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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ό  παρών 27ος τόμος των «Θρακικών» σύμφωνα μέ τάς εξαγγελθεί σας 
>αμματικάς μας επιδιώξεις, περιλαμβάνει πραγματείας συμπατριωτών 
)ρακών κα'ι άλλων λογίων, οϊτινες παρέμειναν κατά καιρούς εις Θρά- 
αφορώσας τάς κωμοπόλεις και μεγάλα χωρία της ’Ανατολικής Θράκης. 
Γά δημοσιεύματα ταύτα πλαισιώνουν τά δσα εν εκτάσει περιελήφθησαν 
>οηγουμένους τόμους περί τής νεωτέρας ιστορίας τής ’Ανατολικής Θρά- 
ρό τής έκκενώσεως μετά των διωγμών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον συμπληροϋνται δι* επισήμων εγγράφων και 
ίύνων αφηγήσεων τά άναγραφέντα περι τών πόλεων καί τών Νομών 
ολικής Θράκης ώς καί νέα στοιχεία περί Άδριανουπόλεως. Καθυστερεί 
πάντοτε, παρά τάς καταβληθείσας συνεχείς προσπάθειας, όμοία περι- 
1 περί τής πόλεως καί Νομού Σαρανταεκκλησιών, χωρίς νά έκλείψουν 
ίτοίς αί ελπίδες δπως καί από τής πλευράς ταΰτης οι εκ Σαρανταεκκλη- 
συμπολϊται συμβάλουν ΐνα έπιτευχθή εις προσεχή εκδοσιν καί ή περί 
•ωτέρας ιστορίας τού Νομού τούτου περιγραφή, διότι αν εξακολουθήση 
■ιψις καταλλήλου πραγματείας διά την πόλιν τών Σαρανταεκκλησιών θά 
ιείνη ασυμπλήρωτος ή περί τών τεσσάρων Νομών τής Ά να τ .  Θράκης 
ιαμματισιΤεισα επιδίωξις τών «Θρακικών». Ταυτοχρόνως καταβάλλεται 
[άθεια συλλογής ύλης διά τάς πέριξ τών Σαρανταεκκλησιών άκμαζούσας 
ωμοπόλεις καί χωρία τών τεσσάρων Νομών τής Ά να τ .  Θράκης.

Εν τώ μεταξύ κατά τό ’ίδιον σύστημα τού παρόντος τόμου παρακα- 
χι οΐ κατέχοντες παρόμοια στοιχεία ή μελετάς καί τών λοιπών κωμοπό- 
καί μεγάλων χωρίων (κεφαλοχώρια) τών ιδίων περιοχών νά συνεχίσουν 
ν αυτόν πατριωτικόν ζήλον την αποστολήν αυτών προκειμένου, καί 
την εκδοσιν τού παρόντος τόμου, ή συγκεντρωθεΐσα ήδη εις τό Θρα-
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κικόν Κέντρον ΰλη τόσον περί της Ανατολικής όσον και τής Λυτικής Θ ρ ά 
κης συμπληρουμένη νά περιληφθή εις προσεχείς εκδόσεις. Υπολείπεται εΐ· 
σέτι, από τά παλαιότερον προγραμματισθέντα, ό Κατάλογος Μητροπολιτών 
'Ηρακλείας, οΰτινος ή δημοσίευσις, μετ’ άλλων περι αρχαίας Θράκης κειμέ
νων -θά γίνη εν εΰθέτιο χρόνιο.

Έπιλαμβανόμεθα τής ευκαιρίας νά άπευθύνωμεν θερμάς ευχαριστίας 
προς όσους εκ τών συμπολιτών και λοιπών αφηγητών καί συγγραφέων έπρο- 
θυμοποιήθησαν ΐνα συντελέσουν εις την ευόδωσιν του παρά τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου συντελουμένου ιστορικού καί εθνικού έργου.

Η Δ ΙΕγΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



T Y P O A O H

(Ά ρχ . ΣυράλλονΊζίΓαΙΙο-ΤίΓαΙΙο-ΤιιηβπιΙΙο-Τσουρουλός-Τουρκ. Τσορλοΰ)

Ό  έκ Τυρολόης κ. Π ολυνε ίκης Σ ε ϊλόγλου , εΤχε την  εύγενή προθυμ ίαν, έξ ένδ ια- 

φ έροντος π ρός τη ν  γ εν έτε ιρ ά ν  του, νά μ ά ς  χορηγήση  τ ά ς  κάτω θ ι σ ελ ίδ α ς , προερ

χόμ ενος  ά πό  π ρ ο σ ω π ικ ό ς  του  έντυπ ώ σ ε ις , ά ς  κα ι δημοσ ιεύομεν, ώς π ο λ ύ τ ιμ ο ν  υ λ ι

κόν δ ιά  τη ν  προ τή ς  έκκενώσεως έποχήν και άπευθύνομεν ε υ χ α ρ ισ τ ία ς  π ρός τον  

ά δ ιέπ α ινο ν  συνερ γά την  τώ ν «Θρακικώ ν».

