαγήν τών συνήθων προπόσεων 
καί άποστολήν συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων προς τον έορτά-
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ζοντα Βασιλέα Γεώργιον τόν Α'. Ή εορτή έσυνοδεύετο μέ πυροβο
λισμούς καί μέ κροτίδας δλα δέ αύτά δυσαρέστως τά παρηκολούθει 
ή Τουρκική άστυνομία, χωρίς τοϋτο νά έμποδίζη τάς Τουρκικός άρ
χάς νά έπισκέπτωνται έπί τή ευκαιρία τόν "Ελληνα Πρόξενον πρός 
έκφρασιν τών συγχαρητηρίων των. Τό αύτό έπραττον καί οί λοιποί 
Πρόξενοι, οϊτινες έπελαμβάνοντο τής καλής ευκαιρίας πρός έπίδει- 
ξίν των.

Είς μεταγενεστέραν έποχήν κατ’ άπομίμησιν καί οί ξένοι Πρό
ξενοι έδέχοντο συγχαρητήρια κατά τήν έπέτειον τών γενεθλίων τών 
οικείων μοναρχών.

Ά π ό τό Ύποπροξενεΐον τής Ραιδεστοϋ, πρός συνέχισιν κυρίως 
τής διπλωματικής των καριέρας ϊνα  προαχθοϋν ίεραρχικώς καί είς 
σπουδαιοτέρας διπλωματικός θέσεις, διήλθον πλεΐστοι Πρόξενοι, με
ταξύ τών όποιων καί διακεκριμένοι διπλωμάται, οϊτινες προαχθέντες 
άργότερον είς Πρέσβεις έτοποθετήθησαν είς έπικαίρους Εύρωπαϊκάς 
πρωτεύουσας. Μεταξύ τούτων άναφέρομεν τόν Ψύχαν Πρεσβευτήν 
έν Βουκουρεστίω, τόν Πέτρον Καψαμπέλην Πρεσβευτήν έν Βρυξέλ- 
λαις καί Καΐρω καί τόν κ. Ίωάννην Κουτσαλέξην άλλοτε Πρεσβευ
τήν καί σήμερον έν ένεργεία Διευθυντήν τής Γενικής Γραμματείας 
τών Ανακτόρων.

Έπίσης διήλθον καί άλλοι Υποπρόξενοι, μεταξύ τών οποίων 
οί Χρυσανθόπουλος, ΤΓαννέτος καί ό Κωνσταντίνος Ντάσος, πατρι
ώτης μέν άλλά δημιουργών έπεισόδια λόγω άσκοπων έπιδείξεων καί 
περιοδειών άνά τά χωρία, ή θητεία του δέ συνεδέθη μέ τήν έποχήν 
τοϋ Μακεδονικοϋ άγώνος, διακλαδώσεις τοϋ όποιου προεξετάθησαν 
καί μέχρι Θράκης ώς παρακατιόντες θά άναφέρωμεν.

ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Σ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΙΙΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Εύρισκόμεθα είς τήν περίοδον, κατά τήν όποιαν έμαίνετο ή 
βουλγαρική προπαγάνδα, κυρίως είς τήν Μακεδονίαν, δπου οί Βούλ
γαροι κομιτατζήδες, υποκινούμενοι καί τροφοδοτούμενοι παρά τής 
βουλγαρικής κυβερνήσεως προέβαινον είς θηριωδίας καί έγκληματι- 
κάς δολοφονίας καί πιέσεις κατά τών ελληνικών πληθυσμών μέ φό
νους Μητροπολιτών, προκρίτων, μέ δηώσεις, ληστείας καί πυρπολή
σεις έκκλησιών, σχολείων καί ιδιωτικών περιουσιών.

Ή Ε λλη ν ική  Κυβέρνησις ήναγκάσθη, ένώπιον τής όγκουμένης 
ταύτης καταστρεπτικής κινήσεως νά λάβη μέτρα άμύνης καί νά έν- 
θαρ,ούνη τόν έν διωγμώ εύρισκόμενον έλληνικόν πληθυσμόν. Συνεστήθη
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τότε ή Πανελλήνιος Όργάνωσις μέ καθωρισμένον εθνικόν πρόγραμμα, 
έπί κεφαλής δέ αύτής έτέθη ό άείμνηστος ’Ίων Δραγούμης. Τής Όρ- 
γανώσεως ταύτης διακλάδωσις άπεφσσίσθη νά λειτουργήση καί άνά 
τήν Θράκην έστάλησαν δέ τότε αντιπρόσωποι, ώς επί τό πλεΐστον 
αξιωματικοί άπεο'πασμένοι μέ τον τίτλον Γραμματέως καί μέ ψευδώ
νυμα καλύπτοντα τήν στρατιωτικήν των ιδιότητα. Καί είς μέν τό Γ ε 
νικόν Προξενεϊον Άδριανουπόλεως προσεκολλήθη ό κατόπιν Πρω
θυπουργός κ. Σ. Γονατας ύπό τό ψευδώνυμον Γρηγορίου, είς Σαραν- 
ταεκκλησίας ό ύπολοχαγός Κλεΐτος, είς Κων)πολιν ό υπάλληλος τής 
’Ασφαλιστικής Ε τα ιρ ία ς  « ’Αμοιβαίας» Σολιώτης Νικολα'ί'δης καί είς 
Ραιδεστόν ό κατόπιν στρατηγός του Πυροβολικού κ. Πανουσόπουλος 
μέ τό ψευδώνυμον Βασίλειος Γεωργίου.

Οδτος επί διετίαν είργάσθη είς Μακεδονίαν ώς διδάσκαλος 
Φλωρίνης, μέ άξιόλογον εθνικήν δράσιν, έν συνεργασία μέ τούς 
Βάρδαν καί Ρέμπελον άρχηγούς Κομιτάτων, οϊτινες έδρων κατά τών 
Βουλγάρων κομιτατζήδων, ώς άντίποινα κατά τών ύπ’ αυτών δια- 
πραττομένων σφαγών καί ώμοτήτων εναντίον του ελληνικού στοι
χείου. Ό  Γεωργίου έφυλακίσθη ύπό τών τουρκικών άρχών, άπέδρασεν 
δμως καί μεταβάς είς Α θήνα ς υπέβαλε λεπτομερή έκθεσιν πρός 
τήν Πανελλήνιον Ό ργάνω σίν, ήτις τον έθεώρησε κατάλληλον καί 
τον έτοποθέτησεν ώς Γραμματέα του Υποπροξενείου Ραιδεστου κατά 
τό 1907— 1908.

Προ τής άφίξεώς του είς Ραιδεστόν διήλθεν έκ Κων)πόλεως καί 
ήλθεν είς έπαφήν μετά τού τότε Πρεσβευτού Γρυπάρη, μετά τού ”Ιω- 
νος Δραγούμη καί μέ τά Πατριαρχεία καί έλαβεν οδηγίας ώς πρός 
τον τρόπον, καθ' δν έπρεπε νά άσκήση τά καθήκοντά του κατά τής 
βουλγαρικής προπαγάνδας καί πρός άναζωπύρωσιν του έθνικοϋ 
αισθήματος. Κατόπιν μετά τήν έγκατάστασίν του έν τώ Προξενείω 
τής Ραιδεστου ήρξατο συνεργαζόμενος μετά τού τότε Προξένου 
Ντάσου άντελήφθη δμως δτι ή τουρκική άρχή παρηκολοόθει ύπόπτως 
τάς κινήσεις αυτού, πολύ δέ περισσότερον μετά τήν τοποθέτησίν του 
ώς Γραμματέως, καί δτι έπρεπε συνεπώς νά προχωρήση μέ πολλήν 
προσοχήν καί σύνεσιν είς τό άνατεθέν αύτώ έργον.

Περιωρίσθη κατ’ άρχάς είς τον καταρτισμόν Επιτροπών τινων 
άπό προκρίτους καί κυρίως άπό νέους μέ διακλαδώσεις είς τά σπου
δαιότερα χωρία καί είς τάς πόλεις τού έσωτερικοΰ, αί Έπιτροπαί δέ 
αδται ειχον ώς σκοπόν τήν παροχήν πληροφοριών χρησίμων διά τήν 
περαιτέρω όργάνωσίν άλλά καί φιλανθρωπικήν δράσιν καί ένίσχυσιν 
μεταξύ τών άριστούχων μαθητών καί τών άγραμμάτων ά λ λ ’ ηθικών
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στοιχείων νέων καί νεανίδων της ύπαίθρου, διά τούς άπορους τών 
όποιων έλειτούργησαν καί συσσίτια.

Ό  Γεωργίου βαθμιαίως μέ τήν άθόρυβον καί ήρεμον πολιτικήν 
του, έν άντιθέσει πρός τάς ζωηράς έπιδείξεις του Προξένου, μέ τόν 
όποιον ήλθεν είς σύγκρουσιν διά τό ζήτημα τούτο, κατώρθωσε νά 
άποκτήση έν μέρει τήν έμπιστοσύνην τών τουρκικών άρχών, αϊτινες 
ήνέχθησαν καί τού έπέτρεψαν σιωπηρώς νά περιοδεύση είς χοορία καί 
είς πλησιόχωρα κέντρα, είς τά όποια μέ μυστικότητα καί προσοχήν 
κατήρτιζεν αναγνωστήρια, είς ά άπεστέλλοντο έφημερίδες καί περιο
δικά παρά τοΰ ’Αναγνωστηρίου «Βισάνθη» τής Ραιδεστοϋ, καί έπι- 
τροπάς έκ προκρίτων πρός τοπικήν έναρξιν καί όργάνωσιν τής έθνι- 
κής προπαγάνδας. Πρός τόν σκοπόν τούτον έπέτυχε νά περιοδεύση 
έκτος τών χωρίων τής περιοχής Ραιδεστοϋ καί είς άλλα κέντρα, ώς 
είς Γανόχωρα, Καλλίπολιν, Ά βδήμιον, Νεοχώριον, Σ ιμ ιτλ ί,  Καστάμ- 
πολιν, Μάλγαρα καί Στράντζαν. Έ ν  συνεχεία δέ είς άλλην περιο
χήν είς Ήράκλειαν, Τυρολόην καί Συληβρίαν (όπότε καί έγένετο ή 
καταστρεπτική πυρκαϊά τού Έξαστέρου). 'Η πυρκαϊά αύτη άπεδόθη 
είς τούς Βουλγάρους καί είς ένίσχυσιν τής κατ’ αύτών προπαγάνδας 
έγινε συστασις είς τούς διδασκάλους καί τάς διδασκαλίσσας νά 
φροντίσουν νά διαδώσουν τήν καταστροφήν τού Έξαστέρου καί νά 
έκμεταλλευθοΰν αύτήν είς βάρος τών έμπρηστών. Έζητήθησαν παρά 
τής Πρεσβείας καί άπέστειλεν αύτη πρός τόν Μητροπολίτην Συλη- 
βρίας 100 λίρας πρός περίθαλψιν τών παθόντων. Πρέπει νά τονισθή 
ένταύθα δτι ή περιοχή τού Νομού Ραιδεστοϋ ήτο άμιγώς ελληνική, 
έκτος έλαχίστων σποραδικών έξαιρέσεων είς τήν περιοχήν Μαλγά- 
ρων, ά λ λ ’ έπρεπε νά παταχθή ή βουλγαρική έγκληματική δράσις 
καί ή προσπάθεια πρός δημιουργίαν πυρήνων, ιδία κατά τήν περιο
χήν τής Άδριανουπόλεως, ϊνα μή έπικρατήσουν αί βουλγαρικαί έπι- 
διώξεις, αί άποβλέπουσαι είς δημιουργίαν εστιών διά λόγους προ
παγάνδας, συσκοτίσεως καί άλλοιώσεως τής άναμφίσβητήτου έλ?νη- 
νικής συνθέσεως τού πληθυσμού τής Θράκης.

"Οτι δέ σκοπός τών Βουλγάρων ήτο ή τοιαύτη ένέργεια, άπο- 
δεικνύεται καί έκ τού έπεισοδίου τής άφίξεως έντός τής πόλεως τής 
Ραιδεστοϋ έκ Βουλγαρίας δύο Ε λ λή νω ν  υπηκόων, όμιλούντο^ν τήν 
έλληνικήν καί έχόντων ύπηρετήσει είς τόν βουλγαρικόν στρατόν, οϊ- 
τινες καί ήνοιξαν έμπορικόν κατάστημα. ‘Από έρευναν καί παρακο- 
λούθησιν αύτών διεπιστώθη δτι ήσαν πράκτορες τού βουλγαρικού 
κομιτάτου δράσαντες ένεργώς έν Μακεδονία καί δτι άπεστάλησαν 
είς Ραιδεστόν πρός τόν αυτόν σκοπόν. Πρός άντίπραξιν ό Γεωργίου 
έζήτησε νά μποϋκοταρισθή τό κατάστημά των καί νά παρακολου-
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θώνται αΐ κινήσεις των, επειδή δέ τοϋτο έκινδύνευε νά τούς άχρη- 
στεύση εΐχον τήν ίταμότητα νά απειλήσουν τον Πρόξενον καί τον 
Γραμματέα, δστις ήλθεν είς χεΐρας μεθ ’ ένός έκ τών άδελφών καί 
τον έτραυμάτισε.

Μετά τήν μετάθεσιν του Ύποπροξένου Ντάσου, ό διάδοχος 
αύτου Πέτρος Καψαμπέλης άνήρ συνετός καί σώφρων, άπέφυγε τήν 
προκαλοΰσαν παρεξηγήσεις καί καχυποψίας πολιτικήν τοΰ προκατό- 
χου του, κατ’ αυτόν δέ τον τρόπον ή συνεργασία μετά του Γεωρ
γίου κατέστη όμαλή καί άποδοτικωτέρα, καθορισθείσης καί τής άκτΐ- 
νος δράσεως ένόο έκάστου χωριστά Ό  Πρόξενος δηλαδή περιωρί- 
σ3η είς τά διπλωματικά του καθήκοντα, μέ τήν σεμνότητα δέ καί 
σοβαρότητα αύτοΰ, άπέσπασε τήν έκτίμησιν καί τον σεβασμόν δλων 
τών ομογενών καί τών τουρκικών άρχών, άνέθηκε δέ είς τον Γεωρ- 
γίου τήν εθνικήν προπαγανδιστικήν δράσιν, χωρίς ουτος νά άναμι- 
γνύεται είς αύτήν.

Κατά τό διάστημα εκείνο έπεσκέψθη τό Προξενεΐον ό πλωτάρ
χης Γούδας επιφορτισμένος παρά τής Πανελληνίου Όργανώσεως μέ 
τήν αποστολήν όπλων πρός χρησιμοποίησίν των κατά τών Βουλ
γάρων.

’ Επειδή 'Έλληνες λεμβούχοι δέν ύπήρχον είς τον λιμένα τής 
Ραιδεστοΰ παρέστη άνάγκη νά οργανωθούν νέοι καλών οικογενειών, 
οϊτινες ύπό τό πρόσχημα άσκήσεών των είς λεμβοδρομίας έχρησιμο- 
ποίουν δύο λέμβους άγορασθείσας έκ Κων)πόλεως καί έπετύγχανον 
έν συνεννοήσει μέ τά άτμόπλοια τής γραμμής πριν άγκυροβολήσουν 
ταΰτα είς τον λιμένα τής Ραιδεστοΰ νά βυθίζουν διά καταλλήλου μέ 
φελλόν συσκευής δπλα καί φυσίγγια, άτινα παρελάμβανον αι λέμβοι 
είς τά ανοικτά χωρίς νά τό άντιλαμβάνωνται οί Τούρκοι καί τά άπέ- 
κρυπτον είς κατάλληλα άπομεμακρυσμένα σημεία τής άκτής. Κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον παρελήφθησαν δυο άποστολαί έξ οκτώ δπλωτ έκά- 
στη μέ αναλογίαν φυσιγγίων.

’Επειδή τά υλικά μέσα διά τήν συνέχισιν τοΰ τοιούτου άγώνος 
ήσαν σπάνια καί πενιχρά έξ αποστολών άπό τό κέντρον, έγένετο 
καί προαιρετικός έρανος άπό τούς μεμυημένους, δστις άπέδωκεν αρ
κετά ποσά διά τήν έξακολούθησιν τής τοιαύτης φιλανθρωπικής καί 
έθνικής κινήσεως.

Μετά τήν έπικράτησιν τών νεοτούρκων καί τήν έγκαθίδρυσιν 
έν Τουρκία τού Συντάγματος, τό όποιον έπρόκειτο άργότερον νά 
έξοντώση τόν Ελλην ισ μό ν, ένώ έπιστεύθη δτι οι Τούρκοι θά έκυβέρ- 
νων μέ έλευθερίαν καί ίσοπολιτείαν, ουτοι ήρχισαν έφαρμόζοντες τό 
προγραμμάτω ν καί άπήτησαν παρά τής Ε λλην ικής  Κυβερνήσεως
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τήν άνάκλησιν τών εις τά Προξενεία Γραμματέων, οϋτω δέ άνεχώ- 
ρησεν έκ Ραιδεστου ό Γεωργίου. Ή θητεία του δέν έπέτυχεν μέν τήν 
όργάνωσίν άντιστάσεως κατά τών τυράννων άλλά πρέπει, νά όμολο- 
γηθή ότι συνετέλεσεν είς τήν τόνωσιν τοΰ εθνικού φρονήματος, τήν 
ζωηροτέραν τών έλληνικών αισθημάτων έκδήλωσιν καί έν μέρει τήν 
υλικήν καί πνευματικήν ένίσχυσιν τών περί τήν Ραιδεστόν χωρίων καί 
κωμοπόλεων.

« Ό  Γετοργίου έθαυμαζε τον πατριωτισμόν τών Θρακών, οϊτινες 
ύπό ζυγόν 500 ετών έτήρουν άσβεστον τήν πίστιν των, παρά τήν 
ήτταν του 1897, πρός τήν έλευθέραν Ε λ λ ά δ α  καί τήν θρησκείαν, 
πάντα δέ ταΰτα παρά τήν έλλειψιν  καταλλήλου όργανώσεως».

Άντελήφθη καί αύτός ότι ό άμιγής έλληνικός πληθυσμός τής 
Θράκης μέ τάς πα,τροπαραδότους θρησκευτικός, έθνικάς καί εκπαι
δευτικός άρετάς του όντετάσσετο σθεναρώς κατά πάσης τυραννικής 
πιέσεως καί διετήρει μέ φανατισμόν, καί όταν άκόμη δέν έξεδηλοΰτο, 
τήν άγάπην του πρός τήν πατρίδα καί τό έθνος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙ ΝII ΣΙ Σ -  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

'Η πόλις τής Ραιδεστου διεκρίνετο διά τήν άνεπτυγμένην κοι
νωνικήν κίνησιν καί τον εξαιρετικόν πολιτισμόν τών κατοίκων της. 
Άνεγνωρίζετο ότι άπό τής άπόψεως ταύτης ή Ραιδεστός μεταξύ τών 
άλλων πρωτευουσών τής ’Ανατολικής Θράκης κατείχε τά πρωτεία, 
τούτο δέ πρέπει νά άποδοθή είς τήν πυκνήν συγκοινωνίαν της μετά 
τής Κοτν)ιτόλεως καί είς τήν εμπορικήν της άκμήν, ήτις παρείχε τά 
οικονομικά μέσα είς τούς 'Έλληνας νά διατηρούν οικίας πολυτελώς 
κτιζομένας καί έπιπλωμένας, νά ένδύωνται άνδρες καί γυναίκες 
κατά τρόπον εξαιρετικά εύπαρουσίαστον καί νά συμπεριφέρωνται είς 
τάς συναναστροφάς των μέ ευγένειαν καί μέ πολιτισμόν κατ’ άπο- 
μίμησιν τής πρωτευούσης, μεθ ’ ής συνεδέοντο μέ συγγενικούς καί 
φιλικούς δεσμούς καί τήν οποίαν έπεσκέπτοντο συχνότατα καί κατ’ 
έπανάληψιν έκαστον έτος.

Ή Ραιδεστός ηύτύχησε νά έχη τό μεγαλοπρεπές μέγαρον τού 
θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, όστις διά τής κληρονομιάς 
του ταύτης όχι μόνον προήγαγε τήν παιδείαν είς ολόκληρον τήν 
Θράκην, άλλά μέ τό άξιοθαύμαστον αυτό κτίριον συνετέλεσε είς τό 
νά δημιουργηθή τό κέντρον καί φυτώριον έκ τού όποιου έξεπέμφθη 
καί προήχθη ή τήν έποχήν έκείνην άκμάσασα κοινωνική ζωή τής 
πόλεως.
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Καί διά μέν τήν άξιόλογον εκπαιδευτικήν δρασιν του Συλλόγου 
ώμιλήσαμεν διεξοδικώς ε ’ις ειδικόν κεφάλαιον, Διά τήν κοινωνικήν 
όμως ζο^ήν καί κίνησιν κατά μέγα μέρος συνετέλεσε τό κτίριον τοΰτο 
έφάμιλλον του όποιου δχι μόνον είς ούδεμίαν άλλην θρακικήν πόλιν 
ύπήρχεν, άλλά δύναται νά λεχθή δτι συνηγωνίζετο καί τά έν Κων- 
σταντινουπόλει τοιαΟτα.

Τό κτίριον του Συλλόγου άπετελεΐτο άπό ύπόγεια καί εύρύχω- 
ρον κήπον έπί τής παραλίας καί άπό δύο ορόφους, έκαστος τών 
οποίων περιελάμβανε τετράγωνον μεγάλην αίθουσαν μέ τέσσαρα 
δωμάτια είς τάς τέσσαρας γωνίας αύτής.

'Ήτο κατά τρόπον μεγαλοπρεπή, στερεόν καί πολυτελώς έκτι- 
σμένον. Ή πρόσοψίς του καί ή έπί τής όδοΰ ώς καί ή έπί τής παρα
λίας μέ τά δένδρα του κήπου θέα του, προεκάλουν ζωηράν τήν έντύ- 
πωσιν είς τούς κατοίκους καί είς τούς ξένους έπισκέπτας. ’Εάν δέν 
έκτίζετο τό κτίριον τοϋτο, τό όποιον, δταν ή τουρκική διοίκησις άπη- 
γόρευσε τήν λειτουργίαν τοϋ Συλλόγου, έχρησιμοποιήθη διά τό Ά- 
ναγνωστήριον «Ή  Βισάνθη», ε ίναι άμφίβολον έάν θά ήτο δυνατόν 
εύπροσώπως νά στεγασθή ή προοδευμένη τής έποχής έκείνης κοινω
νική κίνησις.

Τό Άναγνωστήριον «Ή  Βισάνθη» άπετέλεσε συνεχιστήν τής 
δράσεως τοϋ Συλλόγου, μέ όλιγωτέραν μέν πνευματικήν καί έκπαι- 
δευτικήν έπίδοσιν, διότι τά σχολεία είχον έν τω μεταξύ έξασφαλισθή 
οίκονομικώς καί έπανδρωθή διά καταλλήλου προσωπικού, άλλά μέ 
μεγαλυτέραν έκπολιτιστικήν καί κοινωνικήν δράσιν.

Έ π ί τών ημερών του οί άποτελέσαντες τήν Διοίκησιν του, δυ- 
νάμεθα νά βεβαιώσωμεν, δτι έοτάθησαν άντάξιοι τών προγονικών 
άρετών διάδοχοι, καταβαλόντες φιλότιμον δραστηριότητα καί φιλο- 
πονίαν.

Τό Σωματεΐον άπετελεΐτο άπό Διοικητικόν Συμβούλιον μέ Πρό
εδρον, ’Αντιπρόεδρον, Γραμματείς Γενικόν καί Ειδικόν, Ταμίαν, Β ι
βλιοθηκάριον καί Συμβούλους, Κοσμήτορας καί Εφόρους τής Β ιβλ ιο
θήκης καί τοϋ Μουσείου.

Καί ή μέν ισόγειος αϊθουσα έχρησιμοποιεΐτο ώς καφενεΐον έκ- 
μεταλλευόμενον παρά τοϋ Σωματείου ή έκδιδόμενον είς έργολάβον. 
Τά δωμάτια τής αιθούσης ταύτης έχρησιμοποιοϋντο διά σφαιριστή- 
ριον, διά χαρτοπαίγνιον, διά κυλικεΐον, ιδιαίτερον δέ δωμάτιον συνε
χόμενον μετά τής σκηνής έχρησιμοποιεΐτο ώς ένδιαίτημα καί ίματιο- 
φυλάκιον τών ήθοποιών δταν κατά καιρούς προσήρχοντο διάφοροι 
θίασοι έκ Κων)πόλεως, ένίοτε δέ έδίδοντο καί παραστάσεις όργανού-
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μεναι ύπό ερασιτεχνών καί μαθητών άμφοτέρων τών φύλλων. Ή 
σκηνή αϋτη έχρησιμοποιεΐτο καί διά μαθητικός επιδείξεις.

Τούς εαρινούς μήνας τό καφενεΐον καί τό κυλικεΐον μετεφέ- 
ροντο είς τόν κήπον, είς τόν όποιον κυρίως κατά τάς Κυριακάς καί 
έορτάς προσήρχετο πλήθος οικογενειών, αϊτινες έψυχαγωγουντο κο.ί 
διά τής φιλαρμονικής του Σωματείου.

Ή φιλαρμονική άπετελεΐτο άπό πνευστά όργανα, προς καταρ
τισμόν δέ αυτής τό άναγνωστήριον «Ή Βισάνθη» ύπεβλήθη είς πρόσ
θετον δαπάνην διά τήν άγοράν τών μουσικών οργάνων, μετεκάλε- 
σεν δέ έπί τούτω διδάσκαλον έκ Κων)πόλεως, άμοιβόμενον έκ πόρων 
τοΰ Σωματείου.

Ό  άνω όροφος έχρησιμοποιεΐτο διά τό κυρίως άναγνωστήριον 
περιελάμβανε δέ είς τήν αϊθουσάν του τραπέζας καί άναπαυτικά 
καθίσματα καί καναπέδες διά τούς άναγνώστας τών έφημερίδων καί 
περιοδικών, τών οποίων τό Σωματεΐον έφρόντιζε νά είναι τακτικός 
συνδρομητής. Αί α’ίθουσαι καί τά δωμάτια κατεβλήθη φροντίς νά 
ε ίνα ι εύπρεπώς έπιπλωμένα.

Έκτος τών έφημερίδων τής Κων)πόλεως του παλαιμάχου «Νεο- 
λόγου» του Σταύρου Βουτυρά (του διασήμου άρθρογράφου καί σθε
ναρού ύπερασπιστοΰ τών προνομίων), τής «Κωνσταντινουπόλεως» του 
Νικολα'ί'δου, τής «Προόδου» του Σπανούδη, τής «Εκκλησιαστικής 
"Αλήθειας» επισήμου οργάνου τών Πατριαρχείων, τής «Πρωίας», του 
σατυρικού «Σατάν» του Μακρίδου, του Γαλλοφώνου «Μονιτέρ Όρι- 
εντάλ» κ. ά., έλαμβάνοντο καί ή «Νέα Η μ έρ α »  τής Τεργέστης, ή 
«Ίλλουστρασιόν» τών Παρισίων καί άλλαι γαλλικαί καί έλληνικαί 
εφημερίδες του έξωτερικοΰ.

Οί φιλαναγνώσται ήσαν τελείως ικανοποιημένοι διότι ευρισκον 
πλουσίαν πνευματικήν τροφήν καί είς διάφορα περιοδικά καί βιβλία, 
άτινα έπρομηθεύετο τό Σωματεΐον. Έ ξ  αύτών άπεστέλλοντο καί είς 
τά πέριξ χωρία τής έπαρχίας, καθώς καί δέματα μέ έφημερίδας τής 
Κων)πόλεως.

"Εν δωμάτιον τής άνω αιθούσης επίσης έχρησιμοποιεΐτο ώς 
βιβλιοθήκη καί ώς αίθουσα τών συνεδριάσεων του Διοικητικού Σ υ μ 
βουλίου μέ γραφεΐον, είς δ διεφυλλάσσοντο τά πρακτικά καί οί διά
φοροι λ)σμοί, διότι τό Σωματεΐον διετηρεΐτο μέ τάς ετήσιας συνδρο- 
μάς τών τακτικών καί εκτάκτων μελών του.

"Ετερον δωμάτιον κατελάμβανε ή Πινακοθήκη καί τό Μουσεΐον 
αρχαίων νομισμάτων, τών όποιων δμως μέγα μέρος έκλάπη, τά δέ 
ϊχνη του ύπολοίπου δέν έπετεύχθη νά άνευρεθουν κατά τήν μετανά-



1 2 4 Φ ιλ ίη η ο υ  Μ ανουηλίδον

W , ·στευσίν μας, ουτε δέ καί διεσώθησαν τό άρχεΐον και τά έγγραψα 
του ’Αναγνωστηρίου.

Τρίτον δωμάτιον προωρίζετο διά τά μαθήματα τής φίλαρμονι- 
κής χωρίς τοΰτο νά ε ίνα ι ευχάριστον διά τούς περίοικους.

Είς τήν μεγάλην αίθουσαν έλάμβανον χώραν αΐ Γ'ενικαί Συνε
λεύσεις διά τάς έκλογάς τής Διοικήσεως, αί πανηγυρικοί εξετάσεις 
τών σχο?\.είων, διάφοροι διαλέξεις, έδίδοντο δέ καί οί χοροί κατά 
τάς Άπόκρεω υπέρ τών έκπαιδευτηρίων καί άλλων Φιλανθρωπικών 
σκοπών, άλλά καί πρός ψυχαγωγίαν.

Οί χοροί οΰτοι διεκρίνοντο διά τήν όργάνωσίν τουν μέ κατάλ
ληλον κοσμητείαν, μέ ιδιαίτερον επιτυχή καί ώραϊον διάκοσμον διά 
σημαιών ταπήτων κλπ. μέ πολυτελείς άμψιέσεις τών κυριών καί μέ 
ένδυμα επίσημον τών άνόρών, κατέληγον δέ τάς πρωϊνάς ώρας είς 
ευωχίαν οικογενειακής μορφής μέ άφθονα εκλεκτά εδέσματα καί 
ποτά κομιζόμενα παρά τών παρευρισκομένων, ή δέ διασκέδασις πολ
λάκις έσυνεχίζετο συνοδεία τής ορχήστρας καί είς τάς οικίας διαφό
ρων προκρίτων, όπου ή ευθυμία άπεκορυφουτο.

Είς τάς συγκεντρώσεις αύτάς, έκτος τών ελληνικών χορών, 
έχορεύοντο ό τετράχορος (καντρίλλιες), οί λανσιέδες, τό βάλς, ή 
πόλκα, ή μαζούρκα, τό σοτίς, τό πά ντέ πατινέρ διενέμοντο δέ καί 
άφθονα κοτιγιόν, άτινα ή όργανοοτική επιτροπή έπρομηθεύετο έξ έπί- 
τηδες έκ Κων)πόλεως. Οί σημερινοί χοροί σάμπα, ρούμπα κλπ. δέν 
εΐχον τήν έποχήν έκείνην κάμει τήν έμφάνισίν των, νοσταλγούν έν 
τούτοις οί σημερινοί χορευταί τήν παλαιάν έκείνην έποχήν, καθ’ ήν 
έχορεύετο μέ περισσοτέραν τάξιν τό βάλς, μέ τό όποιον έγένετο ή 
έναρξις του χορού μέ τό καλλίτερον χορευτικόν ζεύγος, ή δέ προσ
πάθεια πρός άναβίωσιν τής άλησμονήτου καντρίλλιας δέν εύρίσκει 
σήμερον έπιτυχή έκτέλεσιν, ελλείψει τού δίδοντος τά παραγγέλματα 
καταλλήλου καθοδηγητοΰ.

Τόση ήτο ή έξέλιξις τής έποχής έκείνης, ώστε έδίδοντο καί χο
ροί μεταμφιεσμένων ή κοστουμέ καί παιδικοί άκόμη τοιοΰτοι διά τάς 
άμφιέσεις τών οποίων κατεγίνοντο αί μητέρες καί αί ράπτριαι τού 
τόπου έπί ολοκλήρους εβδομάδας. Αί συγκεντρώσεις αόται έφθασαν 
είς τό κατακόρυφον, ότε άνεπτύχθη καί κάποια άμιλλα μεταξύ 
τών διδομένων είς τάς αίθουσας τού Συλλόγου καί είς τήν αίθουσαν 
τής Διεθνούς Λέσχης (Κλάμπ Τντερνασιονάλ), τήν όποιαν διετήρουν 
οί ολίγοι Πρόξενοι καί Φραγκολεβαντίνοι τής καθολικής παροικίας, 
μέ συμμετοχήν έννοείται είς τούς χορούς τούτους κατά 9 0 °/ο τής έλ- 
ληνικής παροικίας. Κατ’ αύτόν τον τρόπον ύτήρξαν Άπόκρεω κατά 
τάς όποιας οί έναλλασσόμενοι αυτοί χοροί ύπερέβησαν τον άριθμόν 
τών έξ καί κατά τάς τελευταίας εβδομάδας τόόν Άπόκρεω συνέπιπτε
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νά δίδωνται τήν ίδιαν νύκτα δύο χοροί εις τά άνω ιδρύματα.
Είς τάς αίθούσας του ’Αναγνωστηρίου έδίδοντο ενίοτε καί γα 

μήλιοι εσπερίδες. Έσυνηθίζετο είς παλαιοτέραν έποχήν ή γαμήλιος 
πομπή, κατόπιν νυκτερινής διαοκεδάσεως, νά κατευθύνεται πρός τήν 
οικίαν τών νεονύμφτον μέ έπί κεφαλής τήν μουσικήν καί διαφόρους 
συγγενείς καί ξένους προσκεκλημένους. Καί αυτά μέν ώς πρός τάς 
δημοσίας διασκεδάσεις.

Αί κατ’ οίκον έν τούτοις τοιαΰται συναναστροφαί καί νυκτε
ρινοί συγκεντρώσεις (βεγγέρες) ήσαν συνεχείς, μέ μουσικήν, διότι 
πολλαί έκ τών οικιών είχον κλειδοκύμβαλα (πιανα), μέ χορούς καί 
μέ έξαιρετικά γλυκίσματα, πολλάκις δέ μετά τό μεσονύκτιον προσε- 
φέροντο καί κρύα φαγητά (σουπέ). Κατά τάς συγκεντρώσεις ταύτας 
έγένετο έπίδειξις τής περί τά γλυκίσματα καί εδέσματα ίκανότητος 
τών οικοδεσποτών, άνεπτύσσετο δέ καί άμιλλα συγκρίσεως διά τήν 
υπεροχήν.

Αί βεγγέραι αδται έπσρουσίαζον καί θέαμα, δταν έπρόκειτο 
μία οικογένεια νά μεταβή άπό τής μιας οικίας είς τήν άλλην, κατά 
τόν χειμώνα, έπειδή αί όδοί ήσαν άκατάστατοι καί λασπώδεις νά 
προηγήται ό υπάλληλος τής οικογένειας μέ μεγάλο φανάρι άπό δύο 
ή καί περισσότερα κηρία διά νά καθοδηγούνται άσφαλώς οί έπι- 
σκέπται.

Πρέπει νά σημειωθή άκόμη δτι αί νυκτεριναί αυταί συγκεντρώ
σεις δέν ήσαν αποκλειστικόν προνόμιον τών εύπορων μόνον τάξεων, 
άλλά καί τών άλλων κατωτέρων καί έργαζομένων κοινωνικών στρω
μάτων, άτινα έσυνήθιζον καί αυτά νά συγκεντρώνωνται είς διαφό
ρους οικίας καί μέ ποτά καί δαπάνην συντηρητικωτέραν έδεσμάτων 
καί γλυκισμάτων διεσκέδαζον καί κατώρθωνον νά περνούν ευχάριστα 
τάς νυκτερινάς ώρας τού χειμώνος.

Τήν κοσμικήν κίνησιν τής Ραιδεστοϋ έπλαισίωνον καί αισθημα
τικότητες, αϊτινες άνεπτύσσοντο μεταξύ τών νέων καί νεανίδων. Ή 
αύστηρότης τών ήθών τής έποχής εκείνης δέν ήμπόδιζε άπό τού νά 
λαμβάνουν χώραν τοιαΰται περιπέτειαι, μέ σεμνότητα δμως καί αίδη- 
μοσύνην λόγω τής αύστηράς έπαγρυπνίσεως τών οικογενειών. 'Η ση
μερινή έλευθέρα μεταξύ τών δύο φύλλων έπικοινωνία ήτο άγνωστος 
καί άπηγορευμένη. Τά θαλάσσια λουτρά έπί παραδείγματι κατά τήν 
καλοκαιρινήν περίοδον δχι μόνον δέν παρουσίαζον τήν σημερινήν θε
αματικήν είς τάς άκτάς έμφάνισιν τών δύο φύλλων, ά λ λ ’ άπ’ εναν
τίας είς τά έπί τής παραλίας άνεγειρόμενα ξύλινα λουτρά, αί ώραι 
τής μεταβάσεως ήσαν αυστηρώς καθωρισμέναι χωριστά διά τούς άν- 
δρας καί διά τάς γυναίκας.



1 2 6 Φ ίλίοτπον Μ ανουηλίδου

Αί αίσθηματικαί εκδηλώσεις συνίσταντο τό πολύ είς ανταλλα
γήν βλεμμάτων καί είς σφίξιμο τών χειρών καί ήσαν ευτυχή τά ζεύ
γη άτινα κατώρθωνον νά συνεννοούνται κατ’ αυτόν τόν σεμνόν τρό
πον, εκδηλωτικόν τής μεταξύ των συμπάθειας.

Καί εδώ ε ίνα ι άνάγκη νά προστεθή δτι μία όμάς καλλιφώνων 
νέων τής καλλιτέρας κοινωνικής τάξεως, κατά τάς σεληνοφωτίστους 
ίδία νύκτας προς ιδίαν των τέρψιν καί άνευ υστερόβουλων υπολογι
σμών, περιεφέρετο περί τήν Ελλην ικήν  συνοικίαν καί άνέμελπον έν 
ζηλευτή τετραφωνία, ένίοτε καί μέ συνοδείαν κιθάρας, τά άσματα 
(καντάδες) τής εποχής εκείνης. ΤΗτο τόσον ωραία ή μελωδική συμφω
νία τών ασμάτων τούτων, ώστε δχι μόνον ή νεότης έσπευδε άφυπνου- 
μένη νά άκροασθή, άλλά καί οί γονείς παρά τάς περί τού έναντίου 
συνήθειας, έθέλγοντο άπό τήν άρτίαν μουσικήν έκδήλωσιν τών έρα- 
σιτεχνών τούτων καί δύναται νά λεχθή δτι άκουσίως έξελίσσοντο είς 
φιλομούσους.

Ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψις μολονότι έστερεΐτο τών ση
μερινών επιστημονικών άφθονων καί άρτίοτν μέσων, παρείχετο κατά 
τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπον. Έ ν  Ραιδεστώ έλειτούργουν εξ ή επτά 
φαρμακεία έκ τών όποιων τά τέσσαρα Ε λ λη ν ικ ά  καί τά δυο ’Αρμέ
νικά. Αί προμήθειαι τών φαρμάκων έγίνοντο άπό τήν Κων]πολιν, οί 
δέ άσθενεΐς ευρισκον δλην τήν ποικιλίαν τών παρασκευαζομένων τήν 
εποχήν έκείνην.

Είς τά φαρμακεία ταϋτα έφοίτων οί ιατροί, καί οί άσθενεΐς 
προσερχόμενοι έξητάζοντο έκεΐ ή είς τάς οικίας τών ιατρών. Ό  άριθ- 
μός τών ιατρών ένηλάσσετο, διότι έκτος τών μονίμων καί εντοπίων 
ένεφανίζοντο κατά καιρούς καί νεώτεροι τοιούτοι άπόφοιτοι τού Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών προς άγραν πελατείας καί αν τό έπετύγχανον 
παρέμενον είς τήν πόλιν, άλλως μετά όλιγόχρονον διαμονήν άνεχώ- 
ρουν διά νά συναντήσουν άλλαχού καλλιτέραν τύχην. Οί ιατροί τής 
Ραιδεστοΰ έκυμαίνοντο μεταξύ τών οκτώ μέχρι δώδεκα έκ τών οποίων 
πέντε ή έξ "Ελληνες καί δύο ή τρεις ’Αρμένιοι. Τόν τελευταΐον και
ρόν, ένεφανίσθη διά λόγους μάλ?^ον υπηρεσιακούς καί Τούρκος ίατρος 
τής Δημαρχίας, δστις έν συνοδεία καί Έ λληνος τοιούτου, δταν συ- 
νέβαινον έγκλήματα, μετέβαινεν έπί τόπου διά τήν δικαστικήν πρα
γματογνωμοσύνην.

Οί "Ελληνες ιατροί έκτος τής Ραιδεστοΰ διετήρουν καί σημαν
τικήν πελατείαν είς τά πέριξ αύτής Ε λλη ν ικά  χωρία, δπου καλούμε
νοι μετέβαινον μέ άμαξαν ή μέ ϊππον διά νά παράσχουν τήν ιατρικήν 
των βοήθειαν, είς εύπορους ώς έπί τό πλεΐστον χωρικούς, διότι οί πτω
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χότεροι τοιοΟτοι, παρά τήν ταλαιπωρίαν τής διαδρομής διεκομίζοντο 
μέ άμαξαν ή μέ ζώα είς τήν πόλιν.

Νοσοκομεία καί κλινικαί δέν ύπήρχον, ουτε δέ καί έγίνοντο ανα
λύσεις μέ τάς σημερινός μεθόδους, διότι τά τεχνικά μέσα ελειπον. 
Οί ιατροί τής εποχής εκείνης παθολόγοι χωρίς άλλας ειδικότητας, κα- 
τεγίνοντο καί μέ προχείρους χειρουργικάς επεμβάσεις, μέ τήν μαιευ
τικήν καί μέ δλα τά εϊδη τών άσθενειών. 'Όταν έπρόκειτο περί σο
βαρών περιπτώσεων καί ή άσθένεια παρετείνετο χωρίς βελτίωσιν, οί 
πάσχοντες άπεστέλλοντο είς Κων/πολιν, δπου τά μέσα θεραπείας άπό 
πάσης άπόψεως ήσαν άσυγκρίτως ανώτερα καί συγχρονισμένα.

Αί σημεριναί άσθένειαι καρκίνου, καρδίας κλπ. ήσαν άγνωστοι, 
τά δέ καρδιακά νοσήματα περιωρισμένης μορφής, διότι οί άνθρωποι 
τότε έζων χωρίς ύπερκόπωσιν καί στενοχώριας, είς τον καθαρόν άέ- 
ρα είς άνετωτέραν στέγην καί μέ ύγειϊνοτέραν τροφήν λόγω τής α
φθονίας τών είδών διατροφής.

Τινές έκ τών ιατρών λόγω τής μακροχρονίου άσκήσεως τοΰ έ- 
παγγέλματος καί τής μονίμου πελατείας των, άπέκτων περιουσίας καί 
έπεδίδοντο είς δανεισμούς χρημάτων καί είς τό έμπόριον. θ ά  άνα- 
φέρωμεν μίαν χαρακτηριστικήν περίπτωσιν δυο ιατρών προερχομένων 
έκ Κυκλάδων, καί έπί δεκαετηρίδας διαμενόντων του ένός είς Ραιδε- 
στόν καί του άλλου είς Κεσσάνην.

Ό  ίατρός τής Κεσσάνης πλουτίσας κατεγίνετο καί μέ άγοράν 
καί άποθήκευσιν καναροσπόρων έπί τή προσδοκία ύψωμοΰ καί αύξή- 
σεως τής περιουσίας του. ’Έ γρα ψ ε λοιπόν οδτος κάποτε είς τον συνά
δελφόν του τής Ραιδεστου μεθ ’ ου διετήρει φιλικήν άληλλογραφίαν 
καί τον ήρώτα περί τής πορείας τών καναροσπόρων. Ό  Ραιδεστηνός 
ίατρός έσπευσε νά πληροφορηθή άπό τήν άγοράν καί νά άπαντήση 
είς τό έρώτημα, οπότε ό ίατρός τής Κεσσάνης του έγραψε δτι τον έ- 
χαντάκωσε μέ τάς πληροφορίας του. Ό  συνάδελφός του τότε τής Ραι- 
δεστοΟ έσπευσε νά τού άπαντήση δτι «Τέτοιος έμπορος σάν κ ι’ αύτόν 
τοιούτου άνταποκριτου ειχεν άνάγκην».

'Όσον άφορα τάς έπιτόκους γυναίκας, έπειδή ελειπον οί ειδ ι
κοί γυναικολόγοι τάς άνελάμβανον οί παθολόγοι βοηθούσης καί τής 
μαίας ή καί τίνος άλλου παρευρισκομένου, δταν έπρόκειτο περί δύ
σκολου τοκετού. ’Αντιλαμβάνεται συνεπώς πας τις τό άποτέλεσμα 
μέ τήν συνηνωμένην αυτήν προσπάθειαν τριών τόσον ειδ ικώ ν! ! 
προσώπων καί τά δεινοπαθήματα τής έπιτόκου μέχρις δτου άπαλλα- 
γή τών ομαδικών τούτων περιποιήσεων, αϊτινες πολλάκις έκ τής έλ- 
λείψεως τής δεούσης άντισηψίας ύπήρχε κίνδυνος νά προκαλέσουν 
μολύνσεις, έπιλόχειον πυρετόν καί άλλας περίπλοκός. Αί μαΐαι ήσαν
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πρακτικαί στερούμεναι διπλώματος και ένήργουν μόνον έπί τή βάσει 
τής κτηθείσης πείρας των.

Είς τά χωρία δέ καί τό αμφίβολον τοΰτο ευεργέτημα ήτο άνύ- 
παρκτον καί οί τοκετοί έλάμβανον αίσιον πέρας χάρις είς τόν ισχυ
ρόν οργανισμόν τών επιτόκων, είς τάς πρακτικός γνώσεις τών περί
οικων καί είς τήν βοήθειαν του θεοϋ.

Παρ’ δλα τά άνωτέρω αί γεννήσεις ήσαν πολυπληθείς τά δέ 
βρέφη ύγια καί εύρωστα έξησφάλιζον, βοηθουντων και τών συνθηκών 
τής υπαίθρου ζωής, ύπό τούς καλλίτερους οιωνούς τήν νέαν γενεάν.

Ζαχαροπλαστεία δέν ύπήρχον είς Ραιδεστόν, έκτος ένός μονα
δικού του Μπάρμπα-Γιάννη, δστις ήρκεΐτο είς έλάχιστον κέρδος, 
παρασκευάζων ώραΐα τρίγωνα, μπακλαβάδες, καταΐφια, ραβανί κλπ. 
μέ τακτικήν πελατείαν τήν έλληνικήν νεολαίαν, ήτις καί συνετήρει 
τό κατάστημα τούτο. 'Η ΰπαρξις άλλωστε ζαχαροπλαστείων ήτο 
περιττή διότι δλαι αί οίκίαι μετετρέποντο είς ζαχαροπλαστεία λόχω 
τού δτι αί οίκοδέσποιναι δέν ειχον πολλάς ένασχολήσεις, κατεγί- 
νοντο δέ κυρίως κατά τήν έποχήν τών όπωρικών, καθ’ ήν έγένετο 
καί μεγάλη κατανάλωσις ζακχάρεως, παρασκευάζουσαι διάφορα 
γλυκά τού κουταλιού δλων τών ειδών, τά όποια διετήρουν είς ύά- 
λινα δοχεία καθ’ δλον τόν χειμώνα. Έσυνηθίζετο δέ είς τούς έπι- 
σκέπτας τών καλλιτέρων οικιών ή ύπηρέτρια νά παρουσιάζη πρό 
τού καφέ ένα πολυτελή δίσκον μέ άσημένια κουταλάκια καί μέ δύο 
δοχεία (κεσέδες) μέ διαφορετικά γλυκά, έκ τών όποιων ό έπισκέπτης 
έγεύετο τό τής προτιμήσεώς του.

Τό ϊδιον συνέβαινε καί μέ τήν παρασκευήν τών ποικίλων γ λυ 
κισμάτων, έκράτουν δέ αί νοικοκυραί βιβλία μέ συνταγάς, τά όποια 
καί έδανείζοντο άναμεταξύ των.

Ή τοιαύτη μάλιστα έπίδοσις τών νοικοκυρών έξικνεΐτο μέχρι 
τής κατασκευής καί καταλλήλων φύλλων έκ ζύμης, μέ τά όποΐα παρε- 
σκεύαζον μπακλαβάδες, τό όνομαστόν σαραγλί (γλύκισμα μέ καρύδι 
τοΰ σαραγιοΰ-παλατιοΰ) καθώς καί διάφορα μπουρέκια ήτοι τυρόπητες, 
κρεατόπητες, σπανακόπητες, κολοκυθόπητες κλπ. Ή έπιτυχία αύτών 
έξηρτάτο άπό τήν μαεστρίαν τής νοικοκυράς είς τό άνοιγμα τού φύλ
λου, τό όποιον έθαυμάζετο δταν ήτο δσον τό δυνατόν λεπτώτερον. 
Διότι τήν έποχήν έκείνην δέν ύπήρχεν ή ευκολία τής σημερινής άγο- 
ράς τών φύλλων αύτών (κρούστας) άπό ειδικά καταστήματα καί ή 
άπαλλαγή άπό τήν φροντίδα τής τοιαύτης κατ’ οίκον κοπιώδους 
κατασκευής τών άπαραιτήτων διά τά άνω γλυκίσματα φύλλων.

Τά φύλλα αυτά καθώς καί άλλαι παρόμοιαι ζύμαι άνάμικται 
μέ ώά καί γάλα έχρησιμοποιοΰντο καί διά τήν παρασκευήν τών
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κοφτών μακαρονιών, χυλοπητών, (γιοφκάδων), τραχανάδων, κουσκου- 
σιών και λοιπών οικιακών ζυμαρικών.

Κατά τήν εποχήν του τρυγητού τής άμπέλου ένεφανίζοντο είς 
τάς διαφόρους οικίας βωδάμαξαι μέ κατάλληλον συσκευήν (λινόν) 
προς σύνθλιψιν σταφυλών (σαράπ-χανάδες), παρήγετο δέ ό μούστος, 
τόν όποιον έπί ολοκλήρους ήμέρας είς τάς αύλάς έβραζαν καί κατε- 
σκεύαζον τόν πάλευκον μπουλαμά, τήν μουσταλευριάν, τά μουστο- 
σούτζουκα γεμιστά μέ καρύδια καί άλλα έκ σταφυλών παρασκευά
σματα διατηρούμενα καί τόν χειμώνα.

Κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς αί εύποροι Ε λ λ η ν ικ ο ί  οίκογένειαι 
τούς έαρινούς μήνας μετέβαινον είς τάς περί τήν πόλιν έζοχάς μέ 
βωδαμάξας καταλλήλους, έστολισμένας μέ τέντες (τσέργες) καί μέ 
στρωμνάς καί μαξιλάρια έντός αύτών ή μέ λαντώ καί μέ νταλήκες, 
συρομένας άπό 'ίππους, σύν γυναιξί καί τέκνοις μέ καλαθούνες 
πλήρεις διαφόρων τροφών, ποτών καί γλυκισμάτων, παρέμενον δέ είς 
τήν έξοχήν καθ’ δλην τήν ήμέραν, άναπνέουσαι καθαρόν άέρα, τρώ- 
γουσαι καί διασκεδάζουσαι. Ή έξοδος αύτη δέν έγένετο μονομερώς 
ύπό μιας έκάστης οικογένειας ά λ λ ’ έν συνεννοήσει μετά πολλώνφιλικώς 
συνδεομένων οικογενειών συχνάκις δέ είς τάς έξοχάς αύτάς καί έχό- 
ρευον. ΤοιαΟτα έξοχικά κέντρα ήσαν τά Σουλάκια (Σου=νερό) δηλαδή 
τοποθεσία μέ πολλά νερά, τά Βακούφια, επίσης έξοχικόν κέντρον μέ 
κτίσματα καί μέ δεξαμενήν ύδατος, καθώς καί μέ φημισμένην πηγήν. 
’Ά λ λ α  έξοχικά κέντρα ήσαν ή Ά γ ια  Ζώνη τό Καλπούζ Καλτιράν ό 
"Αγιος ’Ιωάννης κλπ.

Μία άλλη διασκέδασις ύπό μορφήν καθαριότητος ήτο ή μετά- 
βασις τών οικογενειών είς τούς δημοσίους λουτρώνας (χαμάμ). Οΰτοι 
ήσαν τουρκικής κατασκευής έθερμαίνοντο καταλλήλως, είχαν βρύ
σες, λεκάνες (γοΰρνες), έπειδή δέ αί ίδιωτικαί οίκίαι έστεροΰντο τών 
σημερινών άνέσεων τών λουτρών δλος ό πληθυσμός άρρενες καί θή- 
λεις καθ’ ώρισμένας ήμέρας μετέβαινε είς τά λουτρά αύτά δπου 
τούς έπεριποιοΰντο μέ έντριβάς καί σαπουνίσματα ειδικοί άνδρες 
καί γυναίκες (τελάκηδες) διά λόγους καθαριότητος. Αί γυναίκες έν 
τούτοις έπωφελοΰντο καί μετέφερον καλαθούνες ολόκληρες μέ 
τούς γνωστούς κεφτέδες καί λαδερούς ντολμάδες καί άλλα έδέσματα 
μέ τά παιδιά των καί μέ τάς υπηρέτριας των καί μετά τήν καθαριό
τητα έπεδίδοντο είς γενναΐον φαγοπότι έξ οΰ καί ειχον άνεπτυγμέ- 
νας καμπύλας χωρίς νά βασανίζωνται μέ τήν σημερινήν δίαιταν 
περί σιλουέτας.

Είς τήν πόλιν τής Ραιδεστοΰ έλειτούργουν άρκετά ευπρόσωπα 
καί καθαρά κουρεία κατά τά τελευτα ία  δέ έτη διεδόθη καιήκαινοτο-
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μία τών κομμωτηρίων, είς τά όποια προσήρχοντο αί γυναίκες διά τήν 
περιποίησιν τής κώμης των, χωρίς βεβαίως τήν σημερινήν προοδευτι
κήν έξέλιξιν μέ τεχνικά μέσα καί μέ ειδικευμένους κομμωτάς.

Ξενοδοχείων εύπροσώπων καί πολυτελείας έστερεΐτο ή Ραιδε- 
στύς διότι οί ξένοι οί προσερχόμενοι άπό μεγαλουπόλεις καί άπό τήν 
Κων)πολιν δέν εύρίσκοντο είς τήν ανάγκην νά καταφύγουν είς τοι- 
αΰτα, διότι οί Ραιδεστηνοί διεκρίνεντο διά τά φιλόξενα αίσθήματά των, 
αί οίκίαι δέ τών εύπορων Ε λλή νω ν  προκρίτων ήσαν είς τήν διάθε- 
σιν τών άπεσταλμένων Εμπορικών Οϊκων, οΰς άντεπροσώπευον κα
θώς καί τών συγγενών καί φίλων των οϊτινες έπεσκέπτοντο τήν πόλιν. 
Διετήρουν μάλιστα δωμάτιον τών ξένων καί έθεώρουν έξαιρετικήν εύ- 
χαρίστησιν νά φιλοξενήσουν τοιούτους έπισκέπτας, πρός ψυχαγωγίαν 
μάλιστα τών όποιων διωργάνωνον γεύματα καί εσπερίδας, έπωφε- 
λούμενοι τής ευκαιρίας νά διασκεδάσουν καί αυτοί. Ή δαπάνη τής 
ζωής κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο ούχί σημαντική, τά τρόφιμα δέ ά 
φθονα καί εκλεκτά καί ούτως αί οίκοδέσποιναι διηυκολύνοντο διά τήν
τοιαύτην φιλοξενίαν.

Δέν έστερεΐτο ή πόλις άπό ξενώνας (χάνια) είς τά όποια κατέ- 
λυον οί χωρικοί, οϊτινες έξησφάλιζον, έκτος του ύπνοδωματίου είς τον 
άνω όροφον του ξενώνος και τήν διατροφήν καί διαμονήν είς τό ισό
γειον τών ζώων τών αμαξών, μέ τάς όποιας ήρχοντο είς Ραιδεστόν 
διά τάς άγροτικάς των ένασχολήσεις. Ε ν ν ο ε ίτα ι  ότι τά ύπνοδωμά
τια τών ξενώνων τούτων, καίτοι εΐχον άφθονον πελατείαν δέν ήδύ- 
ναντο νά άποτελέσουν πρότυπον άνέτου καί καθαράς διαμονής.

Εστιατόρ ια  ειχεν έπίσης άρκετά καί διά τούς ξένους άλλά καί 
διά τούς έντοπίους, οϊτινες, έάν εύρίσκοντο μακράν τών οικιών των 
ήναγκάζοντο νά λαμβάνουν τό μεσημβρινόν των γεύμα είς αύτά. Ε 
πειδή τά υλικά τών φαγητών ήσαν άφθονα, τά δέ βούτυρα καί έλαια 
άνόθευτα καί καλής ποιότητος ή παρεχομένη είς τά εστιατόρια ταύτα 
τροφή ήτο καθαρά, εύγευστος καί υγιεινή. Τοιαϋτα εστιατόρια έλει- 
τούργουν τόσον είς τήν παραλιακήν έμπορικήν περιοχήν, οσον καί είς 
τήν συνοικίαν τού ’Αραμπά Παζάρ καί τήν ’Αρμενικήν τοιαύτην του 
Πεστεμαλτζί.

'Ωσαύτως καφενεία ύπήρχον άρκετά πρώτης, δευτέρας καί τρί
της κατηγορίας, άναλόγως τής πελατείας των, μέ διάφορα ποτά, τάς 
βραδυνάς δέ ώρας παρεσκευάζοντο έκεΐ εύγευστοι μεζέδες άπό σου
βλάκια, κεφτεδάκια, ντολμάδες, τουρσιά, έληές, διάφορα παστά τηγα
νητά ψαρικά ταύτα δέ έσυνόδευον τά ποτά, άτινα συνίσταντο είς 
ουζο (ρακί), οίνον έγχωρίου παραγωγής καί είς φι,άλας ούχί εγχωρί
ου, καθώς καί είς ζύθον τού τότε άκμάζοντος έργοστασίου Μπο- 
μόνη έκ Κων]πόλεως είς φιάλας καί είς βαρέλια.
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Πέριξ τής Ραιδεστοϋ, άμφιθεατρικώς, άναρριχώμενα έπί του Ι ε 
ρού "Ορους καί μαστιζόμενα ύπό τοΰ Νότου, έξηπλοΰντο αί κώμαι 
καί τά χωρία τής Έπαρχίας Ραιδεστοϋ. Οί Τοϋρκοι καταλαβόντες 
τό Ιερόν "Ορος τόώνόμασαν Τεκίρ Δ ά γ  (έρυθροκίτρινον όρος) διά τό 
ερυθρωπόν καί ύποκίτρινον χρώμα του χώματος αύτοΰ, τό όνομα δέ 
τούτο μετέδωσαν καί είς τήν Ραιδεστόν οί Τούρκοι, άν καί είς τρίω- 
ρον καί πλέον άπόστασιν άπό του όρους τούτου έκειτο, μή θέλοντες 
νά κάμωσι χρήσιν τής ελληνικής της ονομασίας. Πάσαι σχεδόν αί 
κωμοπόλεις τής περιοχής ταύτης έπασχον άπό στενότητα γής, διότι 
τό πλεΐστον τών καλλιεργησίμων αύτών γαιών άπεσπάσθησαν μετά- 
βληθεΐσαι είς παρακείμενα τσιφλίκια ή είς μικρά τουρκικά χωρία εν
σφηνωμένα καί έπιτηροΰντα ούτως είπε ΐν  ταύτας. Πολλοί τών κατοίκων 
τών χωρίων τούτων είργάζοντο ύπό ποικίλας συνθήκας είς τά τσιφλίκια.

Τήν στενότητα ταύτην τής γής αύτών κατεπολέμουν δ ι’ άφθονου 
λιπάνσεως, έπιμελεστάτης καλλιέργειας καί πολυμόχθου κατ’ 
άνάγκην φίλοπονίας' ό έπισκεπτόμενος τούς άγρούς έθαύμαζε, διότι 
τό χώμα κυριολεκτικώς ήτο κοσκινισμένο, καθαρισμένον άπό λιθάρια, 
άγριάδας, βάτους, άκάνθας καί ζιζάνια, τό βοτάνισμα δέ τών άγρών 
ήτο σχεδόν άπαραίτητον, οσάκις αί καιρικαί συνθήκαι έπέβαλλον.

Οΰτω κατέστησαν άριστοι γεωργοί, κατά κοινήν ομολογίαν 
Τούρκων καί συνοίκων. ’Ά ν  κατά τήν άνταλλαγήν τών πληθυσμών του 
1922 ή άνάγκη καί τό επείγον τής έγκαταστάσεως καί ή ελλειψις 
καταλλήλου όργανώσεως τοποθετήσεως τών προσφυγικών πληθυ
σμών έπέτρεπε τήν έξακρίβωσιν τής είδικότητος τής καλλιέργειας 
τών έδαφών έκάστου τόπου, ώρισμένως τά άποδόσεως άποτελέ- 
σματα τών έγκαθισταμένων πληθυσμών ώς πρός τήν έθνικήν τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  οίκονομίαν καί τήν έν γένει θέσιν αύτής, θά ήσαν άσυγ- 
κρίτως άγαθώτερα.

Τά άνθουντα καί εύφορα ταυτα τής Θράκης χωρία, ώς ήτο φυ
σικόν, ήγειραν τόν φθόνον τών Τούρκων, οϊτινες προέβησαν είς εύ- 
ρεΐαν προπαγάνδαν πρός έξόντωσιν του Ελληνισμού. Ό  πόλεμος 
ουτος ήρχισε πολύ πρό τών Βαλκανικών πολέμων καί τοΰ Νεοτουρ
κικού Συντάγματος κεκαλυμμένως τό πρώτον, καί άναφανδόν ύστε
ρον καί ούτως είπεΐν έπισήμως. Ά λ λ ’ όχι μόνον τών Τούρκων τάς 
έξοντωτικάς προθέσεις άντίκρυσαν αί κώμαι αυται, ά λ λ ’ έδοκίμασαν 
τάς καταστρεπτικάς λαίλαπας καί τών βουλγαρικών ορδών, αϊτινες 
έτόλμησαν άνερυθριάστως, ού μακράν τής 'Ηρακλείας, έν Σηλύβρια, 
νά διακηρύξωσι διά στόματος στρατηγών πρός τούς κατοίκους αύτής
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«δτι δέν ε ίναι "Ελληνες, άλλά Βούλγαροι, επί τών οποίων οί βρωμε
ροί ρασοφόροι τού Φαναριού έπέβαλον τήν Ε λληνικήν  καί ούτως 
έχασαν τήν ώραίαν ! ! αότών μητρικήν βουλγαρικήν γλώσσαν». ’Ά 
γριοι, έλεηλάτουν, έσφαζον καί κατέστρεφον, διότι δπου μετέβαινον 
είς τήν Θράκην μόνον "Ελληνας έβλεπον καί μόνον θαυμάσιον ελλη
νικόν πληθυσμόν συνήντων. Ε ίνα ι οί ’ίδιοι, οί όποιοι έβόουν είς 
στρατιωτικήν έπίδειξιν του 1913 είς Εαμαζιάχι (συνοικία) Ραιδεστου 
«Σόλον νάς» (ή Θεσσαλονίκη ίδική μας), «Τσάρι-γκράτ νάς» (ή πόλις 
τοϋ Βουλγάρου τσάρου, ή Πρωτεύουσα Κων)πολις είναι ίδικήμας).Είναι 
ό λαός ό όποιος έρριπτε επίφθονον βλέμμα είς τήν Ραιδεστόν καί άπεκά- 
λ ε ικα ί αυτήν ίδικήν του, οί Πρώσσοί τής Ανατολής, οί όποιοι έβαυκα- 
λίζοντο νά ύποτάξουν τήν Βαλκανικήν είς τήν ίσχύν καί τον πολιτι
σμόν των, οί όποιοι τώ 1913 άτάκτως φεύγοντες έκ ξένων εδαφών 
συναπεκόμιζον ώς λάφυρα καί τρύπιους σωλήνας θερμαστρών, ώς 
θά άναφέρωμεν παρακατιόντες είς τό περί κατοχής ύπό τών Βουλ
γάρων τής Ραιδεστου Β' μέρος του βιλίου μας.

Ή Ραιδεστός καί τά τόσα καί τόσα χωρία της διέφυγον τήν 
βουλγαρικήν ύποδού?ιωσιν, άλλά ή μοίρα τοΐς έπεφύλαττε άλλας 
περιπετείας ούχί όλιγώτερον καταστρεπτικός, τάς τουρκικός διώξεις, 
τάς όποιας ύπέστη κάθε γωνία καί εσχατιό ολοκλήρου τής επαρχίας 
Ήρακλείας καί Ραιδεστου. Καί τών διωγμών τούτων μετά τήν περι
γραφήν τής βουλγαρικής κατοχής θά δώσωμεν επίσης είς ιδιαίτερον 
κεφάλαιον έξ αυθεντικών έγγράφων πίνακας καί άφήγησιν τών συν
ταρακτικών γεγονότων συνεπεία τών όποιων έξεκενώθη ή Α ν α το λ ι
κή Θράκη. Προτού δμως προβώμεν είς τάς έκθέσεις ταύτας κρίνομεν 
δτι ε ίναι ορθόν να όμιλήσωμεν ιδιαιτέρως διά τινας κωμοπόλεις εύ- 
ρισκομένας ύπό τήν άμεσον έπιρροήν του Μητροπολίτου Ήρακλείας 
καί Ραιδεστου διά τήν έκπαιδευτικήν, οικονομικήν καί γενικήν αυτών 

. κατάστασιν.
Παρά τήν Ραιδεστόν καί είς δίωρον άπ’ αυτής άπόστασιν έκειτο 

ή άρχαία ελληνική άποικία, τό ΙΙάνιδον, κωμόπολις άριθμουσα άνω 
τών επτακοσίων οικογενειών, (2500 κάτοικοι περίπου), ήτις ώς παρα
λιακή είχε καί ολίγον ναυτικόν, δπερ μετέφερε τα προϊόντα αυτής 
είς Κων)πολιν. Μόνον τό Πάνιδον έξ δλων τών κωμοπόλεων καί χω
ρίων τής Θράκης ε ίχε  καί μικράν τουρκικήν κοινότητα, δέκα πέντε 
περίπου οικογενειών, δλως άσήμαντον καί άνύπαρκτον, πάσαι δέ αί 
λοιπαί άλλαι κωμοπόλεις καί χωρία ήσαν άμιγή καί καθαρώς ελλη
νικά. Τό Πάνιδον ε ίχε  δύο ιερούς ναούς, τον άρχαΐον τής Παναγίας 
καί τον νεόδμητον τής Ά γ .  Βλαχέρνας μέ σχολεΐον άρρένων μεθ ’ 
ένός διδασκάλου καί θηλέων μετά μιας διδασκαλίσσης. Τό κτίριον
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τών σχολών, αρκετά ευπρεπές και επαρκές μέ εύρύν κήπον έπί τής 
παραλίας, έκτίσθη υπό του τέκνου αύίής Ζαχαρίου, Μητροπολί
του Σηλυβρίας, μετά τόν θάνατον του οποίου, ό ίεροδιάκονος 
αύτοΰ Ιερόθεος, έπίσης άνήρ φιλόμουσος έκ εής αύτής κωμοπόλεως, 
διήλθε τόν βίον αύτοΰ έν αύτη μονάζων καί καταγινόμενος έν γή- 
ρατι είς άνασκαφάς μετά θαυμαστής προσωπικής έργασίας έπί χώ
ρων φερόντων τόν θρΰλον τής άρχαιότητος καί κατεδαπάνησεν είς 
είς αύτάς δλας αύτοΰ τάς οικονομίας, Οδτος εφερεν είς φώς άρ- 
χαΐον χριστιανικόν ναόν μετά πολλών αντικειμένων. Οί κάτοικοι 
ήσχολοΰντο μέ τήν γεωργίαν καί αλιείαν.

Παρά τό Πάνιδον, είς μικράν άπ’ αύτοΰ άπόστασιν είς τάς 
ύπωρείας τοΰ Ίεροΰ ’Όρους έκειτο τό Κούμβαον (Χρυσάμπελος), πα
τρίς τοΰ τελευταίου Μητροπολίτου Η ρα κλεία ς  — Ραιδεστοϋ, Γρηγ. 
Καλλίδου τελευτήσαντος έν Θεσσαλονίκη. Τοΰιο καί πληθυσμόν με- 
γαλύτερον είχε (3500 κατοίκους περίπου) καί άξιόλογον ναυτικόν, 
(καΐκια) ήτο δέ όνομαστόν μετά τοΰ παρακειμένου Ναΐπκιοϊ διά τούς 
ο’ίνους αύτοΰ, ους κατηνάλισκε διά τών ιστιοφόρων του έν Κων- 
σταντινουπόλει, ώς καί τά άρίστης ποιότητος κρόμμυα. Τό Κούμβαον 
ώς παραλιακόν έπεκοινώνει μέ τήν Ραιδεστόν καί Κων)πολιν καί διε- 
τήρει άνώτερον τών λοιπών χωρίων πολιτισμόν. Παρήγεν ώσαύτως 
όνομαστά μήλα καί μαΰρα κρασιά (καρά - λαχανά), άτινα μέ βωδα- 
μάξας μετέφερον καί είς Μάλγαρα καίΚεσσάνην δι’άπ’’ εύθείας άμα- 
ξητής όδοΰ πρός πώλησιν. Ε ιχ ε  δύο έκκλησίας, τοΰ 'Αγίου Παντε- 
λεήμονος καί τής 'Αγίας Παρασκευής. Τό άπό τής παραλίας αύτοΰ 
άρχόμενον δρος άπεκλήθη ιερόν, διότι έπ1 αύτοΰ πληθύς μοναστη- 
ρίων έκτίσθη, άτινα κατά τούς τουρκικούς χρόνους σχεδόν έφυτο- 
ζώουν έλλείψει πόρων καί γαιών καλλιεργησίμων, ή δέ δενδροφυτεία 
ή πολύ έπ ’ αύτοΰ εύδοκιμοΰσα ήτο παρημελημένη, διότι δέν ευριοκεν 
έπιτοπίως έπωφελές έδαφος καταναλώσεως. Μοναστήρια έπί τοΰ 
'Ιεροΰ ’Όρους τό Κούμβαον ε ίχε τά τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος, 'Α 
γίου Νικολάου, 'Αγίας Γαλατερής, 'Αγίου Αθανασίου, 'Αγίου Γ ε 
ωργίου, Προφήτου Ήλιοΰ, 'Αγίας Σωτήρας, 'Αγίου Ίωάννου, 'Αγίας 
Μαρίνας,'Αγίων ’Αναργύρων, 'Αγίων θεοδώρων, 'Αγίας Παρασκευής 
καί 'Αγίου Εύθυμίου. Έ ξ  αύτών τά μοναστήρια τοΰ 'Αγίου Παντε
λεήμονος, τής 'Αγίας Παρασκευής καί τής Παναγίας Γαλατοτρο- 
φούσας ('Αγίας Γαλατερής) κατά τάς έτησίας πανηγύρεις αύτών 
συνεκέντρωνον πολύ πλήθος πιστών καί έκ Ραιδεστοϋ καί έκ 1 ανο- 
χώρων καί έκ τών γειτονικών χωρίθ3ν διά προσκύνημα, έπειδή αί ει
κόνες αύτών ήσαν θαυματουργοί, ειχον δέ μάρμαρα έκ τών όποιων 
άνέβλυζεν ύδωρ μέ θεραπευτικός ιδιότητας. Τό μοναστήριον τής
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'Αγίας Γαλατερής εύρίσκετο είς μαγευτικήν θέσιν μέ υγιεινόν κλίμα, 
μέ πολλά δένδρα καί άφθονον βλάστησιν, έχρησιμοποιεΐτο δέ τούς 
θερινούς μήνας ώς έξοχικόν ένδιαίτημα πλείστων οικογενειών. Σχο
λεία  ε ΐχ ε  δύο, άρρένων μεθ ’ ένός διδασκάλου καί θηλέων μετά μιας 
διδασκαλίσσης.

Είς ώριαίαν δυτικώς του Κομβάου άπόστασιν έκειτο, έπί τών 
ύπωρειών επίσης του ‘Ιερού ’Όρους τό Ν α ΐπ κ ιο ϊ ("Αγιος Ευθύμιος), 
δπερ ε ίχεν ένα ιερόν ναόν τού ‘Αγίου ’Αθανασίου καί σχολήν άρ
ρένων μεθ ’ ένός διδασκάλου καί θηλέων μετά μιας διδασκαλίσσης 
(2500 περίπου κάτοικοι). Τά μοναστήριά του είς καλλιτέραν σχετικώς 
οικονομικήν κατάστασιν, ήσαν τού 'Αγίου Ευθυμίου μετά δύο μονα
χών, ποιμνίου αιγών καί μελισσοκομίας, του ‘Αγίου Ίωάννου μετά 
τριών μοναχών, ποιμνίου αιγών καί μελισσοκομίας, καί τής ‘Αγίας 
Τριάδος άνευ μοναχού. Οί Ναϊπκιώται πλήν τής γεωργικής αύτών 
έπιδόσεως έδημιούργησαν καί επίφθονον δενδροκομίαν όπωροφόρων 
δένδρων ολως ιδιαιτέραν, διότι τό χωρίον αύτών έκτίσθη πολύ μετά 
τήν κατάκτησιν τής Ραιδεστοΰ έκ λειψάνων τών καταστραφέντων χω
ρίων τής περιφερείας τών οχυρών τής Τεραπόλεως.

Πρός Βορράν ολίγον τούτου, έκειτο τό Τσανακτσή (750 κάτοι
κοι) μετά δύο ναών, τού 'Αγίου Γεωργίου καί ‘Αγίου Ίωάννου μετά 
σχολής ύπό ένα διδάσκαλον. ΕΤχε δέ καί ιαματικήν πηγήν, είς ώρι- 
σμένον τού θέρους χρόνον άναφαινομένην, διά τούς πάσχοντας τον 
στόμαχον, είς ήν πλήθος Χριαστιανών καί Τούρκων προσέφευγεν.

'Ύπερθεν αυτού, έφ’ ύψηλοΰ τόπου είς τούς πρόποδας τού 
Ιερού ‘Όρους έκειτο ή μεγάλη καί άνθοΰσα κωμόπολις, πραγματική 
πόλις, τό Σχολάριον , μετά χιλίων διακοσίων καί πλέον οικιών, (6000 
κάτοικοι) καθαρώς σχεδόν ποιμενική, τής όποιας οί κάτοικοι μετά 
τών πολυπληθών αύτών ποιμνίων έκ προβάτων έκάλυπτον τάς βο- 
σκάς τής Θράκης άπό Μαλγάρων μέχρι τών πρόθυρων τής Κων
σταντινουπόλεως. ’Ά λ λ ο τε  ήρίθμει περί τά τέσσαρα έκατομμύρια 
πρόβατα, τό 1913 δμως εΰρεν αυτήν άριθμουσαν περί τάς έξακο- 
σίας χιλιάδας προβάτων, άτινα άνηρπάγησαν ύπό τών Τούρκων κατά 
τήν άνακατάληψιν τής Θράκης καί τούς έπακολουθήσαντας ταύτην 
τουρκικούς διωγμούς τού 1914.

Τό Σχολάριον ώνομάσθη οϋτω διότι οί κάτοικοι, οσάκις αί 
άνάγκαι τών ποιμνίων των δέν έπέβαλον τήν ομαδικήν αύτών 
παρ’ αύτοϊς παραμονήν, περιοδικώς ένηλλάσσοντο καί μετέβαινον 
είς τήν κωμόπολιν αύτών καί έκεΐ, έν ταΐς έστίαις των έσχόλαζον, 
δηλαδή άπείχον τής ποιμενικής των έργασίας καί άνεπαύοντο 
άπολαύοντες τών άγαθών τού οικογενειακού βίου. 'Η κωμόπολις



Π όλις  και Ν ομός Ρ α ιδεατον 1 3 5

αδτη μετά τής παρακειμένης κωμομόλεως τοΰ Αύδημίου ήσαν 
καί αί ζώσαι τής Θράκης έφημερίδες, έν αΤς έπληροφορεΐτό τις περί 
τών έν Θράκη συμβαινόντων, άτινα συνεκεντροΟντο έκεΐ έκ τών καθ’ 
έκάστην έρχομένων πολιτών κινητών έμπορων (γιαλιτζήδων) έκ τών 
διαφόρων τής Θράκης περιφερειών.

Τό Σχολάριον ε ίχε  δύο Έκκλησίας καλώς ηύπρεπισμένας, του 
'Αγίου Αθανασίου καί τής 'Αγίας Παρασκευής, μετά παρεκκλησίων 
είς τά τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος, μεταξύ τών όποιων τού 
Προφήτου Ήλιου, του ’Απόλλωνος τών Χριστιανών, δστις διά τοϋ 
δίφρου αύτοΰ έν τοΐς ούρανοΐς έκανόνιζε καί όιηύθυνε τούς και
ρούς τούς άμεσον σχέσιν μετά τών ποιμνίων έχοντας καί τοϋ "Αγίου 
Έλισσαίου τοϋ προφυλάσσοντος τήν κωμόπολιν άπό χολέρας, πα- 
νώλους καί λοιπάς έπιδημίας. Διετήρουν σχολήν άρρένων πλήρη μετά 
τριών διδασκάλων καί θηλέων μετά δύο διδασκαλισσών, διότι πολυ
πληθείς ήσαν καί οί φοιτώντες μαθηταί.

Δυτικώτερον τοϋ Σχολαρίου έκειτο τό ήρωϊκόν καί πατριωτικόν 
Σ ιμ ιτλ ή ,  (3.000 κάτοικοι), δπερ έγειτνίαζε πρός τήν έκτουρκισθεΐσαν 
Τεράπολιν (Ίνετζίκ, =  μικρά βελόλη είς τό σώμα τών Χριστια
νών), πολυπληθεστέραν σχετικώς πρός τούς άλλους μικροσκο- 
πικούς τουρκικούς συνοικισμούς τών 15, 20, 30, 40 οικιών έν Θράκη, 
καί είς μεγαλυτέραν μετ ’ αύτής έλθόν έπαφήν διέγνωσε τήν άπλήν 
θρασύτητα τών μαλθακών Τούρκων καί έτήρει ύψαύχενα στάσιν 
άπέναντι αύτών καί είς προστριβάς εύρίσκετο, φυοικάς άλλωστε με
ταξύ γειτόνων γεωργικών πληθυσμών. ΟίΤοϋρκοι διαρκώς έπίεζον τήν 
κωμόπολιν παντοιοτρόπως καί διά παντός μέσου καί τρόπου προσε- 
πάθουν νά περικόψωσι τάς γαίας αύτών, έτι μάλλον περικεκομμέ- 
νας άλλως τε άπό τής κατακτήσεως, καί έσοφίσθησαν νά έγείρωσιν 
έπί τών γαιών αύτής κατά τό 1896— 1897 χωρίον τουρκικόν προσφυ- 
γικόν (μουχατζήρικον), διά νά έκμηδενίσωσιν τήν άνάπτυξιν καί 
ϋπαρξιν τής κωμοπόλεως, καί διά νά κατοχυρώσωσιν τήνπράξιν, διά 
τής προσφυγικής έπιτροπής τής Διοικήσεως Ραιδεστοϋ ώνόμασαν 
Χ α μιδ ιε  έκ τοϋ ονόματος τοϋ άνάσσοντος Σουλτάνου Χαμίτ, διά νά 
θεωρηθή ιερά καί καταστή άδύνατος ή άνάκτησις καί ανατροπή αύ
τής. Είς τήν άνέγερσιν τών οίκίσκων τοϋ συνοικισμού τούτου οί Σι- 
μιτλιώται ένεργώς άντέστησαν, αμυνόμενοι δ ι ’ αύτών τών ύπάρξεών 
των. Τοϋτο ήρκεσε διά νά θεωρηθώσι στασιασταί καί στρατός άπο- 
σταλείς έπολιόρκησε τήν άμαχον κωμόπολιν καί συνέλαβε τούς προ
κρίτους, παρέπεμψεν είς στρατοδικεΐον, δπερ κατεδίκασεν αύτούς 
είς πολυετή ειρκτήν μετά βασάνων.

Ή κωμόπολις αυτη είχεν ιερόν ναόν εύρύτατον, τής 'Αγίας Πα
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ρασκευής, έκκλησιάζετο δέ εις τούς ναούς των εν αύτή μονών *του 
'Αγίου Αθανασίου καί 'Αγίου Ίωάννου, δν έπεριποιεΐτο άριστα εις 
μοναχός μετά τής επίσης μοναζούσης μητρός αύτοϋ. Διετήρει σχο
λήν άρρένων μετά διδασκάλου, καί θηλέων μετά διδασκαλίσσης. 
ΟΕ πρόσφυγες Τούρκοι του Χαμιδιέ βία εκεί έγκατασταθέντες καί 
μή άντέχοντες νά καλλιεργώσι γαίας έλληνικών χωρίων φύσει κατω- 
τέρας παραγωγής καί άπαιτούσας πολύν κόπον έγκατέλειψαν τούτο 
καί οί οίκίσκοι αύτοΰ κατέρρευσαν.

Εις τετράωρον άπό τού Σ ιμ ιτλή άπόστασιν καί βορείως αύτοΰ 
εκειτο μεμονωμένον τό Σ ελ τζ ή κ ιο ϊ, περικυκλωμένον άπό τουρκικά 
τσιφλίκια. Τούτο ίδρύθη πολύ μετά την τουρκικήν κατάκτησιν, διά νά 
έξυπηρετή τάς οίκοδομικάς καί σιδηρουργικός άνάγκας των πέριξ 
τσιφλικίων έκ κτιστών καί σιδηρουργών Ε λλή νω ν  καί ήρίθμει κατ’ 
άρχάς περί τάς πεντήκοντα οικογένειας, οί κάτοικοί του δέ άργότε- 
ρον έφθασαν μέχρι 1.500. Τό χωρίον τούτο έγίνετο άνεκτόν καί έπρο- 
στατεύετο ύπό τών βέηδων τών τσιφλικίων διά τάς άνάγκας αύτών, 
βαθμηδόν δέ άναπτυσσόμενον καί πληθυνόμενον έπεδόθη καί εις τήν 
γεωργίαν καί ήγόρασε δύο παρ'1 αύτώ τσιφλίκια, καί κατά τούς τ ε
λευταίους χρόνους άλματωδώς προοδεΰον ύπερέβη τάς έξακοσίας 
οικίας (3.000 κάτοικοι). 'Η καταπληκτική αΰτη πρόοδος ήγειρε καί 
κατά τούτου τό καχύποπτον πνεύμα τών Τούρκων, οιτινες ού μόνον 
τήν πρόοδον αύτοΰ άπεφάσισαν νά σταματήσωσιν, άλλά καί τήν 
έξόντωσίν του, καί διά τής προσφυγικής επιτροπής. Έ π ί τών γαιών 
αύτοΰ ίδρυσαν δύο προσφυγικά τουρκικά χωρία, τό Κασικτσή καί τό 
Καζάντερε.

Βορειοδυτικώς τής Ραιδεστοΰ καί εις περίοπτον θέσιν έκειντο 
τά Μάλγαρα, πόλις πλούσια καί εμπορική, τό έμπόριον τής όποιας 
επίσης εις χεΐρας τών Ε λ λή νω ν  εύρίσκετο, κατώκουν δέ έν αυτή 
καί ισχυροί τσιφλικιοΰχοι βέηδες. Αϋτη ε ίχε δύο ιερούς ναούς, τού 
'Αγίου Χαραλάμπους καί 'Αγίου Γεωργίου, έξατάξιον άστικήν σχο
λήν μετά τριών διδασκάλων καί δύο διδασκαλισσών, καί έν τή άνω 
άκραία συνοικία Γκα >/καούζ-μαχαλεσή τετρατάξιον σχολήν μ εθ ’ ενός 
διδασκάλου καί διδασκαλίσσης. Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας —Ραι- 
δεστού είχεν είς Μάλγαρα άρχιερατικόν επίτροπον καί ή περιφέρεια 
αύτών άπετελεΐτο άπό είκοσι τέσσαρα άμιγή ελληνικά χωρία, άπαντα 
έχοντα τον ιερόν αύτών ναόν καί σχολεία μεθ1 ενός διδασκάλου, τά 
εξής: 1) Καλύβια, κωμόπολιν πασίγνωστον έν Θράκη, 400 οικιών 
διότι έν αυτή ύπήρχεν ή ιερά Μονή τής Πορτάιτίσσης τών Τβήρων 
τού 'Αγίου ’Όρους απέραντος, ής ό ιερός ναός έθάμβωνε τον έπισκέ- 
πτην διά τον καλλιτεχνικόν εύπρεπισμόν καί τον πλούτον. Ε ίχεν
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εκατόν περίπου δωμάτια καλώς επιπλωμένα πρός διαμονήν τών επ ι
σκεπτών, οϊτινες έξ δλης τής Θράκης διά τό θαυματουργόν κατά χ ι
λιάδας συνέρρεον ίδια κατά τήν μνήμην αότής κατ’ Αύγουστον καί 
κατέλυον ού μόνον είς τήν μονήν καί κωμόπολιν, άλλά καί είς τήν περί 
αύτήν ύπαιθρον. Τών μεγαλοπρεπών θρησκευτικών τελετών προ'ί- 
στατο ό Μητροπολίτης έπί τούτω έκεΐσε μεταβαίνων, καί τούτου κω- 
λυομένου επίσκοπος αύτοΰ κατά τήν πανήγυριν, ήτις ταυτοχρόνως 
ήτο καί έμπορική. Ή κωμόπολις ε ίχε  καί κοινοτικόν ναόν τού Α γ ίο υ  
Γεωργίου καί σχολήν μικτήν μετά διδασκάλου. Κατά τό 1913 μονή 
καί κωμόπολις έγένοντο παρανάλωμα τού τουρκικού πυρός καί πολ
λοί έκ τών κατοίκων ευρον οίκτρόν θάνατον έκτος ολίγων οικογε
νειών, αϊτινες διεσώθησαν κατόπιν ένεργοΰ δράσεως τών κατοίκων 
τής Ραιδεστοΰ καί Μαλγάρων. 2) Ή το  τό ’Ακηντζαλή, 3) Ταρτάκιοϊ, 
4) Ρέμπιτς, 5) Ντογάνκιοϊ, 6) Σαχίνκιοϊ, 7) Μαστανάρ, 8) θυμήκιο ϊ,  
9) Ντουλούκιοϊ, 10) Χάσκιοϊ, 11) Κιουρτλή, 12) Πασάκιοϊ, 13) Ντο- 
γαντζή, 14) Τετέκιοϊ, 15) Ντεβετζήκιο'ί, 16) Γκιουσούζκιοϊ, 17) ’Αλ- 
μαλή, 18) Χαραλαγκιονού, 19) ’Αλτηντάς, 20) Νταούντιλη, 21) Ντεμ- 
περίκιοϊ, 22) Κατηχαλή, 23) Μπουλγκάρκιοϊ καί 24) Ούμουζαλή. Τον 
αυτόν δγκον καταπληκτικής π?^ειοψηφίας τών ελληνικών πληθυσμών 
είχον καί αί παρακείμεναι τώ Σαντζακίω Ραιδεστου, περιφέρειαι καί 
‘Υποδιοικήσεις Κεσσάνης καί Μακράς Γεφύρας (Ούζούν Κιοπρού), 
άμφότεραι ύπαγόμεναι είς τήν έκκλησιαστικήν Ήρακλείας —Ραιδε- 
στού έπαρχίαν καί έν αις ήδρευεν άρχιερατικός έπίτροπος τού Μη
τροπολίτου ταύτης.

Βορείως τών Μαλγάρων έκειτο ή Χαριούαζολις, έτερον εμπορι
κόν καί βιοτεχνικόν ελληνικόν κέντρον καί γεωργικόν τοιουτον τού 
εύφορωτέρου τμήματος τής Θράκης καί τής περιωνύμου αυτής πεδιά· 
δος. Αϋτη ήτο μία τών άρχαιοτέρων πόλεων τής Θράκης μέ άκμά- 
ζον πάντοτε έμπόριον καί άνθούσαν βιοτεχνίαν. Έ ν  αυτή διεκρίθη- 
σαν καί πολλαί οίκογένειαι Ήπειρωτών, οϊτινες διά τού πατροπα- 
ραδότου έμπορικού πνεύματος αύτών ήσαν διεσπαρμένοι καθ’ δλην 
τήν Θράκην δπου έπλούτουν, πολυάριθμοι δέ ήσαν καί έν Ραιδεστω, 
καί μάλιστα είς άρχαιοτέρους χρόνους διακρινόμενοι διά τό φίλό- 
μουσον καί φιλοπρόοδον αύτών πνεύμα. Ή Χαριούιτολις ε ιχε σχο
λήν άρρένων εξατάξιον καί θηλέων, μετ ’ άναλόγσυ έκάστοτε προ
σωπικού, ουσα καί έδρα άρχιερατικοΰ επιτρόπου μετά περιφερείας 
επτά ελληνικών χωρίων, άτινα καί Κουτσουρόχωρα έκαλοΰντο, οί δέ 
κάτοικοι αύτών Κουτσουράδες, διότι έκοπτον καί έξερρίζωνον κορ
μούς δένδρων.

Τά χωρία ταύτα ήσαν: 1) ή Κεστρίτσα, 2) τό Φαρασλή, 3) ό
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Κασήμπασας, 4) Σουμπάσκιοϊ, 5) Χηρσήζ— Καδήκιοϊ, 6) Χεδελή, 7) 
Χάσκιοϊ, μέ τήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής, ήτις μετά τών Καλυβιών 
προσείλκυε μέγα πλήθος προσκυνητών, καί μέ πλούσια κτίρια.

Τό ανατολικόν τμήμα τοϋ Σαντζακιού Ραιδεστοϋ κατεΐχεν ή 
Ύποδιοίκησις Τυρολόης (Καζας) μέ έδραν τήν Τυρολόην, έχουσαν 
πληθυσμόν έλληνικόν εμπορικόν, βιοτεχνικόν καί γεωργικόν μέ άξιο- 
ζήλευτον κοινωνικήν πρόοδον. Αϋτη ε ίχε  δύο ιερούς ναούς, τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί του 'Αγίου Γεωργίου του Νεκροταφείου 
του έπιζήλως έξωραϊσθέντος καί δενδροφυτευθέντος. Ή σχολή αύτής 
τών άρρένων, έπτατάξιος αστική ε ίχ ε  τέσσαρας διδασκάλους, καί 
θηλέων τρεις διδασκαλίσσας. Τήν πόλιν έτίμα μεγάλως ή Φιλόπτω
χος ’Αδελφότης « 'Ά γ ιο ς  Χαράλαμπος», ήτις διά τών τακτικών συν
δρομών τών φιλότιμων αύτής μελών συνεκέντρου σημαντικόν χρημα
τικόν ποσόν, διά του όποιου άνεκούφιζεν τούς πάσχοντας πολίτας, 
διανέμουσα χρηματικά βοηθήματα, ή έφωδίαζουσα διά βιβλίων καί 
γραφικής ϋλης τούς άπορους τών σχολών κατά τάς μεγάλας χριστι
ανικός έορτάς. Κύριος ιδρυτής τής ’Αδελφότητος ταύτης ήτο ή Συν
τεχνία τών παντοπωλών, ής τό καλόν παράδειγμα ήκολούθησαν καί 
τά φιλοπρόοδα στοιχεία άλλων κοινωνικών τάξεων. Τοιουτοτρόπως 
συνεκέντρωνον σοβαρά ποσά, τά όποια διέθετον είς εύρεΐαν φιλαν
θρωπικήν δράσιν. ’Έ τσ ι άνυψώθη καλλιπρεπέστατον κτίριον τής ’Α
δελφότητος καί ίδρύθη ό μουσικός Σύλλογος «Ό ρφεύς» καθώς καί 
Λέσχη. Ό  ζήλος παρότρυνε καί τάς προοδευτικός κυρίας καί δε
σποινίδας νά ίδρύσωσιν ίδιαν Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα κυριών καί 
δεσποινίδων, εξυπηρετούσαν τόν κύκλον τού γυναικείου αύτών 
φύλου.