Ό  χρόνος τής συστάσεως τής Τυρολόης εΐναι άγνωστος. Φαίνεται 
ότι τό άρχαιότερον όνομα τής πόλεως ήτο Συράλλον. Εις τό «‘Οδοιπο
ρικόν» του Άντωνίνου άναφέρεται ώς Iz ira llo . Οί Βυζαντινοί την ώνό- 
μαζον Τζουρουλόν, ό δέ Μελέτιος ’Αθηνών την άποκαλεΐ Τουρουλον, 
Τερλώνην καί Τζουρούπολιν. (Γεωγρ. έκδ. 1724 σ. 439).

Βρίσκεται κτισμένη στο 102 χλμ. τής σιδηροδρομικής γραμμής δυτικά 
τής Πόλης σέ απόσταση 2 χλμ. άπό τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν. Μικρόν 
τμήμα Βυζαντινού Φρουρίου εύρίσκεται εις τό Βορειοδυτικόν τμήμα τής 
Πόλεως εις την συνοικίοιν Κιντίρα (Χηδήρ-άγά) καί παρά την οδόν την 
άγουσαν πρός τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν. Τούτο έφερε μεγάλην όπήν, 
προξενηθεΐσαν έκ βολής τηλεβόλου υπό τών Ρώσσων κατά τήν κατάληψιν 
τής Τυρολόης ύπ’ αυτών (17.1.1878).

Δ ι ο ί κ η σ ι ς: Διοικητικούς άπετέλει Καϊμακαμλίκι ή δέ περιοχή πε- 
ριελάμβανε περί τά 20 χωρία, έξ ών τό Κερμένι (Κρυμένη έπί Ελληνικής 
Διοικήσεως) εΐχεν έκκλησίαν καί μικρόν σχολεΐον, εις δέ τά υπόλοιπα 
χωρία εόρίσκοντο μερικοί ‘Έ λληνες, περί τούς 500, μέ ένα περιοδεόοντα 
ιερέα διά τάς θρησκευτικός των άνάγκας.

Ή Τυρολόη άπετέλει Δήμον (Μπελεντιέ) μέ Δήμαρχον πάντοτε 
Τοΰρκον καί μέ δεκαμελές Δημοτικόν Συμβούλιον έκ 5 Τούρκων, 3 Ε λ 
λήνων, 1 ’Αρμενίου καί 1 Εβραίου.

Αί Έ λληνικαί συνοικίαι διηροΰντο εις δύο μεγάλα τμήματα χωριζό- 
μενα άπό μιά ρεμματιά (του Κουβέλ τό ρέμμα) καί τά  όποια ήνωνε:

1) τό ξυλογιόψυρο μεταξύ τής συνοικίας Επισκοπής καί Παπαδημή- 
τρη καί,

2) τό σιδηρογιόφυρο μεταξύ συνοικίας Παπαγιάννη καί Δρόσου.
Π α ρ α γ ω γ ή :  'Η περιφέρεια Τυρολόης ήτο πεδινή καί εύφορος.
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Έ γίνετο μεγάλη εξαγω γή δημητριακών. "Οταν έφθανε τό θέρος ολό
κληρος ό κάμπος ήτο ένα απέραντο χωράφι άπό σιτηρά πού μέ τό ελαφρό 
αεράκι έμοιαζε σάν θάλασσα χρυσοκίτρινη. Ά π ό  φρούτα ειχεν αφθονία 
καί έκαμεν έξαγωγή.

Σταφύλια, κεράσια, (τά φημισμένα Τσόρλου Κιρεζή) βερύκοκκα καί 
λοιπά άπεστέλλοντο στην Πόλη. Οί άμπελώνες τού Άη-Γιάννη (θεολόγου) 
παρά την ρεμματιά τής Κουμουλτζιάς τού (Σέχ) Σινάν Δεδέ, τού Κούρ- 
κουβα (Κίρκ-Κουβά) τού Α γ ίο υ  Κωνσταντίνου, τά  Μπρατσόλια, τού Κε- 
μαλάρ, τού Μπάς Μασλάκ ήσαν πηγή πλούτου.

Όνομαστή ήταν ή ποικιλία τού σταφυλιού «Τσαούση» ένα μυρωδάτο 
καί μέ μεγάλη ρόγα σταφύλι ώς καί τά κεράσια τού Κεμαλάρ (μαύρα με
γάλα  τραγανά μέ μικρό κουκούτσι καί πολύ γλυκά).

'Ολόκληρος σχεδόν ό πλούτος αύτός ήταν στά Ε λληνικά  χέρια. Τό 
Μπάς Μασλάκ είχε άφθονο πόσιμο νερό διοχετευόμενο είς τήν βρύσιν α; 
«τού Βασιλέ» παρά τό Κιουμούρ Τσαρσί β) «τού χουριέτ» εις τήν πλατείαν 
Τσαούς Μεϊντάν μεταξύ τών συνοικιών Δρόσου καί Άρμενικής καί γ) 
τήν βρύσιν τού «Ά ρρεναγωγείου» εις τήν συνοικίαν Επισκοπής.

Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς ; :  Οί κάτοικοι Τυρολόης άνήρχοντο είς 12.000 έξ ών 
6.000 "Ελληνες, 4.000 Τούρκοι καί οί υπόλοιποι Α ρμένιοι καί Έ βραΐοι, 
άπετέλουν 4 κοινότητας. Ή  'Ελληνική Κοινότης άπηρτίζετο έκ τών συνοι
κιών Επισκοπής Παπαγιάννη, Μ ατζάρας (πιθανώς λόγω  έποικισμοΰ Ο ύγ
γρω ν προσφύγων είς παλαιοτέραν εποχήν) τής Κιντίρας (Χηδήρ—Ά γ ά ) 
μικτή μέ Τούρκους. Πέραν τού σιδηρογιόφυρου ήσαν αί Έ λληνικαί συνοι- 
,κίαι Παπαδημήτρη καί Δρόσου.

Έ  κ κ λ η σ ί α  ι : Ή  Ελληνική Κοινότης ειχε δύο εκκλησίας τιμωμένας 
επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (1830) καί τής άρχαιοτέρας του 
Α γ ίο υ  'Γεωργίου παρά τώ Νεκροταφείω ήμιϋπόγειον. ’Επί τής κεντρικής 
εισόδου τού Ναού τού Α γ ίο υ  Γεωργίου ήτο εντοιχισμένη μαρμαρίνη πλάξ 
προφανώς μεταφερθεΐσα έκ τίνος πύργου, είς ήν άνεγράφετο μέ Βυζαν
τινούς χαρακτήρας:

«Άνωκοδομήθη ό πύργος ουτος έπί Βασιλείου καί Δημητρίου τών φι- 
λοχρίστων δεσποτών».

Ό  ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έφερεν άνωθι τής εισόδου τού 
νάρθηκος δύο πινακίδας τών ευεργετών καί δωρητών τής έκκλησίας. Ή 
έσωΐερική νοτίά πλευρά τού ναού ήτο περιτέχνως ζωγραφισμένη έκ σκη
νών τής ιΠαλαιάς Διαθήκης (Δημιουργία —Π αράβασ ις—Έ κδίω ξις έκ του 
Παραδείσου — Κατακλυσμός τού Νώε καί τέλος τής θυσίας τού Α βραάμ  
διαστάσεων 2X3 μ.). Πλήν τών έκκλησιών υπήρχον είς τήν περιοχήν καί 
άρκετά  άγιάσματα έξ ών σημαντικότερα ήσαν τής Ά γ ια ς  Παρασκευής 
καί του Προφήτου Ή λιοΰ μέ μικρά έκκλησίδιά, τά  δέ άλλα έτιμώντο έπ*
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όνόμαΤι τών 'Αγίων θεοδώρων, του 'Αγίου Κωνσταντίνου και της ‘Α γίας 
Κυριακής. Είς τό έκκλησίδιον τής 'Α γίας Παρασκευής ύπήρχον 4—5 ανά
γλυφοι παραστάσεις 'Αγίων έπί 'μαρμάρου εύρεθέντων παρά τό μικρόν 
άγιασμα τών 'Αγίων θεοδώρων.

Ή 'Ελληνική Κοινότης διηκεΐτο υπό Έ φοροδημογεροντίας δεκα- 
μελοΰς υπό τήν προεδρίαν τού έκάστοτε Μητροπολίτου η ’Αρχιερατικού 
Επιτρόπου. Κύριον εργον αυτής ήτο νά φροντίζη τά  τής Κοινότητος διά 
τών δημογερόντων καί διά τήν έκπαίδευσιν διά τής Εφορείας.

Ή ακίνητος περιουσία τής Ε λληνικής Κοινότητος ήτο σημαντική προ: 
ήρχετο 'δέ άπό διαφόρους δωρεάς. Κατά τό έτος 1898 άνηγέρθη μεγάλη 
οικοδομή, τό χάνι, κτίριον στερεάς οικοδομής, τό όποιον άπηρτίζετο άπό 
καταστήματα ισόγεια καί άπό έναν όροφον όπου έστεγάζετο ή υπηρεσία 
Μονοπωλίου Καπνών (R egie De T a b a c ) . Πλήν τής ‘Ελληνικής ύπήρχον 
ή Τουρκική Κοινότης μέ τρία τζαμιά, τρεις σχολάς, ή Αρμένική μέ μίαν 
εκκλησίαν (Σούρπ—<Κεβόρκ) καί έν σχολεΐον καί ή Έιβραϊκή μέ μίαν 
συναγωγήν καί έν σχολεΐον όπου έδιδάσκετο ή γαλλική γλώσσα.