Ή Τυρολόη είχε τήν κωμόπολιν Κερμένιον, μετά ιερού ναού καί 
σχολής, καί μικρούς συνοικισμούς μονίμους, δουλοπαροίκων τό πλει- 
στον μετά μικρού ιερού ναού, καί άνευ σχολών χωρία : Κιοπρουτζέ, 
Τσαουσλή, Πασαλαχανά, Νταγ Γενήκιοϊ, Τσεγγερλή. Οί κάτοικοι 
τών χωρίων τούτων μεταγενεστέρως ίδρυσαν τό μίαν καί ήμίσειαν 
ώραν τής Ραιδεστοϋ άπέχον χωρίον Κιοσελέζ, ουτινος οί κάτοικοι 
έμπειρότατοι γεωργοί προήχθησαν, καί έντός ολίγου έξηγόρασαν τώ 
παρ’ αύτω μέγα τσιφλίκιον τοΰ τουρκικού χωρίου Καγιή.

Νοτίως τής Τυρολόης έκειτο ή περιώνυμος 'Ηράκλεια, (1.250 
κάτοικοι) έπί τής Προποντίδος μετά τού άσφαλεστάτου αύτής λ ιμέ
νος, άρχαιοτάτη ελληνική άποικία τής Περίνθου, άφθονα έχουσα τά 
δείγματα τής άρχαίας δόξης καί τού πλούτου αύτής. Αϋτη διά νά 
προστατευθή έκ τών έπιθέσεων τών άντιδρώντων άρχαίων Θρα
κών, ήγειρε περί έαυτήν τείχη ίσχυρά, φρούρια άπόρθητα κατά
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τούς χρόνους εκείνους. Ή αρχαία Η ράκλεια  διετήρει στρατόν μι
σθοφόρων καί είχεν ελληνικόν ναόν καί βωμόν, στάδιον εύρύτατον, 
θέατρον καί άλλα έργα πολιτισμού, εις τά όποια άφειδώς έδαπάνει 
τον πλούτον αυτής, δν συνεσώρευσε προμηθεύουσα τον θρακικόν 
σίτον διά τήν Ε λ λ ά δ α .  Ή Η ρά κλε ια  πολιορκηθεΐσα καί άλωθεΐσα 
ύπό τού Φιλίππου τού Β' ύπέκυψε μετά τής δλης Θράκης εις αύτόν 
καί άπό τού 4ου αΐώνος π. X. ή δόξα καί ό πλούτος αύτής μετετο- 
πίσθη εις Ραιδεστόν.

"Η Ηράκλεια  τον άρχαΐον αυτής Ε λλη ν ικ ό ν  ναόν μετέβαλεν εις 
χριστιανικόν, τών 'Αγίων ’Αποστόλων ή τού Πρωτοκλήτου Ά νδρέα  τού 
’Αποστόλου έξ εύλαβείας καί μνήμης ως πρώτου ίδρυτοϋ τής έν αύτή χρι 
στιανικής Εκκλησίας. Πλήν τού ναού τούτου, πεπαλαιωμένου πλέον 
έκ τών αιώνων άνήγειρε καί νεώτερον τού 'Αγίου Γεωργίου τού Ά ράπη 
άποκληθέντος, έκ τής μελαψής αύτοΰ όψεως,ήν παρίστανε ιερά είκών, 
εις ήν πλεΐστα άπεδίδοντο θαύματα. Έ ν  τώ ναώ τούτω έφυλάσσετο 
μεγάλη ιερά είκών τήν Θεοτόκου άρίστης έκ Μωσαϊκών τέχνης καί 
μεγίστης άρχαιολογικής άξίας, διά τήν όποιαν ευλαβείς  Ρώσσοι άρχαι- 
ολόγοι εΐχον προσφέρει προς άγοράν εις τήν Κοινότητα 'Ηράκλειας 
1700 λίρας χρυσάς καί πολλά ιερά σκεύη καί άμφια Ρωσσικά, άτινα 
ήρνήθη. Τήν εικόνα ταύτην τώ 1913 οί Βούλγαροι βία άπέσπασαν καί 
εις Σόφιαν άπήγαγον ώς τρόπαιον άπό τών χειρών τών συμμάχων 
καί συμμαχητών Ε λλή νω ν . Ή 'Ηράκλεια ε ίχε  τά σχολεία αύτής είς 
πολύ καλήν κατάστασιν, άρρένων άστικήν έξατάξιον μετ ’ άναλόγων 
διδασκάλων, καί θηλέων τοιαύτην καί κοινωνικήν άνάπτυξιν ού μικράν.

Ή Η ρά κλεια  άνατολικώς ε ίχ ε  τό έκ 500 κατοίκων ώραΐον Σονλ- 
χανχαιφλίκι μετά τού ιερού ναού καί τής σχολής αυτού καί δυτικώς 
τό Γεν'ηχΰιφλίκί, έπίσης 500 κατοίκων άνήκον εις πλουσίαν Ελλην ικήν  
οικογένειαν καί πωληθέν ύπ’ αύτής άντί μετριωτάτης τιμής είκοσι 
χιλιάδων λιρών είς όμιλον Σχολαριωτών καί άλλων γεωργών, οϊτινες 
ήγειραν καί σχολήν καί πολύ θά προήγοντο, άν δέν έπήρχετο ή κατα
στροφή.

Αύτή ε ίνα ι ή οικονομική, εκπαιδευτική, έκκλησιαστική καί κοινω
νική κατάστασις, τήν όποιαν έν συντόμω άνεπτύξαμεν, τών κωμών 
καί πόλεων τών άμεσον, κατά τούς πρό τών διωγμών τελευταίους 
Ελληνικούς χρόνους, σχέσιν μετά τής έπαρχίας Ραιδεστού έχουσών.

Πριν κλείσωμεν τό πρώτον αυτό μέρος τού βιβλίου μας, διά νά 
εΐμεθα άντικειμενικοί καί δίκαιοι, έν όψει μάλιστα τών κατόπιν κεφα
λαίων περί βουλγαρικών καί τουρκικών βανδαλισμών καί καταστρο
φών, πρέπει νά άναφέρωμεν ότι οί παλαιοί Τούρκοι τής Σουλτανι- 
κής έποχής δέν διεκρίνοντο μέν διά τον πολιτισμόν των, ά λ λ ’ έξαι-
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ρέσει του άξέστου καί βαρβάρου δχλου, τόσον οί τών πόλεων ocfov 
καί οί τών χωρίων συνέζων έν άρμονία καί συνεργασία μετά τών 
χριστιανών, οϊτινες άντί νά κατεδυναστεύωνται δύναταί τις νά ίσχυ- 
ρισθή δτι αυτοί ήσαν οί κυρίως κυβερνήται διότι καί λόγω τής οικο
νομικής των ύπεροχής έπεβάλλοντο είς πλεΐστα ζητήματα καί προε- 
κάλουν τήν άνοχήν καί τόν σεβασμόν τών Τούρκων.

Οί κρατικοί υπάλληλοι τής έποχής έκείνης ύπέφερον οικονομι
κούς διότι τά κυβερνητικά ταμεία  πολλάκις έκαθυστέρουν τρεις 
καί περισσοτέρους μηνιαίους μισθούς, ήναγκάζοντο συνεπώς οΰτοι 
έκτος τής δωροληψίας (μπαξισιού), ήτις ήτο καθιερωμένη, νά καταφεύ
γουν καί είς δάνεια ή έπί πιστώσει άγοράς τροφίμων καί άλλων χρει
ωδών παρά τών Ε λ λή νω ν  έμπορων καί παντοπωλών, οϊτινες κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον ύπεχρέωνον αύτούς καί οϋτω άπελάμβανον σχε
τικής προστασίας καί ήσθάνοντο όλιγώτερον τόν έπαχθή τουρκικόν 
ζυγόν τής καταδυναστεύσεως καί δουλείας.
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ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Η ΤΡΟΜΕΡΑ ΝΥΞ Τ Η Σ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912

Ή Ραιδεστός λόγω τής γεωγραφικής θέσεώς της αποτελεί τήν 
φυσικήν αποβάθραν τής ’Ανατολικής Θράκης ήτις έδέχετο τάς Απο
βιβάσεις τών άσιατικών τουρκικών στρατευμάτων όσα άπεστέλλοντο 
είς έπικουρίαν του μαχομένου κατά τών Βουλγάρων Αύτοκρατορι- 
κου στρατού. Πολλάκις μεγάλα τμήματα άσιατικοϋ στρατού, δια- 
σχίσαντα τήν θάλασσαν του Μαρμαρά, άπεβιβάσθησαν είς Ραιδε- 
στόν καί διέμειναν έν αυτή δπως άνασυνταχθώσι καί άναχωρήσωσιν 
άκολούθως διά τήν γραμμήν του πυρός.

Ή Ε λλη ν ική  καί ή ’Αρμένική παροικιαι τής Ραιδεστου πάντοτε, 
τή αιτήσει τών Τουρκικών Στρατιωτικών ’Αρχών, ήναγκάζοντο νά 
παραχωρώσι τά σχολεία καί άπαντα τά κοινοτικά ιδρύματα χάριν 
του στρατωνισμού τών Τούρκων στρατιωτών ή διαγωγή τών όποιων 
ύπήρξεν άνταξία τής βαρβάρου καταγωγής των. Σχεδόν πάντοτε 
κατά τάς τοιαύτας διαβάσεις τουρκικών στρατευμάτων διά τής Ραι- 
δεστου, ή ’Αγορά έκλειε, τά δέ καταστήματα καί έργαστήρια ύφί- 
σταντο συστηματικός έπιδρομάς, κατά τάς νύκτας, ύπό τακτικών 
Τούρκων στρατιωτών ή βασιβουζούκων. Ή τουρκική Αστυνομία ήτο 
άνίκανος νά έπιβάλη τήν τάξιν. ‘Η περιουσία τών πολιτών ήτο 
είς τήν διάκρισή τού πρώτου τυχόντος λησταντάρτου, ή τιμή καί τό 
οικογενειακόν άσυλον καί ή προσωπική έλευθερία είχον πλήρως κα- 
ταλυθή.

Κατά τήν νύκτα τής 16ης ’Οκτωβρίου 1912, έβρεχεν άδιακόπως.
Ή Ραιδεστός βυθισμένη είς τό σκότος έφαίνετο κοιμωμένη. Έ κ 

τών σχισμών δμως τών θυρών διεκρίνετο τό ύποτρέμον φώς τής καν- 
δήλας, ήτις έκαιε προ τής είκόνος τοΟ έσταυρωμένου' μετ ’ αύτής 
ήγρύπνει ό τρόμος καί ό πόνος τών χριστιανών κατοίκων.

Αϊφνης τήν παγεράν σιγήν τής νυκτός διέκοψεν ό μέγας θόρυ
βος καί οί συνεχείς κρότοι μεγάλων αμαξών, α ϊτινες άπό τής δημο
σίας όδου Μουρατλή— Ραιδεστός έσύροντο βραδέως διά τών βουβά
λων πρός τήν πόλιν. Ή σειρά τών αμαξών αύτών ήτο ατελείωτος.
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Κατά τήν νυκτερινήν δέ καί βροχεράν έκείνην ώραν έφαίνετο ώς πε
λώριος εξωτικός δψις τής μυθολογίας τών ’Ινδών, δστις μετά πατά- 
γου έσύρετο προς τήν ώραίαν Ραιδεστόν ϊνα  καταφάγη τούς πλη
θυσμούς της.

” Εφ$αοαν οί Μ ονατζίρηδες.

Ή βροχή έπιπτε ραγδαία. Τό ψύχος ήτο δριμύτατον. Τό μεσο
νύκτιον ε ίχεν ήδη παρέλθει δτε αί πρώται συρόμεναι διά τών βουβά
λων άμαξαι έφθασαν έν τή κεντρική όδώ τής πόλεως, μύριαι δέ φω- 
ναί, όμοιάζουσαι κραυγάς δαιμόνων, ήκούοντο. Σκιαί άνδρών καί 
γυναικών έκινούντο ώς μυστηριώδη φαντάσματα έν τώ σκότει τής 
άπαισίας έκείνης νυκτός καί φανοί, μέ τάς άμυδρώς φωηζούσας 
λάμψεις των, έφέροντο τήδε κακεΐσαι έπιτείνοντες μάλλον τά σκότη.

— Ε ίνα ι μουατζίρηδες έκ Βουλγαρίας !— ήκούσθη ή φωνή του 
νυκτοφύλακος. Πρόσφυγες ! Ό  βουλγαρικός στρατός νικηφόρος προ- 
ελάσας κατέλαβε τάς Σαράντα Εκκλησίας, οί δέ πρόσφυγες Τούρ
κοι, οί έκ Βοσνίας, Ερζεγοβ ίνης  καί Σερβίας, μετοικισθέντες μερί- 
μνη τής τουρκικής Κυβερνήσεως έν Θράκη, φοβούμενοι τήν σφαγήν 
έφευγον προ τής έμφανίσεως τού βουλγαρικού στρατού. Καί μετά 
τών προσφύγων έφευγον καί οί Τούρκοι στρατιώται. Ό  τρόμος καί ό 
πανικός είχον καταστήσει αυτούς άλλόφρονας.

Οί Τούρκοι πρόσφυγες, φέροντες τάς προχείρους άποσκευάς των, 
έζήτησαν μόλις έφθασαν είς Ραιδεστόν νά εϋρωσιν άρτον καί στέγην. 
ΤΗσαν νηστικοί καί άκάθαρτοι πλήρεις βορβόρου καί έτρεμον έκ τού 
ψύχους. Ό  βουλγαρικός στρατός έκαυσε τά χωρία των καί μόλις είχον 
κατορθώσει νά διασωθώσι διά τής φυγής. Πάντες, καί ίδίως τά παι- 
δία καί αί γυναίκες, έθρήνουν καί κατηρώντο τούς καταστροφεΐς των 
χριστιανούς.

Ή τοιαύτη συρροή τών Τούρκων καί ή έλεεινή κατάστασίς των, 
άλλά καί αί περιγραφαί τών Τούρκων στρατιωτών, οϊτινες εις τάς 
άφηγήσεις των ύπερέβαλλον τήν πραγματικότητα ϊνα δικαιολογήσουν 
τήν λιποταξίαν καί φυγήν των, κατετρόμαζε τόσον τούς ’Οθωμανούς 
Τούρκους δσον καί τούς χριστιανούς τής Ραιδεστού.

Ό  δλεθρος τού πολέμου είχεν ήδη αρχίσει τό καταστρεπτικόν του 
έργον προς τήν Θράκην. Ό  βουλγαρικός στρατός κατέστρεψε τά Τουρ
κικά χωρία, μετ ’ αύτών όμως καί τά χριστιανικά, οί δέ κάτοικοι έφευγον 
προς Νότον, προς τήν θάλασσαν όπως διαφύγουν τήν άτίμωσιν καί 
τον θάνατον. 'Άπαντα τά χωρία τής περίφερείας 40 ’ Εκκλησιών, Έλευ- 
θερών (Μπαμπά Έσκή) καί Άρκαδιουπόλεως (Αουλέ Μπουργάζ) διηρ-
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πάγησαν καί κατεστράφησαν. Αί παρθένοι έβιάσθησαν, αί γυναίκες 
ήτιμάσθησαν καί οί μή δυνηθέντες νά σωθώσι διά τής φυγής κατε- 
κρεουργήθησαν.

c'Ev τάγμα αγρίων Λαζών. — 'Ή νποχώρηΰις,

Τήν έπομένην τής 16ης ’Οκτωβρίου ή άγορά τής Ραιδεστοϋ παρέ- 
μεινε κλειστή. Οί χριστιανοί δέν έτόλμησαν νά έξέλθωσι τών κατοι
κιών των διότι οί πρόσφυγες Τοϋρκοι ήπείλουν άντίποινα κατά τών 
Ε λλή νω ν  καί τών ’Αρμενίων, καί έλεγον : «καί αυτοί χριστιανοί είναι». 
Τόν μεγαλείτερον δμως τρόμον έπροκάλεσεν ή εϊδησις δτι κατέρχεται 
πρός τήν Ραιδεστόν έν τάγμα Τούρκων Τραπεζουντίων Λαζών ήττηθέν 
ύπό τών Βουλγάρων. Οί άγριοι ουτοι Λαζοί, πειναλέοι καί εκτραχη
λισμένοι, είχον τήν πρόθεσιν νά διαρπάσωσι τήν πόλιν καί νά σφά- 
ξωσι τούς χριστιανούς κατοίκους. Ευτυχώς ό Μουτεσαρίφης Ραιδε- 
στοϋ επιβληθείς εις τόν Φρούραρχον άπέτρεψε τήν είσοδον τών άγριων 
Λαζών είς τήν πόλιν, πολλαί δέ συμφοραί τών χριστιανών κατοικούν 
άπεσοβήθησαν, ά λλ ’ οί ελληνικοί πληθυσμοί τής ύπαίθρου χώρας, 
καθ’ δλην τήν έκτασιν άπό 40 Έκκλησιών μέχρι Ραιδεστοϋ, ύπέστησαν 
μυρίας βασάνους καί μαρτύρια, διότι έξηναγκάσθησαν νά μεταφέ- 
ρωσιν δλα τά πυρομαχικά καί τάς άποσκευάς τοϋ διωκομένου ύπό 
τών Βουλγάρων καί φεύγοντος Τουρκικού στρατοϋ, διά τών άμαξών 
καί κάρρων των. Πλεΐστοι έκ τών άγγαρευθέντων αύτών Ε λ λή νω ν  
άπώλεσαν τάς βουβάλους καί τά ζώα αύτών, διότι ό τουρκικός στρα
τός έσφαξε καί έφαγε αύτά, πάντες δέ δσοι ήθέλησαν νά διαμαρτυ- 
ρηθώσίν, έφονεύθησαν άνευ διαδικασίας. Έπίσης πολλαί άμαξαικαί 
κάρρα έθραύσθησαν καθ’ οδόν, τά δέ πυρομαχικά καί αί άποσκευαί 
τών Τούρκων είχον διασκορπισθή έντός τοΰ βορβόρου. Καί πλησίον 
αύτών έκειντο τά πτώματα άνδρών διαφόρων εθνοτήτων. ΈΙσαν οί 
νεκροί Τούρκων στρατιωτών τραυματιών τών βουλγαροτουρκικών 
μαχών, οϊτινες ούδεμιάς έτυχον ιατρικής περιθάλψεως, καί οί νε
κροί τών δολοφονουμένων Ε λ λή ν ω ν  καραγα^γέων καί χωρικών.

Έπέμβασις τοϋ Μητροπολίτου cΗρακλείας.

Είς τήν πόλιν τής Ραιδεστοϋ ε ίχε κηρυχθή ό Στρατιωτικός Νό
μος' οΰτος δέν άφεώρα τόν τουρκικόν στρατόν ά λ λ ’ άποκλειστικώς 
καί μόνον τούς "Ελληνας κατοίκους.

Προ τής τοιαύτης καταστάσεως εύρεθείς ό Μητροπολίτης 'Ηρα-

« Θ ρ α κ ι κ ά » 10
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κλείας παραλαβών τόν ’Αρμένιον Επίσκοπον καί τούς προκ^τους 
της πόλεως, μετέβη παρά τώ Μουτεσαρίφη καί διεμαρτυρήθη διά τά 
γινόμενα. Ό  Τούρκος Διοικητικός ύπάλληλος, έρμαιον καί αύτός τής 
ύπό τού διωκομένου στρατού δημιουργηθείσης καταστάσεως, έδή- 
λωσε πρός τό Σεβασμιώτατον 'Ηρακλείας δτι θά πράξη τό κατά δύ- 
ναμιν, ά λλ ’ άδυνατεΐ ν ’ αναχαίτιση τήν βιαιότητα τού στρατού. Έ ν  
τώ μεταξύ οί πεινώντες καί έγκαταλελειμμένοι ύπό τών αξιωματι
κών των στρατιώται, είχον καταλύσει πάσας τάς έξουσίας καί ώρ- 
γίαζον είς βάρος τών κατοίκων. Είς μάτην ό Μητροπολίτης ‘Ηρά
κλειας παρεκάλει τόν Τούρκον 'Υπάλληλον. Αύτός έπαναλάμβανεν 
δτι άδυνατεΐ νά έπέμβη. Έ ν  τούτοις ή διαμαρτυρία τού Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου έξηνάγκασε τόν Μουτεσαρίφην νά συστήση είς 
τούς στρατιωτικούς υφεσιν.

Ή  καταστροφή τής Γκλίΰτρίτσας καί τον Χάακιοϊ.

Τήν εσπέραν τής 17ης ’Οκτωβρίου 1912 χωρικοί έντρομοι έφε- 
ρον είς Ραιδεστόν τήν εΐδησιν τής καταστροφής τών ελληνικών χω
ρίων Γκλιστρίτσα καί Χάσκιοΐ ύπό τών Τούρκων προσφύγων (μουα- 
τζίρηδων) καί τουρκικού στρατού. Ή το έπόμενον ! Οίήττηθέντες ύπό 
τού βουλγαρικού στρατού Τούρκοι, εξήντλουν πάσαν τήν λύσσαν 
των έναντίον τών Ελλήνω ν κατοίκων τοδν περιφερειών ας διήρχοντο.

Τό Χάσκιοΐ καί ή Γκλιστρίτσα έλεηλατήθησαν, ένεπρήσθησαν,οί 
δέ κάτοικοι αύτών, άπαντες 'Έλληνες, δσοι δέν ήδυνήθησαν νά σω· 
θώσι διά τής φυγής, έσφάγησαν, καί ό γυναικείος πληθυσμός έκα- 
κοποιήθη. Τών εκκλησιών δλα τά ιερά σκεύη ήρπάγησαν.

Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας μαθών τά διατρέξαντα, παρέλαβε 
τούς Προξένους Ρωσσίας καί Γαλλίας θεοδωρίδην καί Σουμαν, 
καί μεταβάς παρά τώ Μουτεσορίφη διεμαρτυρήθη διά τήν γε- 
νομένην καταστροφήν τής Γκλιστρίτοας καί τού Χάσκιοΐ. Ό  Τούρ
κος ύπάλληλος ύπεσχέθη νά ζητήση πληροφορίας καί έξακριβώση 
τά διατρέξαντα, μετ ’ ού πολύ δμως έδήλωσεν δτι άδυνατεΐ νά πράξη 
τι διότι τά τηλεγραφικά σύρματα είχον καταστροφή ύπό τών βασι
βουζούκων. Ή αίωνία τουρκική άναβλητικότης.

Ή καταστροφή τών δύο ελληνικών χωρίων, εκτός τής δημιουρ
γίας προσφυγικοΰ ρεύματος, έπλήρωσεν οδύνης τάς ψυχάς τών 
Ε λλή νω ν . Αί ζοφεραί ήμέραι τών διωγμών ήρχιζον. . . . Πάντες προ- 
ησθάνοντο τήν έπικειμένην καταστροφήν. Οί Τούρκοι διέδιδον δτι οί 
χριστιανοί θά σφαγώσιν άπαντες. Ή το δέ τοσοΰτος ό ερεθισμός των
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καί ή άγριότης των, ώστε δικαίως οί ομογενείς είχον καταληφθή 
όπό τρόμου, π?νεΐστοι δέ πλούσιοι "Ελληνες τής Ραιδεστου έφυγάδευ- 
σαν τάς οικογένειας των είς Κωνσταντινούπολην.

ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΛΑΖΟΥΣ 0 1  ΚΟΥΡΔΟΙ 

ΚΑΙ 01 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΊΉΡΧΟΝΤΟ ΝΙΚΗΤΛΙ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Αί αντηχήσεις τών βαρέων βουλγαρικών τηλεβόλων καί αί κυ- 
κλοφοροΰσαι όπερβολικαί φήμαι μεταξύ τών φυγάδων Τούρκων στρα- 
τριωτών, τών μουατζίρηδων καί τών φευγόντων πληθυσμών τής 
υπαίθρου χώρας, άνησύχησαν σπουδαίως τούς μουσουλμάνους κα
τοίκους τής Ραιδεστου. Τήν εσπέραν τής 17ης ’Οκτωβρίου 1912, ήμε
ρα ν Τετάρτην, αί Πολιτικαί καί Στρατιωτικαί άρχαι τής πόλεως, 
συνήλθον είς έκτακτον σύσκεψιν ύπό τήν προεδρείαν του Καδή. Μετά 
πολλάς συζητήσεις καί αντεγκλήσεις άπεφασίσθη όπως σχηματισθή 
δεκαεξαμελής επιτροπή έξ υπαλλήλων καί προκρίτων μουσουλμάνων 
καί μεταβή μέχρι Μουρατλί καί Άρκαδιαυπόλεως δπως άντιληφθή 
έκτου σύνεγγυς τήν πρόοδον τής προελάσεως τών βουλγαρικών στρα
τευμάτων καί τήν πραγματικότητα τής καταστάσεως. Ή συνεννόη- 
σις ΡαιδεστοΟ— Άρκαδιουπόλεως ήτο άδύνατος λόγω τής διακοπεί- 
σης τηλεγραφικής επικοινωνίας. Έ ξ  άλλου αί τουρκικοί Ά ρ χ α ί Ραι- 
δαιστου άγνωστον τί φοβούμενοι, έτρομοκράτουν διαρκώς τούς χρι
στιανικούς πληθυσμούς. Μετά τήν διάδοσιν τής έπικειμένης εισόδου 
έν τή πόλει του τάγματος τών αγρίων Λαζών, έπηκολούθησε δευτέ- 
ρα, καθ’ ήν ή τουρκική Κυβέρνησίς, μεριμνώσα διά τήν τήρησιν τής 
τάξεως καί τής άσφαλείας τών κατοίκων, διέταξε τήν μεταφοράν έκ 
Μικράς Ά σ ία ς  ενός τάγματος Κούρδων είς Ραιδεστόν δπως τήν δια
φυλάξουν έκ τής έπαπειλουμένης έπιδρομής τών Ααζών. Οί άτυχεΐς 
χριστιανοί κάτοικοι, άλλά καί μ ετ ’ αύτών πλεΐστοι μουσουλμάνοι 
προύχοντες, εύρεθέντες μεταξύ σφύρας καί άκμωνος, άνέμενον έν
τρομοι τήν έλευοιν τού μοιραίου. Ευτυχώς διά τήν Ραιδεστόν, τό 
Κουρδικόν τάγμα άπεβιβάσθη είς Ήράκλειαν καί ουτω ή πόλις έσώθη 
τής προστασίας του !
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Οί Τούρκοι φεύγουν  ..............

Έ νώ  ανησυχία καί φόβος έπεκράτει έν Ραιδεστώ, αί Τουρκικοί 
Ά ρ χ α ί μετά μυριάδων λαού έφευγον άπό τών Σαράντα Έκκλησιών 
καί πανικόβλητοι πάντες, επίσημοι καί μή, έσπευδον νάεϋρουν σωτη
ρίαν είς τάς πόλεις καί κωμοπόλεις καί τά χωρία τής παραλίας. Σ υ γ 
χρόνως δέ αί Τουρκικαί Στρατιωτικοί Ά ρ χ α ί προέβαινον είς τήν διανο
μήν οπλών καί πυρομαχικών είς τούς μουσουλμανικούς χωρικούς 
πληθυσμούς τών περιφερειών Μαλγάρων καί Χαριουπόλεως, ένώ ειδικά 
άποσπάσματα ένήργουν έπίταξιν γενικήν τοΰ σίτου, τής κριθής καί 
όλων τών τροφίμων τών χριστιανών κατοίκων, χωρίς ούδεμίαν νά δί
δουν άπόδειξιν. Ή έπίταξις έλαβε χώραν είς εύρυτάτην κλίμακα, αί 
δέ άποθήκαι τών χριστιανών έκκενώθησαν ούτως ώστε αί οίκογένειαι 
δέν ειχον άλευρον ούδέ διά τόν άρτον τής επομένης.

Ή διανομή τών διτλων έξηγρίωσε τούς φανατικούς Τούρκους 
χωρικούς, τούς δέ χριστιανούς ένέβαλεν είς τρόμον. Διάφοροι φήμαι 
έκυκλοφόρουν, έπιμόνως δέ έλέγετο δτι, είς άντεκδίκησιν, οί Τούρκοι 
θά προέβαινον είς τήν σφαγήν τών Ε λλή νω ν . ‘Η 18η καί 19η 'Οκτω
βρίου, βροχεραί καί ψυχρόταται παρήλθον οί δέ κάτοικοι τής Ραιδε- 
στοΰ ήσαν έντρομοι δ ι3 έκεΐνα, άτινα θά συνέβαινον. Καί κατά τάς 
ήμέρας ταύτας έξηκολούθησεν ή συρροή φυγάδων λιποτακτών καί 
γυναικοπαιδών έν τή πόλει. Ό  τουρκικός στρατός ειχεν άπωλέσει 
τό ήθικόν του, αί δέ Πολιτικαί Ά ρ χ α ί κατείχοντο ύπό πανικού. Καί 
οί Βούλγαροι, νικηταί, κατήρχοντο πρός τήν θάλασοαν τού Μαρ
μαρά.............

'Έν Συμβούλιον διά την κατάατααιν. —  Πολιτοφυλακή.

Τήν πρωίαν τής 20ης ’Οκτωβρίου ό Μουτεσαρίφης Ραιδεστοϋ 
προσεκάλεσεν επειγόντως τούς Προξένους τών Δυνάμεων καί άπαν- 
τας τούς θρησκευτικούς Αρχηγούς τών ξένων έθνοτήτων δπως άνα- 
κοινώση πρός αύτούς τήν πραγματικήν θέσιν τών πραγμάτων, έπί τή 
βάσει τών έπισήμων πληροφοριών τάς οποίας είχεν. Πρώτος έλαβε 
τόν λόγον ό σοφολογιότατος Καδής δστις άνεκοίνωσε πρός τήν 
συνέλευσιν πάντα δσα άντελήψθη έν Άρκαδιουπόλει καί Μουρατλί 
ένθα μετέβη μετά τής δεκαεξαμελοΰς έπιτροπής. Ό  Καδής μετά τής 
διακρινούσης αυτόν ευγλωττίας καί παραστατικότητος, άφηγήθη τά 
διατρέξαντα, άνέφερε τά τής γενικής ήττης καί συντριβής τού τουρ
κικού στρατού, τά τής φυγής καί τού πανικού τών κατοίκων ύπό συ
νεχείς βροχάς καί ύπό ψύχος δριμύτατον. Τό άποτέλεσμα τής άφη-



Π όλις  και Ν ομός Ρα ιδεστου

γήσεως του Καδή ύτυήρξε τρομερόν. Πάντες οί άκοόσαντες κατελή- 
ψθησαν ύπό τρόμου. Οί Τούρκοι προ παντός άπώλεσαν τελείως τήν 
ψυχραιμίαν των καί εύρίσκοντο είς μεγάλην απορίαν. Τής ψυχολο
γικής ταύτης στιγμής έπωψεληθείς ό Μητροπολίτης Ήρακλείας 
έλαβε τόν λόγον, συνέστησε θάρρος καί ψυχραιμίαν καί προέτεινεν 
δπως χάριν τής περιψρουρήσεως τών περιουσιών τών πολιτών, ανε
ξαρτήτως θρησκεύματος καί φυλής, όργανωθή πολιτοφυλακή συγκεί
μενη έκ πολιτών δλων τών εθνών. Ό  Μουτεσαρίφης άνεγνώρισε τό 
ορθόν καί σκόπιμον τής προτάσεως τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του, έζήτησεν όμως όπως κληΟή καί ό Στρατιωτικός Διοικητής ϊνα 
γνωμοδοτήση καί οδτος έπί τού προκειμένου. ’Όντως ό Στρατιωτι
κός Διοικητής προσήλθε μετά τού ύπασπιστού αύτοϋ, δτε δέ έπληρο- 
φορήθη τά διατρέξαντα καί τά τής συνεχιζομένης προελάσεως τού 
βουλγαρικού στρατού, εμεινεν άναυδος καί άνευ πολλών δυσκολιών 
έδέχθη τήν συγκρότησιν σώματος πολιτοφυλακής ύπό τήν άρχηγίαν 
τού Νεδήμ Έφένδη, Ή πολιτοφυλακή θά συνεκροτεΐτο ύπό πολιτών 
Τούρκων, Ε λλή νω ν  καί ’ Αρμενίων, θά διοικεΐτο δέ ύπό έπιτροπής. 
Ε π ίσ ης  κατά τήν συνέλευσιν συνεζητήθη καί τό ζήτημα τής περισυλ
λογής τών προσφύγων. Άπεφασίσθη δέ δπως στεγασθώσιν οΰτοι 
προσωρινώς είς τά τεμένη, τά σχολεία καί τά χάνια μέχρι τής άφί- 
ξεως άτμοπλοίου πρός παραλαβήν αύτών καί μεταφοράν άλλαχού. 
Τής συνελεύσεως ταύτης συμμετέσχον καί οί Πρόξενοι Γ. Κ. θε- 
οδωρίδης τής Ρωσσίας, ’Αρθούρος Π. Ά σ λ ά ν  τής Αυστρίας καί Γερ
μανίας, Στρίδερ τής Α γ γ λ ία ς  καί Σούμας τής Γαλλίας, οϊτινες καί 
έπεκρότησαν τήν όργάνωσίν σώματος πολιτοφυλακής.

Μ ί α  γ ε ν ν α ί α  ά π  ό φ a  α ι ς,

’Ακολούθως, προτάσει τού Προξένου τής Ρωσσίας, συνεζητήθη 
τό ζήτημα τής στάσεως τών Πολιτικών καί Στρατιωτικών Τουρκικών 
’Αρχών έν περιπτώσει προελάσεως τών Βουλγάρων μέχρι Ραιδεστοΰ. 
Ή  συζήτησις ύπήρξε μακρά καί ζωηρά. Έ ν  τέλει ό Στρατιωτικός 
Διοικητής έδήλωσεν δτι διαθέτει μικράν στρατιωτικήν δύναμιν καί 
διά νά μή καταστραφή ή πόλις θά έγκαταλείψη αυτήν άμαχητί. Ή 
γενναία αδτη άπόφασις τού Τούρκου άξιωματικοΰ εδρεν ένθουσιώδη 
μιμητήν τόν Μουτεσαρίφην, δστις έδήλωσε καί αύτός δτι ούδεμία 
άντίστασις δέον νά παρεμβληθή είς τήν κάθοδον τών Βουλγάρων 
διά νά μή έπιδεινωθή ή θέσις τών κατοίκων.
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cΗ  ’Επιτροπή τής υποδοχής.

Είνα ι αληθές δτι ή ψυχική κατάστασις τών κατοικούν ήτο είς 
θέσιν απελπιστικήν. Μόλις δέ έγνώσθη δτι ό Πολιτικός καί Στρατι
ωτικός Διοικητής έδήλωοαν δτι θά έγκαιαλείψωσι τήν πόλιν αμα
χητί, ό πανικός έπετάθη. Ευτυχώς δμως ή πρωτοβουλία τοΰ Μητρο
πολίτου 'Ηράκλειας έσωσε τήν κατάστασιν. Ό  Μητροπολίτης έσχη- 
μάτισεν επιτροπήν έξ δλων τών εθνοτήτων δπως ύποδεχθή τον βουλ
γαρικόν στρατόν καί άποτρέψη τάς βιαιότητας, διαρπαγάς καί εγ 
κλήματα. Ή έπιτροπή συνεκροτήθη ύπό τήν προεδρείαν τοΟ Προξέ
νου τής Ρωσσίας υπό τών έξης μελών : Μητροπολίτου Ήρακλείας, 
Μουφτή, ’Επισκόπου ’Αρμενίων, ’Αρθούρου Ά σ λά ν  Προξένου Αυ
στρίας καί Γερμανίας, Στρίδερ τής ’Αγγλίας, Σούμα τής Γαλλίας, 
’Αθηνοδώρου, Μοσές Μπέη, Φουάτ, Ά ν τ ίλ ,  Έμίν, Ευσταθίου Μα- 
νίδου, Άσαδούρ Παπαζιάν, Τωμάς έψένδη, Ρεμζή έφένδη Προέδρου 
τής Δημαρχίας καί Γιούδα έψένδη. 'Η έπιτροπή αυτη έλαβε καί τήν 
έντολήν νά έμψυχώση τούς πληθυσμούς καί νά έξασφαλίση μετά τής 
τουρκικής χωροφυλακής καί τής πολιτοφυλακής τήν τάξιν.

Κ αϊ έν τούζοις ή άπελπιοία έκορνφοϋτο.

’Αλλά οί πληθυσμοί τής πόλεως καί ιδίως οί συγκεντρωθέντες 
έν αύτή φυγάδες, δέν έπείθοντο είς τούς λόγους τής έκλεγείσης έπι- 
τροπής. Διά νά είκονίσωμεν δέ ζωηρότερον τήν κατάστασιν, παρα- 
θέτομεν αυτολεξεί απόσπασμα τής ύπ’ άριθ. 387 έπισήμου έκθέσεως 
26 ’Οκτωβρίου 1912, τής Μητροπόλεως 'Ήρακλείας προς τά Πατρι
αρχεία, έχον ώς άκολούθως : « ................. ϊνα  παραστήσω έν άτελεϊ
είκόνι τήν μετάβασίν μου είς τό Διοικητήριον, τήν άγοράν καί τήν 
έπιστροφήν μου είς τήν Μητρόπολιν, προσθέτω δτι αΰτη έγένετο έν 
συνεχεΐ καί άκατασχέτω βροχή καταρρακτών του ουρανού, έξ ών 
καί αί όδοί δυσκόλως διεβαίνοντο. "Απασαι αί άτραποί τής πόλεως 
έγεμον στρατιωτών μεταναστών (σημ. έννοεί τούς φυγάδας) πολι
τών, γυναικοπαιδών πάσης έθνότητος άναμίξ, έν άλλαλαγμοΐς, δα- 
κρύοις, κλαυθμοΐς γοεροΐς καί απελπισίας ύπό τό φάσμα του ερχο
μένου κατακτητού έχθροΰ καί του άλληλοσπαραγμού καί τής σφα
γής. Δέν έλειπεν εί μή ό σπινθήρ ένός ραπίσματος ένός τυχαίου δια- 
πληκτισμού, ένός πυροβολισμού διά νά έκραγή ή φοβερά καταστροφή. 
Ό  στρατός, έν οίς καί τά τέκνα καί οί αδελφοί ημών, περιδεής κα- 
τήρχετο προς τήν πόλιν άνευ άρχηγοΰ, άνευ έπιμελητοΰ, άνευ οδη
γού καί έκαστος αύτοβούλως ένήργει. 'Οπλισμένοι, άοπλοι, ένδεδυ-
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μένοι, γυμνοί, ανυπόδητοι, μέχρις όσφύος έν τώ βορβόρω. Καί κα- 
τήρχοντο μόνοι ή συνοδεύοντες φορτηγά αμάξια πλήρη αποσκευών. 
Πελιδνοί, τρέμοντες έκ τοϋ φόβου καί τοϋ ψύχους, τής πείνης καί 
τών δεινοπαθημάτων, ήγνόουν ποϋ νά διευθυνθώσι, ποϋ νά σταθοϋν. 
"Οσοι χριστιανοί έξ αύτών κατέφυγον είς τήν Μητρόπολιν καί είς 
τούς ομογενείς ζητοϋντες έν πρώτοις άρτον, καί πάλιν άρτον καί 
στέγην ϊνα  άναλάβωσιν έπ ’ ολίγον διά νά άρχίσωσι τούς ολοφυρ
μούς καί τήν διήγησιν τών δεινοπαθημάτων α ύτώ ν..............».

Το άξιόμαχον τοϋ τονρκικοϋ οτρατοϋ.

Έ κ τών άφηγήσεων τών φυγάδων στρατιωτών μουσουλμάνων 
ή χριστιανών, ήδύνατό τις νά πληροφορηθή τά ένδιαφέροντα διά τό 
άξωμαχον καί τήν γενναιότητα τοϋ κραταιοϋ Αύτοκρατορικοϋ στρα- 
τοϋ. Οί φυγάδες έλεγον δτι τό βουλγαρικόν πυροβολικόν εζωσε τά 
τουρκικά στρατεύματα διά πυκνοτάτου τείχους φλεγομένου σιδήρου 
καί δτι οί δώσαντες τό σύνθημα τής φυγής πρώτοι υπήρξαν οί Τοϋρ- 
κοι άξκωματικοί. Ε ίνα ι δέ γεγονός δτι οί πλεΐστοι τών φυγάδων 
στρατιωτών οϊτινες έφερον τό δπλον των καί πλήρη τά φυσίγγιά 
των, ήγνόουν καί αύτόν τόν χειρισμόν τοϋ τυφεκίου των. Έ ξ  άλλου 
έβεβαίουν δτι έπί εβδομάδα παραμείναντες έν τώ πεδίω τής μάχης, 
βρέχόμενοι καί κατακλινόμενοι άνευ σκηνών έντός παχυτάτου βορ
βόρου, ούδέ άπαξ έλαβον άρτον. Ή έπιμελητεία τοϋ στρατοϋ ήτο 
άγνωστος. "Οσοι δέ άπέμειναν έτράπησαν είς φυγήν καί καθ’ όδόν 
ήλλασσον τήν στρατιωτικήν έν-δυμασίαν δ ι5 ένδυμάτων χωρικών καί 
έζήτουν σωτηρίαν είς τάς πόλεις ή τά χωρία των. Μόλις δμως οί 
άνθρωποι οδτοι άπέβαλλον τό ένδυμα τοϋ στρατιώτου, μετά τινας 
ημέρας άνεφαίνοντο πάλιν οπλισμένοι διά νά ληστεύσουν τούς χρι
στιανούς καί δολοφονήσουν αύτούς.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τήν Κυριακήν τής 27ης ’Οκτωβρίου συνήλθεν έν τώ Δημαρχείω 
Ραιδεστοϋ ή έκλεγείσα έπιτροπή τών Προξένων, Ιεραρχών καί προ
κρίτων, ήτις άπεφάσισεν δπως όργανωθώσι δώδεκα μικταί περιπο- 
λίαι πολιτοφυλάκων τιθέμεναι ύπό τάς διαταγάς τοϋ χιλιάρχου τής
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χωροφυλακής. Αί περιπολίαι αόται τής μικτής πολιτοφυλακής έπέ- 
δρασαν σπουδαίως διά τήν τήρησιν τής τάξεως έν τή πόλει διότι 
ύφίστατο κίνδυνος νά λάβωσι χώραν διαρπαγαί καί λεηλασίαι λόγω 
του συγκεντρωθέντος πλήθους τών πεινώντων.

Ή κίνησις έν τή πόλει ήτο άσυνήθης. Τά καταστήματα τής αγο
ράς ώς έπί τό πλεΐστον ήσαν κεκλεισμένα, τά δέ άρτοποιεΐα έπολι- 
ορκοΰντο ύπό πλήθους στρατιωτών καί προοφύγων, οϊτινες ήρπαζον 
ήμιψήστους τούς άρτους καί έτρωγον αυτούς χωρίς νά καταβάλωσι 
τό άντίτιμον. 'Η τοιαύτη κατάστασις έπέφερεν άμέσως τήν έλλειψιν 
του άρτου διά τούς κατοίκους, οϊτινες έπί τριήμερον άπέμειναν άνευ 
άρτου. Τό έργον δμως τής έπιτροπής έτόνωσεν έπί τοσουτον τά λι- 
ποψυχουντα πλήθη, ώστε δταν ένεφανίσθησαν τά έπιβατικά μέ ξένας 
σημαίας ατμόπλοια άτινα έξετέλουν δρομολόγια πρός τήν Κωνσταν
τινούπολή ούδείς τών κατοίκων ήθέλησε ν’ άπομακρυνθή τής Ραιδε- 
στοϋ. Ματαία δμως ένθάρρυνσις, διότι βουλγαρικά στρατεύματα 
είχον ήδη φθάσει έξω τής πόλεως.

Αι τονρκικαϊ Ά ρχ α ί εγκαταλείπουν τήν πόλιν.

Τήν προίκαν πυκνοί τυφεκοβολισμοί ήκούσθησαν προερχόμενοι 
έκ τής όδοϋ Μουρατλί. ^Ητο Πέμπτη, 3\ Όκτοοβρίου. Ή βουλγαρική 
έμπροσθοφυλακή συνεπλάκη μετά μικρού τμήματος τουρκικού στρα
τού τό όποιον μετά τούς πρώτους τυπικούς πυροβολισμούς, έτράπη 
είς φυγήν καταφυγόν έν τή πόλευ ’Έρχονται ! ’Έ ρχονται! έξαλλοι έκ 
τού φόβου έφώναζον φεύγοντες οί στρατιώται μεταδώσαντες τόν πα
νικόν είς δλην τήν πόλιν. ’Απερίγραπτοι αί έπακολουθήσασαι σκηναί. 
Τά καταστήματα τής άγοράς έκλεισαν καί οί κάτοικοι έντρομοι κατέ- 
φευγον είς τάς οικίας των. Πλεΐστοι άπέρριπτον τό φέσιον καί είς 
τάς οδούς έφαίνοντο τά πορφυρά καλύμματα ώς καταβληθέντα σύμ
βολα τής τυραννίδος τών Σουλτάνων.

Ό  Βούλγαρος αξιωματικός δστις ήτο έπί κεφαλής τής έμπρο- 
σθοφυλακής άιτέστειλε δύο χωρικούς δπως είδοποιήση τάς Ά ρχά ς 
νά παραδώσωσι τήν πόλιν. Ά λ λ ’ αί Πολιτικαί καί Στρατιωτικαί 
Ά ρ χ α ί δέν είχον καιρόν διά διαπραγματεύσεις τοιούτου είδους 
διότι κατεγίνοντο είς τήν έπιβίβασιν τών άποσκευών των έπί τού 
τουρκικού πολεμικού σκάφους «Άσσάρι-Τεφήκ» τό όποιον άπό τρι
ημέρου παρέμενεν έν τώ λιμένι τής Ραιδεστοΰ καί έν τέλει, τό μεσο- 
νύιτιον, ό Μουτεσαρίφης μεθ ’ δλων τών πολιτικών ύπαλλήλων, καί 
ό Στρατιωτικός Διοικητής μεθ’ δλων τών άξιωματικών, έπεβιβάσθη- 
σαν καί ουτοι έντός τού πολεμικού. Ούτως ή Ραιδεστός έγκαταλει·
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φθεΐσα ύπό τών ’Αρχών θά ήτο κίνδυνος νά ύποστή τάς συνεπείας 
τής άναρχίας, άν ή Έπιτροπή τών Προξένων, Ιεραρχών καί προκρί
των δέν άνελάμβανε νά έλθη είς διαπραγματεύσεις μετά του βουλ
γαρικού στρατού διά τήν παράδοσιν τής πόλεως.

Μ εταξν δύο ατνρών.

Ά λ λ ’ αίφνης τά πράγματα έτεινον προς μεταβολήν. Δύο δ ια
δόσεις έκυκλοφόρησαν διά τήν φυγήν τού Μουτεσαρίφη καί τού 
Στρατιωτικού Διοικητοΰ. 'Η πρώτη, δ η  ουτοι διετάχθησαν ύπό τού 
Νομάρχου Άδριανουπόλεως νά άπομακρυνθώσι τής Ραιδεστοΰ, ή δέ 
δευτέρα δτι τό καταπλεΰσαν θωρηκτόν «ΆΊεσουδιέ» φέρον Τούρκον 
Ναύαρχον, παρήγγειλε τήν άπομάκρυνσι τών Πολιτικών ’Αρχών 
διότι θά άπεβιβάζοντο δύο τάγματα στρατού δπως ύπεραμυνθώσι 
τής πόλεως. 'Η τελευταία αΰτη διάδοσις κατετάραξε τήν ’Επιτροπήν 
η τις διέβλεπεν άσφαλέστατον τον κίνδυνον τής πόλεως, τιθεμένης 
μεταξύ δύο πυρών, τών Βουλγάρων κατεχόντων ήδη τά βόρεια ύψώ- 
ματα, καί τού θωρηκτού «Μεσσουδιέ» προτείνοντος τά τηλεβόλα 
του έκ τού μέρους τής θαλάσσης. Ό  Μητροπολίτης 'Ηρακλείας μετά 
μικράν σύσκεψιν τής ’Επιτροπής έν τή Μητροπόλει, προέτεινεν, ή δέ 
πρότασίς του έγένετο δεκτή, δπως ή Επ ιτροπή παρακαλέση τον γεν- 
ναΐον ναύαρχον ϊνα  μή πραγματοποιήση τήν άπειλήν του, διότι έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή πόλις, τιθεμένη μεταξύ δύο πυρών, ήτο προ
φανές δτι θά κατεστρέφετο. Είς τήν σταλεΐσαν άντιπροσωπείαν ό 
άγέρωχος ναύαρχος άπήντησε δτι θά σκεφθή διά νά άπαντήση, ή 
άπάντησίς του δμως δέν έφθασε, τά δέ γεγονότα άλλεπάλληλα 
έπήλθον.

Μ ία όβϊς τον <3Ασσάρι Τεφήη».

Ένώ οί Βούλγαροι κατήρχοντο προς τήν περιφέρειαν Ραιδεστοΰ, 
ή Έπιτροπή χωρίς ν ’ άναμείνη περισσότερον τήν άπάντησιν τού 
Τούρκου ναυάρχου, έπιβάσα άμαξών μετέβη είς τήν τοποθεσίαν 
Καρατζά Μουράτ (Νέον Σχολάριον), ένθα ύπήρχον παραπήγματα 
τουρκικών στρατώνων, δπως συνεννοηθή μετά τών Βουλγάρων. Μό
λις δμως ή Έπιτροπή έπέστρεψεν είς τήν πόλιν, ό Τούρκος ναύαρ
χος διέταξε τό πολεμικόν 'Ασσάρι Τεφήκ νά ρίψη βολήν τηλεβό
λου κατά τής έπιστρεφούσης διά σειράς άμαξών άποστολής. Ή 
όβίς έξερράγη μετά πολλοΰ πατάγου πλησιέστατα τών άμαξών, 
παρ’ ολίγον δέ νά έφονεύοντο ή νά έτραυματίζοντο πάντα τά μέλη
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της Επιτροπής. Οί κινδυνεύσαντες ήσαν οί έξης : Οί Πρόξενοι Ρωσ- 
σίας, Γαλλίας, Αυστρίας καί Γερμανίας, ό Μουφτής, ό Δήμαρχος 
Ρεμζή Έφένδης, ό Επίσκοπος Ναζιανζοϋ, ό Επίσκοπος ’Αρμενίων 
Κεβόρκ Ά λα ν ιά ν  καί ό κ. Β. Κουβέρης. Ό  υψιστος ηόδόκησε νά δ ιά
σωση τήν Επιτροπήν άπό τά θραύσματα τής δολοφόνου όβίδος του 
Τούρκου ναυάρχου, δστις, ώς άνεκοινώθη άκολούθως, ούδεμίαν συν- 
εννόησιν ήθελε μετά τοΰ έχθροΟ αποφασισμένος ών νά τόν άντιμε- 
τωπίση οίοσδήποτε καί άν ήτο τόν άριθμόν. Αί τοιαΰται γενναιότη- 
τητες του ναυάρχου, προκαλοΰντος έκ του άσφαλους, διότι καλώς 
έγνώριζεν δτι οί Βούλγαροι ουτε στόλον διέθετονδπως τόν καταναυ
μαχήσουν οϋτε πυροβολικόν δπως βάλωσιν έναντίον του άπό ξηράς, 
έρριψαν είς κατήφειαν καί άνησυχίαν δΓ έκεΐνα άτινα θά συνέβαι- 
νον τούς κατοίκους καί πάντες άνέμενον μετ ’ ά '/ώνιας τήν έξέλιξιν 
τής καταστάσεως. Ά λ λ ’ έν δσω παρήρχοντοαί ώραι οί Τούρκοι κατ- 
εγίνοντο εις τήν ολοκληρωτικήν άποχώρησίν των, παραλαβόντες δλα 
τά άρχεΐα των καί τάς τηλεγραφικάς άκόμη μηχανάς, ούδεμίαν δέ 
στρατιωτικής μορφής προετοιμασίαν έλάμβανον, καίτοι οί Βούλγαροι 
άντιληφθέντες, κατά τινας πληροφορίας, δτι τά τουρκικά πολεμικά 
εΐχον διάθεσιν νά κανονιοβολήσωσι τήν προέλασίν των, έτράπη- 
σαν πρός τήν Τυρολόην.

J Εγκαταλείπονται 4 0  χιλιάδες γυναικοπαιδών 

καί προστατεύονται ξένοι υπήκοοι.

'Η έκκρεμότης τής καταστάσεως δέν ήργησε νά λάβη τήν 
τελικήν της φάσιν. Περί τήν μεσημβρίαν τής Κυριακής πυκνοί 
πυροβολισμοί ήκούσθησαν άπό τών βορεινών υψωμάτων τής πό
λεως. Βουλγαρικόν τμήμα στρατού προσέβαλε τά τουρκικά φυλά
κια άλλά ταυτοχρόνως τά άγκυροβολημένα πολεμικά ήνοιξαν πυρ 
κατά τών βουλγαρικών θέσεων. Έ ν  τή πόλει έπηκολούθησε πανδαι- 
μόνιον. Ά φ 3 ένός αί κυκλοφοροΰσαι διαδόσεις, καθ’ άς έπέκειτο 
σφαγή τών κατοίκων καί δήωσις τής πόλεως, άφ’ έτέρου αί διερχό- 
μεναι άνωθεν τής πόλεως οβίδες τών τουρκικών πλοίων κατετάρα- 
ξαν τά γυναικόπαιδα άτινα, συγκεντρωθέντα έξ δλων τών σημείων 
τής Βορειοανατολικής Θράκης, άνήρχοντο είς τεσσαράκοντα περί
που χιλιάδας. Ό  πανικός δέν ήργησε νά έκδηλωθή καί τά πλήθη 
άλλόφρονα κατέφευγον είς τά Προξενεία καί τήν Μητρόπολιν ζη· 
τοΰντα καταφύγιον καί βοήθειαν.

'Η έπιτροπή συνελθοϋσα είς μίαν τών αιθουσών τοΰ ΡωσσικοΟ
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Πρ οξενείου συνεσκέπτετο περί τού πρακτέου. Κατά τήν 7ην εσπερι
νήν έλήφθη τηλεγράφημα τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Ιταλικής Πρε
σβείας, καθ’ δ τήν νύκτα θά κατέπλεεν είς Ραιδεστόν ή ’Ιταλική φυ- 
λακίς «Κοατίτ» δπως παραλάβη τόν Πρόξενον τής ’Ιταλίας οίκογε- 
νειακώς καί 55 Ιταλούς ύπηκόους. ΤοιοΟτον τηλεγράφημα ήλθε καί 
είς τό Αύστρογερμανικόν Προξενεϊον. Ούτως έρρίπτετο σανίς σωτη
ρίας είς ολίγους ξένους ύπηκόους καί δεκάδες χιλιάδες γυναικοπαι
δών έγκατελείποντο είς τήν δ ιά φ ίσ ιν  τών Βουλγάρων καί τών 
Τούρκων.

Μ ία έξοδος έκ τών πολεμικών .

Περί τήν δύσιν του ήλίου οί κανονιοβολισμοί διεκόπησαν καί 
δλως άπροσδοκήτως ό Μουτεσαρίφης μετά τινων πολιτικών ύπαλ- 
λήλων άποβιβάζονται είς τήν ξηράν ό δέ ναύαρχος άποστέλλει 
αγήματα πεζοναυτών δπως βοηθήσωσι τά ολίγα τμήματα του στρα
τού, άτινα δέν είχον έγκαταλείψει τάς θέσεις των, διότι καί οί Βούλ
γαροι διαθέτοντες όλίγας δυνάμεις δέν έφαίνοντο διατεθειμένοι νά 
άποτολμήσωσι τήν κ ά θ ο δ ο ν  πρός τήν πόλιν.

Τήν 2αν μεταμεσονύκτιον διετάχθη ή έγκατάλειψις τών ύψηλο- 
τέρων συνοικιών τής πόλεως καί ή καταφυγή τών γυναικοπαιδών είς 
τά χαμηλότερα σημεία αυτής, ϊνα μή έκ τού βομβαρδισμού, δστις 
έπρόκειτο νά συνεχισθή, φονευθώσι κάτοικοι, ‘Η έκτέλεσις τής δια
ταγής ταύτης έπέφερεν άληθή άναστάτωσιν καί σύγχυσιν διότι τά 
κατερχόμενα γυναικόπαιδα έζήτουν νά είσέλθουν βιαίως είς τάς 
οικίας τών κάτω συνοικιών κατά προτίμησιν δέ είς τάς τών πλου
σίων. Δεδομένου δέ δτι αί άνω συνοικίαι κατοικοΰντο ύπό μουσουλ
μάνων, αί δέ κάτω ύπό Ε λ λή νω ν  καί ’Αρμενίων, διά τής ώς άνω 
διαταγής, έντός ολίγων ωρών αί μουσουλμανικοί οίκογένειαι καί 
μ ετ ’ αύτών πλήθος άθιγγάνων, έγκατεστάθησαν έντός τών ελληνι
κών καί αρμενικών οικιών ’Ήτο πλέον προφανές δτι γίνεται
γενική προετοιμασία δ ι ’ έντονώτερον βομβαρδισμόν. Αίφνης διάδο- 
σις τελείως άποκαρδιωτική έκυκλοφόρησε καθ’ δλην τήν πόλιν: «Οί 
Πρόξενοι έφυγον». Ή ψράσις αυτη άπήχησεν ώς πένθιμος κωδωνο
κρουσία ηύξήθησαν δέ οί φόβοι τής έπικειμένης σφαγής καί τής έκ 
κανονιοβολισμού καταστροφής.

Μετά τών Προξένων καί τών οικογενειών αύτών συνεπεβιβά- 
σθησαν καί τινες πρόκριτοι τής πόλεως έπί τού ’Ιταλικού πολεμικού, 
δπερ ήγκυροβόλησε πλησίον τών τουρκικών πολεμικών. Ή τοιαύτη 
διαγωγή τών Προξένων, οϊτινες έγκατέλειπον άντιπροσώπους των,
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έπροκάλεσε διάφορα σχόλια καίτοι τό ιταλικόν πλοΐον δέν ήρνεΐτο 
νά παραλαβή τούς αποφασίζοντας νά άναχωρήσωσι διά Κωνσταν- 
τινούπολιν.

'Ο Μουτεσαρίφης άποχαιρετα.

Έ ξελθών τών τουρκικών πολεμικών ό Μουτεσαρίφης δέν έτόλ- 
μησε νά άπομακρυνθή της προκυμαίας καί δ ι’ άγγελιαφόρου έκάλε- 
σεν δπως προσέλθουν έν τη οικία τής Ε π ιμελητε ία ς  Στρατού, παρά 
τό Τελωνεΐον, τούς Πνευματικούς ’Αρχηγούς τής πόλεως. Οΰτοι έ- 
σπευσαν έπιθυμούντες νά πληροφορηθώσι νεώτερα ά λ λ ’ ό Μουτεσα
ρίφης κατεχόμενος ύπό μεγίστης συγκινήσεως, άνεκοίνωσε προς 
αύτούς δτι φεύγει έγκαταλείπων όριστικώς τήν πόλιν. Οί θρησκευτι
κοί ’Αρχηγοί παρεκάλεσαν νά μή έπαναληφθή ό κανονιοβολισμός διά 
νά τεθή έν τέρμα είς τήν κατάστασιν. Ό  Μουτεσαρίφης ύπεσχέθη 
νά ένεργήση. Κατά τήν στιγμήν εκείνην Τούρκος χωροφύλαξ παρέ- 
δωκεν είς τόν Μουτεσαρίφης δεσμίδα προκηρύξεων τουρκιστί συντε
ταγμένων τάς οποίας προφανώς βουλγαρικόν άεροπλάνον έρριψεν 
άνωθεν τής πόλεως κατά τήν νύκτα. Αι προκηρύξεις αυται έτόνιζον 
δτι «ή εύγενής Βουλγαρία δέν πολεμά κατά τών πιστών τού Ίσλάμ, 
ουδέ κατά τού ’Οθωμανικού έθνους, άλλά κατά τής τυραννίδος τού
Σουλτάνου τής Κωνσταντινουπόλεως ». Ή τοιαύτη διαβεβαίω-
σις ούδένα έκ τών Τούρκων υπαλλήλων καθησύχασε διότι εύθύς άμέ- 
σως, ήγουμένου τού Μουτεσαρίφη, έπέβησαν λέμβου καί διεπεραιώ- 
θησαν καί αυθις έπί τού πολεμικού. Ά π ό  τής άποβάθρας ολίγα ποι- 
κιλόχρωμαί'μανδήλια άπεχαιρέτουν τόν άναχωροΰντα άντιπρόσωπον 
τής Τουρκικής Κυβερνήσεως.

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ 

ΤΟ «Μ ΕΣΣΟΥΔΙΕ» ΑΠΟΙΙΛΕΕΙ

Τήν λύσιν τού προβλήματος προσέφερεν είς νεαρός προδότης. 
Βούλγαρός τις νεανίας, διαμείνας έιτί πολλά έτη είς Ραιδεστόν καί 
έπαγγελλόμενος τόν άρτοποιόν, άγνωστον πώς, κατώρθωσε νά φθάση 
είς τάς γραμμάς τού βουλγαρικού στρατού καί διά νυκτός νά όδη- 
γήση δέκα έξ έξ αύτών μέχρι τών έγκαταλειφθεισών άνω συνοικιών 
τής πόλεως. Οί Βούλγαροι στρατιώται όχυρωθέντες δπισθεν μαν
δρών καί οικιών ήρχισαν πυροβολοΰντες προς έκφοβισμόν μάλλον.



ΤΙόλις καί Ν ομδς Ρα ιδεστόν 1 5 7

Τούτο ήρκεσε διά νά ένσπείρη τόν πανικόν είς τούς έναπομείναντας 
έν τη πόλει Τούρκους στρατιώτας καί χωροφύλακας οϊτινες, έγκατα- 
λείψαντες τάς θέσεις των, έζήτουν καταφύγιον καί τρόπον δπως 
σωθούν.

Ούτως άκωλύτως οί δέκα εξ ουτοι Βούλγαροι στρατιώται κατέ- 
λαβον τό Διοικητήριον καί τό Τελωνεΐον πυροβολήσαντες μάλιστα 
ατμάκατον τού «Μεσσουδιέ», ήτις έπρόκειτο νά προσέγγιση τήν τε- 
λωνειακήν άποβάθραν. Είς τούς κατά τής άτμακάτου πυροβολισμούς 
τών Βουλγάρων στρατιωτών τό «Μεσσουδιέ» άπήντησε διά κανονι
οβολισμών κατά τών βουλγαρικών τμημάτοον στρατού, άτινα άπρο- 
καλύπτως πλέον έψάνησαν έπί τών υψωμάτων κατερχόμενα πρός 
τήν πόλιν.

Μετά τήν δντως τολμηράν είσοδον τών 16 στρατιωτών, οί 
Βούλγαροι Διαμαντίεψ καί Ίβάν Πετρώφ συνοδευόμενοι άπό ένα 
στρατιώτην, κατηυθύνθησαν πρός τήν Έλληνικήν Μητρόπολιν καί 
έζήτησαν έν όνόματι τού ’Αρχηγού τών βουλγαρικών στρατευμάτων 
τήν παράδοσιν τής Ραιδεστοϋ. Ήρώτησαν δέ τόν Μητροπολίτην 'Η 
ρακλείας άν ύπάρχη τουρκικός στρατός έν τή πόλει καί άν τά βουλ
γαρικά στρατεύματα εισερχόμενα είς τήν πόλιν ύπάρχη φόβος νά 
ύποστώσιν αιφνιδιαστικήν τινα έπίθεσιν.

Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης άπήντησεν δτι οί 'Έλληνες 
εύχαρίστως δέχονται, τόν σύμμαχον άλλως τε βουλγαρικόν στρα
τόν, καί δτι ούδείς Τούρκος στρατιώτης είναι είς θέσιν νά έπιτεθή 
έστω καί δολοφονικώς κατά τού βουλγαρικού στρατού. Έτόνισεν δ
μως ό Σεβασμιώτατος δτι τά γυναικόπαιδα κατέχονται ύπό πανικού 
καί τρόμου φοβούμενα τόν έπικείμενον βομβαρδισμόν τής πόλεως 
ύπό τού «Μεσσουδιέ» έν περιπτώσει καταλήψεως αύτής ύπό τών 
Βουλγάρων. Οί Βούλγαροι άξιωματικοί άπήντησαν δτι ό βομβαρδι
σμός ύπό τών τουρκικών πολεμικών πλοίων δέν πρέπει νά πτοή τόν 
λαόν, διότι δέν ε ίναι δυνατόν νά στραφή κατά τής πόλεως. ’Ακο
λούθως άνεχώρησαν δπως ειδοποιήσουν τόν άρχηγόν των.

Τό Προξενικόν Σώ μα και αί δηλώοεις τοϋ Ναυάρχου.

Ταυτοχρόνως τό Προξενικόν Σώμα άπεφάσισε μετά τής Λ α ϊ
κής Επιτροπής ύποδειχθείσης ύπό τών Πνευματικών ’Αρχηγών, νά 
παρουσιασθή ένώπιον τού Τούρκου ναυάρχου δπως παραστήση τήν 
δύσκολον θέσιν είς ήν εύρίσκεται ό λαός τής Ραιδεστοϋ τεθείς μεταξύ 
δύο πυρών. Ό  ναύαρχος ύπεδέχθη εύμενώς τό Προξενικόν Σώμα 
καί τήν έπιτροπήν τού λαού καί έδήλωσεν αύτοϊς δτι τόν έχθρικόν
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στρατόν θά πολεμήση καί καταδιώξη έκτος τής πόλεως, άλλά τά 
γυναικόπαιδα καί τήν πόλιν ουδέποτε θά προσβάλη καί αν ακόμη ό 
βουλγαρικός στρατός καταλάβη αυτήν. Προσέθεσε δέ δτι ό βουλγα
ρικός στρατός κατά τά διεθνή νόμιμα, δέον νά ζητήση τήν παράδο- 
σιν τής πόλεως παρ’ αύτοΰ.

Αί δηλώσεις αΰται του Τούρκου Ναυάρχου, καίτοι ύπεροπτικαί 
καί προφανώς ανειλικρινείς, διότι διετέλει έν αδυναμία νά τάς έφαρ- 
μόση, καθησύχασαν ολίγον τούς πληθυσμούς.

' Η  παράδοΰις τής 2 9 η ς  °Οκτωβρίου 1 9 1 2 .

Ειδοποιηθείς ύπό τών δύο Βουλγάρων ύπαξιωματικών ό χ ιλ ί
αρχος του 28ου Συντάγματος Δράμωφ, προσήλθεν ένώπιον του Μη
τροπολίτου Ήρακλείας δπως ζητήση τήν οριστικήν παράδοσιν τής 
πόλεως. Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης λαβών φίλικώς τόν Βούλ
γαρον αξιωματικόν άπό τής χειρός, έφερεν αυτόν πρός τό παράθυ- 
ρον άπό του οποίου έφαίνετο τό τουρκικόν θωρηκτόν «Μεσσουδιέ» 
καί άπήντησεν δτι μετά του Τούρκου ναυάρχου δέον νά γίνουν αί 
διαπραγματεύσεις τής παραδόσεως τής πόλεως. Ό  χιλίαρχος Δρά
μωφ έδέχθη νά γράψη έπιστολήν πρός τόν Τούρκον Ναύαρχον, δΤ 
ής νά ζητή τήν παράδοσιν τής πόλεως Ραιδεστου, παρεκάλεσε δέ 
τόν Μητροπολίτην δπως έπιδείξη έπιτροπήν ήτις νά κομίση τήν έπ ι
στολήν πρός τόν ναύαρχον.

ΤΗτο ήδη ή ένδεκάτη νυκτερινή τά δέ βουλγαρικά στρατεύματα 
δ ι ’ δλων τών διόδων είσήλθον καί κατέλαβον τήν πόλιν. Ταυτοχρό- 
νως τό «Μεσσουδιέ» έπαυσε τόν κανονιοβολισμόν. Ή Ραιδεστός διε- 
τέλει πλέον ύπό τήν κατοχήν τού βουλγαρικού στρατού.

Τήν έπομένην 30ην ’Οκτωβρίου συνήλθον είς σύσκεψιν έν τώ 
Μητροπολιτικώ Μεγάρω οί Θρησκευτικοί ’Αρχηγοί τών διαφόρων 
έθνοτήτων, πολλοί τών προκρίτων καί ώς άντιπρόσωπος τού Ρώσσου 
Προξένου ό Β. Κουβέρης. Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην προσήλθεν έν 
τή Μητροπόλει ό διοικητής τού 28ου Συντάγματος Ντέλωφ μετά τού 
ύπασπιστοΰ του καί ένός έτέρου αξιωματικού, καί άνευ πολλών δια
τυπώσεων, προέβη είς τήν δήλωσιν δτι ζητεΐ τήν παράδοσιν τής πό
λεως άπό τόν λαόν. Ή τοιαύτη δήλωσις κατετάραξε τούς παρεστώ- 
τας διότι νέας έδημιούργει περιπλοκάς είς τήν κατάστασιν, ευτυχώς 
δμως είς τάς παραινέσεις καί τάς συμβουλάς τών θρησκευτικών 
’Αρχηγών, ό συνταγματάρχης Ντέλωφ ύπεχώρησε καί έδέχθη νά γρά
ψη καί αύτός έπιστολήν πρός τόν ναύαρχον δπως δι’ αύτής ζητήση 
τήν παράδοσιν τής πόλεως. Ουτω καί έγένετο. ’Επιτροπή τού λαού
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έκόμισε τήν επιστολήν του Βουλγάρου άξιωματικοΰ προς τόν Τοϋρ- 
κον ναύαρχον, δστις ύπομειδιών ενώ άνεγίνωσκε τήν έπιστολήν, 
προέβη είς τήν δήλωσιν δτι ή κατάστασις τερματίζεται, διότι έλαβε 
διαταγήν ν5 άποπλεύση.........

Ή έπιτροπή του λαοΰ δέν είχεν ακόμη άποβιβασθή τών λέμ
βων είς τήν προκυμαίαν, καί τό «Μεσσουδιέ» έφαίνετο άποπλέον 
ένώ πυκναί τολύπαι καπνού μελανού έχάρασσον έπί τού όρίζοντος 
τό ύστατον πένθιμον πλαίσιον, τό όποιον ή τουρκική τυραννίς φεύ- 
γουσα έγκατέλειπεν δπισθέν της.

 Κρέας διά τό κανόνι.

'Η είσοδος τού βουλγαρικού στρατού έν Ραιδεστώ καί έν γένει 
ή κατάληψις τού μείζονος τμήματος τής Α νατολικής Θράκης ύπό 
τών Βουλγάρων, οϊτινες μόνον προ τών Μετρών (Τσατάλτζα) άνέ- 
κοψαν τήν προέλασίν των, έδημιούργησε διά τόν άτυχή Ελληνισμόν 
τής Θράκης νέας περιπετείας. Δ ιότι σύμφωνα με τήν συνθήκην τού 
Βουκουρεστίου έπανήλθεν ή ημισέληνος είς Άδριανούπολιν καί οι 
Τούρκοι άνακαταλαμβάνοντες τήν Ανατολικήν Θράκην έπέπεσαν 
ώς αιμοδιψείς υαιναι κατά τών ομογενών. Ή μήνις καί ή έκδίκησις 
τών Τούρκων έστράφη ολόκληρος κατά τών Ε λλή νω ν . Ε ίνα ι δέ γ ε
γονός δτι αί δηώσεις, αί λεηλασίαι, αί άτιμώσεις, οί έκβιασμοί, οί 
έμπρηο’μοί καί αί σφαγαί έλάμβανον χώραν διά παραγγελμάτων δι
δόμενων διά σαλπιγμάτων !

Ά λ λ ’ άς άκολουθήσωμεν τήν φυσικήν σειράν τών γεγονότων. 
Ε ίνα ι άληθές δτι άφ’ ής ή τουρκική Κυβέρνησις διέταξε τήν έπίσημον 
στρατολογίαν τών χριστιανών τής Αυτοκρατορίας, οί χριστιανοί 
στρατιώται ύπεβλέποντο είς τόν στρατόν καί ούδεμία έμπιστοσύνη 
έδίδετο είς αυτούς. Κατά τόν τουρκοβουλγαρικόν πόλεμον, αξιωμα
τικοί καί ύπαξιωματικοί Τούρκοι ήρώτουν τούς "Ελληνας στρατιώ- 
τας, άν θά πυροβολώσιν έναντίον τών Βουλγάρων οί όποιοι ε ίναι
έπίσης χριστιανοί 'Ό τε ό πόλεμος ήρξατο είναι γεγονός δτι είς
δλας τάς πρώτας γραμμάς τού πυρός έτοποθέτουν "Ελληνας στρα- 
τιώτας, σώζεται δέ μέχρι τούδε ή φράσις «κρέας διά τό κανόνι», 
ήτις άφορα τούς άτυχεΐς στρατευομένους ομογενείς, οϊτινες άπετέ- 
λουν τό ζωντανόν τείχος μεταξύ τών οβίδων τών βουλγαρικών τη
λεβόλων καί τών Τούρκων στρατιωτών.
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Σφαγή ομογενών στρατιωτών. *

Ό  ομογενής Ά νδρέας Ζαφειριού Παπαδόπουλος έξ Άρκαδιου- 
πόλεως, ενοικιαστής άγροκτήματος παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν Μουρατλί, βέβαιοι δτι ήμέρας τινάς προ τής ένάρξεως τής μά
χης τών Σαράντα Έκκλησιών δτε ό περισσότερος τουρκικός στρατός 
εύρίσκετο είς Μουρατλί, ένώ έφιππος περιήρχετο τό άγρόκτημά του 
πρός έπίβλεψπ; τών ποιμένων, ευρεν έντός χαράδρας ήμιθανή στρα
τιώτην φέροντα τουρκικήν στολήν ά λ λ ’ 'Έλληνα τήν έθνικότητα. ’Α
μέσως μετέφερε τόν τραυματίαν είς τήν οικίαν του καί μετά τάς 
πρώτας περιποιήσεις, άς τώ παρέσχεν, εμαθεν τήν θλιβεράν καί άπο- 
τρόπαιον ιστορίαν του. Ε ιπεν ό ομογενής έκεΐνος δτι προ τριών 
ήμερών, μετά τάς μεσονυκτίους ώρας, διετάχθη ή διοίκησις τοϋ 
Συντάγματος, είς τό όποιον ύπηρέτει, δπως προβή είς τόν διαχωρι
σμόν τών χριστιανών στρατιωτών καί έξαφανίση αύτούς. 'Η τρομερά 
επιλογή έγένετο ύπό πυκνότατον σκότος καί εκατόν δέκα τέσσαρες 
(114) ομογενείς, άφοπλισθέντες καί γυμνωθέντες τών ένδυμάτων καί 
υποδημάτων των, συνοδεία λόχου μουσουλμάνων Λαζών, ώδηγήθη- 
σαν έντός χαράδρας κειμένης έν τή όδω Μουρατλί - Τυρολόη καί 
έκεΐ διά λογχών καί μαχαιρών έκρεουργήθησαν άπαντες. Έ κ τών 
εκατόν δέκα τεσσάρων αύτών θυμάτων τής τουρκικής θηριωδίας καί 
άγριότητος διεσώθησαν βαρύτατα τραυματισμένοι τρεις ονομαζόμε
νοι ’Απόστολος, ό ώς άνω ευρεθείς ύπό τοϋ Άνδρέου Παπαδοπού- 
λου, Δημήτριος καί Παναγιώτης. Καί οί τρεις κατήγοντο έκ Δ ιδυμο
τείχου ώς καί ή πλειονότης τών δολοφονηθέντων.

Έπίσης ό ομογενής Δημήτριος Χαραλάμπους έξ Άρκαδιουπό- 
λεως, βέβαιοί δτι μετά τήν πτώσιν τών Σαράντα Έκκλησιών, έσφά- 
γησαν έξω τοϋ σιδηροδρομικοΰ στάθμου Έλευθερών (Μπαμπά— Έ- 
σκή) δέκα πέντε 'Έλληνες στρατιώται τή διαταγή τοϋ φρουράρχου 
Τούρκου άξιωματικοϋ. Τάς δολοφονίας αύτάς ένθυμοϋνται μετά φρί
κης πάντες σχεδόν οί κάτοικοι τών Έλευθερών. Κατ’ άλλας μαρτυ
ρίας μετά τήν πτώσιν τών Σαράντα Έκκλησιών, οί έν Άρκαδιουπό- 
λει δύο Τοϋρκοι κτηνίατροι, ό χιλίαρχος Νεσάτ Μπέης καί ό εκα
τόνταρχος Ίσμέτ Μπέης, έβεβαίουν δτι οί χριστιανοί στρατιώται έτέ- 
θησαν κατά τήν μάχην μεταξύ δύο πυρών, τοϋ έχθρικοϋ καί τοϋ φι
λικού καί δτι έφονεύθησαν πάντες άνεξαιρέτως.

Συμπλέκονται μετά τών Βουλγάρων και φονεύουν τούς ‘Έλληνας.

Έ π ί  τή βάσει καταθέσεων άξιοπίστων μαρτύρων μετά τήν μά
χην τών Έλευθερών, ένεφανίσθη πρό τής Άρκαδιουπόλεως τμήμα
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βουλγαρικού στρατού, τό όποιον καί συνεκρούσθη μετά ύποχωρούν- 
των τουρκικών αποσπασμάτων. ’ Αποτέλεσμα τής συμπλοκής ύπήρξεν 
ή νέα ήττα τών Τούρκων, οϊτινες φεύγοντες είσήλθον έν τώ έλληνι- 
κώ χωρίω τής περιφερείας Άρκαδιουπόλεως ’Αϊβαλή καί άφου έλεη- 
λάτησαν αυτό, έφόνευσαν εκατόν έξήκοντα επτά (167) ομογενείς άν- 
δρας, γυναίκας καί παιδία καί ισαρίθμους έτραυμάτισαν θανασίμως. 
Τήν αυτήν τύχην ε ιχ ε  καί τό ελληνικόν χωρίον Ά λ επ λ ή  σφαγέντων 
τεσσαράκοντα εννέα (49) έκ τών κατοίκων αύτοϋ. Οί ήττημένοι 
έξήντλουν τό αίσθημα τής άντεκδικήσεως καί τής καταισχύνης είς 
βάρος τών άτυχών Ε λ λή νω ν  κατοίκων δλων άοπλων καί άνικάνων 
νά άνπτάξωσιν οίανδήποτε άμυναν. Τό αίσχος τών φυγάδων μετε- 
βάλλετο είς αιμοδιψή θρασύτητα, καί ήοπαζον, ήτίμαζον, έσφαζον, 
έκαιον. Έ ξ  δλων τών σημείων τής ’Ανατολικής Θράκης κατέφθανον 
ειδήσεις νέων σφαγών καί καταστροφών. Είς τήν έλληνικωτάτην πε
ριφέρειαν Μυριοφύτου καί Γανοχώρων, ήτις είχεν ήδη πληγή ύπό 
φοβερού σεισμού, σώμα άτάκτων Τούρκων έφιππων περιήρχετο τήν 
περιοχήν ένσπεϊρον πανταχοΰ τόν δλεθρον. Τό άτακτον έφιππον τούτο 
σώμα κατέστρεψε τά χωρία Γιαγιατόν, Γκ ιολτζίκ ιον, Βαϊραμίτσιον, 
Νεοχώριον, Ανδήμιον καί τό Ά λμα λή  τής Ύποδιοικήσεως Μαλγά- 
ρων. Ό  έν Ραιδεστώ ’ Αρχηγός τού βουλγαρικού στρατού συνταγμα
τάρχης Ντέλωφ, πρός τόν όποιον κατηγγέλθησαν τά γινόμενα μετά 
τινα σκέψιν έδήλωσεν δτι οί άτακτοι Τούρκοι φεύγουσι πρός τήν 
Καλλίπολιν καί δτι κατά τήν φυγήν των διαρπάζουσι τά ελληνικά 
χωρία. "Ανευ δέ ούδεμιας άναβολής διέταξεν άντίποινα κατά τών 
τουρκικών χωρίων. Τά άντίποινα ύπήρξαν σκληρά. Καί ένώ οί Τούρ
κοι κατέστρεφον τό ελληνικά χωρία οί Βούλγαροι κατέστρεφον τά 
τουρκικά. Τά ώς άνω άναφερόμενα θύματα τών Ε λ λή νω ν  χριστια
νών δέν ε ίναι τά μόνα καί περιορίζονται είς τούς άριθμούς τούς 
περίελθόντας είς γνώσιν ήμών.

Τά γεγονότα τής Καλαβρας.

Έ ν  τώ χωρίω Καλαβρών, ένθα άλλοτε ήνθει ό Ε λληνισμός, οί 
άγριοι έποικοι Τούρκοι τής Βοσνίας καί Ερζεγοβ ίνης κατόρθωσαν 
νά έκδιώξουν σχεδόν δλας τάς ελληνικός οικογένειας καί έν τέλει, 
κατά τήν κάθοδον τών Βουλγάρων θελήσαντες νά έκδικηθώσι τάς 
άλλεπαλλήλους ήττας τού Αύτοκρατορικοΰ στρατού, έσφαξαν ολο
κλήρους δέκα έναπομεινάσας ελληνικός οικογένειας, τού δέ άρχαίου 
καί σπανίου Βυζαντινού ρυθμού ναού διήρπασαν τά ιερά σκεύη έ- 
καυσαν δέ καί έκρήμνισαν αυτόν. Τούς βαρβάρους έποίκους, είς τό
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έργον τών σφαγών καί τής καταστροφής, έβοήθησαν τμήματα * άτά- 
κτου τουρκικού στρατοΟ.

'Όμοια γεγονότα έσημειώθησαν πολλαχοΟ τής Θράκης.
Ή τάξις καί ή ασφάλεια είχον τελείως έκλείψει, ή δέ άλληλο- 

σφαγή καί αι συγκρούσεις μεταξύ τών διαφόρων εθνοτήτων ήσαν 
καθημερινοί καί συχνόταται. Οί Βούλγαροι άνευ μεγάλων άφορμών 
έσφαζον τούς Τούρκους. ’Ά τα κτα  τουρκικά άποσπάσματα έπετίθεντο 
εναντίον τών 'Ελλήνων καί Α ρμενίω ν καί έκρεούργουν αυτούς. 
Πανταχου έκυριάρχει τό πένθος καί ό όλεθρος τά δέ εγκλήματα 
ήσαν άκατάπαυστα καί συνεχή. 'Η ’Ανατολική Θράκη ε ίχε  μετα- 
βληθή είς άπέραντον νεκροταφεΐον καί ό Ε λληνισμός, πρό παντός 
αυτός, έξερριζουτο συστηματικώς. ‘ Η μόνη άμυνα τήν όποιαν άντέ- 
τασσον οί ομογενείς ήτο ή έγκαρτέρησις είς τήν πάτριον γλώσσαν 
καί θρησκείαν. Ά λ λ ’ ήτο δυνατόν νά πράξωσί tl πλειότερον, έφ1 
όσον έστεροΰντο πάσης προστασίας, τά δέ όργια καί κακουργήματα 
συνετελουντο είς αιώνα πολιτισμού, άνευ έπεμβάσεως τών μεγάλων 
καί ισχυρών προμάχων τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης ;

ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΜΑΧΗ ΕΞΩ ΤΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 

ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΩΝ ΕΚΠΑΤΡΙΖΟΝΤΑΙ

Ό λ ίγ α ς  ώρας μετά τήν κατάληψιν τής Ραιδεστου ύπό του 
Βουλγάρου Συνταγματάρχου Ντέλωφ, δεκαπεντάς Βουλγάρων ιπ
πέων είσήλασεν είς τήν πόλιν τών Μαλγάρων. Τήν όμάδα αυτήν 
τών ιππέων έσπευσαν νά ύποδεχθώσι μετά τών Ε λλή νω ν  καί Α ρ 
μενίων καί οί Τούρκοι κάτοικοι, ή πίστις τών όποιων διήρκεσε μόνον 
όλίγας ήμέρας διότι τήν 4ην Νοεμβρίου έπωφεληθέντες τής παρου
σίας έξω τών Μαλγάρων άποσπασμάτων άτάκτων Λαζών, έπανε- 
στάχησαν καί ένωθέντες μετά τών έπιδρομέων, ήνοιξαν πυκνόν τυ- 
φεκοβολισμόν κατά τών Βουλγάρων στρατιωτών, ένισχυθέντων έν 
τώ μειαξύ. Ούτως ήρξατο πεισματώδης μάχη διαρκέσασα επί τριήμε
ρον. Α π οτέλεσμα  τής μάχης ύπήρξεν ή κατατρόπωσις τών άτάκτων 
Λαζών, οϊτινες φεύγοντες κατέκαυσαν τό χωρίον Ά λ μ α λ ή  καί έφό- 
νευσαν πλεΐστα ζώα άτινα έβοσκον είς τήν ύπαιθρον. Ή τριήμερος 
μάχη καί ή άβεβαιότης αύτής έτρομοκράτησε τά γυναικόπαιδα καί 
περί τάς δέκα χιλιάδας έξ αύτών άπεψάσισαν ν ’ άναχωρήσωσιν είς
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Χαριούπολιν ένθα υπήρχε πληροφορία δτι ε ίχε  κατασκηνώσει μέγας 
αριθμός τακτικού βουλγαρικού στρατού. Έ νώ δμως ειχον ήδη προ
χωρήσει αρκετά χιλιόμετρα, εΓς Βούλγαρος αξιωματικός εσπευσεν 
έφιππος νά διατάξη τήν επιστροφήν τών φευγόντων γυναικοπαιδών, 
άτινα ήναγκάσθησαν νά παραμείνωσιν είς τό έξω τών Μαλγάρων 
κείμενον χωρίον Καλύβια.

Δολοφονία 'Ελλήνων προκρίτων. — 'Ο Σερήφ  Μπέης.

Τά 'ϋ'ύματα πάντοτε οί " Ελληνες .

Βούλγαροι άξιωματικοί ύποπτευθέντες δτι οί Μαλγαρινοί πρό
κριτοι 'Έλληνες Δήμος Ά λμαλιώ της καί Χατζής Κων)τϊνος Καλυβι- 
ώτης κρύπτουσι Τούρκους, κατέσφαξαν αύτούς διά σπαθισμών. Έ ξ  
άλλου Τούρκοι άξιωματικοί ύποπτευθέντες δτι ό έκ Μπαλαμπαντζήκ 
πρόκριτος Έ λ λ η ν  Καλαμπόκης Σάββας κρύπτει Βουλγάρους, έφό- 
νευσαν αύτόν διά περιστρόφου............

Κατά τόν αύτόν χρόνον άνεφάνη έπί κεφαλής τετρακοσίων 
άτάκτων Τούρκων στρατολογηθέντων έκ τών περιφερειών Χαριουπό- 
λεως καί Μαλγάρων ό πρόκριτος Τούρκος Σερήφ Μπέης καταστρέ- 
φων παν τό χριστιανικόν καί τρομοκρατών τήν ύπαιθρον χώραν. 
Ε ίνα ι άληθές δτι οί Βούλγαροι κατέβαλλον πασαν προσπάθειαν 
δπως πειθαναγκάσωσι τόν Σερήφ Μπέη νά διακόψη τάς τρομοκρατι
κός μεθόδους του. Πλήν είς μάτην. Καίτοι κατεστράφησαν δλα τά 
άγροκτήματα τού Σερήφ Μπέη, καίτοι έδημεύθη πάσα ή περιουσία 
του, καίτοι ή καταδίωξίς του είχεν  ένταθή άπολύτως, αύτός συνέ
χιζε τούς κατά τών χριστιανών διωγμούς του μέχρις έξοντώσεως 
αύτών. Είς τήν μανίαν τού Σερήφ Μπέη οφείλεται ή καταστροφή τών 
ελληνικών χωρίων Δ εβετζ ίκ ιο ϊ καί τών Καλυβιώ ν οί κάτοικοι τών 
όποιων άνέκαθεν έφημίζοντο ώς γενναίοι και φιλοπάτριδες.

Καταοτροφή τής τουρκικής συνοικίας Καλύβια.

Ό  Σερήφ χωρίσας τούς ύπ’ αύτόν άτάκτους είς δύο σώματα, 
άπέστειλεν έκατόν πεντήκοντα (150) έξ αύτών έναντίον τού Δεβετζί- 
κιοϊ καί διακοσίους (200) έναντίον τών Μαλγάρων. Τό ύπ'αύτόν σώμα 
τό όδευον έπί τής όδοΰ Καλυβιών συνήντησε βουλγαρικόν άπόσπασμα, 
έπιτεθέν δέ κατ’ αύτοϋ έφόνευσε τόν έπί κεφαλής άξιωματικόν καί 
δύο Βουλγάρους στρατιώτας. Τό γεγονός τούτο έφανάτισε τούς 
Βουλγάρους στρατιώτας, οϊτινες περικυκλώσαντες τήν τουρκικήν



1 6 4 Φ ιλ ίτ ίη ο υ  Μ ανουηλίδου

*
συνοικίαν τών Μαλγάρων, κατέσφαξαν άπαντας τούς μουσουλμά
νους κατοίκους οίκογενειακώς, δσοι εύρέθησαν είς τάς οικίας των, 
αι'τινες διηρπάγησαν καί κατεστράφησαν έν τέλει παρά τών στρατι
ωτών καί τών άθιγγάνων τής πόλεως.

Έ ξ  άλλου πάντες οί κάτοικοι τών Μαλγάρων καί περιψερείας 
αυτών 'Έλληνες, ’Αρμένιοι καί Ίσραηλΐται, κατέφυγον είς τό ήμίω- 
ρον τών Μαλγάρων άπέχον χωρίον Καλύβια ένθα ύπήρχεν ή Μονή 
τής Παναγίας τών Ίβήρων τών Καλυβιών. Εναντίον  του πλουσιω- 
τάτου αυτού έλληνικου χωρίου έβάδισεν ό Σερήφ Μπέης δπως σπεί- 
ρη τήν καταστροφήν καί τόν θάνατον. Ε π ε ιδ ή  δμιως έφοβεΐτο τήν 
γενναιότητα καί τήν μαχητικότητα τών κατοίκων, συνέλαβεν τόν διά
κον Ν. Μακρήν καί υπεχρέωσεν αύτόν νά βαδίζη προ τών άτάκτων 
του ϊνα οί Καλυβ.ώται, φειδόμενοι τής ζωής τοΰ ίερέως των, μή πυ- 
ροβολήσωσι κατά τών ληστανταρτών.

νΟπου ένεφανίζοντο Βούλγαροι οτρατιώται 

οί Τούρκοι κατέστρεφον.

Οί Βούλγαροι, οϊτινες δέν ε ΐνα ι φυλή καθαρώς Σλαυϊκή άλλά 
μάλλον Τάταροι ή άλλης φυλής έκσλαυϊσθέντες (‘ ) ένεπνέοντο πάν
τοτε έκ τών ιδανικών τής μεγάλης Βουλγαρίας ώς έπεξέτεινεν αύτήν 
ή Συνθήκη του 'Αγίου Στεφάνου, είχον δέ πεποίθησή δτι δέν θ ’ άπο- 
μακρυνθώσι πλέον τών εδαφών, άτινα κατελάμβανον.

Κατά τήν προέλασιν μετά τήν μάχην τών Σαράντα Εκκλησιών, 
οί Βούλγαροι άδιαφοροΟντες τελείως διά τούς άποχωρήσαντας 
Τούρκους, άπέστειλον πανταχου άποσπάσματα, άποτελούμενα έξ 
έλαχίστων άνδρών, δπως καταλάβωσι τάς διαφόρους κωμοπόλεις 
καί χωρία. Οΰτω τέσσαρες Βούλγαροι στρατιώται είσήλθον είς τήν 
κωμόπολιν τής Κεσσάνης καί έζήτησαν νά καταλάβουν αύτήν. Τήν 
4ην Νοεμβρίου δμως, δτε οί τουρκικαί Ά ρ χ α ί άπεχώρησαν τής κω- 
μοπόλεως φοβούμενοι μή αίχμαλωτισθώσι, συνέλαβον μέ άτιάτην 
τούς Βουλγάρους στρατιώτας καί άπήγαγον αυτούς.

1. Οί Σλ α υ ϊ σ τ α ί  δέν συμφωνούν έπί τής καταγωγής τών Βουλγάρων.  
Τινές  έξ αύτών δέχονται  τούς Βουλγάρους ώς άποτελοΰντας  φυλετικόν 
κλάδον τουρκικού δένδρου "Αλ λο ι  δέχονται  δτ ι  οί έν τή Βαλκανική έμφα 
ν ισθέντες  κατά τό 679 Βούλγαροι  ύπό τήν οδηγίαν τού Ά σπ ορ ίχο υ  κατά
γονται  έκ τών κοιλάδων τού Βόλγα.  Εύγενίου Λιττάρ «Οί λαοί  τών Βαλκα
νίων».
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Ή έγκατάλειψις τής Κεσσάνης ύπό τών Α ρχώ ν έξηνάγκασε τούς 
κατοίκους νά άναλάβωσιν αυτοί τήν φρούρησιν τής κωμοπόλεως διά 
τής συστάσεως προχείρου πολιτοφυλακής, μόλις δέ μετά τριήμερον 
ένεφανίσθη έφιππος βουλγαρική περίπολος, ήτις καί αύτή άπεμα- 
κρύνθη άμέσως χωρίς καν νά διημερεύση. Έ ν  τώ μεταξύ φυγάδες 
Τούρκοι στρατιώται βοηθούμενοι ύπό τών έποίκων μουσουλμάνων, 
διέπραττον όργια είς βάρος τών χριστιανικών χωρίων. . . . Τό Έ λ- 
ληνικώτατον χωρίον Μ αχμούτκτοϊ ύπέστη έπίθεσιν τών άγριων μου
σουλμάνων καί άφου έλεηλατήθη, έκάη. Εύτυχώς οί κάτοικοι έσώθη- 
σαν κρυβέντες εντός τού παρακειμένου δάο'ους. ’Ακολούθως οί αυ
τοί κακούργοι έπετέθησαν κατά ιού χωρίου Γραβούνα, καί άφοΰ έξ- 
ηνάγκασαν είς όπισθοχώρησιν τούς ολίγους νέους 'Έλληνας έκ τών 
κατοίκων οϊτινες ήμύνθησαν ένόπλως, είσέβαλον έν τώ χωρίω, 
έλεηλάτησαν, έβίασαν τάς παρθένους καί ήσέλγησαν έφ’ όλων τών 
γυναικών μέχρις ήλικίας όγδοήκοντα έτών καί άκολούθως θέσαντες 
πΰρ είς τάς οικίας, κατέσφαξαν πάντας καί πάσας. Αί αύταί τρα- 
γικαί σκηναί διεπράχθησαν καί έν τώ χωρίω Μαϋρες. 'Όπου δέ ένε- 
φανίζοντο Βούλγαροι στρατιώται καί άκολούθως έφευγον, οί Τούρ
κοι κατέστρεφον ! ’Ακριβώς διά τόν λόγον αυτόν οί πληθυσμοί ηϋ- 
χοντο δπως ούδείς τών έμπολέμων πλησιάση προς τάς πόλεις καί 
τά χωρία των.

Μετά τινας ήμέρας, άφοΰ κατεστράφησαν τά ώς άνω τρία 
χριστιανικά χωρία, οί Τούρκοι άτακτοι πρόσφυγες Βόσνιοι καί Έρ- 
ζεγοβίνιοι, ώς έπί τό πλεΐστον, ένεφανίσθησαν έξω τής Κεσσάνης.

'Η  καταστροφή της Κεσσάνης.

'Η συγκέντρωσές τών Τούρκων πέριξ τής Κεσσάνης έπολλαπλα- 
σιάζετο. 'Η φήμη δτι ή κωμόπολις ήτο πλούσια καί ή επιθυμία τών 
άτάκτων δπως τήν λεηλατήσουν, ύπήρξεν ή κυριωτέρα άφορμή τής 
προσελεύσεως τών έγκληματιών. Ή πρώτη πράξις τών πολιορκη
τών ληστανταρτών ήτο ή άποστολή επιστολής διά τού Ίβηρήτου Μο
ναχού Κοσμά προς τό Επίσκοπον Ναζιανζοΰ, δΤ ής έζήτουν τήν 
παράδοσιν τών όπλων καί τής πόλεως, Καί όπλα μέν δέν ύπήρχον, 
όσον δμως άφορά τήν πόλιν τίς ήδύνατο νά ύπεραμυνθή αύ
τής ; 'Η έπικρατήσασα γνώμη ύπήρξεν ή φυγή. . . . Μόλις δμως τά 
γυναικόπαιδα ήρξαντο νά έγκαταλείπωσι τήν πόλιν, οί Τούρκοι, ώς 
άγρια θηρία, πρώτον δ ι ’ άθρόων τυφεκοβολισμών, άκολούθως δέ δ ι ’ 
ορμητικής έφόδου, προσέβαλον τήν πόλιν άπό τής πλευράς ένθα ή 
Ε λλη ν ική  συνοικία. 'Η δίψα τής αρπαγής, ό πόθος τής ηδονής καί
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ό φανατισμός τών έπιδρομέων υπήρξαν απερίγραπτοι. 'Η Έ λλη- 
νική συνοικία άφου διηρπάγη, έκάη. Πας πολίτης, δστις έθεάτο είς 
τάς όδους έσφάζετο. Τά καταστήματα κατόπιν διαρρήξεως έλεηλα- 
τήθησαν καί άκολούθως έραντίσθησαν διά πετρελαίου καί ένεπρή- 
σθησαν. "Αλλως τε καί ολόκληρος ή άγορά είχε τήν ίδιαν τύχην. 
Πεντήκοντα (50) 'Έλληνες μή δυνηθέντες νά φύγωσιν έξω τής πό
λεως έσφάγησαν. Μετ’ αυτών έκρεουργήθη καί ό ίερεύς Σακελλάριος 
’Αναστάσιος. Διεπράχθησαν έγκλήματα κατά τής τιμής καί του άν- 
θρωπισμοϋ γυναικών καί Έλληνοπαίδων ανυπερβλήτου κτηνωδίας 
καί κακουργίας. Τήν έπομένην οι λησταντάρται, κορεσμένοι έκ τών 
οργίων τής νυκτός, πάντες έκοιμήθησαν μετά κορασίδων, γυναικών 
καί παίδων, καί πλήρεις λαφύρων, άνεχώρησαν έκ Κεσσάνης. "Ο πι
σθεν αύτών ή κωμόπολις κατόπιν τής πυρκαϊάς έκειτο είς έρείπια 
περικυκλωμένα άπό φλόγας καί καπνίζοντα. Αί έκκλησίαι δλαι έσυ- 
λήθησαν τά δέ ταμεία αύτών ήρπάγησαν. Συναπεκόμισαν οί κακούρ
γοι άποχωρούντες εκατόν έβδομήκοντα άμάξας καί είκοσι καμή- 
λους πλήρεις λαφύρων. Ά πήγαγον δέ τάς ώραιοτέρας παρθένους 
καί τινας οικογένειας, έξ ών μόνη ή του Ίωάννου Κουδέλη έσώθη 
ώς έκ θαύματος διαφυγούσα καθ’ όδόν. ’Επίσης έσώθη ό ’ Επίσκοπος 
Ναζιανζοϋ δστις φεύγων διά μέσου τών άγρών καί χαραδρών, άνευ 
ράσου καί καλύμματος, κατώρθωσε νά φθάση είς Βασαγίτιον σχε
δόν ήμιθανής καί νά σωθή κρύβεις.

Μετά τήν καταστροφήν τής Κεσσάνης ένεφανίσθη ό βουλγαρι
κός στρατός καί κατέλαβεν αυτήν, κατασφάξας τούς ολίγους Τούρ
κους, οϊτινες δέν ήκολούθησαν τούς φεύγοντας άντάρτας. Οί Βούλ
γαροι ώχύρωσαν τήν έρειπωθεΐσαν κωμόπολιν έστησαν δέ καί τηλε
βόλα εϊς τινα σημεία αύτής.

Ο πένΰ'ίμος άπολογισμος τής καταστροφής.

Χωρίον Γραβοννα  350 οίκογένειαι. Κ α δήκιο ϊ 60 οίκογένειαι. 
Μ αχμούτκιοϊ 150 οίκογένειαι. Καράτααλι 100 οίκογένειαι. Μπαργια- 
μίτσιον  120 οίκογένειαι. Κούρον Τοεαμε 12 οίκογένειαι. Μαϋρες 80 
οίκογένειαι. Ά λμα λή  220 οίκογένειαι.

"Απαντα τά ώς άνω χωρία άνήκοντα είς τήν περιφέρειαν Κεσ
σάνης, έκτος του Ά λ μ α λ ή ,  τό όποιον ύπήγετο είς τά Μάλγαρα, 
κατεστράφησαν ύπό τών Τούρκων ληστανταρτών, αί δέ οίκογένειαι 
διασκορπισθεισαι, ή έσφάγησαν, ή έξέλιπον σχεδόν τελείως έκ τών 
κακουχιών, άσθενειών καί βασάνων.
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"Ατακτοι Τούρκοι. — Βούλγαροι κομιτατζήδες.

'Η δράσις τών Τούρκων άτακτων έπεξετείνετο πανταχοΰ. Σ ώ 
ματα ληστανταρτών ένεφανίσθησαν και είς τήν έλληνικωτάτην περι
φέρειαν Μυριοφύτου καί Γάνου Χώρας, εύτυχώς δμως οί πληθυσμοί 
βέβαιοι διά τήν οίκτράν τύχην ήτις τούς άνέμενεν, έπεβιβάσθησαν 
πλοίων καί διεπεραιώθησαν είς τήν έναντι αύτών νήσον Μαρμαραν. 
Οί κάτοικοι τής περιοχής ταύτης ήσαν. ήδη κατεστραμένοι έκ του 
σεισμού, δστις πρό τινων μηνών ε ίχ ε  πλήξει αύτήν καί ολόκληρον 
τήν περιφέρειαν.

Ταυτοχρόνως Βούλγαροι κομιτατζήδες έπέδραμον έναντίον τών 
τουρκικών χωρίων, λεηλατούντες, σφάζοντες, καίοντες, άπάγοντες 
Όθωμανίδας καί άσελγοΰντες έπί γυναικών. Οί Βούλγαροι άπέδι- 
δον τά ϊσα είς τούς βαρβάρους Μουσουλμάνους. 'Η τοιαύτη δια
γωγή τών Βουλγάρων κομιτατζήδων δέν άπετέλει άντεκδίκησιν, δ ι ’ 
δσα ύφίσταντο οί έλληνικοί πληθυσμοί, άλλά μέθοδον τακτικήν τής 
ίδιας αύτών δράσεως κατά τών έχθρών Τούρκων. Μάλιστα δέ πολ- 
λαχού οί "Ελληνες έζήτησαν τόν δικαστήν είς τούς συμμάχους Βουλ
γάρους, ά λ λ ’ ευρον άντ’ αυτού τόν κατήγορον.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΓΕΙ ΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Τήν Κυριακήν τής 2ας Νοεμβρίου, αιτήσει τού Βουλγάρου Συν
ταγματάρχου Ντέλωφ ’Αρχηγού τού στρατού κατοχής Ραιδεστοΰ, 
έτελέσθη έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ δοξολογία «έπί τώ ευτυχεί γε- 
γονότι τής άπελευθερώσεως άπό τού τουρκικού ζυγού» χοροστα- 
τουντος τού Μητροπολίτου Ήρακλείας. Κατά τήν δοξολογίαν, συμ- 
φώνως πρός ληφθείσας οδηγίας, έμνημονεύθη τό δνομα τού Τσάρου 
τών Βουλγάρων Φερδινάνδου, ό δέ Μητροπολίτης Γρηγόριος έξεφώ- 
νησε κατάλληλον λόγον Έπηκολούθησε παρέλασις καί ό διοικητής 
τού 29ου Συντάγματος Κομισίεφ μεταβάς είς τήν Μητρόπολιν συνε- 
χάρη καί ηύχαρίστησε τόν Ήρακλείας έκ μέρους τού βουλγαρικού 
στρατού. Κατά τήν αύτήν ημέραν ό Μητροπολίτης Ήρακλείας μετ ’ 
άπόφασιν τών δύο Σωματείων, Δημογεροντίας καί ’Αντιπροσώπων, 
άπέστειλε πρός τόν Τσάρον Φερδινάνδον τό κάτωθι τηλεγράφημα:
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«Προς
τήν Α. Μ. τόν Τσάρον τών Βουλγάρων Φερδινάνδον Α'

Σ ό φ ι α ν

Μ εγαλειότατε,

» Έ π ί τη κατοχή τής πόλεως Ραιδεστοΰ υπό των νικηφόρων 
‘Υμετέρων στρατευμάτων, τελέσας σήμερον τιάνδημον δοξολο
γίαν υποβάλλω ενθέρμους εύχάς μου υπέρ πολυτίμου ύγείας 
Ύ μετέρας θεοφρουρήτου Μ εγαλειόιητος καί Βασιλικής Οικο
γένειας καί ύπέρ τής δόξης και του μεγαλείου του βουλγαρι
κού έθνους».

Τό τηλεγράφημα τοΰτο ό Μητροπολίτης 'Ηρακλείας άπέστειλεν 
ελληνιστί συντεταγμένον, επειδή δμως θά διεβιβάζετο ύπό των τηλε
γραφητών έσφαλμένως ώς άγνοούντων τήν ελληνικήν, ό ’Αρχηγός 
στρατευμάτων κατοχής μετέφρασε τό κείμενον καί διεβίβασεν αυτό 
βουλγαριστί.

Τήν 8ην Νοεμβρίου ό Τσάρος Φερδινάνδος άπήντηοε διά του 
κάτωθι τηλεγραφήματος:

«Πρός τήν Α. Σ. τόν Μητροπολίτην ‘Ηρακλείας Γρηγόριον

» ’ Εκφράζω τή Υ. Σ. τήν έμήν εγκάρδιον εύχαρίστησιν διά 
τό άγσπητόν τηλεγράφημα δπερ βαθέως με συνεκίνησε.

Τσάρος Φερδινάνδος Α'.».

Παρόμοιον τηλεγράφημα άπεστάλη καί πρός τόν Δημαρχοΰντα 
"Ελληνα πρόκριτον Γ. Ποπώνην.

Υηοσιτοι ενέργεια ι τον δημοσιογράφου Στάντσεφ .

Μετά τήν προαγωγήν του Συνταγματάρχου Ντέλωφ είς ’Αρχη
γόν τών βουλγαρικών αποσπασμάτων ’Ανατολικής Θράκης, Στρατι
ωτικός Διοικητής Ραιδεστου διωρίσθη ό Τσέκωφ δστις ήλθεν είς Ραι- 
δεστόν μετά του Βουλγάρου δημοσιογράφου Στάντσεφ, διευθυντου 
τής έφημερίδος «Καμπάνα» τής Σόφιας. Ό  Στάντσεφ έπισκεφθείς τόν 
Μητροπολίτην Ήρακλείας ύπέδειξεν δτι ήτο πρέπον καί οί "Ελληνες 
τής Ραιδεστοΰ νά τηλεγραφήσουν πρός τόν Τσάρον τής Βουλγαρίας 
καί τό Συνέδριον τοΰ Λονδίνου δτι έπιθυμοΰν νά ένωθοΰν μετά τής
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Βουλγαρίας, καί νά παρακαλέσωσι τόν Βούλγαρον Βασιλέα νά έλθη 
είς έτιίσκεψιν τής Ραιδεστου. Ή τακτική αυτη, συνέπεια τής «Μ εγά 
λης Βουλγαρικής Ιδέας», τής όποιας τά δρια είναι γνωστά έκ τής 
Συνθήκης του "Αγίου Στεφάνου, άπήρεσεν είς τούς θράκας. Ό  
Στάντσεφ μάλιστα έπιμένων είς τήν άποψίν του, παρέδωκε τώ Μη
τροπολίτη έν έγγραφον είς δέκα άντίτυπα, συντεταγμένον βουλγα- 
ριστί, ελληνιστί καί άρμενιστί, μέ τήν παράκλησιν δπως οί "Ελληνες 
καί οί ’Αρμένιοι τής πόλεως καί τής περιφερείας υπογράψουν τούτο. 

Τό έγγραφον έχει οϋτω :

«Τω Έξοχωτάτω Προέδρω 
τού Υπουργικού Συμβουλίου τής Βουλγαρίας

Ε ί ς  Σ ό φ ι α ν

» Οί ύποσημειούμενοι έκλελεγμένοι άντιπρόσωποι καί 
προύχοντες δλων τών έθνοτήτων τών περιφερειών Κεσσάνης, 
Μαλγάρων, Χαριουπόλεως καί Ραιδεστοΰ βλέποντες τάς τρα
γικός καταστροφάς ώς καί τούς βανδαλισμούς ους έπέφερον 
δ τε τακτικός στρατός καί τά άτακτα στίφη τών μουσουλμάνων, 
μετά φρίκης άναλογιζόμεθα τήν ώραν, ήτις ε ϊθε  ποτέ νά μή 
έπιστή, τής επιστροφής αύτών καί πάλιν ώς κυριάρχων. Έ ν  
όνόματι τής άνθρωπότητος, έν όνόματι τής δικαιοσύνης, έάν 
ύπάρχη δικαιοσύνη είς τόν κόσμον τούτον, έν όνόματι τών τέ
κνων μας, έν όνόματι τού μέλλοντος τής λαμπρός μας γωνίας 
τής Χερσονήσου ταύτης, παρακαλούμεν 'Υμάς καί δ ι’ ‘Υμών 
τήν Σεβαστήν βουλγαρικήν Κυβέρνησιν, τάς συμμάχους Κυβερ
νήσεις καί ολόκληρον τήν πεπολιτισμένην Ευρώπην, δπως κα- 
ταβάλωσι τάς μεγαλειτέρας των προσπάθειας ΐνα μή ή χώρα 
ήμών περιέλθη καί πάλιν ύπό τόν ζυγόν τών Τούρκων, ών μό
νος ό άναλογισμός τής έπιστροφής των είς δεινόν έμβάλλει 
ήμας φόβον. Ή έπιστροφή τών Τούρκων σημαίνει δ ι ’ ήμας ή 
τόν θάνατον ή τήν μετανάστευσιν. Μετά τού παρόντος πέμπο- 
μεν Ύ μ ΐν  έτερα έννέα άντίτυπα δπως σταλώσιν είς τά σύμ- 
μαχα κράτη καί τάς Μεγάλας Δυνάμεις».

Τοιοΰτον τό ύποπτον έγγραφον. Ά λ λ ά  τόσον ό Μητροπολίτης 
Ήρακλείας δσον καί ή Δημογεροντία μετά τών ’Αντιπροσώπων, δέν 
ήθέλησαν νά ύπογράψωσι τό έγγραφον. Πολλαί σκέψεις καί άντεγ- 
κλήσεις έλαβον χώραν έν τή Μητροπόλει, ά λ λ ’ έπεκράτει ή άνήλη- 
ψις δτι δέν έπρεπε νά υίοθετηθή ύπό τών Ε λ λή νω ν  τό έγγραφον
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διότι, άφ’ ένός ύπήρχεν ή βεβαίότης δτι μετά τινας μήνας οί Τούρ
κοι ασφαλώς θά επιστρέφουν ώς κυρίαρχοι, ένώ άφ’ ετέρου οί Βούλ
γαροι ήσαν κατά βάσιν ανεπιθύμητοι. Φαίνεται δμως δτι έξησκήθη 
μεγάλη ηθική πίεσις καί ό Μητροπολίτης μετά τών Σωμάτων έπειθα- 
ναγκάσθησαν νά όπογράψωσιν. Ύπογράψαντες ε ίναι οί κάτωθι:

Μητροπολίτης Ήρακλείας, Η. Κώτσης, Κ. Εύθύφρων, θ .  Νική
τας, Α. Βουτυράς, Π. Ά λεξ ιάδης, Α. Μαμάκος, Σταύρος Βενλής, 
Κ. Μαυρίδης.

Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας όπογράφων είπεν : «Επίσκοπος 
κρεμάμενος έγραφε κι’ άπόγραφε».

Τό ώς άνω έγγραφον ύπεγράφη κατόπιν ρητής δηλώσεως τών 
ύπογραψάντων δτι «ζητούν νά μή έπανέλθη τό πρώην καθεστώς» 
χωρίς νά ύπάρχη ή έννοια «ή Θράκη νά γίνη βουλγαρική».

■Επίσης οί ύπογράψαντες ήξίωσαν δπως τό έγγραφον μή άπο- 
σταλή πρός τάς Μεγάλας Δυνάμεις πριν ή έγκριθή παρά τών τεσ
σάρων συμμάχων Βαλκανικών κρατών.

Ή άποστολή τόσον του τηλεγραφήματος πρός τόν Φερδινάνδον 
δσον καί ή ύπογραφή του εγγράφου του δημοσιογράφου Στάντσεφ 
άπεδοκιμάσθησαν ύπό τής όλότητος τών κατοίκων τής Ραιδεστοΰ 
καί έκακίσθη ή άνευ του έπιβαλλομένου σθένους υποχωρητική στάσις 
καί ίδία του Μητροπολίτου, δστις ήδύνατο όχυρούμενος δπισθεν τών 
εκκλησιαστικών του καθηκόντων νά μή ύπογράψη τοιαΰτα έγγραφα 
πολίτικου περιεχομένου. Οί συνυπογράψαντες μετά του Μητροπολί
του Δημογέροντες δέν εύρίσκονται σήμερον έν τή ζωή, ή πράξις των 
δέ αυτή δύναται νά συγχωρηθή όχι διά τήν άσκησιν άνυπάρκτου 
ουσιαστικής πιέσεως άλλα διότι ήκολούθησαν τό παράδειγμα του 
Μητροπολίτου.

Οί Βούλγαροί ηοκηβαν ηβ ικ ήν  καί υλικήν βίαν.

Ταυτοχρόνως ό Μητροπολίτης Ήρακλείας διά νά μετριάση τήν 
προξενηθεΐσαν θλιβεράν έντύπωσιν έκ τής άστόχου ένεργείας του, 
τής άποστολής τών ώς άνω έγγράφων, άπέστειλεν είς τά Πατριαρ
χεία έκθεσιν, άντίγραφον τής οποίας παρέμεινεν είς τά άρχεία, καί 
ή όποια είχεν ώς έξής :

«Δ ιαμαρτυρία  περί τών διδομένων τηλεγραφημάτων, άνα- 
φορών καί υπομνημάτων υπό τών έπαρχιωτών Ήρακλείας καί 
άλλων κατοίκων τής Θράκης είς τούς Βουλγάρους ύπό ήθικήν 
καί υλικήν βίαν.
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» Παναγιώτατε Δέσποτα.

Πληροφορούμενος δτι και ένταϋθα προσπάθειαι καταβάλ
λονται παρά τοΐς παρεπιδημούσιν ένεκα του σεισμού και τών 
κακών του πολέμου έπαρχιώταις μου και άλλοις κατοίκοις τής 
Θράκης, δπως ύπογράψωσιν άναφοράς καί υπομνήματα δ ι’ 
ών ζητουσι δήθεν τήν είς τήν Βουλγαρίαν προσάρτησιν καί 
υποταγήν τών μερών έξ ών κατάγονται δηλώ διά τού πλέον 
έπισημοτέρου τρόπου τή τε Ύ μετέρα θεοφρουρήτω μοι Παναγιό- 
τητι καί τή 'Αγία καί Ίερα Συνόδω δτι, τά τηλεγραφήματα, αί 
άναφοραί καί τά υπομνήματα ταυτα δσα έδόθησαν καί δσα δί
δονται, δτι δίδονται τή ήΦική και υλ ική  π ιέο ε ι τον βουλγαρι
κού οτρατοϋ και τών πρακτόρων της βουλγαρικής Κνβερνήοεως, 
καί είς ταϋτα δέν πρέπει νά δίδηται καμμία σημασία, ώς προ
ερχόμενα έκ τής ηθικής καί υλικής πιέσεως καί ώς μή άντιπρο- 
οωπεύοντα τό έλεύ'θ'ερον φρόνημα τών κατοίκων, ώς έγραφον 
καί έν τή άπό 10ης Δεκεμβρίου 1912 έκθέσει μου περί του άμει- 
ώτου ελληνικού φρονήματος τών κατοίκων.

Ό  Μητροπολίτης ‘Ηρακλείας Γρηγόριος».

Οί Βούλγαροι κλέπτονν τάς αρχαιότητας τής 'Ηρακλείας.

Ό  βουλγαρικός πολιτισμός δέν ήργησε νά έκδηλώση τάς πε
ριέργους άντιλήψεις του. Μετά τό ύποπτον έγγραφον τού δημοσιο
γράφου Στάντσεφ δστις ύπέκλεψε τάς όπογραφάς τών Θρακών, προ- 
παγανδίζων ύπέρ τής Μεγάλης Βουλγαρίας, άπεστάλησαν έκ Σ ό 
φιας δήθεν άρχαιολόγοι είς Ήράκλειαν μέ τήν έντολήν δπως μελε- 
τήσωσι τάς έκεΐ εύρισκομένας Κλασσικός Ρωμαΐκάς καί Βυζαντινός 
’Αρχαιότητας. ’Αποτέλεσμα τής «μελέτης» τών άρχαιοτήτων ύπήρ- 
ξεν ή κλοπή δλων σχεδόν τών άξιων λόγου άγαλμάτων, πλακών, 
έπιγραφών καί εικόνων μεταφερθέντων είς Σόφιαν.

Παραθέτομεν αυτολεξεί έκθεσιν τής Μητροπόλεως Η ρακλείας 
πρός τά Πατριαρχεία τής Κωνσταντινουπόλεως, έν ή λεπτομερώς 
έκτίθεται ή βέβηλος πράξις τών Βουλγάρων δήθεν άρχαιολόγων. 'Η 
έκθεσις αϋτη έχει ώς κάτωθι :

« Παναγιώτατε Δέσποτα,

» Μ ε τ ’ οδύνης άγγέλλω  τή Μητρί ’Εκκλησία τήν δ ι ’ δπλων 
άρπαγήν ύπό τού βουλγαρικού στρατού τής άρχαίας καί πολυ
τίμου είκόνος τής Παναγίας έκ τής Ίεράς Έκκλησίας τού
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Α γ ίο υ  Γεωργίου έν Ήρακλεία. . . . ώς καί τών έν τώ περιβόλω 
αυτής διαφόρων αγαλμάτων υπερφυσικού μεγέθους καί άλλων 
μικρών, καί τών άρχαιοτάτων διαφόρων έπιγραφών τών φυ- 
λαττομένων έν τώ κτιρίω τής Μητροπόλεως έκεΐσε. Ή ιερά 
αυτή είκών είναι ή μόνη περισωθεΐσα άπό τών Βυζαντινών 
χρόνων έν Ήρακλεία καί ώς γνωρίζει ή Ύ μετέρα θ .  Πανα- 
γιότης, συνίστατο έκ μωσαϊκών έπί κηρωτού έδάφους, ήτο δέ 
άξίας, ώς έξετίμησαν οί μέχρι τοΰδε έπισκεφθέντες τήν Ήρά- 
κλειαν ’Αρχαιολόγοι. Τήν άξίαν τών άγαλμάτων καί τών έπ ι
γραφών περιέγραψαν διάφοροι καί μάλιστα ό "Αρχών Μ. Λο
γοθέτης τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας Σταυράκης ’Αρι- 
στάρχης Βέης έν άνεκδότω αυτού έργω, ό έλλόγιμος Γεώργιος 
Λαμπουσιάδης καί τό ’Αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον τής Βιέννης 
έν τω περιοδικώ αύτοΰ έκδιδόμενον προ εικοσαετίας σχεδόν.

»Τ ή ς  άπιστεύτου ταύτης καί βέβηλου άρπαγής τάς ειδήσεις 
λαμβάνω παρ’ ιδιωτών, οϊτινες άπό τής άναχωρήσεώς μας 
έκεϊθεν, πρώτοι ήδυνήθησαν νά έξέλθωσι τού στενού άπο- 
κλεισμου.

» Τής άρπαγής προηγήθη έπισκεψις έκεΐσε άληθινών ή ψευ
δών άρχαιολόγων οϊτινες έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν νά λάβω- 
σιν άντίτυπον τής ίεράς αυτής είκόνος, τήν οποίαν καί ήθελον 
νά προψυλάξωσιν ώς άρχαΐον κειμήλιον τό όποιον καθ’ έκά- 
στην πλέον έπεσκέπτοντο καί έπροφύλαττον. Τούτο πληροφο- 
ρηθείς παρά τού έκεΐσε άρχιερατικοΰ μου ’ Επιτρόπου, προ 
τών Χριστουγέννων, άπήντησα τοΐς έν Ήρακλεία άμέσως προ
φορικούς, έξ οδηγιών τού Πατριαρχείου περί όμοιου κινδύνου 
τού Μουσείου Ραιδεστοΰ προ τής κατοχής, δπως μή παραόώ- 
σοοσι καί προφυλάξωσι τά ιερά αύτών κειμήλια καί άποκρύ- 
ψωσι αύτά δπως δυνηθώσι, καθόσον ό άπεσταλμένος έπληρο- 
φόρει, δτι, πασών τών οικιών κατακλυζομένων ύπό τού βουλ
γαρικού στρατού, διατρέχουσι προσωπικόν κίνδυνον θανάτου.

» Μετά δέ τήν άναχώρησίν μου έκ Ραιδεστοΰ ό ’Αρχιερατι
κός μου ’Επίτροπος δευτέραν λαβών εϊδησιν άρπαγής, άπηύ- 
θυνεν έντονον διαμαρτυρίαν είς τό Ά ρχη γε ΐο ν  τής Ραιδεστοΰ 
περί τών έν Ήρακλεία τεκταινομένων κατά τής είκόνος καί 
έζήτει τήν προστασίαν τού ’Αρχηγείου.

» Καί ώς δ ιηγείτα ι ό μεταδίδων τήν εϊδησιν, τή 19η ’Ιανουά
ριου στρατιώται Βούλγαροι μετά τήν άντίστασιν τού ’Αρχιερα
τικού ’Επιτρόπου περί παραδόσεως τής είκόνος, θέσαντες τό 
ρεβόλβερ είς τό στόμα τού πρώτου κανδηλανάπτου, ήρπασαν
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τήν εικόνα καί άμέσως έξηφάνισαν αότήν είς Σόφιαν, παρά τάς 
ζωηράς διαμαρτυρίας τοϋ ’Αρχιερατικού Επιτρόπου, τής Δ η 
μογεροντίας καί όλων τών χριστιανών Ήρακλείας. Διά τής αύ
τής δέ τρομοκρατίας ήρξαντο νά μεταφέρωσι καί πάντα τά έν 
τώ περιβόλω τής Εκκλησίας καί Μητροπόλεως, μικρά και με
γάλα, καί ύπερφυσικού μεγέθους, ώς γνωρίζει ή Ύ μετέρα θ .  
ΓΙαναγιότης, άγάλματα καί νά μεταφέρωσι αυτά διάΤυρολόης 
καί του σιδηροδρόμου είς Σόφιαν ή άλλαχοΰ τής Βουλγαρίας 
ώς λέγουσιν. 'Ως γνωστόν, ή 'Ηράκλεια άπεγυμνώθη κατά τούς 
τελευταίους τούτους χρόνους, 1840— 1850, τών έδρών καί καθι
σμάτων του άρχαίου θεάτρου καί τών έξωθεν αύτοΰ μ ετ ’ ένε- 
πιγράφων στυλοβατών χρησιμοποιηθέντων έν τή ένταΰθα δε
ξαμενή του Ναυστάθμου. Προ διετίας, ώς τότε έγραψα, άνε- 
σκάφη ή 'Αγία Τράπεζα καί κατεκερματίσθησαν αί άλλαι ίεραί 
άρχαΐαι εικόνες του ναοϋ τών 'Ayicov ’Αποστόλων, ένθα έδί- 
δαξεν ό ’Απόστολος Ά νδρέας, καί οπότε μετεβλήθη ό άρχαΐος 
είδωλολατρικός Ναός είς Βυζαντινόν. Καί ήδη ύπό τών χρ ι
στιανών συμμάχων τής Ε λ λ ά δ ο ς  άπογυμνοΟται ή άρχαία καί 
ιστορική καί περικλεής Η ρά κλεια , τών χριστιανών κατοίκων 
αύτής έν αύστηρώ στρατιωτικώ άποκλεισμώ ευρισκομένων καί 
μή δυναμέχων, άοπλων αύτών, ν' άντιταχθώσι κατά τής στρα
τιωτικής βίας.

»Τ ήν  άνίερον καί άνθελληνικήν ταύτην άρπαγήν τής τε ίε- 
ρας είκόνος καί τών άλλων άρχαίων άγαλμάτων, άναφέρω τή 
Υ. θ .  Παναγιότητι καί τή 'Αγία  καί Ίερα Συνόδω, παρακαλώ 
Αύτήν νά ένεργήση άρμοδίως τήν έπιστροφήν τών άρπαγέντων 
τούτων κειμηλίων καί τήν τιμωρίαν τών δραστών στρατιωτών, 
διότι έξ δσων έγνώρισα στρατιωτικών καί πολιτικών Βουλγά
ρων άνδρών κατά τό διάστημα κατοχής Ραιδεστου, αδυνατώ 
νά πιστεύσω δτι ή βεβήλωσις καί άρπαγή αδτη έγένετο τή 
άδεία τοϋ Στρατιο,χτικοϋ ’Αρχηγείου ή τής Μ. Βουλγαρικής Κυ- 
βερνήσεως καί μάλιστα τής Α. Μ. τοϋ εύγενοϋς καί ελληνομα
θούς Βασιλέως τών Βουλγάρων Φερδινάνδου, δστις περισσό
τερον τών άλλων θέλει λυπηθή καθόσον ό Βασιλεύς καί ό 
ό Πρωθυπουργός Αύτοϋ γνωρίζουσι δτι τά 'ιερά ταϋτα κει
μήλια τής ’Ορθοδοξίας καί τοϋ Ε λλην ισ μο ύ  είναι οί άφω
νοι μάρτυρες τοϋ παρελθόντος μεγαλείου καί τής γενναιο- 
ψυχίας τοϋ Έλληνικοϋ ημών ’Ορθοδόξου ’Έθνους, τό όποιον 
έπτώχευσεν ϊνα  διαθρέψη τόν Χριστιανισμόν είς τούς Σλαύους, 
καί τόν πολιτισμόν είς τά άλλα "Εθνη, καί καθόσον ό Βασι-
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λεύς καί ή Κυβέρνησις αύτοϋ γνωρίζουσιν δτι ή αρπαγή αΰτη 
θά είναι ή όδυνηροτέρα πικρά άνάμνησις τής μέχρι 'Ηρακλείας 
καθόδου τών Βουλγάρων καί δέν δύναμαι είμή νά διαμαρτυ- 
ρηθώ δση μου δύναμις καί έκ μέρους τής Μητροπόλεώς μου καί 
έκ μέρους τών καταπικραθέντων χριστιανών μου κατοίκων Η 
ράκλειας.

Μητροπολίτης Η ρακλείας».

Καί έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ έγγράφου τούτου καταδεικνύεται 
ή έλλειψις σθένους, όμοϋ μέ τάς κολακευτικός φράσεις περί Φερδι- 
νάνδου καί Βουλγαρικής Κυβερνήσεως καί δτι έάν υπήρχε πρόβλε- 
ψις μεταφοράς ή καταλλήλου σφραγίσεως, καθίσταντο δέ ταυτοχρό- 
νως ύπεύθυνοι αί στρατιωτικοί καί πολιτικοί άρχαί, θά περιεσώζοντο 
τά κειμήλια ταϋτα.

Οί Βούλγαροι χείρονες τών Λαζών καί τών Κούρδων.

Οί Βούλγαροι δέν ήργησαν ν ’ άποκαλυφθώσι ποιοι πραγματι- 
κώς είναι. Ό λ ίγο ν  κατ’ ολίγον καθ’ δλην τήν περιφέρειαν Ραιδεστοϋ — 
'Ηρακλείας -Έ ξ α μ ιλ λ ίο υ ,  ήρχισαν διαπράττοντες πράξεις άνηκού- 
στους κατά τής τιμής, περιουσίας καί τής ζωής τών άτυχών ελληνι
κών πληθυσμών. Είς τήν ύπαιθρον χώραν ή άσφάλεια εΐχεν όλοσχε- 
ρώς έκλείψει, καθημερινώς δέ άνδρες καί γυναίκες έδολοφονοϋντο 
είς τάς έρημικάς οδούς καί τούς άγρούς, μόνον καί μόνον διότι ήσαν 
'Έλληνες. Οί Βούλγαροι, οϊτινες έχουσιν δλα τά έλαττώματα τοϋ 
λύκου, τής άλώπεκος καί τοϋ κυνός, ήρχισαν ούχί άπλώς μιμούμενοι 
τούς Τούρκους Λάζους καί Κούρδους, ά λ λ ’ έν πλείστοις ύπερέβαλ- 
λον αύτούς εις σκληρότητα καί κακουργίαν.

Ά λ λ ’ έκτος τών ιδιωτικών περιουσιών, καί αί έκκλησιαστικαί 
καί αί μοναστηριακαί διηρπάζοντο. Ά π α ν τ ες  οί ιεροί ναοί έσυλήθη- 
σαν ώς έπίσης τά Α ρχαιολογικά Μουσεία καί αί Βιβλιοθήκαι. Έ ν  
Ραιδεστώ οί Βούλγαροι κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν όπως άφαιρέ- 
σωσι τήν πολυτιμοτάτην ίεράν εικόνα τοϋ Α γ ίο υ  Γεωργίου, χάρις 
δμως είς τήν αύτοθυσίαν καί τήν γενναιότητα τών κατοίκων, οϊτινες 
φυλάσσοντες τήν εικόνα διηνυκτέρευον έν τώ ναώ, αϋτη διεσώθη, 
ούχί δμως καί τό καλλιτεχνικόν καί πολύτιμον τέμπλον τοϋ ναοϋ, 
τό όποιον ήρπάγη ώς καί ή εΐκών τής Παναγίας, Βυζαντινής τέχνης 
δέν διεσώθη διότι στρατιώται Βούλγαροι μεταχειρισθέντες ένοπλον 
βίαν ήρπασαν αύτήν. Έ κ  τοϋ ναΐσκου τής μονής τοϋ Τιμίου Προδρό
μου τοϋ χωρίου Ν α ΐπ — Κιοϊ τής περιφέρειας Ραιδεστοϋ, ήρπασαν
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όλα τα ιερά σκεύη, άμφια, ψηφιδωτά καί πολυτίμους εικόνας. Ε π ί 
σης έκλάπησαν πλεΐστα αγάλματα άρχαΐα, έπιγραφαί κλασσικαϊ 
ρωμαϊκαί, βυζαντιναί, καί μετεφέρθησαν δ ι ’ αμαξών είς Σόφιαν.

Ο ι κώδωνες τών ελληνικών έκκληαιών k'jtavcav αημαίνοντες.

Παραθέτομεν αύτολεξεί έγγραφον έξ Έ ξα μ ιλλ ίο υ—24 Φεβρου- 
αρίου 1913— του ’Αρχιδιακόνου Κυρίλλου Λαμπρινίδου, προσυπογε- 
γραμμένον ύπό τών «Μουχταροδημογερόντων», του ίερέως καί τών 
διδασκάλων τής ώς άνω κωμοπόλεως, διά του οποίου δίδεται πιστή 
είκών τής βουλγαρικής διανοητικότητος καί τών πράξεων αυτών.

Τό επίσημον έγγραφον μάς έδόθη άπό τά άρχεϊα τής Μητρο* 
πόλεως Ήρακλείας καί έχει ώς έξής :

«Σεβασμιώτατε,
» Δ ιά τής ταπεινής ημών ταύτης προαγόμεθα νά φέρωμεν 

είς γνώσιν τά συμβαίνοντα έν ήμϊν καί ζητήσωμεν τήν άρωγήν 
τής Ύ μετέρας Σεβασμιότητος.

» Κατά τήν 23ην παρελθόντος μηνός Ιανουάριου 1913 μάς 
ήλθον οί Βούλγαροι. ΆφοΟ προ τούτων ύπεφέραμεν τά πάν- 
δεινα ύπό τών Λαζών, ώς θά σάς έξιστορήση ό συνοδεύων τήν 
παρούσαν, μάς ήλθον έτι χειρότεροι καταστροφεΐς διά νά ύπο- 
φέρωμεν δσα διά τού καλάμου δέν περιγράφονται.

»Τ ά ς  έκκλησίας μας τάς άπεστέγασαν δλας καί έκαυσαν 
τήν ξυλικήν. Τάς εικόνας τών άγίων έτΐίσης. Τά σχολεία μας 
επίσης. "Ολα τά ιερά καθιδρύματα τά έβεβήλωσαν. Τό πρώτον 
εσπέρας δπου έφθασαν, έκαυσαν τέσσαρας οικίας. Τά δύο 
τρίτα τών οικιών τών ύπό του σεισμού περισωθεισών, τάς άπε
στέγασαν δλας καί έκαυσαν τήν ξυλικήν, καί αν διαμείνωσιν 
ούτως είσέτι άνενόχλητοι δέν θά μείνη στέγη ούχί διά νά στε- 
γασθώμεν ήμεΐς, άλλά νά στεγάσωμεν τά μικρά παιδία μας. 
Ή μικροτέρα οικία θά έχη ούχί όλιγωτέρους τών εί'κοσι— τριά
κοντα, οϊτινες δέν σκέπτονται τό πώς νά στεγασθώσι καί νά 
προφυλαχθώσιν άπό τάς έπηρείας τής κακοκαιρίας, άλλά πώς 
νά καταστρέψωσιν. Ό  σκοπός των ε ίνα ι νά θύσωσι καί νά 
άπολέσωσι. Τριακοσίων καί πλέον λιρών ξυλικήν ήν εϊχομεν 
προητοιμασμένην διά τήν άνέγερσιν τής έκκλησίας, τήν έκαυ
σαν δλην. Έκριζώνουσιν ένώπιον τών οφθαλμών μας τάς θύ- 
ρας, τά παράθυρα, τά δολάπια, τά πλαίσια, τά δάπεδα, τάς 
δοκούς καί πάν τό προστυχόν ξύλον καί τό καίουν. Κάμνομεν 
τά παράπονά μας είς τούς άρχηγούς των, ά λλ ’ άντί νά είσα-



1 7 6 Φ ιλ ίπ ΐίο ν  Μ ανουηλίδου

κουσθώμεν καί εϋρωμεν άνακούφισίν τινα κακοποιούμεθα * καί 
εύρίσκομεν χειρότερα.

» Ε ίνα ι άληθές ότι άπό τούς Λάζους ύπέστημεν τά πάνδεινα, 
ώς εϊπομεν, όταν όμως μετά τινας (15) ήμέρας έφθασεν ό τουρ
κικός τακτικός στρατός εόρομεν άνάπαυσιν. Ούδείς είσήρχετο 
βία είς τάς οικίας μας. Ε'ίχομεν μεν άγγαρείας καί άλλα βάρη 
πολλά, ούχ’ ήττον όμως έσέβοντο τά ιερά μας καθίδρύματα.

» Έ ν  όσω διέμεινεν ενταύθα ό τακτικός τουρκικός στρατός 
τό κωδωνοστάσιον ήχει άνεμποδίστως, ή εκκλησία μας ιερουρ
γεί τακτικώς καί τό έλάχιστον παράπονόν μας εΰρισκεν ήχώ 
είς τά ώτα τών άρχηγών των, ενώ τώρα πού εχομεν ομόθρη
σκον στρατόν έλησμονήσαμεν τά θρησκευτικά μας καθήκοντα 
καθ’ ότι δέν έμειναν οΰτε έκκλησίαι, ούτε σχολεία. Καί φανερά 
καί λάθρα εισέρχονται είς τά σπίτια καί άρπάζουν τούς τε 
καρπούς καί παν τό έν αύταΐς καί ήρξαντο οί άνθρωποι άπό 
τοΰδε νά πεινώσιν.

» Έ κβάλλουσι τάς οικογένειας άπό τάς εστίας των, αϊτινες 
διανυκτερεύουσι μέ μικρά παιδία είς τό ύπαιθρον καί εγκαθί
στανται αυτοί, ά λ λ ’ άντί νά προφυλάξωσιν αύτάς, ξυλώνουν 
τά δάπεδα καί τάς θύρας καί τάς καίουσιν έως ότου τάς άπο- 
στεγάσωσιν εντελώς καί τότε άφήνοντες αύτάς εισέρχονται είς 
άλλας καί ουτω καθ’ έξης.

» Τ ά  δεινά μας διά τού καλάμου δέν περιγράφονται καί 
ένεκα τούτου μή έχοντες πού άλλοθι νά προσφύγωμεν, κατα- 
φεύγομεν πρός τήν Ύ μετέραν Σεβασμιότητα καί παρακαλού- 
μεν καί καθικετεύομεν νά ένεργήσητε, ώς οϊδατε, όπου δεΐ, 
ϊσως εϋρωμεν έλεος, άλλως, έστω γνωστόν, ότι μετά τινας ήμέ
ρας μόνον ή μνήμη τού χωρίου μας θά μείνη.

» Πεποιθότες ότι ή άσθενής ήμών φωνή θέλει εύρη ήχώ είς 
τά ώτα τής 'Υμετέρας Σεβασμιότητος, διατελουμεν κατασπα- 
ζόμενοι τήν άγίαν αύτής δεξιάν,

Έ ν  Έ ξαμιλλ ίω  τή 24η Φεβρουάριου 1913.

Οί ιερείς Οί Μονχταροδημογέροντες

Παπανικόλαος
Οί διδάσκαλοι

Ν. Κ. Κουκούτσης 
Π. Κ. Γιαννακάρης

Στρατής Χατζή Γεωργίου 
Στρατής Κ. Χατζή Στρατής 
Χριστοφοράκης Χατζή Γεωργίου 
Νικόλαος Χατζή Δημητρίου
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» Ό  Ύμέτερος Επίτροπος Σακελλάριος Π. Κωνσταντίνος 
βέβαιοι τό γνήσιον τών υπογραφών.

Ό , τ ι  ακριβές άντίγραφον

Έ ν  Ραιδεστώ τή 4η ’Ιουνίου 1913

Ό  ’Αρχιδιάκονος της Λ. Σεβασμιότητος

Κύριλλος Λαμπρινίδης»

Ή  ελενσις τοϋ Βασιλέως Φερδινάνδου είς Ραιδεστόν.

‘Η περιγραφή αΰτη ανήκει είς άφήγησιν του τότε ούχί αιρετού 
Δημάρχου Ραιδεστοϋ Έ λλ η ν ο ς  ’Αριστοδήμου Μαργαριτώφ :

«^Ητο θαυμάσιος καιρός τήν ήμέραν καθ’ ήν έφθασεν έπ ’ αυτο
κινήτου ό Τσάρος τών Βουλγάρων άνευ προειδοποιήσεώς τίνος, συ- 
νοδευόμενος ύπό τού ιδιαιτέρου του γραμματέως Φαναριώτου Μτόμ- 
προβιτς καί τού στρατηγού Σάββωφ. Κατ’ ευθείαν μετέβη είς τήν 
Καθολικήν έκκλησίαν δπου μόνος προσηυχήθη. Ό λ ίγ α  λεπτά μετά 
τήν άφιξίν του κατέφθανε προ τής ρηθείσης έκκλησίας καί ή τόν Δ ή
μον Ραιδεστοϋ εκπροσωπούσα τριμελής επιτροπή, άκριβώς καθ’ ήν 
στιγμήν ή Μεγαλειότης του έπέβαινε τού αυτοκινήτου αυτού έντός 
τοΰ όποιου δύο πελώρια ξύλινα μανουάλια παρά τώ σωφέρ τοποθε- 
τηθέντα, άντιπροσωπεύοντα σημαντικήν ιστορικήν άξίαν καί δώρον 
τού καθολικού ίερέως, προσέδιδον κάτι τό παραδόξως άσύνηθες είς 
τήν περίστασιν.

» Μετά μεγάλης προσήνειας ήκουσε τάς όλίγας τυπικάς λέξεις 
τής Δημοτικής έπιτροπής, ήτις τώ ηύχήθη τό «ώς εΰ παρέστη» σφί- 
ξας δυνατά τάς χείρας τών άποτελούντων αύτήν, ηύχαρίστησε καί 
έγκαταλείψας τό αυτοκίνητόν του, μετέβη πεζή μετά τού πλήθους 
είς τήν παρά τήν παραλίαν κειμένην έκκλησίαν τής Παναγίας Ρευ
ματοκρατείρας ένθα οί τάφοι τών Ούγγρων οπαδών τού Ρακότση. 
Κατά τό διάστημα τής τε μεταβάσεώς του καί έπιστροφής ό ελληνι
κός πληθυσμός προέβη είς εκδηλώσεις ύπέρ αυτού διαβλέπων έν τώ 
προσώπω τού Βουλγάρου Βασιλέως χριστιανόν σύμμαχον.

» *Η έντύπωσις ήν τού έπροξένησεν ή Ραιδεστός φαίνεται δτι 
υπήρξε μεγάλη καθότι κατερχόμενος πρός τήν παραλίαν, έπί τέταρ
τον περίπου τής ώρας παρέμεινε θαυμάζων τό λαμπρόν θέαμα τής 
θαλάσσης έπί τοποθεσίας υπερθεν αύτής, συνάμα δέήκούσθη είπών : 
«'Η  ιτόλις σας είναι ένας ωραίος σμάραγδος έντός τής λάσπης.

«Θ ρα κικά » 12
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Χρειάζεσθε τόν κατάλληλον χρυσοχόον διά νά τήν τοποθετήάη εις 
τήν βιτρίναν πού τής πρέπει».

» Μετά μεσημβρίαν ή Μεγαλειότης του έδέχθη καί πάλιν τήν 
Δημοτικήν ’Αρχήν έπισήμως έν τω μεγόρω του ’Αρμενίου συμπολί
του μας Ά γκόποβιτς. Πρώτος έκ τής έπιτροπής προσεφώνησεν αύτόν 
βουλγαριστί ό μοναδικός βουλγαρίζων συμπολίτης μας Πέτρος Μπάϊ- 
κωφ. Ώ ς  φαίνεται ή συγκίνησις, ήν ήσθάνθη προ του διαπεραστικού 
βλέμματος του Βασιλέως του τόν έκαμε νά χάση τήν συνέχειαν τής 
προσφωνήσεως. Ευτυχώς ό Βασιλεύς ήλθεν είς βοήθειάν του καί δια
κόπτων τώ ε ίπ ε :  «Ξεύρω καλά παιδί μου τί θέλεις νά μέ εί'πης, δέν 
χρειάζεται νά τελειώσης όγώ πάντως σε ευχαριστώ διά τά αΐσθή- 
ματά σου». ’Αμέσως μετά ταύτα ό ’Αρμένιος δημοτικός άντιπρόσω- 
πος έξέφρασε τήν ευχήν ΐνα ή Ραιδεστός παραμείνη ύπό τό βουλγα
ρικόν σκήπτρον. Τώ άπήντησεν ό Βασιλεύς σκεφθείς ολίγον δτι τό 
τοιοϋτον δέν έξηρτάτο μόνον άπό έκεΐνον καί προσέθεσεν α υ το λεξε ί: 
« Ε ΐθ ε  ό θεός  νά δώση τήν Ραιδεστόν είς τούς Βουλγάρους». Τ ε 
λευταίος ό προσωρινός Δήμαρχος Α. Μαργαριτώφ προσεφώνησε 
τόν Βασιλέα γαλλιστί. Άπήντησεν ευχαριστών καί προσέθεσε. «Προ 
πολλών έτών δέν έχω άκούσει τήν λέξιν Ζήτω καί σήμερον μέ τάς 
έκδηλώσεις τών Ε λ λή νω ν  ένταυθα έχω πολλάς άναμνήσεις. Πρέπει 
νά ξεύρητε δτι πάντοτε έξετίμησα καί έκτιμώ τόν έλληνικόν λαόν διότι 
ε ίναι ευφυής καί ικανός, συνάμα δέ άγαπώ πολύ τήν ώραίαν σας 
γλώσσαν, τήν όποιαν καί έμελέτησα. Δέν  θά ήθελα νά σας ξεγδάρω 
τά αυτιά σας μέ τήν κακήν προφοράν, ήν φυσικά έχω όμιλών τήν 
γλώσσαν σας, πάντως δμως θέλω νά σάς δώσω μίαν άπόδειξιν δτι 
περιστοιχίζομαι άπό άνθρώπους γνωρίζοντας τελείως τήν ελληνικήν 
καί γ ι ’ αυτό θά παρακαλέσω τόν κ. Ντόμπροβιτς Ϊνα σάς δώση 
δείγμα τής ελληνικής του γλωσσομάθειάς». Πράγματι ό γραμματεύς, 
άπόφοιτος τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΟ Γένους Σχολής, 
ήρχισε νά όμιλή ελληνιστί.

» Ό  Τσάρος τών Βουλάρων σχεδόν ολόκληρον τήν ώραν τής 
συνεντεύξεως ταύτης τήν διέθεσε συνομιλών προσηνέστατα μέ τόν 
άντιπροσωπεύοντα τόν Δήμον κ. Μαργαριτώφ ένδιαφερθείς καί έρω- 
τήσας πλεΐστα όσα ώς περί ύδρεύσεως τής πόλεως, φωτισμού, έγκλη- 
ματικότητος, έκπαιδεύσεως, διανοητικότητος τών κατοίκων, στατιστι
κών έμπορικών, περί προπαγάνδας Ουνιτών καί Καθολικών κλπ.

» Αυθημερόν άνεχώρησε διά νά μή έπανίδη πλέον τό γλυκύ τής 
Προποντίδος χρώμα δπερ τόσην έντύπωσιν τώ ένεποίησεν».
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Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑ ΙΔΕΣΤΟ Υ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΟ ΥΛΓΑΡΙΚΗ Ν ΚΑΤΟΧΗΝ

Ό  Δήμος ύπήρξεν ή χριστιανικωτέρα πραγματοποίησις τής ανε
ξίθρησκου άλληλεγγόης και φιλαλληλίας. Οί Βούλγαροι στρατιώται 
τόσον τρόμον ένέσπειρον, ιδίως παρά τώ τουρκικώ λαώ, ώστε ήτο 
αδύνατον είς μουσουλμάνον καί ίδια μουσουλμανίδα νά μεταβή πρός 
εργασίαν είς τούς αγρούς. Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή μαστίσασα 
τόν έργατικόν μουσουλμανικόν κόσμον πείνα, εάν δέ άπεσοβήθησαν 
οί έξ άσιτίας θάνατοι, τό τοιουτον άποκλειστικώς οφείλεται είς τήν 
Δημοτικήν αρωγήν.

Κατά τό διάστημα τούτο επειδή οί πόροι τού Δήμου δέν ήρκουν 
νά θεραπεύσωσι τάς εξαιρετικός τών μουσουλμάνων άνάγκας, έκτος 
τής τελείας έξαντλήσεως τού Δημοτικού Ταμείου, τρις έν διαστήματι 
εξαμήνου προέβη είς καταθλιπτικούς έράνους μεταξύ τών συμπολι
τών ιδία Ε λλή νω ν  καί ’Αρμενίων συλλέξας μηνιαία ποσά χιλιάδων 
λιρών χρυσών καί διαθέσας άποκλειστικώς ταΰτα ύπέρ τής συντηρή- 
σεως τού τουρκικού πληθυσμού. Οί Βούλγαροι έν τώ πολεμικώ αύ
τών προγράμματι περιελάμβανον καί τήν κατεδάφισιν τών μή τελείως 
καινουργών οικιών καί κατά τόν τρόπον τούτον έν Τυρολόη έκρήμνι- 
σαν όκτακοσίας δέκα οικοδομάς, έν Ραιδεστώ όμως ό Δήμος δ ι’ άλ- 
λεπαλλήλων έγγραφων καί τηλεγραφημάτων, άτινα άπηύθυνεν είς 
τήν Κυβέρνησιν καί τόν Βασιλέα τής Σόφιας, κατώρθωσε ν ’ άπο- 
τραπή ή έφαρμογή τού προγράμματος τούτου έν Ραιδεστώ.

Ό  Δήμος Ραιδεστοΰ διευθυνόμενος ύπό χριστιανών μόνον κατά 
τό διάστημα τής βουλγαρικής κατοχής, κατώρθωσε νά παραλάβη έκ τής 
λείας πολέμου ήν είχον ύπό τήν κυριότητα των αί Στρατιωτικοί *Αρ- 
χαί 80.000 χιλιόγραμμα διπυρίτου καί νά διαμοιράση τούτον είς τούς 
τουρκικούς πληθυσμούς. Έμεσολάβησεν αποτελεσματικούς ύπέρ έπι- 
στροφής ύπερτριάκοντα προκρίτων μουσουλμάνων άπελαθέντων πεζή 
είς Σαράντα ’ Εκκλησίας, καί έν γένει τοιαύτην πατρικήν μέριμναν 
έπεδείξαντο ό Δήμος καί οί 'Έλληνες τής Ραιδεστοΰ ύπέρ τών μου
σουλμάνων, ώστε ούδέν νά δικαιολογή τάς αιμοχαρείς διαθέσεις τής 
έπελθούσης τουρκικής κυριαρχίας.
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Μία έπιοτολη τοϋ αδελφόν τον 'δ'ύματος.

«’Έκθεσις δολοφονίας ύπό τών Βουλγάρων του ’Αρχιδιακόνου 
Δημητρίου Γ'ιαννοπούλου έτών 42.

» Έ ν  τώ φαρμακείω του κ. Σάββα Γιαννοπούλου άδελφου τοΰ 
δολοφονηθέντος, τη 1 2η Ίανουαρίου 1913 παρουσιάσθησαν δύο Βούλ
γαροι, ό δολοφόνος Μαρόζωφ Θεόδωρος ό όποιος κατείχε θέσιν 
Ύποδιευθυντου τής Τραπέζης «Βαλκάν» έν Ρουστσουκίω καί Βασί
λειος, δεκανεύς του Ιππικού. Συνομιλήσαντες άναμεταξύ των ό Μα
ρόζωφ έλαβεν δπλον είδος «Μπρόβνικ» άπό τόν σύντροφόν του Βα
σίλειον, άμέσως δέ τό διηύθυνεν έναντίον τοΰ Διακόνου άνευ ούδε- 
μιας αιτίας, καί έδολοφόνησεν αυτόν. Μετά τήν δολοφονίαν συνελή- 
φθησαν ό δολοφόνος καί ό σύντροφος αύτοΰ, καί άνεκρίθησαν ύπό 
του άνακριτου Μιχαήλ Μαντώφ, δικηγόρου έκπληρουντος χρέη άνα- 
κριτου, ό όποιος εΐπεν είς τόν άδελφόν του άρχιδιακόνου «αί τοιαύ- 
της φύσεως ύποθέσεις θά έξετασθώσι μετά τόν πόλεμον». Οί δολο
φόνοι άπεπειράθησαν νά δολοφονήσωσι καί τόν άδελφόν του Σάββαν. 
Ό  άρχιδιάκονος άφήκεν άπροστάτευτον μητέρα καί άδελφήν.

Έ ν  Ραιδεστώ τή 13η Ίανουαρίου 1913.

Ό  άδελφός του δολοφονηθέντος 

Σάββας Γιαννόπονλος

Φαρμακοποιός»

01 ΘΡΑΚΕΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟΝ 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Αί βουλγαρικαί άτιμώσεις καί σκληρότητες τάχιστα έξηνάγκα- 
σαν τούς θρακικούς πληθυσμούς νά νοσταλγήσουν τό νόμιμον τουρ
κικόν καθεστώς. Οί δυστυχείς Θράκες έχαιρέτισαν τήν έμφάνισιν 
του συμμάχου καί χριστιανικού στρατού ώς σύμβολον έλευθερίας 
καί ευτυχίας, δέν ήργησαν δμως ν ’ άντιληφθώσι πόσον ήπατήθησαν.

Οί Βούλγαροι εύθύς άμα κατέλαβον τήν περιφέρειαν Ραιδε- 
στοΰ— 'Ηρακλείας — Μαλγάρων — Χαιριουπόλεως, ήθέλησαν νά έργα- 
σθώσι προπαγανδιστικούς ύπό τήν διττήν μορφήν τοΰ έκκλησιαστι-
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κού—έξαρχικής, σχισματικής—προσηλυτισμού καί του έθνικοΰ διά του 
έκβουλγαρισμοϋ τών κατοίκων. Είς ολόκληρον τήν ώς άνω περιφέ
ρειαν τής βουλγαρικής κατοχής μόνον είς τό χωρίον Γενή Τσιφλΐκ 
ύπήρχον σλαυόφωνοι τινές (') κάτοικοι μή ύπερβαίνοντες τούς εκα
τόν, προσχωρήσαντες καί είς τό Βουλγαρικόν Σχίσμα, οϊτινες άμα 
τή έμφανίσει του βουλγαρικού στρατού κατέστησαν θρασείς καί 
έζήτουν νά άρπάσωσι τάς περιουσίας καί ιά  ζώα τών Ε λ λή νω ν  
κατοίκων πιέζοντες καί έκβιάζοντες αυτούς, ώς έπραξαν εναντίον 
τού ομογενούς Χατζή ’Αθανασίου καί τής οικογένειας αύτοΰ δπως 
προσεταιρισθώσι τά κτήματά του.

Έ ν  τούτοις ό βουλγαρικός στρατός ύπό τό πρόσχημα δτι οί 
πληθυσμοί ε ίνα ι βουλγαρικοί, έξηνάγκαζε τούς κατοίκους πολλών 
χουρίων έν οις τούς τού Κιοσελέζ, νά άποδημήσωσιν είς Βουλγα
ρίαν ! Ε ίνα ι δέ προφανές δτι οί Βούλγαροι προβλέποντες τήν τα- 
χεΐαν άποχώρησίν των έκ Θράκης έσκόπουν νά δημιουργήσουν με- 
τακίνησιν πληθυσμών έκ Θράκης πρός τήν Βουλγαρίαν ινα προτά- 
ξωσιν άκολούθως τό έπιχείρημα δτι οί θρακικοί πληθυσμοί έγκατα- 
λείπουν τήν Θράκην, φεόγοντες τήν τουρκικήν κακοδιοίκησιν.

Ο ί Βούλγαροι έξω&ονν τούς" Τούρκους κατά τών 'Ελλήνω ν.

'Η «συμμαχική» συμπεριφορά τών Βουλγάρων εΐχεν ήδη τελείως 
έξατμισθή. Οί Θράκες εύρεθέντες μεταξύ σφύρας καί άκμωνος, με
ταξύ Βουλγάρων καί Τούρκων, ήπόρουν περί τού πρακτέου. Ά ντε- 
λαμβάνοντο δτι τό βουλγαρικόν καθεστώς ήτο τελείως προσωρινόν 
καί διέβλεπον δτι τάχιστα οί Τούρκοι θά έπανήρχοντο δπως άσφα-

1. Ό  Ε ρ ρ ί κ ο ς  Κήπερ έν  τώ Έθνοκρατ ικώ Χάρτη —Βερολινον  1878— 
σημε ιο ΐ  τά έξης : «Αί  Βουλγαρ ικαί  άποικίαι  τής Θράκης ουδόλως έπιβλη- 
θ ε ΐσ α ι  μεταξύ τών ελλην ικών πληθυσμών τής χώρας ταύτης,  άντ ιθέτως 
όπέστησαν τήν έλληνικήν έπιρροήν».  Ό  Κήπερ άναφέρε ι  δτ ι  μόνον ε ίς τήν 
Στράντζαν  έν τή Νονιοανατολική Θράκη ύπάρχουσι  Βούλγαρο ι  τινές.  Κατά 
τόν εθνογραφικόν Χάρτην του Ά μ ί  Μπουέ,  ούδε ί ς Βούλγαρος  ύπάρχει  έν τώ 
Νομώ Ραιδεστοΰ.

Κατά τόν Εθνογρα φικ όν  Χάρτην τοΟ Λεγιάν μόνον είς τήν ορεινήν 
περιφέρε ιαν τής Στράντζας  ύπήρχον έκατοντάδες τ ινές  Βουλγάρων.  Ε π ί 
σης καί κατά τόν χάρτην του Ρεκλούς.

Κατά τόν ’Εθνογραφικόν Χάρτην τοΟ Ίρμπί  ούδείς Βούλγαρος ύπάρ- 
χε ι  έν τώ Νομώ Ραιδεστοΰ.

Κατά τόν ’Εθνογραφικόν Χάρτην του Σύνβετ  είς τήν Σ τ ρ ά ντ ζα ν  
υπάρχουν Έλλ η νο βο υλ γα ρο ί  τινες.
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λώς άντεκδικηθώσιν. Ά λ λ ’ οί Βούλγαροι θά είχον ήδη άναχωρήΐτει, 
ιθαγενείς βουλγαρικοί πληθυσμοί δέν ύπήρχον καί μόνον τά μαρτυ- 
ρήσαντα στήθη τών Ε λ λή ν ω ν  θά έδέχοντο τά νέα κτυπήματα τής 
ειμαρμένης. ’Αλλά καί άν ύπήρχον κάτοικοι Βούλγαροι, βεβαίως οί 
παλινοστοΰντες Τούρκοι δέν θά έστρέφοντο κατ’ αύτών. Καί δέν 
πρόκειται περί άπλής γνώμης. Ε ίνα ι έπισήμως άποδεδειγμένον δτι 
αί Βουλγαρικοί Ά ρ χ α ί Ραιδεστοΰ υπέδειξαν έμπιστευτικώς είς επ ι
σήμους Τούρκους, φανατικούς μισέλληνας, δτι Sύνανται νά κτνποϋν 
τούς "Ελλην α ς δήθεν άμυνόμενοι καί άν δέν έχουν δπλα, ή Βουλγα
ρική Διοίηησις d a  ηρομηϋ'εύόΤ) κρυφίως είς αυτούς. Ό  κοινός εχ 
θρός διά τούς Τούρκους καί Βουλγάρους ήτο ό Έ λλ η ν .  Αύτός 
έπρεπε νά έξοντωθή. Αύτός έπρεπε νά έξαφανισθή τής Θράκης. Αί 
επιθέσεις άτάκτων Τούρκων κατά τών έλληνικών χωρίων τής πε
ριφέρειας Ραιδεστοΰ, Τσανακτσή, Σ ιμ ιτλή καί Σελτζί-κιοϊ, έγένοντο 
τή ύποδείξει τών Βουγαρικών ’Αρχών.

ΎΑ&λοι ’Αρμενίων.

’Εν τή όδω Ραιδεστοΰ— Μαλγάρων, άτακτοι Τοΰρκοι συλλα- 
βόντες άμαξαν μεταφέρουσαν ’Αρμενίους ταξειδιώτας έλήστευσαν 
αυτούς ('). Οί ’Αρμένιοι τών Μαλγάρων παρορμηθέντες ύπό τοΰ 
έκεΐ Βουλγάρου Διοικητοΰ καί έξοπλισθέντες παρ’ αύτοΰ καί συνο- 
δευόμενοι ύπό τινων Βουλγάρων στρατιωτών, έπέδραμον κατά τινων 
τουρκικών χωρίων τής περιφερείας Μαλγάρων καί έλεηλάτησαν τάς

1. Αί λ έξε ι ς  « ’Αρμένιοι »  καί «Σφαγ ή»  άπέβησαν σχεδόν συνώνυμοι .  'Η 
πολι τ ική τών Τούρκων έναντ ι  τών ’Αρμεν ίων ε ίχ ε ν  ώς βάσιν πάντοτε  τήν 
έξόντωσιν τών δευτέρων,  διότ ι  ’Ασιατ ικός Λαός αύτός προσεχώμησεν  είς 
τήν Γρηγορ ιανήν Εκκλη σ ίαν .  Τώ 1860 έδόθη είς τήν ’Αρμενίαν εν ε ίδος 
Συ ντ ά γμ α το ς  δπως δισικηθή κατόπιν προσπαθε ιών τών ’Αρμενίων διατε- 
λούντων είς μ εγ άλ ας  καί έμπιστευτ ικάς  θέσε ις  παρά τοΐς  Σουλτάνοις.  ’Ακο
λούθως αί Συνθήκαι  του ‘Αγίου Στεφ άνου και Βερολίνου αφι έρωσαν ακα
δημαϊκά άρθρα τ ινα ύπέρ τών ’Αρμενίων,  παρε ιηρήθη  δέ καί ή έπέμβα- 
σις τής ’Αγγλ ικής  δ ιπλωματίας  υπέρ τών ’Αρμενίων.  Ά λ λ ’ αίφνης ή Ρωσ- 
σία ένδ ιαφερομένη διά τήν ύπερκαυκασίαν πολι τ ικήν της, π ι έζ ε ι  τούς ’Αρ
μενίους ο ϊτ ινες ,  δπο^ς άπαλλαγώσι  τών ονύχων τής ’Ά ρκ τ ο υ  τοΰ Βορρά,  
συνομωτοΰν κατά τοΰ ’Αλεξάνδρου III. ’Επακολουθε ί  ή πολι τική τών διω
γμών καί τών σφαγών τών ’Αρμενίων ύπό τών Σουλτάνων.  Αί  σφαγαί  
τής Ά μησσοΟ—Αύγουστος ,  Σ επ τ έμ βρ ιο ς  1894—έπλήρωσαν φρίκης τήν κο ι 
νήν γνώμην τής Ευρώπης,  ήτ ι ς ήθέ λησε  νά έπέμβη,  ά λ λ ’ ούδέν κατώρθωσε.  
Κατά τόν ’Οκτώβριον 1895 λαμβάνουν χώραν σφαγαί  ’Αρμενίων έν αύτή τή
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οικίας αύτών. Μάλιστα είς τό χωρίον Δεβελή-Ίντισή έγύμνωσαν τήν 
κατοικίαν του εύπορου Χότζα καί ακολούθως έκρεούργησαν αύτόν.

Ή συνεργασία τών Α ρμενίω ν μετά τών Βουλγάρων πολλαχοΟ 
έξεδηλώθη. Έκοινολογεΐτο δέ δτι ό ’Αρμένιος Επίσκοπος δστις ε ίχε 
καταφύγει είς τήν Βουλγαρίαν έστελλεν οδηγίας πρός τούς έν Μαλ- 
γάροις καί Ραιδεστώ ’Αρμενίους δπως συμπράττουν μετά τών Βουλ
γάρων είς τάς κατά τών Τούρκων καί Ε λ λή ν ω ν  ένεργείας.

Πλήν δέν ήργησαν καί οί πρόκριτοι ’Αρμένιοι νά διαβλέπουν 
έγγύς τήν ήμέραν τής παλινοστήσεως τής τουρκικής κυριαρχίας. Καί 
δια μυστικής συνεργασίας μετά τής Ε λλη ν ική ς  Μητροπόλεως, τού 
Καδή, άναπληροΰντος τόν άπουσιάζοντα Μουφτήν καί τών Τούρκων 
προκρίτων, έπεζήτουν νά φαίνωνται δτι δέν έγκρίνουν τήν πολιτείαν 
τών κατεχόντων τήν Θράκην βουλγαρικών στρατευμάτων, ή διαγωγή 
τών όποιων ύπήρξεν άπαισία.

Π οϊα ι αί μέθοδο ι τών Πολιτικώ ν ’Αρχών.

Έ ν τώ μεταξύ οί Βούλγαροι έχοντες ύπ’ δψιν τήν έκ Θράκης 
άποχώρησίν των, κατεγίνοντο είς τήν περισυλλογήν καί τήν μετα- 
κόμισιν δλων τών έπίπλων τών δημοσίων ιδρυμάτων. Τό διοικητή- 
ριον, τά νοσοκομεία, οί στρατώνες άπεγυμνοΰντο τών έπίπλων, θυ- 
ρών, παραθύρων, δαπέδων, άντλιών καί μέχρι τών μαρμάρινων δα
πέδων άκόμη. Παν δ,τι ήτο δυνατόν νά μετσφερθή ήρπάζετο καθώς 
καί τά εύτελέστερα τών πραγμάτων.

Έ κ παραλλήλου ή Βουλγαρική Πολιτική Διοίκησις ύπήρξεν 
άνταξία τής φήμης της. Άνεκινοΰντο πσλαιαί δίκαι καί παρελαμ- 
βάνοντο μεγάλα χρηματικά ποσά διαφιλονεικούμενα άπό τών Τραπε
ζών. Πάντες οί καταστηματάρχαι έξηναγκάσθησαν νά άναρτήσωσί 
βουλγαρικός έπιγραφάς. Οί παντοπώλαι, οίνοπώλαι καί λοιποί έπι- 
τηδευματίαι, έξηναγκάσθησαν νά προκαταβάλωσιν μεγάλα έπιτηδεύ-

Κων/πόλει .  Κατά τόν Νοέμβριον,  Δ εκ έμβ ρ ι ον  του 1895 έπακολουθοϋν αί με·  
γάλ α ι  σφαγαί  τών ’Αρμεν ίων  έν τή Πρωτευοόση τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας.  Κατά τό 1896 λαμβάνουν χώραν σφαγαί  ’Αρμενίων είς τό Βάν καί 
έν Κων)πόλει  τό περίφημον έπε ισόδιον  τής ’Οθωμανικής Τραπέζης  μ ε θ ’ δ 
δι επράχθησαν έκ νέου σφαγαί  ’Αρμενίων.  Ή σε ιρά τών σφαγών αυτών εδω- 
κεν ε ίς τόν Σουλτανον  Ά β δ ο ύ λ  Χαμ ίτ  τούς τ ί τλους  «Σο υλτ άν ος  Δ ο λ ο φ ό 
νος^, « ’Ερυθρός Σουλτάνος» .  Ευτυχώς ή ’Αγγλ ική δ ιπλωματία  έπενέβη έναρ- 
γ έ σ τερ ον  καίτοι  ή Γαλλ ική πολι τ ική ήθέλησε  νά έφαρμώστ] τόν δρον τής 
«άκεραιότητος»  τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορ ίας .
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ματα. 'Όσοι Τούρκοι έφυγον έγκαταλείψαντες τούς αγρούς των 
μετά τής σποράς, δέν επετράπη νά θερίσωσι δι’ αντιπροσώπων. Τήν 
συγκομιδήν έλαβον οί Βούλγαροι. Πάντες οί γεωργοί έπλήρωσαν 
δεκάτην. Οί χωρικοί οϊτινες έφερον έκ τών κήπων καί άγρών τά προϊ
όντα των είς τήν πόλιν πρός πώλησιν, έξηναγκάζοντο νά πληρώνουν 
διαπύλια ποσά ενίοτε διπλάσια τής τιμής του προϊόντος. Τοιουτο
τρόπως διεκόπη πασα μεταφορά τροφίμων είς τάς πόλεις καί κωμο- 
πόλεις. Έ κ  Ραιδεστοϋ ούδέν άτμόπλοιον ήδύνατο ν ’ άναχωρήση πριν 
ή οί έπιβάται πληρώσωσι διά τήν άποβίβασιν ή έπιβίβασίν των.

‘Η τοιαύτη τακτική τών βουλγαρικών Πολιτικών ’Αρχών δέν 
ήργησε νά φέρη τούς θρακικούς πληθυσμούς είς άπόγνωσιν, πλεΐ- 
στοι δέ ειχον άπόψασιν ν ’ άναχωρήσωσι καί θά έκαμνον τούτο άν 
οί Βούλγαροι τοΐς έπέτρεπον νά πωλήσωσι τάς ακινήτους αύτών 
περιουσίας καί νά μεταφέρωσι τά κινητά. Προ παντός οί Βούλγαροι 
ήδιαφόρουν διά τήν τιμήν τών Ε λ λ ή ν ω ν  κατοίκων. Γεγονότα, ώς τό 
κάτωθι άναφερόμενον, έλάμβανον χώραν καθημερινώς. Οί δράσται 
αύτών συνέχιζον τάς βδελυγμίας των διότι παρέμενον άτιμώρητοι.

Τήν 26ην ’Ιουνίου 1913 κατά τάς νυκτερινός ώρας, δέκα πέντε 
Βούλγαροι στρατιώται έξεβίασαν έν Χρυσαμπέλω (Κουμβάω) τήν 
οικίαν τοΰ Γεωργίου Ζωγράφου καί πολλάς άλλας άνηκούσας είς 
προύχοντας καί τήν του Χριστοδούλου Παλαιολόγου έπί τής συζύ
γου του οποίου ήσελγησαν έξ έξ αύτών έπί παρουσία του άτυχους 
συζύγου καί τών συγγενών αύτής, τούς όποιους έφυλάκισαν διότι 
«έφάνησαν δύστροποι είς τάς διαταγάς τής άρχής».

Οί Βούλγαροι ανάξιοι της δο^είοης εντολής.

Αί μέθοδοι καί ή τακτική τών βουλγαρικών Πολιτικών ’Αρχών 
άπέδειξαν δτι ό Δυτικός πολιτισμός οόδόλως έπηρέασε τά τέκνα 
τού Κρούμου. Οί Βούλγαροι άνεπίδεκτοι μαθήσεως καί προόδου υ
πήρξαν βάρβαροι έν μέσω τοϋ θρακικοϋ περιβάλλοντος, δπερ άπό 
πόσης άπόψεως ήτο κατά πολύ πολιτισμένον τών έκ Σόφιας δορυ- 
κτητόρων.

Οί Βούλγαροι ήλθον είς Θράκην σταυροφόροι, σημαιοφόροι του 
πολιτισμού, διώκται τών βαρβάρων Όσμανλιδών.

Οί Βούλγαροι έφυγον έκ Θράκης μ ετ ’ ολίγων μηνών όδυνηράν 
στρατιωτικήν κατοχήν, άποδειχθέντες άνίκανοι να διοικήσουν, αρπα
γές, βιασταί, καταχρασταί, ασεβείς τυμβωρύχοι, κτηνάνθρωποι.

Ε ίνα ι άληθές δτι κατά τόν Συμμαχικόν Βαλκανικόν πόλεμον 
διεξήγαγον μάχας καί έκέρδισαν νίκας ούχί μικράς σημασίας, ώς
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ε ίνα ι ή τών Σαράντα Εκκλησιώ ν καί τής Άρκαδιουπόλεως, ύπό τήν 
οδηγίαν του στρατηγού Σάββωφ. Υπήρξαν δμως άνίκανοι νά διοική- 
σωσιν έστω καί προχείρως καί στοιχειωδώς τάς στρατιωτικώς κατε- 
χομένας χώρας. Α μ α θ ε ίς ,  άπολίτιστοι, ώς έπί τό πλεΐστον χωρικοί, 
υπήρξαν κατώτεροι τής εντολής τήν όποιαν άνέλαβον ύπό τής Βα λ
κανικής Συμμαχίας.

Έ ν  συμπεράσματι διαπιστοΰται κατά τόν πανηγυρικώτερον 
τρόπον δτι ή κάθοδος τών Βουλγάρων είς τήν θάλασσαν του Μαρ
μαρά τούς άπεγύμνωσε τελείως άπό άπόψεως εθνισμού καί πολιτι
σμού. Δ ιότι έάν ύφίστατο καί κάποια ιδέα περί τής μαχητικότητος 
τού στρατού των καί τής όργανώσεως τού κράτους των, αϋτη κατέ
πεσε με τήν σύγκρισιν τού περιβάλλοντος, είς δ εύρέθησαν, τής άπό 
πάσης πλευράς δηλαδή άνωτερότητος τού θρακικοΰ πληθυσμού είς 
δλας αύτού τάς έκδηλώσεις.

Ό  στρατός των άπό άπόψεως έμφανίσεως, ενδυμασίας, οπλι
σμού καί έπιμελητείας ένεφάνισε μωσαϊκόν καί ένα οίκτρόν φαινό- 
μενον έλλείψεως καί άνεπαρκείας έφοδίων καί μέσων ένός συγχρο
νισμένου στρατού.

Αί ποικίλαι στολαί του, ενίοτε δέ καί ό πενιχρός ιματισμός τών 
εθελοντών του, ή έλλειψις άρβυλών ή ύποδημάτων καί ή άντικατά- 
στασις αύτών άπό τά γνωστά πέδιλα (γουρουνοτσάρουχα) καί ό 
ούχί ομοιόμορφος οπλισμός των, άντί νά εμπνέουν φόβον ή θαυμα
σμόν, προεκάλουν δυσμενή σχόλια, οίκτον καί θυμηδίαν.

Οί άξκωματικοί τού βουλγαρικού στρατού άντιλαμβανόμενοι 
τήν τοιαύτην θλιβεράν έντύπωσιν, ήν προεκάλει ό στρατός των είς 
πάν βήμά του, προσεπάθουν νά δικαιολογηθούν δ τι, λόγω τών άνα- 
πεπταμένων μετώπων, ό τακτικός στρατός έχρησιμοποιεΐτο είς έπί- 
καιρα σημεία καί ή κατοχή τής Θράκης άνετέθη είς έθνοφύλακας ή 
άτάκτους. "Ακριβώς τούτο έστρέφετο κατά τών ελληνικών πληθυ
σμών τής ύπαίθρου, διότι οί περίεργοι καί αύτόκλητοι αυτοί έλευθε- 
ρωταί προέβαινον είς παντός είδους αυθαιρεσίας, πιέσεις, φόνους, 
καταδυναστεύσεις, ληστείας καί διαρπαγάς. 'Η έλλειψις έπ ιμελη
τείας τούς ήνάγκαζε νά καταφεύγουν είς άθρόας επιτάξεις άγαθών 
τής ιδιωτικής περιουσίας, έναντι τών όποιων έξέδιδον άποδείξεις 
άσφραγίστους άνευ στελεχών, τάς περίφημους καί όνομαστάς ράαηι- 
σκες, α ϊτινες, έγένετο άμέσοος άντιληπτόν έκ τού τρόπου τής έκδό- 
σεώς των, δτι ούδέποτε έπρόκειτο νά έξαργυρωθώσιν. 'Επειδή μά
λιστα έγράφοντο είς τήν βουλγαρικήν γλώσσαν, οί άπογυμνούμενοι 
τών άγαθών των ίδιοκτήται, δέν ήτο εΰκολον νά άναγνώσουν τό πε-
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ριεχόμενον τών αποδείξεων τούτων, δταν δέ ευρισκον τρόπον άνα- 
γνώσεως αύτών έμενον κατάπληκτοι προ του περιεχομένου, δπερ 
ήτο τελείως άσχετον μέ τήν πραγματικότητα. 'Υπήρξαν περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας, ό έκδίδων τήν τοιαύτην άπόδειξιν έπιτάξεως κα
τώτερος άξιωματικός ή ομαδάρχης έγραφεν έν αυτή: «Γόν κομιστήν 
του παρόντος νά τόν κακοποιήσετε καί νά τόν περιποιηθήτε άναλό- 
γως». Έ άν  μάλιστα άνέψερον καί άριθμούς βάρους ή ποσών τών 
έπιταχθέντων εμπορευμάτων, οί μέν άριθμοί ήσαν άκριβεΐς άλλά 
ώριζον τούς ραβδισμούς ή τάς ημέρας φυλακίσεως ή κακώσεως τοϋ 
κατόχου τής άποδείξεως.

Είνα ι περιττόν νά προστεθή ότι, κατ’ αυτόν τόν τρόπον ούδε- 
μία άποζημίωσις κατεβλήθη παρά του βουλγαρικού κράτους διά τάς 
γενομένας παρά τού στρατού του επιτάξεις, έάν δέ τούτο συνέβη 
σπορσδικώς είς περιπτώσεις τινάς γνησίων υπογραφών καί σφραγί
δων στρατιωτικών μονάδων, έπετεύχθη κατόπιν δικαστικού άγώνος 
ή ιδιαιτέρων συμφωνιών μετά έπιτηδείων μεσαζόντων Βουλγάρων, 
οϊτινες έκαρποΰντο τό μεγαλύτερον μέρος τής άποζημιώσεως.

Ό  βουλγαρικός στρατός έφιλοξενεΐτο διά τής βίας είς μέν τά 
χωρία είς τάς οικίας τών άγροτών, είς τάς πόλεις δμως έντός 
τών έκκλησιών, τών σχολείων καί τών δημοσίων καταστημάτων, ώς 
έκ τούτου δέ ήτο άφάνταστος ή προξενουμένη καταστροφή, διότι, ώς 
καί άλλαχοΰ τού παρόντος άνεφέραμεν, οί....εύγενεΐς φιλοξενούμε
νοι έφθανον μέχρι χρησιμοποιήσεως τών ξύλινων δαπέδων καί θυρών 
πρός θέρμανσίν των κατά τόν χειμώνα ! ! Ό  διευθυντής τής Αύτο- 
κρατορικής ’Οθωμανικής Τραπέζης Ραιδεστοΰ χαρακτηριστικώς διη
γείτο ότι ή είς τήν εϊσοδον τής Τραπέζης έγκατασταθεΐσα βουλγα
ρική φρουρά άφήκε τά ϊχνη τής διαβάσεώς της είς άκαθαρσίας καί 
μόλυνσιν^τής άτμοσφαίρας έπί πολλούς μήνας καί μετά τήν άποχώ- 
ρησίν της, καί μεθ ’ δλα τά δραστικά μέσα καθαριότητος, άτινα έχρη- 
σιμοποίησεν ή Τράπεζα διά νά έξαλείψη τήν άφόρητον δυσοσμίαν.

Διότι οί άπόγονοι τού Κρούμου κατείχοντο άπό γενικήν άντι- 
πάθειαν καί εύρίσκοντο είς έχθρικάς σχέσεις μέ τήν έννοιαν τής κα
θαριότητος, μή τολμώντες ουτε τήν προξενούσαν είς αύτούς έκπλη- 
ξιν είς τό άντίκρυσμά της θάλασσαν νά χρησιμοποιήσουν πρός κα
θαρισμόν τού σωματικού των ρύπου, ίσως διότι έφρόνουν δτι, έπρε- 
πεν οΰτος νά μή ύστερή τού ψυχικού το^ν τοιούτου.

Ά λ λ ά  καί οί εύάριθμοι πολιτικοί υπάλληλοι, οϊτινες ένεφανί- 
σθησαν είς τάς πόλεις, έπαρουσίασαν άξιοθρήνητον φαινόμενον κα- 
τωτερότητος καί έλλείψεω ς στοιχειωδών κοινωνικών καί κοσμικών 
προσόντων. Τούτο δέ καί είς αύτήν τήν Ραιδεστόν, εκτός σπανίων
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εξαιρέσεων, ένώ κατεβλήθη προσπάθεια είς τήν παραλιακήν αυτήν 
ανθούσαν πόλιν νά άποσταλή έκλεκτικώς ή πλέον προηγμένη μερίς 
τών τε αξιωματικών καί τών πολιτικών ύπαλλήλων.

Ό  καθηγητής, Νομάρχης Ραιδεστοϋ, έδανείσθη ύψηλόν πίλον 
διά νά έμφανισθή ε ις  τινα δοξολογίαν, τοΰ υψηλού δμως πίλου δέν 
έγένετο κατάλληλος προσαρμογή πρός τήν λοιπήν περιβολήν του 
άνωτάτου τούτου λειτουργού του βουλγαρικού κράτους.

Οί ευτυχώς προσωρινοί οδτοι έπισκέπται έμενον κατάπληκτοι 
προ τής κοινωνικής καί κοσμικής προόδου τής Ραιδεστοϋ, κατεβρό- 
χθιΓον μέ βουλιμίαν τά προσφερόμενα είς αύτούς κατά τά παρατι
θέμενα γεύματα ευγεστα εδέσματα καί έξέφραζον τόν θαυμασμόν 
των διά τήν μαγειρικήν καί ευρωπαϊκήν έπίπλωσιν τών οικιών, αϊτι- 
νες έξηναγκάζοντο νά τούς φιλοξενούν.

Καραβάνια ολόκληρα βωδαμαξών μετέφερον τά ?\.άφυρα πρός 
τήν Βουλγαρίαν, δέν περιωρίζοντο δέ μόνον είς τά πολυτελή καί 
άξίας εϊδη, ά λ λ ’ έφθανον μέχρι τού σημείου νά άποκυμίζουν σωλή
νας θερμαστρών καί λευκά μάρμαρα αποχωρητηρίων, ϊνα χρησίμο- 
ποιήσωσι ταΰτα είς τάς οικίας τής πρωτευούσης των.

Έ άν οί Βούλγαροι έφαντάζοντο δτι θά συνήντων τοιαύτην έξέ- 
λιξιν καί άνωτερότητα πολιτισμού είς ολόκληρον τήν Θράκην καί 
έάν έκυβερνώντο μέ σύνεσιν καί φρόνησιν καί έχοντες συναίσθησιν 
τής ίδικής των μηδαμινότητος, θά άπέφευγον νά έμφανισθοΰν, του
λάχιστον είς τάς πόλεις, διό νά μή γίνη τόσον αίσθητή ή προκλη- 
θεϊσα σύγκρισις καί διά νά μή καταπέση τόσον άδόξως ό θρύλος 
τής κομπορρήμονος καί πεφυσιωμένης προπαγάνδας των, είς ήν έστή- 
ριζον τήν έθνολογικήν των έπικράτησιν.

Ω σάν νά μή έφθανον αί ίστορικαί άποδείξεις περί τής βαρβά
ρου καταγωγής των, ή προσωρινή κατοχή τής Θράκης ήλθε νά έπι- 
σφραγίση μέ άκαταμάχητον πραγματικότητα τό γεγονός δτι τά μετέ- 
πειτα έτη τής συγκροτήσεώς των είς κράτος δέν ϊσχυσαν νά τούς 
μετεκπαιδεύσουν καί νά μεταβάλλουν τήν παλαιόν των ιστορίαν καί 
άπέδειξαν δτι, κατά λάθος ή Βουλγαρία εύρέθη μεταξύ τών κρατών 
τής Εύρώπης.

Φαίνεται δτι τά έθνη καί οί άνθρωποι καί μέ τήν πάροδον τών 
αιώνων διατηρούν τά ένστικτα τής ιστορικής άρχικής των προελεύ- 
σεως καί έξορμήσεως.
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΩΝ — NEAl ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ

ΕΜ ΠΡΗΣΜ ΟΙ — ΔΙΑ ΡΠ Α ΓΑ Ι — Λ Η Σ Τ Ε Υ Σ Ε ΙΣ  — ΦΟΝΟΙ

νΗτο ή 1η Ιουλίου τοΰ 1913. ’Ακόμη δέ αί πολιτικαί βουλγαρι- 
καί άρχαί Ραιδεστοϋ δέν είχον άποσυρθή τής πόλεως, δτε είς τά 
άνοικτά τής θαλάσσης του Μαρμαρά έφάνησαν τρία τουρκικά πολε
μικά. ’Ήρχοντο αί τουρκικαί άρχαί, συνοδευόμεναι ύπό στρατού ϊνα 
άνακαταλάβουν τήν πόλιν.

Είς τήν προκυμαίαν πλήθη λαού, ε ϊτε  έκ φόβου κινούμενα, ε ίτε 
έκ τής ζωηράς έπιθυμίας ν ’ άπαλλαγώσι τών Βουλγάρων, άνέμενον 
τήν προσέγγισιν τών πλοίων καί τήν άποβίβασιν τών Τούρκων.

Είς τό Διοικητήριον παρευρίσκοντο ό Βούλγαρος Νομάρχης, ό 
γραμματεύς του καί ό Λιμενάρχης, δπως παραδώσωσι διά πρωτο
κόλλου τήν πόλιν. Είς τό γραφεΐον τού Βουλγάρου Νομάρχου συν- 
ήλθον καί οί Πνευματικοί ’Αρχηγοί μετά τών Δημογερόντων καί οί 
Πρόξενοι μετά πλείστων προκρίτων δπως παραστώσιν είς τήν όπο- 
γραφήν τοΰ πρωτοκόλλου τής παραδόσεως.