Είς τήν είσοδον τού νάρθηκος τής ’Αρμενικής έκκλησίας (Σούρπ— 
Κεβόρκ) διεσώζετο 'μαρμάρινη πλάξ προφανώς μεταφερθεΐσα έκ Περίν- 
θου (Η ράκλεια) έχουσα ουτω:

«Εύστάθιος Περίνθιος βουλευτής έθηκα τήν σορόν τώ Χριστώ 
Αυρ. . . .  ος άν τολμήση έτερον καταθέσθαι κατά έαυτόν δώσει τη

πόλει δ η ν ......................».
Μητρόπολις Τυρολόης (Σ ιρεντζίου): Ή  Μητρόπολις Τυρολόης πολλά- 

κις καταλυθεΐσα καί ύπαχθεΐσα υπό τόν Ή ρακλείας άνεσυνεστήθη τελικώς 
ίδι’ άποφάσεωςς του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τήν 9ην Δεκεμ
βρίου 1906 άφού έν τώ μεταξύ κατά Μάρτιον του 1904 είχε τοποθετηθή 
ώ ς χωρεπίσκοπος ύπό τόν υψηλόν τίτλον Ναζιανζου ό Γερμανός. Περί 
τών μεταβολών αύτών λεπτομέρειαι άναγράφονται έν συνεχεία έξ έπι- 
σήμων πηγών παρά  του θ . Κέντρου. Ώ ς  έχω άκούσει ό τελευταίος, προ 
τής διά τών ένεργειών τού Ή ρακλείας καταργήσεως τής Μητροπόλεως 
Τυρολόης, Μητροπολίτης Μελέτιος ή Μεθόδιος, είχε συναποκομίσει καί τό
μον έκ τών κωδίκων τής Κοινότητος άναγόμενον είς τά  πεπραγμένα 
άπό τού έτους 1610 καί έντεύθεν. ’Από τής άνασυστάσεως έτοποθετήθη, 
κατά τό 1906 ό Μητροπολίτης Νικηφόρος Λεβαντερίδης, άπό Λιτίτσης 
Ουτος έμερίμνησε πολύ διά τήν παιδείαν τών Έλληνοπαίδων, τόν διεδέ- 
χθη δέ κατά τήν 19ην Μαρτίου 1911 ό γηραιός ήδη Χρυσόστομος έφη- 
συχάζων είς -Θεσσαλονίκην.'

Σ χ ο λ ε ί α :  Ή  Ελληνική Κοινότης διέθετε: 1) Νηπιαγωγεΐον διό)-
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ροψον 4 δωματίων μέ δύο διδασκαλίσσας. 2) Ά ρρεναγω γεΐον Ισόγειον 
μεθ’ ένός όρόφου καί μεγάλον περίβολον καί τρεις μεγάλας αίθουσας 
καί 4 δωμάτια μέ 4 διδασκάλους. Είς τόν περίβολον καί ακριβώς όπισθεν 
τού 'Ιεροΰ  Βήματος τής έκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εύρ’- 
σκετο ό τάφος τού ευεργέτου τής Κοινότητος Αντωνίου Πέτκογλου. Καί
3) Παρθεναγωγεΐον θεμελιωθέν τή 14)5)1879 υπό τδΰ Μητροπολίτου Ή 
ρακλείας περιλαμβάνον δύο αίθούσας καί τέσσαρα δωμάτια, μέ τέσσα- 
ρας διδασκαλίσσας.

Δ ι δ ά σ κ α λ ο ι :  Διδάσκαλοι έχρημάτισαν κατά καιρούς οί I. Γα- 
βριηλίδη,ς (1867), Δαυΐδ Ίω αννίδης έκ Γανοχώρωμ, ’Αναστάσιος Μαύρο· 
μιχάλης (1871) έκ Σηλυβρίας, I. Βενετσιανόπουλος (1875) έξ ’Αθηνών, 
Μ ιλτιάδης Δαυΐδ Ίω αννίδης (1882) Τυρολοΐτης, Σ έργιος Σεργιάδης, 
Α θανάσιος Κάλφογλου, θεοχάρης Βλαχόπουλος, Στέφανος Βαρδάκας, 
Π. Χρονίδης, Ε. Τυανίδης.,

Είς τήν έκπαίδευσιν μεγάλω ς συνέβαλεν καί ό κατά τό 1870 ίδρυθείς 
Σύλλογος Ε λληνικώ ν Γραμμάτων

Είς τάς σχολάς έδιδάσκοντο έλληνικά, μαθηματικά, ιστορία, γεο>- 
γραφία, φυσική πειραματική, ωδική καί βυζαντινή μουσική. “Ολοι οί δι
δάσκαλοι διεπνέοντο άπό πατριωτικά ιδεώδη καί έφρόντιζον νά μεταδώ
σουν αυτά καί είς τούς μαθητάς των. Ό  Στέφανος Βαρδάκας είς τούς 
μαθητάς τής άνωτέρας τάξεως έδίδασκε κρυφίως τήν ιστορίαν τής Ε λ λ η 
νικής Έ παναστάσεως καί τούς ένέπνεε θάρρος καί πίστιν είς τά  ιδεώδη 
τής Ε λληνικής Φυλής. 'Ομοίως ό Σ έργιος Σ εργιάδης έδίδασκε τήν 
βυζαντινήν μουσικήν (τροπάρια κλπ.) καί ένέπνεεν εις τούς διδασκαμέ- 
νους τήν πρός τόν θεόν  πίστιν καί τήν άγάπην πρός τά  πάτρια.

Σ ω μ α τ ε ί α :  Πλήν του Συλλόγου πρός διάδοσιν τών Ελληνικών 
Γραμμάτων ίδρύθη άργότερον ή φιλόπτωχος άδελφότης «‘Ά γ ιο ς  Χαρά
λαμπος> μέ ιδιόκτητον άριστα κτισθεΐσαν οικοδομήν έναντι τής έκκλη
σίας Κοίμησις τής Θεοτόκου. Περιελάμβανε μίαν μεγάλην αίθουσαν είς 
τόν πρώτον όροφον σκηνήν δ ιά  θέατρα καί έμφανίσεις. Έ κ εΐ εύρίσκετο 
καί ή Μαράσλειος βιβλιοθήκη ή όποια παρεδόθη μετά τήν έκκένωσιν τής 
Θράκης είς τόν Σύλλογον Άδριανουπολιτών Θεσσαλονίκης.

"Ετερα σωματεία υπήρξαν ό Σύλλογος Κυριών καί Δεσποινίδων 
«Όμόνοια», ό Σύλλογος Κυριών « 'Ά γιο ς Ελευθέριος».

Σ υ ν τ ε χ ν ί α ι :  (Έ σνάφια) ύπήρχον τών παντοπωλών, τών κρεο
πωλών καί τών γεωργών.

Οί "Ελληνες κάτοικοι ήσαν κατά τό πλεΐστον έμποροι, έπαγγελμα- 
τίαι, γεω ργοί καί έπιστήμονες.

( Ια τ ρ ο ί 3, φαρμακοποιοί 2, δικηγόροι 2, ένω οί Τούρκοι ειχον 1 
ιατρόν καί 2 δικηγόρους).
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Κατά τήν έπισυμβάσαν μεγάλην πυρκαϊάν, έπσκόλουθον ένός τρο
μερού σεισμού, κατά τήν νύκταν τής 26ης Ιουλ ίου  1922 έκάησαν πλέον 
τών 100 καταστημάτων καί οικιών άνηκουσών κατά τό πλεΐστον είς 
'Έ λληνας καί έλαχίστων είς Εβραίους.

'Η πυρκαϊά προήλθεν έξ άναφλέξεως πεσόντων φωσφορούχων πυ
ρείων είς τό κατάστημα Δαβίτ Ά τά ς κατά τήν σεισμικήν δόνησιν μετα- 
δοθεΐσαν αμέσως είς πετρέλαια. Σκοπίμως ό διοικητής τής αστυνομίας 
Κιαμήλ Βεχής Βέης δεν έλαβεν άμεσα μέτρα πρός κατάσβεσιν, άλλα 
άφοΰ μετεδόθη ή πυρκαϊά καί είς τά παρακείμενα καταστήματα έπέτρε- 
ψε τήν λειτουργίαν πυροσβεστικών αντλιών. Πυροσβεστικάς αντλίας διέ- 
θετεν ό Δήμος άλλά καί αί Κοινότητες Ελληνική, Τουρκική καί ’Αρ
μένική.

Οί Τούρκοι μετά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ 1908 ήρχισαν νά καταπιέ
ζουν τό έλληνικόν στοιχεΐον έπιβάλλοντες ύποχρεωτικούς εράνους καί 
άπομυζώντες οίκονομικώς δσον τό δυνατόν περισσότερον. Κατά τό 1910 
διεξήχθησαν είς τήν περιοχήν Τυρολόης—Σεϊντλέρ μεγάλα τουρκικά γυ 
μνάσια ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Μαχμούτ Σεφκέτ Πασσά, ύπουργοΰ τών 
Στρατιωτικών, καί τοΰ άναδιοργανωτοΰ τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ Γερμανοΰ 
Φόν Ντέρ Γκόλτς.