"Αμα τή άγκυροβολία τών πολεμικών, άπεβιβάσθη ό ύπολογα- 
γός Χατζή-Σαμή-βέης, δστις άμέσως διέταξε τήν υποστολήν τής 
βουλγαρικής σημαίας καί τήν έπαρσιν τής τουρκικής. Ό  Βούλγαρος 
Νομάρχης προσεφώνησε τόν Τούρκον αξιωματικόν καί προέτεινε τήν 
άμεσον σύνταξιν τού πρωτοκόλλου παραδόσεως. Ό  Σαμή-βέης άπήν- 
τησεν δτι ή Ραιδεστός κατελήφθη διά τής ένόπλου δϋνάμεως βία, 
διότι εΐχεν ήδη παρέλθη ή ταχθεισα ύπό τής Αύτοκρατορικής κυβερ- 
νήσεως προθεσμία. Έ ν  τώ μεταξύ προσήλθε καί ό ’Αρχηγός τού 
τουρκικού στρατού άνακατοχής συνταγματάρχης Έσρέφ-βέης. 'Ότε 
δμως ό Βούλγαρος Νομάρχης ήρχισε νά τόν προσαγορεύη, ό Τούρ
κος συνταγματάρχης έκάθησε, ήναψε σιγάρον καί είρωνικώς προση- 
τένιζε τόν άγορεύοντα. Ευθύς δέ ώς οδτος κατέληξε νά ζητήση τήν 
ύπογραφήν πρωτοκόλλου παραδόσεως, ό Έσρέφ-βέης ύψωσε τούς 
ώμους καί άπήντησεν :

«Σ ε ίς  έκαθήσατε ολίγους μήνας καί ήρπάσατε καί τάς κερά
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μους τών οίκιών ακόμη. Είς τήν αποβάθραν αφήσατε μόνον μίαν σα
νίδα. Λάβετε τώρα καί αύτήν καί άπέλθετε».

Ό  Βούλγαρος Νομάρχης έμεινεν εμβρόντητος. Άκολούθως ό 
συνταγματάρχης Έσρέφ βέης στραφείς πρός τόν Καδή άνέθηκεν 
αύτώ τήν προσωρινήν άσκησιν των καθηκόντων του Μουτεσαρίφου.

Ή κατάληψις τής πόλεως ύπό του έξελθόντος τών πολεμικών 
άτάκτου τουρκικού στρατού (βασιβουζούκων) έγένετο έν μέσω πυ
κνών πυροβολισμών καί πανικού. Πάντες οί Βούλγαροι (άριθμός άνε- 
ξακρίβωτος), οϊτινες εύρέθησαν προ τών άγριων αύτών στρατιωτών, 
έφονεύθησαν. Έδολοφονήθησαν επίσης ό Άρμενοβούλγαρος ύπαστυ- 
νόμος Μιγιρδίτς καί πέντε Βούλγαροι στρατιώται υπηρέται τού 
Βουλγάρου Νομάρχου, οΰτινος ό γραμματεύς έξυλοκοπήθη καί άπε- 
γυμνώθη τών ενδυμάτων του. Ταυτοχρόνως έτεροι βασιβουζούκοι 
μεταβάντες είς τήν άρμενικήν συνοικίαν, έλήστευσαν πολλούς ’Αρ
μενίους, είς δέ τήν άγοράν ήνοίχθησαν πολλά καταστήματα καί 
διηρπάγησαν. Ή τοιαύτη διαγωγή τών βασιβουζούκων, προεκάλεσε 
μέγαν πανικόν, τά δέ γυναικόπαιδα φοβηθέντα έσπευσαν νά κατα
φύγουν είς τά Προξενεία. Καθ’ δλην τήν ήμέραν τής άνακαταλήψεοος 
τής Ραιδεστοΰ ύπό τών Τούρκων, ό τρόμος ήτο γενικός καθ’ δλην 
τήν πόλιν, είς τάς οδούς τής οποίας τά πτώματα έκειντο είς κοινήν 
θέαν, διότι ούδείς έτόλμα νά άναλάβη τόν νεκρόν τού δολοφονηθέν- 
τος συγγενούς ή φίλου του.

Οί βασιβουζούκοι, έδικαιολόγησαν τά έγκλήματά των λέγοντες 
δτι, τούς μέν Βουλγάρους έφόνευσαν διότι ήσαν Βούλγαροι, τούς 
δέ ’Αρμενίους διότι καθ’ δλον τό διάστημα τού πολέμου, συνέπρατ- 
τον μετά τού βουλγαρικού στρατού τής κατοχής, έπρόδιδον τούς 
ιθαγενείς μουσουλμάνους, διήρπαζον καί έξεμεταλλεύοντο τάς περι
ουσίας των καί πολλαπλώς κατεπίεζον αύτούς. ’Αληθώς δέ ή δια
γωγή τών ’Αρμενίων ύπήρξεν δχι μόνον έναντίον τών Τούρκων τής 
Ραιδεστοΰ άδικος, πλεονεκτική καί σκληρά, άλλα καί έναντι τών 
Ε λ λή νω ν  άχαρακτήριστος. Ε ϊνα ι γεγονός δτι, οί ’Αρμένιοι, συνί- 
στων είς τούς Βουλγάρους τήν έξολόθρευσιν τών Ε λ λ ή ν ω ν .....

Κατά τήν ήμέραν έκείνην έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν πεν- 
τήκοντα οκτώ άτομα, μεταξύ τών οποίων καί "Ελληνες. Επ ίσης  
πολλοί έφονεύθησαν είς τούς άγρούς καί τούς πέριξ τής Ραιδεστοΰ 
κήπους.

Τήν έπομένην άφίκετο έκ Μαλγάρων καί Τυρολόης τακτικός 
τουρκικός στρατός, δστις κατέλαβε καί τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
Μουρατλί. ’ Εκ Τυρολόης άπόσπασμα κατέλαβε μετ ’ άψιμαχίαν τήν 
Ήράκλειαν, έτερον δέ συνήψε μάχην πρός κατάληψιν τής Σηλυβρίας.
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Κατά τήν σύγκρουσιν ταύτην έκατέρωθεν έπεσαν πολλοί. Ή άνακα- 
τάληψις τής 'Ανατολικής Θράκης έγένετο διά τριών φαλάγγων στρα
τού. Ή πρώτη φάλαγξ έπέδραμεν έκ Κωνσταντινουπόλεως πρός τάς 
Σαράντα Έκκλησίας, ή δεύτερα φάλαγξ άπεβιβάσθη εις Ραιδεστόν 
καί ή τρίτη εις Άλεξανδρούπολιν. Ε ίνα ι δέ έπισήμως άποδεδειγμέ- 
νον δτι οί άξιωματικοί του τακτικού τουρκικοϋ στρατού διά σαλπι
σμάτων διέτασσον τούς στρατιώτας νά λεηλατούν, νά καίουν καί νά 
κατακρεουργούν τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τής Θράκης.

Ν έαι TovQKLxai μέθοδοί.

Κατά τάς έπισήμους πληροφορίας τής Μητροπόλεως 'Ηρά
κλειας καί άλλων πηγών, οί φονευθέντες ύπό τών βασιβουζούκων 
είς τούς κήπους καί τούς αγρούς τής Ραιδεστου 'Έλληνες μέχρις 
άκτΐνος δύο ωρών, κατά τήν πρώτην καί δευτέραν ήμέραν τής άνα- 
καταλήψεως άνήλθον είς δέκα τέσσαρας, οί φονευθέντες Βούλγαροι 
στρατιώται καί ύπάλληλοι είς έννέα καί οί ’Αρμένιοι είς τριάκοντα 
πέντε. Τάς δολοφονίας ταύτας διεδέχθη έν τή πόλει ό πανικός. Οί 
κάτοικοι, καί μετά τών χριστιανών οί Ίσραηλΐτα ι, νομίσαντες δτι 
πρόκειται περί προγραφών, έσπευδον νά ζητήσωσι τήν συνδρομήν 
τών Τούρκων προκρίτων τής Ραιδεστού καί τινες μάλιστα νά δωρο- 
δοκήσωσιν αυτούς ή καί νά ύποστώσιν έκβιασμόν έκ μέρους αύτών, 
ϊνα λάβουν διαβεβαίωσιν δτι έν περιπτώσει κινδύνου θά έπροστα- 
τεύοντο ύπ’ αύτών. Αί φήμαι έπέμενον κυρίως δτι τά άτακτα τουρ
κικά στρατεύματα πρόκειται νά έπιτεθώσι κατά τής ’Αρμενικής συ
νοικίας τής πόλεως καί νά λεηλατήσωσιν αύτήν. Αί διαδόσεις αδται, 
έγένόντο πιστευταί, διότι οί ’Αρμένιοι κατά τήν βουλγαρικήν κατο
χήν φαίνεται δτι πολλάκις συνέδραμαν Βουλγάρους λησταντάρτας 
δπως κακοποιήσωσιν καί κακουργήσωσιν είς βάρος τών Τούρκων. 
Ούτως έδημιουργεΐτο κατάστασις δλως άπροσδόκητος καί περισσό
τερον ανώμαλος τής έπί βουλγαρικής κατοχής. Οί κάτοικοι τής Ραι- 
δεστού, διά τής έμφανίσεως έν τή πόλει χριστιανικού συμμάχου 
στρατού, ήλπισαν δτι τά δεσμά τής δουλείας συνετρίβησαν. Πλήν ή 
βουλγαρική βαρβαρότης καί αί αύθαιρεσίαι τού βουλγαρικού στρα
τού άπεγοήτευσαν αυτούς. Καί ήτο τοιαύτη ή άπογοήτευσις τών 
Θρακών έκ τής βουλγαρικής κατοχής, ώστε ολίγους μόνον μετ ’ αύ
τήν μήνας, ένοστάλγησαν τό παλαιόν τουρκικόν καθεστώς. ’Ασφα
λώς δμο3ς ούδείς ήτο δυνατόν νά προΐδη καί προμαντεύση τάς δια
θέσεις καί τά σχέδια τής τουρκικής κυβερνήσεως κατά τήν άνακατά- 
ληψιν τής ’Ανατολικής Θράκης. ΓΙάντες ήλπιζον δτι, οί Τούρκοι, δε-
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δομένου δτι ούδεμίαν αφορμήν έδωκαν οι "Ελληνες κατά τήν βουλ
γαρικήν κατοχήν έναντι τοΰ μουσουλμανικού στοιχείου, δέν θά έστρε- 
φον τήν άντεκδίκησίν των καί κατά του Ελληνισμού. Ούδείς ήδύ- 
νατο νά φαντασθή δτι οί Τούρκοι εκδικούμενοι δ ι ’ δσα έπαθον έκ 
μέρους τών Βουλγάρων, θά έστρεφον τό άγριον καί αιμοδιψές αύτών 
μίσος κατά τοΰ Έλληνισμοΰ.

Τό Πάνιδον λεηλατείτα ι. — Τό μαρτύριαν τοϋ Παπαχρήστου.

Καί τό πρόγραμμα ήρχισεν έκτελούμενον. Εύθύς μετά τήν έπι- 
δρομήν τών βασιβουζούκων, συνεκροτήθησαν σώματα ελευθέρων 
σκοπευτών έκ Τούρκων χωρικών καί ιδίως έκ τών έγκατεστημένων 
είς τήν περιφέρειαν Ραιδεστοϋ, προσφύγων μουσουλμάνων έκ Βοσ
νίας καί Ερζεγοβ ίνης. Μία τών ώς άνω συμμοριών τήν 2 Ιουλίου 
προσέβαλε τό πλησίον τής Ραιδεστοϋ κείμενον χωρίον Πάνιδον. Τό 
χωρίον τοΰτο έλληνικώτατον, ήτο πλούσιον είς γεωργικά, κτηνοτρο- 
φΐκά καί αλιευτικά προϊόντα. Έπίσης έκαλλιεργοΰντο ό καπνός καί 
ή άμπελος. Οί άντάρται κυκλώσαντες τό χωρίον ήξίωσαν : Ιον) Τήν 
άμεσον παράδοσιν ένός βουλγαρίζοντος Χρήστου όνόματι. 2ον) Τήν 
ύπόδειξιν τών οικιών έντός τών όποιων έκρύπτοντο δπλα καί 3ον) 
τήν άμεσον επιστροφήν τών δσων οί Βούλγαροι ήρπασαν έκ τών 
τουρκικών χωρίων καί φεύγοντες έγκατέλείψαν είς τό Πάνιδον. Χρο
νικόν διάστημα πρός άπάντησιν έδόθη μόλις τετράωρον, άλλως ήπεί- 
λησαν τήν καταστροφήν τοΰ χωρίου καί τήν σφαγήν τών κατοίκων. 
Τήν άπάνιησιν τοΰ Πανίδου, έσπευσε νά διαβίβαση πρός τούς άν- 
τάρτας, ό έφημέριος Οικονόμου Παπαχρήστος, δστις άνευ δισταγμού 
έβεβαίωσε τούς άτάκτους μουσουλμάνους δτι ούδείς τών χριστιανών 
έκρυπτε βουλγαρίζοντας ή δπλα κυβερνητικά ή εϊδη άρπαγέντα καί 
δτι δύναται έν άπόσπασμα έκ τών ανταρτών νά είσέλθη είς τό χω
ρίον καί νά έρευνήση, δπως καί αύτό πεισθή περί τής αλήθειας τών 
λεγομένων. Οί Τοΰρκοι εϊσήλθον είς τό χωρίον καί έρευνώντες δήθεν 
πρός άνεύρεσιν δπλων καί άρπαγέντων ειδών, έλεηλάτησαν δλας 
τάς οίκίας, έδειρον ανηλεώς τόν ’Αθανάσιον Καρά Πασχάλην, κη
πουρόν, καταγόμενον έκ Ραιδεστοϋ κατηγορηθέντα δτι δήθεν κρύπτει 
έν δπλον Μάουζερ. Ακολούθως συνελήφθη ό έφημέριος Οικονόμου 
Παπαχρήστος, δστις άφοΰ έδέθη διά ζώνης έδάρη μέχρις αϊματος 
καί μετά ταΰτα, ουτω δεδεμένος καί αίμόφυρτος έσύρθη είς Ραιδε- 
στόν. Ό  ατυχής ίερεύς άπό Πανίδου μέχρι Ραιδεστοϋ έδέρετο, έλα- 
κτίζετο, έπιπτε χαμαί και άνεγείρετο, δπως συνεχισθή τό μαρτύριόν 
του. "Οτε ή τραγική συνοδεία έφθασεν είς Ραιδεστόν ό έφημέριος
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Παπαχρήστος άπετέλει μίαν άμορφον μαζαν σαρκών καί ράσων μέ 
αϊματα καί βόρβορον Ή θέα του μάρτυρος ίερέως έξήγειρε τούς 
'Έλληνας, ό δέ Μητροπολίτης 'Ηρακλείας άπέστειλε τόν Ε π ίσ κο
πον ΝαζιανζοΟ πρός τόν προσωρινόν Μουτεσαρίφην Καδήν δπως τώ 
παραδώση τόν ιερέα. Μετά ήμίωρον ό Οικονόμου Παπαχρηστος 
άφέθη ελεύθερος καί τη βοήθεια χριστιανών πολιτών μετεφέρθη ημι
θανής είς τήν Μητρόπολιν.

Ά λ λ ’ έκτος τοθ Πανίδου, οί Τούρκοι άντάρται προσέβαλον καί 
πολλά άλλα ελληνικά χωρία καί άγροκτήματα τής περιφερείας περι- 
ορισθέντες εις άρπαγάς μαγειρικών σκευών, κοσμημάτων καί χρη
μάτων. 'Όσον άφορα τάς άτιμώσεις τών γυναικών αυται έσημειώ- 
θησαν πανταχοΰ. Ή το αδύνατον γυνή οίασδήποτε ηλικίας νά έξέλθη 
είς τούς άγρούς, χωρίς νά ύποστή κάκωσιν. Ε π ίσ ης  παΐδες χριστια
νοί έμπεσόντες είς χεΐρας τών Τούρκων άνταρτών, οϊτινες ήσαν 
αυτοί οΰτοι οί μουσουλμάνοι χωρικοί τής περιφερείας, έκακοποιή- 
θησαν.

Οί Τοϋρκοι τυμβωρύχοι και σκνλευταί νεκρών.

Ή μήνις καί ό φανατισμός τών Τούρκων δέν περιωρίσθη είς 
τάς δολοφονίας καί τάς άρπαγάς. Έ πεξετάθη καί μέχρι τών νεκρών 
του νεκροταφείου Ραιδεστου. Ή έπίθεσις τών μουσουλμανικών θη
ρίων έλαβε χώραν κατά τό μεσονύκτιον μιας σκοτεινής νυκτός του 
Ιουλίου. Οί σκελετοί τών θανόντων έν δουλεία Ε λλή νω ν  Θρακών 
έτριζον έξ άγανακτήσεως διά τήν βεβήλωσιν καί ιεροσυλίαν. Οί βα- 
σιβουζοϋκοι έχοντες τήν συνδρομήν τών χωρικών, έθραυοαν τούς 
μαρμάρινους σταυρούς τών τάφων καί τυμβωρύχοι άπαίσιοι παρεβί- 
ασαν τά κενοτάφια καί έσκύλευσαν αύτά. Μιεταξύ τών παραβια- 
σθέντων τάφων, ε ίνα ι καί οί τών θεοδοίρίδου καί Μαργαριτώφ, Προ
ξένου τής Ρωσσίας. 'Η έναντίον τοθ νεκροταφείου τής πόλεως έπι- 
δρομή αυτη, κατέπληξε τούς κατοίκους τής Ραιδεστοΰ, ό δέ 'Ά γ ιος  
Ήρακλείας έσπευσεν είς τό Διοικητήριον δπως διαμαρτυρηθή αυτο
προσώπως πρός τόν νέον Μουτεσαρίφην, δστις ήλθεν είς άντικατά- 
στασιν του προσωρινού διοικητοΰ Καδή.

Ό  Μουτεσαρίφης, φέρων όλομέταξον ρενδικόταν, παχεΐαν 
χρυσήν άλυσιν καί έχων τούς δακτύλους πλήρεις αδαμαντινών δα- 
κτυλιδίων, ήκουσε μετά προφανούς ένδιαφέροντος τούς λόγους του 
Μητροπολίτου καί έν τέλει άπήντησεν:

«Ε ίνα ι μεγάλη αμαρτία αυτό πού έγινε. Ό  Α λ λ ά χ  θά τιμω- 
ρήση τούς πτα ίσαντας.!»
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Ή τοιαύτη θεοκρατική άπάντησις τοΟ Τούρκου ΔιοικητοΟ έπεισε 
τόν Μητροπολίτην 'Ηρακλείας δτι, ή Αύτοκρατορική ’Οθωμανική κυ- 
βέρνησις δέν ήτο ξένη πρός τά γεγονότα. Ε π ίσ ης  τυμβωρυχία καί 
ιεροσυλία έλαβε χώραν καί έν τή 'Υποδιοικήσει Χαριουπόλεως.

Οί ’Οθωμανοί περίοικοι τής Τέρας Μονής Ζωοδόχου Πηγής του 
Χάσκιοΐ τής Χαριουπόλεως, άφου κατέκαυσαν καί κατέστρεψαν τήν 
ίεράν Μονήν καί τόν ναόν, άνέσκαψαν τό κοιμητήριον καί διεσκόρ- 
πισαν τά οστά.

Ταυτα πληροψορηθείς ό Καϊμακάκης Χαριουπόλεως, παρέλαβε 
τόν Παπά Κυριάκον καί τόν Μουχτάρην του Χάσκιοΐ καί έξεβίαζεν 
αυτούς νά ομολογήσουν δτι ε ίνα ι τά οστά δολοφονηθέντων ύπό τών 
χριστιανών μουσουλμάνων. Ευτυχώς ό διώκτης τών χριστιανών Κ α ϊ
μακάμης Χαριουπόλεως έπείσθη έν τέλει δτι τά όστά είναι χριστια
νικά καί δτι είχον συγκεντρωθή είς τήν άποθήκην του κοιμητηρίου 
μετά τήν άνακομοιδήν αύτών.

Κατ,αοτροφαϊ και άρπαγαι είς χριστιανικά χωρία,

’Αμέσως μετά τήν άφιξιν τοϋ νέου Μουτεσαρίφου, ήρξαντο αί 
συστηματικά! καταστροφαί τών χριστιανικών χωρίων τής περιφέρειας 
Ραιδεστου.

Κατεστράφησαν τό έν μετά τό άλλο τά χωρία 'Άγιος Μηνάς 
(Σελτζίκιοϊ), ουτινος οί διακόσιοι κάτοικοι άφοΟ έκακοποιήθησαν καί 
έβασανίσθησάν, κατεκρεουργήθησαν, καί Κρινώ  (Σιμιτλή), του όποιου 
έφονεύθησαν δεκάδες γυναικών εύρισκομένων είς τούς άγρούς δπως 
θερίσωσι τά γεννήματα. Αί γυναίκες πριν σφαγώσι ύπέστησαν άτί- 
μωσιν καί έκακοποιήθησαν άπασαι. ’Επίσης είς Άγάτσαλι ήρπάγη- 
σαν ένεακόσια πρόβατα τών έκ τοΟ χωρίου Κρινώ Γ. Κοπάνου καί 
Ούζούνη, δύο δέ έκ τών ποιμένων έφονεύθησαν.

Είς Γο υβά τκ ιο ϊ ήρπάγησαν τριακόσια πρόβατα του Γ. Άβρα- 
μάκη έκ Κρινώ οί δέ ποιμένες αύτου πυροβοληθέντες, έτράπησαν είς 
φυγήν.

Είς Σωσάνην— Ύποδιοικήσεως Μαλγάρων—ήρπάγησαν εξακό
σια πρόβατα τοΟ Ά θα ν . Ούζούνη έκ Κρινώ, τέσσαρες δέ ποιμένες 
έφονεύθησαν.

Είς Π?]λόν (Καρά Έ βλή) έφονεύθη ό ’Αναστάσιος Ταουσάνης 
έκ Κρινώ καί είς ποιμήν καί ήρπάγησαν τριακόσια πρόβατα.

Είς Νέον Τείχος (Ίνετζίκ) έφονεύθη ό έκ Σχολαρίου Καραντώ- 
νης φύλαξ του ποιμνίου τοΟ χωρίου.

Είς Λάκκους (Καρατζά Μουράτ) έφονεύθησαν δύο ποιμένες,
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άφοϋ προηγουμένως έδάρησαν και έκακοποίήθησαν.
Είς Ααδα) (Γιαζιτζή) ήρπάγησαν χίλια έξακόσια πρόβατα του 

έκ Σχολαρίου Ταυλαρίου, τούς δέ ποιμένας έγκλείσαντες έντός άχυ- 
ρίνης καλύβης, έκαυσαν ζώντας.

Είς Καγιατζϊκ  έφονεύθησαν δύο έξ Αύδημίου χωρικοί, οϊτινες 
έληστεύθησαν καί έδολοφονήθη ό έκ Σχολαρίου Σταυράκης Μονα- 
χοκέρας.

Είς Ά χ μ ετλή  έφονευθησαν δύο ποιμένες του Χρήστου Τσίτσου 
καί ήρπάγησαν τά επτακόσια πρόβατά του.

Είς Μ ουαελϊμ  έπληγώθη ό Παναγιώτης Πλιάκας.
Είς Κ ιλ ιτσ λή  ήρπάγησαν διακόσια πρόβατα.
Είς Νικηφόρον (Μουστρατλή) έληστεύθησαν τέσσαρες ποιμένες 

καί άφηρέθησαν τά άλογά των.
Είς Χοναατλη έδολοφονήθησαν δύο χωρικοί.
Είς Σύνδίπον (Σεντούκιοϊ) έλαβε χώραν έπίθεσις άτάκτων κατά 

τοϋ χωρίου, άλλ" ή ομαδική έξοδος ένοπλων χριστιανών ήρκεσεν 
δπως τρέψη τούς κακούργους είς φυγήν.

Είς Καατάμπολίν περίοικοι Όθωμανοί έξωπλισμένοι έπετέθησαν 
κατά τοΰ χωρίου, ά λλ ’ άπεκρούσθησαν, φεύγοντες δέ ήρπασαν τά 
πρόβατα καί τά βώδια τών κατοίκων, άνερχομένων τών πρώτων είς 
δύο χιλιάδας καί τών δευτέρων είς διακόσια. Οί κάτοικοι τής Κα- 
σταμπόλεως, Αεπτοχωρίου (Ίτζέκιοϊ), Ά ράπης (Ά ρ ά π  Χατζή) καί 
Κρινώ τρομοκρατηθέντες, μετέφερον τά γυναικόπαιδα έπί τοϋ πλη
σίον όρους Ιερόν καί έκεΐ έντός λάκκο^ν καί χαραδρών έκρύβησαν 
άπό τής επιδρομής τών μουσουλμάνων. Έ π ί τοϋ 'Ιεροϋ όρους τά 
γυναικόπαιδα ύπέστησαν μαρτύρια έκ τής πείνης καί τής δίψης καί 
τοϋ άφορήτου καύσωνος τοϋ ’Ιουλίου.

Είς Ονμονρτζαν έφονεύθη ό γέρων Σάββας, πατήρ τοϋ Κεχαγιά.
Είς Κ αρέβλι άφηρέθησαν διακόσια πρόβατα.

3Αποστολή Γερμανικοϋ οτλοίον.

'Η άπήχησις τών καταστροφών, λεηλασιών καί φόνων έφθασε 
μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, ή δέ Γερμανική Πρεσβεία άπέστειλε πο
λεμικόν έν Ραιδεστώ δπως έξακριβώση τήν έκτασιν τών γενομένων 
βιαιοτήτων.

Ό  Γερμανός πλοίαρχος συνοδευόμενος καί ύπό τοϋ διερμη- 
νέως τής Γερμανικής Πρεσβείας, έπεσκέφθη τόν 'Ά γ ιον  'Ηρακλείας 
είς τήν Μητρόπολιν καί έζήτησε παρ’ αύτοϋ έκθεσιν τών πραγματι
κών γεγονότων. Ό  Μητροπολίτης έξέθηκε δΓ άριθμών καί μαρτύρων



1 9 8 Φ ιλ ίτεη ο υ  Μ ανονηλίδου

τά λαβόντα χώραν και θερμώς παρεκάλεσε τόν ξένον έπισκέπτην 
δπως, τεθή τέρμα είς τήν ανώμαλον κατάστασιν, ήτις πάντοτε τεί
νει είς χειροτέρευσιν λόγω του αύξάνοντος φανατισμού τών χωρικών.

Ό  Γερμανός πλοίαρχος ύπεσχέθη δτι θά ληφθώσι μέτρα.

'Η  καζαύτροφή τών Μαλγάρων καί Καλνβίω ν,

Ή λύσσα τών άτάκτων ’Οθωμανών, έχόντων πλέον καί τήν συν
δρομήν τοΰ τακτικού Αύτοκρατορικοΰ στρατού, έξέσπασεν ολόκλη
ρος έπί τής κο^μοπόλεως τών Μαλγάρων καί του ήμιώρου αύτών 
άπέχοντος χωρίου Καλύβια.

Ώ ς  ήδη άνεγράψαμεν ό φανατικός Μπέης Χατζή Σερίφ, έμ- 
φανισθείς έπί βουλγαρικής κατοχής έπί κεφαλής διακοσίων άν- 
ταρτών έν τή περιοχή Χαριουπόλεως καί Μαλγάρων, κατ’ άρχάς 
προέβη είς βιαιότητας καί δολοφονίας κατά Βουλγάρων στρατιω
τών καί πολιτών, άκολούθως δέ μετά τήν έκκένωσιν τής Ανατολικής 
Θράκης ύπό τών Βουλγάρων, ό αιμοδιψής Χατζή Σερήφ έστρεψε 
τήν λύσσαν του κατά τών Χριστιανών.

Τά Μάλγαρα, εκατόν πεντήκοντα οίκογένειαι Ελλήνω ν. Τά 
Καλύβια, ολόκληρον ελληνικόν έξ έκατόν έξήκοντα οικογενειών, 
τά χωρία τής περιοχής Χαριουπόλεως Άκκτσα)[ή όγδοήκοντα οίκο- 
γένειαι, Χ άσκιο ϊ έκατόν δέκα οίκογένειαμ Καατρίτσα, έκατόν πεν
τήκοντα οίκογένειαι, Ρ εηέτσ ι έξήκοντα οίκογένειαι, Τατάρηιοϊ έξήκον
τα οίκογένειαι, Φαρασλή όγδοήκοντα οίκογένειαι, Κασίμπααα τεσσα
ράκοντα οίκογένειαι, Σουμηά α κιο ϊ έκατόν είκοσι οίκογένειαι, 3Αλ- 
μαλη διακόσιαι πεντήκοντα οίκογένειαι, Γιονα ονζκιο ϊ όγδοήκοντα 
οίκογένειαι, Καρατζάχαλιλ είκοσι έξ οίκουγένειαι, άφοΰ έλεηλατή- 
θησαν αί δέ οίκίστ αύτών έκάησαν οί κάτοικοι άλλοι μέν έδολοφονή- 
θησαν, άλλοι δέ διεσκορπίσθησαν έπί τών όρέων φεύγοντες τόν θά
νατον καί τήν άτίμωσιν καί άλλοι έλαβον τήν οδόν τής εξορίας.

Ό  αίμοβόρος Χατζή Σερήφ διαθέτων έκτος τών διακοσίων 
άνταρτών του καί δλους τούς κακούργους τής περιφερείας, οϊτινες 
έδραπέτευσαν τών φυλακών, άπέβη ή προσωποποίησις τοΰ διώκτου 
τών Χριστιανών. Αύτός ύπήρξεν ό α ’ίτιος τών σφαγών τών Μ αλ
γάρων καί τής Κεσσάνης, τάς οποίας άναγράφομεν καί άλλαχοΰ. 
’ Α λ λ ’ ώς νά μή ήρκει ή πρώτη καταστροφή, έπρεπε μετά τήν παλι- 
νόρθωσιν του τουρκικού καθεστώτος, νά έπακολουθήση και δεύτερα, 
ήτις ύπήρξεν καί ή τελειωτική. Οί Τούρκοι έλησμόνησαν δτι οί Μαλ- 
γαρινοί έπροστάτευσαν αύτούς καί τά χαρέμια τους άπό τήν βουλ
γαρικήν θηριωδίαν καί δτι οί πρόκριτοι Κωνσταντής Χατζηστεφάνου
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και Δήμος Ά λμα λ ιώ της  κατεκρεουργήθησαν ύπό τών Βουλγάρων 
διότι έκρυψαν είς τάς οικίας αύτών Μουσουλμανικός οικογένειας.

Οί άντάρται θρασύτατοι, μή υπακούοντες είς ούδένα, έπετέ- 
λουν τό εξολοθρευτικόν εργον αύτών μετά μαθηματικής άκριβείας. 
Ή πολιτική άρχή, άλλα καί. ή στρατιωτική, έφαίνοντο άνίσχυροι νά 
έπιβληθώσιν είς τόν Χατζή Σερήφ, οστις έχων προστάτην ίσχυρόν έν 
Κωνσταντινουπόλει είς ούδένα ύπήκουεν.

Πρώτος ό έκ Καλυβιών ’Αθανάσιος ’Αντωνίου ημιθανής φθά- 
σας έν Ραιδεστώ άφηγήθη λεπτομερώς τά λαβόντα χώραν.

Α ί τραγικαϊ ΰτιγμα ϊ τον όλέφρον.

Τήν 4ην Ιουλίου, περί τάς πρωϊνάς ώρας, τουρκικός στρατός 
προερχόμενος έκ Καλλιπόλεως, διά Μαλγάρων, έπέδραμε κατά τών 
Καλυβιών, άτινα έλεηλάτησεν. Έ κ  τών πρώτων φονευθέντες ήσαν 
ό ηγούμενος τής Μονής Ίβήρων Εύδόκιμος, ό υποτακτικός αύτου 
’Ακάκιος, ό ίερεύς Παπα Παναγιώτης καί τέσσαρες χωρικοί. Μετά 
τήν αρπαγήν, οί Τούρκοι στρατιώται μεθυσμένοι έκ τής δηώσεως καί 
τών οργίων, έθεσαν πυρ είς δύο μέρη του χωρίου καί οί κάτοικοι 
έτράπησαν είς φυγήν. Οί δολοφόνοι δμως έπυροβόλουν καί έφόνευον 
αύτούς, άλλοι δέ ώς έκ τής πυρκαϊάς έκάησαν ζώντες.

Μετά τήν έπιτελεσθεΐσαν καταστροφήν, ό τουρκικός στρατός 
άπεσύρθη, άπάγων βιαίως καί νεάνιδας, εύθύς δ ’ άμέσως έσπευσαν 
έπί τόπου οί πέριξ τών Καλυβιών μουσουλμανικοί πληθυσμοί, οί'τινες 
άπετελείωσαν τήν καταστροφήν. Τάς πρώτας δμως πληροφορίας 
συνεπλήρωσαν καί νεώτεραι.

Κ ατ’ αύτάς, ό τουρκικός στρατός καί ίδία τό τάγμα τών ’Α δά
νων κατέστρεψεν, άφου πρότερον έλεηλάτησεν, ήτίμασε, κατέσφαξε 
καί έπυρπόλησε τό χοορίον Καλύβια καί άκολούθως τήν πόλιν τών 
Μαλγάρων.

Έ κ  του τμήματος τών Μαλγάρων χίλιαι ένεακόσιαι έβδομή- 
κοντα έλληνικαί οίκογένειαι κατεστράφησαν, έκ δέ τού τμήματος Χα- 
ριουπόλεως έξακόσιαι ένενήκοντα οίκογένειαι. Ε π ίσ ης  κατεστράφη
σαν καί τά ελληνικά χωρία τής περιφέρειας Μακράς Γεφύρας, Δερβι- 
νάκι, τεσσαράκοντα πέντε οίκογένειαι, Δ ερέκ ιο ϊ ένενήκοντα οικογέ
νειας Κ ίρ κ ιο ϊ έβδομήκοντα οίκογένειαι, Δογάνκιοϊ εκατόν επτά, Μα- 
ατανάρ τριάκοντα καί Σο υμηά ϋκ ιο ϊ εκατόν είκοσι οίκογένειαι.

Είς έπιβεβαίωσιν τών ώς άνω αξιόπιστων περιγραφών, καίτοι 
ε ’ίς τινα σημεία έπαναλαμβάνονται δμοια γεγονότα κατά διάφορον



2 0 0 Φ ίλιποτου Μ ανουηλίδου

έν τούτοις τρόπον, παραθέτομεν έκ τής Μαύρης Β ίβλο υ  τών Πατρι
αρχείων τά σχετικά πρός τόν έκπατρισμόν καί τάς καταστροφάς τής 
περιοχής Μητροπόλεως 'Ηρακλείας, ϊνα κατ’ αύτόν τόν τρόπον πι
στοποιηθούν καί έξ άλλης έπισήμου πηγής δσα τραγικά καί πρωτο
φανή έξετελέσθησαν κατ’ όργάνωσιν καί επιβολήν κυβερνήσεως καί 
νεοτουρκικού κομιτάτου είς βάρος τού έξοντωθέντος ελληνικού θρα- 
κικου πληθυσμού

CH  Μαύρη Βίβλος  τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ή άφορώσα 
τούς διωγμούς καί τά μαρτύρια έν γένει τού Ε λληνισ μο ύ κατά τήν 
περίοδον τού 1914 — 1918 περιλαμβάνει έν συντομία τά κάτωθι περί 
έπαρχίας 'Ηρακλείας καί Ραιδεστοϋ:

«Ή  έπαρχία Η ρα κλεία ς  άριθμουσα 82 Κοινότητας καί 74038 
» πληθυσμόν, κατεστράφη κατά τό ήμισυ συνεπεία τοΰ απαίσιου 
» έξοντωτικοΰ προγράμματος τών Νεοτούρκων. Παραβιάσεις του 
» προνομιακού χάρτου, άπελάσεις, έξορίαι, φόνοι, έξισλαμίσεις, έπι- 
» τάξεις, καταναγκαστικαί φορολογίαι, άρπαγαί, λεηλασίαι, βεβη- 
» λώσεις τών Ιερών, ταΰτα καί τοιαυτα ήσαν τά μόνα πρόχειρα 
» μέσα, τά όποια τό Κομιτάτον έφήρμοσε καί έν τή έπαρχία ταύτη 
» υπό τό άμεσον πρόσταγμα άνωτέρων καί κατωτέρων κυβερνητι- 
» κών υπαλλήλων, πολλών Τούρκων προκρίτων καί ιδία τού πρ. βου- 
» λευτοΰ Ραιδεστοϋ Ά δ ή λ  βέη καί τού μισέλληνος υιού ο:ύτοϋ Φουάτ 
» βέη, μέλους τοΰ Δ. Συμβουλίου Ραιδεστοϋ. Τό πρόγραμμα τούτο 
» έφαρμοσθέν έν όλη αύτού τή τραχύτητι, ήλάττωσε καί κατέστρεψε 
» τόν έλληνικόν πληθυσμόν τής έπαρχίας καί έμάρανε τήν άλλοτε 
» οικονομικήν καί εκπαιδευτικήν άνθηρότητα αύτής.

Α' Διωγμός κατά τό 1 9 1 4 .

» Α' Τμήμα Ραιδεοτοϋ. — Ραιδεστός. 'Η πόλις αύτη όχι μόνον 
» υπήρξε μάρτυς καί θεατής τών τραγικών καί συγκινητικών σκη- 
» νών, α ϊτ ινες έξετυλίχθησαν κατά τών ομογενών, ά λλ ’ έξηναγκά- 
» σθη σχεδόν κατά τό ήμισυ νά έκπατρισθή καί άλλως καί ένεκα 
» τοΰ φοβερού καί συστηματικώς όργανωθέντος έμπορικού άποκλει- 
» σμού, έφαρμοσθέντος άλλως τε καί έν άπάση τή Θράκη. ’Ήδη κατά 
» Δεκέμβριον τού 1913 αστυνομικοί υπάλληλοι περιτρέχοντες τά 
» τουρκικά, εβραϊκά καί άρμενικά τμήματα έκοινοποίουν κυβερνητι- 
» κήν άπόφασιν περί έμπορικού άποκλεισμού κατά τών Ε λλή νω ν . 
» Έ γένετο  δέ καί συλλαλητήριον έν τή οθωμανική συνοικία καί
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» έψηφίσθη κατ’ αυτό, δπως πάντες δσοι έχουσι 'Έλληνας ένοικια- 
» στάς, έκδιώξωσιν αυτούς, αμέσως δέ προσεκλήθησαν ύπό τής όθω- 
» μανικής Κοινότητος οί ένοικιασταί καί διετάχθησαν νά λάβωσιν 
» όπίσω τά προκαταβληθέντα ένοίκια καί άκυρώσωσι τά συμβόλαια. 
» Ό  εμπορικός άποκλεισμός έξηκολούθησεν εφαρμοζόμενος καί κα- 
» τόπιν, έν τή λεγομένη δέ ’Ά ν ω  άγορά έκ τών 250 χριστιανικών 
» καταστημάτων, έμενον μόνον 20, ένώπιον τών όποιων ϊσταντο 
» μποϋκοτατζήδες. Πλήν τούτου ή Κυβέρνησις έπέταξε τά σχολεία 
» καί πάντα τά προοδευτικά κτίρια καί κτήματα τής Κοινότητος.

» 2) Πάνιδον. Τό χωρίον τούτο κατά ’Ιούνιον τού 1913 ύποστάν 
» έπίθεσιν έκ μέρους τών περίοικων Τούρκων, έλεηλατήθη Κατ’ Αύ- 
» γουστον τού 1914 προσβληθέν έπανειλημμένως έξηναγκάσθη νά 
» καταφύγη είς Κούμβαον μέ σκοπόν νά έπιστρέψη. Τή 13η δμως 
» Αύγούστου ί. έ. ή Κυβέρνησις άποστείλασα άτμόπλοια, παρέλαβε 
» καί άπήλασε αύτό είς Ε λ λ ά δ α .

» 3) Κούμβαον. Καταληφθέν ύπό Τούρκων μεταναστών, πιεζό- 
» μενον δέ καί άπειλούμενον καί παρ’ αύτών τών κυβερνητικών 
» ύπαλλήλων, έξηναγκάσθη είς έκπατρισμόν.

» 4) Ναΐπκιο'ί. Φορολογία υπέρ τού στόλου, έξαναγκαστική 
» μετάβασις είς κατασκευήν δρόμων, άπειλαί έναντίον τής ζωής καί 
» τιμής τών κατοίκων, έμπιστευτικαί δήθεν καί φιλικαί προτροπαί 
» καί συστάσεις τού ’Αρχηγού τής Χωροφυλακής Σουκρή Βέη πρός 
» άναχώρησιν, έξεπάτρισαν κατά Ιούνιον τό χωρίον τούτο.

» 5) Σχολάριον. Ό  Μουτεσαρίφης Ραιδεστοΰ καί ό ’Αρχηγός 
» τής Χωροφυλακής μεταβάντες τήν ήμέραν τού Πάσχα, έξηνάγ- 
» καζον τούς χωρυ<ούς νά μεταβώσιν είς άγγαρείας καί έφορολόγουν 
» αύτούς υπέρ τού στόλου. Ά ργότερον τό χωρίον προσβληθέν ύπό 
» τών περίοικων παντοιοτρόπως έπιέσθη, τά δέ πρόβατα αύτοΰ (υπέρ 
» τάς τριάκοντα πέντε χιλιάδας) διηρπάγησαν. Αί σχετικαί παρά τώ 
» Μουτεσαρίφη διαμαρτυρίαι ούδέν αποτέλεσμα έφερον. Έ π ί τέλους 
» ήναγκάσθη νά άναχωρήση.

» 6) Σ ιμ ιτλ ή ,  Πολλάκις βληθέντες διά πυροβολισμών καί φο- 
» ρολογηθέντες έπανειλημμένως οί κάτοικοί του, κσ.τέφυγον τή 8η 
» Αύγούστου είς Σχολάριον. Έφονεύθησαν τρεις, ό Νικόλαος Κα- 
» λαστηκάκης, ή Φωτεινή Χατζή Δημητρίου καί ό Νικόλαος Καραν- 
» τίδης, έπληγώθησαν δέ βαρέως ό Παναγιώτης Καμπάρης καί ό 
» ’Ιωάννης Κηζλάρης. Τήν μετανάστευσιν τών χωρίων έπεδίωξεν καί 
» έπέτυχεν ό Μουδίρης Κουμβάου Ά χ μ έτ  έφένδης.
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» 7) Τοανακτση. Ό  Μελαζίμης Σουκρής μεταβάς, έδήλωσεν 
» είς τούς κατοίκους δτι αδυνατεί νά προφύλαξη αυτούς άπό τήν 
» μήνιν τών περίοικων Τούρκων καί έζήτησεν δπως εντός 24 ωρών 
» άπέλθωσι πιέζων συγχρόνως αύτούς δπως πωλήσωσι τά ζώα καί 
» τά ύπάρχοντα αύτών. Κατόπιν συχνών έκ μέρους τών Τούρκων 
» πιέσεων καί άπειλών, άνεχώρησαν είς Ε λ λ ά δ α  μέσω Κουμβάου 
» κατά ’Ιούνιον ί. έ. άφου προηγουμένως ύπέγραψαν διά τής βίας 
» έγγραφον δηλοΰν δτι άνεχώρησαν οίκειοθελώς.

» 8) Σ ελ τζ ίκ ιο ϊ. Κατά Ιούλιον του 1913 τό χωρίον τούτο, έγέ- 
»  νετο κατά τό πλεΐστον παρανάλωμα τοΰ πυρός καί 290 οίκογέ- 
» νειαι έξετίθεντο είς τόν κίνδυνον τής σφαγής καί τής κατακαύ- 
» σεως. Οί έμπρησταί ήσαν οί άνακαταλαμβάνοντες τήν Θράκην 
» στρατιώται ώς καί οί περίοικοι Τοΰρκοι. Κατ’ ’Απρίλιον 1914, κυ- 
» βερνητικός ύπάλληλος μεταβάς, διέταξεν δπως έντός 24 ωρών έκ- 
» κενώσωσι τό χωρίον. Κατόπιν παρακλήσεων πολλών τοΐς ύπε- 
» σχέθη τριήμερον προθεσμίαν λαβών καί 50 λίρας. Τήν ίδιαν δμως 
» ήμέραν στίφη ένοπλων Τούρκοι ν έξηνάγκασαν διά πυροβολισμών 
» τούς κατοίκους τοΰ χωρίου νά έκπατρισθοΰν είς Ε λ λ ά δ α .

» 9) Κιοαελέζ . Οί κάτοικοι παντοιοτρόπως άπειληθέντες, έξε 
» πατρίσθησαν μέσω Ραιδεστοΰ είς Ε λ λ ά δ α .

Β ' Τμήμα  ' Ηρακλείας.

» 10) *Η ράκλεια . Κατόπιν τριημέρου λεηλασίας, τήν οποίαν 
» αύτός ό 'Υποδιοικητής Τυρολόης μετά 40 χωροφυλάκων διενήρ- 
» γησεν, έξεκκενώθη ή κωμόπολις αΰτη κατά τά μέσα Σεπτεμβρίου 
» καταφυγοΰσα είς Ε λ λ ά δ α .

» 11) Γένη  Τ σ ιφ λίκ ι. 12) Σουλτάν Τ σ ιφ λίκ ι. Τήν αύτήν τύχην 
»  ειχον καί τά χωρία ταΰτα.

Τ ' Τμήμα Χαριουπόλεως.

» 13) Χάσκιοϊ. Τό χωρίον τούτο έμαρτύρησε κυριολεκτικώς κατά 
» τήν άνακατάληψιν τής Θράκης έκ μέρους του τάγματος ιδίως τών 
» ’Αδάνων. Τώ 1914 κατόπιν άπειλών καί πιέσεων ήναγκάσθη νά 
» έκπατρισθή είς Ε λ λ ά δ α .

» 14) Ρέπετσ ι. Τήν αύτήν τύχην ε ίχε  καί τό χωρίον τούτο. Ό  
» Μουδούρης Σαχίνκιοϊ διαρπάσας τά ζώα καί λοιπά έπώλησεν 
» αύτά πρός δφελος αύτοΰ.
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Δ' Τμήμα Μαλγάρων.

» Κατά τήν άνακατάληψιν τής Θράκης, ή πόλις καί τό τμήμα 
» Μαλγάρων έλεηλατήθη καί κατεστράφη. Έφονευθησαν δέ έν Μαλ- 
» γάροις ό Χατζή Κωνσταντής Καλυβιώτης καί ό Δήμος Ά λμαλ ι-  
» ώτης.

» 15) Χάσκιοϊ. Τό χωρίον ύπέστη τά πάνδεινα κατά τήν άνα- 
» κατάληψίν του έκ μέρους του στρατού. Έδηώθη καί έπυρπολήθη 
» κατά τό πλεΐστον. ’Αξιωματικός κρατών ρεβόλβερ έζήτησε παρά 
» του Μουχτάρη νά τώ κομίση τρία κοράσια, τούτου δέ μή γενομέ- 
» νου, ένέκλεισε τούς άνδρας ύπό φρούρησιν έντός έκκλησίας καί 
» άπήγαγε τάς γυναίκας είς τήν πλατείαν ένθα έπί 24 ώρας οί 
» στρατιώται ώργίαζον έπί γυναικών καί κορασίδο^ν άπό 8 —75 έ- 
» τών. Τό χωρίον άπειλούμενον καί διωκόμενον, ήναγκάσθη νά έκ- 
» πατρισθή είς Ε λ λ ά δ α .

» 16) Καλύβια. Εμπρησμός καί σφαγή κατά τήν άνακατάλη- 
» ψιν. Μεταξύ τών άλλων έφονευθησαν τότε ό ήγούμενος του Ίβη- 
» ριτικοΰ μετοχιού Ευδόκιμος, ό ίερεύς Παναγιώτης καί ό ύποτακτι- 
» κός αύτοΰ. Κόρη διωκομένη ύπό στρατιώτου, έπεσεν έκ του παρα- 
» θύρου προτιμήσασα τής ατιμίας, τόν θάνατον, χωρίς τοϋτο νά έμ- 
» ποδίση τόν στρατιώτην, δπως άρπάση καί μιάνη κτηνωδώς τό πσρ- 
» θενικόν αύτής σώμα. Τό χωρίον έν μέρει διεσκορπίσθη άνά τήν 
» Θράκην καί έξεπατρίσθη είς τήν Ε λ λ ά δ α .

Ε ' Τμήμα Μακράς Γέφυρας (Ούζούν Κιοπρου).

» 17) Μακρά Γέφυρα. Κατά τήν άνακατάληψιν ή τε πόλις καί 
» τό ομώνυμον τμήμα ύπέστη πολλά δεινά, φοβεράς λεηλασίας καί 
» έπιτάξεις έκ μέρους τών Τούρκων. Παρόμοια δέ έδοκίμασε καί 
» κατά τόν διωγμόν, οπότε ήναγκάσθησαν πολλοί δπως έκπατρι- 
» σθώσιν είς Ε λ λ ά δ α .

» 18) Σουμπάσκιοϊ. 'Υπέστη μεγάλας ζημίας είς κινητά καί 
» άκίνητα, άνερχόμενα κατά μέσον δρον είς 23130 λίρας χρυσάς. 
» Έφονεύθησαν 4 κάτοικοι, ήπειλήθησαν καί έπιέσθησαν πολλοί άλ- 
» λοι, διά τούτο καί έξεπατρίσθησαν είς Ε λ λ ά δ α .

Σ Τ  Τμήμα Κεααάνης.

» 19) Μ ηαίραμίτς. Έξεδιώχθη είς Ε λ λ ά δ α  κατόπιν πολιορκίας 
» καί λεηλασιών.
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Περιγραφή τής καταατροφής vwcb τοϋ Πατρός Καλαβάααε.

Ό  έν Μαλγάροις άρχηγός τής Καθολικής αποστολής Ούνίτης 
πάτερ Καλαβάσσε, άπέστειλε τήν κάτωθι περιγραφήν τής καταστρο
φής τών Μαλγάρων, πρός τόν έν Ραιδεστώ Πρόξενον τής Ιταλ ίας 
Ρισσάρ Δούσση, δστις εύγενώς ευηρεστήθη νά μάς παραχώρηση πι
στόν άντίγραφον έχον ώς εξής :

« Μάλγαρα 21 ’Ιουλίου 1913
» Ε ντ ιμ ό τα τε  Κύριε Πρόξενε τής ’Ιταλίας Ρισοάρ Δούσση

» Ε ί ς Ρ α ι δ ε σ τ ό ν

» Συμφώνως μέ τήν έρώτησίν σας σπεύδω νά σάς μεταδώσω τάς 
» κατωτέρω πληροφορίας δσον τό δυνατόν συντόμους :

» Ό  τουρκικός στρατός εφθασε τήν Τρίτην βράδυ 15 τρέχοντος. 
» Οί βασιβουζούκοι εΐσήλασαν μαζί, αμέσως. Οί Χριστιανοί οί εύρι- 
» σκόμενοι κατά τήν στιγμήν ταύτην έκτος τών οικιών των καί είς τούς 
» αγρούς μέ τά ποίμνιά των, έκακοποιήθησαν, έφυλακίσθησαν καί με- 
» ρικοί έσφάγησαν. Αί ιδ ια ισκηναί έπανελήφθησαν τήν έπαύριον έντός 
» τής πόλεως καί μάλιστα έμπροσθεν τής Διοικήσεως, δπου πολλοί 
» Χριστιανοί, τούς όποιους είχον μαζεύσει μέ τούς άραμπάδες των δ ι’ 
» άγχαρείας στρατιωτικός ύπήρξαν παίγνιον έπί ώρας εις τάς πλέον 
» βαρβάρους έπιθυμίας τών ’Αράβων έξερεθιζομένων ύπό τών βασι- 
» βουζούκων.

» Τήν Πέμπτην πρωί, ό στρατός άπεσύρθη κατά μέγα μέρος πρός 
» τήν διεύθυνσιν Χαριουπόλεως. Τούτο ύπήρξεν τό «σύνθημα» τής λεη- 
» λασίας, ήτις διήρκησε καθ’ δλην σχεδόν τήνήμέραν. Έληστεύθησαν 
» ή ’ Αγορά καί τινες άρμενικαί οίκίαι. Στρατιώται καί βασιβουζούκοι, 
» άλληλεβοηθοΰντο.

» Τό εσπέρας τό πΰρ έτέθη είς τήν ’Αγοράν. Ή πυρκαϊά διήρ- 
» κεσεν δλην τήν νύκτα καί άπετέφρωσε τήν ’Αγοράν καί μέγα μέρος 
» τής ’Αρμενικής συνοικίας. 'Ό λοι έκεΐνοι, δσοι έξήρχοντο τών οικιών 
» των νά διαφύγωσι τό πυρ, κατεκρεουργοΰντο. Τά χωρία Καλύ- 
» βια, Καδήκιοϊ, Λισγάριον, Κιουνί, Χάσκιοΐ, Κιουρτλή καί άλλα 
» πολλά έπίσης, έπυρπολήθησαν.

» Φρικωδέσταται σκηναί σφαγής διεπράχθησαν, απανταχού αί 
» παρθένοι διεκορεύθησαν καί μετεφέρθησαν δεινώς άκρωτηρια- 
» σθεΐσαι.

» Τό Κιουνί ήτο κατά τό ήμισυ Καθολικόν. Τό Λισγάρι ε ίχε  
» μίαν σημαντικήν έδραν προπαγάνδας, άλλά, τά πάντα κατεστρά-
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» φησαν. Ά γνοοΰμεν τήν τύχην του πληθυσμού, καθ’ δσον διεσπάρη 
» καθ’ δλας τάς διευθύνσεις άνευ οίασδήποτε τροφής. Μία στατι- 
» στική άκόμη είναι άδύνατος. Τά θύματα άριθμουντσι κατά έκα- 
» τοντάδας. Ά π ό  ώρας εις ώραν αι πλέον άπαίσιαι ειδήσεις κατα- 
» φθάνουσιν. Άγνοουμεν τήν τύχην τού Νταουντελή, άλλης έδρας 
» προπαγάνδας. 'Όλα τά τρόφιμα έχάθησαν είς τάς φλόγας. Άρχί- 
»  ζουν νά υποφέρουν τής πείνης. Πανταχου ή καταστροφή είναι 
» πλήρης. Ό  κίνδυνος νέων πυρκαϊών καί νέων σφαγών, έξακολου- 
» θεΐ να μάς άπειλή. Τά χωρία τά σώα άκόμη δυσκόλως θά διαφύ- 
» γωσι. Χρειάζεται βοήθεια ταχεία  καί ενεργητική διά νά σωθή δ,τι 
» ύπολοίπεται έτι. ’Εντός ολίγων ήμερών δέν θά ύπάρχη ψυχή ζώσα 
» είς τάς χώρας ταύτας, έάν οί φόβοι μας έπαληθεύσωσιν.

» Έ ά ν  είναι δυνατόν ή ταχυτάτη άποστολή ένός άποσπάσμα- 
» τος είναι άπολύτως άναγκαία, ά λ λ ’ δσον τό δυνατόν ταχυτέρα. 
» Εύαρεστηθήτε νά μεταδώσητε τά νέα ταύτα εις τόν αρμόδιον, Σάς 
» παρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι ούδέν ύπεράνω τής άληθείας λέγω. 
» Ό  πληθυσμός καταστραφείς παντοιοτρόπως, δέν συνήλθεν άκόμη 
» άπό τόν πανικόν, καί δικαίως.

» ’Ήδη άγγέλλουσιν δτι Στρατοδικεΐον θά έγκατασταθή έν 
» Μαλγάροις. Τούτο θά ύπάρξη τό άσφαλέστερον μέσον διά νά έξα- 
» φανισθώσιν οί ύπολοιπόμενοι άθώοι. Άκόμη ε ίνα ι καιρός, σπεύ- 
» σατε νά τούς σώσητε.

» Μέ τήν έλ.πίδα δτι θά βιασθήτε νά κάμητε πάν τό δυνατόν, 
» σάς παρακαλώ νά δεχθήτε, Κύριε, τήν άφοσίωσίν μου. Έ άν  σάς 
» ε ίναι δυνατόν έλάτε, στείλατε βοήθειας τό ταχύτερον, θά περιμέ- 
» νωμεν αυριον. Ή κατάσταοτς ε ίναι εκτάκτως κρίσιμος. Βιασθήτε 
» σάς παρακαλώ. ’Ά ν ευ  τούτων εϊμεθα δλοι χαμένοι.

» Πατήρ Καλαβάσσε,
» έκ τής Καθολικής άποστολής Μαλγάρων».

Παραθέτομεν κατωτέρω απαντητικήν έπιστολήν τής Ε λλην ικής  
Καθολικής Σχολής πρός τόν Δήμαρχον Ραιδεστοΰ, αίτήσαντα τό ήμε- 
ρολόγιον τής έν Μαλγάροις Μονής Ουνιτών, άντίγραφον τής όποιας 
μάς παρεχωρήθη παρ’ αύτοΰ έχον ώς εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

« Έ ν  Κωνσταντινουπόλει τή 27 ’Ιουλίου 1922 

» Α ξ ιό τ ιμ ε  Κύριε Δήμαρχε,

» Λαμβάνω έν πρώτοις τήν τιμήν νά συγχαρώ ύμάς διά τό έν
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» τή επιστολής σας δεικνυόμενον ένδιαφέρον ύπέρ τών ιστορικών γε- 
» γονότων τών διαδραματισθέντων έν Θράκη κατά τούς δύο Βαλκα- 
» νικούς πολέμους καί μετά καί άνηκόντων πλέον είς τήν Εθνικήν 
» ιστορίαν. Δυστυχώς δμως δέν δύναμαι νά ικανοποιήσω άμέσως 
» τήν άξιέπαινον επιθυμίαν σας.

» 'Ο Σεβ. Επίσκοπός μας, κ. Γεώργιος Χαλαβαζής εύρίσκεται 
» έν Έ λλά δι,  έπανέρχεται δμως λίαν συντόμως. θ ά  τώ άνακοινώσω 
» τότε άμέσως τό περιεχόμενον τής έπιστολής σας. Τό δέ Ήμερολό- 
» γιον τών Μαλγάρων. συνταχθέν κατά μέγα μέρος ύπ’ έμοΰ διά τά 
» γεγονότα τοΰ Βαλκανικού πολέμου καί τά άμέσως έπακολουθή- 
» σαντα, κατεσχέ&η κατά Μάϊον 1915, μέ άλλα πλεΐστα έγγραφα 
» κατόπιν έρεύνης διεξαχθείσης έν τώ ήμετέρω ίδρύματι τών Μαλ- 
» γάρων, έντολή τού έν Κωνσταντινουπόλει τουρκικού στρατοδικείου, 
» δπου παρεπέμφθησαν πρός έξέτασιν έν ω χρόνω έστάλην καί έγώ 
» καί έκρατήθην είς τάς φυλακάς έπί δεκαπενθημερίαν ολόκληρον. 
» 'Ως έκ τούτου τό Ήμερολόγιον τούτο έξηφανίσΰ'η καθώς καί τά 
» πλεΐστα τών κατασχεθέντων έγγράφων.

» θ ’ άναγκασθώ λοιπόν ν ’ άναπαραστήσω έκ μνήμης τά ση- 
» μαντικώτερα τών γεγονότων τούτων, μόλις τό έπιτρέψουν είς έμέ 
» αί πολλαπλαί άσχολίαι μου.

» Δ ιατελώ  μετά πάσης τιμής καί ύπολήψεως

» Ό  Διευθυντής 

» Π. Δ. Χαλαβαζής».

'Η  παρουσία τοϋ Ταλαάτ Βέη.

Κατά τάς ημέρας, καθ’ άς έλαβε χώραν ή καταστροφή τών 
Μαλγάρων, Καλυβιών καί λοιπών χριστιανικών χωρίων τής περιφέ
ρειας αύτών, εύρίσκετο έν Ραιδεστώ ό έπί τών Εσωτερικών Υ π ουρ
γός τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας Ταλαάτ.

Ό  περιβόητος νεότουρκος πολιτικός, δστις άκολούθως κατώρ- 
θωσε νά συγκεντρώση είς χεΐράς του δικτατορικήν έξουσίαν, παρη- 
κολούθησεν ολόκληρον τήν έξελιχθεισαν τραγωδίαν μετά πανούργου 
άπαθείας, εκπληττόμενος δήθεν είς έκάστην έπί τών γεγονότων πλη
ροφορίαν.

Ό  Μητροπολίτης Η ρακλείας πληροφορηθείς τήν άφιξιν τού 
Ταλαάτ έσπευσεν είς συνάντησίν του καί διεμαρτυρήθη έντόνως διά 
τά γενόμενα.

Ό  Τούρκος Υπουργός, έδικαιολόγησε τά συμβάντα «ώς φνσι-
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κήν άπόρροιαν ένος λήγοντος πολέμου» προσθέσας δτι, «π ρέπ ει νά 
ριφΰ'ή είς λή&ην το παρελθόν». ’Ακολούθως ό Ταλαάτ έδέχθη τήν 
σύστασιν μικτής άνακριτικής επιτροπής, πρός έξακρίβωσιν τών λυ
πηρών γεγονότων

Ή έπιτροπή άποτελεσθεΐσα ύπό τών Προέδρων, του Μουφτή 
Ραιδεστοΰ καί ώς μελών του Ά λ ή  Έφένδη, γραμματέως του Διοικη
τικού Συμβουλίου, τοΟ Δημογέροντος θεοδώρου Νικήτα, τοΟ ’Αρμε
νίου Δημογέροντος Φουρουντζιάν, του ’ Επισκόπου ΝαζιανζοΟ Ίωάν
νου καί τοΰ ’ Επιτρόπου τής Ά ρμενικής ’Εκκλησίας, ένετάλη νά ένερ- 
γήση έρευναν καί άνάκρισιν πρός έξακρίβωσιν τών διαπραχθεισών 
τερατουργιών. Τήν επομένη ν ό Ταλαάτ έπεσκέφθη τήν Μητρόπολιν 
καί συνέστησεν είς τόν Μητροπολίτην δπως μή διαδίδη τά καταγγελ- 
θέντα ώς διαπραχθέντα ύπό του στρατού.

Τόν Ταλαάτ πασσά, έπεσκέφθη καί τό Προξενικόν Σώμα Ραι- 
δεστου, τό όποιον εξιστόρησε πρός αυτόν ολόκληρον τήν κακοποιόν 
δρασιν του άτακτου καί τακτικού τουρκικού στρατού. Ό  Τούρκος Υ 
πουργός ήρκέσθη ν' άπαντήση ξηρώς δτι θά λάβη μέτρα.

’Εν τούτοις, ό τουρκικός στρατός έξηκολούθει συστηματικώς τό 
έξολοθρευτικόν έργον του έκτοπίζων τούς ελληνικούς πληθυσμούς 
καί έντός τών χριστιανικών χωρίων ή έπί τών γαιών αύτών έγκαθι- 
στών Τούρκους πρόσφυγας, κατελθόντας έξ Βουλγαρίας λόγω τού 
τουρκοβουλγαρικού πολέμου.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΏΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ή Μητρόπολις Ήρακλείας άπέστειλε τό ύπ’ άριθ. 484 έμπι- 
στευτικόν έγγραφον πρός τά Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, 
περιγράφουσα τήν καταστροφήν τών Μαλγάροον καί Καλυβιών.

Τό έγγραφον τούτο συντεταγμένον προφανώς έν στιγμή ψυχι
κής ταραχής, αποδίδει πιστώς τήν ψυχολογικήν κατάστασιν, είς τήν 
οποίαν διετέλουν οί "Ελληνες κατά τήν τραγικήν έκείνην έποχήν τής 
λεηλασίας, τού έμπρησμού καί τής σφαγής, έχει δέ ώς εξής, έν πιστώ 
άντιγράφω δπερ μας έχορηγήθη, μετά τής έν συνεχεία παρατιθεμένης 
έκθέσεως τού Επισκόπου Ναζιανζοΰ, παρά τής Μητροπόλεως :

« Ραιδεστός 12 ’Ιουλίου 1913 

» Παναγιώτατε Δέσποτα,

» Τό πρόσταγμα, τό όποιον έπισήμως έδωκεν ό άρχηγός 
» τών οθωμανικών Αύτοκρατορικών στρατευμάτων Μεχμέτ Ά λ ή
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» Πασσας, βασίζεται έπί τών τριών λέξεων Γ ιά μ α —Γ ιά κ ιν—Κέοιν  
» ( =  Λεηλατήσατε, Καύσατε, Σφάξατε). Καί τό πρόσταγμα τοΰτο 
» έδίδετο διά τριών συνθηματικών σαλπισμάτων.

» Ό  Επίσκοπος Ναζιανζοϋ μετά τοϋ θ .  Νικήτα Δημογέροντος 
» καί του Πρωτοσυγγέλου καί Επιτρόπου του ’Αρμένικου Πατριαρ- 
» χείου καί του Δημογέροντος Φουρουντζιάν, χθές τήν νύκτα έν 
» τρόμω καί φόβω μετά τοΰ Μουφτή Ραιδεστου καί του Ά λ ή  έφένδη 
» Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, άποσταλέντες ώς έπι- 
» τροπή πρός έξέτασιν τών θλιβερών γεγονότων ιδία τών δύο τού- 
» των τμημάτων Μαλγάρων καί Χαριουπόλεως, ό ’Επίσκοπος, λέγω, 
» Ναζιανζοϋ, δ ι ’ αύτών τών λέξεων καί του διά σαλπισμάτων διδο- 
» μένου προστάγματος, μετά φρίκης διηγείτα ι τά άποτελέσματα καί 
» τήν σημερινήν πανωλεθρίαν τοΰ ομογενούς πληθυσμού. Αί προη- 
» γούμεναι έκθέσεις είναι κατώτεραι τής πραγματικότητος. "Ανευ 
» υπερβολής δέκα πέντε χιλιάδες περίπου γυναικόπαιδα, έσφάγη- 
» σαν, έκάησαν καί μέχρι τής σήμερον —σήμερον άκόμη, Παναγιώ- 
» τατε Δέσποτα —τήδε κακεΐσε ύπό τά χόρτα κσί τάς χαράδρας εν- 
» τρομοι, πεινώντες καί διψώντες, άποθνήοκουσι. Παρά τάς διαβε- 
» βαιώσεις του Έξοχωτάτου Ύπουργου τών Εσωτερικών Ταλαάτ 
» Βέη, τά καθησυχαστικά τηλεγραφήματα του άρχιστρατήγου τής 
» προελάσεως Ίζέτ πασσά καί τάς δηλώσεις του ένταυθα Μου- 
» τεσαρίφου, ό αύτοκρατορικός στρατός πανταχοΰ λεηλατεί, άτιμά- 
» ζει τά γυναικόπαιδα, καίει καί σφάζει τούς διασωζομένους έκ τών 
» φλογών.

» Ι ερ ε ίς  υποστάντες τάς μεγαλειτέρας δοκιμασίας κσί βασανι- 
» στήρια, κεΐνται άκόμη &ταψοί μετά τών λοιπών χριστιανών άπό 
» τής 4ης του μηνός, ήμέρας τής σφαγής αύτών, καί τών άνηκού- 
» στων τούτων βιαιοπραγιών κατά του ήμετέρου "Εθνους καί τών κα- 
» τοίκων τών τμημάτων, ιδίως Μαλγάρων καί Χαριουπόλεως, νά 
» καί τά ϊδ ια  λέγωνται καί περί τών χωρίων τών τμημάτων τής Μα- 
» κράς Γεφύρας καί Κεσσάνης.

» ’Ακόμη σήμερον οί περίοικοι καί δλα τά κακοποιά στοιχεία 
» τά άπολυθέντα έκ τών φυλακών, δχι μόνον τής Εύρωπαϊκής Τουρ- 
» κίας, άλλα καί τής έναντι ’Ασιατικής άκτής, περιτρέχουσιν ώς κυ- 
» νηγοί με τούς κύνας καί τά τύμπανα καί φονεύουσι τούς παρου- 
» σιαζομένους.

» ’Εν Καλυβίοις κόρη καταδιωκομένη νά συλληφθή, έπεσεν άπό 
» τό παράθυρον καί ένώ τό σώμα ήσπαιρεν ό Τούρκος στρατιώτης 
» έπεσε κατ’ αύτής άσελγήσας κτηνωδώς. Έ ν  Χάσκιοϊ τής Χαριου- 
» πόλεως άφοΰ ό άξιωματικός τή οδηγία τοθ Μουχτάρη έλεηλάτησε
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» τούς καλλιτέρους οίκοκυραίους, κατόπιν έδωκε τήν σειράν είς τούς 
» στρατιώτας, παρήγγειλε δέ είς τόν Μουχτάρην νά έτοιμάση δ ι’ αύ- 
» τόν τήν νύκτα τρία κοράσια, άλλως αυτός ξεύρη τί θά πάθη..........

»  Ό  Μουχτάρης ήρνήθη διαρρήδην καί προσεκάλεσε τόν 
» άχρεϊον αξιωματικόν νά τόν φονεύση, διότι δέν δύναται νά κάμη 
» τό τοιουτον.

» Κατόπιν οί Τούρκοι στρατιώται τούς μέν άνδρας ένέκλεισαν 
» έν τή εκκλησία, τάς δέ γυναίκας συνήθροισαν δλας είς τό μεγαλύ- 
» τερον αλώνι του χωρίου καί έκεΐ έπί εϊκοσι καί τέσσαρας ώρας 
» ώργίαζεν ό στρατός βιάσας πάσας τάς γυναίκας καί τά παιδία 
» άπό 8 έτών μέχρι 75 έτών.

» Ό  στρατός φέρει μαζί του αρκετά κοράσια άρπαγέντα έκ 
» τών χωρίων. Έ ν  Μαλγάροις συνηθροίσθησαν άνω τών έπτακοσίων 
» οικογενειών ήτοι ψυχαί τέσσαρες χιλιάδες περίπου, έν δέ τή Χαρι- 
» ουπόλει τετρο,κόσιαι οίκογένειαι, α ΐτ ινες στερούνται τού έπιουσίου 
» άρτου, καθόσον καί οικίας καί άποθήκας, πρώτον έξεκένωσεν ό 
» βουλγαρικός στρατός καί ήδη ό τουρκικός.

» Ή άγορά τών Μαλγάρων καί ή αρμένική συνοικία έκάησαν 
» ύπό τού στρατού τήν νύκτα ύποβοηθουμένου τού πυρός ύπό τού 
» πετρελαίου, τό όποιον δ ι’ αμαξών μετέφερον οί Τούρκοι στρατιώ- 
» ται, καί διά χειροβομβίδων.

» Χωρία τινά, δύο ή τρία, τών Μαλγάρων καί άλλα τόσα τής 
» Χαριουπόλεως, έχουσι φύλακας στρατιώτας, οϊτινες δέν έπιτρέ- 
» πούσι τήν συγκοινωνίαν, τήν έξοδον καί τήν είσοδον είς ούδένα, 
» δπως συνεχίζουσι τήν φορολογίαν, τήν όποιαν έχουσιν έπιβάλλει 
» είς τούς κατοίκους καί δπως μόνοι αύτοί όργιάζουσιν έπί τών γυ- 
» ναικοπαίδων, τών όποιων έτάχθησαν φύλακες.

» Αί συμμορίαι τού Χατζή Σερήφ Μπέη καί οί έξωπλισμένοι 
» μουσουλμάνοι χωρικοί προσκαλοΰσιν όλους τούς εύπορους Έ λλη-  
» νας τής Χαριουπόλεως καί λαμβάνουσι παρ’ αύτών «μπόνα» ληξι- 
» πρόθεσμα καί ομόλογα μέ τάς μαρτυρίας τών παρατυχόντων. Ό  
» Επίσκοπος λέγει, δτι πάντες οί χριστιανοί ε ίνα ι νεκροί καί άτα- 
» φοι οί δέ διασωθέντες, γυμνοί, πεινώντες καί ριγούντες καί άνα- 
» μένονυες άπό στιγμής είς στιγμήν τήν σφαγήν ή τόν θάνατον έκ 
» πείνης.

» Έ ν  τοιαύτη καταστάσει διατελούντες, καλούνται ύπό τών 
» Καϊμακάμηδων νά ύπογράψωσιν δήλωσιν δτι, δλα τά κακουργή- 
» ματα καί αί ανήκουστοι βδελυγμίαι, έγένοντο ύπό τοΰ βουλγαρι- 
»  κοΰ στρατού. Διά τούτο ό ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος Χαριουπό- 
» λεως, μοί άπέστειλε χθές άνθρωπον νά μοί δηλώση δτι, έπιέσθη
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» νά ύπογράψη τηλεγράφημα, τό όποιον χθες έδημοσίευεν ό «Ταχύ- 
» δρόμος» Πέμπτης 11 Ιουλίου καί ύπ5 άριθ. 4575.

» Ό  Επίσκοπος Ναζιανζοϋ έτοιμάζει τήν έκθεσίν του, ήν δ ι ’ 
» αυτοϋ του ίδίου καί του θ .  Νικήτα αποστέλλω τή Μητρί Έκκλη- 
» σία, ϊνα καί προψορικώς έκθέσωσιν δσα είδον.

» ΈνταΟθα συνελθόντα τά Σο^ματεΐα καί πολλοί πολΐται, μετά 
» φρίκης έλαβον γνώσιν του άπηνοΰς διωγμού του "Εθνους ημών, 
»  διώρισαν έπιτροπάς συνδρομών καί αποστολής άρτου καί τροφών 
» καί δλα τά σωματεία έσπευσαν νά καταβάλωσι τάς συνδρομάς 
» των, ά λ λ 5 αί ίδιωτικαί αυται είσφοραί δέν δύνανται νά θεραπεύ- 
» σωσιν ώς είκός τάς άνάγκας έξ χιλιάδων πεντακοσίων περίπου 
» ψυχών καί διά τούτο είναι άνάγκη, δπως τό Σεβαστόν Οίκουμενι- 
» κόν Πατριαρχεΐον :

» Ιον) Ένεργήση άρμοδίως διά τήν συνάθροισιν τών διασκορ- 
» πισθέντων γυναικοπαιδών είς Μάλγαρα καί Χαριούπολιν καί είς 
» τά ίστάμενα χωρία.

» 2ον) Ένεργήση αυτόθι συνδρομάς άφου δ ι ’ έκάστην ημέραν 
» έχομεν άνάγκην τουλάχιστον 60 λιρών ϊνα μή άποθάνωσι τής πεί- 
» νης καί αποστολήν αύτών ένταΟθα καί

» 3ον) Τήν άποστολήν Διεθνούς άνωτέρας επιτροπής, ήτις έπί 
» τόπου έξακριβοΟσα τήν κατάστασιν άποδώση τάς εύθύνας δπου 
» άνήκουσιν.

» Διατελώ μετά σεβασμού 

» Μητροπολίτης 'Ηρακλείας Γρηγόριος».

Η Ε Κ Ο Ε Σ ΙΣ  ΤΟΥ Ε Π ΙΣΚ Ο Π Ο Υ  ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠ Ι ΤΟΠΟΥ MET ΑΒΑ ΣΙ Ν

«Σεβασμιώτατε,
» Λαβών εντολήν παρά τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος νά μετα- 

» βώ μετά τής επιτροπής, τής άποτελουμένης έκ του Μουφτή Ραιδε- 
» στοΰ, του Ά λ ή  έφένδη, του απεσταλμένου ένταυθα πρωτοσυγγέ- 
» λου τοΟ Αρμένικου Πατριαρχείου, του κ. θ .  Νικήτα και του Άρ- 
» μενίου κ. Α. Φουρουντζιάν, ήτις έντολή τής Α. Έξοχότητος του 
» ΎπουργοΟ τών Εσωτερικών Ταλαάτ Βέη ώρίσθη καί μετέβη πρός 
» έξακρίβωσιν τής καταστάσεως τοΟ έσωτερικοΟ καί ιδία τών πόλεων 
» καί χωρίων τών Καζάόων, Μαλγάρων καί Χαριουπόλεως μετά τήν
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» άνακατοχήν αύτών ύπό τοΰ οθωμανικού στρατού, άνεχωρήσαμεν 
» τήν παρελοΰσαν Τρίτην 9ην τρέχοντος, διά Μάλγαρα.

» Περί τό εσπέρας φθάσαντες είς Μάλγαρα εύρέθημεν απ’ αύ- 
» τής τής εισόδου ήμών είς τήν πόλιν, προ σωρού καεισών οικιών 
» καί διελθόντες έπί πολύ διά καπνιζόντων είσέτι ερειπίων έφθάσα- 
» μεν είς ιδιωτικήν τινα οικίαν χρησιμεύουσαν ώς προσωρινόν Διοι- 
» κητήριον. Έ κ ε ΐ  δηλώσαντες τόν σκοπόν τής άποστολής ήμών είς 
» τόν Καϊμακάμην Μαλγάρων, ήκούσαμεν παρ’ αύτού δτι, τήν πα- 
» ρελθούσαν Πέμπτην 4ην τρέχοντος ένώ άκόμη δέν ειχον είσέλθει 
» ό στρατός καί αί άρχαί είς τήν πόλιν, πυρκαϊά έξερράγη έν αύτη 
» πλησίον καταστήματος τίνος Α ρμενίου, ή όποία μετ ’ ολίγον έλα- 
» βεν διαστάσεις ένεκα τού σφοδρού νοτίου άνέμου, δτι μετ ’ ολίγον 
» κατέφθανον καί αι άρχαί καί προσεπάθησαν παντί σθένει νά περι- 
» στείλωσι τό πύρ, καλέσαντες καί τούς κατοίκους νά προστρέξωσι, 
» άλλά δυστυχώς δέν εύρίσκοντο έν τή πόλει πυροσβεστικοί άντλίαι, 
» άρπάγαι καί τά τοιαΰτα πρός περιορισμόν τοΰ πυρός, οί δέ κάτοι- 
» κοι μόλις προστρέξαντες ήναγκάσθησαν νά έπιστρέψωσι περίφοβοι 
» είς τάς οικίας των, έπειδή κρότοι ισχυροί βομβών καί φυσιγγίων εύ- 
» ρισκομένων φαίνεται, ώς ειπεν ό Καϊμακάμης, είς καιομένας οικίας 
» καί καταστήματα ’Αρμενίων, έξερρήγνυντο άδιαλείπτως καί ένέ- 
» σπειρον τόν τρόμον φυγαδεύουσαι πάντας δτι, ένεκα τούτου τό 
» πύρ έλαβε τρομεράς διαστάσεις καί άφεθείσης τής πόλεως είς τήν 
» διάκρισιν αύτοΰ, κατεκάη άπασα ή άγορά, οίκίαι τινές ’Αρμενίων 
» καί Ε λλήνω ν καί πολλά καταστήματα καί οίκίαι όθωμανών.

» Άποχωρήσαντες τήν εσπέραν έκείνην τού Διοικητηρίου, άπε- 
» φασίσαμεν τήν έπιούσαν πρωί νά συνέλθωμεν έν τώ Διοικητηρίω, 
» ϊνα ένεργήσωμεν δ,τι έπεβάλλετο ήμΐν συνωδά τώ σκοπώ τής άπο- 
» στολής μας.

» Είς μάτην δμως τήν πρωίαν έπί ώρας άνεμέναμεν τήν έ- 
» γερσιν έκ τού ϋπνου τού Μουφτή καί τών λοιπών όθωμανών με- 
» λών, μεσημβρία δέ περίπου έπλησίαζεν καί ό Μουφτής πάσχων έκ 
» τών όδόντων, ώς έμάθομεν άργότερον, μόλις περί τήν μεσημβρίαν 
» ήγέρθη καί μετέβη είς τό Διοικητήριον δπου συνελθόντων καί τών 
» λοιπών μελών τής έπιτροπής, ήκούσαμεν παρά τών όθωμανών δτι 
» έλαβον ιδιαιτέρας πληροφορίας περί πάντων’ δτι έλπίζουσιν δτι 
» καί ήμεΐς καί οί ’Αρμένιοι έλάβομεν ιδιαιτέρως έκαστοι τάς σχετι- 
» κάς πληροφορίας, καί δτι δέν εΐχομεν πλέον έτερόν τι, παρά, μετά 
» τινάς ώρας ν ’ άναχωρήο'ωμεν διά Χαριούπολιν.

» Έννοήσας δτι παρά τάς χθεσινός μας άποφάσεις άνωφελώς θά 
» έπέμενον παρά τοΐς όθωμανοΐς μέλεσι τής έπιτροπής νά ένερχηθώσιν
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άττό κοινοΟ ανακρίσεις καί έρευναι πρός έξακρίβωσιν τής'καταστά- 
σεως, περιωρίσθημεν μετά του κ, Νικήτα και τών ’Αρμενίων μελών, 
νά λάβωμεν ιδιαιτέρως πληροφορίας ακριβείς περί τής καταστάσεως, 
τόσον τής πόλεως δσον καί τών χωρίων του Καζα Μαλγάρων. Έ κ 
τών προσδραμόντων δέ έν τή Μητροπόλει προκρίτων Μαλγάρων 
καί τών πέριξ παθόντων χωρίων, έπληροφορήθημεν τά εξής :

» Π ερ ί της πόλεως Μαλγάρων. — Έ ν  Μαλγάροις άποσυρθέντων 
τών Βουλγάρων άνευ τινός πραξικοπήματος, είσήλασε τήν 2αν 
τρέχοντος, Τρίτην, ό τουρκικός στρατός προερχόμενος έκ Καλλιπό- 
ύπό τήν άρχηγίαν τών Μεχμέτ Ά λ ή  καί Μουσταφα πασσάδων, 
άρχηγών έν τώ πέμπτω στρατιωτικώ σώματι. Οί χριστιανοί κάτοικοι 
ήμέτεροι καί Αρμένιο ι, έχοντες έπί κεφαλής τούς ’Αρχιερατικούς 
των Επιτρόπους, έξήλθον μετά τών μωαμεθανών έξω τής πόλεως 
είς προϋπάντησιν. 'Ο αρχηγός τοθ στρατού περιορισθείς άπλώς 
καί κάπως περιφρονητικώς νά χαιρετήση τούς θρησκευτικούς άρ- 
χηγούς, είσήλθεν είς τήν πόλιν μετά του στρατού. Τήν Πέμπτην 
4ην τρέχοντος άπό πρωίας ήρξατο ό στρατός νά εισέρχεται διά 
τής βίας είς τάς οικίας τών χριστιανών, καί νά άρπάζη παν προσ- 
τυχόν. Πολλοί έκ τών κατοίκων έκρύβησαν περίτρομοι, μόλις δέ 
κατώρθωσαν ν ’ άπαλλαγώσι τών χειρών τών στρατιωτών, άφοΰ 
έδωκαν ο,τι είχον πολύτιμον. Τήν αύτήν ήμέραν περί τό έσπέρας, 
ένώ ό στρατός εύρίσκετο έξωθεν τής πόλεως, έφάνη πυρκαϊά έκ 
τού νοτίου άκρου τής άγοράς, έν άκαρεί δέ ήκούσθησαν έκρηγνυό- 
μεναι χειροβομβίδες ριπτόμεναι ύπό τών στρατιωτών έντός τών 
οικιών διά τών θραυομένων θυρών καί παραθύρων καί τό πΰρ ήρ
ξατο λαμβάνον διαστάσεις ύπό τού πνέοντος νοτίου άνέμου ώθού- 
μενον, πρός τήν άρμενικήν συνοικίαν καί διακλαδιζόμενον άστρα- 
πιαίως.

» Ά μ α ξ α ι  πλήρεις δοχείων πετρελαίου έκυκλοφόρουν καθ’ δλην 
τήν νύκτα είς τάς οδούς τής πόλεως, στρατιώται δέ μετά τών 
προσδραμόντων βασιβουζούκων, έρριπτον πετρέλαιον είς διάφορα 
μέρη τών οικημάτων ύποτρέφοντες τήν διάδοσιν τού πυρός. Τήν 
πρωίαν εύρέθη δοχεΐον πετρελαίου έν μέση όδώ, πεσόν έκ τής 
άμάξης καί χυθέντος τού περιεχομένου του. Ε ις  δέ τών ομογενών 
έδήλωσεν δτι, ίδών δτι έμπροσθεν τής θύρας τής οικίας του άφή- 
καν τήν νύκτα δύο δοχεία πετρελαίου καί έννοήσας τόν έκ τούτου 
κίνδυνον, έτόλμησε ν ’ άνοιξη τήν θύραν του καί νά σύρη έσω τά 
δοχεία. Πανικός κατείχε καθ’ δλην τήν νύκτα τούς κατοίκους, οϊ- 
τινες άλλόφρονες καιομένων τών οικιών των, έζήτουν σωτηρίαν 
είς τάς έναπολοιπομένας οίκίας, έκτειθέμενοι είς τούς πυροβολι-
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» σμούς τών στρατιωτών καί τών βασιβουζούκων πλημμυρούντων 
» τήν πόλιν.

>' Τινές τών κατοίκων καί δή ’Αρμένιοι έτόλμησαν νά έξέλθωσι 
» τών οικιών των και νά δράμωσι είς τήν άγοράν διά νά περισώ- 
» σωσι τά καταστήματά των, ά λ λ ’ οί περιφερόμενοι στρατιώται καί 
» βασιβουζούκοι, επιτιθέμενοι άμέσως κατ’ αύτών, έπυροβόλουν καί 
» ήμπόδιζον. Τινές δέ τών χριστιανών, οϊτινες κατόρθωσαν νά φθά- 
» σωσι μέχρι τής αγοράς, εύρέθησαν προ τών είσρευσάντων παντα- 
» χόθεν όθωμανών τών πέριξ, οϊτινες διαρπάζοντες τά καταστήματα 
» έπετίθεντο καί έξεδίωκον έκεΐθεν τούς ίδιοκτήτας, πληγώσαντες 
» βαρέως καί φονεύσαντες δέκα τρεις έκ τών ’Αρμενίων καί πέντε 
» ήμετέρους. Έγκατελείφθη ούτως ή πόλις καθ’ δλην τήν νύκτα είς 
» τήν διάκρισιν τοΟ πυρός καί τήν λεηλασίαν τών όθωμανών. Τό 
» πϋρ έσταμάτησε μόλις τήν πρωίαν τής Παρασκευής άποτεφρώσαν 
» τό πλεΐστον μέρος τής άγορας, οικίας πολλάς τών ’Αρμενίων καί 
» τών ομογενών καί τινα καταστήματα καί οικίας τών όθωμανών 
» πρός τό νότιον μέρος, καθόσον πνεύσας ό άνεμος άπό βορράν τήν 
» νύκτα, ώθησε τό πυρ κατ’ έναντίαν διεύθυνσιν, πρός τήν τουρκι- 
» κήν συνοικίαν.

» Τήν αύτήν Παρασκευήν τό έσπέρας, νέα πυρκαϊά άπετέφρωσε 
» τό έναπομεΐναν μέρος τής άγορας (μπεζάδικα) ούδενός καί πάλιν 
» τών κατοίκων τολμήσαντος νά έξέλθη τής οικίας του δπου κεκλει- 
» σμένοι διέμενον έκ φόβου καθ’ δλην τήν ημέραν καί τήν νύκτα. 
» Οΰτω δέ έκάη καθ’ ολοκληρίαν δλη ή άγορά τών Μαλγάρων, πυρ- 
» ποληθέντων έντελώς τριακοσίων περίπου καταστημάτων έξ ών 
» εξήκοντα έπτά μέν ομογενών, περί τά δέκα πέντε όθωμανών καί 
» τά λοιπά ’Αρμενίων, πολλαί οίκίαι ήμετέρων καί ’Αρμενίων, έφο- 
» νεύθησαν δέ δέκα τρεις ’Αρμένιοι καί πέντε ήμέτεροι ό Λάμπος 
» Κεχαγιάς, ό υιός του Κωνσταντής, ό ’Ιωάννης Τζελέπης, ό Χαρά- 
» λαμπος Μαυρουδής καί ό Γεώργιος θεοδώρου καί άγνοεΐται ή 
» τύχη πολλών έργαζομένων έν τοΐς άγροΐς των είς τά πέριξ τών 
» Μαλγάρων, ών οί πλεΐστοι κατά πάσαν πιθανότητα θά έφονεύ- 
» θησαν.

» Ό  φόβος καί ή φρίκη, ε ίνα ι ζωγραφισμένη είς τά πρόσωπα 
» πάντων άναμενόντων μετά τρόμου άπό στιγμής είς στιγμήν τήν 
» έλευσιν νέου στρατού καί τήν έπανάληψιν τών αύτών καί χειρό- 
» νων. Οί πάντες δέ έχουσι άπελπίσει περί τού τέλους αύτών. Οΐκο- 
» γένειαι φύρδην μίγδην καταπλημμυροΰσι τάς οικίας, παιδία δέ καί 
» βρέφη κλαυθμηρίζουσι διαρκώς, ζητοΰντα είς μάτην τροφήν, μή εύ- 
» ρισκομένην πουθενά, ώς άρπαγεΐσαν ύπό τών στρατιωτών, πλού-
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*
» σιοι δέ καί πένητες, κινδυνεόουσι ν ’ άποθάνωσι της πείνης έάν δέν 
» φθάση εντός ολίγου βοήθεια καί τροφή.

» Ή  καταστροφή τών Κ αλυβιώ ν. -  Τάς οδούς καί ιδία τήν αύ- 
» λήν τής Μητροπόλεως Μαλγάρων, έπλημμύρησαν άφ5 εσπέρας τά 
» διασωθέντα έν τή πόλει γυναικόπαιδα τών Καλυβιών περιδεή καί 
» είς άθλίαν κατάστασιν κλαίοντα δέ καί οίμώζοντα έπολιόρκουν 
» τήν Μητρόπολιν ζητοΟντα Tpoq^v καί σ ιένην. Παρ’ αύτών δέ έμά- 
» θομεν περί τών Καλυβιών τά έξής :

» Τή 4η τρέχοντος, Πέμπτη, ήρξατο διερχόμενος έκειθεν ό τουρ- 
» κικός στρατός προερχόμενος έκ Μαλγάρων, οί δέ κάτοικοι προσέ- 
» δραμον ϊνα προΰπαντήσωσιν αύτόν καί παράσχωσι πάσαν εύκο- 
» λίαν.

» Άφοΰ διήλθεν έν τάγμα στρατού άκολουθούμενον καί υπό 
» τηλεβόλων ήρχισεν ή παρέλασις τοϋ επομένου τάγματος, δπερ μό- 
» λις είσήλθεν είς τό χωρίον, έσταμάτησε. ’Ήχησε τότε σάλπιγξ καί 
» ό έπί κεφαλής τοΰ στρατού άξιωματ.κός μεγαλοφώνως έδωκε τήν 
» διαταγήν «Γιάμα, Γιάκιν, Κέσιν» (λεηλατήσατε, καύσατε, σφάξατε).

» ’Αμέσως ό στρατός διαλυθείς διεσκορπίσθη είς τό χωρίον καί 
» ήρχισε νά πυροβολή καθ’ ολας τάς διευθύνσεις, νά θραύη θύρας 
» καί παράθυρα, νά φονεύη πάντα μή προφθάσαντα νά φύγη, καί 
» εισερχόμενοι οί στρατιώται διά τής βίας είς τάς οικίας, νά βασα- 
» νίζωσι ζητοϋντες χρήματα. Οί κάτοικοι περίτρομοι, ένεκλείσθησαν 
» είς τάς οικίας των προσπαθοΰντες νά κρυβώσι, ά λ λ ’ είς μάτην. Ή 
» μανία τών στρατιωτών τούς έδίωκε πανταχοΰ.