Αί καταπιέσεις έξηκολούθουν οπότε έξερράγη ό πρώτος Βαλκα
νικός Πόλεμος. Τήν 24)10)1912 τάς πρωϊνάς ώρας ένεφανίσθησαν οί με
τά τήν μάχην τής Ά ρκαδιουπόλεως (Λουλέ Μ πουργάζ) προελαύνοντες 
Βούλγαροι παρά τό χωρίον Μέρμερετζικ. ’Αμέσως τά  καταστήματα 
έκλεισαν καί ό κόσμος συνεκεντρώθη είς τάς οικίας του. Πρός τό έσπέ- 
ρας τής αυτής ή μέρας μετά τρίωρον περίπου μάχην οί Βούλγαροι κα- 
τέλαβον τήν Τυρολόην προελαύνοντες πρός Ή ράκλειαν. Πρώτον μέλη μα 
τών Βουλγάρων ήτο νά άνοίξωσι τά οινοπωλεία διά νά κορέσουν τήν
δίψαν των μέ κρασί  ’Ακολούθως κατέλαβον τά σχολεία, οικίας
καί κτίρια πρός στρατωνισμόν του 24ου συντάγματος πεζικοΰ (Πόλκ). 
Έντύπωσιν τούς έπροξένησεν, πράγμα  τό όποιον 'δεν άπέκρυπτον, δτι 
δεν ευρισκον ένα Βούλγαρον νά συνομιλήσουν. (Ή  Τυρολόη είχε 5 βουλ
γαρικός οικογένειας καί ταύτας έκ Β ουλγαρίας). Έπελθόντος, τοΰ 
χειμώνος διέταξαν κατά τήν 19ην Φεβρουάριου 1913 τήν δενδροτομίαν 
τών έντός τής πόλεως δένδρων πρός ξύλευσίν των. Έ φ ’ δσον παρήρ- 
χοντο αί ήμέραι καθίσταντο πλέον τυραννικοί καί συχνά έλεγον μέ τά  
ολίγα  έλληνικά πού έξέμαθον «Κακός άνθρωπος ό Γραικός».

Τέλος μετά τήν πανωλεθρίαν τήν όποιαν ύπέστησαν κατά τόν δεύ
τερον Βαλκανικόν 'Πόλεμον ύπό τών Ελλήνω ν ήρχισαν νά άποθαρρύ- 
νωνται ένώ οί Τοΰρκοι άνακατέλαβον τήν Τυρολόην κατά τόν Ιούλιον 
τοΰ 1913, Ά λ λ ’ οί Τοΰρκοι, είσηγήσει τών Γερμανών, ήρχισαν πλέον τόν
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διωγμόν τών έλληνικών πληθυσμών. Ε ντό ς  όλίγων ήμερων ή Τυρολόη 
έπλημμύρισε άπό πρόσφυγας άπό τόν έκδιωχθέντα έλληνικόν πληθυσμόν 
του Σ'ΚοποΟ, Σκεπαστού, Βιζύης, Σα>μακσβίου κλπ. "Ένδεια καί άθλιό- 
της παντού, πίεσις τών Τούρκων δΓ έράνους (Ί α ν έ ) υπέρ τών μαχσμέ- 
νων καί τών τέκνων τών πεσόντων (Έ βλάντ—Σουχεντά) μέχρι του
’Οκτωβρίου τού 1918 όπότε ύπεγράφη ή ανακωχή τού Μούδρου.

Ό  έλληνικός πληθυσμός άνεθάρρησε καί τήν παραμονήν τοΰ έτους 
1919 διέδόθη δτι έλληνικός στρατός θά έλθη είς Τυρολόην. Πράγματι 
κατά τήν 1)1)1919 άφίκετο σιδηροδρομικώς είς λόχος Ελληνικού Στρα
τού ύπό τάς δ ιαταγάς τού λοχαγού Ίω άννου Ά γα π άκ η  οστις έστρατο- 
πέδευσεν παρά τόν σταθμόν. Πρός πρόληψιν έκτροπων άπεστάλη έπει- 
γόντω ς πρός τόν ίερουργούντα Μητροπολίτην Χρυσόστομον λοχίας με
τά δύο στρατιωτών καί διεβίιβασε διαταγήν τού -λόχαγοΰ δπως άπο· 
φευγθοΰν εκδηλώσεις, δπερ καί έγένετο. Κατά τήν ημέραν τών Φώτων 
προσήλθε πλέον είς τήν έκκλησίαν απόσπασμα τού Ελληνικού Στρατού 
μέ κράνη καί δπλα. Ό  ενθουσιασμός τού έλληνικοΰ πληθυσμού καί τού 
άρμενικοΰ ήτο ασυγκράτητος. Μετά τινας δμως μήνας εύρέθησαν φονευμέ- 
νοι δύο "Έλληνες στρατιώται (Π αναγιώτης καί Παναγής) παρά  τούς Μύ
λους. Ή  κατάστασις άπέβη σοβαρά διά τά  ληφθέντα στρατιωτικά μέτρα 
και μόνον κατόπιν έπεμβάσεως τού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου κατορθώ- 
θη νά έπέλθη κατευνασμός. Ό  λόχος άργότερον μετήχθη εις Χαντέμ— 
Κιοΐ. Ή  ήμέρα τής ύπογραφής τής συνθήκης τών Σεβρών συνέπεσε μέ τήν 
πανήγυριν τού "Αγιάσματος τής "Αγίας Παρασκευής. "Η πόλις εΐχε προσ- 
λάβει πανηγυρικήν όψιν ένω ό κόσμος ("Έλληνες, ’Αρμένιοι καί Ε βραίο ι) 
συνέρρευσαν είς τήν πανήγυριν. Οί ‘Έ λληνες στρατιώ ΐαι έώρταζον μέ 
τόν έλληνικόν πληθυσμόν. Δυστυχώς ή χαρά  αυτή δέν διήρκεσε πολύ διότι 
επήλθεν αργότερα  ή κατάρρευσις τού μετώπου είς Μικράν Ά σίαν καί μέ 
τήν αναγγελίαν τής συνθήκης τής Λωζάνης ό έλληνικός πληθυσμός έγ· 
κατέλειφε τήν Θράκην όλόκληρον καί κατέφυγεν είς τήν Μακεδονίαν. Κά
θε ήμέρα κατέφθανον δυσάρεστοι ειδήσεις καί οί Τυρολοΐται άρχισαν νά 
φεύγουν κατεσπευσμένως άλλοι σιδηροδρομικώς καί άλλοι μέ οίονδήποτε 
μέσον. "Ο πανικός άρχισε στις 4-1 ΟΊ 922.