» 'Ό λαι σχεδόν αί οίκίαι παραβιασθεΐσαι έλεηλατήθησαν παρά 
» ιών στρατιωτών καί τών έκ τών πέριξ όθωμανών βασιβουζούκων, 
»  οί όποιοι ώς έκ συνθήματος ήρξαντο νά είσρέωσιν πανταχόθεν είς 
» τό χωρίον. Οί κάτοικοι συλλαμβανόμενοι ύπεβάλλοντο είς μυρίας 
» βασάνους διά νά μαρτυρήσωσι που είχον κεκρυμμένους τούς θη- 
» σαυρούς των. Ό  έκ τών εφημερίων του χωρίου Παναγιώτης, ώς 
» ό ’ίδιος άφηγεΐται, συλληφθείς ύπό τών στρατιωτών έν τή οίκία 
» του, έβασανίσθη, έξυβρίσθη, έσύρθη έκ τής γενειάδος καί τής κό- 
» μης καί επεσεν έπί τέλους λιπόθυμος ύπό τά άγρια κτυπήματα 
» τών στρατιωτών διά τοϋ δπλου, οϊτινες άφήρεσαν παν δ,τι εΐχεν. 
» Έ ν  τώ μεταξύ οί στρατιώται καταδιώκοντες συνελάμβανον τάς 
» γυναίκας καί τά κοράσια, τά όποια φανερά έβίαζον. Αύτόπτης δέ 
» μάρτυς άναφέρει δτι, κόρη τοΰ χωρίου φεύγουσα τήν άτιμίαν τών 
» στρατιωτών, έρριψεν έαυτήν κάτω του παραθύρου τής οικίας της 
» καί ένώ βαρέως πληγεΐσα ήσπαιρεν, στρατιώτης μανιώδης έπέπεσεν 
» έπ ’ αύτής νά κορέση τάς κτηνώδεις αύτοΰ όρμάς. Έ ν  τώ μεταξύ
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» ήκούσθησαν κρότοι έκρηγνυομένων χειροβομβίδων καί πολλαχόθεν 
» έκ διαφόρων μερών του χωρίου ήρξατο πυρκα'ίά. Οί κάτοικοι προ 
» του νέου κινδύνου έξαλλοι έζήτουν σωτηρίαν έξω τών οικιών των 
» ψεύγοντες, ά λ λ 5 οί στρατιώται. μετά τών βασιβουζούκων περικυ- 
» κλώσαντες τό χωρίον έπυροβόλουν κατά παντός άποπειρωμένου 
» νά διαφύγη. Ό  ηγούμενος τής Μονής Καλυβιών Ευδόκιμος, μετά 
» τοϋ ίερέως τοϋ χωρίου Χρήστου καί τοϋ ύποτακτικοϋ του Άκα- 
» κίου, κεκρυμμένοι έν τώ κωδοναστασίω, έθεώρουν έκεΐθεν τήν λεη· 
» λασίαν τής Μονής. Βλέποντες όμως τόν νέον κίνδυνον, άπεπειρά- 
» θησαν νά φύγωσιν, άλλο. μόλις έξελθόντες τοϋ χωρίου, καταπυρο- 
» βολούμενοι ύπό τών στρατιωτών, συνελήφθησαν ύπό βασιβουζού- 
» κων όθωμανών καί ύβρισθέντες καί συρθέντες έκ τών γενείων καί 
» τής κόμης, έδέθησαν. Τεθέντος δέ βρόχου είς τόν λαιμόν αύτών 
» διά τών ζωναρίων τών όθωμανών έσύρθησαν είς παρακειμένην 
» ρευματιάν καί έκεΐ βασανισθέντες κατεσφάγησαν, ό μεν ήγούμε- 
» μένος διά δρεπάνης, ό δέ ίερεύς Χρήστος κατακρεουργηθείς, καί 
» τέλος βαρύτατα πληγωθείς είς τόν λαιμόν καί κοπείς τά ώτα καί 
» τήν δεξιάν χεΐρα, άφέθη έτοιμοθάνατος ό ύποτακτικός ’Ακάκιος 
» έλάχιστα παρέχων σημεία ζωής.

» Τό χωρίον καί οί πέριξ άγροί, ε ίνα ι πλήρεις πτωμάτων άν- 
» δρών, γυναικών καί κορασίων, πλεΐστα δέ καί ιδία παιδία καί 
» βρέφη, εύρίσκονται έσφαγμένα καί διάτρητα ύπό σφαιρών. Πολλαί, 
» ίδία νεάνιδες, φεύγουσαι τήν άτίμωσιν έκάησαν ζώσαι εντός τών 
» οίκιών των, τά δέ φρέατα ύπερπληρώθησαν νεκρών.

» Τό μέγεθος τής καταστροφής, θά ήτο εί δυνατόν φοβερώτε- 
» ρον άν ένεκα τής έποχής τοΰ θέρους πο?νλοί έκ τών κατοίκων δέν 
» εύρίσκοντο έκτος τοΰ χωρίου άπησχολημένοι είς τούς άγρούς, όπό- 
» θεν κακήν κακώς άλλοι μέν κατώρθωσαν νά διασωθώσιν είς Μάλ- 
» γαρα, άλλοι δέ έφονεύθησαν φεύγοντες.

»  "Ο λαι αί οίκίαι τοϋ χωρίου κατεκάησαν εντελώς είς βαθμόν 
» ώστε ούδεμία στέγη καί ή έλαχίστη νά διακρίνεταί που. Ή έκκλη- 
» σία τοϋ χωρίου καί ολόκληρος ή Μονή τών Καλυβιών μεθ5 όλων 
» τών εξαρτημάτων της κατεστράφη καθ’ ολοκληρίαν, μείναντος μό- 
» νον τοϋ κωδονοστασίου’ έρείπια δέ καί καμένα άπ’ άκρου είς 
» άκρον τοϋ χωρίου καί πλήρης έρημία βασιλεύει πανταχοϋ. Οί νε- 
» κροί τών ανθρώπων καί τών ζώων περίκαυστοι κατάκεινται είσέτι 
» κατά σωρείας έντός καί πέριξ τοΰ χωρίου, φοβερά δέ δυσοσμία έκ 
» τών διαλυομένων πτωμάτων άναδίδεται καθ’ όλην τήν περιφέρειαν.

» ’Εκ τών φονευθέντων προχείρως έγνώσθησαν οί εξής :
» Νεράντζης Δημητρίου, ’Αναγνώστης Γεωργίου (γέρων όγδοη-
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» κοντούτη;), Ευστράτιος Μαυρουδή, Μαυρουδής Σαβατιανοϋ, Γεώρ- 
» γιος Νικολάου, Νικόλαος Χατζόγλους, Δημητρούλα Χρήστου, Δέ- 
» σποινα ’Αθανασίου, Νικολάκης Χρυσάφης, Διαμαντής Σωτηρίου, 
» Μαργαρίτης θεοχάρη, Ά χ ιλλ εύ ς  Σταυρίτσας, Κυριάκος Άφεντού- 
» λης, καείς, Δημάκος Ίωάννου, ’Αθανάσιος Δημάκης, Μανώλης 
» Βασιλείου καί πλεΐστοι άλλοι.

» Έ κ  τών διασωθέντων κατοίκων πολλοί κατέφυγον είς Μάλ- 
» γαρα, ύποστάντες τά πάνδεινα ύπό τών στρατιωτών είς τήν εϊσο- 
» δον τής πόλεως. Τινές δέ έν οις καί ό έκ τών έφημερίων του χω- 
» ρίου ίερεύς Μανώλης, εύρίσκονται κεκρυμμένοι είς τά πέριξ τοΟ 
» οθωμανικού χωρίου Σαρνίτς, καταζητούμενοι καθ’ έκάστην ύπό 
» τών όθωμανών διά νά σφαγώσι, καί άλλοι τέλος κρύπτονται είσέτι 
» είς τούς πέριξ του χωρίου χάνδακας καί τούς θάμνους. Πάντας 
» δμως καί τούς διασωθέντας άκόμη είς Μάλγαρα, οίκτρά άναμένει 
» τύχη, άφοΟ πλεΐστοι μέν έπαθον έκ τοΟ τρόμου καί τής φρίκης, 
»  πολλοί παρεφρόνησαν, πάντες δέ μένουσι έστερημένοι τών πάντων 
» καί κινδυνεύουσιν άπό στιγμής είς στιγμήν ν ’ άποθάνωσιν έκ τής 
» πείνης καί τής κακουχίας.

» Αί καταοτροφαϊ τών χωρίων — Έ ν Σάκτσα, τσιφλικίω έξ επτά 
» οικογενειών ομογενών πλησίον τών Μαλγάρων, δ ιηγείται ό Λάμ- 
» πος Ξανθόπουλος, δτι, ένώ τή Πέμπτη 4η ’ Ιουλίου, διήρχετο έκεΐ- 
» θεν ό στρατός, άνώτερος άξιωματικός καθήμενος έν άμάξη, έζή- 
» τησε νά πληροφορηθή παρ’ αύτοΟ τοΟ ίδίου Λάμπου, ύπηρετουντος 
» έν αγγαρεία στρατιωτική, περί του τσιφλικιού άν ήτο χριστιανικόν 
» ή τουρκικόν, άκούσας δέ δτι ήτο χριστιανικόν, άμέσως έδωκε με- 
» γαλοφώνως διαταγήν είς τούς στρατιώτας του «Γιάκιν» καί έν τώ 
» άμα οί στρατιώται μετά τών βασιβουζούκων όθωμανών τών πέριξ, 
» έν οις διέκρινε καί τόν έκ Κιουτσούκ—Χανδήρ Χατζή Ά χ μ έτ  καί 
» τόν έκ Καράη Δεμήρ Φεηζή όγλοϋ Όσμάν, οϊτινες παρορμώντες 
» τούς λοιπούς φωνάζοντες «Γιάκιν», έθεσαν πυρ είς τάς οικίας καί 
» ένώ έκαίοντο αυται, διηρπάζοντο τά ζώα καί τά πάντα ύπό τών 
» στρατιωτών καί βασιβουζούκων, έκ δέ τών κατοίκων, δσοι δέν έπρό- 
» λαβον νά φύγωσι έφονεύθησαν πάντες, ό δέ γέρων άσθενής Βασί- 
»  λείος Ά δ ά μ , έκάη ζών έν τή οίκία του.

» Έ ν  Χάσκιοΐ, ώς έτληροψορήθημεν παρ’ αύτόπτου μάρτυρος, 
» του Κωνσταντίνου ’Αθανασίου, έργαζομένου έν τή κασέρια του 
» Μάρκου Παναγιώτου, τή Πέμπτη 4η τρέχοντος, περί τήν πρωίαν, 
» είσήλθεν ό στρατός είς τό χωρίον. Μ ετ’ ολίγον ήκούσθησαν πυκνοί 
» πυροβολισμοί, καί πάντες οί άνδρες καί τά γυναικόπαιδα τοΟ χω- 
» ρίου, έξαλλοι έτρεχον έν τώ χωρίω καί τά πέριξ διά νά σωθώσιν,
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οί δέ στρατιώται καταδιώκοντες καί πυροβολοϋντες έφόνευον πολ
λούς. Συγχρόνως πολλαί γυναίκες καί κόραι συλληφθεΐσαι ύπό 
τών στρατιωτών, ήχθησαν εις παρακείμενον ανεμόμυλον δπου 
άφοϋ ήτιμάσθησαν, άφέθησαν έλεύθεραι, ά λ λ ’ ολόγυμνοι καί έν 
οίκτρα καταστάσει. Μ ετ’ ολίγον προσέδραμον όθωμανοί τών πέριξ 
χωρίων, οϊτινες άφοϋ έλεηλάτησαν παντελώς τάς οικίας τών χω
ρικών δ ι’ αμαξών άπεκόμισαν παν τό δυνάμενον νά μετακομισθή. 
Μετά τινας ώρας πυρκαϊά έξερράγη έκ πολλών συγχρόνως μερών 
καί άπετέφρωσεν έντός ολίγου ολον τό χωρίον μεταβαλλοϋσα αύτό 
είς σωρόν έρειπίων. Άποχωρήσαντος δέ τοϋ στρατοϋ μετά τήν 
καταστροφήν τοϋ χωρίου, οί βασιβουζούκοι όθωμανοί ήρχισαν έρευ- 
νώντες τά πέριξ, άνεζήτουν τούς κεκρυμμένους άνδρας καί τά γ υ 
ναικόπαιδα, πρός άνακάλυψιν δέ αύτών έφερον καί κυνηγετικούς 
κύνας καί έκρότουν τύμπανα πλησίον βάτων καί κρυπτών, πάντα 
δέ έξερχόμενον τής κρύπτης καί άνακαλυπτόμενον έλήστευον καί 
έφόνευον. Οϋτω δέ πολλοί μέν τών κατοίκων έφονεύθησαν ύπό τοϋ 
στρατοϋ καί τών βασιβουζούκων, πλεΐστοι διατελοϋσιν άγνωστον 
ποϋ κεκρυμμένοι, καί τέλος τινές σύρονται έντός τοΰ χωρίου καί 
πέριξ, οίκτρώς άκροοτηριασμένοι. Ουτω διηγείτα ι ό Κωνσταντής 
’Αθανασίου δτι, ε ίδε τόν γνωστόν του Χρηστόν Λάμπου, εύκατά- 
στατον πρόκριτον τοϋ χωρίου, οίκτρώς οίμώζοντα ύπό τι δένδρον 
καί έχοντα κεκομμένα τά ώτα καί τήν ρίνα καί έξωρυγμένους τούς 
οφθαλμούς διά νά μαρτυρήση τούς κεκρυμμένους θησαυρούς του.

» Τήν αυτήν τύχην τής τελείας καταστροφής είχε καί τό χωρίον 
θυμήτκιο ϊ, δπου τή Πέμπτη 4η ’Ιουλίου, κατ’ άρχάς δύο στρατιώ- 
ται, είσελθόντες είς τό χωρίον καί συγκαλέσαντες τούς κατοίκους, 
παρήγγειλαν νά ετοιμάσουν άρτον διά τόν στρατόν. ’Αλλά μετ’ 
μ ετ ’ ολίγον έξελθόντες τοϋ χωρίου, έθεσαν πϋρ είς τάς πέριξ θυ- 
μωνίας. Τούς πρώτους προσδραμόντας πρός κατάσβεσιν τοϋ πυ
ράς, συλλαβόντες έλήστευσαν καί τινας καί έφόνευσαν. ’Ακολού
θως προσδραμόντες καί άλλοι στρατιώται είσήλθον είς τό χωρίον 
καί είσελάσαντες είς τήν έκκλησίαν, άπεγύμνωσαν καί έπυρπό- 
λησαν.

» Μ ετ’ ού πολύ δέ, διασκορπισθέντες είς τό χωρίον, έλήστευ
σαν πάσας τάς οικίας, έφόνευον πάντα μή προλαμβάνοντα νά 
φύγη, συνελάμβανον καί ήτίμαζον πάσας τάς γυναίκας καί τέλος 
θέσαντες πϋρ έκ διαφόρων μερών άπετέφρωσαν έντελώς ολόκλη
ρον τό χωρίον είς βαθμόν ώστε ούδεμίσ οικία τούτου νά σωθή. 
Πολλοί τών κατοίκων, έφονεύθησαν, οί δέ λοιποί διασκορπισθέντες 
είς τά πέριξ, κρύπτονται είσέτι έντός λάκκων καί σπηλαίων κατα-
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» ζητούμενοι πρός λήσιευσίν ύπό των περίοικων όθωμανών,
» Αύτή περίπου ή τύχη καί τοϋ χωρίου Κιουρτλή, είς δ μόλις 

» είσήλθεν ό στρατός τή Πέμπτη 4η ’Ιουλίου, ήρχισεν άμέσως νά λε- 
» ηλατή, νά κτυπα καί νά φονεύη, νά άτιμάζη τάς γυναίκας καί τάς 
» κόρας έπί δύο ημέρας, καθ’ ας παρέμεινεν είς τό χωρίον, καί τέ- 
» λος θέο'ας πυρ, άπετέφρωσε τάς πλείστας οικίας, ενώ έν τώ μεταξύ 
» οι προσδραμόντες έκ τών πέριξ όθωμανοί, έγύμνωνον έντελώς τό 
» χωρίον, άρχήν ποιήσαντες άπό τήν έκκλησίαν, ή όποία κατά τό 
» ήμισυ έκάη, άφηρέθησαν άπό τοθ χωρίου τά πάντα καί ζώα καί οί- 
» κιακά έπιπλα καί τρόφιμα, έληστεύθησαν οί πάντες, ίδια δέ ό έκ 
» τών προκρίτων Γεώργιος ’Αποστόλου παρ’ ου διά τής βίας έλή- 
» φθηο'αν τετρακόσιαι λίραι, έκ δέ τών κατοίκων πολλοί μέν έφονεύ- 
» θησαν, έν τώ χωρίω, οί δέ έπιζήσαντες μή θεωροϋντες εαυτούς 
» άσφαλεΐς, διασκορπισθέντες κρύπτονται δπου έκαστος δύναται.

» Έ ν  Δεβερίκιο'ϊ, τή Πέμπτη, 4η ’Ιουλίου, στρατιώται κατέκαυ- 
» σαν ωσαύτως τήν έκκλησίαν τοθ χωρίου καί περί τάς τριάκοντα 
» οικίας, έλήστευσαν πάσας καί έφόνευσαν ούκ ολίγους έκ τών κα- 
» τοίκων.

» Έλεηλατήθησαν ωσαύτως έντελώς τό Δαούδελι, τό Πασά· 
» κιοϊ, τό Ίλανλή, τό Δολούκιοϊ, τό Γιουσούζκιοϊ, τό Καρατζά Χα- 
» λίλ, τό Δεβετζήκιοϊ, οί δέ κάτοικοι τών χωρίων τούτων, κατωρθώθη 
» νά παραμείνωσιν έν τοΐς χωρίοις των, άφου συνεφώνησαν άντί 
» 150 ή 200 λιρών Οθωμανούς τών πέριξ πρός προφύλαξιν τών χω- 
» ρίων των. Τών λοιπών χωρίων τοϋ τμήματος Μαλγάρων αγνοείται 
» έντελώς ή τύχη, καθ’ δσον ένεκα τής τρομοκρατίας, ούδείς χριστι- 
»  ανός τολμά νά έξέλθη είς τόν δρόμον ή νά μεταβή που. "Απασα 
» δέ ή ύπαιθρος χώρα, εύρίσκεται είς τήν διάκρισιν τών όθωμανών, 
» οϊτινες καί άρπάζουσι σφετεριζόμενοι παν τό χριστιανικόν, ήτοι 
» ζώα, γεννήματα κλπ.

» Περί τήν μεσημβρίαν, μεταβάντες παρά τω Καϊμακάμη Μαλ- 
» γάρων διά νά ζητήσωμεν συμπληρωματικός τινας πληροφορίας καί 
» άποχαιρετήσωμεν αύτόν, ήκούσαμεν παρ’ αύτοΰ περί τής κατα- 
» στροφής τών Καλυβιών ίδια προκειμένου δτι ήξιζε νά πάθωσιν δ,τι 
» έπαθον, διότι προηγουμένως έπί τής βουλγαρικής κατοχής, έτρεφον 
» έν τώ χωρίω τόν βουλγαρικόν στρατόν καί κάτοικος Καλυβίων ό 
» ’Αθανάσιος Γεωργίου κρατών τήν βουλγαρικήν σημαίαν, ώδήγησε 
» τούς Βουλγάρους πρός κατάληψιν τών Μαλγάρων.

» Μ ’ δλα ταϋτα ή Κυβέρνησις πατρικώς φερομένη, θέλει φροντίση 
» νά δώση άρτον είς τούς τοιούτους προδότας, δπως θέλει φροντίση
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επίσης καί περί τών λοιπών χριστιανών τών άλλων παθόντων χω
ρίων του Καζά.

» Άποχαιρετήσαντες τόν Καϊμακάμην Μαλγάρων, άνεχωρήσα- 
μεν τήν μεταμεσημβρίαν τής Τετάρτης καί διελθόντες διά Καλυβιών, 
ούδεμίαν ψυχήν ζώσαν ουτε άνθρώπου, ουτε ζώου εϊδομεν, άλλά 
μόνον σωρούς πτωμάτων, άνθρώπων διαμελισμένων καί κεκαυμέ- 
νων καί ζώων, ερείπια κεκαυμένα καί καπνίζοντα είσέτι, φοβερόν 
δέ δυσοσμίαν κεκαυμένων άνθρωπίνων σαρκών καί διαλυομένων 
έν τώ ύπαίθρω πτωμάτων, άναδιόομένην είς μεγάλην περιφέρειαν. 
Μόλις άπεμακρόνθημεν μικρόν τής άπαισίας ταύτης είκόνος τής 
φρίκης καί τής κολάσεως, εϊδομεν άπέναντι ήμών άπό μακρό- 
θεν καιόμενα είσέτι τά πλησιόχωρα χριστιανικά χωρία, πανταχοΟ 
δέ δπου καί έάν έστράφημεν, παρετηρούμεν εικόνας φρίκης καί 
έρημώσεως, πτώματα άνθρώπων καί ζώων είσέτι άταφα κείμενα 
τήδε κακεϊσε καί άποσυντεθέμενα άπό τάς καυστικός ήλιακός 
άκτΐνας, οικιακά δέ σκεύη καί έπιπλα, έν βία άποκομιζόμενα 
έσπαρμένα έν τοΐς άγροΐς καί ιο ΐς  όδοΐς. ΠανταχοΟ δέ έρείπια 
καπνίζοντα καί τό πΰρ συμπληροϋν τό άπαίσιον έργον τής κατα
στροφής καί τής έρημώσεως καί σαρώνον παν δ,τι ή πλεονεξία 
τών όθωμανών δέν ήδυνήθη ν ’ άποκομίση έκ τών χριστιανικών 
χωρίων.

»  CH  κο,ταύτροφή της Χαριουπόλεως. — Φθάσαντες τήν Τετάρ
την, νύκτα ήδη είς Χαριούπολιν καί παρουσιασθέντες είς τόν Καϊ- 
μακάμην Χαριουπόλεως, είς δν καί έδηλώσαμεν τήν άποστολήν 
ήμών, συνεννοήθημεν καί πάλιν μετά του Μουφτή καί τών λοιπών, 
ϊνα τήν έπαύριον προσκαλέσωμεν έκ τών παθόντων χο3ρίων χω
ρικούς, ϊνα πληροφορηθώμεν περί τής καταστάσεως τών χωρίων. 
Ό  Μουφτής ύπεσχέθη δτι θά ένήργει παν δ,τι άπητεΐτο πρός έκ- 
πλήρωσιν τοϋ έργου τής άποστολής τής Επιτροπής ήμών παρά 
τώ Καϊμακάμη, καί αΰριον πρωί θά συνερχώμεθα νά έργασθώ- 
μεν άπό κοινού έν τώ Διοικητηρίω. Έ ν  τούτοις τήν έπομένην, είς 
μάτην καί πάλιν άνεμέναμεν άπό πρωίας μέχρι μεσημβρίας, τήν 
έγερσιν έκ τοΟ ΰπνου καί τήν προσέλευσιν του τε Μουφτή καί 
του ’Οθωμανού μέλους τής Επιτροπής έν τώ Διοικητηρίω. Ε ν 
νόησα καί πάλιν δτι, ούδέν θά ένήργει ή Επιτροπή καί δτι άπό 
σκοπού τά οθωμανικά μέλη τής Επιτροπής, άπαφεύγουσι τήν δη
μοσία έξακρίβωσιν τής καταστάσεως, περιωρίσθημεν καί πάλιν 
μετά τοΟ κ. θ .  Νικήτα καί του κ. Φουρουντζιάν, νά λάβωμεν 
δσας ήδυνάμεθα πληροφορίας περί τής καταστάσεως, τόσον τής 
Χαριουπόλεως, δσον καί τών πέριξ χωρίων τού Καζά.
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» Έ κ  τών καταθέσεων τών προκρίτων Χαριουπόλεως καί τών 
» προσφύγων τών πέριξ παθόντων χωρίων, οϊτινες κατώρθωσαν νά 
» διασωθώσιν είς Χαριούπολιν, έμάθομεν τά εξής :

» Έ ν Χαριουπόλει στρατιώται είσελθόντες διά τής βίας, τή 5η 
» Ιουλίου, Παρασκευή, είς τάς πλείστας οικίας τών ομογενών, έβία- 
» σαν καί έλαβον χρήματα, ήρπασαν δέ παν τό προστυχόν. Ίδιαιτέ- 
» ρως δέ έβασανίσθη ό έκ τών εύπορων Γεώργιος Ζουμπούλης, τόν 
» όποιον, ώς μάς άνέφερεν ό ϊδ ιος, οί στρατιώται άφοΟ έβασάνι- 
» σαν έπί ώρας, τώ έθηκαν άκολούθως βρόχον είς τόν λαιμόν καί 
» περισφίξαντες ίσχυρώς, τόν άφήκαν ήμιθανή καί άναίσθητον. Ά ρ-  
» πάσαντες δέ παν δ,τι ευρον έν τή οίκία καί χρήματα περί τάς 150 
» λίρας καί άλλα πολύτιμα, άπήλθον. Έ ν  τώ μεταξύ οί γείτονες 
» όθωμανοί, εύρόντες εύκαιρίαν, έλεηλάτησαν τήν οικίαν του άπο- 
» κομίσαντες παν δ,τι ευρον, ζώα, γεωργικά έργαλεια  καί δλα τά 
» σιτηρά.

» Πολλοί έκ τών εύπόρων ομογενών τής Χαριουπόλεως καί 
» τών πέριξ χωρίων, συλληφθέντες άνευ λόγου καί δαρέντες άνη- 
» λεώς ύπ’ αύτοΰ τοΰ Καϊμακάμη, έρρίφθησαν δέσμιοι είς τάς φυλα- 
» κάς δπου καθ’ έκάστην καί ίδια τήν νύκτα, ύπεβάλλοντο είς διαφό- 
» ρους βασάνους.

» Ό  δέ διαβόητος X "  Σερήφ Βέης τής Χαριουπόλεως, μετά 
» δέκα επτά άλλων όθωμανών έκ τών γνωστών έπί προηγουμένοις 
» ληστρικοΐς άθλοις, οΓοι οί έκ Χαριουπόλεως Φαζούλ, Τζεσούζ, 
» Ρετζέπ, Μεχμέτ, καί Φαΐκ βέηδες, Ρασήδ όγλοΰ Μεχμέτ, X "  Κια- 
» ζήμ, X "  Μαχμούτ, Καλδήρ Κόζ έκ Ραιδεστοϋ καί άλλοι, καταρτί- 
» σαντες συμμορίας, καταδυναστεύουσι τούς προκρίτους, ίδια τής 
» Χαριουπόλεως καί τών πέριξ χωρίων, όρίσαντες τά ποσά, άτινα 
» έκαστος έξ αύτών οφείλει νά πληρώση άπό 30 μέχρι 500 λιρών, 
» πολλοί δέ τών προκρίτων, ώς οί ’ίδιοι ώμολόγησαν, ήναγκάσθησαν 
» νά δώσωσι τά ζητηθέντα.

» Αί συμμορίαι αΰται, ένεργοΰσι προγραφάς προκρίτων καί 
» ολοκλήρων χωρίων, περιερχόμεναι δέ έν πλήρει μεσημβρία τά χω- 
» ρία, ληστεύουσι καί φονεύουσι τούς χριστιανούς, έπιτιθέμενοι άκό- 
» μη καί κατά τών χωρίων έκείνων, έν οίς στρατιωτικά άποσπά* 
» σματα έπί τούτω σταλέντα, προστατεύουσι δήθεν τα χωρία, λη- 
» στεύοντα καί άπογυμνουντα αύτά καί ιδία τούς εύπόρους, άκολα- 
» σταίνοντα δέ έπί τών γυναικών καί τών τέκνων τών χωρικών.

» Καί δμως έν τοιαύτη οίκτρα καταστάσει τρομοκρατίας δ τε 
» ’Αρχιερατικός Επίτροπος καί οί πρόκριτοι Χαριουπόλεως, έκβια- 
» σθέντες ύπό του Καϊμακάμη καί τών άρχών, ήναγκάσθησαν νά
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» ύπογράψωσι τήν γνωστήν άπό 11 ’Ιουλίου καί έν τή έφημερίδι «Τα- 
» χυδρόμος» δημοσιευθεΐσαν εϊδησιν, δτι δήθεν τά συμβάντα έν τοίς 
» χωρίοις Χαριουπόλεως, διεπράχθησαν ύπό του βουλγαρικού στρα- 
» τού καί δ η  ή κυβέρνησις, έλαβεν ήδη δλα τά κατάλληλα μέτρα 
» πρός ήσυχίαν τών κατοίκων.

» Περί του Χάσκιοϊ Χαριουπόλεως, ήκούσαμεν παρά του Μουχ- 
» τάρη του χωρίου Δημητρίου Χρήστου καί άλλων, δτι, τή Πέμπτη 
» 4η ’Ιουλίου, ιππείς στρατιώται περί τούς δέκα είσελθόντες κατ’ 
» άρχάς είς τό χωρίον καί κατοπτεύσαντες, ειδοποίησαν τόν κατό- 
» πιν έρχόμενον έκ Μαλγάρων στρατόν.

» Περί τήν εσπέραν τής αύτής ήμέρας, έφθασεν ό στρατός, 
» άμέσως δέ ό έπί κεφαλής αυτού άξιωματικός, διέταξε νά είσέλθω- 
» σιν δλοι οί άνδρες τού χωρίου είς τήν έκκλησίαν, διά νά όμιλήση 
» πρός αυτούς. Μόλις συνήλθον, διετάχθη άμέσως ό στρατός νά 
» περικυκλώση τό χωρίον, Τότε δύο άξιωματικοί προσκαλέσαντες 
» τόν Μουχτάρην Δημήτριον, τόν διέταξαν νά τούς όδηγήση είς τάς 
» καλλιτέρας οικίας τοΰ χωρίου, δπου έγνώρίζεν δτι, θά εϋρισκον 
» χρήματα. Ό  Μουχτάρης προ τής άπειλής, ήναγκάσθη νά ύπακούση. 
» Περιελθόντες δέ τάς οίκίας τοϋ χωρίου καί έρευνήσαντες, έλαβον 
» δ,τι είς χρήματα ή πολύτιμον ευρον. Τέλος δέ είσελθόντες είς τήν 
» οίκίαν τού ίδιου Μουχτάρη, εΰρον καί έλαβον δέκα πέντε λίρας. 
» ’Ακολούθως περί τήν εσπέραν έκείνην, ένώ ό έτερος τών άξιωμα- 
» τικών άπεχώρει πρός τόν στρατόν, ό έναπομείνας κρατών είς χεΐ- 
» ρας τό περίστροφον εΐπεν είς τόν Μουχτάρην, νά φροντίση νά έκ- 
» λέξη δ ι’ αύτόν, τρεις καλάς κόρας τού χωρίου, διά τήν εσπέραν 
» έκείνην, άλλως δτι, έπρεπε νά σκεφθή καί έδειξεν είς αύτόν, τό έν 
» χειρί του περίστροφον.

» 'Ο Μουχτάρης, έν τή ύπερεκχειλισάση άγανακτήσει και 
» άπελπισία του, προέτεινεν άμέσως τό στήθος του είπών δτι, προ- 
» τιμά άμέσως νά φονευθή, παρά νά διαπράξη τήν ζητουμένην αίσ- 
» χρότητα. Ό  άξιωματικός άπέπεμψε τότε τόν Μουχτάρην, δστις 
» φυγών, έκρύβη ε ις  τινα λάκκον πλησίον τού άλωνίου του, άναμέ- 
» νων μ ετ ’ άγωνίας τό τέλος.

» Μ ετ’ ολίγον ό στρατός διεσκορπίσθη, ώς έκ συνθήματος, είς 
» δλον τό χωρίον, ήρχισε νά πυροβολή δεξιό καί άριστερά καί νά 
» ένσπείρη τόν τρόμον. Εισερχόμενος δέ είς τάς οίκίας τών χωρικών, 
» έλεηλάτει αύτάς, άρπάζων παν τό προστυχόν. Περί το έσπέρας 
» τής αύτής ήμέρας, συνελέγησαν ύπό τών στρατιωτών δλαι αί γυ- 
» ναΐκες καί τά κοράσια τού χωρίου, είς τό άλώνι τού Μουχτάρη, 
» και έκεΐ, άφ’ έσπέρας μέχρι τής πρωίας, άκάθεκτος ό στρατός,
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» έπεδόθη εις φοβέραν άτίμωσιν, μή φεισθεΐς μήτε τών ανηλίκων \ο-  
» ρασίων μέχρις 8 έτών, μήτε πρεσβυτίδων, ώς γραία 75 έτών, μό- 
» λις στηριζομένη έπί τής ράβδου της καί παρουσιασθεΐσα προ ήμών 
» ώμολόγησεν ή ιδία δτι, έβιάσθη ύπό τών στρατιωτών.

» Αί άπελπιστικαί οίμωγαί καί οί θρήνοι τών ατυχών γυναικών 
» έπί ώρας τυραννουμένων είς χεΐρας άγριων έπιδρομέων, αντηχούν 
» οίκτρώς μέχρι τής πρωίας πολλαί δέ άποκαμοϋσαι, επεσον λιπό- 
» θυμοί καί ουκ όλίγαι οίκτρώς παρεμορφώθησαν άποκοπέντων με- 
» λών τού σώματός των.

» Τήν πρωίαν ένεφανίσθη έν τώ άλωνίερ τούτω τής άτι- 
» μώσεως καί τών βασάνων, ό αξιωματικός τοΰ στρατού καί εύρών 
» τάς γυναίκας, άλλας μέν λιπόθυμους, άλλας δέ οίκτρώς παρα- 
» μορφωθείσας νά κόπτωνται καί νά θρηνώσι, ήθέλησε νά παρηγο- 
» ρήση αότάς είπών δτι, δέν συνέβη τίποτε, δτι αυτά συμβαίνουν έν 
» καιρώ πολέμου καί διέταξεν άμέσως νά φύγωσιν έκεϊθεν.

» Περί τά μεσάνυκτα έτέθη πυρ έκ διαφόρων μερών είς τό χω- 
» ρίον, δπερ έξακολουθήσαν νά καίη μέχρι πρωίας άπετέφρωσε τό 
»  πλεΐστον τού χωρίου.

» Περί τήν πρωίαν προσδραμόντες πλεΐστοι βασιβουζούκοι, 
» έλεηλάτησαν τάς έν απομεινάσας οίκίας καί θέσαντες έκ νέου πύρ, 
» τάς άπετέφρωσαν.

» Περιτρέχοντες δέ μετά τήν άναχώρησιν έκεΐθεν τού στρατού 
» τά πέριξ τού χωρίου, άνεζήτουν τούς κεκρυμμένους προκρίτους 
» καί παραλαβόντες μεταξύ άλλων καί τόν Μουχτάρην, έβασάνισαν 
» ζητοΰντες χρήματα. Καί ό Μουχτάρης έσώθη δώσας 5 λίρας, τάς 
» οποίας ε ίχε κεκρυμμένας έντός τών φορεμάτων του, πολλοί δέ άλ- 
» λοί τών συλληφθέντων, μετά βασάνους έφονεύθησαν, ώς μή έχον- 
» τες νά δώσωσί τι. Ουτω έφονεύθη ό Χρηστάκης ’Αθανασίου, ό 
» Λαμπρινός Χρήστου, ό Κωνσταντίνος Βασιλείου, ό Μαυρουδής 
» θεοχάρη, ό Κώστας Βασιλείου καί άλλοι καί έν τοΐς πρώτοις άμα 
» τή είσόδω τού στρατού είς τό χωρίον οί τρεις φύλακες τών ποι* 
» μνίων τού χωρίου καί ό καλόγηρος ’Αθανάσιος.

» Πλεΐστοι διεσκορπίσθησαν κρυβέντες είς τάς χαράδρας καί 
» τούς λάκκους, έλάχιστοι δέ κατώρθωσαν νά διασωθώσιν είς τήν 
» Χαριούπολιν.

» Έ κ  τών οικιών τού χωρίου ούδεμία έμεινεν σώα, πάντα δέ 
» τά ζώα καί τά πράγματα τών χωρικών, έκλάπησαν ύπό τών πέριξ 
» όθωμανών, οϊτινες καί μέχρι σήμερον άκόμη, δέν παύουσι διά τού 
» δπλου άνά χεΐρας, άνιχνεύοντες τά κρυσφύγετα τών γυναικοπαί- 
» δων, ϊνα νέας έπιβάλωσι κακώσεις καί διά νέων χριστιανικών
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» αιμάτων, κορέσωσι τήν δίψαν τοΰ άγριου φανατισμού των.
» Τήν ίδιαν ήμέραν έπυρπολήθη ύπό τών στρατιωτών καί τό 

» Μοναστήριον τής Ζωοδόχου Πηγής Χάσκιοΐ, καθ’ ολοκληρίαν, μεθ1 
» όλων τών παραρτημάτων του, μόλις δέ κατώρθωσε νά διασωθή ό 
» ηγούμενος Θεοδόσιος, διαφυγών τούς στρατιώτας.

» Τήν αύτήν καί χείρονα τύχην τής παντελούς καταστροφής, 
» είχον, ώς έπληροφορήθημεν, καί τά χωρία του Καζά Χαριουπό- 
» λεως Τατάρκιοϊ καί Ρέπετζι. Χριστιανοί, ύπηρετοΰντες έν άγγαρεία 
» καί διελθόντες διά τών άνωτέρω χωρίων, διηγούνται ότι, ούδεμίαν 
» ψυχήν ζώσαν ειδον, είμή μόνον άπ’ άκρου είς άκρον, κεκαυμένα 
» ερείπια οικιών.

» Ούδείς άχρι τής ώρας, έκ τών κατοίκων τών είρημένων δύο 
» χωρίων, κατώρθωσε νά διασωθή είς Χαριούπολιν ή άλλαχοΰ, ούδέν 
» δέ ήδυνήθημεν νά πληροφορηθώμεν περί τής τύχης τών άτυχών 
» τούτων χριστιανών, ούδέ παρ’ αύτής τής Διοικήσεως, ήτις περιω- 
» ρίσθη άπλώς νά μάς διαβεβαιώση, δτι έκάησαν μέν τά είρημένα, 
» χωρία, ύπό Βουλγάρων κομιτατζήδων, ά λλ ’ δτι ή κυβέρνησις έλα- 
» βεν δλα τ ’ άπαιτούμενα μέτρα διά τήν άσφάλειαν τών χωρικών, 
» άποστείλασα περιπολίας χωροφυλάκων είς διάφορα έπίκαιρα ση- 
» μεΐα.

» Τή τελευταία στιγμή τής άναχωρήσεώς μας έκ Χαριουπόλεως 
» έπληροφορήθημεν παρά χωρικού έκ Κιστρίτσης ότι, τρεις έκ τών 
» κατοίκων Τατάρκιοϊ κατώρθωσαν νά φθάσωσιν είς τήν Κιστρίτσαν, 
» ά λ λ ’ δτι αμέσως συλληφθέντες ύπό του περί τήν Κιστρίτσαν στρα- 
» τιωτικου άποσπάσματος καί χαρακτηρισθέντες ώς κομιτατζήδες, 
»  έδέθησαν τούς πόδας καί κρεμασθέντες έξ αύτών, έβασανίσθησαν 
» καί έπί τέλους έθανατώθησαν.

» Περί δέ τών λοιπών χωρίων τού Καζά Χαριουπόλεως Κιστρί- 
» τσης, Κασήμπασα, Φαρασλή καί Ά κιντζ ιλή , έπληροφορήθην παρά 
» τών χωρικών τών χωρίων τούτων καταφυγόντων είς Χαριούπολιν 
» δτι, έλεηλατήθησαν έντελώς ύπό τού στρατού καί τών βασιβουζου- 
» κων, παρουσία καί ύπό τά δμματα άνωτέρων αξιωματικών τού 
» στρατού.

» Ή Κιστρίτσα καί τό Κασήμπασα, αποκλεισμένα άχρις ώρας 
» ύπό στρατιωτικού άποσπάσματος, σταθμεύοντος πέριξ, πιέζονται 
» καθ’ έκάστην ύπό αξιωματικών καί στρατιωτών, μή έπιτρεπόντων 
» μέν είς ούδένα τών κατοίκων τήν έξοδον, άποκρουόντων δέ καθ’ 
» έκάστην τάς έπιθέσεις τών βασιβουζούκων όθωμανών, ϊνα άνενό- 
» χλητοι αξιωματικοί καί στρατιώται, φορολογώσι καί άκολασταί- 
» νωσι.
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» Είς τό Κασήμπασα έπυρπολήθησαν υπό του στρατού δύο 
» οίκίαι, έλεηλατήθη φοβερά ή εκκλησία και δλαι αί οίκίαι τοΰ χω- 
» ρίου, οί δέ κάτοικοι ίδόντες τήν πυρκαϊάν, έντρομοι έγκατέλειψαν 
» τό χωρίον, κρυπτόμενοι άχρις ώρας είς τούς θάμνους καί λάκκους.

» Είς τό Φαρασλή, διελθών ό στρατός, έλεηλάτησε δλας τάς 
» οίκίας καί έφόνευσεν έννέα έκ τών κατοίκων καί δύο βαρέως έπλή- 
» γωσεν, άπήγαγε πέντε γυναίκας, αιτινες άπολυθεΐσαι μετά δύο 
» ήμέρας έπέστρεψαν είς τό χωρίον, έν άπελπιστική καταστάσει.

» ’Ήδη, εϊκοσι πέντε περίπου στρατιώται, φρουροΰντες δήθεν 
» τό χωρίον πιέζουσι παντοιοτρόπως τούς χωρικούς, ζητοΰντες τρο- 
» φήν καθ’ έκάστην, ενώ πάντα τά τρόφιμα καί ζώα καί αυτά άκόμη 
» τά ένδύματα τών χωρικών, άφηρπάγησαν ύπό τών στρατιωτών καί 
» τών περίοικων όθωμανών βασιβουζούκων.

» Προ τών οφθαλμών τών χωρικών άημάζονται αί γυναίκες 
» καί τά τέκνα των, είς διηνεκείς δέ ύποβάλλονναι κακώσεις ύπό 
» τοϋ στρατού καί τών πέριξ όθωμανών, πρός φορολογίαν.

» Ούτως, άναφέρει ό Μουχτάρης τού χωρίου δτι, τήν Παρα- 
» σκευήν 5ην ’Ιουλίου, παρουσιασθείς είς τό χωρίον του ό έξ Έ ρ έγλ ι 
» Έ τέμογλου Μουσταφάς καί διϊσχυριζόμενος δτι, έχασε τούς βόας 
» του έπί βουλγαρικής κατοχής, ήνάγκασε διά τής βίας τόν Γεωργά- 
» κην Σωτηρίου νά ύπογράψη ομόλογον 30 λιρών μέ προθεσμίαν 11 
» ημερών, δμοια δέ ήναγκάσθησαν νά ύπογράψωσιν καί άλλοι χω- 
» ρικοί τοΰ Φαρασλή.

» Αί δηλώσεις ένός Καϊμακάμη . — Τήν Πέμπτην μετά μεσημ- 
» βρίαν, μεταβάς μετά τοΰ θ .  Νικήτα καί Φουρουντζιάν, είς τό Διοι- 
» κητήριον, άνέμενον έκεΐ τήν προσέλευσιν τού Μουφτή καί λοιπών 
» όθωμανών μελών τής έπιτροπής. Ά φ οΰ δέ συνήλθον καί άντηλλά- 
» ξαμεν σκέψεις τινάς έπί τών παρατηρήσεων καί έντυπώσεών μας, 
» ήρώτησα τόν Καϊμακάμην Χαριουπόλεως, τί φρονεί περί τής κατα- 
» στάσεως καί ποια μέτρα έλαβεν ή κυβέρνησις, πρός σωτηρίαν τών 
» παθόντων.

» Ήκούσαμεν δέ δτι, τά λαβόντα χώραν λυπηρά γεγονότα έν 
» τοΐς χωρίοις, διεπράχθησαν ύπό Βουλγάρο^ν κομιτατζήδων, ένδε- 
» δυμένων ένδύματα όθωμανών στρατιωτών, ά λ λ ’ δτι ήδη, έλήφθη- 
» σαν ύπό τής Διοικήσεως δλα τά κατάλληλα μέτρα, πρός περίθαλ- 
» ψιν καί προστασίαν τών παθόντων χωρικών, άποσταλεισών περι- 
» πολιών χωροφυλάκων είς διάφορα κεντρικά σημεία, διά νά προσ- 
» τατεύωνται δλα τά πέριξ χριστιανικά χωρία. Τή στιγμή έκείνη ό 
» παρατυχών κ. Έδμόνδος Δούσσης, Πρόξενος τής ’Αγγλίας έν Ραι- 
» δεστώ, έλθών είς έπίσκεψιν τοΰ Καϊμακάμη καί άκούων τήν δήλω-
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σιν αύτοΰ ταύτην, άμέσως διέκοψεν αύτόν καί ενώπιον πάντων 
έπανειλημμένως έβεβαίωσεν δτι, ταϋτα πάντα, διεπρά.χ&ησαν υπό 
τοϋ τουρκικού στρατόν, ώς ο ίδιος ίδ ίο ις  όφ'8'α.λμοϊς άντελ'ήφϋ'η, 
ευρισκόμενος έν χφ τσ ιφλικ ίω  τον καί δτι άκόμ'ί] μέχρι σήμερον οί 
στρατιώται μετά τών βασιβουζούκων, με τά δπλα άνά χεΐρας, άνα- 
ζητοϋσι τους κεκρνμμένονς χριστισ.νονς έν ταΐς κρύπτεας αυτών, 
ονς ανλλαμβάνοντες άπογυμνοϋσι και φονεύουαι, ώς ό ίδιος εϊδεν.

» Ά μέσω ς τότε, προσεκλήθημεν υπό του Μουφτή είς ιδιαίτερον 
δωμάτιον τοΰ Διοικητηρίου, ϊνα συνεννοηθώμεν ιδιαιτέρως, Έ κε ΐ,  
άπομονωθέντες μετά τοΰ κ. θ .  Νικήτα καί τοΰ Φουρουντζιάν έπι- 
εζόμεθα έπί ώρας δπως όπογράψωμεν εκθεσιν βραχυτάτην, έν ή 
έλάχιστα μέν έγίνετο λόγος περί τής καταστάσεως τοΰ παθόντος 
χριστιανικού πληθυσμού, ών τά παθήματα άπεδιδοντο είς τούς 
Βουλγάρους κομιτατζήδες, μάλλον δέ έγίνετο λόγος περί τής πα
τρικής προνοίας, ήν έλαβεν ή κυβέρνησις πρός περίθαλψιν καί 
προστασίαν τών παθόντων, τών ευχαριστιών καί τής ευγνωμοσύ
νης, τών όποιων προσεκαλούμεθα νά γίνωμεν έρμηνεΐς πρός τήν 
κυβέρνησιν. Άπήντησα δτι, άφοϋ έβιαζόμεθα ν ’ άναχωρήσωμεν είς 
Ραιδεστόν καί άφου δέν εύρίσκετο μεθ ’ ήμών ό έκ τών μελών τής 
έπιτροπής απεσταλμένος τοΰ Αρμένικου Πατριαρχείου, δν θά συ- 
νηντώμεν είς Ραιδεστόν, καλόν θά ήτο νά συνεννοηθώμεν δλοί 
όμοϋ άφοΰ φθάσωμεν έκεΐ. Προ τής έπψ.ονής ήμών, έδέχθησαν οί 
όθωμανοί, μέλη τής έπιτροπής, καί ουτω άναχωρήσαντες έκεΐθεν 
μετά μεσημβρίαν, έφθάοαμεν είς Ραιδεστόν τήν 3ην τής νυκτός, 
ούδένα μέν χριστιανόν άπαντήσαντες καθ’ όδόν, πολλούς δέ Οθω
μανούς άνά δέκα καί δέκα πέντε καθ’ δλην τήν νύκτα διατρέχον- 
τας ένόπλως τήδε κακεΐσε τήν ύπαιθρον χώραν.

» Συνοψίζων τήν εκθεσίν μου περί τών διαδραματισθέντο^ν έν 
τοΐς τμήμασι Μαλγάρων καί Χαριουπόλεως κατά τήν άνακατοχήν 
τών μερών τούτων ύπό του οθωμανικού στρατού, πεποιθώς φρονώ, 
Σεβασμιώτατε, δτι ή καταστροφή τόσον τής πόλεως Μαλγάρων, 
δσον καί τών πλείστων χωρίων τών τμημάτων Μαλγάρων καί Χα- 
ριουπόλεως καί ή τουτ’ αύτώ πανωλεθρία του ομογενούς πληθυ
σμού τών μερών τούτων, προήλθεν έξ αύτοΰ του οθωμανικού στρα
τού καί ιδία του πέμπτου στρατιωτικού Σώματος (όρδοΰ) του 27ου 
Συντάγματος (άλάη) Χαλέπ - φιρκασί, του δευτέρου μπελούκι, του 
έκκινήσαντος έκ Καλλιπόλεως καί διελθόντος διά Μαλγάρων καί 
Χαριουπόλεως, καί δτι τό σύνθημα τής καταστροφής καί τής πα
νωλεθρίας, έδόθη κατά τήν αύτήν άπαισίαν ήμέραν, τής Πέμπτης 
4ης ’Ιουλίου, έπισήμως καί μεγαλοφώνως ύπ’ αύτών τών άρχηγών

« Θρακικα» 15
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» τοΰ στρατού Μεχμέτ Ά λ ή  πασά καί Μουσταφά πασά, διά* τής 
» σάλπιγγος και προφορικώς δΓ αύτών τούτων τών λέξεων :

«Γ ίά μα  — Γ ιά κ ιν  — Κ ιέσ ιν»
» Ό  άριθμός τών σφαγέντων ομογενών καί ίδια τών χωρίων 

» μή ύπαρχούσης, ένεκα τής έπικρατούσης τρομοκρατίας, συγκοινω- 
» νιας, δέν ε ίνα ι δυνατόν έπί γε τού παρόντος νά έξακριβωθή. Λαμ- 
» βανομένου δέ ύπ’ οψιν, δτι ό στρατός καί οί βασιβουζούκοι διαρ- 
» κούσης τής λεηλασίας καί τής πυρπολήσεως τών οικιών, περιεκύ- 
» κλουν συνήθως τά χωρία καί έπυροβόλουν κατά παντός μή δυνη- 
» θέντος νά διαφύγη, δτι κοί μετά τήν άναχώρησιν τού στρατού, οί 
» βασιβουζούκοι ένοπλοι άναζητοΰσιν είσέτι τούς κρυπτομένους 
» έν τοΐς θάμνοις καί σπηλαίοις καί τούς άνακαλυπτομένους φονεύ- 
» ουσι, άνευ ύπερβολής δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι, ό άριθμός 
» τών φονευθέντων είναι μέγας, τουθ’ δπερ άλλως τε μαρτυροΰσι 
» καί τά είσέτι ώς έπί τό πλεΐστον άταφα καί τήδε κακεΐσε κείμενα 
» σώματα τών φονευθέντων. Ίδια δέ φοβερά εικάζεται ή τύχη τών 
» κατοίκων τών χωρίων Τατάρκιοϊ καί Ρέπετζι τής Χαριουπόλεως 
» καί τών άλλων πλησιοχώρων χωρίων τού Καζά Ούζούν Κιοπροΰ, 
» Δογάνκιοϊ, Σουπάσκιοϊ καί Δερβινάκι, περί ών έγνώσθη μόνον 
» άσφαλώς δτι ε ίναι έντελώς κεκαυμένα, ούδεμία δμως ζώσα ψυχή 
» έκεΐθεν προερχομένη, ένεφανίσθη που μέχρι τοΰδε πρός μαρτυρίαν.

» Οί κάτοικοι, ού μόνον τών τελείως πυρποληθέντων χωρίων, 
» άλλά καί τών πλείστων λεηλατηθέντων, εύρίσκονται ήδη δίασκορ· 
» πισμένοι άνά τήν ύπαιθρον χώραν, q)εύγovτες είσέτι τήν μανίαν 
» τών στρατιωτών καί βασιβουζούκων καί κρυπτόμενοι, ώς δύναται 
» έκαστος έν τοΐς κοιλώμασι καί τοΐς σπηλαίοις, έστερημένοι δέ τών 
» πάντων καί στέγης καί ζώων καί τροφής προ πάντων τών πρός τό 
» ζήν χρειωδών, άρπαγέντων ήδη καθ’ ολοκληρίαν ύπό τού στρατού 
» καί τών βασιβουζούκων, καί άταφοι νεκροί, διατελοΰντες έκ τού 
» φόβου καί τοΰ τρόμου, άποθνήσκουσι καθ’ έκάστην έκ τών κακου- 
» χιών καί τής πείνης, άν μή έγκαιρος καί ταχεία βοήθεια, δέν 
» έπέλθη πρός σωτηρίαν τών δυστυχών τούτων θυμάτων. Ά λ λ α  καί 
» τών έν τοΐς κέντροις Μαλγάρων καί Χαριουπόλεως διασωθέντων 
» καί τών οπωσδήποτε έν ταΐς ίδίαις ήδη έστίαις εύρισκομένων όμο- 
» γενών ή θέσις ε ίναι ούχ ήττον οίκτρά ύποβαλλομένων καθ’ έκά- 
» στην ύπό τού στρατού καί τών βασιβουζούκων, είς μυρίας πιέσεις, 
» φορολογουμένων διά σπουδαίων ποσών καί καταδεδικασμένων, 
» ίδίοις δμμασι νά θεώνται κο.θ’ έκάστην τήν άτίμωσιν τών ιδίων 
» αύτών γυναικών καί τών τέκνων.

» Τοιαύτη, Σεβασμιώτατε καί κατοοτέρα ίσως τής άληθείας
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» τυγχάνει ή αξιοθρήνητος κατάστασις 2860 οικογενειών, ήτοι έν δλω 
» 17160 ψυχών τής τε πόλεως Μαλγάρων καί τών δέκα οκτώ χω- 
» ρίων τοΰ τμήματος αύτοΰ καί τής πόλεως Χαριουπόλεως μετά τών 
» επτά χωρίων τοΰ τμήματος τούτου, δεινώς δοκιμασθέντων όμογε- 
» νών πληθυσμών, ών τήν απελπισίαν καί τόν τρόμον, έν οις έτι δια- 
» τελοΟσιν, μοί ε ίναι άδύνατον νά παραστήσω :

» Δ ιατελώ δέ εύσεβάστως

» Έ ν  Ραιδεστώ ιή 12η Ιουλίου 1913 

»  Ό  ’Επίσκοπος Ναζιανζοϋ Ιω άννης».

ΕΚΘΕΙΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΚΑΪ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΥΝΙΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΥ

Μεταξύ τής χρονολογίας τής ώς άνω έκθέσεως 12 Ιουλίου 1913 
καί τής παρούσης 5 Ιουλίου 1922, μεσολαβεί πολυετές χρονικόν διά
στημα όφειλόμενον είς τήν ανωμαλίαν τών λαβόντων χώραν γεγονό
των καί τής καθυστερήσεως τής άποστολής τής έκθέσεως του Ουνί
του ίερέως Σαργολόγου πρός τόν Δήμαρχον Ραιδεστου, διότι ώς άνα- 
φέρεται έν τή έπιστολή τό ήμερολόγιον μέ τάς λεπτομερείας τών συμ
βάντων μέχρι του 1915 κατεσχέθη ύπό τών τουρκικών άρχών.

« Έ ν  Μαλγάροις τή 5 Ιουλίου 1922 
» Εύγενέστατε Κύριε,

» Σάς άποστέλλω σήμερον τάς παρ’ ημών ζητηθείσας σημειώ- 
» σεις, τάς άφορώσας τά Μάλγαρα, άπό του Βαλκανικού πολέμου 
» καί εντεύθεν.

»  Σημειώσεις λέγω, διότι μοί είναι δύσκολον νά σάς μεταδώσω 
» άκριβεστέρας πληροφορίας, έπειδή, ώς έλεγον καί είς τόν άγαπη- 
» τόν Κύριον Δήμαρχον, τό Ήμερολόγιον έν φ  έξέθετον λεπτομε- 
» ρώς καί χρονολογικώς τά συμβάντα τής ήμέρας, δλης αύτής τής 
» χρονικής περιόδου, μέχρι του 1915 καί τάς στατιστικός, μοί κατε- 
» σχέθη δυστυχώς ύπό τών τουρκικών άρχών, άφ’ δτου εκαμον τάς 
» έρεύνας των περί άσυρμάτου, είς τήν ύπ’ εμέ Μονήν.

» Τά καθ’ ήμάς γεγονότα καίτοι έχοντα τοπικόν χαρακτήρα, 
» έν τούτοις, δύνανται ϊσως νά προσφέρωσιν λιθάρια τινά είς γενι- 
» κωτέραν περί Θράκης μονογραφίαν, θ ά  είμαι δέ λίαν ευτυχής, άν 
» δυνηθώ νά έπιβάλω έστω καί έν μόνον λιθάρι, είς έν τοιοΟτον έθνι-
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» κόν οικοδόμημα, καθ’ δσον αί σημειώσεις αυται, ήσαν αυτή ή ίστο- 
» ρική σύνοψις ζωής καί εθνικής μου δράσεως, έν τή πεφιλημένη 
» ημών Θράκη.

» Έ ά ν  δέ τά γεγονότα δέν έχουσι πάντοτε σημασίαν, ούδείς 
» δμως δύναται νά άρνηθή δτι έχουσιν άπολύτου άληθείας.

» Δέχθητι παρακαλώ Κύριε, τήν έ'κφρασιν 
» τής πρός υμάς άκρας ύπολήψεως

» "Ανθιμος Σαργολόγος, Ίερεύς 

» Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

» Άνακατάλητμις της Θράκης ύπό τών Τούρκων.

» Οί Τοϋρκαι είναι Τούρκοι — ϊΐοιον τό έ'ργον τοϋ Κ. Ράδεφ.

» Μία έκ τών ώραιοτέρων καί πλουσιοτέρων κωμοπόλεων τής 
» μεσημβρινής ’Ανατολικής Θράκης, είναι ή άρχαία Μεγάλη ’Αγορά 
» νυν δέ Μάλγαρα, μέ 8 —10 χιλιάδες κατοίκους άκμάζουσα μέ τάς 
» ευφόρους εκτάσεις της, μέ κέντρον καθαρώς γεωργικού πληθυσμού, 
» τό πλεΐστον έλληνικοΰ, καθημένη ώς πρασινοψοροΰσα νύμφη, άμ- 
» φίθεατρικώς έπί γραφικωτάτου λόφου, μέ τό ώραΐον καί ορεινόν 
» κλΐμά της, ύπέστη πάσης άλλης, ώς έκ τής αμιγούς έθνολογικής 
» χροιάς της, τούς διωγμούς τών έπιδρομέων Βουλγάρων τού 1912-13.

» Οί Βούλγαροι πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχηγοί, ήπόρουν 
» δτι είς μίαν τοιαύτην πλουσίαν περιφέρειαν, τό βουλγαρικόν στοι- 
» χεΐον έξεπροσωπεΐτο ύπό έλαχίστων καί άμαθών συνοικισμών.

» Τούτου ένεκεν, έκ πρώτης στιγμής τά βλέμματα τών προσω- 
» ρινών Βουλγάρων διοικητών τής Θράκης, έστράφησαν πρός τό 
» άκμαΐον ελληνικόν στοιχεΐον, πρός τό όποιον έκαμνον τάς μάλ- 
» λον δελεαστικός εισηγήσεις, προβαίνοντες είς τήν πώλησιν τών 
» τουρκικών κτημάτων καί τσιφλικίων είς τούς 'Έλληνας, άντί έξευ- 
» τελιστικής τιμής, ϊνα ουτω ούν τώ χρόνω προσελκύσωσιν αυτούς 
» είς τήν βουλγαρικήν ίδέαν. Ήρχοντο δέ τότε σύμμαχοί μας μέ τόν 
» στόμαχον δλως κενόν, μέ προθέσεις λίαν χαρακτηριστικός τής 
» σλαυϊκής όρέξεως, μέ ριζοσπαστικά μέσα έπιβολής κομιτατζήδι- 
» κης, καί μέ προφανή σκοπόν δπως πατάξωσιν δσους έκ τών Έ λ- 
» λήνων ήσαν έπίφοβοι άντιδράσεως είς τά βουλγαρικά σχέδια. Έ κ 
» τών πρώτων ώρών τής κατοχής ύπό τών Βουλγάρων τής πόλεως 
» ημών Μαλγάρων, έθρηνήσαμεν δύο θύματα έκ τών προκρίτων
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» μας, τόν Δήμον Κωνσταντίνου καί Χατζή Κωνσταντίνον αγρίως 
» κατασφαγέντων υπό τών κομιτατζήδων τοϋ Ράδεφ. Ά λ λ ά  διά 
» τούς συμμάχους του τότε "Ελληνας, ή ώρα τής κατά μέτωπον πά- 
» λης, δέν είχεν είσέτι σημάνει. Ε ίχον άμφότεροι νά άντιμετωπίσουν 
» τόν κοινόν έχθρόν καί διά τούτο ή προσοχή τών Βουλγάρων έθνι- 
» κιστών, έστράφη καί πάλιν προσωρινώς έναντίον του τουρκικού 
» στοιχείου, προβάντων είς άθρόας θανατικός έκτελέσεις, έμπρη- 
» σμούς τουρκικών συνοικισμών καί τσιφλικίων.
» Ό  δέ κύριος πρωτεργάτης καί ύποβολεύς τών τοιούτων θηριωδιών 
» ό έκ τών διανουουμένων τής Σόφιας κ. Ράδεφ, τότε άρχηγός τών 
» κομιτατζήδων, κατόπιν Πρεσβευτής τής βουλγαρικής κυβερνήσεως 
» έν Βουκουρεστίω, είς άνταμοιβήν τών πολλαπλών πρός τήν πατρί- 
» δα του ύπηρεσιών, έσπευσε ν ’ άνακουφίση τήν συνείδησίν του, δη- 
» λώσας είς δημοσιογράφους δτη οί ένοχοι τών σφαγών καί τών έμ- 
» πρησμών έν Μαλγάροις, ήσαν οί "Ελληνες.

» Ό  σκοπός τών τοιούτων δηλώσεων, ήτο καταφανής, διότι 
» άπαξ ή «Μ εγάλη Βουλγαρία», έχανεν όριστικώς πλέον τό παιχνί- 
» διον έν Θράκη, ώς καί έν Μακεδονία, μετά τήν προέλασιν τών 
» εύζώνων τού Βασι?νέως Κωνσταντίνου, άφ’ ένός πρός τήν Σόφιαν 
» καί άφ5 έτέρου ή εισβολή τών τουρκικών ορδών, είς τά παρά τήν 
» Άδριανούπολιν σύνορά της, νά έκθέση οϋτω τό έλληνικόν στοιχεΐον 
» είς τά δμματα τών Τούρκο3ν καί να προκαλέση άντίποινα είς βά- 
» ρος τών 'Ελλήνων τής Θράκης.

» Ό  Ράδεφ, έγνώριζεν παντός άλλου τά έμφυτα ένστικτα 
» τών όμοφρόνων του Τούρκων, καθώς καί τήν ψυχολογικήν κατά- 
» στασιν τών τελευταίων τούτων είς τήν μοναδικήν έκείνην περίστα- 
» σιν καί οϋτω άμέσως θά έπετυγχάνετο τό βου?\.γαρικόν σχέδιον, 
» περί καταστροφής παντός έλληνικού έν Θράκη.

» Οί "Ελληνες καί οί χριστιανοί έν γένει, έγνώριζον έξ ίδιας 
» πείρας, δτι, περιέπεσαν άπό τήν Σκύλαν είς τήν Χάρυβδιν, έτρεφον 
» δέ πάντοτε τήν έλπίδα, δτι, ό φόβος τής ευρωπαϊκής πυγμής, θά 
» συνεκράτει τόν νέον βαρβαρικόν χείμαρρον καί θ ’ άπεσόβει νέας κα- 
» ταστροφάς καί άντίποινα είς βάρος πληθυσμού, δστις δέν έζήτει 
» άλλο, παρά ειρήνην, δπως έπιδοθή καί πάλιν είς τά άγροτικά του 
» έργα.

» Τήν προτεραίαν τής άνακατοχής τής πόλεως Μαλγάρων ύπό 
» τών Τούρκων, ένώ άπέτρεπον τόν άναχωροΰντα έσπευσμένως γνω- 
» στον ποιητήν καί λογογράφον Α ρμένιον  κ. Ά ρδασές Χαρουτινιάν, 
» ουτος μοι άπήντησε :

» Φίλε, οί Τούρκοι, δέν ήλλαξαν έπί τόσους αιώνας. 'Η τουρ-
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» κική ψυχολογία ε ίνα ι πάντοτε ή αύτή. Ό  Τούρκος, ε ίνα ι Τούρκος ! 
» Χαίρετε . . .

» Ποσάκις έκτοτε είς τάς μάλλον δείνας περιστάσεις, δέν μοί 
» έδόθη ή ευκαιρία νά δοκιμάσω, πόσον αί όλίγαι αυται λέξεις είχον 
» τό βάρος των : Ό  Τούρκος, ε ίνα ι Τούρκος.

» ’ Ανάκτηαις τής Θράκης ύπό τών Τούρκων. — ’Αντίποινο, καί 
» ωμότητες. — Μόλις παρήλθεν ή βουλγαρική θύελλα καί νέα νέφη 
» έμφανίζονται είς τόν Μαλγαρινόν ορίζοντα. Έ κ τής πρώτης στι- 
» γμής τής κατοχής ύπό τών τουρκικών ορδών, έκ βαρβάρων, Λαζών 
» κ α ί ’Αράβων άποτελουμένων, μάς έγιναν γνωσταί αί προθέσεις των.

» Έ π ί τρεις ήμέρας, ή πόλις ήμών ήτο άσφυκτικώς πολιορκη- 
» μένη, οί δέ χριστιανοί συλλαμβανόμενοι, έρρίπτοντο είς τάς φυλα- 
» κάς σωρηδόν, κατά τό διάστημα δέ έκεϊνο δέν τούς έδόθη ούτε 
» τροφή, ουτε υδωρ, καί μόνον έιτετράπη είς κάποιον ίερέα νά τούς 
» πλησιάση καί με προφανή κίνδυνον τής ζωής του νά τούς άνακου- 
» φίση, άπό τά δεινά των καθ’ δσον οί πλεΐστοι μάλιστα ήσαν καί 
» τραυματίαι.

» Τήν 3/16 ’Ιουνίου, έδόθη άδεια είς τούς βασιβουζούκους 
» Τούρκους καί στρατιώτας, νά λεηλατήσουν ολόκληρον τήν άγοράν 
» τήν ήμέραν έκείνην, πρός δέ τό εσπέρας καί νά πυρπολήσουν 
» αύτήν, καθώς καί μέρος τής άρμενικής συνοικίας. ^Ητο φρίκη νά 
» βλέπη τις, ούχί πλέον τούς καταστροφεΐς έπιδρομεΐς Βουλγάρους 
» νικητάς, άλλά τόν ιδιοκτήτην Τούρκον καίοντα καί λεηλατοϋντα, 
» τήν ίδιαν οικίαν. Αυθημερόν ό στρατός διετάχθη νά προελάση, μέ 
» αντικειμενικόν σκοπόν τήν ’Αδριανούπολιν, οί δέ Τούρκοι βασιβου- 
» ζοΰκοι καί στρατιώται, κατόπιν άνωτέρας διαταγής, διήρχοντο διά 
» τών χωρίων μας, πυρπολούντες καί σφάζοντες ώς άρνία, δσους έκ 
» τών κατοίκων δέν έπρόφθασαν νά τραπούν έγκαίρως, είς τά πέριξ 
» δρη. ’Αλλοίμονον δέ είς τάς γυναίκας καί παρθένους, α ί τ ι ε ς  θά 
» είχον τήν άπαισίαν τύχην νά έμπέσουν είς τούς όνυχας τών άγριων 
» τούτων θηρίων.

» Τά χωρία, Καλύβια, Χάσκιοΐ, θυμήτκιοι, Ά η λ ά  - Γκιουνού, 
» Λάσγρι, Καδήκιοϊ, Μαστανάρ, Δογάνκιο'ί κλπ, κατέπεσαν έντός 
» ολίγων ωρών είς σωρούς τέφρας.

» Τά άνθρώπινα θύματα ήσαν πολλά, ά λ λ ’ έτι πολυαριθμότερα 
» τά θύματα τής άτιμίας καί τής αισχύνης, διότι είς πολλά έκ τών 
» άνωτέρω χωρίων, ή άναλογία τών άτιμασθεισών παρθένων, κατ’ 
» έγκύρους πληροφορίας καί έξ ιδίας άντιλήψεως, ήτο 75 καί 80 °/0. 
» Τινές δέ έξ ήμών εόρέθημεν προ τού τραγικού θεάματος ομίλου 
» Τούρκων στρατιωτών, οϊτινες ήνάγκασαν τρεις νεάνιδας νά χο-
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» ρεύσωσι γυμναί ενώπιον των καί άφοΰ διεκόρευσαν αύτάς, τάς 
» έκαυσαν ζώσας έπί θυμωνιάς σιτηρών.

» Τουρκικόν σχέδιον καταστροφής, - Δηλώσεις Τούρκον Πασά. — 
» Πάντως γεννάται τό ερώτημα, άν δλα αυτά τά άναγραφέντα κα- 
» κουργήματα ήσαν άπόρροια κατά μάλλον καί ήττον ψυχολογίας 
» κτηνώδους στρατού, άνευ ούδενός ίχνους πειθαρχίας, ή ειχον τήν 
» ώθησιν έκ τών άνω.

» Κλίνομεν άνευ δισταγμού, ύπέρ του δευτέρου μέρους τής ύπο- 
» θέσεως. Ή πεποίθησις, τήν οποίαν έσχημάτισα έπί τοϋ προκειμένου 
» βασίζεται έπί τών έξης άποδεικτικών, διά τών οποίων πείθεται τις 
» δτι ταϋτα πάντα έξετελέσθησαν κατόπιν προδιαγεγραμμένου σχε- 
» δίου τών άρχηγών πολιτικών καί στρατιωτικών, προπάντων καί τή 
» ρητή διαταγή τών άνωτέρων. Τήν προτεραίαν ακριβώς τής προελά- 
» σεως τοϋ τουρκικοϋ στρατοϋ, πρός τήν Άδριανούπολιν, ό ένταϋθα 
» ’Αρχιερατικός Επίτροπος Κ.Α.Σ. έπισκευθείς τόν στρατηγόν Μεχ- 
» μέτ Ά λ ή  Πασάν, δπως έπικαλεσθή τής προστασίας του ύπέρ τών 
» χριστιανών, εδρεν αυτόν έρευνώντα μετά τών έπιτελών του, τόν 
» χάρτην, τής περιφερείας Μαλγάρων πρός άναγνώρισιν τών έλλη- 
» νικών χωρίων, ύποσημειών έν έκαστον αύτών, δ ι’ έρυθράς γραμ- 
» μής. Είς έρώτησιν περί τίνος πρόκειται, άναζητοϋμεν, άπήντησε, 
» τά χωρία, άτινα δέν έπαθον έκ τοϋ πολέμου. Έλπίζομεν νά εΰρω- 
» μεν είς αύτά σιτηρά πρός έπίταξιν διά τάς άνάγκας τοϋ στρα- 
» τοϋ μας.

» Τήν έπομένην δμως, δλα άκριβώς τά ύποσημειωθέντα χωρία, 
» έπυρπολήθησαν, καί κατεσφάγησαν, δσοι έκ τών κατοίκων δέν 
» έπρόλαβον νά φύγωσιν έγκαίρως.

»  Ποιος ό Τούρκος. — Ό  Τοϋρκος είναι προωρισμένος νά κα- 
» ταστρέφη δ,τι ή επιμονή καί ή έργασία τοϋ «γκιαούρη» κατώρθωσε 
» νά δημιουργήση. Είς δεδομένην στιγμήν καί είς τό σύνθημα κά- 
» ποιου έκ τών άφανών άρχηγών, ό φίλος Τοϋρκος τής προτεραίας, 
» μεταβάλλεται αίφνης είς τίγριν έτοιμος νά σοΰ άποσπάση τήν κε- 
» φαλήν. Ό  Τοϋρκος πιστός, δέν χειρίζεται τό δρέπανον διά τά σι- 
» τάριά του μέ ϊσην εύκολίαν, δσον τήν σπάθην διά τάς κεφαλάς 
» τών «γκιαούρηδων», διότι οδτω ικανοποιεί τά όρμέμφυτα τής ψυχής 
» του καί τόν θρησκευτικόν του φανατισμόν, τόν άπορρέοντα έκ τής 
» έντολής τοϋ Μωάμεθ «φονεύετε τούς άπιστους». Έ ά ν  έχωμεν ύπ’ 
» όψιν τά ανωτέρω δεδομένα τότε μόνον δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν 
» πώς κατά τάς δεινάς ταύτας ήμέρας, έβλεπέ τις Τούρκους χωρι- 
» κούς μέ τό δπλον άνά χεΐρας, άναζητοϋντας βήμα πρός βήμα καί 
» άπό θάμνον είς θάμνον άνά τάς χαράδρας καί τά κοιτόκλαδα ,
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δ του είχον έκ του τρόμου καταψύ χει οί δυστυχείς χριστιανοί γεί- 
τονές των, οϊτινες κατά τήν βουλγαρικήν κατοχήν καί έττιδρομήν, 
έπροστάτευσαν τελεσφόρως τάς οικογένειας καί τάς περιουσίας 
των, μέ σκοπόν νά τούς φονεύσωσιν ωσάν λαγούς. Τινές μάλιστα 
καθώς τοϋτο συνέβη είς τό τουρκικόν χωρίον Τσαουσλή τής περι
φέρειας Μακράς Γεφύρας, έφόνευσαν διά ροπάλων καί πελέκεων 
τούς χριστιανούς έργάτας, ο ϊτινες ειχον προσέλθει τή παρακλήσει 
τών άγάδων τού έν λόγω χωρίου, δπως θερίσουν τά σπαρτά των.

»  Μ ία περιοδεία άνά τά καταοτραφέντα χωρία. — Μόλις παρήλ- 
θον ήμέραι τινές μετά τήν τραγικήν διάβασιν τών τουρκικών ορδών 
καί στιφών βασιβουζούκων έντεΟθεν, μοί έπετράπη νά έπισκεφθώ 
χωρία τινά τής περιφερείας μας. Οί δυστυχείς χριστιανοί χωρικοί, 
μόλις συνελθόντες έκ τοΰ τρόμου, έξήλθον έκ τών κρυπτών ϊνα  
θερίσωσι τά πέριξ τών οικιών των χωράφια, έτρέποντο είς άτακτον 
φυγήν έπί τή θέα τών δύο συνοδών μου Τούρκων χωροφυλάκων. 
Είς κάποιον χωρίον δπου εϊχομεν φθάσει ολίγον άργά, ολόκληρον 
τό χωρίον έτράπη είς τά δάση, καί μόλις μετά μίαν ώραν ό ίερεύς 
αύτοΰ άναγνωρίσας με, έτόλμησε νά έξέλθη πρώτος καί μ ετ ’ αύ
τόν χωρικοί τινές, διότι υπέθεσαν δτι έρχονται καί πάλιν Τούρκοι 
βασιβουζούκοι. Δέν έμεινε δέ χωρίον νά μή φορολογηθή ύπό τών 
τελευταίων τούτων μίαν καί δύο φοράς. Τινά δέ έξ αύτών κατέθε
σαν ποσά σεβαστά 300 καί 500 χρυσών λιρών Τουρκίας. Αί γυνα ί
κες καί αί νεάνιδες παρέδιδον είς τούς δημίους των τά γαμήλια 
κοσμήματά των.

» Κάθε πτυχή γής καλύπτει σωρούς οστών. Κάθε κοίλωμα έδά- 
φους παρουσιάζει καί νέαν έκπληξιν μαρτυρίου, Δέν ήτο άλλως τε 
δύσκολον ν ’ άνακαλύψη τις τοιαύτα τραγικά θεάματα. Οί γύπες, 
οί άετοί καί λοιπά δρνεα ύπεριπτάμενα κατά σμήνη, έπρόδιδον τήν 
παρουσίαν τών έν άποσυνθέσει πτωμάτων τών χριστιανών. Οί δέ 
συνοδοί μου χωροφύλακες, διά νά μή κάμνουν έκάστοτε κόπον, 
έκράτουν έν ε ϊδε ι μάσκας είς τό πρόσωπόν των μανδήλιον, μοί 
έφώναζον δέ συνεχώς «γκίτμε, γκίτμε, κοκάρ» (μήν πηγαίνεις μυ
ρίζει). Έ δώ  βλέπεις ποιμένας δύο τρεΤς φρικτώς άκρωτηριασμέ- 
νους προφανώς διά πελέκεων, έκεΐ άλλους, τών οποίων λείπουν 
αί κεψαλαί. Παρά τό χωρίον Τσαουσλή πέντε έξ πτώματα χωρικών 
έκ τού ελληνικού χωρίου Δαουδελή, οϊτινες μεταβάντες πρός θερι
σμόν τών σπαρτών τών γειτόνων των Τούρκων, ευρον οίκτρόν θά
νατον δεδεμένοι δλοι όμοϋ, διά ροπάλων καί πελέκεων. Χωρικός 
Έ λ λ η ν  έρωτήσας Τούρκον βασιβουζούκον, δστις καίτοι γνωστός 
του καί φίλος του μάλιστα, άφοΰ τόν έλήστευσεν τού έχάρισεν δ-
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» μως τήν ζωήν, ποϋ νά υπάγω τώρα, που να κρυφθώ ; δπου καί νά 
» πας, άπαντά ό φίλος, νυν δέ ευεργέτης του, λασπωμένα ταχείς. 
» Καί δέν ε ίχεν άδικον.

» Είς άπόστασιν μόλις ολίγων ωρών καί κατά μήκος τής όδου, 
» συνηντήσαμεν τήν ήμέραν έκείνην ύπέρ τά τριάκοντα πτώματα. 
» Παρά τό χωρίον Χάσκιοΐ εύρέθη τό πτώμα τοΟ υίοΟ Καραθανάση, 
» ένός τών προυχόντων τής περιφερείας μας. Δυστυχής νέος ! Άφου 
» τοϋ έξώρυξαν τούς οφθαλμούς καί έθραυσαν τά μέλη του, άφήκαν 
» αύτόν είς τήν πεδιάδα άγωνιώντα έπί ολοκλήρους ήμέρας, φωνά- 
» ζοντα καί παρακαλώντα νά εύρεθή κάποιος φίλος καί τοΰ άφαι- 
» ρέση τήν ζωήν, ϊνα παυσουν τά βάσασά του. Ά λ λ ά ,  τις έτόλμα 
» νά προβή είς τοιαύτην πράξιν, άφοΟ οί Τούρκοι ένήδρευον είς άπό- 
» στασιν βολής δπλου, μήπως καί τό τραγικόν αυτό δέλεαρ παρα- 
» σύρει καί άλλα θύματα, κορέσουν δέ έτ ι μάλλον τήν αιμοχαρή δί- 
» φαν των. Καθώς δέ μοί διηγούνται οί "Ελληνες χωρικοί τοΰ Χά- 
» σκιοί παρθένοι άπό 8 έτών καί άνω δέν ύπήρχον. Μοί πσρουσί- 
» ασαν κοράσιον μόλις επτά έτών έν κακή καταστάσει. Δυστυχές 
» πλάσμα ! δέν πιστεύω νά έπιζήση !

» Αί ύλικαί ζημίαι άπειροι. 'Ολόκληρον τό χωρίον έπυρπολήθη. 
» Καί έδώ πτώματα, μεταξύ δέ αύτών μιάς κόρης, ήτις διά νά δια- 
» φύγη τήν άτίμωσιν, έπεσε έντός φρέατος καί έπνίγη,

» Έ ξ  δλων μόλις δύο τρεις έσώθησαν, εις δέ έξ αύτών μοί 
» διηγείτα ι δτι, έσώθη ώς έκ θαύματος, φέρει δμως τρία τραύματα 
» διά δπλου Μάουζερ.

» Τά πτώματα άταφα καί έν άποσυνθέσει, πληροϋν τήν άτμό- 
» σφαίραν άσφυκτικής δυσωδίας.

» Ή ωραία έκκλησία τοΟ χωρίου κατεστράφη διά χειροβομβί- 
» δων, προφανώς ολόκληρον τό χωρίον έπυρπολήθη, άπό δέ τα κα- 
» πνίζοντα είσέτι έρείπια διέρχεται αγέλη σκύλων, οϊτινες φαίνονται 
» νά άποροϋν βλέποντες έπί τέλους ζωντανούς άνθρώπους. Μεγά- 
» λα σαρκοφάγα δρνεα, ϊπτανται κατά σμήνη άνω ήμών άφήνοντα 
» είς τά Οψη, πένθιμους κρωγμούς.

» Τρομερά εΐκών καταστροφής και ϋ'ανάτου. Έδώ  οί οδηγοί χω- 
» ροφύλακες έτράπησαν είς άτακτον φυγήν. Δ ιότι τά γυναικόπαιδα 
» εύρίσκονται είς τήν διάθεσιν τών Τούρκων αξιωματικών καί άγά- 
» δων τών πέριξ χωρίων. Μέρος αύτών μετεφέρθη είς Καλλίπολιν ώς 
» άχρηστος ΰλη, διότι καθ’ οδόν παρουσιάζονται άποτρόπαιοι τής 
» σαρκός πελάται, ο ϊτινες έκλέγουν άπό τά ώραιότερα κοράσια καί 
» τάς νεωτέρας γυναίκας. Οί δυσκολώτεροι έξ αύτών, οί κορεσθέν- 
» τες έκ τών πολλών των θυμάτων, ήρκουντο νά τάς ποδοπατήσουν
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» μέ τούς 'ίππους των καί νά τάς υβρίσουν. Μία νεαρά μήτηρ μοί 
» διηγείτα ι δτι, κάποιος Τούρκος άξιωματικός, άφου τήν έξήτασε τής 
» λ έ γ ε ι : «καί τά δόντια σου σάν άλογο ε ΐνα ι καί τήν έδάγκασε σάν 
» σκύλος εις τό μάγουλο». Δ ι ’ εμέ δμο^ς, λέγει,  τό δάγκωμα αύτό, 
» μου έφάνη γλυκύτερον καί του φιλήματος τής μάννας μου, διότι 
» μέ έγλύτωσεν άπό τήν άτίμωσιν, τώρα δέ καθώς βλέπεις, έδραπέ- 
» τευσα καί πηγαίνω νά εδρω τά δύο μου παιδάκια πού άφήκα επάνω
» στο βουνό Θά τά ευροο ζωντανά !...... Τό μωρό μας, τό έρριψεν ό
» άνδρας μου σέ μιά χαράδρα διότι έκλαιεν καί θά μάς άπεκάλυ- 
» πτε στούς Τούρκους, πού μάς ζητούσαν..,. Δυστυχής μήτηρ! Τά 
» δ ιηγείται σάν τό πλέον φυσικόν πράγμα τοθ κόσμου.

» 'Έν ηαιδέον άποΦηριωΰ'έν. — Καί έτερον χωρίον, τό Λισγά- 
» ριον, κατεστραμμένον έκ βάθρων. Καί έδώ μερικά πτώματα, έξ ών 
» τρία μόλις άνεσύρθησαν φρέατός τίνος. Ε ίνα ι ή σύζυγος, ή θυγά- 
» τηρ καί ή νύμφη γνωστού προύχοντος τού χωρίου Στεφανάκη, αϊ- 
»  τινες έπνίγησαν έκουσίως, δπως άποφύγωσιν τάς τουρκικός άτι- 
» μώσεις, δ δέ άτυχής πατήρ εύρίσκεται είς τάς φυλακάς τών Δαρ- 
» δανελλίων.

» Τούρκος χωροφύλαξ εύρισκόμενος ένταΰθα. μοί διηγείται, δτι 
» είς τό πλησίον δάσος εύρίσκεται ένα παιδάκι 4 —5 έτών καί τό 
» όποιον έστάθη, μοί λέγει,  αδύνατον νά πιάση, διότι άγρίεψε καί 
» τρέχει μέσ’ τά χαμόκλαδα σάν άγριοκάτσικο. Εύθύς, μέ κάποιον 
» γέροντα τού χωρίου οδηγόν, μεταβαίνομεν είς τά άμπέλια δπου 
» κατεβαίνει νά συλλέξη καρπούς. Μετά δύο ώρας άγονων προσπα- 
» θειών ανακαλύπτω έπί τέλους τό καταφύγιόν του έντός μεγάλου 
» θάμνου. Μόλις μέ αντιλαμβάνεται, τρέπεται είς φυγήν καί προσπα- 
» θεΐ νά μου διαφύγη μέσα είς τούς βάτους, διά τών όποιων διήρ- 
» χετο ώς άλώπηξ. Χάρις δμως είς τήν ταχύτητα τών ποδών μου, 
» συλλαμβάνω τήν τραγικήν λείαν μου είς τάς άγκάλας μου, μιάς 
» τεσσάρων έτών παιδίσκης, ή όποια σχεδόν γυμνή, παρ’ δλας μου 
» τάς θωπείας, τά κουφέτα, τά φιλήματά μου, μοΰ άπαντά μέ δαγ- 
» κωματιές, γρατζουνιές καί προσπαθεί νά διαφυγή, φο^νάζει μέ 
» κραυγάς άνάρθρους, τά μαλλάκια της ε ίναι γεμάτα άγκάθια καί 
» τά πόδια της καί τά χεράκια της οίκτρώς πληγωμένα άπό τούς 
» θάμνους, τρέμει καί φωνάζει. Νύν δέ μέ τό ώραΐον της καινουργές 
» φουστανάκι, μέ τά κτενισμένα ξανθά μαλλάκια της τά ήλιοκαμένα, 
» μέ τήν ώραίαν καί έπίσης ξανθήν κούκλαν της, έφίναμεν εύτυχώς 
» καλοί φίλοι. Εύτυχισμένη έτι μάλλον, διότι άνευρε μετά δέκα πέντε 
» περίπου ήμέρας τήν νεαράν μητέρα της καί τόν πατέρα της, οϊτι- 
» νες έν μια στιγμή τρόμου, καταδιωκόμενοι ύπό τών Τούρκων, δέν
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» ήκουσαν πλέον τούς παλμούς τής μητρικής καί πατρικής καρδίας 
» καί έγκατέλειψαν τό δυστυχές πλάσμα μέσα είς τά βουνά. Ή τά- 
» λαινα μήτηρ άπαρηγόρητος θρηνεί τήν άδυναμίαν τής στιγμής 
» εκείνης. Δέν έχω άλλο άπ’ αύτό, λέγει,  πώς θά έζούσα σάν τό 
» έχανα γιά πάντα !. . . .  Ό  θεό ς  νά σου δώση χίλια καλά, νά χαί- 
» ρεσαι τά παιδάκια σου....

» Παιδάκια δέν έχω, άγαθή μου χωρική, άλλά νά παρακαλής 
» τόν θεό ν  καί τήν Παναγίαν, δ,τι έπαθες σύ νά μή πάθουν καί αί
» άλλαι Έ λληνίδες  μητέρες καί τά παιδάκια......

» Ό Χατζή ΆδήΑ Βέης. — ’Ανατροπή τοϋ ’Εθνολογικού Κα- 
» ϋΈΰτώτος. — Τήν μεταπολεμικήν έποχήν δυνάμεθα κατ’ εύφημισμόν 
» νά άποκαλέσωμεν περίοδον τού Νόμου, ώς έκ τών μεθόδων, τάς 
» οποίας τό νεοτουρκικόν Κομιτάτον ήθέλησεν νά έφαρμώση πρός τε- 
» λείαν άνατροπήν τοϋ ’Εθνολογικού καθεστώτος τής μεσημβρινής, 
» καθώς καί τής λοιπής Θράκης διά τής έξοντώσεως τοΰ ελληνικού 
» καί έν γένει τού χριστιανικού στοιχείου.

» Ό  διαβόητος τέθ3ς Νομάρχης Άδριανουπόλεως Χατζή Ά δ ή λ  
» Βέης εΐχεν δηλώσει δτι, «έάν δέν ίδώ τρία τούλάχιστον έκατομμύρια 
» Τούρκων έν Θράκη, δέν θά ήσυχάσω». Αί όλίγαι αδ ια ι λέξεις όπόσας 
» θλιβεράς συνέπειας δέν έκρυπτον, προ πάντο3ν διά τούς θράκας Έ λ -  
» λ η ν α ς ! Ή μέθοδος τού γιαταγανιού, καίτοι ή μάλλον άρμόζουσα 
» πρός τήν ψυχολογικήν καί θρησκευτικήν συνείδησιν τοΰ Τούρκου, 
» δέν έφάνη πάντοτε ή καταλληλοτέρα είς τά δμματα τών Τούρκων 
» κορυφαίων τού Κομιτάτου, ένεκεν τών άντιδράσεων καί προ πάν- 
» των τών ξενικών έπεμβάσεων, τάς οποίας ό Τούρκος ιθύνων έχει 
» πάντοτε προ οφθαλμού. Μόνη δέ ή άντίληψις τού φόβου δύναται 
» είς ώρισμένας περιστάσεις νά τόν συγκρατήση

» Δ ιά τόν Τούρκον φιλία, κοινωνικαί καί έμπορικαί ύποχρεώ- 
» σεις ε ίναι λέξεις κεναί σημασίας δταν δέν ύπολογίζη τήν δύναμιν 
» τού άντιπάλου.

» Τό άκμαΐον έλληνικόν στοιχεΐον τής περιφερείας ήμών μέ 
» τόν γρανιτώδη δγκον τού γεωργικού πληθυσμού του, παρ’ δλην 
» τήν ψυχικήν δύναμιν τήν όποιαν έτήρησεν άμετάτρεπτον, έξήλθε 
» τών δύο Βαλκανικών πολέμων, ώς έκ τών μεγίστων ζημιών, άς 
» ύπέστη, σημαντικώς καταβεβλημμένον καί μειωμένον.

» 'Έκτακτα περιοδενοντα Στρατοδικεία.— Ή βουλιμία τών νεο- 
» τουρκικών όρνέων, έθεώρει ώς επόμενον ευκολον βοράν τούς νο- 
» μοταγεΐς «γκιαούρηδες», μέ πολλαπλά έξοντωτικά μέσα, καλυ- 
» πτόμενα πάντοτε ύπό νομικής χροιάς.

» ’Έκτακτα περιοδεύοντα στρατοδικεία, άνηλεώς ξυλοκοποΰσι
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» καί καταδικάζουν άΒώους, έπί τή βάσει ψευδομαρτύρων ΤούρκωΦ. 
» Αί φυλακαί στενάζουν άττό καταδίκους, οΰς μετ ’ ολίγον άπολύω- 
»  σιν προσωρινώς δήθεν, βέβαιοι όντες δτι μετά τόσα βάσανα, δαρ- 
» μούς καί παντοίας κακώσεις, οί πλεΐστοι αύτών θά ζητήσουν κα- 
» ταψύγιον είς τό ελεύθερον βασίλειον.

» Οίκογένειαι ολόκληροι έξεπατρίζοντο, πληρώνουσαι μέχρις 
» όβολοϋ τά δήθεν χρέη των πρός τό Δημόσιον καί τήν Γεωργικήν 
» Τράπεζαν, ύπέγραφον έν τέλει καί γραπτήν δήλωσιν, δτι έκουσίως 
» έγκαταλείπουν τάς οικίας καί περιουσίας των, παραιτούμενοι διά 
» πάσαν είς τό μέλλον άπαίτησιν.

» Τά χωρία οδτω ήρημοΟντο μεθοδικώτατα. Κτήματα καί κτήνη 
» περιήρχοντο είς τήν κατοχήν τών Τούρκων άγάδων, ήσαν δέ εύ- 
» χαριστημένοι οί δυστυχείς άν δέν ήξιοΰντο τής πληρωμής τήν οποίαν 
» έδωσεν ό νυν πληρεξούσιος Μαλγάρων Σέχ Ζαδέ Ά λ ή  έψένδης 
» πρός τόν άρχιποιμένα του, δστις άφήσας αύτώ εκατοντάδας προ- 
» βάτων, έλαβεν παρά μίαν τεσσαράκοντα. Διά δέ τούς μάλλον εύ- 
» συνειδήτους πιστούς τοΰ Μωάμεθ, ή τιμή ένός προβάτου ήτο 8 — 10 
» γρόσια, άγελάδος 50— 100, ι'ππου 80— 100. Ώ ς  έπί τό πλεΐστον 
» δμως, μή έχοντες οί χωρικοί νά πληρώνωσί τοΐς μετρητοΐς είς τό 
» Δημόσιον φόρους τής έφευρεύσεως τών Τούρκων είσπρακτόρων, 
» έξώφλουν διά κατασχέσεως τών κτηνών καί τών σιτηρών των καί 
» παρέμενον έστερημένοι τών άγαθών των.

» ‘Η  επιδρομή μουατζήριδων. — Έ ν  τω μεταξύ δμως οί Τουρ- 
» κοι πρόσφυγες, δελεασθέντες έκ τής νεοτουρκικής προπαγάνδας, 
» ήτις τούς έταξε «λαγούς μέ πετραχήλια» προ πάντων δέ μετά τήν 
» τουρκοβουλγαρικήν σύμβασιν τής 15ης Νοεμβρίου 1913 περί άνταλ- 
» λαγής πληθυσμών, κατέκλυον τήν πλουσίαν ήμών χώραν, άναμέ- 
» νοντες πολλάκις εβδομάδας ολοκλήρους τούς ευεργέτας των βασι- 
» βουζούκους τοΰ κομιτάτου, δπως έκδιώξουσι τούς 'Έλληνας τών 
» οικιών των διά νά τάς καταλάβωσιν αύτοί μεθ ’ δλων τών έπίπλων 
» καί γεωργικών εργαλείων.

» Οί άτυχεΐς χριστιανοί μετεφέροντο πολλάκις είς τό πρώτον 
» γειτονικόν χωρίον, συνήθως ήδη κατεστραμμένον, έκεΐθεν δέ έβλε- 
» πον τούς νέους κυρίους τών κτημάτων των διαθέτοντας έν σπα 
» τάλη τάς περιουσίας των, τά κτήνη καί τά πάντα, ένώ αύτοί στε- 
» ρούμενοι, άπέθνησκον τής πείνης.

» Ή θρακική δμως ψυχή καί ό άδαμάντινος χαρακτήρ, δέν 
» έθραύσθη παρ’ δλας τάς πιέσεις, τούς δαρμούς, τάς φυλακάς, τά 
» στρατοδικεία, τάς δημεύσεις τών περιουσιών των, τήν πείναν καί 
» τόν θάνατον. "Ολα αυτά οί χωρικοί τά έθεώρουν καύχημα, σύν
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» τώ χρόνω δέ οϋτω μετεβλήθη ή ψυχολογική των κατάστασις, ώστε 
» ένόμιζον εαυτούς ώς προσωρινούς διαχειριστάς τών περιουσιών 
» των έν όνόματι του Τούρκου πρόσφυγος, τόν όποιον άπό ήμέρας 
» εις ημέραν άνέμενον δπως παρουσιασθή αίφνης είς τήν θύραν καί 
» τούς είπή, «έβγα γκιαούρη να καθήσω εγώ».

» Είς τήν Ύποδιοίκηοτν Μαλγάρων παρουσιάζεται τό δλως 
» πρωτάκουστον φαινόμενον τής μή έκτοπίσεως έν συνόλω έλληνι- 
» κών χωρίων, δπως συνέβη τούτο είς άλλας γειτονικός έπαρχίας. 
» 'Η έξήγησις φαίνεται κάπως δύσκολος, ά λλ ’ ευνόητος διότι τά 
» άθικτα παραμείναντα χωρία καί πάλιν προσεχώς θά έληστεύοντο 
» ύπό τών τούρκων κομιτατζήδων. Ή περιφέρεια Μαλγάρων μέ τήν 
» πόλιν, έθεωρεΐτο παρ’ αύτών ώς έντελώς καταστραφεΐσα έκ τού 
» Βαλκανικού πολέμου μέχρι τοΰ μεγάλου Εύρωπαϊκού, τά δέ άνα- 
» μενόμενα πλεο\ εκτήματα έκ τοιούτων έκτοπισμών θά ήσαν πολύ 
» όλίγα. Πρός τί λοιπόν νά γεννηθή θόρυβος έν κενώ ; Δεύτερος λό- 
» γος είναι, ή φιλάνθρωπος συμπεριφορά τού τότε 'Υποδιοικητοΰ 
» Τχσάν Βέη δστις άντέστη πάντοτε είς τάς μυστικάς εισηγήσεις τού 
» προϊσταμένου του Νομάρχου X "  Ά δ ή λ  Βέη.

» Η  Τουρκία κατά τον διε&νή πόλεμον.-—Ή νεοτουρκική βου- 
» λιμία, εδρεν έν τώ παγκοσμίω μεγάλω πολεμώ, τήν μοναδικήν εύ- 
» καιρίαν δπως έφαρμώση καί πάλιν έπί τοΰ στήθους τών άτυχών 
» ύπηκόων τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορΐας, τό καταστρεπτικόν έρ- 
» γον της, μετ ’ άφαντάστου λύσσης.

» Αί προστάτιδες δυνάμεις τής Δύσεως, δέν ήδύναντο πλέον νά 
» έπιβάλουν τάς θελήσεις των είς τούς άνδρας τού νεοτουρκικού κο- 
» μιτάτου ή δέ Γερμανοαυστρία ώς έκ τής συμμαχικής άλληλεγγύης, 
» ύτέθαλπεν ή τουλάχιστον ήνείχετο, τά είς βάρος τών χριστιανών 
» δργια τής τουρκικής Διοικήσεως, άφοΰ μάλιστα έκ τής πρώτης στι- 
» γμής, αί συμπάθειαι σύμπαντος τοΰ 'Ελληνισμού έστράφησαν πρός 
» τάς δυνάμεις τής «Ά ν τά ν τ» .

» 'Η τουρκική έπιστράτευσις διά τούς χριστιανούς έν γένει, 
» δέν ύπήρξεν άλλο, παρά, μέσον έξοντώσεως. Τά λεγάμενα τά- 
» γματα μηχανικού, δέν ήσαν άλλο, παρά, λαιμητόμος νεοτουρκικής 
» έφευρέσεως, δπου οί ταλαίπωροι «γκιαούρηδες» έστράγγιζον είς 
» τά πόδια των διά τής έξαντλήσεως, τής ύπερκοπώσεως καί τής 
» συνεχούς κακουχίας. Τό ψύχος, ή γυμνότης, ή πείνα, ό έξανθημα- 
» τικός, έστελλον αύτούς άθρόως είς τόν Ά δ η ν .

» Τά βουνά μας κατά μήκος τής νέας σιδηροδρομικής γραμμής 
» Μακρας Γεφύρας — Καλλιπόλεως, έστέναζον άπό τά βάσανα τών 
» καταδίκων χριστιανών στρατιωτών. Τό σφάλμα σας, έλεγον είς
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» αυτούς οί άξιωματικοί των δήμιοι, ε ίνα ι δτι γεννηθήκατε «γκιαδύ- 
» ρηδες» γίνετε Μουσουλμάνοι διά νά γλυτώσητε, άλλως θά σάς 
» ψοφίσωμεν έδώ μέ τό φτιάρι καί μέ τήν τσάπαν στά χέρια.

» Ποία δέ ήτο ή άδημονία του άτυχους χριστιανού επιστράτου, 
» δστις θά είχεν τήν κακήν τύχην, νά έπιζήση είς δλας αύτάς τάς 
» κακουχίας, έπιστρέφων δέ είς τήν οικίαν του άνθρώπινον ράκος, 
» νά μάθη δτι ή σύζυγος καί τά παιδία του έχουν έκτοπισθή, άγνω- 
» στον ποΰ.

» Ήμέραν τινά είδον κάποιον γνωστόν μου, δστις έπεσεν κε- 
» ραυνόπληκτος δταν έμαθεν δτι, ένώ ήτο στρατιώτης, ή οίκογένειά 
» του έξωρίσθη είς άγνωστον μέρος τής Μικράς Ά σίας.

» Ή πόλις τών Μαλγάρων κατέστη τόπος έξορίας, δπου κα- 
» θημερινώς έφθανον πένθιμοι συνοδεϊαι έκ Μακράς Γεφύρας καί 
» Αϊνου, οί δέ Τούρκοι μουατζήριδες κατελάμβανον τάς οίκίας των, 
» τά κτήνη των, καί ταυτα διά λόγους στρατιωτικούς, τούς όποιους 
» μόνον οί κομιτατζήδες τοθ Έ μβέρ  έγνώριζον. Οί πλεΐστοι τών άτυ- 
» χών τούτων χριστιανών Ε λλήνω ν, ύπέκυψαν άπό τάς κακουχίας, 
» τήν πείναν, τάς έπιδημίας, τά συχνότερα δέ θύματα, ήσαν τά μι- 
» κρά παιδία.

» ΤΗτο φρικτόν θέαμα νά βλέπη τις νεαράς μητέρας αϊτινες 
» έθετον είς πλειοδοσίαν τήν τιμήν των, διά νά άποσπάσωσιν άπό 
» τούς Τούρκους ύπαλλήλους όλίγας όκάδας άορίστου μίγματος, τό 
» όποιον μετέτρεπον είς άρτον διά τά παιδία των. Ά λ λ α ι  έπροτίμων 
» τόν θάνατον έκ πείνης, ή τόν έξευτελισμόν τής τιμής των, πολλαί 
» πάλιν έν μέσω τών πάγων καί χιόνων ήρχοντο καθ’ έκάστην γυ- 
» μνόποδες καί έκ βαθείας νυκτός, δπως διά δελτίου τοΐς δοθή όλί- 
» γον άλευρον.

» Πολλάκις μοί έδόθη ή εύκαιρία νά θαυμάσω τόν ήρωϊσμόν 
» τών γυναικών τής Θράκης αιτινες διά τήν τιμήν των, έπάλαιον 
» νυχθημερόν στήθος πρός στήθος μέ τόν θάνατον. Πόσαι δμως έξ 
» αύιών άττέβαινον ν ικήτρ ια ι! . . .

» Ε σ π έρα ν  τινά συνήντησα συνοδείαν γυναικοπαιδών μέ ένα 
» γέροντα εξηκοντούτην έπί κεφαλής καί τρεις Τούρκους χωροφύλα- 
» κας Αί δυστυχείς μητέρες έφερον τά βρέφη των έξηντλημένα τής 
» πείνης καί τών κακουχιών. Μου διηγήθησαν δτι είχον δέκα ήμέρας 
» καθ’ άς περιώδευον άπό στάθμου είς σταθμόν καί έπρόκειτο τώρα 
» νά σταλώσιν είς τά Μάλγαρα, διότι ήθέλησαν νά διαβοϋν τά βουλ- 
» γαρικά σύνορα. Μία έξ αύτών, ε ίχε  τρία παιδάκια, έφερε δέ τά δύο 
» είς τάς άγκάλας της. Προτείνω άμέσως νά τήν έλαφρώο'ω άπό τό 
» πολύτιμον φορτίον της. Δ έ χ ε τ α ι . .. "Αχ δυστυχισμένα αδέλφια !
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» πώς θά έπεθύμουν νά άνακουφίσω τόν πόνον σας ! —Που ε ίνα ι ό 
» άνδρας σου; ερωτώ τήν μίαν. — Στρατιώτης. — Ό  ίδικός σου; ήτο 
» στρατιώτης καί άπέθανεν. Ό  ίδικός σου; Χαμένος.

» Φθάνει, φθάνει, μή κλαίετε τούς άποθαμένους. Αύτοί ε ίνα ι ευ- 
» τυχέστεροι ήμών, τών ζώντων . . . Ίλερή ! Ίλερή ! (εμπρός) φωνάζει 
» τουρκος χωροφύλαξ, βιάζεται καί ποδοπατεΐ μέ τόν ϊππον του. 
» Ίλερή! διότι ό ήλιος δύει, ό άνήφορος πολύς καί τά πόδια πληγω- 
» μένα. "Εχετε θάρρος καλαί μητέρες. Έφθάσαμεν.

» εΟ άσνρματος τής μονής, — Οί προύχοντες Μαλγάρων οί έχον- 
» τες οπωσδήποτε επιρροήν σύρονται είς τά στρατοδικεία Άνδιανου- 
» πόλεως, κατηγορούμενοι έπί έσχάτη προδοσία. Τρεις δέ έξ αύτών 
» καί μία γυνή ύπέκυψαν είς τάς πολλαπλάς βασάνους καί κακού- 
» χίας. Ό  ’Αρχιερατικός ’ Επίτροπος Μαλγάρων Ίεροδιάκονος Νικό- 
» λαος, άπηγχονίσθη έντός τών φυλακών Καλλιπόλεως, ό δέ φαρ- 
» μακοποιός Χατζή Δαμιανός Χαστάς συρόμενος έπί μήνας όλοκλή- 
» ρους άπό φυλακής είς φυλακήν, έσώθη άμα τή άνακωχή τή έπεμ- 
» βάσει τών "Αγγλων. Ό  ’Επίτροπος τών ‘ Ελλήνων Καθολικών, κα- 
»  τηγορεΐται δτι έχει συσκευήν άσυρμάτου δ ι ’ οδ άποστέλλει πολε- 
» μικάς ειδήσεις είς τήν Λήμνον. ’ Ερεύνης δέ γενομένης έν τή οικεία 
»  Μητροπόλει, άνακαλύπτουν οι έρευνήσαντες Τούρκοι άσιυνόμοι 
» καί χωροφύλακες έντός κιβωτίου άντί συσκευής Μαρκόνι, καθαράν 
» καί καινουργή λεκάνην άποχωρητηρίου.

» ’Επιδρσμαϊ ληστών και εκτοπίσεις *Αρμενίων έκ Μαλγάρων.— 
» Συμμορίαι ληστρικαί λυμαίνονται τήν ύπαιθρον χώραν, τά χωρία 
» διαρκώς προσβάλ?^ονται καί οί φόβοι πολλαπλασιάζονται καθημε- 
» ρινώς. Πάσα έμπορική κίνησις παρέλυσεν, διότι άφ’ ένός αί άστυ- 
» νομικαί άρχαί είς ούδένα έμπορον χριστιανόν έπέτρεπον νά μετα- 
» κινηθή, άφ1 έτέρου δέ, ύπήρχεν ό φόβος πάντοτε τών ληστών, τούς 
» όποιους ή νεοτουρκική κυβέρνησις άπέλυσε τών φυλακών μέ τήν 
» ύπόσχεσιν δτι θά άφεθοϋν όριστικώς έλεύθεροι, έάν φανώσι πιστοί 
» έκτελεσταί τών οδηγιών τού Κομιτάτου.

» 'Ό λαι αί κόραι τών πέριξ, αί φημιζόμεναι διά τήν καλλονήν 
» των, ήσαν διαρκώς είς τήν διάθεσιν τών γκέγκηδων. 'Ολίγον δέ 
» προ τής άνακωχής, έδραπέτευσαν άπαντες άφοΰ άπήγαγον δύο 
» Έ λληνίδας κόρας άδελφάς, αν δέν άπατώμαι, έκ τοΰ χωρίου Δο- 
» γαντζή, τής οικογένειας ’Αντωνίου Κεφαλά.

» Ή πόλις Μαλγάρων καθώς καί άλλαι θρακικαί τοιαΰται, 
» ε ίχεν άκμάζουσαν άρμενικήν Κοινότητα άποτελουμένην έκ 558 οί- 
» κογενειών, μέ έκκλησίαν καί σχολεία άρρένων καί θηλέων. Ή κα- 
» ταιγίς τής άνακατοχής ύπό τών Τούρκων, μετέτρεψεν είς τέφραν
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κατά τήν νύκτα τής 3ης Ιουνίου 1913 τό πλεΐστον τών άρμενότών 
καταστημάτων άνερχομένων είς 171 καθώς καί 89 οικιών μέ εικο
σάδα άνθρωπίνων θυμάτων, σφαγέντων κατά τήν ιδίαν νύκτα. Οί 
συμπατριώται όμως ’Αρμένιοι συνελθόντες έκ του τρόμου τών 
πρώτων ημερών τής τουρκικής κατοχής, έπεδόθησαν πάραυτα είς 
έντονον εργασίαν. Είς όλίγας ήμέρας, μετέτρεψαν τήν έκ τοθ πυ· 
ρός σωθεΐσαν συνοικίαν των, είς νέαν άγοράν. Ά π ό  δέ τά καπνί- 
ζοντα είσέτι έρείπια τής πάλαι άγοράς τών Μαλγάρων, έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, άνεφύει καί πάλιν ώς έκ θαύ
ματος, νέον βιοποριστικόν κέντρον, όπόθεν άντήχει καί πάλιν ή 
σφύρα τού Αρμενίου σιδηρουργού.

» Τί είδος άνθρωποι εΐσθε σ ε ίς !  έλεγεν κάποιος Τούρκος έκ 
τών έξεχόντων τού Κομιτάτου. Ή μεις  θέλομεν νά σάς καταστρέ· 
ψωμεν άπαξ διά παντός, καί σεις έννοεΐτε νά ζήσητε ! Δέν γνωρί
ζεις, άπαντά ό Α ρμένιος , δτι δσον κλαδεύεται τό κλήμα, τόσον δυ
ναμώνει;. .. .  Είς διάστημα μόλις δύο έτών οί Α ρμένιο ι μικρέμπο
ροι έν συνεργασία μετά τών Ε λ λή νω ν  κατέκλυσαν τήν νέαν άγο
ράν συστηματικώς έκτοπίζοντες τούς νεοπλούτους Τούρκους, τούς 
όποιους τό νεοτουρκικόν Κομιτάτον τής έθνικής άμύνης, ε ίχε  δημι
ουργήσει ώς έμπορους, καταστηματάρχας καί βιομηχάνους. 'Όλα 
αυτά ήσαν καλά, άλλά ποιος θά μάθη τόν Τούρκον νά έργάζηται; 
Τό ζήτημα ήτο κάπως δύσκολον, άλλά, προνοία πάντοτε τού Κο
μιτάτου έλύθη κατ’ ευχήν ύπέρ τών νέων ύποψηφίων Τούρκων έμ
πορων, άρνητικώς μέν, άλλά άσφαλώς διά τής έκμηδενίσεως οίου- 
δήποτε συναγωνισμού έκ μέρους τών έργατικών «γκιαούρηδων». 
Ή δέ άναμενομένη ευκαιρία, δέν έβράδυνε νά παρουσιασθή, μο
ναδική έν τή ιστορία τών έθνών, ήτις πλέον ριζικώς καί διά παντός 
θά έλυε τό πρόβλημα ύπέρ τών Τούρκων. Ά π ό  τής 21ης Σεπτεμ
βρίου 1915 είς οκτώ συνεχείς συνοδείας καί είς διάστημα ολίγων 
ήμερών 221 άρμενικαί οίκογένειαι, αί εύπορώτεραι τών Μαλγάρων, 
έλαβον τήν πρός τό άγνωστον διεύθυνσιν. Ή έξωσις έκ τών οικιών 
των, έγινε κατά τόν μάλλον άπάνθρωπον καί άφαντάστως βάρβα
ρον τρόπον. Ε ίνα ι δέ γνωστόν τό τί ύπέφεραν τά θύματα ταΰτα 
τής τουρκικής θηριωδίας. Τό ένδιαφέρον ήμάς είναι, δτι, έκ τών 
221 οικογενειών ήτοι 878 άτόμων μόνον τά 108 έπέζησαν τά δέ 
άλλα έσφάγησαν ή άπέθανον έκ τών κακουχιών καί τής πείνης.

» Τά δήθεν άδέσποτα κτήματα, τά έμπορεύματα τών θυμάτων 
τούτων τής τουρκικής τυραννίας, περιήλθον άντί έξευτελιστικής τ ι
μής είς χεΐρας τών πιστών τού Μωάμεθ καί τού Κομιτάτου. Μετά 
δέ τήν άνακωχήν, δσοι έκ τών έπιζησάντων έσχον τό ευτύχημα νά
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» έπανίδωσιν τάς έρημωθείσας εστίας των, άπετάνθησαν πρός τήν 
» τότε ύφίσταμένην διασυμμαχικήν ’ Επιτροπήν έν Μσλγάροις έξαι- 
» τούμενοι τά κλαπέντα αύτών κτήνη και έπιπλα. Ά λ λ ’ ή κακή ώς 
» πάντοτε πίστις καί θέλησις τής τουρκικής Διοικήσεως, μετήρχετο 
» πάντα τά μέσα δπως ματαίωση τάς έκάσιοτε ενέργειας τής έν 
» λόγω Έπιτροπής.

» Ούτω, πολύ όλίγα έπεστράφησαν είς τούς πρώτους νομίμους 
» αύτών δικαιούχους.

» ’Επίλογος . — Δ ι ’ ήμάς τούς άτυχεΐς θνητούς τούς γεννηθέν- 
» τας είς τήν χώραν ταύτην, γεννάται τό έρώτημα, άν πράγματι ό 
» κυριώτερος καί πραγματικός έχθρός μας είναι αύτός ό Τούρκος, 
» δστις έπί τόσους αιώνας έπικάθηται έπί τοϋ αύχένος μας, έτοιμος 
» πάντοτε νά έμπήξη τό αιμοσταγές φάσγανόν του, είς τά σπλάγχνα 
» μας, ό αδυσώπητος ουτος τύραννος, ή μάλλον οί κατ’ δνομα χρι- 
>> στιανοί τής Εύρώπης, οί πεπολιτισμένοι αύτοί, οϊτινες λόγω τών 
» συμφερόντων των μάς έμπορεύονται ώς άνϋ'ρώπινα δείγματα ανεν 
» άξίας. Ή ιστορία τούλάχιστον τών τελευταίων έτών, ήνάγκασε τήν 
» πλειονότητα τών χριστιανών τής ’Ανατολής, νά πιστεύση μάλλον 
» τό δεύτερον μέρος τής άνωτέρω ύποθέσεως. Ο ύ χ ί ! !  δέν ε’ίμεθα έξ 
» έκείνων. Άκραδάντως πίστεύομεν δτι ή χριστιανική Εύρώπη, δέν 
» άπώλεσε τά ιδανικά της, δτι δέν άντιπροσωπεύεται ώς νομίζουν 
» τινές άπό τούς έλαχίστους καπιταλιστάς δουλεμπόρους της, οϊτι- 
» νες δι’ όλίγας τουρκικός ομολογίας κυλίωσιν είς τά αΐματά των 
» τούς ομοθρήσκους των τής ’Ανατολής. Αί εύγενεΐς καί ίπποτικαί 
» καρδίαι τών συμμάχων μας τής Δύσεως, δέν έπαυσαν πάλλουσαι. 
» "Ας έξέλθουν είς τήν πολιτικήν καί άς προασπίσουν τά δίκαιά μας, 
» άτινα είναι δίκαια τής άνθρωπότητος καί του χριστιανικού πολι- 
» τισμου.

» "Ας μή πιστεύουν, είς δσα έλεγεν ό Πρέσβυς τής Γαλλίας, 
» είς τόν όποιον παρουσίασαν έκθεσιν έπί τών τουρκικών θηριοτή- 
» των : «Αύτά ε ίνα ι άπίστευτα. Οί Τούρκοι είναι λαός καλός καί 
» ήσυχος, άδύνατον νά διέπραξαν τοιαΰτα έγκλήματα !....»

» 'Ά νθιμος Σαργολόγος, ίερεύς».

αΘρακικά» 16
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Παραθέτομεν τάς κάτωθι δύο καταστάσεις, αι'τινες μάς παρε- 
δόθησαν παρά τής άρμενικής Κοινότητος μέ άριθμούς Α ρμενίω ν τών 
Μαλγάρων έκτοπισθέντων, σφαγέντων καί άγνοουμένων καθώς καί 
τών περιουσιών των, αιτινες κατεστράφησαν έκ τής πυρκαϊάς :

Οίκογέ-
νε ιαι

’Ά τ ο μ α

Σφαχέντες  ύπό 
τών Τούρκων και 

έν τή εξορία 
άποθανόντες

Έπιζή-
σαντες

Προ του Βαλκανικού 
καί έντεΰθεν

558 2440

Μετά τόν Βαλκανικόν

Οί μεταναστεύσαντες 122 622
είς Βουλγαρίαν καί οί 

έν διασπορά 58 364 22 108

Έκτοπισθέντες 21/9/1915 221 878 770

Μή έκτοπισθέντες 554

Αϋξων
Αριθμός

Όλική αξία κτημάτων 
ε’ις χρυσάς λίρας 

Τουρκίας

Καταστήματα ’Αρμενίων 
πυρποληθέντα 171 22.240

Ο ί κ ία ι 89 13.750

’ Εμπορεύματα καταστρα- 
φέντα 29.567

"Επιπλα καταστραφέντα 7.590

"Επιπλα διαρπαγέντα 1.270

Ζώα (35) διαρπαγέντα 35 236

Σιτηρά διάφορα 110

74.763
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Ε π ίσ ης  παραθέτομεν πίνακα τών έν Μαλγάροις μελών του 
νεοτουρκικού Κομιτάτου και τής έθνικής άμύνης :

Κιαζήμ Χότζας
Σαήτ Βέης Ζαδέ Ά λ ή  Βέης
Χατζή Ρακούμ Βέη Ζαδέ Ά λ ή  Βέης
Χουσεΐν Βέη Ζαδέ Σουλεϊμάν Βέης
Σακήρ Έφένδης
Ό  υποδιοικητής Ίχσάν Βέης
Μανάβ Ζαδέ Βεδρή Έφένδης

Οι σιρωτεργάται τών έκτοπιαμών Μαλγάρων μέλη τής εΰ'νικής άμύνης. 

Ό  Χακήμης Χασσήπ Βέης
'Ο Οικονομικός "Εφορος Κιοσέ Χουσεΐν Έφένδης 
Χουσεΐν Βέη Ζαδέ Σουλεϊμάν Βέης 
Ό  δημόσιος είσπράκτωρ Σαήδ Έφένδης 
Σακήρ Έφένδης, δικηγόρος 
Ό  Μουφτής
Χατζή Ρακουμ Βέη Ζαδέ Ά λ ή  Βέης 
Σαήτ Βέη Ζαδέ Ά λ ή  Βέης 
Ρακουμ Έφένδης
Ό  διευθυντής τής Γεωργικής Τραπέζης Ισμαήλ Έφένδης.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΊΌΥΣΙ ΤΙΊΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ — ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ

'Η έξόντωσις τών έλληνικών πληθυσμών τής Ανατολικής Θρά
κης, ήτο προφανές πλέον δτι ε ίχεν ύποδειχθή ύπό τών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει κύκλων τοΰ παντουρανιστικοΰ κινήματος. cO έν Ραιδεστώ 
νέος Μουτεσαρίφης, όχι μόνον διαρκώς έφαίνετο έκπληττόμενος δ ι ’ 
δσα τάχα διέπραττον οί τακτικοί καί οί άτακτοι Τούρκοι στρατιώται, 
ά λ λ ’ έκ τών έπακολουθησάντων γεγονότων άπεδείχθη δτι ό ίδιος ό 
Τούρκος πολιτικός Διοικητής, έπρομήθευσε είς τούς σφαγιαστάς τών 
Ε λλή νω ν  δπλα καί χρήματα καί έδωσεν οδηγίας πρός συνέχισιν 
τοΰ άποτροπαίου έργου αύτών.

'Η μικτή επιτροπή, ήτις έστάλη είς Μάλγαρα καί Χαριούπολιν
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πρός έξακρίβωσιν τών διαπραχθέντων τερατουργημάτων, έζήτησε 
διά τών Τούρκων μελών της νά έκβιάση τά χριστιανικά μέλη καί 
ίδια τόν Επίσκοπον Ναζιανζοϋ, δπως βεβαιώσωσιν έν τη συνταχθη- 
σομένη έκθέσει, δτι τάς καταστροφάς καί τάς σφαγάς κατά τών ελ 
ληνικών πόλεων, χωρίων καί πληθυσμών, διέπραξαν οί Βούλγαροι 
άποχωροΟντες καί ούχί ό τουρκικός αύτοκρατορικός στρατός «δστις 
έν πάσει περιπτώσει δέν πρέπει νά δυσφημίζηται καί νά άτιμόζηται». 
Τήν άποψιν ταύτην τών μουσουλμάνων μελών τής έξεταστικής έπι- 
τροπής, δέν άπεδέχθησαν ουτε οί 'Έλληνες ούτε οί ’Αρμένιοι. 'Ό ,τι 
δμως ύπερέβαινε παν δριον ίταμότητος ύπήρξεν ή δήλωσις τού Υ 
πουργείου τών Εσωτερικών τής Τουρκίας, καθ’ ήν δέν ήτο δυνατόν 
νά έχωνται άληθείας τά κα ταγγελλόμενα !. . . .  Έ ν  τοσούτω οί διασω- 
ζόμενοι γυμνοί καί έκτραχηλιο'μένοι κατέφθανον είς Ραιδεστόν καί 
τά χωρία τής περιφερείας αύτής, ζητοΰντες άρτον καί στέγην ('). 'Η 
ελληνική Κοινότης Ραιδεστοΰ παρέσχεν δλα τά δυνατά μέσα ύπέρ 
τών θυμάτων του μίσους καί τής κτηνωδίας τών άλλοδόξων, πλήν 
αί άνάγκαι ήσαν δυσαναλόγως ύπέρτεραι τών μέσων καί τάχιστα 
ήλθεν ή στιγμή καθ’ ήν χιλιάδες ανθρώπων περιέτρεχον τάς οδούς 
τής πόλεως έπαιτοΰντες τόν άρτον.

Τά Φύματα παραδίδονται είς μίαν Γαλλίδα.

Μεταξύ τών διασωθέντων έκ τής τραγωδίας τών Καλυβιών,

(1) Τά χωρία τής περ ι φε ρε ίας  τής Ρα ιδεστοΰ ε ίχον ήδη άπό τής 23ης 
Ιανουάρ ιου  1912 σχεδόν καταστραφή έκ του σε ισμοί )  καί τής έπακολουθη- 
σάσης πυρκαϊάς,  μόλ ι ς  δέ οί κάτοικοι  έτ ε ινον  είς τήν σχετ ικήν άποκατά* 
στασίν των έκ τής καταστροφής τοθ 1912, ή έπιδρομή του τακτικού καί ά τ α 
κτου τουρκικού στρατοΟ,  έδωκε τό τ ελε υτα ίο ν  κτύπημα κατά τών άτυχων 
πληθυσμών.

Τά καταστραφέντα χωρία ε ίναι  τά εξ ής :
Πάνιδον έκ 300 ο ικογενε ιών διεσώθησαν μόνον 50
Σχολά ρ ιον  > 1200 » » » 70
Σ ιμ ι τ λ ή  > 300 » » * 100
Ναΐπκιο ϊ  » 300 » » » 150
Κουμβάον » 500 » » » 400
Τσανακτσή έξ 70 » » > 4 0

Είς τούς σ ι εσ μοπ αθε ΐ ς  καί πυροπαθε ίς  ομογενε ί ς ,  τό Πατριαρχε ίων καί 
ή Ε λ λ η ν ικ ή  Κοινότης,  άπέσ τε ι λα ν  ξυλε ίαν  καί πολλά  υλ ικά οίκοδομήσεως.  
Πάντα δμως ταΰτα,  κατέσχον  αί Τουρκικαί  Ά ρ χ α ί ,  καί παρέδωκαν είς τούς 
Τούρκους έποίκους (Μουατζίρηδες)  δπως κατασκευάσωσιν οίκίας έντός τών 
έλλην ικών χωρίων.
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υπήρξαν καί οί Ακάκιος Ίβηρίτης, μοναχός, ό έφημέριος τής Μονής 
Διονύσιος Ίβηρίτης, ή Μαρία Παναγιώτου μετά τών δύο μικρών τέ
κνων της καί ό Ιωάννης Δημητρακόπουλος. "Απάντες οί ώς άνω 
μετεφέρθησαν είς Ραιδεστόν ημιθανείς έκ τών τραυμάτων, ή δέ ελ
ληνική Κοινότης έπροθυμοποιήθη ν ’ άποστείλη αύτούς πρός θερα
πείαν είς τά Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κωνσταντινουπόλεως. Ή 
μεταφορά τών ώς άνω θυμάτων έγένετο διά του άτμοπλοίου «Μα
ρία». "Οτε δμως οί τραυματίαι έπρόκειτο νά άποβιβασθώσιν είς 
Κωνσταντινουπολιν, ή τουρκική άστυνομία έσπευσε νά παραλάβη 
αύτούς καί νά τούς.... έξαφανίση. Οί δύο ιερωμένοι ούδαμοϋ ένε- 
φανίσθησαν. Τήν γυναίκα δμως καί τά παιδία ή τουρκική άστυνομία 
παρέδωκεν είς ϊδρυμα τής απολύτου έμπιστοσύνης. Τ ό ‘ίδρυμα ήτο τό 
Δημοτ. νοσοκομεΐον έν Πέρα, ή παραλαβουσα δέ τά θύματα νοσοκόμος 
ήτο ή αδελφή Καρολίνα Βινσέτ, Γαλλίς . Ό  Ιωάννης Δημητρακόπου
λος έφερε πέντε τραύματα διά λόγχης. Ή τουρκική άστυνομία άπα- 
γορεύσασα είς τούς 'Έλληνας τραυματίας νά διακομισθώσιν είς ελ 
ληνικά νοσοκομεία, προφανώς ένήργησεν ούτως, ϊνα άποκρυβώσι τά 
έγκλήματα του τουρκικού στρατού έν Θράκη.

‘Η  Κυβερνητική άνακριτική επιτροπή.

Παρά πάσαν προσπάθειαν τών τουρκικών άρχών δπως άπο- 
κρύψωσι τάς μυσαρότητας τού τακτικού καί άτακτου τουρκικού στρα
τού, δσαι διεπράχθησαν είς βάρος τών Ε λ λή νω ν  καί ’Αρμενίων τής 
’Ανατολικής Θράκης φαίνεται δτι ώρισμέναι χριστιανικοί Δυνάμεις 
έζήτησαν εξηγήσεις άπό τήν τουρκικήν κυβέρνησιν διά τά διαπρα- 
χθέντα. Κατόπιν τής τοιαύτης πιέσεως καί τού δημιουργηθέντος πα- 
τάγου, τό Ύπουργείον τών Εσωτερικών τής Τουρκίας άπέστειλεν 
άνακριτικήν έπιτροπήν έν Ραιδεστώ, Μαλγάροις, Καλυβίοις καί Χα- 
ριουπόλει πρός έξακρίβωσιν τών καταγγελθέντων καί διαδιδομένων. 
'Η έπιτροπή άπετελεΐτο έκ τών : Ά σ ήμ  Βέη, Άρειοπαγίτου, Τεφίκ 
πασσά, Τιμολέοντος Ά γαθοπούλου, Πολιτικού Έπιθεωρητοΰ, Σαμίχ 
Βέη χιλιάρχου, Κωστάκη έφένδη Καπλάνογλου, μέλους τού Έμπο- 
ροδικείου Κωνσταντινουπόλεως, Ραΐφ έφένδη Πολιτικού Έπιθεω ρη
τοΰ καί Μπεδρός έφένδη.

Ή Έπιτροπή αύτη έπεσκέφθη τούς τόπους τής καταστροφής, 
έφάνη δέ μάλλον άποκλίνουσα είς τήν «έφεύρεσιν» τοΰ Καϊμακάμη 
Χαριουπόλεως, καθ’ ήν τάς καταστροφάς καί τάς σφαγάς, διέπραξαν 
οί Βούλγαροι καί ούχί ό τουρκικός στρατός! Τοιαύτη δέ ήτο ή έντυ- 
πωσις τού «γενναίου» τουρκικού στρατού έκ τής παρουσίας τής Κυβερ
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νητικής άνακριτικής επιτροπής, ώστε οί αξιωματικοί του συνεχίζοντες 
τά οργιά των καί κατά τήν διέλευσιν αυτής δέν έδίσταζον νά έπιβά- 
λουν φόρον 100 μέχρι 600 λιρών δ ι’ έκαστον χωρίον, άπό 10 δέ μέχρι 
50 λιρών δ ι ’ έκαστον άτομον.

Ταυτοχρόνως έπετάχθησαν δλα τά χριστιανικά αμάξια μετά 
τών βοών αύτών δπως μεταφέρωσι Τούρκους πρόσφυγας (μουατζίρη- 
δες), οϊτινες κατά κανόνα έδολοφόνουν τούς άγωγιάτας καί έκλεπτον 
τάς άμάξας καί τούς βόας. Κατά διαταγήν δέ τού αιμοχαρούς Βαλή 
Άδριανουπόλεως Χατζή Ά δ ή λ  Βέη ύπεχρεώθησαν πάντες οί χωρι
κοί, νά προσφέρωσιν ύπέρ τής Κυβερνήσεως τοΟ Σουλτάνου, τό δέ- 
κατον τών δημητριακών προϊόντων αύτών καί μάλιστα νά αλωνίσω· 
σι καί διαθέσωσι διά τό τουρκικόν Δημόσιον, έτοιμον τόν σίτον 
έντός σάκκων. Καί δμως ή Κυβερνητική άνακριτική έπιτρομή έξηκο- 
λούθει τό έργον της. Τότε δέ μόνον άπεφάσισε ή έπιτροπή έκείνη νά 
έπιστρέψη είς Κωνσταντινούπολιν, δτε διετάχθη καί ή βιαία στρατο
λογία τών χριστιανών άπό του 21ου μέχρι του 26ου έτους συμπερι
λαμβανομένου, πρός συγκρότησιν τών περιφήμων «έργατικών ταγ
μάτων». Αύτό ήτο τό έργον τής άνακριτικής έπιτροπής ή σύνθεσις 
τής όποιας αύτή καθ’ έαυτήν καταρτισθεΐσα αύθαιρέτως παρά τής 
Νεοτουρκικής κυβερνήσεως, ούδεμίαν ένέπνεεν έμπιστοσύνην καί κα- 
τεσκευάσϋ'η πρός τό θεαθήναι.

'Η  συστηματική π ίεσ ις .— 'Αρχεται ό εκπατρισμός.

CH μεθοδική έξόντωσις τών Ε λ λή νω ν  Θρακών, έσυνεχίζετο 
μετά ωμής ψυχραιμίας. Οί Τούρκοι έλάμβανον τά χρήματα, τά ένδύ- 
ματα, τά σκεύη καί τά έπιπλα, τά μικρά καί μεγάλα ζώα, τά αμάξια 
καί τέλος καί αύτούς τούς ίδιους τούς 'Έλληνας χωρικούς, μηδέ τών 
γυναικών καί τών παιδιών των έξαιρουμένων.

7Ητο ή έποχή τοΰ θέρους κατά μήνα ’Ιούλιον τού 1913. Καίτοι 
δέ πάντες οί χωρικοί έπρεπεν έκαστος νά έργασθή είς τόν άγρόν του 
δπως θερίση τήν συγκομιδήν του, οί Τούρκοι βιαίως μετέφερον έκτών 
ελληνικών χωρίων γυναίκας, παιδία καί κορασίδας καί διά τού μα- 
στιγίου ύπεχρέωναν αύτάς, νά έργασθώσιν είς τούς ίδικούς των 
άγρούς, χωρίς καί νά δίδωσιν είς τούς βιαίως έργαζομένους ούχί ήμε- 
ρομίσθιον, ά λ λ ’ ούδέ έν τεμάχιον ξηρού άρτου. Αί πιέσεις αδται καί 
ή βιαία στρατολογία τών νέων χριστιανών καθώς καί ή έπακολουθή- 
σασα δήλωσις τού Στρατοδικείου Ραιδεστοΰ, δτι θά γίνη έρευνα έπί 
τών σχέσεων τάς όποιας είχον οί 'Έλληνες μετά τών Βουλγάρων 
καί πάντες οί οπωσδήποτε συνεργασθέντες μ ετ ’ αύτών, θά παραπεμ-
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φθώσιν είς δίκην, έξηνάγκασαν τούς ομογενείς νά διαβλέπουν ώς 
μόνην σωτηρίαν, τήν άγουσαν μακράν τής Θράκης. Καί ό εκπατρι
σμός άρχεται.

Προ παντός ή δήλωσις του Στρατοδικείου Ραιδεστοϋ συνετά- 
ραξε τούς 'Έλληνας, διότι ήτο προφανές πλέον δτι αί τουρκικαί άρ- 
καί θά έσκευώρουν παντοίας κατηγορίας καί θά ένέπλεκον είς τάς 
ραδιουργίας καί μηχανορραφίας των τούς 'Έλληνας, τούς όποιους 
ειχον προγράψει. Οδτω άρχεται ή περίοδος τοϋ τρόμου καί τοϋ 
πανικού.

’Ά τομα , οίκογένειαι, ολόκληρα χωρία καί πόλεις, έξηναγκά- 
σθησαν νά φύγουν τοϋ τόπου δπου έγεννήθησαν καί έ γ α λ ο υ χ ή θ η σ α ν  

καί νά έγκαταλείψουν τούς τάφους τών πατέρων των.
Τάς πρώτας συστηματικός σατανικάς καταπιέσεις κατά τών 

Ε λλή νω ν  ένήργησαν αί Στρατιωτικοί Έπιτροπαί (Χ ιέτ ι—ταχκικιέ) καί 
άκολούθως τά διαδεχθέντα αύτάς Στρατοδικεία (Δ ιβά ν ι—Χάρπ). Πας 
ομογενής, δστις ήτο προγεγραμμένος, έφέρετο ένώπιον τών ώς άνω 
δικαστηρίων δπως λογοδοτήση διά πράξεις τάς όποιας ούδέποτε 
διέπραξεν.

Βεβήλωσις καί εμπρησμός εκκλησιών.

Ό  μουσουλμανικός φανατισμός καί ή αμάθεια τών Τούρκων 
χωρικών, τυφλών οργάνων τών Κομιτατικών τοϋ παντουρρανιστικοϋ 
κινήματος, έξέσπασεν έπί τών Ιερών Ναών τοϋ Χριστιανισμού. Έ ν  
τή Εκκλησιαστική περίφερεία τής Μητροπόλεως Η ρακλείας, έβεβη- 
λώθησαν, διηρπάγησαν, ένεπρήσθησαν καί κατεστράφησαν τεσσαρά
κοντα Έκκλησίαι, οί δέ ίερεΐς αύτών, άλλοι μέν έφονεύθησαν, άλλοι 
δέ άπέμειναν γυμνοί καί πένητες

Αί μεγαλύτεραι έκ τών καταστραφεισών Έκκλησιών είναι α̂
εξής :
Είς χωρίον Χάσκιοϊ Ναός Ταξιαρχών έκάη

'Ά γιος Δημήτριος »Ταράτκιοϊ
Ρέπετζι
Καλυβιών
Ά λ μ α ν λ ή
Χάσκιοϊ (Μαλγάρων)
Δεπερίκιοϊ
θυμήτκιο ϊ
Δογαντζή
Σουμπάσκιοϊ

Ταξιαρχών »
'Ά γ ιος  Γεώργιος »
'Ά γ ιος Νικόλαος »
'Ά γ ιος  Α ντώ νιος »
'Ά γ ιος Δημήτριος »
Α γ ία  Παρασκευή »
Ά γ ιο ς  Δημήτριος »
Άποτομής Προδρόμου »
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Είς χωρίον Δογάνκιοϊ Ναός “Αγιος Αθανάσιος έκάη
» Κίρκιοϊ » “Αγιος Γεώργιος »
» Μουζαλή » “Αγιος ’Αθανάσιος »
» Σ ιγλή » “Αγιος ’Αθανάσιος »
» Γραβούνα » Κοίμησις Θεοτόκου »
» Καδήκιο'ί » Προφήτης Ήλίας »
» Μαχμούτκιοϊ » Ά γ ια  Τριάς »
» Βαρνίτσα » “Αγιος Αθανάσιος »
» Τσελτίκι » “Αγιος Γεώργιος »
» Καράτεπε » Κοίμησις Θεοτόκου »
»  Καρλίκιοϊ » Α γ ία  Παρασκευή »
» Ναΐπκιοϊ (') » Τών Ταξιαρχών »
» Σχολάριον » “Αγιος Αθανάσιος »
» Κουμβάον(2) » “Αγιος Παντελεήμων »
» ΓΙάνιδον » Α γ ία  Βλαχέρνα »
» Σελτζίκ ιο ϊ » “Αγιος Μηνάς »
» Κρηνώ (3) » Α γ ία  Παρασκευή »

Τών ώς άνω 27 ’Εκκλησιών αϊτ ινες έπυρπολήθησαν, διηρπάγη- 
σαν καί δλα τά ιερά σκεύη καί βιβλία, καθώς καί αί ίεραί εικόνες 
καί παν δτι ήτο πολύτιμον. Τά δέ ιερά άμφια κατεστράφησαν μέχρι 
τοθ σημείου, ώστε τήν μεθεπομένην τής καταστροφής ίερεύς νά ζητή 
Πετραχήλιον δπως κηδεύση τόν νεκρόν δολοφονηθέντος ομογενούς 
καί ούδαμοϋ νά εύρίσκη τοιουτον.

Ύπέρ τών παθόντων κατοίκων καί διά τήν πρόχειρον επισκευήν 
τών Εκκλησιών, τά Πατριαρχεία άπέστειλαν 500 λίρας, ό δέ ιδιο
κτήτης τής «Ά τλα ντ ίδος» Σόλων Βλαστός άπέστειλεν 120 λίρας ύπέρ 
τής Εκκλησίας του Πανίδου ‘Αγίας Βλαχέρνας. Σταγών έν τώ ώκε- 
ανώ. Ά λ λ ά  τίνι τρόπω θά ήτο δυνατόν νά έπουλωθώσι τά τραύματα

(1) Είς τόν "Αγιον  Ευθύμιον (Ναΐπκιοϊ )  ύπήρχεν ε ι ς  Ναός καταστρα
φείς έκ θεμελ ίων.  Έ ν  τή περιφερε ίς*  τής Κοινότητος ύπήρχον αί Μοναί 'Αγία 
Τριάς,  "Αγ ιος  ’Ιωάννης Πρόδρομος καί "Αγ ιος  Ευθύμιος.

(2) Είς τό Χρυσάμπελον (Κούμβαον) κατεστράφησαν 2 Έκκ λη σ ία ι  καί 
9 Μοναί αί  ε ξή ς :  "Αγ ιος  Παντελεήμων,  "Αγιος  ’Αθανάσιος,  Προφήτης Ήλίας,  
"Αγιος  Γεώργιος ,  "Αγιος  ’ Ιωάννης, 'Αγία Γαλακτοτροφουσα.  "Αγιος  Νικό
λαος καί έ τ ερος  "Αγ ιος  Νικόλαος,  'Αγία Μεταμόρφωσις .  Καί Έκκλησ ία ι  
"Αγ ιος  Παντελεήμων καί 'Αγία Παρασκευή.

(3) Είς τήν Κρηνώ κατεστράφη ή Ε κ κ λ η σ ία  Ά γ ι α  Παρασκευή,  ή Μονή 
'Αγίου Ίωάννου τοθ θ ε ο λ ό γ ο υ  καί τά δύο έξωκκλήσια 'Αγίου ’Αθανασίου καί 
Προφήτου Ήλία.



Π όλις  καί Ν ομός Ρα ιδεστόν 2 4 9

τής έθνικής ψυχής τών Ε λ λή νω ν  τής Θράκης, οϊτινες παρέστησαν 
μάρτυρες τής καταστροφής βωμών και εστιών, καί τών όποιων άφη- 
ρέθη ή περιουσία καί ή τιμή ;

ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΛΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. — Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ

Αί διαρπαγαί, αί άτιμώσεις, οί εμπρησμοί, αί δολοφονίαι, ολσ^ 
αί καταστροφαί, α ϊτ ινες έγένοντο άπό τής ήμέρας τής άνακατοχής 
τής ’Ανατολικής Θράκης ύπό τών Τούρκων, ένα βασικόν σκοπόν εΤ- 
χον, καί πέριξ αυτού περιεστρέφοντο : Νά ερημώσουν τήν Θράκην 
τών χριστιανικών αύτής πληθυσμών, νά άλλοιώσουν τόν έθνολογι- 
κόν αύτής χαρακτήρα, νά έξοντώσουν τούς 'Έλληνας ή νά έξορί- 
σουν αύτούς εις τάς κατέναντι Ά σιατικάς ερήμους καί νά τούς άντι- 
καταστήσουν δ ι’ έποίκων μουσουλμάνων. Καί τό βάρβαρον καί σα
τανικόν τούτο σχέδιον, ε ίχε μεταξύ τών άρχηγών του καί τόν Τα
λαάτ Βέη. Πάντως κυβερνητική πνοή καθοδηγούσε τούς τακτικούς 
ή άτάκτους Τούρκους στρατιώτας δπως μεταβληθώσιν είς κακούρ
γους καί δημίους κατά τής ελληνικής φυλής. 'Υπάρχουσι γεγονότα 
βεβαιοΰντα δτι ό Μουτεσαρίφης Ραιδεστοΰ καί οί Καϊμακάμηδες 
Χαριουπόλεως, Μαλγάρων κλπ. παρώτρυνον τούς έλληνικούς πλη
θυσμούς νά έκπατρισθώσιν έγκαταλείποντες τό πάτριον έδαφος, 
άφοΰ έκποιήσωσι τάς περιουσίας των, διότι άλλως ύπήρχε φόβος νά 
δολοφονηθώσιν.

Είς άντικατάστασιν δέ τών Ε λλή νω ν  Θρακών μετέφερεν ή 
τουρκική κυβέρνησις έποίκους μουσουλμάνους έξ ’Ασίας, οϊτινες κατά 
τάς άρχάς τοΰ τουρκοβουλγαρικοΰ πολέμου έγκαταλείψαντες τήν 
Θράκην, κατέφυγον είς ’Ασίαν καί μ ετ ’ αύτών καί τούς άγριους 
έκείνους μουσουλμάνους, οϊτινες προ τού Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου 
άπήλθον τής Θράκης.

Ε ίνα ι γεγονός έξακριβωμένον δτι, 65 χιλιάδες στρεμμάτων άνη- 
κόντων είς πρόκριτον 'Έλληνα τής Ραιδεστοΰ, έδόθησαν ύπό τού 
Νομάρχου Χατζή ’Αδήλ Βέη, τού γνωστού προστάτου τών έποίκων 
είς τούς μουσουλμάνους (μουατζίρηδες). Οί έποικοι μουσουλμάνοι 
άπετέλεσαν τό μέσον, διά τοΰ όποιου ή τουρκική κυβέρνησις άνεστά- 
τωσε τό ελληνικόν στοιχεΐον τής Θράκης, δπως έκριζώση καί έξον- 
τώση αύτό.
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Τόν αό ιόν σκοπόν τής άπομακρύνσεως τών Θρακών Ε λ λή νω ν  
έκ τής πατρίου γής, ε ίχε καί ή έγκατάστασις τουρκικού στρατού 
έντός ελληνικών χωρίων καί ή ύποχρέωσις τών χωρικών νά παρα- 
χωρήσωσιν έν ή δύο τών δωματίων αύτών είς τόν Τούρκον στρατι
ώτην, δτις εύνόητον, άπαξ εισερχόμενος έν τώ χριστιανικά» οΐκω, 
μετεβάλλετο αύτός είς κύριον καί δεσπότην, έχων κυριαρχικά δικαι
ώματα έπί τού βαλαντίου, τών τροφίμων καί έν τέλει έπί τής συζυ
γικής κλίνης τού άτυχούς χριστιανού ιδιοκτήτου.

'Ο Ί ζ ε τ  πασσάς είς Ραιδεστόν.

Τήν 20ην ’Οκτωβρίου έπεσκέφθη τήν Ραιδεστόν ό έπί τών Στρα
τιωτικών Υπουργός Ίζέτ πασσάς ύπό τό πρόσχημα νά μελετήση τό 
ζήτημα τής κατασκευής λιμένος καί τήν έπέκτασιν τού σιδηροδρόμου 
άπό Μουρατλί μέχρι θαλάσσης. Προ τοΰ Ίζέτ πασσά παρουσιάσθη 
ή ελληνική Δημογεροντία Ραιδεστοϋ, ήτις παρεκάλεσε τόν αιμοσταγή 
Έξοχώτατον, νά παυσωσι αί καταδίκαι, τάς όποιας καθημερινώς τό 
Στρατοδικεΐον έπιβάλλει κατά τών Ε λλή νω ν  τής Θράκης και νά 
δοθή «άμνηστεία».

Ό  Ίζέτ πασσάς έζήτησε παρά τού Μουτεσαρίφου πληροφορίας 
καί ήρώτησε, δίατι δέν έφαρμόζει τήν τελευταίαν διαταγήν τής κυ- 
βερνήσεως, ήτις δίδει τήν άμνηστείαν Ό  Μουτεσαρίφης άπήντησεν 
δτι, ή κυβέρνησις τής Κωνσταντινουπόλεως διέταξε νά έφαρμοσθή 
τό άρθρον τής Βουλγαροτουρκικής συνθήκης, δπερ άναφέρει δτι, πα
ρέχεται άμνηστεία είς τούς άτακτήσαντας. Ε π ε ιδ ή  δμως τό άρθρον 
τούτο είναι γενικόν, έτηλεγράφησεν είς τό Ύπουργείον τών Ε σ ω τ ε
ρικών ζητών διευκρίνισιν τής διαταγής.

Ό  Ίζέτ πασσάς προσέθεσε τότε: «Πολύ ώραΐα, νά άναμείνητε 
τήν άπάντησιν».

'Ο Ίζέτ πασάς άνεχώρησεν. Ή άπάντησις δμως δέν ήλθεν.

Μ ία φωνή ελεγεν : Φύγετε άλλά Ό'ά έπιστρέψητε πάλιν.

Ό  έκπατρισμός, ή μάλλον ή φύνή τών Ε λλήνω ν τής Θράκης, 
όσημέραι όγκοΰτο. Κατά τόν Νοέμβριον τού αύτού έτους περί τάς 
150 οίκογένειαι έγκατέλειψαν τήν περιφέρειαν Ραιδεστοϋ, φεύγουσαι 
πρός τό έλεύθερον τμήμα τής Ε λλά δ ο ς .

Ό  άμείλικτος φανατισμός τών ιθαγενών Τούρκων, ή άπληστία 
τών έποίκων (μουατζίρηδων), αί άντεκδικήσεις, τό στρατοδικεΐον, ή 
βιαία στρατολογία, ή έγκατάστασις τών Τούρκων στρατιωτών έντός
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τών ελληνικών οικιών, αί καταστροφαί, αί ατιμώσεις, αί λαφυραγω
γήσεις καί οί εκβιασμοί πρός χρηματισμόν, υπήρξαν βεβαίως άρκου- 
σαι άφορμαί δ ιά ν α  πειθαναγκασθώσιν οί 'Έλληνες Θράκες είς τήν 
έκ τής χώρας των εξορίαν.

Έ ξ  άλλου, είς μεγαλύτερα κέντρα, ώς ή Ραιδεστός, Γυρολόη, 
Χαριούπολις, Μάλγαρα κλπ. οί Τούρκοι έμποροι, άπέκλεισαν τούς 
'Έλληνας έμπορους, άπηγορεύθη δέ είς τούς άγοραστάς νά είσέρ- 
χωνται είς ελληνικά ή αρμένικά καταστήματα. 'Ο φανατισμός τοθ 
μουσουλμανικού κόσμου έφθασε μέχρι τοΰ σημείου νά άξιούται ή 
έξωσις τών Ε λ λή νω ν  ένοικιαστών έκ τών τουρκικών ακινήτων.

Τόν φανατισμόν αύτόν τού πλήθους, ύπεδαύλιζον οί πολιτικοί 
ύπάλληλοι καί ή χωροφυλακή. Διάφοροι έφιπποι χωροφύλακες περι- 
ερχόμενοι τά χριστιανικά χωρία, έλεγον πρός τούς κατοίκους : «Δι- 
ατί μένετε άκόμη; Φ ύγετε! Ό  τόπος αύτός ε ίνα ι τουρκικός.... Φύ
γετε, διότι άλλως θά φονευθήτε !

Οί άτυχεΐς χωρικοί έγνώριζον δτι δέν απέχει πολύ ή άπειλή 
άπό τήν πράξιν, πάντες δέ οί δυνάμενοι νά διαθέσωσιν ολίγα χρή
ματα έφευγον μεθ’ ολοκλήρου τής οικογένειας των. Ούδείς δμως 
έσκέφθη νά έκθάψη τά οστά τών γονέων του δπως συναποφέρη αύτά 
μακράν τής Θράκης. "Ο χ ι!  Οί 'Έλληνες Θράκες φεύγοντες τήν γήν, 
έν τή όποία έγεννήθησαν, έξοριζόμενοι ή απελαυνόμενοι, έκρυπτον 
είς τήν ψυχήν των ιήν γρανιτώδη πίστιν τής πα?ανοστήσεως. Μία 
φωνή έλεγε πρός αύτούς : Φεύγετε, άλλά θά έπιστρέψητε πάλιν !... .

Τό ενδιαφέρον τής χριστιανικής Ρωσσίας.

Τό έν Ραιδεστώ Ρωσσικόν Ύποπροξενεΐον έζήτησε καί έλαβε 
παρά τής Μητροπόλεως 'Ηρακλείας, τόν άριθμόν δλων τών κατα- 
στραφέντων χωρίων, τών έκκλησιών, τών σχολείων, τών νοσοκομείων 
καί τόν ονομαστικόν κατάλογον τών δολοφονηθέντων Ε λλήνω ν. 
Ε π ίσ ης  έζήτησε τούς άριθμούς τών ζημιών είς ε’ίδη καί χρήματα, 
άτινα ύπέστησαν οί πληθυσμοί έκ τής τουρκικής παλινοστήσεως.

Τηλεγραφήματα τινά διά τήν ματαίωσιν τής εξορίας.

Παραθέτομεν έπί λέξει άντίγραφα τηλεγραφημάτων άνταλλα- 
γέντων μεταξύ Πατριαρχείων άφ’ ένός καί Μητροπολτιών 'Ηρά
κλειας καί Βιζύης ώς καί Πατριαρχικής Επιτροπής δ ι ’ ών έκδηλοϋται 
ό ψυχικός πόνος καί ή σύγχυσις είς τήν όποιαν εύρίσκοντο οί Ίεράρ- 
χαι κατά τάς τραγικάς έκείνας στιγμάς τών κινουμένων πρός τήν
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εξορίαν ελληνικών πληθυσμών. Τά άντίγραφα ταΰτα ληφθέντα *άπό 
τήν Μητρόπολιν Ήρακλείας εΐχομεν κρατήσει έκτοτε :

« Οικουμενικόν Πατριάρχην

» Φανάριον, Κων)πολιν

» Μουτεσαρίφης ειδοποίησε Μητρόπολιν κατά διαταγήν Νομάρ- 
» χου Άδριανουπόλεως δτι, πρόσφυγες (ή δύνανται έπιστρέψωσι χω- 
» ρία αύτών, ά λ λ ’ ή Διοίκησις άδυνατεΐ άποστεΐλαι στρατόν-χωροφυ- 
» λακήν πρός φύλαξιν προσβαλλόμενοι δέ δύνανται καταφυγεΐν δικα- 
» στήρια. Ταυτα έπιβεβαιοΐ έπιστρέψας Μητροπολίτης Βιζύης άπρα- 
» κτος. ’Απελπισία γενική! Δ ιατάξατε τί άποκάμωμεν πλήθη όμο- 
» γενών προσφύγων. Μητροπολίτου Βιζύης θέλοντος άναχωρήσσι είς 
» Βιζύην διατάξατε άμέσως παραμεΐναι ένταΟθα μέχρις έπιστροφής 
» άναχωρήσεως πολυπληθών έπαρχιωτών αύτοΰ.

» 30 Μαρτίου 1914 Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας Γρηγόριος».

« Οίκουμενικόν Πατριάρχην

» Φανάριον, Κων)πολιν

» Μουτεσαρίφης ειδοποιεί Μητρόπολιν δτι αϋριον όφείλουσιν οί 
» πρόσφυγες ή νά έπιστρέψωσιν είς τάς εστίας αύτών, ή νά έπιβώσιν 
» άτμοπλοίων, άτινα άποστέλλει ή Κυβέρνησις, διότι άλλως είναι ή 
» Διοίκησις ήναγκασμένη νά άπομακρύνη αύτούς τής πόλεως χάριν 
» δημοσίας υγείας.

» Ένεργηθήτω ματαίωσις άποστολής άτμοπλοίου.

» 30 Μαρτίου 1914 Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας Γρηγόριος».

« Οίκουμενικόν Πατριάρχην

» Φανάριον, Κων)πολιν

» Διοικητής άναγγέλλε ι έλευσιν άτμοπλοίου. Χριστιανοί βιάζον- 
» ται έπιστρέψουν οϊκαδε ή έπιβιβασθήναι άφεύκτως. Επιστροφή 
» οϊκαδε άδύνατος άνευ άσφαλείας. Ενεργήσατε άναχαίτισιν έπιβι-

(1) Πρόσφυγες ε ί ναι  οί  ελλην ικοί  πληθυσμοί  ο ϊ τ ι νες  άφ’ δλων τών ση
με ίων τής Άν.  Θράκης κατήρχοντο πρός τήν Ραιδεστόν δπως φυγωσιν είς 
Ε λ λ ά δ α .



Π ό λ ις  καί Νομός Ρα ιδεστόν 2 5 3

» βάσεως ατμόπλοια καί ασφάλειαν έπιστροφής καί έγκαταστάσεως. 
» Άναμένομεν.

» 31 Μαρτίου 1914 Ή Πατριαρχική Έπιτροπή».

« Τυρολόην. Μητρόπολιν

» Ε νεργήσ α τε  νά έμποδισθή άποστολή προσφύγων είς Ήρά- 
» κλειαν. Έ ν  εναντία περιπτώσει δηλώσατε αύτοΐς δτι, ύπό τών Πα- 
» τριαρχείων απαγορεύεται έπιβίβασις άτμοπλοίων.

» 31 Μαρτίου 1914 Ή Πατριαρχική Έπιτροπή».

« Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον
» Φανάριον, Κων)πολιν

» Διοίκησις παρακωλύει ένεργείας Έπιτροπής. Έπίσκεψις 
» προσφύγων Κιοσελέζ ήμποδίσθη. Έπιτροπή παραπέμπεται συναν- 
» τήσαι αύτούς είς 'Ηράκλειαν δπου άπάγονται βία έπιβιβασθήναι 
» είς άτμόπλοιά. ’Αποστολή ζωοτροφών επετράπη κατόπιν διαμαρτυ- 
» ρίας. Έ παρχία  Σαράντα Έκκλησιών πάσχει δμοια, ώς τηλεγραφι- 
» κώς άναγγέλλε ι Μητροπολίτης.

» 31 Μαρτίου 1914 Ή Πατριαρχική Έπιτροπή».

« Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον
» Φανάριον, Κων)πολιν

» Ταύτην στιγμήν Διοικητής έκοινοποίησεν ήμΐν δτι τό ατμό- 
» πλοιον ήλθε καί άνάγκη πρόσφυγες αΰριον πρωίαν ή έπιβιβασθώ- 
» σιν ή έπιστρέψωσιν οϊκαδε, άλλως προβή είς βιαίαν άπέλασιν χρι- 
» στιανών. Οί έν Τυρολόη πρόσφυγες βιαίως άπεστάλησαν 'Ηράκλειαν.

» 31 Μαρτίου 1914 'Η Πατριαρχική Έπιτροπή».

« Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον
» Φανάριον, Κων)πολιν 

» Διοίκησις άποστέργει άναγνώρισιν άποσταλείσης Πατριαρχι- 
» κής Επιτροπής. Κωλύει μετάβασιν αύτής είς χωρία καί συνεπώς 
» ούδέν αΰτη δύναται πράξη. Τήν στιγμήν ταύτην άναχωρεΐ είς 
» 'Ηράκλειαν δπου βία άπήχθησαν πρόσφυγες ικανών χωρίων πρός 
» έπιβίβασιν είς άτμόπλοιά. Χωροφύλακες έκδιώκουσι καί έντεΰθεν 
» βία τούς πρόσφυγας.

» 4 ’Απριλίου 1914 Μητροπολίτης Β ιζ ύ η ς ’Ά νθ ιμος».
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C > *Η κυβερνητική άνάμιξις ήτο προφανής. Ή τουρκική κυβέρνησις 
ήτο πολέμ ια ! ’Ασφαλώς ό Ταλαάτ Βέης καί ό Ίζέτ πασσας έλθόντες 
είς ’Ανατολικήν Θράκην έδωκαν τάς σχετικάς διαταγάς.

'Η Πατριαρχική έπιτροπή, άποτελουμένη ύπό τοθ Μητροπολί
του Ήρακλείας, Προέδρου, καί μελών τοθ 'Αγίου Βιζύης ’Ανθίμου, 
του ’Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, τοϋ Άρχισχολάρχου Κωνσταντίνου 
Κωνσταντινίδου, τοθ Αρχιμανδρίτου Μελετίου Λουκάκη καί τοθ 
Δευτερεύοντος Ιωακείμ, άντελήφθη έν τέλει δτι είναι φυσικώς αδύ
νατον ν ’ άναχαιτίση τήν στροφήν τοθ τροχού τής τουρκικής πολίτι
κης καί τής έφαρμογής τοθ έξοντωτικοϋ κατά τοϋ έλληνικοϋ στοι
χείου τής Θράκης σχεδίου καί άπεφάσισε νά καταθέση τήν έντολήν 
καί έπιστρέψη είς Κο^νσταντινούπολιν.

Πάντες οί "Ελληνες πρόσφυγες σϋνεκεντροϋντο είς τάς παρα
θαλασσίους πόλεις, δπως εδρωσι τήν λύτρωσιν φεύγοντες μακράν 
τής κολάσεως, τήν οποίαν έκτος τών τακτικών καί άτάκτων Τούρ
κων στρατιωτών, καί Τουρκαλβανοί καί Τουρκοάραβες εΐχον δημι
ουργήσει.

Περί τάς τρεις χιλιάδας προσφύγων, προερχομένων έκ Βιζύης 
καί Διδυμοτείχου, κατήλθον πεζή είς Ήράκλειαν. Έ κ Μακράς Γέφυ
ρας, Μαλγάρων, Χαριουπόλεως, Άρκαδιουπόλεως, κατήλθον είς 
Ραιδεστόν περί τούς πέντε χιλιάδες. Ά π ό  Σηλυβρίας μέχρι Ραιδε- 
στοϋ, μέχρι Γάνου, Χώρας, Μυριοφύτου καί Καλλιπόλεως, όλόκλη 
ρος ή άκτή ήτο πλήρης Ε λ λή νω ν  φευγόντων τόν διωγμόν. Τό Πα- 
τριαρχεΐον κατέβαλε μυρίας προσπάθειας δπως άναχαιτίση τήν έξο
δον. Έστάθη δμως αδύνατον, διότι ή τουρκική κύβέρνησις έπεδίωκεν 
αύτήν.

Τήν γενικήν ταύτην διαρροήν τών έλληνικών πληθυσμών, δέν 
άφήκαν άνεκμετάλλευτον οί σύνοικοι Τοϋρκοι. Ύπάρχουσι γεγονότα 
μαρτυροϋντα, δτι, "Ελληνες άπειλούμενοι δτι θά σφαγώσιν, ύπέ- 
γραψαν εικονικά ομόλογα δτι χρεωστοϋν είς τούς Τούρκους, ή έπώ- 
λουν τά πρόβατά των άντί ολίγων γροσίων έκαστον. Είς τήν περι
φέρειαν τοϋ Σχολαρίου ένθα ύπήρχον περί τάς διακοσίας χιλιάδας 
αιγοπροβάτων καί πολλαί εκατοντάδες άγελάδων κσί βουβάλων, 
έπωλήθησαν πρόβατα άντί πέντε γροσίων έκαστον καί άγελάδες 
άντί ένός μετζητίου έκαστη.

'Η  *Ηράκλεια τόπος έπιβιβάαεως. — Ν έαι άρπαγαί.

Αί τουρκικαί άρχαί έξέλεξαν τόν λιμένα Ήρακλείας ώς τόπον 
έπιβιβάσεως τών φευγόντων Ε λ λή νω ν . Παρά δέ τάς προσπάθειας
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τών ιερέων καί τών σημαινόντων ομογενών, Τούρκοι χωροφύλακες 
έπειθανάγκαζον τούς ατυχείς ομογενείς εις έκπατρισμόν. Έ κ του 
εσωτερικού κατά εκατοντάδας τά αμάξια κατήρχοντο πρός τήν Ή- 
ράκλειαν πλήρη ομογενών μεταναστευόντων. Οί 'Έλληνες έκεΐνοι 
ύποστάντες τάς κακουχίας καί τόν ψυχικόν τρόμον τόσων εβδομά
δων, ώμοίαζον μέ ράκη άνθρώπων συρόντων τήν οικογενειακήν των 
δυστυχίαν καί τό αίσχος. Είς Ήράκλειαν οί πρόσφυγες διέμενον έν 
ύπαίθρω άναμένοντες τήν έλευσιν πλοίων. Τροφαί δέν ύπήρχον, 
σχεδόν ούτε ύδωρ. Μόνον ό Τούρκος χωροφύλαξ παρίστατο έτοιμος 
ν ’ άρπάση τά έναπομένοντα λείψανα τών ένδυμάτων τών φευγόν- 
των ή νά άπομυζήση τούς τελευταίους σπασμούς τών παντοίως κα- 
κοποιηθέντων άτυχών γυναικοπαιδών. Πολλά παιδία ομογενών έκρα- 
τήθησαν ύπό πλουσίων Τούρκο^ν δπως έξισλαμισθώσι, κατά τήν τε- 
λευταίαν δέ ώραν τής άναχωρήσεως οί 'Έλληνες έξεβιάσθησαν νά 
ύπογράψωσιν ομόλογα δτι έπώλησαν ολόκληρον τήν άκίνητον περι
ουσίαν των είς τούς Τούρκους.

Είς τά χωρία δμως, δπως έγένετο είς Χάσκιοΐ καί Σουμπάσκιοϊ, 
οί Τούρκοι δέν έτήρησαν ούτε αύτόν τόν άστεΐον τύπον του ομολό
γου καί ήρπασαν άνευ πολλών διαδικασιών τά ποίμνια τών φευγόν- 
των Ελλήνω ν.

Ή Μητρόπολις Ήρακλείας άπέστειλε τό έξής σχετικόν τηλε
γράφημα :

« Οίκουμενικόν Πατριάρχην

Φανάριον, Κωνσταντινούπολιν

» Κατάστασις έπιδεινουται. ’Απαραίτητος άποστολή καταλλή- 
» λου έπιτροπής είς 'Ηράκλειαν ένθα πρόσφυγες ύποφέρουσι πάν- 
» δείνα, διαρπαζομένων ζώων καί έναπολειφθεισών άποσκευών αύ- 
» τών. Τμήμα Χαριουπόλεως άνάστατον.

» Διετάξαμεν Μελέτιον έκ Μαλγάρων μεταβή έκεΐσε. Ποίμνια 
» κατά χιλιάδας διαρπάζονται. ΈνταΟθα ζωή, τιμή, περιουσία είς 
» διάκρισιν τυχόντος. Έπιβίβασις προσφύγων έξακολουθεΐ δΓ δλων 
» τών μέσων.

» Ραιδεστός 7 ’Απριλίου 1914

Μητροπολίτης Ήρακλείας Γρηγόριος».

Ή  Τουρκική Κυβέρνησις έμφανώς εκδιώκει.

Τό χωρίον Μεσσηνή Βιζύης άποτελούμενον έξ εκατόν τεσσα
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ράκοντα οικογενειών ύπέστη έπίθεσιν Τούρκων χωροφυλάκων, οϊτι- 
νες'άφοϋ έφόνευσαν τέσσαρας έκ τών κατοίκων ήρπασαν δλα τά 
ζώα τοϋ χωρίου καί διά έκατοντάδος άμαξών, τάς οποίας έφερον έκ 
τών πέριξ τουρκικών χωρίων, έξεδίωξαν ολας τάς οίκογενείας καί 
άπέστειλαν αύτάς είς Η ράκλειαν.

Τό αύτό έγένετο καί είς τό Πατζικλάρ, περιφέρειαν Σαράντα 
Έκκλησιών.

Τήν Κυριακήν τών Βαΐων, εκατόν εϊκοσι πέντε έλληνικαί οίκο- 
γένειαι_έπεβιβάσθησαν βιαίως ύπό Τούρκων χωροφυλάκων έπί κυ- 
βερνητικώνΈμαξών καί μετεφέρθησαν είς Η ράκλειαν. Τά ποίμνια, 
τά μεγάλα ζώα καί τά τιμαλφή τών οικογενειών, ήρπάγησαν.

Είς τό Κιοσελέζ έξεδιώχθησαν διά τοϋ αύτοϋ τρόπου όγδοή- 
κοντα έλληνικαί οίκογένειαι, είς δέ τούς οϊκους αύτών έγκατεστάθη- 
σαν άμέσως έκατόν οίκογένειαι Τούρκων προσφύγων (Μουατζί- 
ρηδων).

Έ κ  τοϋ Κουρούδερε Τοϋρκοι χωροφύλακες έξεδίωξαν πεντή- 
κοντα δύο οίκογενείας.

Έ κ  τοϋ Ά χμέτβεη  διακόσιαι δέκα οίκογένειαι.
Καί ή Μητρόπολις 'Ηρακλείας έτηλεγράφει :

« Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον

» Φανάριον, Κωνσταντινούπολιν

» Κατάστασις οδυνηρά. Άφίκοντο έξ Ά χμέτβεη  πλεΐσται 
» οίκογένειαι έν 'Ηράκλειά. Έπίσης έκ Κουρούδερε, Μεσσηνή, Βιζύη, 
» Γιατζικλάρ, Σαράντα Έκκλησιών. Διοίκησις έκβιάζουσα πάντας 
» έπιβιβασθήναι τουρκικών άτμοπλοίων τεσσάρων καταπλευσάντων 
» έν 'Ηρακλεία καί δύο ένταϋθα.

» Έ κ  περιφερειών Χαριουπόλεως έτοιμάζονται ολόκληρα χω- 
» ρία πρός έκπατρισμόν. ’Ανάγκη άποστολή άμέσως έπιτροπή μετά 
» χρημάτων είς 'Ηράκλειαν.

» Ραιδεστός 8 Απριλ ίου 1914

» 'Ο Μητροπολίτης 'Ηρακλείας Γρηγόριος».

Είς τό χωρίον Σελτζίκ ιο ϊ κατά τήν δήλωσιν τών κατοίκων, με- 
ταβάς ό Μουδίρης καί ό ΜΛαζίμης τοϋ Τνετζίκ (Νέου Τείχους) άνε- 
κοίνωσαν πρός τούς έντρομους κατοίκους, δτι πρέπει οίκογενειακώς 
νά λάβωσι τήν πρός τήν Η ράκλειαν άγουσαν, διότι αί άρχαί δέν δύ- 
νανται νά προφυλάξωσι αύτούς έκ τοϋ φανατισμού τών μουσουλμά
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νων. Προσέθεσαν δέ δτι ή Διοίκησις διαθέτει διά τήν μεταφοράν τών 
οικογενειών των 150 αμάξια.

Ή Μητρόπολις 'Ηρακλείας τηλεγραφεί καί πάλιν :

« Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον

» Φανάριον, Κων)πολιν

» ’Έθνος καταδιώκεται φανερά, θ έσ ίς  μας επισφαλής. Έπικα- 
» λούμεθα έλεος Σεβαστής Κυβερνήσεως, Μητρός Εκκλησίας.

» Μητροπολίτης Βιζύης ’Ιωακείμ διατελεΐ ύπό άπομόνωσιν έν 
» Μητροπόλει αύτοΟ. Ε ντα ύ θ α  μένουσι χ ίλ ιαι πεντακόσιαι οίκογέ- 
» νειαι φυγάδων Ε λλή νω ν , Διοίκησις βιάζει αυτούς έπιβιβασθώσιν 
» άτμοπλοίων. Είς τά χωρία Σ ιμιτλή καί Σχολάριον Τούρκοι χωρο- 
» φύλακες έξεβίασαν κατοίκους πρός εκπατρισμόν.

» ’Επίσης έξεδιώχθησαν κάτοικοι χωρίων Πανίδου, Κουμβάου, 
» Ναΐπκιοϊ, Τσανακτσή, Νεοχωρίου, Σελτζ ίκ ιο ϊ καί πάντες Έ λλ η -  
» νες Γανοχώρων.

» Οί έκπατριζόμενοι άνέρχονται είς δώδεκα χιλιάδας.
» 'Ο Μητροπολίτης Τυρολόης καί ολόκληρον τό χωρίον Στράν- 

» τζας, έξεβιάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν οίκους καί λάβωσι τήν πρός 
» τήν 'Ηράκλειαν άγουσαν.

» 10 ’Απριλίου 1914 Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας Γρηγόριος».

Ό  Γραμματενς της Ρωσσικής Πρεσβείας έν Ραιδεστώ.

Ή ’Ορθόδοξος Ρωσσία συγκινηθεισα έκ τού διωγμού τών Ε λ 
λήνων τής ’Ανατολικής Θράκης, διέταξε τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
Αύτοκρατορικήν Πρεσβείαν, δπως άποστείλη ένα τών Γραμματέων 
της είς τούς τόπους τών σφαγών καί καταστροφών δπως, διαπιστώση 
τά γενόμενα.

Κατά τήν 12ην ’Απριλίου, άπεβιβάσθη έκ τού άτμοπλοίου 
«Λόϋδ» τής γραμμής έν Ραιδεστώ ό Γραμματεύς Φερδινάνδος Μό- 
χρενσχίλτ, δστις άμέσως μετέβη είς τήν Μητρόπολιν. Άκολούθως, 
άφοΰ ήκουσε τήν περιγραφήν τών τουρκικών τερατουργιών άπό τόν 
ϊδιον Μητροπολίτην Ήρακλείας καί άπαντας τούς έν τή Μητροπόλει, 
μετέβη είς έπίσκεψιν τών σχολείων καί λοιπών ιδρυμάτων, ένθα έστε- 
γάζοντο χιλιάδες φυγάδων Ε λ λή νω ν . Μόλις οδτοι άντελήφθησαν 
τόν ξένον Διπλωμάτην, ήρχισαν διά θρήνων καί όδυρμών ν ’ άφηγών- 
ται τά παθήματά των. Κατάπληκτος ό Μόχρενσχίλτ παρέστη προ 
θεάματος προτοφανοΰς. Γυναικόπαιδα ρακένδυτα, πλήρη βορβόρου,

«Θ ρα κ ικ ά » 17
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φέροντα έπί τών ενδυμάτων καταφανή ακόμη τά στίγματα του α ίμα 
τος τών σφαγέντων προ αύτών, ή καί έντός τών άγκαλών των τών 
πεφιλημένων μελών τής οικογένειας αύτών. Γρα ΐα ι μέ τό όμμα πλήρες 
δακρύων έμοιρολόγουν. Νέαι, έκάλυπτον τό πρόσωπον έκ τής ψυχι
κής οδύνης, τήν όποιαν έδοκίμασαν άπολέσασαι τήν τιμήν των. Παι- 
δία μελανά έκ τοΰ καμάτου, τής άϋπνίας καί τής νηστείας. Είκών 
σπαραγμού καί άπελπισίας.

Ό  ξένος Διπλωμάτης ήρώτησεν αν τά άτυχή ταύτα πλάσματα 
κατεδιώχθησαν ύπό τών οργάνων τού έπισήμου Κράτους. Τώ άπήν- 
τησαν «ναί» !

’Ακολούθως ό Γραμματεύς τής Ρωσσικής Πρεσβείας Κωνσταν
τινουπόλεως, άφοΰ έπεσκέφθη δλους τούς τόπους ένθα ύπήρχον 'Έ λ 
ληνες πρόσφυγες, άνεχώρησε χωρίς νά ύποσχεθή τίποτε, χωρίς νά 
προφέρη λέξιν . . . .

'Η  κίνηαις τών πληϋνσμώ ν όγκοϋται.

Καί ή κατάστασις έξηκολούθει ή αύτή. ’Απολύτως άπελπιστική. 
Τά τμήματα τής Ραιδεστοΰ, Χαριουπόλεως, Μαλγάρων, 'Ηρακλείας, 
Μακράς Γεφύρας, Κεσσάνης τελείως άνάστατα. Ή Ραιδεστός έκηρύ- 
χθη έν άποκλεισμώ.

Έ κ προχείρων έράνω νκαίέξ  έπιχορηγήσεων τών Πατριαρχείων, 
έδίδοντο χίλιοι άρτοι ήμερησίως είς τούς πτωχούς πρόσφυγας. Οί κά
τοικοι τών χωρίων Τατάρκιοϊ, Ρέπετζι καί Κιστρίτσα ήκολούθησαν 
τό παράδειγμα τών άλλων χωρίων. Έ γκατέλειψαν τά πάντα καί κα- 
τήλθον πρός τήν θάλασσαν, διά νά φύγουν. Πού διευθύνοντο ; Ποιοι 
ήσαν οί σκοποί τ ω ν ; Ούδεμίαν διεύθυνσιν είχον, ούδένα σκοπόν. 
’Έβαινον πρός τό άγνωστον. ’Έβαινον δμως πρός μέρος άσφαλές

’Ολίγον κατ’ ολίγον τό ρεύμα τών φευγόντων όγκοΰτο. Τά χω
ρία τό έν μετά τό άλλο, έξεκενοΰντο. Οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί 
Τούρκοι ύπάλληλοι μετά χωροφυλακής, διηυκόλυναν διά παντός 
τρόπου καί μέσου τήν έκτόπισιν ταύτην τών πληθυσμών κινουμένων 
πρός τήν θάλασσαν. Ε πα κολουθεί ή φυγή τών Ε λ λή νω ν  Τυρολόης. 
Ε κα τόν  οίκογένειαι έξ αύτών καταφθάνουν είς · τήν Ραιδεστόν ένώ 
αί άλλαι κατήλθον είς 'Ηράκλειαν. Ή μετακίνησις γίνεται ύπό τό 
κράτος φόβου καί τρόμου, διότι, καθ’ οδόν έμφανιζόμενοι αίφνης 
άτακτοι Τούρκοι καί στρατιώται, δολοφονούν, ληστεύουν, άτιμάζουν.
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Δύο τηλεγραφήματα άλληλοσυγκρονόμενα.

Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός άπέστειλε τό κάτωθι 
τηλεγράφημα :

« Μητροπολίτην 'Ηρακλείας
» Ραιδεστόν

» Έδόθησαν ειλικρινείς διαβεβαιώσεις τουρκικής κυβερνήσεως 
» καί υψηλών κύκλων περί καταπαύσεως τών πιέσεων καί τής βίας 
» πρός μετανάστευσιν. Καθησυχάσατε Χριστιανούς έπαρχίας σας.

» Πατριάρχης Γερμανός».

Ό  Μητροπολίτης 'Ηρακλείας άπαντά :

« Οικουμενικόν Πατριάρχην
» Φανάριον. Κωνσταντινούπολιν

» Κυβερνητικαί ύποσχέσεις, δ ιαταγαί περί προστασίας Χριστι- 
» ανών, ψευδείς. Πάντες οί υπάλληλοι άπό του άνωτέρου μέχρι τού 
» κατωτέρου, πολιτικοί και στρατιωτικοί, μαίνονται έναντίον παντός 
» χριστιανού. Αί καταπιέσεις καί ή άπάνθρωπος συμπεριφορά, ε ίναι 
» ό διέπων ήμάς νόμος. 'Η έφαρμοζομένη κακή διοίκησις υπερβαίνει 
» πάσας τάς άθλιότητας τοϋ παρελθόντος, α ϊτ ινες θά καταλήξωσιν 
» ασφαλώς είς άλληλοσπαραγμόν. Ή μετανάστευσις ε ίναι άκρά- 
» τητος.
» 23 ’Απριλίου 1914 Μητροπολίτης Η ρακλείας Γρηγόριος

Ή τουρκική Κυβέρνησις έδιδεν εύκολους υποσχέσεις έν Κων- 
σταντινουπόλει, ά λλ ’ έν ’Ανατολική Θράκη αί διαταγαί τής Υψηλής 
Πύλης δέν έξετελοΰντο. Αί μυστικαί διαταγαί άνέτρεπον τάς φανε
ρός. Έπρόκειτο περί καταφανούς συμπαιγνίας.

Είς τό τμήμα Κεσσάνης οί διωγμοί έξηκολούθουν. Συνελήφθη- 
σαν πάντες οί έμποροι καί σιδεροδέσμιοι μετεφέρθησαν είς Αϊνον. 
Έπίσης οί κάτοικοι τών χωρίων Τσελτίκιοϊ, Χιλδίρκιοϊ, Κουρουτζού- 
κιοϊ, Βιζεντίκιοϊ, Κιουντουζλούρ, Κιουδουζελέρ ήναγκάσθησαν νά 
έγκαταλείψωσι τάς εστίας των, ώς έπίσης καί οί κάτοικοι τών μεγά 
λων καί πλουσίων χωρίων 'Υψάλων καί Καρυών.

Α ί επ ίσημοι δ ι3 άποφάαεων απελάσεις.

Έκτος τών έμμέσων άθρόων έκτοπίσεων, αί τουρκικαί άρχαί 
έφήρμοσαν καί τό μέτρον τών άμέσων άπελάσεων, τάς όποιας δ ι’ άπο-
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φάσεων έπέβαλλον είς τούς "Ελληνας προκρίτους. Έ κ τών χωρίων 
τής περιφερείας τής Μακράς Γεφύρας, έλαβον χώραν αί κάτωθι 
άπελάσεις :

Χωρίον Καραμπουνάρ άτομα 13
Κατσίκελι » 5
Κατίκιοϊ » 3
Κατίχαλα » 11
Καβατζίκη » 10
Μάλκοτση » 27
Δερβενάκη » 8
Δερέκιοϊ » 15
Ίμπρίκτεπε » 43
Χατζηγύρη » 11

Τήν 29ην ’Απριλίου έκ τής περιφερείας Μακράς Γεφύρας, άπη- 
λάθησαν άμέσως καί έξετοπίσθησαν διά τών γνωστών πλαγίων μέ
σων, διακόσια όγδοήκοντα πέντε άτομα, εντός μιας καί μόνης ήμέρας.

Τήν 8ην Μαΐου συνελήφθησαν τεσσαράκοντα τρεις πρόκριτοι 
τών χωρίων, περιφερείας Μαλγάρων, Ίλανλή, θυμήτκιο ϊ, Δαούδελη, 
Ρεπετζή, Σ αλ ίκ ιο ϊ καί Κιουρτλή καί έξωρίσθησαν.

Τήν 9ην Μαΐου άπηλάθησαν έκ Βιζύης τεσσαράκοντα τρεις 
οίκογένειαι. Ε π ίσ ης  έκ του χωρίου Χάσκιοϊ τεσσαράκοντα εννέα 
οίκογένειαι. Έ κ  τών χωρίων Άκκαλάν καί Μανδρίτσα τεσσαράκοντα 
άτομα. Έ κ  Γρέβης τριάκοντα οίκογένειαι.

Τήν 26ην Μαΐου 1914 ή Μητρόπολις 'Ηρακλείας άπέστειλε τό 
κάτωθι τηλεγράφημα :

« Οικουμενικόν Πατριάρχην
» Φανάριον, Κωνσταντινούπολιν

» Κατάστασις έξακολουθεΐ χειριστή. Τμήμα Κεσσάνης τρομο- 
» κρατείται, Κωνσταντάκης Ίωαννίδης μετά υπαλλήλου του άπήχθη 
» άπό έβδομάδος ύπό άτάκτων ’Οθωμανών. Την 17ην λήγοντος προσ- 
» εβλήθησαν τέσσαρες χριστιανοί έκ Βαρνίτσης, καί είς έπληγώθη. 
» Τήν 21ην τό έσπέρας ένοπλοι περιζώσαντες Μεγαρίσιον έλήστευ- 
» σαν έκκλησίαν, ιερέα, κατοίκους, οίκίας πάσας. Διοίκησις διεξάγει 
» τάχα άνακρίσεις άνευ άποτελέσματος. Ά π ειλα ί,  φήμαι σπουδαίων, 
» φοβερών πραγμάτων κρατοϋσι κατοίκους έντός δασών. Πρόκριτοι 
» τοθ Καρλίκιοϊ δικάζονται μετά περίοικων διά ζημίαν γενομένην 
» έπί βουλγαρικής κατοχής. Ό σημέραι βεβαιούμεθα δτι εύρισκόμεθα 
» έκτος νόμου.

» Ό  Μητροπολίτης Ήρακλείας Γρηγόριος».



Π ό λ ις  και Ν ομός Ρα ιδεστου 2 6 1

Τό Πατριαρχεΐον άπήντησεν ώς κάτωθι:

« Μητρόπολιν 'Ηρακλείας

» Ραιδεστόν

» 'Ένεκα άπηνοΟς καί συστηματικού διωγμοΟ Έκκλησίας και 
» ’Έθνους άπεφασίσθη ύπό δύο σωμάτων έκτος άλλων μέτρων τό 
» κλείσίμον τών εκκλησιών καί σχολείων. Έ ντέλλεσθε άμεσον έφαρ- 
» μογήν άποφασισθέντων καθ’ δλην τήν έπαρχίαν ύμών.

» Ά ποστέλλετα ι έγκύκλιος προσεχώς.

Ό  Πατριάρχης Γερμανός».

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥ Ν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ — ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ Δ Γ  ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Μετά τών επισήμων τουρκικών άρχών καί τών ’Οθωμανών προ
κρίτων, συνειργάζετο πρός πληρεστέραν καταστροφήν του έλληνι- 
κοΰ στοιχείου καί ό έν Ραιδεστώ Φραγκολεβαντίνος Πρόξενος τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας'Έρμαν Σούμας.

Ή Μητρόπολις Ήρακλείας διά του ύπ’ άριθ. πρωτοκόλλου 227 
τής 31ης Μαΐου 1914 έπισήμου έγγράφου αύτής πρός τά Πατριαρ
χ ε ία —σελίδες άρχείου 848, 849, 850, 851— καυτηριάζει τήν φιλό- 
τουρκικήν διαγωγήν τού Προξένου τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Τό έ γ 
γραφον τούτο έχει έπί λέξει ώς εξής :

« Ά ρ ιθ .  πρωτ. 227

» Παναγιώτατε Δέσποτα,

» Έκτος τών τουρκικών άρχών, τών όποιων πάσαι αί προσπά- 
» θειαι κατατείνουσιν είς τήν άπομάκρυνσιν τών χριστιανών έκ τής 
» Θράκης, τήν όποιαν άπ’ αιώνων κατοικοΟμεν καί αί όποΐαι τουρ- 
» κικαί άρχαί βαίνουσι μέχρι του νά όμολογώσι καί αύταί ώς άτομα 
» δτι, τό πρόγραμμα τοΰτο τής Κυβερνήσεως αύτών είναι άλυσσιτε- 
» λες είς τό συμφέρον τοΰ Κράτους παρουσιάσθη ένταΟθα φανατικώ- 
» τερος καί αύτών τών Τούρκων ό κ. 'Έρμαν Σούμας, έκτελών πα- 
» ραγγελίας «καναροσπόρου» καί έν ελλείψει άλλου όνομασθείς 
» Προξενικός Πράκτωρ τής Γαλλικής Δημοκρατίας κατά τόν Ίταλο-
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τουρκικόν πόλεμον καί πράκτωρ τών μικρών άτμοπλοίων «Ε ξπ ρ ές  
Μαρμαρά» έκτελούντων δρομολόγια δίς τής έβδομάδος μεταξύ 
Ραιδεστοϋ - Κωνσταντινουπόλεως ύπό σημαίαν Γαλλικήν.