Τώρα οί περισσότεροι’ Τυρολοΐται βρίσκονται στήν περιφέρειαν Σερ
ρών δπου ίδρύθη καί τό χωρίον Νέα Τυρολόη.

Ά θήναι τή 19η Νοεμβρίου 1957 
Π. Σ Ε Ι Λ Ο Γ Λ Ο Υ
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ΣΗΜ. Συντ. «βρακικών».— Ή στρατηγική θέσις τής Τυρολόης έφείλ- 
κυσε τήν προσοχήν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. Έ π ί Ιουστινιανού 
ήτο φρούριον Ισχυρόν καί έδρα ιππικού, ύπέστη δέ πολλάς δηώσεις, τώ 
613 άπό τούς Βουλγάρους ύπό τόν Κροΰμον καί τώ 1206 άπό τούς Βουλ
γάρους, Κουμάνους καί Βλάχους ύπό τόν Ίωαννίτσην δέ έχρησίμευσεν 
ώς όρμητήριον τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων κατά τήν έπιδρομήν έναν- 
τίον τοΰ Βυζαντίου. Τώ 1081 ό Α λέξιος ό Α ' ό Κομνηνός, ώρμήθη έκ Τυρο
λόης καί κατέλαίβε τόν θρόνον του Βυζαντίου καί είς τήν Τυρολόην έπε- 
χείρησε νά κρατηθή ό Μουύρτζουφλος τώ 1204, δτε οί Σταυροφόροι έγέ- 
νοντο κύριοι τής Κωνσταντινουπόλεως. Τώ 1235 ό έν Νίκαια Αύτοκρά- 
τωρ ’Ιωάννης Βατάτσης άνακοττέλαδε τήν Φραγκοκρατουμένην Τυρο
λόην, μετά δύο δμως έτη οί Φράγκοι βοηθούμενοι άπό τούς Κουμάνους 
καί τόν Άσάν, ήγεμόνα τών Βουλγάρων, έκυρίευσαν τήν πόλιν, άλλα τό 
έαρ του αύτοΰ έτους ό Βατάτσης άνακατέλαδεν αύτήν. Τω 1359 κατελή- 
φθη ύπό τών Τούρκων, οΐτινες έσφαξαν τήν φρουράν καί κατηδάφισαν τά 
τείχη. ’Έ κτοτε ή πόλις ήκολούθησε τήν τύχην τής Θράκης. Τώ 1511 συνή- 
Φθη έν Τυρολόη μάχη μεταξύ Σουλτάνου'Β αγιαζίτ καί του υίοϋ του Σελίμ. 
Κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1878, αί Ρώσσοι κατέλαβαν τήν 

Τυρολόην καί έμειναν μέχρι τής Συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου.
‘Ως πρός τήν νεωτέραν ιστορίαν τής προ τής έκκενώσεως του έλλη- 

νικοΰ πληθυσμού έποχής τής Ά νατ. Θράκης (1922), λεπτομερείς καί 
έμπεριστατωμέναι έπί τή 'βάσει αυθεντικών έγγβάφω ν περιγραφαί έδη- 
μοσιεύθησοτν ε!ίς τόν 24ον τόμον τών «θρακικών» περί πόλεως καί Νο- 
μοΰ Ραιδεστοΰ (είς δν συμπεριλαβάνεται καί ή Τυρολόη) έκ 320 σελί
δων ύπό Φ. Μανουηλίδου, Προέδρου του θρακικου Κέντρου.
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πρ οσω νυμ ία ν  τή ς  Μ ητρ οπ όλεω ς.

ΚΩΔΙ Ξ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΑΠΟ 1879

’Ογκώδης έξ 690 σελίδων είς ά ς κατά τό πλεΐστον αναγράφονται Δια- 
θήκαι είδικαί (μυστικαί) καί δημόσιαι, πωλητήρια καί συμφωνητικά 
γάμων.

Άντιγράφσμεν μίαν διαθήκην πρός κατατόπισιν περί τοϋ τρόπου 
τής συντάξεως όμοιων διαθηκών.