» Ό  κ. Σούμας ένα καί μόνον σκοπόν έχων ύπ’ δψει, τό κέρ
δος αύτοΰ, κατά μέν τήν εϊσοδον τών Βουλγάρων καί τήν φυγήν 
τών Τούρκων έδειξε διαγωγήν κακίστην, δ ι ’ δ καί έγένετο άντικεί- 
μενον χλεύης ύπό πάντων ενταύθα, τούς όποιους διά νά έκμεταλ- 
λευθή έκάλει νά σώση δήθεν έν τώ άτμοπλοίω αύτού τήν νύκτα 
τής έσπευσμένης φυγής τών Τούρκων, γνωσθέντος τήν έπιοΰσαν, 
οτι ό κίνδυνος δέν ήτο τόσον μέγας δσον παρίστανεν αύτόν ό 
Πρόξενος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, όπότε ό κόσμος έσπευδε νά 
ευρη προστασίαν ύπό τήν σκέπην τών χριστιανικών σημαιών καί 
δτι μόνον αισχρόν κέρδος ήτο έκεΐνον τό όποιον έξώθει τόν Πρό
ξενον τής Γαλλίας νά ταπείνωση τήν Προξενικήν του θέσιν, διά 
τούτο καί έξυβρίσθη έν τή άχορά καί έχλευάσθη ύπό τού λαού καί 
τήν προσβολήν αύτοΰ ταύτην αύτός ό ϊδιος κ. Σούμας προσωπικώς 
άνέφερεν εις τήν έλληνικήν ήμών Μητρόπολιν, ζητών τήν πε
ριστολήν τής κατ’ αύτού άγανακτήσεως τού λαού. Κατά δέ 
τόν διωγμόν ήδη τών χριστιανών ύπό τών Τούρκων, τρέχων 
άνω καί κάτω αύτοπροσώπως είς τά χωρία τών χριστιανών 
καί δΓ άντιπροσώπων συνεννοούμενος μετά τών κατωτέρων ύπαλ- 
λήλων τής τουρκικής κυβερνήσεως, διαδίδων ώς έκ τής προξενικής 
του θέσεως άνυπάρκτους φόβους, τους όποιους μόνον οί Τούρκοι 
ύπάλληλοι, έφαρμόζοντες τό κατά τών χριστιανών πρόγραμμα, 
μετεχειρίζοντο, καί μή ένδίδων ούτε είς παρακλήσεις, οϋτε είς πα
ραστάσεις τών Πατριαρχικών άπεσταλμένων καί τής Μητροπόλεώς 
μου, δπως άπόσχη τής τοιαύτης κατά τών χριστιανών ένοχου αύτού 
άναμίξεως καί οϋτως έγένετο παραίτιος νά διευκολύνη τό έργον 
τών Τούρκων πρός ληστείαν, άπογύμνωσιν ύπό τών Όθωμανών 
καί φυγήν τών χριστιανών έκ τών χωρίων αύτών. Παραλαβών δέ 
τούς άτυχεις χριστιανούς έν τώ άτμοπλοίω «Πόλις τής Μ αλάγας» 
παρά τάς διαμαρτυρίας ένός τών ιδιοκτητών τού άτμοπλοίου τού
του Νικολάου X. Χριστοφή έκ Ψαρρών, έκράτει τά δυστυχή ταΰτα 
πλάσματα έπί τρεΐς ήμέρας έν τώ άτμοπλοίω του, έν μέσω τρικυ
μίας καί ραγδαιοτάτης βροχής, δτε καί μετανοήσαντες οί δυστυ
χείς  ήθελον νά έξέλθωσιν, άλλά είς τούτο άντέτεινον άφ’ ένός οί 
διώκται τού χριστιανιο'μοΰ Τούρκοι, άφ’ έτέρου ό αισχροκερδής 
πράκτωρ τού άτμοπλοίου κ. Έ ρ μ α ν  Σούμας, δστις καί περιεπλάκη 
είς διαμαρτυρίας τής έν Κωνσταντινουπόλει Ε τα ιρ ε ία ς  κατ’ αύτού, 
ύποσχεθέντος δύο χιλιάδας έπιβάτας, ένώ διά τού Προξενικού του
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» δγκου καί τής συμπράξεώς του μετά τών Τούρκων υπαλλήλων, 
» μόλις ε ίχ ε  παραλάβει πεντακοσίους έπιβάτας . . .

» Ε π ε ιδ ή  δέ ή αισχροκέρδεια δέν άφίνει τόν κ. Έ ρ μ α ν  Σούμαν 
» ήσυχον έν δσω βλέπει ένταΰθα τούς ήμίσεις κατοίκους τοϋ Ναΐπκιοϊ 
» καί τάς δύο χιλιάδας φυγάδων τοθ Κουμβάου καί Πανίδου, καθή- 
» κον μου νομίζω Παναγιώτατε Δέσποτα νά παρακαλέσω δπως, κα- 
» ταβληθή ή δυνατή ενέργεια παρά τή αυτόθι Πρεσβεία τής Γαλλι- 
» κής Δημοκρατίας καί προτραπή ό Προξενικός αύτής πράκτωρ νά 
» άπόσχη τών άντιχριστιανικών αύτοΰ ένεργειών πρός έκπατρισμόν 
» τών Ε λλή νω ν , έκτος άν ό κ. "Ερμαν Σούμας έκτελεΐ διαταγάς ! . . .

» Έ ν  Ραιδεστώ τή 31 Μαΐου 1914

Μητροπολίτης Ήρακλείας Γρηγόριος».

’Αρχαιότητες καί ιερά κειμήλια .

"Αμα τή κηρύξει τής Εκκλησίας έν διωγμώ αί τουρκικαί άρχαί 
άνέστειλον πρός στιγμήν τήν άπροκάλυπτον άνάμιξίν των εις τό 
έργον τής έξοντώσεως τών Ε λλή νω ν , ά λ λ ’ ή άναστολή αδτη ύπήρξε 
μικράς διάρκειας. Αί πιέσεις καί οί διωγμοί ευθύς άμέσως έπανελή- 
φθησαν άγριώτεροι καί συστηματικώτεροι. Ή Μητρόπολις Ήρακλείας 
φοβηθεΐσα μήπως κλαπώσι τά άρχαΐα έκκλησιαστικά κειμήλιά της 
άπέστειλε τή 2α Ιουνίου διά του ίερέως Κωνσταντίνου είς Κωνσταν
τ ινούπολή τό άρχαΐον χειρόγραφον Εύαγγέλιον, τό όποιον έφυλάσ- 
σετο έν Ήρακλεία, δπως παραδώση τοΰτο είς τό άρχειοφυλακεΐον 
του Πατριαρχείου.

Μεγίστης επίσης άξίας ιερά άντικείμενα ήσαν ή άνάγλυφος 
άρχαιοτάτη είκών του 'Αγίου Γεωργίου (Ά ράπη) καί τό ιερόν είκο- 
νοστάσιον (τέμπλο).

Έ ξ  άλλου, τά έν τώ Μουσείω Ραιδεστου άρχαΐα νομίσματα, 
έπιγραφαί μαρμάριναι, άνάγλυφα καί άγαλματίδια, καί τινα χειρόγρα
φα καί παλαιαί έκδόσεις βιβλίων, κατετέθησαν πρός φύλαξιν είς τό 
έν Ραιδεστώ Ρωσσικόν Ύποπροξενεΐον. Τά άρχαΐα νομίσματα, έξ 
ών καί τινα χρυσά θρακικά έξηφανίσθησαν.

Τά ϋ'ύματα προς τους Φύτας.

Οί ατυχείς "Ελληνες φυγάδες, οϊτινες είχον συγκεντρωθή είς 
τάς άκτάς, θέλοντες νά έξαντλήσωσι καί τήν τελευταίαν έλπίδα, 
συνέταξαν καί άπηύθυνον πρός τόν Υπουργόν τών Εσωτερικών τής
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Τουρκίας καί τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον τό κάτωθι τηλεγράφημα : 

«Υπουργόν Εσωτερικών 

» Οίκουμενικόν Πατριάρχην

» 'Έκαστος χεωργός έργάζεται μέ τήν έλπίδα νά θερίση τούς 
» κόπους του. Τώρα δπου καί ήμεΐς ήρχίσαμεν νά θερίζωμεν τούς 
» κόπους τών ιδρώτων μας, ’Οθωμανοί μουατζίρηδες έλθόντες κατέ- 
» λαβον διά τής βίας τούς άγρούς μας καί τάς κατοικίας μας καί 
» άποδιώκουσιν ήμας. Διά τούτο καί κατήλθομεν είς τήν παραλίαν 
» τοΟ Κουμβάου, ένθα κυλιόμεθα είς τό άκρον τής θαλάσσης μέ τά 
» γυναικόπαιδά μας. Δηλουμεν καί πσρακαλοΰμεν τήν 'Υμετέραν 
» Εξοχότητα, δτι ε ’ίμεθα έτοιμοι νά έπιστρέψωμεν είς τάς οικίας μας 
» καί τά χωρία μας, έάν ή Κυβέρνησις διατάξη τήν άπομάκρυνσιν 
» τών είρημένων ’Οθωμανών μεταναστών, διά να έπιδοθώμεν είς τάς 
» έργασίας μας μας ήσύχως.

» Έ άν ή Κυβέρνησις δέν άπομακρύνη τούς μετανάστας καί θέ- 
» λει νά φύγωμεν, παρακαλοΟμεν νά διατάξη άτμόπλοιον νά παρα- 
» λάβη ήμας.

» Έ ν  Κουμβάω τή 8η ’ Ιουνίου 1914

» Μουχτάρηδες

» Χρήστος Τζάρου 
» Εύθύμιος ’Αθανασίου

Πρόκριτοι

» Πασχάλης Σταύρου 
» ’Ιωάννης θω μά  
» Γεώργιος Νικολάου 
» Στέφανος Ματθαίου 
» ’Απόστολος Γεωργίου 
» ’ Ιωάννης Λογοθέτης».

Είς τήν διαμαρτυρίαν ταύτην ούδεμία άπάντησις έδόθη. Ή 
τουρκική κυβέρνησις έφαρμόζουσα τό μεθοδικόν σχέδιόν της έξετό- 
πιζε τούς 'Έλληνας θράκας καί είς τάς οικίας των, καί είς τούς 
άγρούς των, έγκαθίστα μουσουλμάνους πρόσφυγας (μουατζίρηδες), 
οϊτινες ώς λύκοι πειναλέοι κατελάμβανον τάς ξένας ιδιοκτησίας καί 
έν πάση έλευθερία, προστατευόμενοι μάλιστα ύπό τοΰ έπισήμου 
τουρκικού Κράτους έθέριζον δ,τι είχον οί άλλοι σπείρει.
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Έπηκολούθησε καί δευτέρα διαμαρτυρία τηλεγραφική έχουσα 
ουτω :

» Μέγαν Βεζύρην 
» Ύ πουργεΐον Εσωτερικών 
» Πρόεδρον Βουλής 
» Πρόεδρον Γερουσίας 
» Οικουμενικόν Πατριάρχην 
» Εφημερίδαν «Τανίν»

» Εφημερίδας «Νεολόγον», «Χρόνον», «Πρόοδον», «Ταχυδρόμον».
» Κωνσταντινούπολιν

» Άπάντησιν δέν έλάβομεν, άναφερθέντες πρός τήν Κυβέρνη- 
» σίν πρός άπομάκρυνσιν τών μεταναστών Όθωμανών άπό τάς 
» οίκίας καί τά χωράφια μας, τα όποια ημείς έκαλλιεργήσαμεν καί 
» καί τώρα τά θερίζουν έτοιμα οί μουατζίρηδες. Μετά λύπης μεγά- 
» λης πληροφοροϋμεν ότι, τά γραφόμενα είς τήν έφηυερίδα «Τανίν» 
» περί ήμών ε ίνα ι ψεύδη, διότι άπό 3 7 ήμερών μέχρι σήμερον, κυλιό- 
» μεθα είς τά παράλια τής Ραιδεστοϋ καί επειδή βλέπομεν άπό τουδε 
» δ α ε ίναι άδύνατον νά συζήσωμεν μετά τών Όθωμανών προσφύγωνι 
» έπιτρέψατέ μας νά ναυλώσωμεν άτμόπλοιον καί νά άναχωρήσωμεν 
» άποχωριζόμενοι άπό τήν άπ’ αιώνων άγαπητήν καί ?\.ατρευτήν πα· 
» τρίδαν μας καί άπό τούς τάφους τών πατέρων μας.

» Τή 15 Ιουνίου 1914
Οί Μουχτάρηδες

» Γεώργιος Νικολάου 
» Χρήστος Μαχαίρας 
» Κων)τΐνος Παπαοικονόμου 
» Ιω άννης θω μάς 
» Εύθύμιος ’Αθανασίου».

Μ ία εκϋ'εαις τοϋ Παπααγγέλου Δημητριάδον.

« Σεβασμιώτατε,
» Μετά διήμερον περιοδείαν μου άνά τά χωρία Χατζηγιέρ, 

» Παζάρδερε καί Καρυάς, σήμερον περί τήν 7ην ώραν μ.μ, έπέστρε- 
» ψα είς Ίμπρίκτεπε.

» Ή έν γένει κατάστσσις καί ή θέσις τών χριστιανών τών άνω 
» χωρίων μή έξαιρουμένων καί τών ένταϋθα, ε ίναι άπελπιστική. Οί 
» δυστυχείς διατελοΟντες ύπό τό κράτος τού φόβου καί του τρόμου, 
» δέν δύνανται νά έξέρχωνται τών οικιών των. Οί άγροί μένουσιν
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» αθέριστοι. Τά ρεύματα καί αί χαράδραι είναι πλήρεις τών τεράτων 
» προσφύγων, (μουατζίρηδων) ένσπειρόντων τόν τρόμον. Προ ήμερών 
» μεταξύ Μπιεντικίου καί Χητίρκιοϊ έφόνευσαν ένα έκ Μπιεντικίου, 
» οΰτινος ό νεκρός εύρέθη έντός τού ρεύματος πλησίον τού χωρίου.

» Αί λεηλασίαι ε ίναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. ’Αφ’ δτου έ- 
» φθασα είς Ίμπρίκτεπε, ούδεμία ήμέρα παρήλθεν άνευ λεηλασιών 
» καί άρπαγών είς κτήνη καί είς δημητριακά. Ό  ύποδιοικητής Ύψά- 
» λων καί ό ένταΟθα Μουδίρης ίππεύοντες περιέρχονται τά χωρία 
» άλλοτε μέν τήν ήμέραν άλλοτε δέ τήν νύκτα μετημφίεσμένοι καί 
» τρομοκρατούν τούς ομογενείς. Οί πρόσφυγες καί οί περίοικοι Όθω- 
» μανοί, έπιφοβώτεροι καταστάντες βιάζουσι τούς χωρικούς νά έκ- 
» πατρισθώσι λέγοντες : «νά φύγητε είς τήν χώραν σας (δηλ. είς τήν 
» Ε λ λ ά δ α )  δέν θά δυνηθήτε πλέον νά ζήσετε είς τήν πατρίδα μας».

» Χθές περί τό μεσονύκτιον ήρπασαν καί άπήγαγον ολόκληρα 
» ποίμνια μετά τών ποιμένων έκ του χωρίου Μπιεντίκιοϊ καίτοι ό 
» εκατόνταρχος διενυκτέρευεν αυτόθι, μέχρι δέ τής στιγμής ταύτης 
» ουδέ ίχνος αυτών έφάνη.

» Οί έπί τών φόρων κυβερνητικοί είσπράκτορες, διά νά άναγκά- 
» σωσιν τούς ήμετέρους νά πωλήσωσιν είς εύτελεστάτας τιμάς παν 
» δ,τι κέκτηνται καί νά έκπατρισθώσί καταπιέζουσιν άνεξαιρέτως 
» φτωχούς τε καί εύπορους, καίτοι ούδείς έμεινε τοιοΰτος, νά άπο- 
» σβέσωσι μέχρις οβολού τά κυβερνητικά χρέη. Παρά τών ιερέων 
» είσπράττουσι φόρον οδοποιίας.

» Δ Γ  δλα τά έκτροπα ταύτα προέβην είς παραστάσεις πρός 
» τόν ένταΰθα Μουδίρην, δστις μοί ύπεσχέθη δτι θά ένεργήση τά 
» δέοντα.

» Τήν στιγμήν αύτήν καθ’ ήν χαράττω τήν ταπεινήν μου ταύ- 
» την, έπληροφορήθην παρά τίνος έκ Σουλτάνκιοϊ, δτι προ τριών 
» ήμερών τέσσαρες έργάται (θερισταί) έξηφανίσθησαν έκ τού άγροΰ 
» ένός ’Οθωμανού καί άχρις ώρας άγνοοΰσι τά περί τής τύχης αύτών. 
» Αυριον θεο ύ  θέλοντος, έπί τούτω θά μεταβώ είς Σουλτάνκιοϊ διά 
» νά λάβω θετικάς πληροφορίας περί τών έξαφανισθέντων, καίτοι αί 
» όδοί ε ίνα ι έπίφοβοι.

» Οί χωροφύλακες (τζανταρμάδες) έν μέσω νυκτός έρευνώσι τά 
» χωρίαΈπί τω λόγω δτι καταζητοΰσι δήθεν φυγοστράτους καί ξυλο- 
» κοπούν καί ιερείς καί Μουχτάρηδες. Προχθές ό ένταΰθα δεκανεύς 
» περί τό μεσονύκτυον μεταβάς είς Χατζιγιέρ άνευ προηγουμένης 
» προειδοποιήσεως πρός τόν Μουχτάρην, έξήτασεν οικίας τινάς, με- 
» ταξύ τών όποιων καί τήν οικίαν τού ίερέως Παπά - Δήμου, δν μή 
» κατορθώσας νά συλλάβη έκ τού πώγωνος καί νά τόν κατασύρη,
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» τόν έκτύπησε διά τοΰ ύτοκοπάνου του δπλου είς τό στήθος, διότι, 
» δέν τώ υπέδειξε τήν διεύθυνσιν του άδελφοΰ του.

» Έ ν  γένει ή κατάστασις τών ομογενών ε ίνα ι αφόρητος. Έ άν 
» δέ, δ μοί γένοιτο, ή κατάστασις αυτη διαρκέση έπί τινα άκόμη 
» καιρόν, ό έκπατρισμός θά ε ίνα ι άκατάσχετος. Ή παρουσία μου έν 
» τούτοις ένεθάρρυνε τούς δυστυχείς, οϊτινες μέ άνέμενον άνυπομό- 
» νως ώς παρήγορον άγγελον.

» Τί δέ νά εϊπω περί τής άξιολυπήτου καί άπελπιστικής θέσεως 
» τών δυστυχών πλασμάτων τών Καρυών ; Πάσα περιγραφή είναι 
» άνεπαρκής. Αί παντελώς άπορφανισθεΐσαι δυστυχείς οίκογένειαι 
» καί οί όλίγιστοι έναπομείναντες γέροντες, άμα τώ άκούσματι τής 
» έκεΐ μεταβάσεώς μου, άπαντες ημίγυμνοι μετά τών τέκνων των 
» έξεχύθησαν έξω του χωρίου μετά τοθ άγνωρίστου καταστάντος 
» δυστυχούς ίερέως Ίωάννου καί μετά θρήνων σπαραξικάρδιων καί 
» όλολυγμών περικυκλώσαντές με έφώναζον. «Γέροντα, ή σώσε μας, 
» γλύτωσέ μας, έλευθέρωσέ μας καί στείλε μας Έ κ ε ΐ . . .  δπου μέ 
» εύχαρίστησιν θά υπομένωμεν τά πάνδεινα, ή άνοιξε έδώ τόν τάφον 
» μας καί παράχωσε δλους μας. Ε ίνα ι άδύνατον πλέον νά μείνωμεν 
» ενταύθα».

» Έ ν  φόβω θεού  καί βάρει συνειδήσεως ομολογώ δτι έπί τή 
» φρικτή ταύτη σκηνή άπώλεσα τάς αισθήσεις μου καί μόλις μετά 
» τινα λεπτά συνήλθον.

» Μέ ώδήγησαν είς τήν ίεράν έκκλησίαν, δπου είσήλθον καί 
» έπί ώρας ολοκλήρους προσειτάθησα νά παρηγορήσω τούς δυσ- 
» τυχεΐς.

» Τέλος άμα ήκουσαν τάς περί έπανακάμψεως τών προστατών 
» αύτών ενθαρρυντικός συμβουλάς μου, καθησύχασαν. Έ άν δέ έγ- 
» καίρως δέν ήρχόμην ένταύθα ήσαν έτοιμοι πρός έκπατρισμόν.

» Ώ ς  νά μή ήρκουν τά κατά τήν 26ην ’Απριλίου ύπό τών 
» άγριων περίοικων διαπραχθέντα τερατουργήματα καί άχρις τής 
» ώρας ταύτης, υποφέρουσιν οί δυστυχείς τά ϊδια ύπό τών πρός περι- 
» φρούρησίν των τεταγμένων δύο χωροφυλάκων. Οί άγριοι οΰτοι καθ’ 
» έκάστην σφάζουσι τά έναπομείναντα όλίγιστα άρνάκια καί τάς 
» όρνιθας καί καταβροχθίζουσιν οΰτω τήν ύπολοιπομένην τροφήν 
» αύτών, σύν πάσι δέ τούτοις διά νά κορέσωσι καί τάς θηριώδεις 
» όρμάς αύτών, επιτίθενται ήμέραν τε καί νύκτα κσί μεσάνυκτα,
» κατά τών ε ίτε  γυναικών, ε ϊτε  παρθένων καί ε ϊτε  νέων,... Καί
» ταΰτα πάντα διαπράττουσι ούχί έν άγνοια τής άρχής. Αί δυστυ-
» χεΐς χωρικαί δέν τολμώσι νά έξέρχωνται έκ τών τρωγλών των. Τά
» όλίγιστα σπαρτά μένουσιν έν τοΐς άγροΐς άθέριστα.
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» ’Ανάγκη τάχιστης άποστολής χρημάτων πρός άγοράν σίτου 
» έκ τών περιχώρων, ή άποστολής άλεύρου, έτι δέ καί υφασμάτων 
» τουλάχιστον πρός κάλυψιν τής γυμνότητος αυτών, άλλως ό έκπα- 
» τρισμός θά ε ίνα ι άναπόφευκτος καί ή άναχαίτισις δύσκολος.

» Κατά τάς πληροφορίας τών χωρικών δ τε Καϊμακάμης Ύψάλων 
» καίό ένταΟθα Εκατόνταρχος περιερχόμενοι τά χωρία συνισ:ώσιν είς 
» τούς χωρικούς νά καταγράψωσι τάς ύπό τών στρατών τής τε πρώ- 
» της καί δευτέρας κατοχής προσχιγνομένας ζημίας είς κτήνη καί 
»  άμάξας καί είς άλλα εϊδη, τόν δέ κατάλογον ύπογεγραμμένον 
» ύπό τών Δημογερόντων, ν ’ άποστείλωσιν είς τήν έπιτόπιον άρχήν. 
» Ούχί δμως καί τάς άτιμώσεις, τάς καταπιέσεις, τάς διαρπαγάς 
» καί λεηλασίας καί τούς φόνους ύπό τών άλητών καί περίοικων 
» Όθωμανών διαπραχθέντων.

» Άναμένω ν τάς σεπτάς οδηγίας τής ύμετέρας πανσεβάστου 
» καί προσκυνητής μοι Σεβασμιότητος, πανευλαβώς κατασπάζομαι 
» τήν άγίαν αύτής δεξιάν καί διατελώ

» Εύπειθέστατος θεράπων 
» Παπα ’Ά γ γ ελ ο ς  Δημητριάόης 

» Έ ν  Ίμπρίκτεπε τή 26 ’Ιουνίου 1914».

Ή  τουρκική κνβέρνησις κατάσχει τά κτήματα τών άπελα&έντων.

Μετά τάς πιέσεις, τούς διωγμούς, τάς σφαγάς, τάς καταστρο- 
φάς, τάς άπελάσεις, τάς έκτοπίσεις έχομεν καί τήν κατάσχεσή τών 
κτημάτων τών άπελαθέντων. 'Η τουρκική κυβέρνησις ούδέν πλέον 
πρόσχημα έτήρει.

'Η κατωτέρω έπίστολή του έκ Μακράς Γεφύρας (Ούζούν Κιο- 
προΰ) ίερέως Οικονόμου Παπαευγενίου πρός τόν Μητροπολίτην 'Η
ρακλείας, έκθέτει συντόμως άλλά σαφώς τήν κατάστασιν.

«Πρός τήν Α. Σεβασμιότητα 
» τόν 'Άγιον 'Ηρακλείας κ. κ. Γρηγόριον

» Είς Ραιδεστόν

» Σεβασμιώτατε,

» Άναφερόμενος είς τήν άπό 27ης λήξαντος επιστολήν μου, είς 
» τήν όποιαν άνέφερον τάς ζημίας, τάς οποίας ύπέστησαν οί κάτοι- 
» κοι τής ήμετέρας έπαρχίας, έκθέτω διά ταύτης πάντα τά άπό τής 
» 27ης λαβόντα χώραν.
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» Σάββατον έγένετο λεπτομερής καταγραφή πάντων τών κτη- 
» μάτων τών άπελαθέντων καί Κυριρκήν περί τήν 12ην κατεσχέθη- 
» σαν ύπό τής Κυβερνήσεως πάντα ταϋτα, Ουτε οί γονείς, ουτε αί 
» οίκογένειαι τών άπελαθέντων έλήφθησαν υπ’ δψει. Απερίγραπτος 
» ε ίνα ι ή άπελπισία, ή όποια κατέλαβε τούς πάντας μή γνωρίζοντας 
» τούς λόγους διά τούς όποιους λαμβάνουσι χώραν είς τήν Κοινότητά 
» μας τοιαϋτα λυπηρά έπεισόδια. Μόλις συγκρατοϋνται αί οίκογέ- 
» νειαι τών οποίων αί περισσότεροι στερούνται καί αύτοΰ τού έπιου- 
» σίου καί μάλιστα μετά τήν κατάσχεσιν τών κτημάτων κατά τήν 
» όποιαν ό Ταπουτζής (κτηματολόγος) συνοδευόμενος ύπό ένός 
» άστυνόμου καί ένός άγροφύλακος, μετά τήν έκστόμισιν τών χυ· 
» δαιοτέρων ύβρεων πρός τούς σγγγενεΐς ,  προέβη είς τήν άρπαγήν 
»  καί αύτών τών έν τώ θυλακίω χρημάτων των.

» 'Ως νά μή ήρκουν τά άνωτέρω, σήμερον πρωίαν προέβησαν 
» είς τήν κατάσχεσιν κτήματος καί πραγμάτων ένός τών έγκριτοτέ- 
» ρων μας, μή έχοντος καμμίαν σχέσιν μέ τούς άπελαθέντας άδελ- 
» φούς του.

» Εύελπιστών δ η  ύπό σπουδαίαν έποψιν θά ληφθώσιν τά άνω- 
» τέρω καί άναλόγως θά ένεργηθώσι τά δέοντα παρά τή Σεβαστή 
» Κυβερνήσει,

» Δ ιατελώ μετά τού προσήκοντος σεβασμού 
» Οικονόμος Παπά Εύγένειος 

» Έ ν  Ούζούν - Κιοπρού τή 30 ’ Ιουνίου 1914».

’Εμπορικός αποκλεισμός κατά τών 'Ελλήνω ν.

Παρά τάς διαβεβαιώσεις τών έν Κωνσταντινουπόλει έπισήμων 
τουρκικών κύκλων, οί κατά τών χριστιανών διωγμοί έπανελαμβά- 
νοντο μετά μείζονος έμμονής καί συστηματικότητος. Είς τά χωρία 
Ναχιέ Ίμπρίκτεπε, έλαβε χώραν νέος διωγμός, οί κάτοικοι έκακο
ποιήθησαν, τά γυναικόπαιδα ήτιμάσθησαν τά σιτηρά ήρπάγησαν ώς 
έπίσης καί έκ τών περιφερειών Κεσσάνης καί Μακράς Γεφύρας. Κατά 
νεωτέραν δμως άπόφασιν τοΰ περιφήμου Νομάρχου Άδριανουπό- 
λεως Χατζή Ά δ ή λ  Βέη αί διάφοροι κατά τόπους τουρκικοί άρχαί 
ήρχισαν προβαίνουσαι καί είς τήν κατάσχεσιν καί δήμευσιν τών κτη
μάτων τών άπελαθέντων Ε λλή νω ν , Έ ξ  άλλου είς τά μεγαλύτερα 
έμπορικά κέντρα, τό έλληνικόν έμπόριον έτέθη ύπό διωγμόν διά τής 
συστηματικής έφαρμογής άποκλεισμοΰ (μποϋκοτάζ).

Είς τούς λιμένας οί Τούρκοι λεμβούχοι άπέκλεισαν πάσαν άπό 
θαλάσσης έπικοινωνίαν τών Ε λ λή νω ν . Ό  διωγμός ήτο γενικός. Καί
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εις τούς αγρούς καί είς τά χωρία καί είς τάς πόλεις καί είς τούς λ ι
μένας. Έ κ ε ΐ  ένθα δέν ήτο δυνατή ή σφαγή καί ή δολοφονία, έπεζή- 
τουν οι Τούρκοι τόν δ ι’ οικονομικής άσφυξίας θάνατον τών ομογε
νών. Αί πολιτικαί καί στρατιωτικοί άρχαί έδιδον πρώται αύταί τό 
σύνθημα.

Τοόπος τοϋ δολοφονεΐν

Ό  έφημέριος τού Σουλτάνκιοϊ τού τμήματος Ίμπρίκτεπε, Κων
σταντίνου, έχων δοσοληψίας μετά τού ΤουρκαλβανοΟ άγροφύλα- 
κος, έφονευθη ύπ’ αύτού διά περιστρόφου βληθείς πεντάκις έξω του 
καπνοπωλείου του υιού του. Κατά τήν στιγμήν τής δολοφονίας λα- 
βούσης χώραν τόν Δεκέμβριον τού 1914, παρίσταντο καί δύο Τούρ
κοι χωροφύλακες. Μετά τήν πράξιν του ό Τουρκαλβανός άγροφυλαξ 
έξήλθε τού χωρίου ανενόχλητος, έκλεψε τήν κάπαν καί τό ποίμνιον 
ένός χριστιανού ποιμένος καί άπήλθεν....

Ε π ίσ ης  έδολοφονήθη ό ίερεύς Χατζαργυρίου ’Απόστολος, έφη
μέριος τής περιφερείας Ίμπρίκτεπε.

01 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΣΕΒΑΣΘΗΣΑΝ 

ΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ. — ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ, ΦΟΝΩΝ, ΛΗΣΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.

Παραθέτομεν πλήρη κατάλογον τών εκκλησιών τής εκκλησια
στικής περιφερείας 'Ηρακλείας καί τμημάτων 'Ηρακλείας, Ραιδε- 
στού, Μαλγάρων, Κεσσάνης, Μακράς Γεφύρας καί Χαριουπόλεως, 
τάς οποίας οί Τούρκοι κατέστρεψαν καί άκολούθως μετέβαλον είς 
σταύλους καί μάνδρας ζώων :

’Έτος ’Έτος
Πόλις ή χωρίον ’Ονομασία οΐκοδομήσεως καταστροφής

Ηράκλεια "Αγιος Γεώργιος 1725 1914
Βασιλικόν 'Αγία Παρασκευή 1905 »
Σάκκοι "Αγιος ’Αθανάσιος 1834 »
Γωνιά "Αγιος Δημήτριος 1905 1913
Ραιδεστός Παναγία Πεφανερωμένη 1840 1914
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Πόλις η χωρίον
'Έτος

Ονομασία οΐκοδομήσεως
Έτος

καταστροφής

Ραιδεστός "Αγιος Γεεόργιος 1841 1914
» ΙΙαναγία Ρευματοκράτειρα 1896 (άνακατασκευή) »

Πάνιδον Εΐσόδεια Θεοτόκου 1897 1911
» Παναγία Βλαχερνών 1890 (ημιτελής)

Χρυσάμττελον "Αγιος Παντελεήμων 1837 1914
» 'Αγία Παρασκευή 1600 »

"Αγιος Ευθύμιος "Αγιος “Αθανάσιος 1855 »
(Να'ίπκιο'ί)

Σχολάριον "Αγιος “Αθανάσιος 1908 »
» 'Αγία Παρασκευή 1880 »

Κρινώ 'Αγία Παρασκευή 1830 »
Κεραμεικος "Αγιος ’Ιωάννης Θεολόγος 1830 »
"Αγιος Μηνάς "Αγιος Μηνάς 1840 »
Ίλιας "Αγιος Γεώργιος 1890 »
Γ αλήνη "Αγιος Νικόλαος 1832 »
Λευκάσιον 'Άγιος Μόκιος 1910 »
Ένθυμιον Αγία Παρασκευή 1882 »
Δέρσα "Αγιος Δημήτριος 1869 »
Σιδηνή "Αγιος “Αθανάσιος 1843 »
Τάρφα "Αγιος Δημήτριος 1867 »

Εΰανδρον Ταξιάρχαι 18 89 »

Καλύβια "Αγιος Γεώργιος 1729 »

Δαουδελε "Αγιος Δημήτριος 1874 »

Μάστειρα "Αγιος “Ιωάννης Θεολόγος 1863 »

Μάλγαρα "Αγιος Γεώργιος 1883 »

Ίλανλή Ταξιαρχών 1865 »

Πασιθέα "Αγιος Στέφανος 1830 »

c Υ σσώπου Γέννησις Θεοτόκου 1802 »

Κεσσάνη Τριών Ταξιαρχών 1860 »

Ήρω'ίκόν "Αγιος “Αθανάσιος 1836 »

Αϊσα Γέννησις Θεοτόκου 1869 »

Μοσχίνα "Αγιος Αθανάσιος 1844 »

Ταπητοχώριον Τιμίου Προδρόμου 1878 »

Χρυσόλιθος Κων/τίνου καί Ελένης 1832 »

Γλαφορά "Αγιος Δημήτριος 1896 »

Σίγλαι "Αγιος “Αθανάσιος 1838 »

Κτίρια "Αγιος Δημήτριος 1848 »
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Πόλις ή χωρίον
Έτος

Όνομασία οΐκοδομήσεως

Τιλάτη Άγιος Γεώργιος 1859
Μέγα Ρυσιον Άγιος Γεώργιος 1825
Σάσσος "Αγιος Γ εώργιος 1834
Γ  ραβοΰνα Τής Θεοτόκου 1840
Μαχητής Αγία Τριά: 1837
Κάδμη Προφήτης Ήλίας 1840
Ίμπρίκτεπε "Αγιος Γεώργιος 1837
Χατζηγυριον Αγία Παρασκευή 1840
Παζάρδερε "Αγιοι Ανάργυροι 1874
Κουρουτζουκιοϊ. Κων/τίνος και Ελένη 1820
ΨάίΙη Κοίμησις Θεοτόκου 1842
Έξαμήλιον "Αγιος Δη μητριός 1833
Μαΰρες Αγία Παρασκευή 1720
Δόκανα "Αγιος Δημήτριος 1832
Μικρόν Προφήτης Ήλίας 1850
Μαλκότσι "Αγιος Δημήτριος 1836
Καβατζίκ Τίμιος Πρόδρομος 1765
Φρόκαλα Κοίμησις Θεοτόκου 1902
Χάρμιον Μονή Ζωοδόχου Πηγής 1898

“Έτος
καταστροφής

1914

Αί κατά τόν ανωτέρω πίνακα έξήκοντα αυται έκκλησίαι, άπό 
εκατονταετηρίδων κέντρα πίστεως τών υποδούλων Ε λλή νω ν , 
κατεστράφησαν μετά τών έν αύταΐς ιερών σκευών καί κειμηλίων διά 
του πυρός ή τής σκαπάνης ύπό τών Τούρκων. ’Α λ λ ’ έπί τών έρειπίων 
τών ναών ό σταυρός του χριστιανισμού παρέμεινεν άναλλοίωτος, 
πρόδρομος καί σήμα τού πολιτισμού.

Τών βαρβάρων ή κτηνώδης βία δέν ΐσχυσεν είς τόν άψανισμόν 
τού συμβόλου τής πρός άλλήλους αγάπης. Οί ναοί τών ύποδούλων 
Ε λλή νω ν , οί ναοί τούς οποίους έσεβάσθησαν οί αιώνες, έκρημνίσθη· 
σαν. Ή πίστις δμως τών ομογενών παρέμεινεν άθικτος καί μάλλον 
έφανατίσθη.

Τέσσαρες απαγχονισμοί.

Τό στρατοδικεΐον έδρα κατά τρόπον μή ύστεροΰντα ποσώς τής 
τακτικής τήν οποίαν ήκολούθουν αί πολιτικαί καί στροτιωτικαί άρ- 
χαί. Εις τό Γενίκιο'ί τής Καλλιπόλεως τό στρατοδικεΐον κατεδίκασεν 
είς τόν δ ι ’ άγχόνης θάνατον τούς Έ λληνα ς  Άργύριον ’Αποστόλου,
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Μιχαήλ ’Αθανασίου, Ίωάννην Δημητρίου και Δημήτριον Ίωάννου. 
Κατά τόν απαγχονισμόν έξηναγκάσθη νά παραστή ό άρχιμανδρίτης 
Γερμανός, δστις διεμαρτυρήθη καί έναντίον τών άδικων καί παρανό
μων άπαγχονισμών καί διότι δέν έλαβε τήν άδειαν τής Μητροπό- 
λεως δπως παραστή είς τάς τοιαύτας θανατικός εκτελέσεις.

Εις τούς τέσσαρας μελλοθανάτους οί Τούρκοι δήμιοι ήρνήθη- 
σαν νά κοινο)νίσωσι τών Άχράντω ν Μυστηρίων.

Ό  άπαγχονισμός έξετελέσθη τήν 27ην Ιουλίου 1915.

Όδνοοεϋς Ν  Μανουήλ.

Ποραθέτομεν άντίγραψον έκθέσεο^ς τών δεινοπαθημάτων του 
Όδυσσέως Ν. Μανουήλ, διερμηνέως τοΟ Β. Ελληνικού Προξενείου 
τής Ραιδεστου, έχούσης ώς κά τω θι: (Φαίνεται δτι ή περιποίησίς τοΟ 
'Έλληνος διερμηνέως ύπήρξεν εξαιρετικά πολιτισμένη ϊσως διότι οί 
διερμηνείς καί Προξενικοί ύπάλληλοι έτύγχανον διπλο^ματικής ασυ
λίας ! !)

« Τήν 12ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1917 ημέραν τής 
» έβδομάδος Κυριακήν, μετά τήν άπόλυσιν τής έκκλησίας συνελή- 
» φθην καθ’ οδόν ύπ’ αστυνόμου καί ώδηγήθην ένώπιον του διευθυν- 
» του τής ’Αστυνομίας Καδήρ Έφένδη, ό όποιος δλως άποτόμως μέ 
» διέταξε κατ’ έντολήν τού ΔιοικητοΟ, ϊνα  άμέσως μεταβώ είς Αίνον 
» δπου ό έκεΐ στρατιωτικός Διοικητής ήθελε μέ έξετάσει περί τίνος 
» δήθεν ύποθέσεως, καί αυθωρεί μέ παρέπεμψε μετ ’ έγκλειστου φα- 
» κέλλου πρός τόν διοικητήν τής χωροφυλακής, δστις μετά πολλάς 
» παρακλήσεις μου έπέτρεψε νά μεταβώ τή συνοδεία χωροφύλακος 
» είς τήν οικίαν μου δπου έπρομηθεύθην ενδύματα, στρωμνήν, έσώ- 
» ρούχα ώς καί πεντακοσίας λίρας, διότι ένόμισα δτι θά μέ έξώρι- 
» ζον ώς "Ελληνα ύπήκοον, καθώς έξώρισαν καί τούς άλλους ύπη- 
» κόους τών εμπολέμων κρατών. Τή συνοδεία χωροφυλάκων μετέβην 
» τήν έπιούσαν είς Μάλγαρα, πόλιν άπέχουσαν δώδεκα ώρας τής 
» Ραιδεστοΰ, δπου άμέσως έφυλακίσθην είς υγρόν υπόγειον τής χω- 
» ροφυλακής, καί τήν μεθεπομένην 14ην Νοεμβρίου, μετά τεσσάρων 
» άλλων Μαλγαρινών, σιδηροδέσμιοι, καί συνοδευόμενοί ύπό δέκα έξ 
» λογχοφόρων στρατιωτών καί χωροφυλάκων, ώδηγήθημεν πεζή είς 
» Κεσσάνην, δπου έφυλακίσθημεν καί άμέσως τήν έπομένην συνο- 
» δευόμενοί ύπό στρατιωτών, πάντοτε σιδηροδέσμιοι, έστάλημεν είς 
» τό χωρίον Κοτζαλή ('Αγίασμα), όκτώ ώρας άπέχον τής Κεσσάνης, 
» δπου σωματικής έρεύνης γενομένης ύπό τοΰ στρατιωτικού διοικη-

« θρα κ ικά» 18
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του μου άφήρεσαν δτι καί άν ειχον ήτοι τάς 500 λίρας, fo  χρυ- 
σουν ώρολόγιον μ ετ ’ άλύσεο^ς χρυσής καί δλα τά ενδύματα μου. 
Κατόπιν ραπισθείς άπεμονώθην καί έφυλακίσθην έντός άχυρώνος 
άνευ στέγης, εκτεθειμένος έν καιρω χειμώνος είς τό ψΰχος, φρου- 
ρούμενος ύπό "Αραβος στρατιώτου, δστις μέ έτυράννει καί μέ 
ήνάγκαζε νά 'ίσταμαι έπί του ένός ποδός, είς έπίμετρον δέ έδάρην 
ανηλεώς ύπό του Τσαούς Χαμδή επτάκις, άνά πεντήκοντα ραβδι- 
σμούς ύπό τούς πόδας, καί χωριστά διά τής άκτηρίδος του δπλου 
είς τάς ώμοπλάτας μου, διότι έπί βουλγαρικής δήθεν κατοχής 
έσφαζον Τούρκους καί έπώλουν τό κρέας των ιτρός δέκα παράδες 
τήν όκάν. Μετά τάς σκληράς καί άγριας ταύτας πιέσεις καί μετά 
τεσσαρακονθήμερον διαμονήν έν Κοτζαλή άνεκρίθην έπί τέλους 
ύπό αυτού τού στρατιωτικού διοικητοΰ διό τήν εξής συκοφαντίαν : 
Οί έκ τού χωρίου Δεβετζή άδελφοί Δήμος καί Δημήτριος υιοί τού 
βαρελοποιού Γεωργίου καί οπλαρχηγοί ελληνικών κομιτάτων, ήρ- 
χοντο τακτικώς είς τό Έλληνικόν Προξενεΐον Ραιδεστοϋ καί έλάμ- 
βανον οδηγίας παρά τού Έ λ λ η ν ο ς  Προξένου, καί δτι μετά τήν 
διακοπήν τών διπλωματικών σχέσεων Ε λ λά δ ο ς  καί Τουρκίας καί 
μετά τήν άναχώρησιν τοΰ 'Έλληνος Προξένου, ήρχοντο δήθεν καί 
έλάμβανον τοιαύτας άπ' έμέ ώς διερμηνέως τού Ελληνικού Προ
ξενείου καί δτι μου έφερον χρήματα άποστελλόμενα έκ μέρους τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τήν διανομήν τών όποιων συνεννοού- 
μην μετά τοΰ έν Μαλγάροις ’Αρχιερατικού Επιτρόπου ‘Ηρακλείας 
Νικολάου Μακρή καί τού φαρμακοποιού Χατζή Δαμιανού Χαστα 
καί δτι παρεκινούμεν τούς χωρικούς ϊνα έπαναστατήσουν. Είς τάς 
ψευδείς ταύτας συκοφαντίας άντέταξα τελείαν άρνησιν, μολονότι 
έραπίσθην διότι δέν κατέθετον κατά βούλησιν τού άνακρίνοντος. 
'Αμέσως μετά τήν άνάκρισιν πάντοτε σιδηροδέσμιος, μετά τής μη- 
τρός τών Δήμου καί Δημητρίου, Κυριακίτσας καί τοΰ έκ Δεβετζή 
'Αθανασίου Τερζή, τή συνοδεία χωροφυλάκων καί έφιππου αξιω
ματικού έστάλημεν πεζή είς Καλλίπολιν διανύσαντες τό άπό τού 
χωρίου Κοτζαλή μέχρι Καλλιπόλεως διάστημα είς τέσσαρας ημέ
ρας, όδοιποροΰντες 12— 14 ώρας ήμερησίως. Οί πόδες μας έπρή- 
σθησαν έκ τής μεγάλης πορείας καί κοπώσεως καθώς καί αί χ ε ΐ
ρες μας άπό τάς χειροπέδας, διενυκτερεύσαμεν δέ τό πρώτον εσπέ
ρας είς τό χωρίον Κιουσατλή έντός σταύλου βοών, τό δεύτερον 
εσπέρας είς τό χωρίον ’Ά ϊτ ε λ ε ν ,  τό τρίτον είς τό έρειπωμένον τέ
μενος Πλαγιαρίου, καί τέλος τό τέταρτον εσπέρας μετά χειμαρ
ρώδη βροχήν κατάκοποι καί βρεγμένοι μέχρι μυελού όστέων έφθά- 
σαμεν είς Καλλίπολιν, δπου ό στρατιωτικός διοικητής μέ άπεμό-
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» νωσε καί διέταξε καί μοί έθηκαν είς τόν αριστερόν μου πόδα 45 
» οκάδων άλυσον χονδρήν καί μέ έφυλάιασαν έξω τής Καλλιπόλεως 
» έντός σκοτεινού στρατιωτικού στάθμου μετά Κούρδων καί Άρά- 
» βων στρατιωτών δπου έκοιμώμην κατά γής, έβριθον φθειρών καί 
» διετρεφόμην καθ’ δλον τό δ.άστημα μέ έναν άρτον τήν ημέραν 100 
» δραμίων καί έκ καναροσπόρου, τοιουτοτρόπως δέ άλυσόδετος δ ιέμε ι- 
» να μέχρι τών μέσων Φεβρουάριου 1918, δτε μέ άνέκρινε τόΣτρατοδι- 
» κεΐον Καλλιπόλεως, διά τήν εξής συκοφαντίαν : "Οτι δήθεν ό "Ελ- 
» λην Πρόξενος τή συνοδεία έμοΰ περιερχόμεθα διάφορα χωρία περι- 
» φερείας Μαλγάρων καί Κεσσάνης, δτι διενέμομεν δπλα είς τούς 
» χωρικούς καί παροτρύνομεν αύτούς ϊνα  έπαναστατήσουν έναντίον 
» τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως καί κατά τήν άνάκρισιν μέ έπίεσαν 
» πάρα πολύ ά λ λ ’ άντέταξα καί πάλιν τελείαν άρνησιν δτε μετά 
» δέκα πέντε ημέρας άπό τής άνακρίσεως προσεκλήθην πάλιν είς τό 
» Στρατοδικεΐον δπου έγερθείς ό Πρόεδρος μου άνήγγειλεν δτι δλαι 
» αί έναντίον μου κατηγορίαι μετά ακριβή έξέτασιν άπεδείχθησαν 
» άβάσιμοι, καί δτι ε ίμαι άθώος (Σημ. τό αιώνιον Γιανλίς —όλντοϋ) 
» καί έλεύθερος καί διέταξεν άμέσως νά μου έξαγάγουν τήν άλυ- 
» σον καί νά μέ άπελευθερώσουν.

» Έ ν  Ραιδεστώ τή 20 Φεβρουάριου 1918 
» ’Οδνσοεύς Ν. Μανουήλ 

» Διερμηνεύς του Ε λληνικο ύ Προξενείου ΡαιδεστοΟ».

'Υπό τό πρόσχημα δτι οί 'Έλληνες πρόκριτοι Μαλγάρων υπο
θάλπουν φυγοστράτους καί λιποτάκτας τό Στρατοδικεΐον Άδριανου- 
πόλεως διέταξε τήν σύλληψιν του Άρχιερατικοϋ Επιτρόπου Νικο
λάου καί τών Δημογερόντων Δαμιανού, Σταύρου Δημητρίου, Άρ- 
χοντή Παρασκευα, Ίωάννου Εύστρατιάδη καί Νικολάου Δημητρίου. 
Έ ξ  αύτών έβασανίοθη συρόμενος άπό φυλακής είς φυλακήν σκλη- 
ρότερον ό Δαμιανός Δήμαρχος Μαλγάρων.

Δολοφονία 'Έλληνός ’Αρχιδιακόνου.

Τήν 17ην ’Ιανουάριου τοΟ 1918 ό ’Αρχιδιάκονος Νικόλαος Μα· 
κρής έδολοφονεΐτο κατά τρόπον μαρτυρικόν έν ταΐς είρκταΐς Κ α λλι
πόλεως, ύπό τής έπισήμου τουρκικής Στρατιωτικής άρχής, χωρίς καν 
ό άτυχής 'Έλλην νά δικασθή καί καταδικασθή υπό Στρατοδικείου 
έστω καί διά τήν τήρησιν τών προσχημάτων.

Ό  ’Αρχιδιάκονος Νικόλαος Μακρής ήτο άπόφοιτος τής θεο- 
λογικής Σχολής καί άπό δεκαετίας ύπηρέτει έν τή έκκλησιαστική
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περιφερεία Ήρακλείας, ώς Επίτροπος τής Μητροπόλεως. Αί «ουρ- 
κικαί Ά ρ χ α ί έδικαιολόγησαν τό κακούργημα διαδόσασαι δτι ό 
’Αρχιδιάκονος ηύτοκτόνησε. Πρόκειται δμως περί χονδροειδούς 
προσχήματος. Ό  Όδυσσεύς Μανουήλ καί ό Δαμιανός Χαστάς, 
Δήμαρχος Μαλγάρων, άμφότεροι κρατούμενοι κατά τήν εποχήν 
έκείνην εις τάς είρκτάς Καλλιπόλεως έβεβαίωσαν δτι ό ’Αρχι
διάκονος Μακρής δέν ηύτοκτόνησεν ά λ λ ’ έδολοφονήθη. Τούτο βέ
βαιοί καί ή Μητρόπολις Ήρακλείας διά τού ύπ’ άριθ. 53 έμπιστευ- 
τικού έγγράφου—σελίς άρχείου 1356, 57, 58— πρός τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεΐον, οδτινος απόσπασμα έχει ώς εξής :

» . . .  Ό  Τούρκος δεσμοφύλαξ είσελθών είς τό άπομονωτήριόν 
» του, εδρε τόν Νικόλαον άπηγχονισμένον έκ τού σιδηρού κιγκλιδώ- 
» ματος τοΰ παραθύρου, μέ τήν ταινίαν φυτιλίου λάμπας, άλλά καθή- 
» μενον έπί άνακλίντρου καί τών ποδών αυτού πατούντων έπί τού δα- 
» πέδου. Οί γνωρίσαντες τόν Νικόλαον πάντες έγνωματεύσαμεν δτι 
» ε ίχεν  ευσέβειαν βαθείαν καί μ ’ δλην τήν ύπομονήν καί στενοχω- 
» ρίαν ούδέποτε θά άπεφάσιζε νά αύτοκτονήση καί δτι ή πληροφορία 
» τού δεσμοφύλακος ήτο γελοία άφοΰ οί πόδες τού θύματος έστηρί- 
» ζοντο έπί τού δαπέδου, τό δέ σώμα του έκάθητο έπί τού άνακλίν- 
» τρου, ώστε κάθε άλλο δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ά λ λ ’ οχι αύτο- 
» κτονίαν».

Έ ξ  άλλου ό ομογενής Νικόλαος Ευστρατίου Κασάπης βέβαιοι 
δτι ό τράχηλος τοΰ ’Αρχιδιακόνου, τόν όποιον ε ίδε νεκρόν κατά τήν 
ώραν τής ταφής, ούδέν ίχνος βίας ή κακώσεως έφερε καί δτι κατά 
τήν άντίληψίν του ό άοίδημος Μακρής έδολοφονήθη δηλητηριασθείς, 
αί δέ φήμαι περί αυτοκτονίας του ήσαν καθαρά καί κακότεχνος σκη
νοθεσία.

Ό  ιστός τής άράχνης.

Έ ν τοσούτω έν ταΐς περίφερείαις Μαλγάρων, Μυριοφύτου, 
Ραιδεστοΰ έξηκολούθει ό διωγμός κατά τού Ελληνικού στοιχείου ύπό 
μυρίας άφορμάς καί μορφάς.

Ή κυριωτέρα αίτια τής έκτοπίσεως τών ομογενών ύπήρξε τό 
ζήτημα τών φυγοστράτων καί λιποτακτών. 'Υπό τήν δικαιολογίαν δτι 
μία οίκογένεια κρύπτει φυγόστρατον, τέκνον, συγγενή ή καί φίλον, 
έξετοπίζετο ολόκληρος άνευ άλλης διατυπώσεως. Τό μέτρον τής άπε- 
λάσεως οικογενειών κατά τόν ’Ιούνιον 1918 έγενικεύθη καθ’ δλην τήν 
έκτασιν τής ’Ανατολικής Θράκης. Μετά τών δήθεν δέ στρατευομέ- 
νων νέων συνελαμβάνοντο διδάσκαλοι καί ιερείς καί παρεπέμποντο
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είς τό Στρατολογικόν Γραφεϊον ανευ άλλης δίατυπώσεως. Μόνον είς 
τήν νησίδα του Μαρμαρά άπεστάλησαν έκ τής περιψερείας Ραιδε- 
στου εκατόν πεντήκοντα οίκογένειαι φυγόστρατων.

Του διωγμού προΐστατο ό Νομάρχης Άδριανουπόλεως Χατζή 
Ά δ ή λ  Βέης δστις όμιλών διά τό μέλλον τής Θράκης εΐπεν : « Ό  ιστός 
τής αράχνης θά περιβάλη ολόκληρον τήν Θράκην νεκράν».

Στα τίϋτική έκτοπιοϋ'έντων ομογενών.

Παραθέτομεν έξ έπισήμων έγγράφων στατιστικήν τών έκτοπι- 
σθέντων υπό τών τουρκικών ’Αρχών έκ τών πόλεων, κωμοπόλεων 
καί χωρίων τής έκκλησιαστικής περιφερείας 'Ηρακλείας. Ό  πίναξ

τό δυνατόν, δύναται νά θεωρηθή ακριβής :

Τμήμα Ραιδεστοϋ Άπελαθέντα άτομα
Ραιδεστός 3.750
Πάνιδον 2.500 ολόκληρον
Κούμβαον 3.500
Να'ιπκιοϊ 2.500 »
Σχολάριον 6.000 »
Σιμιτλή 3.000 »
Τσανακτσή 750 »
Σελτζίκιο'ΐ 1.250 »
Κιοσελέζ 500 »

Τμήμα 'Ηρακλείας
Ηράκλεια 2.250 »
Γενή ΤσιφλΙκ 500 »
Σουλτάνκιοϊ 500 »

Τμήμα Μαλγάρων
Χάσκιοϊ 300 »
Καλύβια 400 »

Τμήμα Χαριουπόλεως
Χάσκιοϊ 550 »
Κέπετσι 300 »

Τμήμα Μακράς Γέφυρας
Μακρά Γέφυρα 300 »
Σουμπάσκιοϊ 900 »
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Τμήμα Κεσσάνης
Κεσσάνη
Μουζαλή
Σιγλι
Μαύρες
Γ ραμβουνά
Καδήκιοϊ
Μαχμοΰτκιοϊ
Βάρνιτσα
Τσελτίκι
Φακίρμα
Καράτεπε
Καρλήκιοϊ
Κουρουτζουκιοϊ.
Χιδίρκιοϊ
Μπεγει δίκιοϊ
Χατζηγύριον
Παζάρδερε
Κουρούτσεσμε
Μεγαρίσιον
Σαζλήδερε
Καράτσαλη
Έξαμήλιον

Μ ετατα π ισθέντα άτ ο μ α 
2.000 

275 
350 
350 

1.350 
200 
600 
200 
300 
500 
200 
750 
350 
250 

1.250 
800 
250 

90 
500 
200 
300 
750

Τ μ ή μα Μ α λγ ά ρ ω ν
Κάρυά
Σουλτάνκιοϊ

500
1000

Τμήμα Μακράς Γέφυρας 
Δερβινάκι 860
Καβατζήκι 750
Πόλις Μακράς Γέφυρας 600 
Ίμπρίκτεπε 1.500
Λαλάκιοϊ 250
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Η Ε Κ Α Τ Ο Μ Β Η

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 

ΑΡΠΑΓΗ -  ΑΤΙΜΩΣΙΣ -  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Τά έν συνεχεία παρατιθέμενα στοιχεία προέρχονται άπό πίνα
κας τών οικείων Μουχτάρηδων, Προκρίτων (Δημογερόντων) καί Ε π ι 
τροπών τών άναφερομένων χωρίων.

Είς τό Χάσκιοϊ έτυφεκίσθησαν οί έξης : Δημήτριος Σταύρου, 
Νικόλαος Γρηγορίου, Στέφανος Ζήση, ’Αθανάσιος Νικολάου, ’Αθα
νάσιος Ίωάννου, Χαράλαμπος Χρήστου, Κωνσταντίνος Νικολάου, 
Δημήτριος Κωνσταντίνου, Δημήτριος Θεοδώρου, Γεώργιος Τάσσος, 
Δημήτριος Γεωργίου, Δαμιανός Μιχαήλου, Ειρήνη Τάσσου, ’Αθανά
σιος Γεωργίου, Δρόσος Γεωργίου, ’Απόστολος Κωνσταντίνου, Δημή- 
τριος Μανώλη, Κων)νος Δημητρίου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Μι
χαήλ Γιουγάν, Μανώλης Φωτάκης, ’Ιωάννης Μαργαρίτης καί Κων
σταντίνος ’Αναστασίου.

Έκρεουργήθησαν διά σπάθης ύπό βασιβουζούκων ό ’Αναστά
σιος Χρήστου καί Χρηστός Λάμπου, άμφότεροι 20 έτών, άφοϋ έβιά- 
σθησαν ύπό τών κτηνανθρώπων.

’Επίσης έδολοφονήθησαν ό ’Αθανάσιος Κίργιου, Νικόλαος Χρή
στου καί Δημήτριος Στεφάνου.

’Εντός τοθ κεντρικού φρέατος τού χωρίου εύρέθησαν τά πτώ
ματα τής θεοδοσούλας Χαραλάμπους καί τής Δάφνης θεοδώρου, 
αϊτινες έπροτίμησαν τήν αυτοκτονίαν, τής άτιμίας.

Τοΰ προκρίτου Χρήστου Αάμπου άπέκοψαν τήν ρίνα, τά ώτα 
καί έξώρυξαν τούς οφθαλμούς δπως έξαναγκασθή καί άποκαλύψη 
τούς θησαυρούς του. Οΰτος έκ τών βασάνων άπεβίωσε.

Αί όλικαί ζημίαι τών χωρικών άνέρχονται είς 17.801 λίρας. Οί 
Τούρκοι στρατιώται ψεύγοντες συναπεκόμισαν 150 βόας, 95 βουβά
λους, 1.522 πρόβατα, 5.172 μεγάλα κιλά σίτου, 82 'ίππους καί 209 
άγελάδας.

Τό τσιφλίκιον Σακτσέ άποτελούμενον έξ εννέα οικιών έπυρπο- 
λήθη ολόκληρον.

Ό  Βασίλειος Ά δά μ  έκάη ζών έν τή κλίνη του. Οί Τούρκοι φεύ- 
γοντες συναπεκόμισαν 25 βόας, 6 βουβάλους, 25 'ίππους, 17 ά γελά 
δας, 955 πρόβατα καί 2.500 μεγάλα κιλά δημητριακών καρπών. Τό 
χωρίον ’Αλμαλή ύπέστη ζημίας άνερχομένας είς δέκα έννέα χ ιλ ιά
δας λιρών.

Έτυφεκίσθησαν έκ τών χωρικών οί έξής : ’Ιωάννης Κουλάς, ’Αν- 
δρέας Ευθυμίου, Νϊκος Μασσώνης, Άρχοντής Μασσώνης, Ιωάννης
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Παπανικολάου, Ιωάννης Μαγτάκης, Δημήτριος Πάτρας, Άργύριος 
Ευστρατίου, Κυριαζής Τσελέκης, Κυριαζής ’Αναγνώστου, Τσελέκη, 
Δημοσθένης Δημητρίου, Παναγιώτης Δάλας, Σουλτάνα Μασουτούδη, 
Γεώργιος Τσακίρης, Νικόλαος Γκόθρας, Ίοαάννης ’Αναγνώστου, 
’Αθανάσιος Λαγός, Κυριάκος Δελής, Σταύρος Ρεπιτσιώρης, Γεώρ
γιος Ζέπτσου, καί Δήμος Βαλαπουγούκης.

Οί Τούρκοι φεύγοντες συναπεκόμισαν 67 αγελάδας, 51 βόας, 
6 ! 'ίππους, 95 όνους καί 400 πρόβατα.

Είς τό χωρίον Δογαντζή έδολοψονήθησαν ύπό του τακτικού 
τουρκικού οπρατου οί εξής: Γεώργιος Χρήστου, Σπυριδάκης, Δούκα, 
Λαμπής Δήμου, Γεώργιος Σπυριδάκης, Ευθύμιος Κωνσταντίνου, 
Γεώργιος Νικολάου, ’Ιωάννης ’Αντωνίου, Χρήστος ’Αναστασίου, 
’Απόστολος Σιδέρης, Χρήστος Ίωάννου, Μαρία Ευθυμίου, Βασιλική 
Ευθυμίου, Μαρία Μανούση, Μ αλαματένια Ά νδρέου καί Σουλτάνα 
Ήλιου. Οί Τούρκοι φεύγοντες συναπεκόμισαν 3.500 μεγάλα κιλά δη
μητριακών καρπών, 122 ζεύγη βοών, 72 βουβάλους, 203 αγελάδας, 
52 'ίππους, 62 όνους, 2264 πρόβατα καί 975 αίγας.

Είς τό χωρίον θυμήτιαοϊ, έδολοφονήθησαν οί εξής : θεοχάρης 
Πενίκου, ’Ιωάννης Παράσχου, Ευάγγελος Νικολάου, Δημήτριος Λα
πάς, θω μάς Παναγιώτου, ’Αρετή Παναγιώτου, Γεωργάκης ’Άντριας, 
Χαρήτος Παναγιώτου, Γεωργάκης θεοφάνους, Μανούσης Τάσσος, 
Δημήτριος Τάσσος, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Σταυ- 
ρακάκης, Θεοδόσιος Νικολάου, Γεώργιος θυμιανου, ’Απόστολος 
Γεωργίου, Παναγιώτης Ά δ ά μ , Παναγιώτης Γεωργίου καί Κωνσταν
τίνος Δημητρίου.

Τό χωρίον έλεηλατήθη ήρπάγησαν δέ 243 βόες, 47 βούβαλοι, 
14 'ίπποι, 48 όνοι, 438 πρόβατα καί 166 αιγες.

Έ ν  Καλυβίοις έκτος του άναφερομένου καί αλλαχού ίερέως 
τής μονής Ίβήρων Εύδοκίμου, έτυφεκίσθησαν έν όλω 31 άτομα.

cO ίερεύς Χρήστος καί οί πολΐται, Δημήτριος Λαμπή, Μαυρου
δής Σάββα, Ευστράτιος Μαυρουδής, Γεώργιος Νικολάου, Νερατζής 
Δημητρίου, Κωνσταντίνος Παναγιώτου, ’Αργύριος Αθανασίου, 
’Αθανάσιος Δημάκης, Ίωάννου Δημάκης, ’ Εμμανουήλ Βασιλείου, 
Μαργαρίτης θεοχάρους, Ιωάννης Κωνσταντίνου, Νικόλαος Χρυσά- 
φης, Χρήστος Δημητρίου, Ευστάθιος Παναγιώτου, Μαυρουδής Γεωρ
γίου, Εύαγγέλω  Γαλατζή, Κων)τΐνος ’Αθανασίου, Βασιλοπούλα 
Σπύρου, Πολυξένη ’Αθανασίου, Ευφροσύνη Δημητρίου, Δημητρούλα 
Χρήστου, Δέσποινα ’ Αθανασίου, Δέσποινα Δημητρίου, Φωτεινή Σ ά β 
βα, Νικόλαος Χατζόγλου, Δήμος Ή λία καί Λεμονιά ’Αντωνίου.

Έλεηλατήθησαν δέ έκ τών Καλυβιών 3.578 μεγάλα κιλά σίτου»
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2.650 αραβοσίτου, 1.720 καναροσπόρου, 1548 κριθής, 800 σικάλεως, 
517 λιναροσπόρου καί ήρπάγησαν 517 πρόβατα, 380 α ίγες, 55 βόες, 
34 αγελάδες, 71 βούβαλοι, 27 ϊπποι, 22 δνοι καί 45 χοίροι.

Τό χωρίον Κιουρτλή κατεστράφη τήν 4ην Ιουλίου 1913. Έ κ τών 
κατοίκων αύτοΰ έδολοφονήθησαν οί ’Ιωάννης Γεωργίου, Γεώργιος 
Δημητρίου, Γεώργιος Κωνσταντίνου (Μουχτάρης) Δανιήλ Παναγιώ
της, ’Αθανάσιος Πολυζώης, Γεώργιος Ίωάννου, Ιωάννης Παράσχου, 
Νικολάκης Ίωάννου, Δημήτριος Μαργαρίτης, Παναγιώτης Ά δ ά μ , 
Δημητρός Κωνσταντίνου, Χρηστός Κωνσταντίνου, Δημητρός Κωστή, 
Γεώργιος Ευθυμίου, Χαρίτων Ίωάννου, θεολόγος Κωνσταντίνου, 
Μαυρουδής Ίωάννου, ’Αναστάσιος Μαυρουδής, Γεώργιος Τάσσου, 
Δημητρός Γεωργίου, Παρασκευή Κωνσταντίνου, Κυρατσούδα Παπαϊ- 
ωάννου, Στόνα Κων)τίνου καί Παναγιώτης Παναγιώτου.

Μετά πολλάς βασάνους οί τακτικοί Τούρκοι στρατιώται άπέ- 
κοψαν τά ώτα τών έκ Κιργίου ’Αθανασίου καί Γεωργίου Κωστή. Ή 
εκκλησία του χωρίου 'Άγιος Ευθύμιος έκάη. 'Ηρπάγησαν 133 βόες, 
30 βούβαλοι, 68 άγελάδες, 81 ϊπποι, 59 δνοι, 1870 πρόβατα καί 
68.500 λίραι.

Είς τό χωρίον Δαούδελε έδολοφονήθησαν οί Γεώργιος Πανα- 
γιώιου, Χαράλαμπος Γιαννούλης, Γεωργάκης Ευαγγέλου, ΣπΟρος 
Βαγγέλης, Ξάνθος Αντωνίου, Τασούλα Νικολάου καί Χρηστός Ευ
αγγέλου.

Τό χωρίον Δεβερίκιο ϊ έλεηλατήθη.
Είς τό χωρίον Καρατζά Χαλήλ τακτικός τουρκικός στρατός συ- 

νέλαβεν δλας τάς γυναίκας, τάς όποιας έβίασεν. Άποχωρών ό στρα
τός ήρπασε 92 μεγάλα κιλά δημητριακών καρπών, 20 βόας, 80 'ίπ
πους, 18 δνους, 48 βουβάλους, 200 πρόβατα καί 10 000 λίρας.

'Ο Χρηστός θεοδώρου 27ετής έδολοφονήθη.
Τό χωρίον Γιουσούζκιοϊ έλεηλατήθη, αί δέ ζημίαι άνέρχονται 

είς 64 789 λίρας.
Τό χωρίον Πασάκιοϊ έλεηλατήθη αί δέ ζημίαι άνέρχονται είς 

24.000 λίρας.
Ό  Μανώλης Φωτάκης καί ό Δημήτριος Νικολάου έδολοφονή

θησαν.
Τά χωρία Ίλανλή, Τετίκιοϊ, Καράβουναρ, Κάρυά, Δουλούκιοϊ 

έλεηλατήθησαν.
Τό χωρίον Δεβετζήκιοϊ έσώθη τής λεηλασίας διότι οί κάτοικοι 

αύτοΰ φημίζονται διά τήν γενναιότητα καί τήν καλήν χρήσιν τών 
δπλων.

Τό Χωρίον Τατάρκιοϊ έλεηλατήθη, έπυρπολήθη καί άνεσκάφη.
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Έδολοφονήθησαν δέ οί κάτωθι : Ό  ίερεύς παπά Μανασσής. Ή
γραια Κονδύλω εύρέθη άπηγχονισμένη έπί τίνος δένδρου του κήπου 
της. Πολυζώη ’Αργυρίου, ’Ανέστης Μαυρουδής, ’Αλέξανδρος ’Α- 
νέστης, Μιχαήλ ’Αθανασίου, Κυριαζής Μαυρουδή, Κωνσταντίνος 
Γεωργίου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Γιάννης Δημητρίου, Ξόπλης Κο- 
μνηνοΰ, ’Αργύριος Μάνθου, Στέργιος Μάνθου, Δημητράκης Γιαλα- 
ξής, Τριαντάφυλλος Λάμπου, ’Ά τρος  Αάμπου, Γιαννούλα Κυριαζή, 
"Αθανάσιος Ά σ το υ ,  Νικόλαος Ναλμπάνης, Χρηστάκης Αάμπου, 
Κων)νος Γιοβάνογλου, Παναγιώτης ’Αλεξάνδρου καί Χρηστάκης 
Βαγγέλη

’ Επίσης έφονεύθησαν πέντε μικρά παιδία.
Τό χωρίον Ρέπετζη ή Δουράπετζη κατεοπράφη έξ ολοκλήρου, 

έκ τών κατοίκων δέ έσφάγησαν οί εξής: ’Αργύριος Γεωργίου, Δημή- 
τριος Χριστοδούλου, ’Αθανάσιος ’Εμμανουήλ, Κυριάκος Χριστοδού
λου, Ζαχαρίας ’ Εμμανουήλ, Γεο^ργάκης Κυριαζή, Βαγγέλης Πασχά- 
λη, Σπΰρος Γεωργίου καί Κωνσταντίνος Μόσχου.

Τό χωρίον Κασήμπασα έλεηλατήθη, ήρπάγησαν δέ 135 ζεύγη 
άγελάδων, 14 ϊπποι, 40 όνοι καί 2.000 πρόβατα.

Είς τό χωρίον Φαρασλή ήρπάγησαν 70 ζεύγη άγελάδων, 65 
βούβαλοι, 25 ϊπποι, 250 άγελάδες, 1.000 μεγάλα κιλά δημητριακών 
καρπών καί 2.000 πρόβατα.

Τό χωρίον Κεστρίτσα μόνον ήτιμάσθη. ’Απόσπασμα τακτικού 
τουρκικού στρατού συνέλαβεν δλας τάς κορασίδας καί τάς γυναίκας 
τοΰ χωρίου καί έπί δύο νύκτας ώργίσσεν έπ ’ αύτών.

Τό χωρίον Ά κίντζαλη έλεηλατήθη, διηρπάγη καί ήτιμάσθη.
Τό χωρίον Σουμπάσκιοϊ έκάη ολόκληρον, αί δέ κορασίδες καί 

αί γυναίκες έβιάσθησαν. Ήρπάγησαν 6.000 μεγάλα κιλά δημητρια
κών καρπών, 200 ζεύγη βοών, 49 βούβαλοι, 600 άγελάδες, 100 ίπ 
ποι, 3.000 πρόβατα καί 1.500 αιγες. ’Εκ τών κατοίκων έφονεύθησαν 24.

Είς τό χωρίον Δογάνκιοϊ έφονεύθησαν δύο κοράσια του Μαυ
ρουδή Γιάννη καί δύο κοράσια τοΰ Κωνσταντίνου Παράσχου. ’Ετυ- 
φεκίσθησαν δέ οί έξής : Δημήτριος ’Αδάμ, Νικολάκης Μαυρουδής, 
Γεώργιος Δημητρίου, έν κοράσιον του Κυριαζή Ευαγγέλου, ’Ανα
γνώστης Πολυζώης, μετά τοΰ κορασιού αύτοΰ, Γεώργιος Θεοδοσίου, 
θεοδωράκης Γεωργίου, ’Αθανάσιος Χριστοδούλου, Δημήτριος K gdv- 

σταντίνου, έν κοράσιον τοΰ Παναγιώτου Μόσχου, Ζήσης Δημητρίου, 
Μιχαήλ ’Αγγελάκη, Γεώργιος Στρατής, δύο κοράσια τοΰ Χρήστου 
Ευαγγέλου καί έν κοράσιον τοΰ Παναγιώτου ’Αργυρίου. Ή ρπάγη
σαν 941 α ίγες, 2.000 πρόβατα, 90 ονοι, 25 ϊπποι, 344 άγελάδες καί 
1.418 μεγάλα κιλά δημητριακών καρπών.
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Τό χωρίον Μαστανάρι έλεηλατήθη.
Τό χωρίον Δερβενάκι έλεηλατήθη, ήρπάγησαν δέ 78 βόες, 65 

άγελάδες, 2 ί βούβαλοι, 40 ϊπποι, 17 δνοι, 1.120 πρόβατα, 731 αΐγες 
καί 4.140 λίραι.

Τό Χωρίον Καβατζήκι έκάη. Έ κ  τών κατοίκων έδολοφονήθησαν 
οί έξης : Τριαντάφυλλος Ευστάθιος, Θεόδωρος Δημητρίου, ’Αντώνιος 
Γεωργίου, Μιχαήλ Δημητρίου, Φίλιος ’Αθανασίου, ’Αθανάσιος Σ ω 
τηρίου, Βασίλειος Λάμπου, Λάμπος Δημητρίου, Κρυστάλη, Ε υά γγε
λος ’Αποστόλου, ’Αθανάσιος Δημητρίου. "Ολαι αί κορασίδες καί αί 
γυναίκες ήτιμάσθησαν. Ήρπάγησαν 393 βόες καί βούβαλοι, 2.180 
αιγοπρόβατα καί 5.000 μεγάλα κιλά δημητριακών καρπών.

Τό χωρίον Κατίκελι έλεηλατήθη τήν 8ην ’Ιουλίου, ώς έπίσης 
καί τά χωρία Δερέκιοϊ, Κήρκιοϊ, ’Αλτηντάς, Καρατζά Χαλήλ, Λαλά- 
κιοϊ, Μαλκότση, Χιρσίζ, Καδήκιοϊ καί Ίμπρίκτεπε. Τό τελευταΐον 
προσεβλήθη ύπό χολέρας πλεΐστοι δέ τών κατοίκων άπέθανον έκ τής 
φοβέρας νόσου. Τό χωριον Κατηχαλέ έλεηλατήθη.

Έ ν  τή κωμοπόλει Κεσσάνη έδολοφονήθησαν οί εξής : Δημήτριος 
Πέτρου, Παναγιώτης Κιρμηζά, Γιάννης Περπάτης, ’Αναστάσιος Περ- 
πάτης, Παναγιώτης ’Αναστασίου, Δεκέλης ’Αναστάσιος, Όδυσσεύς 
Αύγερινός, Χήρα Σοφία, Δημήτριος Βασμάκης, Ζαχαρίας, Ε λ έν η  
ΚαργίατζοΟδα, Αύγερινός Γεώργιος, Δημήτριος Χριστόρας, Κωνσταν- 
τής Τζελέπης, Χρηστάκης Καλοφώτης, Σιδέρης Κανδηλανάπτης, ’Αρι
στείδης Παυλάκης, Έ λισσάβετ Ίωάννου, Γεώργιος Λουκάς, Δημή- 
τριος Δελή Γεώργης, Χαράλαμπος Κουρτέσης, Μαριγώ Λεωνίδα, 
Μανώλης Βλασάκης, Μανώλης Τσομπάνης καί ’Απόστολος Τσομ
πάνης.

Τό χωρίον Γραβούνα έλεηλατήθη, έκ τών κατοίκων δέ έδολοφο
νήθησαν οί εξής: Κωνσταντίνος Κριλάκης, Βασίλειος ’Αλεξάνδρου, 
θεολόγος θεοδώρου, Κων)τΐνος ’Αλέξη, ’Αντώνιος ’Αθανασίου, Πα
ναγιώτης ’ Αγγελής, Νικόλαος ’Αγγελής, Δημήτριος ’Αλεξάνδρου, 
Γεώργιος θεοδώρου, Κων)τΐνος Μαρτίνης, Δημήτριος θεοδώρου, 
Παναγιώτης Σίνου, ’Αρελάκης Κωνσταντίνου, ’Αναστάσιος Α λ ε ξ ά ν 
δρου, Σταύρος ’ Αλεξανδρής, Δημήτριος θεοφάνους, Εύάγγελος 
Αθανασίου, καί Κωνσταντίνος ’Αχίλλέως.

Τό χωρίον Μαχμούτκιοϊ έλεηλατήθη. Έ κ  τών κατοίκων έδολο
φονήθησαν οί εξής: Γεώργιος Χρήστου, Νικολάκης Γιάννη, ’Αθανά
σιος θεοδώρου, Νικόλαος Χριστοδούλου καί Ιωάννης Παναγιώτου.

Τό χωρίον Κουρού Τσεσμέ κατεστράφη, έκ δέ τών κατοίκων 
έφονεύθησαν πέντε.

Τό χωρίον Βαϊραμίτσι έλεηλατήθη. Έ κ  τών κατοίκων έσφάγη-
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σαν οι έξης: 'Αναστάσιος Κώστας, Νικόλαος Χιώτης, Χρήστος Μυ
λωνάς καί Κρυσταλένια έκ Πλαγιαριάς.

Τό χωρίον Καράτσαλη κατεστράφη, έκ δέ τών κατοίκων έδολο- 
φονήθησαν οί Δημήτριος Γιάννου καί Μιχαήλ Στέψου.

Τά χωρία Μεγαρίσιον, Χατζηγύριον, Τσελτίκι, Μάλτεπε καί 
Μουζαλή έλεηλατήθησαν.

Τό χωρίον Μπεγενδίκιοϊ κατεστράφη, Έφονεύθησαν έκ τών κα
τοίκων ό 'Αριστείδης Κωνσταντίνου, καί Σταμάτης Χρήστου, ήρπά
γησαν δέ 1530 πρόβατα, 50 άγελάδες καί βούβαλοι καί 2 ΐπποκ

Τα χωρία Παζάρδερε, Βασα'ί'τιον καί Κουρουτζούκιοϊ έλεη
λατήθησαν.

Τό χωρίον Χαδίρκιοϊ έλεηλατήθη, έκ δέ τών κατοίκων έδολοφο- 
νήθησαν οί Θεόδωρος Ζαχαρία, Δημήτριος Δήμου καί ή γραία  Γιαν- 
νούλα.

Τά χωρία Καράτεπε καί Φακιρμά ύπέστησαν μικράς κατα- 
στροφάς.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ

Περιφέρεια Ραιδεατοϋ
Έ ν  τή πόλει Μαλγάρων 
Έ ν  τώ χωρίω Καλυβιών

Έδολοφονήθησαν 108 
»  5
» 31

Έ λληνες

» » » Χάσκιοϊ » 32
» » » Σάκτσα » 1
» » » Ά λ μ α ν λ ή » 22
» » » Δογαντζή » 15
» » » θυμήτκ ιο ϊ » 19
» » » Κιουρτλή » 24
» » » Δαούδελε » 7
» » » Καρατζά Χαλήλ » 1
» » » Πασάκιοϊ » 2

Περιφέρεια Χαριουπόλεως
Έ ν τώ χωρίω Χάσκιοϊ 
» » » Τατάρκιοϊ
» » »  Ρέπετζι

267

30
28
9

334
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Έ κ μεταφοράς δολοφονηθέντες 334 
Π εριφέρεια  Μακράς Γεφύρας 
Έ ν  τώ χωρίω Σουμπάσκιοϊ Έδολοφονήθησαν 24

» 21
» 11

Δογάνκιοϊ
Καβατζήκι

390
Π εριφέρεια  Κεσσάνης
Έ ν  τή πόλει Κεσσάνης » 25
Έ ν  τώ χωρίω Μαύρες » 20

» » » Γ  ραβούνα » 18
» » » Μαχμούτκιο’ί » 5
»  » » Κουρούτσεσμε » 5
» » » Βαϊραμίτσι » 4
» » » Καράτσαλι » 2
» » » Μπεγενδίκιοΐ » 2
» » » Χιδίρκιοϊ » 3

474

Έ λληνες

Σύμφωνα πρός τά συγκεντρωθέντα στοιχεία τών άνω πινάκων, 
οί δολοφονηθέντες 'Έλληνες τής επαρχίας Ήρακλείας Νομού Ραιδε- 
στοΰ, άνέρχονται είς 474. Έ ξ  άλλων δμως πηγών εξάγεται δτι τά 
θύματα ε ίνα ι περισσότερα άνερχόμενα είς 628 Έ λ λ η ν α ς  μεταξύ τών 
όποιων συμπεριλαμβάνεται καί αρκετός άριθμός ’Αρμενίων.

’Ακριβής στατιστική θυμάτων, ύπό τάς τότε έπικρατούσας συν- 
θήκας τοΰ φόβου καί τρόμου δέν ήτο δυνατόν νά καταρτισθή, δύνα- 
ται δέ ώς έκ τούτου νά έξαχθή τό συμπέρασμα, δτι τά θύματα ύπερ- 
βαίνουν τούς άνω αριθμούς.



*

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Διά τήν δημοσίευσιν τοΟ τρίτου μέρους «περί έπιστροφής τών 
Τούρκων καί έκκενώσεως τής Ά ν α τ .  Θράκης» του παρόντος τόμου 
διετηρούσαμεν ισχυρούς ενδοιασμούς έκ φόβου μήπως συντελέσωμεν, 
έστω καί άδοκήτως, είς τήν χαλάρωσιν τών μεταξύ Ε λ λ ά δ ο ς  καί 
Τουρκίας σχέσεων, αϊτινες παρά τήν ύφισταμένην συμμαχίαν καί 
συνεργασίαν είς τήν Τριμερή Βαλκανικήν τοιαύτην καί εις τό ΝΑΤΟ, 
ένεφάνιζον τόν τελευταΐον καιρόν δυσοίωνα νέφη. Τάς βάσεις τής συμ- 
φιλιώσεως τών δύο προαιώνιων έχθρών εΐχον θεμελειώσει δύο μεγά 
λοι έθνικοί άνδρες, ό Ε λευθέρ ιος  Βενιζέλος κ α ίό Κ εμ ά λ  Άττατούρκ. 
'Η ιδέα τής πραγματοποιήσεως τοΟ τεραστίου αύτοΰ άλματος τής 
συνεργασίας ήτο ορθή καί επιβεβλημένη Λόγοι σοβαροί, γεωγραφι
κοί καί στενής γειτονίας, καθίστων άναγκαίαν καί χάριν τής παγκο
σμίου ειρήνης, άλλά καί διά τήν ήσυχίαν τών έπί πολλά έτη ταλαι- 
πωρηθέντων γειτόνων λαών, νά λησμονηθή τό θλιβερόν παρελθόν 
καί νά άνατείλουν καλλίτεραι ήμέραι μεταπολεμικής ήρεμίας καί ε ι
ρηνικής προόδου. Τό μειονέκτημα έν τούτοις τής ληφθείσης άποφάσεως 
συνίστατο είς τό δτι ό μέν Ε λλη ν ικ ό ς  λαός, πολιτισμένος καί συγ
χρονισμένος, ώς διδάσκει καί ή άρχαία καί ή νεωτέρα ιστορία του, 
θά έπειθάρχει είς τάς γνώμας καί έπιταγάς του ιστορικού ηγέτου 
του, καί θά συνεμορφοΰτο πρός τάς περί λησμοσύνης του παρελ
θόντος καί ειλικρινούς συνεργασίας συμφωνίας. Ά ντιθέτω ς δμως, 
χωρίς νά αμφισβητηθούν αί άγαθαί διαθέσεις καί σώφρονες προβλέ
ψεις τοΰ Τούρκου άρχηγοΰ, άποβλέψαντος καί είς τήν άναμόρφωσιν 
τής χώρας του, δέν ήτο δυνατόν νά προεξοφλήση οΰτος τήν ύποτα- 
γήν του τουρκικού λαου, ή ιστορία τοΰ όποιου άπό άρχαιοτάτων 
χρόνων άπέδειξεν δτι διετήρει τήν κτηνωδίαν τής έξ Ά να τολ ίας  του- 
ρανικής του προελεύσεως. ’Απεναντίας, ή πάροδος τών χρόνων δχι 
μόνον δέν έξήλειψε τά βάρβαρα ένστικτα καί τό παλαιόν μΐσος τών 
Τούρκων, ά λ λ ’ εξ άντιθέτου ουτος μέ τήν ψευδή επιφάνειαν πλαστής 
δημοκρατικότητος καί ανυπάρκτου προόδου έπέτυχε νά μηχανορ- 
ραφή χονδροειδώς καί νά τελειοποίηση τήν μέθοδον τής εμφύτου κα- 
κοπιστίας καί οργανωμένης έκδηλώσεως τής άγριας καταγωγής του.

Ή έμπιστοσύνη πρός τούς δύο μεγάλους ήγέτας έδημιούργησε
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τότε γενικήν αισιοδοξίαν. Τάς έλαχίστας αντιρρήσεις καί αντιθέσεις, 
α ϊτινες προεβλήθησαν τόσον έν τή Ε λ λη ν ικ ή  Βουλή δσον καί είς 
τόν τόπον, άντιπαρήλθεν ή κοινή γνώμη μέ τήν εύχήν τής εόοοώ- 
σεως του άναληφθέντος κοσμοϊστορικοΟ έργου. Διαφωνίαι έν τούτοις 
άνεφύησαν και μεταξύ του πνευματικού κόσμου, δταν δέ ό έθνικός 
μας ποιητής Παλαμάς έδημοσίευσεν ένθουσιώδες ποίημα ύπό τόν 
τίτλον «Νέα ιστορία γράφεται.. .», ό έπίσης έθνικός ποιητής μας Τί- 
μος Μωραϊτίνης, μή συμμεριζόμενος τούς έκδηλωθέντας ένθουσια- 
σμούς, άπήντησε καί αυτός διά ποιήματος, δπερ άνευρίσκομεν είς τό 
άρχεΐον μας, έδημοσιεύθη δέ προσφάτως καί είς τήν «Ε σ τ ία ν »  καί τό 
παραθέτομεν κατωτέρω λόγω τής έξαιρετικής έπικαιρότητός του :

Νέα ιστορία γράφεται, μπαίνει ή παληά στήν πάντα' 
τό Είκοσιένα έσβυσε, φουντώνει τό Τριάντα !

Κερνάτε πολεμάρχοι.
Ά π ’ άκρη σ ’ άκρη ά π ρ έ-μ ιν τ ί :  Κρεμάν’ τόν Πατριάρχη!
Τό λέει στήν ’Ά γκυρα  ό Α γ ά ς ,  τό λεν  κ ι’ οί ναργιλέδες.
Τό λέει κι’ ό πετροκότσυφας κι’ ή κόττες στο κοττέτσι'
’Έ λα , λοητόν, καί φέρε μας παιδί καί τούς μεζέδες :
Τόν Ρήγα έχουμε σφαχτό, τόν Διάκο κοκορέτσι!
Νέα ιστορία γράφεται, μέ μιά καινούργια πέννα,
Ρουλέττας γ ίνετ ’ άριθμός καί τό Είκοσιένα,
Ξαναγυρίζει ό Χασεκής, μοντέρνος Βοεβόδας
Καί τού Ζαλόγγου ό χορός γίνεται φόξ τής μόδας !....
Νέα ιστορία γράφεται σέ Περσικά χαλιά 

καί σβύνει τήν παληά.
’Ήτανε δλα ψέμματα : Είς τών Ψαρών τήν ράχη 
'Η δόξα δέν περπάτησε τραγουδιστή, κουτέ,
’Άσπρη ε ίν ’ ή νύχτα στά βουνά καί δίχως χιόνι οί βράχοι 

Κ ι’ ό Έ λ λ η ν  δέν ξεσπάθωσε ποτέ !

Νέα ιστορία γράφεται σέ Περσικά χαλιά 
Καί βγαίνει στο ξεπούλημα ή παληά :
— Έδώ  τσαπράζια, βρέ παιδιά, φλοκάτες φουστανέλλες 

ήρώων κ ι’ ήμιθέων'
Νά τό σπαθί τού Μπάϋρον κι’ ή χρυσωμένες σέλλες 

τών Κολοκοτρωναίων’
Νά καί τό χάνι τής Γραβιάς κΡ δ,τι παληό θυμίζει 

Μιά δόξα Ε λλην ική ,
Κ ι’ άντί για γαλανόλευκη σημαία, ας κυματίζη 
Κόκκινο μισοφέγγαρο καί σούβλα Τουρκική !

ΤΙΜΟΣ Μ Ω Ρ Α Τ Τ ΙΝ Η Σ
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Καί ήρξατο μέν μέ αμοιβαίας επισκέψεις καί μέ εύνοϊκάς κατ’ 
αύτάς έλληνοτουρκικάς έκδηλώσεις, ή εφαρμογή τής μεγαλεπηβόλου 
εκείνης πολιτικής. Κατά τάς δεκαετηρίδας δμως, α ϊτινες έμεσολά- 
βησαν ένεψανίσθησαν πλεΐστα χάσματα καί προστριβαί, όψειλόμεναι 
είς τήν αΐωνίαν κακοπιστίαν τών Τουρκικών Κυβερνήσεων, Ινώ άπό 
ελληνικής πλευράς έτηρεΐτο άψογος καί ειλικρινής στάσις. Τά γεγο
νότα ταυτα έκτιθέμενα κατωτέρω έν πάση συντομία, έπρεπε προ 
πολλοΟ νά εμβάλλουν είς σκέψεις καί νά εξαντλήσουν τήν υπομονήν 
τών Ελληνικώ ν Κυβερνήσεων, αι'τινες έσυνέχισαν τήν τόσον έπιζη- 
μίαν διά τά εθνικά μας συμφέροντα γραμμήν τής αόστηράς τηρήσεως 
τών συμφωνιών τής Ά γκυρας.

"Ολοι ένθυμοΟνται τόν πρωτόγονον καί έξοντωτικόν φόρον 
(Βορλίκ), δν έπέβαλεν ή Τουρκική Κυβέρνησις καί διά τοϋ όποιου κυ
ριολεκτικούς έλήστευσε τάς περιουσίας τοθ ελληνικού στοιχείου. Πολ
λοί ομογενείς μή δυνάμενοι νά άνταποκριθοϋν είς τήν βαρυτάτην 
έκείνην φορολογίαν ήναγκάσθησαν νά άναχωρήσουν έκ Κωνσταντι
νουπόλεως, οί δέ παραμείναντες διά νά έξοφλήσουν έξεποίησαν τάς 
κινητάς καί άκινήτους περιουσίας των.

Ή στρατολογία έξ άλλου τών ομογενών κατά τήν γνωστήν 
τουρκικήν μέθοδον, ήν καί άλλοτε έδοκίμασαν οί "Ελληνες τής Κων
σταντινουπόλεως, κατέφερε νέον πλήγμα είς τούς στρατευομένους 
καί είς τάς οικογένειας αύτών, οϊτινες μόνον διά τής φυγής ήδύναντο 
νά σωθούν.

Δέν ε ίναι έπίσης δυνατόν νά λησμονηθή ό προδοτικός καί άντι- 
χριστιανικός ρόλος τού διαβοήτου Παπα - Εύθύμ, δστις ύπό τήν 
έμφανή προστασίαν ή καθοδήγησιν τής Τουρκικής Κυβερνήσεως 
μάς κατεξηυτέλισε προσπαθών νά ύποκαταστήση τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχειον. Ά λ λ ά  τήν κορωνίδα καί τών αθετήσεων καί τών πα
ρασπονδιών είς τάς συμμαχικός μας σχέσεις, οί άσπονδοι οδτοι φί
λοι, έθεσαν διά τού απηνούς διωγμού τών Ε λ λή νω ν  άλιέων, τούς 
οποίους κατεδίωκον ώς είσερχομένους δήθεν είς τά τουρκικά ϋδατα. 
Ά π ό  μακροτάτου χρόνου είς τούς ατυχείς τούτους βιοπαλαιστάς 
έπεβλήθησαν όλοι οί έξευτελισμοί καί αί κακώσεις τής τουρκικής 
έφευρετικότητος. Οί "Ελληνες άλιε ίς  συνελαμβάνοντο, έληστεύοντο, 
έδέροντο, έφυλακίζοντο, παρέμενον νήστεις καί γυμνοί, άνευ δέ στοι
χειώδους φιλανθρωπίας καί υγειονομικής περιθάλψεως ή έδολοφο- 
νουντο ή έπέστρεφον, κατόπιν πολυμήνων ταλαιπούριών, είς τήν πα
τρίδα πραγματικά άνθρώπινα ράκη.

Τά ανωτέρω γεγονότα καταδεικνύουν δτι οί Τούρκοι έκαιροφυ- 
λάκτουν διά νά καταφέρουν νέον κατά τού Ε λληνισ μο ύ πλήγμα καί

« Θ  ρ α κ ικ ά ν 19
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δτι προσεπάθουν νά έξεύρουν άφορμάς διά νά οργανώσουν νέους 
άπανθρώπους καί εξοντωτικούς κατά του Ε λληνικο ύ ’Έθνους διω
γμούς, διότι τό έναντίον τής φυλής μας μίσος καί ό φθόνος των διά 
τόν ύπέρτερον πολιτισμόν καί τήν πρόοδόν μας οχι. μόνον ουδέποτε 
τούς έγκατέλειψαν, άλλα προεκάλει είς αυτούς λυσσώδη μανίαν ή 
άνθησις καί άκμή τού Ε λληνισ μο ύ τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
Σμύρνης έν συγκρίσει πρός τήν ίδικήν των κατωτερότητα καί χρεω- 
κοπίαν.

Τό Κυπριακόν ζήτημα καί ή άστεία ύπόθεσις τού σκηνοθέτη- 
θέντος καψυλίου τής Θεσσαλονίκης άπεδείχθη δτι ήτο μία χονδροει
δής σκευωρία έπιμελώς όργανωθεΐσα ύπό τής Τουρκίας καί τής Τν- 
τέλλιτζενς Σέρβις. 'Ως, έκ τής έξελίξεως των άνακρίσεων καί τού 
βουλεύματος κατεδείχθη, ό Τούρκος Πρόξενος καί ό 'Υποπρόξενος 
Θεσσαλονίκης καί ό Τούρκος φοιτητής τής Κομοτινής ήσαν οί ηθικοί 
αυτουργοί, ό δέ φύλαξ (καβάσης) τού Προξενείου, σύμφωνα μέ πλή
ρεις ήχογραφηθείσας ομολογίας του, ό φυσικός καί κύριος αυτουργός.

Ά πεδείχθη  άλλωστε δτι ή έξαπολυθεΐσα κατά τήν νύκτα τής 
6ης Σεπτεμβρίου 1955 άγρία κατά τών Ε λ λή νω ν  τής Κωνσταντινου
πόλεως καί Σμύρνης έπίθεσις ήτο άνευ τής τοιαύτης γελοίας αφορ
μής προ πολλοΰ οργανωμένη παρ’ αύτής τής ιδίας τής Τουρκικής 
Κυβερνήσεως, ήτις διό τού τύπου τής Κωνσταντινουπόλεως καί Ά γ- 
κύρας έξήπτε τά πνεύματα καί ύπεδαύλιζε τήν συκοφαντίαν, τόν 
φανατισμόν καί τό μίσος κατά τού ελληνικού στοιχείου μέ σκοπόν 
τήν άφύπνισίν τών θηριωδών ένστικτων τού τουρκικού δχλου καί τής 
εύγενούς ! ! νεολαίας τοΰ έζοχωτάτου Μεντερές. Έ άν  τά άνατριχια- 
στικά καί καννιβαλικά γεγονότα τής νυκτός τής 6ης Σεπτεμβρίου δέν 
ήσαν οργανωμένα καί δέν ύπεβοηθοΰντο ύπό τής τουρκικής άστυνο- 
μίας καί τών άρχών, δέν ήτο δυνατόν έντός πενταώρου χρονικού 
διαστήματος νά έξαπολυθή ταυτοχρόνους είς δλα τά άπ’ άλλήλο^ν 
άπέχοντα σημεία τής Κωνσταντινουπόλεως τό πυρ, ή καταστροφή 
καί δ δλεθρος καί δέν ήτο δυνατόν άκόμη άνευ προπαραακευής νά 
εύρεθοΰν είς χεΐρας τών κακούργων ορδών δλα τά έργαλεΐα  καί 
σύνεργα τής καταστροφής, μέ τά όποια οί δράσται ήσαν κατά τόν 
τελειότερον τρόπον έφωδιασμένοι.

Καί ουτω κατά τήν νέαν νύκτα «τού Α γ ίο υ  Βαρθολομαίου» τής 
6ης Σεπτεμβρίου ό στρατός καί ή άστυνομία είχον έξαφανισθή καί 
μόνον μικρά δύναμις περιέζοοσε τό Πατριαρχεΐον καί δύο ή τρεις ά λ
λας περιοχάς, είς τάς όποιας, κατόπιν προδιαγεγραμμένου σχεδίου 
έδόθη διαταγή νά μή πλησιάση ό μαινόμενος δχλος. Τά γεγονότα, 
άτινα θά περιγράψοψεν έκτενέστερον κατωτέρω, έξηφάνισαν τούς
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αρχικούς ένδοιασμούς μας καί ένομίσαμεν δτι μας έπεβάλλετο έκ 
καθήκοντος νά δημοσιεύσωμεν έν τώ παρόντι δσα ύπέστη κατ’ έπα- 
νάληψιν κατά τό παρελθόν καί κατά τήν έκκένωσιν τής ’Ανατολικής 
Θράκης, ό άτυχης Ε λληνισ μό ς  άπό τήν τουρκικήν θηριωδίαν, άλλά 
καί διότι ήτο έπίκαιρον πλέον μέ τά προσφάτως διαδραματισθέντα 
νά διαφωτισθή ή κοινή γνώμη καί έκ τοΰ παραλληλισμού καί τής 
συγκρίσεως τών τότε καί σήμερον συμβάντων, νά καταδειχθή διά 
μίαν άκόμη φοράν, δτι οί Τούρκοι ε ίνα ι άνεπίδεκτοι έκπολιτίσεως 
καί δτι ή σουλτανική καί ή νεοτουρκική έποχή τής αυθαιρεσίας καί 
τών καταστροφών, ουδόλως διέφερον άπό τήν σημερινήν κακοτέχνως 
μεταμφιεσμένην δημοκρατίαν. Ά π ό  διαφόρους πηγάς, άπό αύτόπτας 
μάρτυρας, έπισήμους έκθέσεις καί δημοσιεύσεις ξένων άνταποκρι- 
τών, έσταχυολογήσαμεν καί παραθέτομεν τά κατωτέρω :

Η  τρομερά νύξ τής 6ης Σεπτεμβρίου. —  Η Τουρκία διοχετεύει

τήν μανίαν τοϋ δχλου της έναντίον τοϋ Χριστιανικού στοιχείου.

Τά τραγικά γεγονότα τής 6ης πρός τήν 7ην Σεπτεμβρίου υπε- 
ρέβησαν είς άγριότητα καί αυτά τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως ύπό τού Σουλτάνου Μεχμέτ τώ 1453. Τότε, αί όρδαί του τουρ
κικού στρατού, αϊτινες έπί δύο μήνας έμάχοντο προ τών τειχών τής 
βασιλίδος, είσήλθον είς τήν πόλιν καί άφοΰ έπί τρεις ήμέρας άδεια 
τού Πορθητού έλεηλάτησαν, κατέστρεψαν έξηνδραπόδισαν τούς κα
τοίκους καί έπώλησαν αύτούς είς τά σκλαβοπάζαρα τής Πόλης καί 
άλλαχοΰ, έσεβάσθησαν έν τούτοις τά κτίρια, άτινα διεσώθησαν κα
τόπιν άνωτέρας διαταγής. Οΰτω δέ ύφίσταντο μέχρι σήμερον αί Βυ
ζαντινοί έκκλησίαι μεταβληθεΐσαι είς τζαμιά. Τήν νύκτα έν τούτοις 
τής 6ης Σεπτεμβρίου, νέαν άποφράδα ημέραν Τρίτην, άγέλη άνθρω- 
πομόρφων τεράτων οπλισμένων μετά πάσης έπιστημονικής κακίας 
ύπό τού Δημοκρατικού ! Κόμματος τής Τουρκίας έπετέθησαν έναντίον 
τής Ε λλην ικής  μειονότητος αόπλου καί άνυπόπτου καί διέπραξαν 
τοιαύτας φρικαλεότητας, ας ε ίναι δυσχερές νά περιγράψη τις.

Ό  Πρωθυπουργός Ά δνά ν  Μεντερές έδωκε τήν διαταγήν νά 
έκτελεσθοΰν δλαι αύταί αί ωμότητες προσχεδιασθεΐσαι ύπό τοΰ Προ
έδρου τού σωματείου «'Η Κύπρος ε ίνα ι τουρκική», Χικμέτ Μπίλ καί 
έφαρμοσθεΐσαι ολίγον προ τής άναχωρήσεως τού Μεντερές έκ Κων
σταντινουπόλεως μετά τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας Τζελάλ Μπα- 
γιάρ, κατευθυνομένων είς ’Ά γκυραν. 'Όταν ή Προεδρική άμαξοστοι- 
χία άνεχώρησε μεταφέρουσα τούς άνωτάτους άρχοντας τής Τουρ
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κικής Δημοκρατίας, οί υπήκοοί των είς τήν ιστορικήν πόλιν έ^ιδον 
μαθήματα καλής καί εύγενοϋς συμπεριφοράς. Αί τοπικαί άρχαί άνε- 
κάλεσαν τούς δύο αρχηγούς, ώς μόνους αρμοδίους νά έπιβάλλουν 
τήν τάξιν, διότι ή έννοια τοΰ Κράτους πλέον τών πέντε ώρών άντε- 
κατεστάθη μέ τάς άγριότητας, τούς καννιβαλισμούς καί τόν άκράτη- 
τον φανατισμόν πηγάζοντα άπό τό μίσος έναντίον τοΰ άπαστρά- 
πτοντος καί πολιτισμένου 'Ελληνισμού καί άπό τήν στενοκέφαλον 
θρησκομανίαν έξαφανίσεως παντός τού χριστιανικού.

Ό  Ελλην ισ μό ς  τής Κωνσταντινουπόλεως ανηλεώς πληγείς 
έπόνεσε καί έθρήνησε τάς καταστραφείσας εκκλησίας, τάς έρημω- 
θείσας οίκίας, τάς άτιμώσεις, τάς έκλιπούσας περιουσίας καί τά 
τόσα άλλα δεινά, θ ά  φέρωμεν καί πάλιν είς τήν μνήμην μας τά συν
θήματα τού τουρκικού στρατού καί τών βασιβουζούκων κατά τήν έκ- 
κένωσιν τής Ανατολικής Θράκης «Γ ιάμα — Γιάκιν — Κέσιν». Τά αί- 
ώνια χαρακτηριστικά συνθήματα τής τουρκικής φυλής. Έπλανήθημεν 
νομίσαντες δτι ή Τουρκική Δημοκρατία τά έλησμόνησε. Τήν επαύ
ριον, δρθρου βαθέος, αί δύο έξοχότητες Ά δνά ν  Μεντερές καί Τζε- 
λάλ Μπαγιάρ, ώς άλλοι Νέρωνες, εποχούμενοι αύτοκινήτου διέσχι- 
ζον τήν μεγάλην όδόν τοθ Μπέϋγλου άποθαυμάζοντες τά τρομερά 
έργα τών χειρών των. 'Η πρώτη σκέψις τής Τουρκικής Κυβερνήσεως 
δέν ήτο ή περίθαλψις τών θυμάτων ή ή έκφρασις τής συγκινήσεως 
καί τής μεταμελείας της, άλλά πώς αί φοβεραί αυται τρομοκρατικαί 
πράξεις νά άποκρυβοΰν άπό τήν δημοσιότητα. Καί είργάσθη πρός 
τούτο φιλοτίμως ή Τουρκική Κυβέρνησιε.

Τήν έπομένην τών συμβάντων κατέσχεν δλας τάς εφημερίδας, 
α ϊτινες έδημοσίευον σχετικάς ειδήσεις, περιγραφάς καί φωτογραφίας. 
'Όλον αύτό τό υλικόν μετεβλήθη ώς διά μαγείας είς παράνομον καί 
έπικίνδυιον. Μόνον τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Τ ά ϊμ »  έπρόφθασε 
νά δημοσιεύση φωτογραφίας, ά λ λ ’ έν συνεχεία τά πάντα έκάλυψεν 
ή σιωπή.

Αί τουρκικαί άρχαί κατέφυγον έκ τών υστέρων διά νά καλυ
φθούν είς ώρισμένα κατασταλτικά μέτρα καί είς τήν κήρυξιν τού 
στρατιωτικού νόμου.

Ξένος δημοσιογράφος, άφιχθείς είς Ρ^ωνσταντινούπολιν μέ κα- 
θυσιέρησιν δύο μηνών, άφηγεΐται. : «δτι δέν ήδύνατο να άντιληφθή 
» μετά πάροδον τόσου χρόνου τήν έκτασιν τών καταστροφών. Παρά 
» ταΰτα δμως ή νύκτα έκείνη τής 6ης Σεπτεμβρίου, ή νύκτα τής πα- 
» ραφροσύνης καί τής καταστροφής πού κατέληξεν είς μίαν γιγαν- 
» τιαίαν λεηλασίαν άποτελει τήν κλείδα τής εισόδου είς τό εύαίσθη- 
» τον κέντρον τής κοινωνικής καί οικονομικής καταστάσεως τής συγ
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χρόνου Τουρκίας. Ά π ό  μάρτυρας καλής πίστεως, συνεχίζει τήν 
άφήγησίν του ό ξένος δημοσιογράφος, κατέστη δυνατόν νά άνα- 
συστήσω τά γεγονότα είς τάς βασικάς των γραμμάς. Τό ζήτημα 
τής Κύπρου ύπήρξεν άπλοΰν πρόσχημα διά νά κινητοποιηθή καί 
φανατισθή ή τεραστία λαϊκή μηχανή. Κατά τό διάστημα τής έσπέ- 
ρας τής 6ης Σεπτεμβρίου πριν κλείσουν τά καταστήματα, είς τήν 
πλατείαν Ταξίμ, άφετηρίαν τής μεγάλης λεωφόρου τής έμπορικής 
καί οικονομικής κινήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, περί τό μνη- 
μεΐον του Κεμάλ Άττατούρκ, φοιτηταί έξαλλοι ήρχισαν νά ώρύ- 
ωνται έναντίον τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  νά τήν ύβρίζουν καί νά έξάπτουν τό 
πολεμοχαρές τουρκικόν πνεύμα. Αί ψωνασκίαι ύπό τήν έπίδρασιν 
τοΟ συνεχώς όγκουμένου πλήθους άνευ έπεμβάσεως τών άρχών, 
μετετράπησαν είς ούρλιάσματα μίσους έκδικήσεως καί άνεμιγνύ- 
οντο μέ τάς κραυγάς τών άνθρώπων πού εύρίσκουν τήν εύκαιρίαν 
νά διαδηλώσουν τήν οικονομικήν των άθλιότητα. Χαρακτηριστικόν 
είναι δτι ειχον κινητοποιηθή διά τούτο οί κάτοικοι τών άπορωτέ- 
ρων συνοικιών του Εγιούπ Σουλτάν, ό δχλος, δστις πάντοτε ζητεί 
τά ϊδια πράγματα. Καί ή άστυνομία δέν έβλεπε, δέν ήκουε δέν 
παρενέβαινεν.

» 'Η  έκτέλεσις τοϋ σχεδίου, — "Ολοι οί αύτόπται μάρτυρες διη
γούνται δτι κατά μικράς ομάδας τό πλήθος, ώς είδικευμένοι έμπει- 
ρογνώμονες, μετά τάς έκδηλώσεις τού Ταξίμ, ήρχισε νά προχωρή 
πρός τήν λεωφόρον. Ή έναρξις τής τραγωδίας κατεπτόησε τούς 
πολίτας, οί έπιδρομεΐς δμως ένήργουν άδιατάρακτοι. Ή έκτασις 
τών καταστροφών άποδεικνύει δύο τινά. Τήν άδιαφορίαν τής άστυ- 
νομίας καί τήν προσχεδιασμένην όργάνωσίν τών τρομοκρατών. Αί 
ομάδες ήρχισαν νά διαρρηγνύουν τάς θύρας τών καταστημάτων 
καί οικιών διά καταλλήλων έργαλείων, νά συντρίβουν τάς κλειδω
νιάς, νά είσέρχωνται είς τό έσωτερικόν, νά καταξεσχίζουν ύφά- 
σματα, νά καταστρέφουν σάκκους, έμπορεύματα, όργανα καί μη
χανήματα. Ή καταστροφή έπεξετάθη είς 4000 καταστήματα προ- 
καλέσασα ανυπολογίστους ζημίας. Έκτος τού φανατισμού καί τοΰ 
μίσους κατά παντός ελληνικού, ή λεηλασία αυτη διαρκέσασα πλέον 
τού πενταώρου, ύπεδαυλίσθη καί άπό τήν κτηνώδη καί τυφλήν 
άνέχειαν καί πείναν τού τουρκικού δχλου. Ουτε ένα κατάστημα 
χριστιανικόν δέν έγλύτωσεν. Ά λ λ ά  δέν έθίγη ουτε ένα μικρόν τουρ
κικόν κατάστημα, μολονότι τοιαΰτα έγειτόνευον μέ τά ελληνικά 
καί ήτο εύκολος ή σύγχυσις. ΤΗτο καταφανές δτι οί έπιτιθέμενοι 
ένήργουν βάσει ονομαστικών καταλόγων αύστηρώς τηρηθέντων. 
’Ά λ λ ο ι  αύτόπται μάρτυρες προσθέτουν δτι ένας σεισμός ή ένας
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» κυκλών θά προεκάλει μικροτέραν καταστροφήν. Καταντά άπίστευ- 
» τος ή έμφάνισις ώρισμένων φωτογραφιών. Εις όλα τά λεηλατηθέντα 
» καταστήματα άπέμειναν μόνον γυμνοί τοίχοι δίχως έπιπλα, πόρ- 
» τες, επιγραφές, δπως συμβαίνη μετά μίαν πυρκαϊάν. ‘Ό λη  αυτή ή 
» λεηλασία υπήρξε μία κουρσάρικη έπίθεσις ωσάν έκείνας τών παρω- 
» χημένων εποχών, δταν οί αρχηγοί τών βαρβαρικών ορδών τάς 
» άφηναν έλευθέρας νά λεηλατήσουν διά νά άνταμείψουν τούς κό- 
» πους των».

Ταυτοχρόνως άλλαι όρδαί είσέβαλον είς τάς έκκλησίας. Ά π ό  
τάς σχετικάς έκθέσεις τών ξένων ανταποκριτών προτιμώμεν, ώς 
πλέον αντικειμενικήν καί έγκυρον, τήν περιγραφήν του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Έκκλησιών, άποσιολή τοϋ όποιου παραμείνασα έπί μίαν 
εβδομάδα είς Κωνσταντινούπολιν καί έξετάσασα τάς καταστροφάς 
τών χριστιανικών ιδρυμάτων καί περιουσιών είς τήν ύποβληθεϊσαν 
έν Γενεύη έκθεσίν της αναφέρει τά άκόλουθα :

«Μόνον έννέα έκ τών όγδοήκοντα ελληνικών έκκλησιών παρα- 
» μένουν σώαι. Εϊκοσιν έννέα κατεστράφησαν τελείως άπό τάς πυρ- 
» καϊάς. Τριάκοντα τέσσαρες ύπέστησαν σοβαράς ζημίας καί οκτώ 
» έλαφροτέρας. Τέσσαρες χιλιάδες καταστήματα κατεστράφησαν, 
» τά έμπορεύματα έρρίφθησαν είς τάς όδούς καί δύο χιλιάδες οίκίαι 
» κατεστράφησαν όλοσχερώς. Τό μέγα νεκροταφειον του Σισλί έγέ- 
» νετο σκηνή καταστροφών καί ιεροσυλίας, τά μαρμάρινα καλ- 
» λιτεχνικά μνημεία έθρυμματίσθησαν, τάφοι ήνεώχθησαν, τά οστά 
» έρρίφθησαν έξω ή έκάησαν καί τό παρεκκλήσιον έπυρπολήθη. Έ- 
» πίσης είς τό νεκροταφειον Βαλουκλί οί τάφοι τών Πατριαρχών πού 
» ειχον παραβιασθή παρέμεινον έκτεθειμένοι, ή δέ έκκλησία καί ή 
» ιστορική μονή κατεστράφησαν τελείως άπό τήν πυρκαϊάν. Έ κ ε ΐ  
» έκάη ζών εις  γέρων μοναχός ένώ εΓς άλλος μόλις κατώρθωσε νά 
» διαφυγή».

Έκτος δμως τής τοιαύτης έπισήμου έγγράφου διαμαρτυρίας 
τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησιών, έτερος αύτόπτης μάρτυς ό 
Αμερικανός Γερουσιαστής Κέηπχαρτ περιέγραψε καί έστιγμάτισε 
τούς βανδαλισμούς τών Τούρκων χαρακτηρίσας αύτούς «ώς πρωτο
φανές γεγονός τής έποχής μας». Ό  Αμερικανός Γερουσιαστής έτη- 
λεγράφησε καί έκαυτηρίασε τά γεγονότα, άλλά καί είς μεγαλοπρεπή 
συγκέντρωσιν τής ΑΧΕΠΑ είς τό Ξενοδοχεΐον «Κόγκρες» τοϋ Σικά
γου, καθ’ ήν παρέστησαν πολλοί Α μερικανοί έπίσημοι, ό Επίσκοπος
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Σικάγου ’Ιεζεκιήλ, ό Ά ρχιραββΐνος, ό Γενικός Πρόξενος τής Ε λ λ ά 
δος καί 4.500 ομογενείς, ό Αμερικανός Γερουσιαστής όπεγράμμισεν : 
« δτι αί άντιχριστιανικαί αύταί εκδηλώσεις εϊχον προσχεδιασθή καί 
» συ νχρονισθή είς πολλά σημεία τής Κων)πόλεως, είχον δέόργανωθή 
» καί προπαρασκευασθή κατά τρόπον ώστε αί ταραχαί νά λήξουν 
» αυτομάτως είς ώρισμένην ώραν. Περαιτέρω έτόνισε τήν άνάγκην 
» δπως ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις καί ό έλεύθερος κόσμος διαμαρτυ- 
» ρηθοΟν διά τούς βανδαλισμούς κο:ί ύπεσχέθη δτι θά προκαλέση ψή- 
» φίσμα τής Γερουσίας καταδικάζον τάς τουρκικός ώμότητας. Ό  
» κ. Κέηπχαρτ προσέθηκεν, δτι ή ’Αμερική, ώς κατ’ έξοχήν χώρα τών 
» μειονοτήτων, οφείλει ιδιαιτέρους νά συγκινηθή καί νά έκφράση τόν 
» άποτροπιασμόν της διά τοιαύτης φύσεως φρικαλεότητας εναντίον 
» θρησκευτικών καί φυλετικών μειονοτήτων, φρικαλεότητας, αί όποΐαι 
» άντιβαίνουν είς τάς πολιτικοκοινωνικός Άμερικανικάς άντιλήψεις».

Έ ξ  άλλου είς τηλεγράφημά του πρός τόν Πρόεδρον τής ώς άνω 
συγκεντρώσεως ό υποψήφιος τοθ Δημοκρατικού Κόμματος Στήβενσον 
άναφέρει δτι ωμότητες ώς αί διαπραχϋ'εϊααι έν Κωνβταντινονπόλει 
δεν είναι δυνατόν νά γίνουν άνεκταί άηα τόν έλεύϋ'ερον κόομον.

Αί άνωτέρω επίσημοι εκδηλώσεις συνοδευθεΐσαι καί άπό σχό
λια μερίδος τού άμερικανικοΰ Τύπου, ε ίναι χαρακτηριστικοί τών άν- 
τιλήψεων τής μεγάλης υπερατλαντικής δημοκρατίας, εφόσον μάλιστα 
τό επίσημον Κράτος έν άντιθέσει, διά τής άτυχούς τακτικής τού 
'Υπουργού τών Εξωτερικών κ.Ντάλλες έχάραξε πολιτικήν κατεύθυνσήν 
ούδόλως συμβιβαζομένην πρός τάς φιλελευθέρας άρχάς τής ’Αμερι
κανικής κοινής γνώμης.

’Από τής άπόψεως τών έν ’Αμερική ένεργειών, χαρακτηριστική 
ε ίνα ι ή δράσις τοθ διαπρεπούς θρακός 'Ιεράρχου ’Αρχιεπισκόπου 
Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής κ. κ. Μιχαήλ, δστις άκολουθών τό πα
ράδειγμα καί τάς παραδόσεις τών θυσιαζομένων ύπέρ τής πατρίδος 
καί τού έθνους Ε λ λ ή ν ω ν  Ιεραρχών, έστερημένος έπισήμων πληρο
φοριών, έσπευσε νά ζητήση τηλεγραφικώς άπό τάς έφημερίδας τών 
’Αθηνών, τήν Έθναρχίαν Κύπρου, τό θρακικόν Κέντρον καί άλλα 
Σω ματεία  στοιχεία πρός διαφώτισιν τών έν ’Αμερική ομογενών καί 
τής Διεθνούς καί ’Αμερικανικής κοινής γνώμης. Ά μ α  ώς κατετοπίσθη, 
ώρθωσε τό άνάστημά του καί άντικαθιστών άλλους είς τά καθή- 
κοντά των, έλαβε πρωτοβουλίας άποδοκιμασίας τών άποτροπιαστι- 
κών γεγονότων προκαλέσας συναγερμόν τών Ελληνικώ ν Κοινοτήτων 
καί ’ Εκκλησιών καί μέ συμμετοχήν καί αύτοΰ τού Δήμου Νέας Ύόρ- 
κης, δστις δΓ έπισήμου άνακοινωθέντος τού ’Αμερικανού Δημάρχου 
έκαυτηρίασε τά γενόμενα έξ ονόματος ολοκλήρου τού πληθυσμού
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της Νέας Ύόρκης. Αί ένέργειαι καί αί δηλώσεις τοΰ Σεβασμιωτ&του 
Μητροπολίτου ’Αμερικής δημοσιευθεΐσαι είς τάς έν ’Αμερική έκδιδο- 
μένας εφημερίδας, έχουσιν ώς άκολοόθως :

1) Μέ ημερομηνίαν 23 Σεπτεμβρίου 1955 εξαπέλυσε τήν κάτωθι 
εγκύκλιον :

« ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 23 Σεπτεμβρίου 1955 
» Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά,

» θ έλ ω  σήμερον νά θρηνήσω μεθ ’ υμών τούς υπέρ δύναμιν δο- 
» κιμασθέντας άδελφούς μας τής Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης, 
» οί όποιοι έν διαστήματι τριών ωρών έχασαν τά πάντα. Μέ τόν θρή

νον δέ αυτόν συμμεριζόμενοι και 
ήμεΐς τήν άνέκφραστον λύπην τής 
Υ πά της  Εκκλησιαστικής ήμών ’Αρ
χής τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
μας, τής φιλοστόργου Μητρός δ
λων τών καταστραφέντων άδελφών 
μας, ώς κο.ί τών ’ Εκκλησιών, τών 
Σχολείων, Μοναστηρίων, Νεκροτα
φείων καί Κοινοτήτων των, έπανα- 
λαμβάνομεν τά τόσον έπίκαιρα 
προφητικά εκείνα λόγια : «Τις δώ
σει τή κεφαλή μου υδωρ καί τοΐς 
όφθαλμοΐς μου πηγήν δακρύων καί 
κλαύσω τόν λαόν μου τούτον καί 
ήγαπημένον ήμέρας καί νυκτός».

» Είς διάστημα τριών ώρών κατε- 
στράφησαν 80 έκ τών 85 Ε λ λ η ν ι 
κών ’Ορθοδόξων Ναών τής Κων
σταντινουπόλεως μαζύ μέ τήν μο-

‘ Ο ‘ Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς  Β ο ρ ε ίο υ  κ α ί  » ναδικήν ’Εκκλησίαν τής Σμύρνης 
Ν ο τ ί ο υ  ’Α μ ε ρ ι κ ή ς  κ . κ. Μ ιχ α ή λ .  » καί μιας άλλης πλησίον τής Ά λ ε-

» ξανδρέττας. ’Εκ τών Εκκλησιών τούτων άλλαι κατεστράφησαν καθ’ 
» ολοκληρίαν, άλλαι έγιναν παρανάλωμα τού πυρός, άλλαι άνετι- 
» νάχθησαν είς τόν άέρα, άφοϋ δλαι γενικώς έλεηλατήθησαν άγρίως 
» καί έμιάνθησαν κατά τρόπον άνήκουστον καί καθ’ ολοκληρίαν τουρ- 
» κικόν. Είς πολλάς άπό τάς Έκκλησίας ταύτας, ό μαινόμενος τουρ- 
» κικός δχλος ήσχημόνησε έπί τών 'Αγίων Τραπεζών καί έντός τών 
» 'Αγίων δισκοποτηρίων, πού χρησιμοποιούνται διά τήν τέλεσιν τοΰ 
» 'Αγιωτάτου Μυστηρίου τού Παναχράντου καί Ζωοποιού Σώματος
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»  καί Αϊματος του Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χρίστου. Τών περισσοτέρων 
» έπίσης τούτων Έκκλησιών τά ιερά άμφια, αί ίεραί εικόνες, καί τά 
» λάβαρα, ώς τά ευτελέστερα άπορρίματα έπετάχθησαν είς τούς 
» δρόμους καί έποδοπατήθησαν άπό φανατισμένον καί λυσσώντα δέ 
» καί άγριαίνοντα βάρβαρον καί άπολίτιστον τουρκικόν όχλον.

» Είς τόν Ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής, τό ιστορικόν Μπαλουκλή 
» διεδραματίσθησαν γεγονότα πρωτοφανή, βάρβαρα, σπαραξικάρδια, 
» καί άνώτερα πάσης περιγραφής είς φρίκην. Ό  άρχιερατικός προϊ- 
» στάμενος θεοφ. Παμφίλου κ. Γεράσιμος Στρουμπάκης, άφοϋ έδάρη 
» άνηλεώς, σχεδόν άναίσθητος καί ήμιλιπόθυμος, μετεφέρθη είς τό 
» παρακείμενον νοσοκομεΐον Μπαλουκλή, δπου καί νοσηλεύεται. Ό  
» Διάκονος τοϋ Επισκόπου, κατώρθωσε νά δραπέτευση καί νά δια- 
» φύγη τάς άγριότητας τοΰ μαινομένου δχλου. Ό  ύπέργηρος δμως 
» έφημέριος τής Ζωοδόχου Πηγής, μή δυνηθείς λόγω του βαρυτάτου 
» γήρατος να σωθή διά τής φυγής, παρέμεινεν είς τό κελλίον του καί 
» έκάη ζωντανός. Έ ν  τή ιδία Μονή τής Ζωοδόχου Πηγής, δπου κατά 
» παράδοσιν θάπτονται οί έκάστοτε θνήσκοντες Πατριάρχαι, οί τάφοι 
» τών Πατριαρχών, έξωρύχθησαν, τά σεπτά λείψανα τών προκεκοι- 
» μημένων έθνικοθρησκευτικών ταγών τοϋ Γένους άειμνήστων Πα- 
» τριαρχών, βαναύσως καί άσεβώς έ ξ ή χ θ η σ α ν  έκ τών τάφων καί 
» έσκορπίσθησαν είς τόν αυλόγυρον τοϋ Μοναστηρίου καταπατηθέντα 
» καί κονιορτοποιηθέντα ύπό τοϋ όργιάζοντος είς βάρος τών ιερών 
» καί οσίων άφηνιασμένου καί λυσσώντος τουρκικοΰ δχλου. Ή Έκ- 
» κλησία τών θεραπειών τοϋ Βοσπόρου, έλεηλατήθη καί κατεκάη 
» μέχρι θεμελίων, ό δέ ίερεύς της έσώθη ώς έκ θαύματος, δραπετεύ- 
» σας έκ τής οπίσθιας θύρας τής πλησίον τοϋ ναοϋ κειμένης κατοι- 
» κίας του. Είς άλλην Έλληνικήν ’Ορθόδοξον Έκκλησίαν τοϋ Βο- 
» σπόρου, ό ίερεύς 75 έτών, άπεγυμνώθη καθ’ ολοκληρίαν, έδέθη 
» δπισθεν τοΰ αυτοκινήτου, καί έσύρθη τοιουτοτρόπως διά μέσου τών 
» όδών τοϋ προαστείου. Είς τήν Κοινότητα τοϋ Γενή Μαχαλέ, άλλος 
» ίερεύς έγυμνώθη τελείως καί είς τήν κατάστασιν αύτήν έρρίφθη 
» έπάνω είς φορτηγόν αύτοκίνητον καί άπήχθη είς άγνωστον διεύθυν- 
» σιν. Ό  Σεβ. Μητροπολίτης ’Ηλιουπόλεως κ. Γενάδιος, δστις πέρυσι 
» κατά τόν μήνα Αύγουστον ήγήθη είς τό περίφημον Παγκόσμιον 
» Εκκλησιαστικόν Συνέδριοντοϋ E V A N S T O N , έξυλοκοπήθη άγρίως, 
» μετά τινας δέ ημέρας μέ έπιδέσμους είς δλην του τήν κεφαλήν έκυ- 
» κλοφόρησε καί είς τήν κατάστασιν αύτήν έπεσκέφθη τό Σάββατον 
» μετά τά τρομακτικό γεγονόνα τής 6ης Σεπτεμβρίου τό Οίκουμενι- 
» κόν Πατριαρχεΐον. Είς τήν Πρίγκηπον παιδιά άρρενα καί θήλεα 
» τοϋ έκεΐ ορφανοτροφείου έβιάσθησαν ύπό τοϋ έπιτεθέντος μετά μα-
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» νίας κτηνώδους κατ’ αύτών δχλου. Ή θ εο λ . Σχολή τής Χάλκης 
» ύπέστη σοβαρωτάτας ζημίας κατ’ άλλας δέ πληροφορίας κατά μέγα 
» μέρος κατεστράφη. Είς τό Νεκροταφεΐον τοθ Σισλή, τό ϊδιον τρο- 
» μακτικόν θέαμα τής Μονής τής Ζωοδόχου Πηγής παρουσίαζε καί 
» ή μεγαλυτέρα αυτή καί πολυτελεστέρα Ε λ λη ν ική  ’Ορθόδοξος νε- 
» κρόπολις τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Ό λα ι αί επιτάφιοι πλάκες τών 
» πολυτελών τάφων καί Μαυσωλείων τής Αης καί Βας θέσεως άφη- 
» ρέθησαν καί έθρυμματίσθησαν τά λείψανα τών τάφων άσεβώς διε- 
» σκορπίσθησαν, οί σταυροί έπί τών τάφων συνετρίβησαν καί έποδο- 
» πατήθησαν, έμιάνθη δέ τό ιερόν παρεκκλήσιον του νεκροταφείου 
» τούτου. Ό  ίερεύς του νεκροταφείου άπουσίαζε καί διά τούτο 
» έσώθη. 'Υπάρχουν σαφέσταται ενδείξεις, ότι ή φοβερά καί κατα- 
» στρεπτική επιδρομή κατά τών ’ Εκκλησιών, Σχολείων, Μοναστηοίων 
» καί Νεκροταφείων, καί τών καταστημάτων καί οικιών τών όμογε- 
» νών τής Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης καί Άγκύρας, ήτο ώργα- 
» νωμένη μέ κάθε λεπτομέρειαν και μαθηματικήν άκρίβειαν, Λέγομεν 
» δέ τούτο διότι α) ή καταστροφή καί λεηλασία ήρχισε ταυτοχρόνως 
» είς τάς τρεις πόλεις, τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν Σμύρνην καί τήν 
» Ά γκυρα ν , β) Είς τήν Κωνσταντινούπολιν αί έπιδρομαί ήρχισαν 
» ταυτοχρόνως είς τά διάφορα τμήματα τής άπεράντου πόλεως μέ 
» πληθυσμόν ένός καί ήμίσεως εκατομμυρίου, καί γ) άπαντες οί έπι- 
» δρομείς κατά τήν μαρτυρίαν αύτοπτών μαρτύρων ήσαν έφωδια- 
» σμένοι διά ροπάλων καί σιδηρών λοστών, είχον δέ είς τήν διάθεσίν 
» των ικανά φορτηγά αύτοκίνητα. ’Εξάπαντος δέ διά νά μή δοθή ή 
» έντύπωσις ότι πρόκειται περί άνθελληνικού κινήματος άποκλειστι- 
» κώς και μόνον, οί έπιδρομεΐς κατέστρεψαν καί ικανόν άριθμόν 
» ’Αρμενικών καί Ε β ρ α ϊκ ώ ν  καταστημάτων.

Αί έπίσημοι Τουρκικαί Ά ρ χ α ί έν τή προσπάθεια τούν νά άπαλ- 
» λαγούν άπό τήν βαρυτάτην εύθύνην ή όποία τάς βαρύνει, έπιρρί- 
» πτουν τήν εύθύνην έπί τών κομμουνιστών. Πρόκειται περί ίσχυρι- 
» σμοΰ άπολύτως άβασίμου καί ψευδούς διότι κατά τά δέκα τελευ- 
» ταΐα έτη, ή Τουρκική Κυβέρνησις έπανειλημμένως μεθ’ υπερηφάνειας 
» έδήλωσεν ότι Κομμουνισταί δέν ύπάρχουν έν Τουρκία. Καί δέν 
» ύπάρχουν, πραγματικώς καί άληθώς. Αί δέ άνήκουστοι καταστρο· 
» φαίβ πού διεπράχθησαν μετά τοσαύτης μανίας είς βάρος τών 
» ιερών Ναών, ιερών Μονών, Σχολείων καί Νεκροταφείων, ε ίναι έρ- 
» γον άποκλειστικώς καί μόνον τού φανατικού, άγριου καί βαρβάρου 
» τουρκικού όχλου, ό όποιος ό ’ίδιος καί άπαράλλακτος κατά τήν 
» άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1453, κατά τήν καταστροφήν 
» τής Μικράς Ά σ ία ς  καί Θράκης τώ 1922 άπεδείχθη καθ’ ολοκληρίαν
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» ό αύτός αύτότατος καί κατά τήν εσπέραν τής 6ης Σεπτεμβρίου 1955.
» Μέ βαθυτάτην εύλάβειαν καί άπεριόριστον άγάπην καί στορ- 

» γήν καθ’ δλας τάς ημέρας ταύτας έχομεν έστραμμένας τάς σκέψεις, 
» καί τούς παλμούς τών καρδιών μας πρός τήν 'Υπάτην Έκκλησια- 
» στικήν ’Αρχήν μας τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην μας Κύριον Άθη- 
» ναγόραν καί τούς περί αύτόν Σεβασμιωτάτους Ά γ ιο υ ς  Α ρχ ιερε ίς ,  
» ώς καί πρός τάς χιλιάδας τών Ελληνορθόδοξων άδελφών ήμών 
» τής Κωνσταντινουπόλεο^ς καί τής Σμύρνης, οϊτινες έν διαστήματι 
» τριών μόνον ώρών έχασαν τάς Έκκλησίας των, τά Σχολεία  των, τά 
» όποια άπαντα κατεστράφησαν έν Κωνσταντινουπόλει, πλήν του 
» Ζωγραφείου Γυμνασίου, καί είδον μιαινομένους τούς ιερούς τόπους 
» είς τούς οποίους άπέθετον τά λείψανα τών φιλτάτων αύτών προ- 
» σώπων.

» ’Έχοντες δέ έστραμμένας τάς σκέψεις μας πρός τήν δοκιμά- 
» σασαν καί πάλιν Υ πά την Εκκλησιαστικήν ήμών Αρχήν καί τούς 
» βεβιθυσίνους είς πένθος άφατον δυστυχείς ομογενείς τής Κωνσταν- 
» τινουπόλεως, παρακαλουμεν έκ βαθέων τόν Πολυέλαιον καί Πολυ- 
» εύσπλαγχνον θ εό ν  δπως έπιδαψιλεύη είς άπαντας δύναμιν ψυχι- 
» κήν πρός άντιμετώπισιν καί τής νέας αύτής δοκιμασίας, καί έπα- 
» ναλαμβάνομεν λίαν έπικαίρως τά προφητικά λόγια μέ τά όποια ήρ- 
» χίσαμεν : «ΊΓίς δώσει τή κεφαλή μου ΰδωρ καί τοΐς όφθαλμοις μου 
» πηγήν δακρύων καί κλαύσω τόν λαόν μου τούτον τόν ήγαπημένον 
» ήμέρας καί νυκτός».

» Ά ποστείλατε άπαντες έντονους διαμαρτυρίας διά τήν συμ- 
» φοράν τής Έκκλησίας μας έν Κωνσταντινουπόλει καί Σμύρνη πρός 
» τό S T A T E  D E P A R T M E N T  καί τούς Αντιπροσώπους τών πολι- 
» τειών σας είς τό Κογκρέσσον.

» Μετά βαθείας πατρικής αγάπης καί εύχών διαπύρων 
f  Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ»

2) Έ ν  συνεχεία συνεκάλεσε τήν 28ην ίδίου είς τό Μέγαρον τής 
Αρχιεπισκοπής τούς έκπροσώπους τοΰ Αμερικανικού, Ε λληνικο ύ 
καί Ξένου Τύπου, ώς καί τούς τών ’Ορθοδόξων Έκκλησιών, τού Ε 
θνικού Συμβουλίου Έκκλησιών Αμερικής, του Παγκοσμίου Συμβου
λίου Έκκλησιών κλπ. διά νά έκθέση τούς έπαισχύντους βανδαλι
σμούς τών Τούρκων τής Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρνης είς βάρος 
τών Ε λ λή νω ν  καί τής χριστιανοσύνης. Πλήν τοΰ Αρχιεπισκόπου, 
περιγραφήν τών ώμοτήτων έκαμε καί ό μόλις έλθών έκ Κωνσταντι
νουπόλεως Σύρος Επίσκοπος κ. Δαυΐδ, δστις ήτο αύτόπτης μάρτυς. 
'Ωσαύτως έπεδείχθη σειρά φωτογραφιών τών καταστροφών,, άς έ-
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φρόντισε νά προμηθευθή ό Σεβ. Επίσκοπος, δστις είς τούς παρίυρε- 
θέντας ώμίλησεν ώς εξ ή ς : «Μ εγάλη τή άληθεία είναι ή λύπη καί 
» άδημονία, ήν αισθάνομαι διά τήν πλήρη άπάθειαν, ήν έπέδειξαν οί 
» ήγέται του Μεγάλου ’Αμερικανικού "Εθνους μας διά τά άνοσιουρ- 
» γήματα τής Κωνσταντινουπόλεως καί τάς φρικαλέας πράξεις τάς 
» διαπραχθείσας ύπό δχλων αγρίων, έναντίον τών άδελφών μας τής 
» άνατολικής ορθοδόξου πίστεως. Τά γεγονότα ταύτα δύνανται νά 
» συγκριθοΰν μέ τά τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 
» άπιστων τήν 29ην Μαΐου 1453, έχω λάβει δέ εκθέσεις αύτοπτών 
» μαρτύρων περιγραφούσας έγκύρως βεβηλώσεις έκκλησιών καί τά- 
» φων καί βαρβάρους έπιθέσεις κατ’ ’Επισκόπων, σεβαστών κληρι- 
» κών καί λαϊκών. Έπιστεύετο δτι εις τούς χρόνους μας κατόπιν 
» τού σκληρού πολέμου καί τών υποσχέσεων τών συμμάχων, ή άξίο- 
» πρέιτεια τού άνθρώπου ούδέποτε θά ήδύνατο νά καταπατηθή ένώ 
» παρουσιάζεται σήμερον χειροτέρα έπανάληψις στραγγαλισμού τών 
» άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί άπάθεια τών έθνικών ήγετών μας, 
» προ τών τοιούτων πράξεων. Πώς δυνάμεθα ήμεΐς οί ’Αμερικανοί 
» νά παραμείνωμεν σιωπώντες προ τής βεβηλώσεως τών ναών, τών 
» θρησκευτικών κειμηλίων καί αύτών άκόμη τών τάφων τών άδελ- 
» φών μας ; βάνδαλοι είσήλασαν βιαίως είς τά "Αγια τών ‘ Αγίων 
» πηδώντες έπί τών θυσιαστηρίων καί άσχημονοΰντες έπί τών ιερών 
» σκευών. Τοιαΰται ίεροσυλίαι ε ίνα ι πρωτάκουστοι είς τήν ιστορίαν 
» τού νεωτέρου πολιτισμού. Τά ταπεινότατα καί θηριωδέστατα έν- 
» στικτά τού όχλου τής Κωνσταντινουπόλεως έστράφησαν καί κατά 
» τής νεολαίας, μικρά δέ κοράσια— τρόφιμα τού φιλανθρωπικού ίδρύ- 
» ματος «Τό σπίτι τού έργαζομένου κοριτσιού» — άπήχθησαν καί διε- 
» κορεύθησαν. Πώς δυνάμεθα νά μείνωμεν σιωπηλοί έναντι τών τοι- 
» ούτων έγκλημάτων ; 'Η ιστορία δέν θά άνεχθή τήν τοιαύτην άπά- 
» θειαν. 'Ως πνευματικός ήγέτης άνω τού ένός έκατομμυρίου όπα- 
» δών τής Ελλην ικής  ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν ταΐς 'Ηνωμέναις 
» Πολιτείαις καί όμοΰ μετά τών άδελφών ’Αρχιεπισκόπου καί Έπι- 
» σκόπου τών Άνανατολικών ’Ορθοδόξων Έκκλησιών άντιπροσω- 
» πευόντων 6,500.000 μέλη διαμαρτυρόμεθα σθεναρώς καί ποιούμεθα 
» έκκλησιν πρός δλους τούς ’Αμερικανούς δπως άφυπνίσουν τούς 
» αρχηγούς μας προ του κινδύνου έπαναλήψεως τοιούτων φρικαλεο- 
»  τήτων.

Μετά ταύτα συνετάχθη ψήφισμα διαμαρτυρίας πρός τόν Υ 
πουργόν τών ’Εξωτερικών Η.Π.Α. κ. Ντάλλες.

3) Συγχρόνως, πρωτοβουλία καί πάλιν τοΰ Σεβ. ’Αρχιεπισκό
που κ. κ. Μιχαήλ έλαβε χώραν μεγάλη σύσκεψις είς τήν Άρχιεπι-
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σκοιτήν, εις ήν παρευρέθησαν εκπρόσωποι Κοινοτήτων, ’Οργανώ
σεων, Σωματείων καί νεολαίας καί καθ ’ ήν μετά νέαν συζήτησιν έπί 
τών εγκληματικών συμβάντων τής Τουρκίας, άπεφασίσθη καί τό ζή
τημα τής έξευρέσεως τοθ καταλλήλου τρόπου πρός διαφώτισιν του 
’Αμερικάνικου κοινοΟ. Συνεκροτήθη ειδική έπιτροπή,ήτις θά έπι- 
μελήτο τήν έκτέλεσιν του έργου. Ή έπιτροπή ύπό τήν προε- 
δρείαν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου άπετελέσθη έκ τών Υπάτω ν καί 
Προέδρων τών διαφόρων ’Οργανώσεων καί Σωματείων, άλλων έξε- 
χόντων ομογενών καί τών διευθυντών τών έφημερίδων «Ά τλα ντ ίς »  
καί «Ε θν ικός  Κήρυξ». Άπεφασίσθη έπίσης δπως έκτυπωθώσιν έν
τυπα μέ φωτογραφίας τών βανδαλισμών καί μέ τάς γνωστάς δηλώ
σεις τοθ Γερουσιαστοϋ τής Πολιτείας τής Ινδιάνας κ. Homer Ca- 
pebart, τά όποια θά διανεμηθούν είς τάς έκκλησίας δλων τών δο
γμάτων κατά τήν λειτουργίαν μιας Κυριακής, ήτις θά ώρίζετο ώς 
ήμέρα πένθους τών ορθοδόξων χριστιανών. Άπεφασίσθη ωσαύτως 
δπως παρακινηθή ό Αμερικανικός τύπος, αί κινηματογραφικοί έπι- 
χειρήσεις, τηλεόρασις καί ραδιοφωνικοί σταθμοί, ϊνα άσχοληθουν 
έκτενώς έπί τοθ όλου θέματος. Διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών 
διενηργήθη άμέσως ύπό τής Επιτροπής έρανος δστις άπέδωκεν είς 
πρώτον κατάλογον δολλάρια 3.345 καταβληθέντα ύπό τών διαφό
ρων Σωματείων καί ομογενών.

Έντυπωσιν έπίσης έπροξένησαν κσί οί έκδηλώσεις τής ύ- 
γιώς σκεπτομένης Α γγλ ικ ής  κοινής γνώμης, έγκυρα δημοσιογρα
φικά όργανα τής όποιας καθώς καί ό νέος Α ρχηγός τοθ Εργατικού 
Κόμματος έξέφρασαν τήν άντίθεσίν των έναντι τής παρά τών Α γ 
γλικών Κυβερνήσεων χαραχθείσης καί τηρουμένης πολιτικής, τόσον 
διά τό Κυπριακόν ζήτημα, δσον καί διά τά τουρκικά οργιά τής 6ης 
Σεπτεμβρίου. Δ ιά τών έκδηλώσεων τούτων, είς άς συμμετέσχον καί 
κοινοβουλευτικά μέλη τοΰ κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, 
κατεδείχθη δτι μεγάλη μερίς τής Α γ γ λ ικ ή ς  δημοσίας γνώμης, ϊσως 
καί πέραν του ήμίσεος του συνόλου αύτής, καταδικάζει τήν μυωπι
κήν καί άστοχον πολιτικήν του Βρεττανικου Κράτους, ήτις προκαλεΐ 
τήν έχθρότητα τοϋ Έλληνικοϋ λαοΰ καί έξωθεΐ τό Κυπριακόν ζή
τημα είς οξύτητα καί θλιβεράν άμφοτέρωθεν αιματοχυσίαν, ένώ 
είναι γνωστόν δτι δπου ήσκήθη ή φανατική καί πείσμων άποικιακή 
αδτη πολιτική, είς ούδέν ώφέλησεν ά λ λ ’ έστράφη είς βάρος του Βρετ- 
τανικου γοήτρου. Τό χειρότερον δέ είς τήν περίπτωσιν ταυτην ε ίναι 
δτι τα βάρβαρα γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως άποδεικνόεται 
δτι έσχεδιάσθησαν καί έπραγματοποιήθησαν μέ συνεργασίαν καί 
συνενοχήν τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής περιφήμου Ίντέλλιτζενς



3 0 2 Φ ιλ ίπ π ο υ  Μ ανουηλίδου

Σέρβις, διότι άνευ τής τοιαύτης προστασίας και συμμετοχής, αί*εύ- 
γενεΐς  ! λεγεώνες του Μεντερές ουδέποτε θά άπετόλμων κατά τόν 
σημερινόν αιώνα του πολιτισμού μέ τάς διακηρύξεις μάλιστα τών 
Δυτικών συμμάχων περί ελευθερίας καί δικαιοσύνης νά προβουν είς 
τά άνατριχιαστικά αίσχη τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Σμύρνης. 
"Αλλως τε ή τοιαύτη Άγγλοτουρκική συνεργασία έπί έπιπέδου τό
σον χαμηλού καί άνηθίκου πιθανόν μέν νά μήν έκπλήσση προκειμέ- 
νου περί τής Τουρκίας, δέν τιμά δμως τήν Βρεττανικήν Κοινοπολι
τείαν, ήτις δχι μόνον δέν διεμαρτυρήθη διά τά ανήκουστα αύτά όρ
για άλλά έμφανίζεται καί ώς ήθικός αυτουργός μέ επιδοκιμασίαν 
έξευτελίζουσαν τήν ηγετικήν γραμμήν, ήν προσπαθεί νά δίατηρήση 
είς τήν ρύθμισιν τών παγκοσμίων προβλημάτων, ή άλλοτε κραταιά 
Βρεττανική αυτοκρατορία.

Φρονοΰμεν δτι κατεδείξαμεν διά τών άνωτέροο έν συντομία 
ποια ήτο ή άπήχησις καί έκτος τής Ε λ λ ά δ ο ς  καί Τουρκίας τών συν
ταρακτικών γεγονότων τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Σμύρνης.

Τά «θρακ ικά», καθ’ δλην τήν είκοσιπενταετή σταδιοδρομίαν 
των έτήρησαν αύστηρώς γραμμήν μή άναμίξεως είς τήν πολιτικήν. 
Τήν γραμμήν ταύτην άκολουθούμεν καί σήμερον, ά λ λ ’ έχομεν καθή
κον προκειμένου περί νέων περιπετειών καί καταστροφών τού μαρτυ
ρικού Ελλην ικο ύ  Γένους καί ιδία τοΰ θρακικοϋ πληθυσμού, νά κα- 
ταλήξωμεν είς συμπεράσματα μέ πάσαν δυνατήν άντικειμενικότητα, 
χωρίς νά έπηρεαζώμεθα άπό τήν συγκίνησιν καί τόν πόνον, άτινα 
μάς συνέχουν.

Τουρκική Κνβέρνησις. —  Τούρκικος λαός.

Ή φιλία καί συμμαχία μετά τοΰ Τουρκικού Κράτους καί λαού 
ε ίνα ι έξώφθαλμον δτι ύπέστησαν καίριον πλήγμα μέ οίανδήπο ιε δέ 
προσπάθειαν καί καλήν κατ’ άνάγκην άμφοτέρωθεν διάθεσιν δέν 
ε ίναι δυνατόν νά γεφυρωθή τό δημιουργηθέν βαθύ ρήγμα είς τάς 
σχέσεις τών δύο λαών. Έ ά ν  αί Τουρκικαί Κυβερνήσεις τού μέλλον
τος άντιληφθοΰν τήν ζημίαν, ήν ύπέστη τό έθνος των καί έάν όγκωθή 
ή κατακραυγή τής παγκοσμίου πολιτισμένης κοινής γνώμης, άσκηθή 
δέ πίεσις δπως ή Τουρκία μεταβάλη τήν άντιχριστιανικήν καί Ανα
χρονιστικήν πολιτικήν της, ϊσως, μέ τήν πάροδον τών έτών κατορ- 
θωθή νά λησμονηθούν τά νέα γεγονότα.

Έί όλεθρία έν τούτοις τακτική τού ψεύδους καί τού μίσους 
συνεχίζεται. 'Η τυχοδιωκτική οικονομική πολιτική μέ τάς εκατοντά
δας έκατομμυρίων παθητικού, ήτις άγει είς χρεωκοπίαν μετά τά
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άποκαλυφθέντα μάλιστα σκάνδαλα τής συμμετοχής τών διαφόρων 
Ζορλοΰ καί Σ ία είς λαθρεμπόρια καί άπάτας ϊσως δικαιολογεί τά 
διαπραχθέντα αίσχη, μέ σκοπόν νά περισπασθή ή δημοσία γνώμη 
καί νά δοθή κάποια διέξοδος είς τήν δυστυχίαν καί πενίαν ύφ’ ών 
κατατρύχεται ό τουρκικός λαός καί κυρίως τής επαρχίας. Άπόδειξ ις 
τής προκληθείσης άναταραχής καί άγανακτήσεως ήτο καί ή έν τή 
Τουρκική Έθνοσυνελεύσει άποδοκιμασία τών σημερινών κυβερνητών, 
ήτις ώδήγησεν έκτος τοΟ έξευτελισμου καί είς έπικίνδυνον κατακερ
ματισμόν τήν ίσχυροτάτην πλειοψηφίαν τοΟ Μεντερές. Χάριν τής 
παγκοσμίου είρήνης πιθανόν ή όξυτης τών έλληνοτουρκικών σχέσεων, 
κατόπιν καί τής άσκουμένης πιέσεως ύπό τών Μεγάλων, νά μή 
φθάση είς αδιέξοδον καί ρήξιν. Ή έμπιστοσύνη έν τούτοις τοΟ Ε λ 
ληνισμού δικαίως έχει έκλείψει καί μόνον έάν ούσιαστικώς καί κατό
πιν έλέγχου άποζημιωθοΰν τά θύματα, παρασχεθούν δέ διεθνείς έγ- 
γυήσεις, δτι δέν θά έπαναληψθοΰν τά αϊσχη τού Σεπτεμβρίου, θά 
ύπάρξη ελπίς νά παραμείνη ή ελληνική μειονότης είς Τουρκίαν, καί- 
τοι εύρίσκεται ύπό τό κράτος ζωηράς ανησυχίας καί συνεχούς φό
βου. Αί ώς άνω προϋποθέσεις ϊσως συντελέσουν, έάν ή Τουρκία με- 
ταβάλη πολιτικήν, είς τήν άποκατάστασιν υποφερτών σχέσεων μεταξύ 
τών δύο κρατών.

Βρεζτανική Κυβέρνησις. —  ’Αγγλικός λαός.

Δέν λησμονουμεν ! !  καί ένθυμούμεθα άλλοίμονον μέ μελαγ
χολίαν καί θλίψιν τήν έποχήν τού Β' Παγκοσμίου πολέμου, καθ’ ήν 
δεινοπαθούντες ύπό τήν μπόταν τής Γκεστάπο κατά τήν Γερμανικήν 
κατοχήν, παρά τήν απειλήν φυλακίσεων καί έκτελέσεων, προσηρχό- 
μεθα κατά τήν ώραν τής ραδιοφωνικής έκπομπής διά νά άκούσωμεν 
τό «έδώ Λονδΐνον !» Δέν  παρήρχετο ήμερα, καθ’ ήν ό έκφωνητής νά 
μήν έξάρη καί θαυμάση τόν ήρωϊσμόν τής μαχομένης μικράς Ε λ λ ά 
δος, μοναδικής τότε συμμάχου παρά τό πλευρόν τών "Αγγλων. Αί 
αίματηραί θυσίαι τών τέκνων τής Ε λ λ ά δ ο ς  άνεγνωρίσθη τότε δτι 
έπεβράδυναν τήν κατάρρευοιν τής άντιστάσεως κατά τού γερμανι
κού όδοστρωτήρος καί συνετέλεσαν ούσιαστικώς είς τήν νίκην, διότι 
ή καθυστέρησις τής γερμανικής έκστρατείας κατά τής Ρωσσίας μέ 
τήν παρεμβολήν τού χειμώνος έματαίωσε τό σχέδια τού Χίτλερ. 'Η 
Ε λ λ ά ς  θά έλάμβανεν δχι μόνον τήν Κύπρον άλλα θά ε ίχε  καί πά
σαν εύνοιαν καί βοήθειαν είς έλάχιστον άντάλλαγμα τών είς αιμα 
καί καταστροφάς άποολειών της, καί είς μικράν έκδήλωσιν ευγνωμο
σύνης διά τήν μέ κίνδυνον όιευκόλυνσιν τής φυγαδεύσεως καί τήν
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στοργικήν περίθαλψιν, ήν έπιδαψίλευσεν δλος ανεξαιρέτως ό λαός 
της πρός τούς τραυματίας καί κρυπτομένους ’Ά γγλο υ ς  στρατιώτας. 
Οί σήμερον σκανδαλωδώς προστατευόμενοι Τούρκοι κατά τόν Α' 
Παγκόσμιον πόλεμον ήσαν σύμμαχοι τών Γερμανών καί εχθροί τών 
’Ά γ γ λω ν  κατά δέ τόν Β' έπροτίμησαν άντί νά πολεμήσουν, κατά 
τήν ύπόσχεσίν των, παρά τό πλευρόν τών συμμάχων, νά τηρήσουν 
ουδετερότητα καί νά έπιδοθοΰν είς επικερδείς εμπορικός έπιχειρήσεις 
διά τής πωλήσεως τών σεσηπότων τροφίμων καί προϊόντων των μέ 
έκμετάλλευσιν τών πεινώντων κατεχομένων λαών.

'Η λογική καί τό δίκαιον δέν δύνανται νά εννοήσουν πώς έλη- 
σμονήθησαν δλα αύτά. Ε ίνα ι φυσικόν ή αγάπη καί ό σεβασμός μέ 
τά όποια είχεν έμποτισθή ό έλληνικός λαός πρός τό μεγαλεΐον τής 
Βρεττανικής αυτοκρατορίας νά έχουν μετατραπή σήμερον είς εχθρό
τητα καί άποδοκιμασίαν έναντι έκείνων, οϊτινες άπεδείχθησαν έπι- 
λήσμονες τών είς κρίσιμους στιγμάς δοθεισών ιερών ύποσχέσεών 
των. ’Ίσως νά ήτο δυσχερές νά άποβάλη ή σκοτεινή Α γ γ λ ικ ή  δ ι
πλωματία τάς παλαιάς της μεθόδους. Ε ίχε  συμφέρον έν τούτοις νά 
διατηρηθή ή άγάπη καί έκτίμησις ένός ολοκλήρου ήρωϊκοΰ λαού καί 
έπεβάλλετο άκόμη νά άντιληφθή δτι ή σκαιά άποικιακή πολιτική τοΰ 
παρελθόντος, δέν δύναται να συνεχίζηται κατά τήν σημερινήν επο
χήν μέ καταρράκωσίν τοΰ γοήτρου της, ώς διδάσκουν καί τά πρό
σφατα γεγονότα τής ’Ά π ω  καί Μέσης Ανατολής.

Αυπούμεθα είλικρινώς διά τό θλιβερόν ολίσθημα τής κραταιάς 
θαλασσοκρατείρας καί εύχόμεθα νά άνανήψη αΰτη, έστω καί άργά, 
μεταβάλλουσα τήν έπιζημίαν στάσιν της καί τάς άπολιτίστους μεθό
δους, ας μετέρχονται οί τυφλώττοντες πολιτικοί της.

J Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ έ ς  λαός, —  Κ νβέρνηΰΐς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Ό  έλληνικός λαός δέν λησμονεί τήν παρασχεθεισαν είς αύτόν 
βοήθειαν άπό τής έποχής του Προέδρου Τρούμαν. ’Ήτο μία δίκαια 
άναγνώρισις τών θυσιών καί αλλεπαλλήλων καταστροφών, occ ύπέ- 
στη ή μικρά καί πτωχή Ε λ λ ά ς ,  ήτις έχει άνεπτυγμένον τό αίσθημα 
τής ευγνωμοσύνης. Δέν φρονεί έν τούτοις ό έλληνικός λαός δτι τά 
οικονομικά συμφέροντα καί τά δολλάρια δύνανται νά τόν ύποΠιβά- 
σουν είς συγκατάθεσιν έτεροδικίας καί δτι ε ίναι ικανά νά άντικατα- 
στήσουν τάς άρχάς τής έλευθερίας καί δικαιοσύνης, πρόμαχος τών 
όποιων θεωρείται ή μεγάλη ύπερατλαντική Δημοκρατία. Διά τόν λό
γον αύτόν έκπλησσόμεθα διά τήν παρά του σημερινού 'ΥπουργοΟ 
τών Εξωτερικών τής Αμερικής άκολουθουμένην άπαράδεκτον πολι
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τικήν, ήτις έπισσωρεύει δυσμένειαν καί αποδοκιμασίας έκ μέρους καί 
άλλων μικρών κρατών.

Ή ηγετική θέσις τής ’Αμερικής ε ίνα ι παγκοσμίως άνεγνωρι- 
σμένη καί δ ι ’ αυτό έλπίζομεν δτι ή σημερινή πολιτική τών συμβιβα
σμών ταχύτατα θά μεταβληθή. Δέν ε ίνα ι δυνατόν ό υπερήφανος καί 
είς άκρον φιλελεύθερος ’Αμερικανικός λαός νά μή κατεξαναστή διά 
τά συμβαίνοντα καί έάν θέλη νά διατηρήση τήν ηγετικήν του θέσιν, 
νά μή συντελέση είς τήν άναστήλωσιν τοϋ δικαίου καί είς τήν κατο- 
χύρωσιν τών άρχών τής αύτοδιαθέσεως καί έλευθερίας.

'Ελληνική Κυβέρνησις. —  'Ελληνικός λαός.

θ ά  συγκρατήσωμεν τήν άγανάκτησιν καί άποδοκιμασίαν μας 
διά τήν τηρηθεΐσαν άξιοκατάκριτον στάσιν τής σιωπής καί αποφυγής 
έντονου διαμαρτυρίας έκ μέρους τής ελληνικής Κυβερνήσεως διά νά 
μή νομισθή δτι άναμιγνυόμεθα είς τήν πολιτικήν. Ό  έλληνικός έν 
τούτοις λαός πιστεύει άδιστάκτως δτι ή Κυβέρνησις τών δύο ’Αντι
προέδρων του Συναγερμού έδέχθη άόιαμαρτυρήτοος τά τουρκικά ρα
πίσματα, οί δέ έκπρόσωποί της τόσον κατά τήν άτυχή συμμετοχήν 
έν τή έν Λονδίνω διασκέψει τής Στρογγύλης Τραπέζης, δσον καί 
κατά τάς συσκέψεις του ΝΑΤΟ καί τάς συνελεύσεις του ’Οργανι
σμού 'Ηνωμένων Έθνών, έτήρησαν στάσιν ήττοπαθή, ήν άπεδοκί- 
μασε σύσσωμος ή Ε λ λ ά ς .  Μόνον οί διακόσιοι τής Ελληνικής Βο υ
λής, τήν μή Εκανοποίησιν τών έθνικών πόθων καί τήν καταρράκωσιν 
τής έθνικής μας άξιοπρεπείας, έδέχθησαν μέ έπευφημίας, χειροκρο
τήματα καί συγχαρητηρίους χειραψίας ! !

”Ας έλπίσωμεν δτι ή νέα Κυβέρνησις μέ Πρωθυπουργόν έκ τών 
Νέων χωρών, περισσότερον εύαίσθητον είς τήν άνάμνησιν τών δει
νών τών υποδούλων Μακεδόνων καί Θρακών, θά αίσθανθή τήν 
ανάγκην δπως άκολουθήση έντονωτέραν πολιτικήν, διότι οί Τούρκοι 
δταν θωπεύωνται γίνωνται ίταμότεροι καί μόνον, ώς άπέδειξεν ή 
ιστορία, προ άνδρικής στάσεως δύνανται νά συνετισθουν καί νά 
ύποχωρήσουν.

"Ας φροντίση ακόμη ό έλληνικός λαός, έπικειμένων τών έκλο- 
γών, νά κατευθύνη μέ νουνεχή καί ώριμον σκέψιν καί πατριωτισμόν 
τάς προτιμήσεις του πρός τούς άψογους καί ικανούς νά άπαλλάξωσι 
τήν Χώραν άπό τήν πρωτοφανή περιπέτειαν καί τήν δυσχερή κατά- 
στασιν είς ήν περιήλθεν. Ό  κατάλληλος καί ένδεδειγμένος χειρισμός 
τών άναφυέντων ζητημάτων θά έπέβαλε τήν άναγνώρισιν τών προσ-
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γενομένων εις ήμας κακών και θά διηυκόλυνε τήν δικαιοτέραν μετα- 
χείρισίν μας

Τό παράδειγμα τής γείτονος καί συμμάχου Γιουγκοσλαυΐ'ας, 
ϊσως θά έπρεπε νά μιμηθοΰν οί Κυβερνήται. μας, διότι ή ούδετερότης 
καθίσταται σωτήριον φάρμακον διά τούς άδικουμένους καί παραγκω- 
νιζομένους. Ή πληθώρα τών άνευ οπαδών φιλοδοξών άρχηγών, οδη
γεί,  κατά τό παράδειγμα τής Γαλλίας, είς κατακερματισμόν τών 
εθνικών δυνάμεων καί ακυβερνησίαν, ένώ ό τόπος έχει άνάγκην 
ομοιογενούς καί σταθερας Κυβερνήσεως, ήτις νά μεταβάλη τό σημε
ρινόν χάος εις Κράτος συγχρονισμένον καί εύνομούμενον.

Τό 1956 πρέπει νά είναι έτος ίκανοποιήσεως τών έθνικών πό
θων καί άνακτήσεως τής τραυματισθείσης άξιοπρεπείας μας. Διότι 
άλλως ή Ε λ λ ά ς  μέ τήν σημερινήν έμφάνισίν της άπό εξωτερικής, 
έσωτερικής καί οικονομικής καταστάσεως θά διατρέξη νέους σοβα
ρούς κινδύνους καί θά ε ίνα ι άργά, δταν οί κοινωνικοί καί πολιτικοί 
οΰτοι κίνδυνοι κρούσουν τήν θύραν μας.

Ή  Μεγαλόνηαος και ά Κυπριακός λαός.

Οί Θράκες, ύποστάντες τά πάνδεινα, ώς είς τό τρίτον μέρος 
τού παρόντος τόμου λεπτομερώς περιγράφομεν, ε ίνα ι είς θέσιν κα
λύτερον παντός άλλου νά αίσθάνωνται τόν επαχθή ζυγόν τής τυραν
νίας καί δουλείας, ώς καί τάς βιαίας μεθόδους τής κσταδυναστεύ- 
σεως τών ύποδούλων.

Έκφράζομεν πρός τόν ήρωϊκόν Κυπριακόν λαόν καί ιδιαιτέρως 
πρός τήν μαθητιώσαν νεολαίαν, παρά τό πλευρόν τών όποιων ϊστα- 
ται ολόκληρος ή Ε λ λ ά ς ,  τόν άπεριόριστον θαυμασμόν καί τήν άνε- 
πιφύλακτον συμπαράστασίν μας διά τήν έξέγερσίν των πρός προά- 
σπισιν τής ελευθερίας καί άμύνης κατά τής βαρβάρου αποικιακής 
συμπεριφοράς τού γενναιοτάτου στρατάρχου ! ! ! Χάρτινγκ καί τών 
σιδηρόφρακτων οργάνων του.

"Οσοι δέν έπαυσαν νά ε ίνα ι πραγματικοί "Ελληνες συμμετέ
χουν καί συμπάσχουν κατά τάς κρίσιμους ταύτας στιγμάς, τάς 
όποιας διέρχονται οί αδελφοί μας Κύπριοι. Ή πικρία καί άπογοήτευ- 
σις, ήν αισθάνονται, διότι, ένώ έπολέμησαν καί αύτοί καί έχυσαν τό 
αίμα των παρά τό πλευρόν τών ’Ά γ γ λω ν  ύπέρ τού κοινού άγώνος 
τής έλευθερίας, άμείβονται κατά τοιουτον έπαίσχυντον τρόπον, ε ίναι 
άπολύτως δικαιολογημένη. Μέ οδηγόν τήν άκατάβλητον γενναιότητά 
των καί τήν πίστιν των πρός τά ιδανικά τού ’Έθνους μας άς συνεχί-
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σουν τούς εύγενεΐς  άγώνας των καί ας χαλυβδώσουν τήν ύπομονήν 
καί θέλησίν των. θ ά  άνατείλουν καλύτεραι ήμέραι. Ό  θεός  τής 'Ε λ 
λάδος δέν θά εγκατάλειψη τούς Κυπρίους ώς δέν έγκατέλειψεν άπό 
τής Έπαναστάσεως του 1821 δλους τούς "Ελληνας, οϊτινες μέ άδά- 
μαστον ήρωϊσμόν ήγωνίσθησαν καί έκέρδισαν μέ θυσίας τήν ανεξαρ
τησίαν των.

Ό  κ. Φ. Μανουηλίδης θεωρεί υποχρέωσίν του νά άπευθΰνη ευ
χαριστίας πρός τούς κ. κ. Πανουσόπουλον Στρατηγόν έ. ά., Γεώργιον 
Σαραντόπουλον Συνταξιούχον 'Υπουργείου Εσωτερικών, Βασίλειον 
Κουβέρην, Λημήτριον Άθ-ηνοδώρου, Νικόλαον Τσαλίκην διδάσκαλον 
καί Κλέωνα Καρακατσάνην, οϊτινες έπροθωμοποιήθησαν εΰγενώς νά 
άνταποκριθοϋν εις παράκλησίν του περί παροχής στοιχείων καί διοφό- 
ρων πληροοροριών, χρησίμων διά την συγγραφήν τοΰ παρόντος.





Μέλη του κατά τό έτος 1928 24μελοϋς Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΟ θρακικου Κέντρου, φωτογραφηθέντα έπ ’ ευκαιρία έιτισκέψεώς 
των πρός τόν τότε Πρωθυπουργόν Ε λευθέρ ιον  Βενιζέλον, έπανελ- 
θόντα είς τήν πολιτικήν.

Έ ξ  αριστερών πρός τά δεξιά καθήμενοι:

1) ’Αριστείδης Κερασιώτης, έκ Κεσσάνης
2) Μ ιλτιάδης Σαοαντής, έκ Σηλυβρίας
3) ’Αλέξανδρος Λήμησσας, Ίατρός έξ Άδριανουπόλεως
4) Φίλιππος Μ ανονηλίδης, Πρόεδρος τοΰ θρακικου Κέντρου

έκ Ραιδεστοΰ
5) Πολύκλειτος Βεξνρτξής, Ίατρός έκ Τυρολόης
6) Κωνσταντίνος Παξιμαδας, έκ Μαδύτου

’Ό ρθιοι έξ άριστερών πρός τά δεξιά :

7) Γεώργιος ’Αθανασίου έκ Μακράς Γεφύρας
8) Δημοσθένης Χατζηγιαννάκης, έκ Σαράντα Έκκλησιών
9) Δημήτριος Μαργαριτώφ, έκ Ραιδεστοΰ

10) Γεώργιος Ποππώνης, έκ Ραιδεστοΰ
11) Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, έκ Γάνου
12) Θωμάς Παπαδόπονλος, έκ Σαράντα Έκκλησιών
13) Γεώργιος Παπαδόπονλος, έξ Ε π ιβα τώ ν
14) Κωνσταντίνος Χατζηθωμας, έκ Στενημάχου

Μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου μή φωτογραφηθέντα 
λόγω απουσίας των

15) Α. Μανωλκίδης, έκ Στενημάχου
16) Φλώρος Φλωρίδης, έκ Σαράντα Έκκλησιών
17) ’Απόστολος Δοξιάδης, ιατρός έκ Στενημάχου
18) Γεώργιος Αονΐζος, έκ Καλλιπόλεως
19) Δ. Τραμπίδης, έξ Ά ν .  Θράκης
20) Κωνσταντίνος Καλλιωντζής, έκ Καλλιπόλεως
21) Μ ιλτιάδης Σταμονλης, έκ Σηλυβρίας
22) ’Ιω ακείμ Αάγιας, έκ Μυριοφύτου
23) Σωτήριος Σωτηριάδης, έκ Τυρολόης
24) Παναγιώτης Θεοδοσιάδης, έκ Κωνσταντινουπόλεως



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΘΡΑΚΙΚΩΝ,,

'Η άναλαβοϋσα τήν επιμέλειαν έκδόσεως τών «θρακικών» Δι- 
ευθύνουσα Έπιτροπή τοΰ θρακικοϋ Κέντρου, έκτος τών κυκλοφορη- 
σάντων κατά τό τρέχον έτος 1955 23ου και 24ου τόμων, σύμφωνα 
μέ τήν έν αρχή τοϋ 23ου τόμου έκκλησιν «πρός τούς έργάτας τοϋ 
πνεύματος, τούς έπιστήμονας καί διανοουμένους, πρός τούς απαν
ταχού θράκας καί τά μέλη τοϋ θρακικοϋ Κέντρου», θά συνέχιση είς 
προσεχείς έκδόσεις τήν ολοκληρωτικήν έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος 
περί συγγραφής τής νεωτέρας ιστορίας τών τεσσάρων Νομών τής 
’Ανατολικής Θράκης κατά τήν πρό τής έκκενώσεως έποχήν.

’Ήδη ή προσεχής έκδοσις τοΰ 25ου τόμου θά πραγματεύηται 
περί τών πόλεων Καλλιπόλεως καί Μαδύτου μετά τών περιφερειών 
των. Ή συγκέντρωσις καί έπεξεργασία τής ύλης ταύτης οφείλεται 
είς άξιέπαινον καί φιλόπονον έργασίαν τοΰ έκ Καλλιπόλεως σεβα
στού καί άκαμάτου πρεσβύτου Οικονόμου Κωνσταντίνου Λουΐζου 
ίερέως, δστις διήλθεν δλον τόν μακρόν βίον του έν Θράκη καί παρέ
χει διά τής μελέτης του άξιομίμητον παράδειγμα έθνικής καί πατρι
ωτικής δράσεως.

'Ωσαύτως έχει συγκεντρωθή υλη περί τής πόλεως Άδριανου- 
πόλεως μετά τοϋ Νομοϋ αύτής, χάρις είς εύγενή συνεργασίαν καί 
μελέτας τοϋ πρώην Πρωθυπουργοΰ κ. Σ. Γόνατά, ώς καί τοΰ άειμνή- 
στου Γερουσιαστοϋ - ίατροϋ θρακός Κ. Κουρτίδου.

Υ πολείπετα ι ή πόλις καί ό Νομός Σαράντα Έκκλησιών, κατε- 
βλήθησαν δέ φροντίδες πρός πάσαν κατεύθυνσιν πρός συλλογήν τών 
άναγκαίων στοιχείων, αϊτινες άτυχώς άχρις ώρας δέν έχουν εύοδωθή.

Κατόπιν τών άνωτέρω άπευθύνομεν θερμοτάτην παράκλησιν 
πρός τούς θράκας Σαράντα Έκκλησιών καί περιφερείας, καθώς καί 
τών πόλεων καί κωμοπόλεων, έκτος τών πρωτευουσών τών τεσσά
ρων Νομών, (ώς Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, Γάνου καί Χώρας, 
Σηλυβρίας, Τυρολόης, Μετρών, Αϊνου) δπως φροντίσωσι διά τήν 
συγκέντρωσιν καί άποστολήν στοιχείων, κατά τό ύπόδειγμα τοϋ πα
ρόντος τόμου, πρός δημοσίευσιν.

Δ ιά  τόν καταρτισμόν καί άποστολήν τών τοιούτων μελετών δέν 
απαιτείται συγγραφική ίκανότης καί έπίδοσις, άλλά μόνον φιλότιμος 
φροντίς, φιλοπονία καί άγάπη πρός τήν πατρίδα, διά τήν καταγρα-
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φήν έκ μέρους τών νεωτέρων Θρακών αναμνήσεων τών χηραιοτέρων 
συμπολιτών μας.

'Η Διευθύνουσα Έπιτροπή τοϋ θρακικοϋ Κέντρου θά άναλάβη 
τήν άντιγραφήν, ταξινόμησιν καί έν γένει τήν εύπαρουσίαστον συν
τακτικήν καί ορθογραφικήν έμφάνισιν τών σχετικών σημειωμάτων. 
"Υστερον άπό τήν έπιτευχθεΐσαν καλήν άρχήν διά τοϋ παρόντος τό
μου, πρέπει όλοι οί συμπατριώται τής Ά να τ . Θράκης νά βοηθήσωσι 
διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ άναληφθέντος έργου, ή έθνική καί πατριω
τική σημασία τοϋ όποιου δέν ε ίνα ι δυνατόν νά μας διαφεύγη.

Έπαναλαμβάνομεν ότι ή έν προκειμένω άδιαφορία θά θεωρηθή 
ώς έγκληματική παρά τών έπιγόνων, οϊτινες πολύ δικαίως δέν θά 
μάς συγχωρήσουν διά τήν τοιαύτην άμέλειαν, διότι οί πνευματικοί 
θησαυροί τής άπωλεσθείσης πατρίδος μας θά χαθώσιν άνεπιστρεττεί, 
έάν ή παροϋσα γενεά δέν κατορθώση τήν διά δημοσιεύσεως διαιώ- 
νισιν αυτών.

Δέν άρκεΐ δέ μόνον ή συγκέντρωσις καί έκτύπωσις τής ιστορίας 
τής νεωτέρας Θράκης, ά λ λ ’ έπιβάλλεται καί ή εύρυτάτη διάδοσις 
καί κυκλοφορία τών «θρακικών», πρός τόν σκοπόν δέ τοϋτον τό 
θρακικόν Κέντρον, όχι μόνον έξησφάλισε, μέ κόπους καί έπίμοχθον 
έργασίαν τό οικονομικόν μέρος ά λ λ ’ έπέτυχε μέ θυσίας καί μέ προ
σωπικήν άνευ άμοιβής άπασχόλησιν νά μειώση τό τίμημα έκάστου 
τεύχους εις τό ήμισυ τών παλαίοτέρων έκδόσεων τών «θρακικών», 
ϊνα διά τοϋ τρόπου τούτου ή άγορά τοϋ Περιοδικού καταστή προ
σιτή είς κάθε βαλάντιον.

Ή εύρεΐα κυκλοφορία του θά έπιτευχθή μόνον έάν όλοι οι άνα- 
γνώσται τών «θρακικών» άποβάλουν τήν συνήθη άμέλειαν καί πα
ρακινήσουν πάντας τούς φίλαναγνώστας, τούς θράκας καί φίλους 
τής Θράκης καί κάθε διανοούμενον όπως άποκτήσωσι τά «θρακικά», 
τά όποια φιλοδοξούν νά έμφανίσουν καί ζωντανεύσουν τόν άπωλε- 
σθέντα παράδεισον καί τήν φίλτάτην καί ίεράν μας μητέρα καί πα
τρίδα Θράκην.



Έκ τής προηγούμενης έκδόσεως εκ 1.000 τευχών τοΰ 23ου τόμου τών 
«Θρακικών», έχουσι διατεθή μέχρις έκτυπώσεως τοΰ παρόντος 24ου τόμου 
776 τεύχη σύμφωνα μέ τον κάτωθι αναλυτικόν πίνακα :

1. Μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως κ. κ. "Ιωακείμ τεύχη 40
2. Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου ’Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ » 30
3. ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών και πάσης Ελλάδος » 15
4. ’Ηλεκτρική Εταιρία ’Αθηνών - Πειραιώς (ΗΕΑ' Ι) » 40
5. Ηλεκτρική Εταιρία «Γαλιλαίος» (Σ. Στυλιανίδης) » 20
6. Βιομ, και Ήλ)κή Εταιρία Δράμας Α.Ε. (Α. Καστρινός) » 20
7. ’Ηλεκτρική Εταιρία Λαμίας (Γ. Μουζέλης) » 20
8. Έργοστάσιον ’Ηλεκτρισμού Κοζάνης (Δήμαρχος Β. Ματιάκης) » 20
9. * Ελληνικά! Μεσογειακά! Γραμμα'ι (Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.) » 100

10. Α.Ε. ’ Ηλεκτροπαραγωγής Πόρου - Γαλατά (Α. Μπλαμουτσης) » 15
1 1. Ηλεκτρική Εταιρία Λεβαδείας Α.Ε. (Λ. Μέγας) » 15
12. Λ. Καμπάνης-Ν. Βογιαζίδης και Υ ίο ι-Ν . Ράλλιας » 20
13. Ήλεκτροβιομηχανία Αΐγίου Α.Ε. (Α. Λειυνιδόπουλος) » 15
14. Ήλεκτροφωτισμός Τρικκάλων - Καρδίτσης (Φ. Σταματόπουλος) » 15
15. Έργοστάσιον 'Υφαντουργίας «Έλληνις» (Σ. Τσαλίκογλου) » 15
16. Εταιρία «Ευρωπαϊκή» · Έργοστάσιον « ’Ήβη» (Δ. Σαμαράς) » 15
17. ’Ηλεκτρική Εταιρία Χίου Α.Ε. (I. Κυτριλάκης) » 10
18. Ηλεκτρική Εταιρία Μεσολογγίου Α.Ε. (Μ. Οικονόμου) » 10
19. Κλεομένης Νικολάου - Δικηγόρος ’Αλεξάνδρειάς » 10
20. ’Ιωάννης Λουκίσσας-Κτηματίας » 10
21. ’Οργανισμός Ήλεκτροφωτισμοΰ και Ύδρεΰσεως Λαρίσσης » 10
22. Ηλεκτρική Εταιρία Άμφίσσης Α.Ε. (Τ. Μαργέλλος) » 5
23. Ηλεκτρική Εταιρία Θηβών (Π. Σουβαλιώτης) » 5
24. ’Ηλεκτρική Εταιρία Σουφλίου (Π. Οίκονομίδης) » 5
25. Πανθρακική Ένωσις Ν.Ύόρκης (Πρόεδρος Δ. Χατζηγιαννάκης) » 40
26. «Τιμής ενεκεν» άποσταλλέντα είς ‘Υπουργούς, Δημάρχους, Κα-

θηγητάς, Μητροπολίτας, Διοικητάς Τραπεζών, Διευθυντάς 
Υπουργείων, Κρατικός ‘Υπηρεσίας, Βιβλιοθήκας κλπ. » 68

ΠΙΝΑΞ ΔΙΑΘΕΣΕΩ Ι 23ου ΤΟΜΟΥ "ΘΡΑΚΙΚΩΝ,,

Εις μεταφοράν » 588
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Έ κ μεταφοράς τεύχη 5ί?8
27. Εις διαφόρους Θράκας » 3

591
— Τά ως άνω 591 τεύχη διετέθησαν φροντίδι τοϋ Προέδρου τοϋ 

Θρακικοϋ Κέντρου κ. Φ. Μανουήλίδου, υπάρχει δέ πρόβλεψις, 
μη πραγματοποιηθεΐσα εισέτι διαΟέσεως και αριθμού ετέ
ρων τευχών. =

28. Β. Μιχαηλίδης - ’Αντιπρόεδρος Θρακικοϋ Κέντρου » 100
29. Λ. Λουΐζος - Γενικός Γραμμαιεύς Θρακικοϋ Κέντρου » 20
30. Κ. Άργυρόπουλος- Ταμίας Θρακικοϋ Κέντρου » 30
31. Φ. Άλεξιάδης - Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου » 5
32. I. Δοδόπουλος - Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου » 30

776
(Τά άνω 30 τεύχη διετέθησαν φροντίδι τοΰ κ. Δοδοπουλου 
εις μέλη τοϋ Δ)κοϋ Συμβουλίου ώς εξής:
(I. Δοδόπουλος 5, Φ. Κοσμίδης 5, Π. Τσατάλας 5, X. ΓΙά* 
ταρας 5, X. Καραχαλίδης 3, Α. ΙΙασχαλίδης 3, Α. Γιαννα- 
κόπουλος 1, Θ. ΙΙαπαδόπουλος 3).

Σύνολον τεύχη 776

Έκτος τών ιδιαιτέρων ευχαριστιών τό Θρακικόν Κέντρον διά τό έπιδει- 
χθέν ύπέρ τών «Θρακικών» εύγενές ενδιαφέρον απευθύνει πρός πάντας τούς 
άνωτέρω τάς πλέον θερμάς του ευχαριστίας.

Ή Διευθύνουσα Έπιτροπή ευχαρίστως αναγγέλλει δτι οί 
κ. κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, Πρόεδρος, καί Βίκτωρ Μιχαηλίδης, 
’Αντιπρόεδρος, έπραγματοποίησαν ύπόσχεσίν των εισφοράς 
ύπέρ τής έκδόσεως τών «θρακικώ ν» άνά 5.000 δραχ. έκαστος. 
Τό σύνολον έκ δέκα χιλιάδων δραχμών τής άνω είσφοράς κατε- 
τέθη ήδη είς τόν παρά τή Τραπέζη λογαριασμόν του θ .  Κ.

Ή Διοίκησις του θρακικοϋ Κέντρου άπηύθυνε θερμάς ευ
χαριστίας πρός τούς ώς άνω δωρητάς, μέ τήν ευχήν δπως τό 
άξιέπαινον τοϋτο παράδειγμα μιμηθοΰν καί άλλοι Θράκες.



ΤΤΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΡΑ ΙΔΕΣΤΟ Υ

Είκών— Δωρεά ’Όθωνος ’Αναστασίου, εκ Ραιδεστοΰ Ά ν . Θράκης Σελ. 5
Ή εκδοσις τοΰ 24ου τόμου τών «Θρακικών»...........................................» 7
3Αντι Προλόγου.................................................................................................» 9
Ρ Α ΙΔ Ε Σ ΤΟ Σ  .  ................................................................  » 13

’Ε κκλησ ία ....................................................................................... » 16
Διοίκησις   » 32
Έκπαίδευσις  .....................................„  » 36
Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος » 40

Πίναξ διαφόρων νομισμάτω ν » 64
Διάφοροι Έ π ιγ ρ α φ α ί  » 68
’ Ανάγλυφα, αγάλματα, προτομαι κλπ  » 75
Κατάλογος συνδραμόντων τόν Σύλλογον . . . . · .  » 80
Ε ’ικών διδασκάλων κα'ι μαθητών της Αστικής Σχολής
(Άρρεναγωγείου) Ραιδεστοΰ 1 9 1 7  » 91

Έμπόριον εισαγωγικόν— εξαγωγικόν » 93
’Έκθεσις Έλληνικοΰ Έμπορικοΰ Επιμελητηρίου Ραι*
δεστοΰ 1920 . . ·  » 101

Βιομηχανία — Βιοτεχνία — Αλιεία — Κτηνοτροφία — Πτη
νοτροφία— ’Οπωροκηπουρική........................................................ » 104
Συγκοινωνία....................................    » 110
Τραπεζιτική π ίσ τ ις ..................................................................... » 113
’Άμισθα Προξενεία— * Υποπροξενεΐον Ελλάδος . . . .  » 114
Κοινωνική κίνησις — Πολιτισμός....................................................» 121
’ Επαρχία Ραιδεστοΰ (περίχωρα αυτής) . . . . . .  . » 131

Μ Έ Ρ Ο Σ  Β '

Βουλγαρική Κατοχή.

Ασιατικός στρατός διέρχεται εκ Ραιδεστοΰ...............................................» 143
Ή τρομερά νύξ τής 16 ’Οκτωβρίου 1 9 1 2 ............................................... » 143
Μετά τους Λάζους οί Κοΰρδοι.........................................  » 147



318 H  ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

•
Τό έργον τής Έπιτροπής και ή σύστασις πολιτοφυλακής . . . .  Σελ. 151
Αί πρώται διαπραγματεύσεις μετά τών Βουλγάρων............................ » 156
Τριήμερος μάχη έξω τών Μαλγάρων  ................................. » 162
Μετά τό πολεμικόν τό πολιτικόν μέρος . .  ..............................  » 167
‘ Η έλευσις τοϋ βασιλέως Φερδινάνδου εις Ραιδεστόν.............................» 177
Οί Θράκες νοσταλγούν τό νόμιμον τουρκικόν καθεστιυς . . . .  » 180

Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ

’Επιστροφή τών Τούρκων και έκκένωσις τής Ά νατ. Θράκης.

Επιστροφή τών Τούρκων. — Εμπρησμοί, φόνοι, ληστεύσεις κλπ. Σελ. 191
’Έκθεσις τών γεγονότων έξ επισήμων στοιχείων τών Μητροπόλεων » 207
’Έκθεσις τής καταστροφής Μαλγάρων και Καλυβιών ύπό τοϋ Ου

νίτου ίερέως ’Ανθίμου Σαργολόγου ............................................... » 227
Κατάστάσις σφαγέντων και έκτοπισθέντων ’Αρμενίων........................ » 242
Οί Τούρκοι αμφισβητούν την αλήθειαν τών καταγγέλλω μένω ν . » 243
Ποια τά αληθή αίτια τοϋ διωγμού τοϋ ελληνικού στοιχείου . . .  » 249
'Ο αντιπρόσωπος τής Γαλλικής Δημοκρατίας εν Ραιδεστώ συνεργά

ζεται μετά τών Τούρκων...................................................................  » 261
Οί ελληνικοί ναοί. κατεστράφησαν.............................................................» 270
Δεινοπαθήματα 'Έλληνος διερμηνέω; Ελληνικού Προξενείου . . » 273
Δολοφονία 'Έλληνος αρχιδιακόνου.............................................................» 275
Στατιστική έκτοπισθέντων ομογενών........................................................» 277
‘Η Εκατόμβη. — ’Ονομαστικός κατάλογος τών δολοφονηθέντων . » 279
Συνολικός πίναξ δολοφονηθέντων................................................................. » 284
’Επίλογος Συγγραφέως. Παλαιά καί νέα Τουρκία. (Βανδαλισμοί 

τών Τούρκων κατά τοϋ Έλληνι.σμοϋ Κωνσταντινουπόλεως καί 
Σμύρνης 6ης Σεπτεμβρίου 1955).

Εΐκών μελών Δ. Σ. (1928) . . .  · ................................................... »  309
’Ονόματα μελών Δ. Σ. είκόνος (1 9 2 8 )................................................  » 311
’Έκκλησις πρός διανοουμένους καί πρόγραμμα προσεχών εκδόσεων

τών «Θ ρα κ ικώ ν»....................................................................................» 313
Π ίναξ διαθέσεως 23ου τόμου τών «Θρακικών».—Εύχαριστίαι . . » 315
Πίναξ περιεχομένων.....................................................................................  » 317