Παραθέτομεν σπουδαιότατα έγγραφ α  μεταξύ Πατριαρχείου καί κα
τοίκων Τυρολόης ζητούντων τήν έπανασύστασιν τής Ίε,ράς των Μητρο
πόλεως.

'Ωσαύτως παραθέτομεν τήν χρονογραφίαν τής μεταπολιτεύσεως 
τοΰ 1908 καί τό ιστορικόν τής καταλήψεως τής Τυρολόης ύπό τοΰ Ε λ 
ληνικού στρατού.

ANTIΓΡΑΦΟίΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΝΑΣΚΟΥ X "  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Έ ν  όνόιματι τής Ά γ ια ς  Τριάδος.
*0 ύποφαινόμενος Νάακος X ' ' Στεφάνου λαμβάνων ύπ’ δψιν τό άδη

λον τής ώρας τοΰ θανάτου, έχων δέ νοΰν καί φρένας υγιείς, άπεφάσισα 
Τνα συντάξω τήν παρούσαν μου διαθήκην ένώπιον τής Σειβαστής Δημογε
ροντίας, ινα μή μένωσι τά  κατ’ έμέ αδιάθετα καί έπιφέρωσι τοΐς κληρο- 
νάμοις μου σύγχυσιν καί ταραχάς.

Καί δή πρώτον μέν άφίημι είς πάντας τούς αδελφούς Χριστιανούς 
τήν άπό καρδίας συγχώρησιν έξαιτούμενος κάγώ τήν έκείνων παρ’ αυ
τών. ’Έ π ειτα  δέ δηλοποιώ δτι άπασα ή κινητή καί άκίνητος περιουσία 
μου σύγκειται: Αον) Έ κ  μιας οικίας κειμένης έν Τσόρλω κατά τήν 
συνοικίαν Δρόσου όδόν Γιαζητζόγλου ύπ’ άριθ 21 καί γειτνιαζομένης
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μετά τών οικιών τών κληρονόμων ’Αντωνίου Βαλσαμάκογλου X ' ' Σ τ ε 
φάνου X' ' Δη μητριού, Χριστοφυλάκη καί μετά Βασιλικού δρόμου.

Βον) Έ ξ  ένός έργαστηρίου (Παντοπωλείου) καί ένός φούρνου πα- 
ραπλεύρως αΰτοΰ ευρισκομένου μετά τής παρ’ αυτώ ξυλαποθήκης, έπί- 
σης έν Τσόρλω κειμένων κατά τήν νέαν άγοράν (Γενή Τσαρσή)’ καί 
γειτνιαζομένων μέ τό πραγματευτάδικον καί τόν Βασιλικόν δρόμον.

Γ) Έ κ  50 προβάτων (νταμουζλίκι) αρσενικών, Θηλυκών καί το- 
κλίων ευρισκομένων έν τώ ποιμνιοστασίω Ίω . Γκουρλομάτη.

Δον) Έ κ  διαφόρων έπίπλων καί σκευών οικιακών έμοί άνηκόντων 
καί έν τή ανωτέρω μνησθείση οικία ευρισκομένων ήδη. Έ κ  τούτων έξαι- 
ρετέα δσα προηγουμένως δ ι’ έπισήμων έγγ.ράφων παρεχώρησα τοΐς κλη- 
ρονόμοις μου ήτοι 1ον) ‘Έ ν  μαγαζεΐον (πραγματευτάδικον) κείμενον 
έν τή ά γορά  τή νέα δπερ προ χρόνων έπισήμως παρεχώρησα τή συζύγω 
μου. 2ον) Τόν έν Δερμέν Δερέ κείμενον νερόμυλον μου 6ν έπώλησα τώ 
υίώ μου. γ ) ‘Έ να  σταυρόν άδαμαντοκόλλητον καί ολίγον μαργαριτά- 
ριον άπερ είχον άγοράση έν Δημοπρασία έκ τής περιουσίας τής πρώτης 
συζύγου μου καί έδώρησα τή νΰν συζύγω μου.

Τά άνωτέρω λοιπόν, οίκίαν, έργαστήριον (Παντοπωλεΐον), φούρ
νον μετά τής ξυλαποθήκης του, πρόβατα καί οικιακά σκεύη καί έπι
πλα σήμερον οίκειοθελώς καί άπαραβιάστως διαθέσας καί κληροδοτή- 
σας έξ ϊσου τοΐς τρισίν μόνοις κληρονόμοις μου, ήτοι τή συζύγω μου 
Μαριγω καί τοΐς δυσί τέκνοις μου Βασιλείω καί θεοδοσία είς τρία  ίσα 
άνάλογα  μερίδια, παρέδωκα αύτοΐς σήμερον άποκαταστήσας αύτούς 
κυρίους καί τελείους ίδιοκτήτας άπάσης τής άνωτέρω ρηθείσης περιου
σίας μου. Συγχρόνως δέ διατίθημι καί κληροδοτώ ύπέρ τών έκπαιδευ- 
τη,ρίων τής όμογενους Κοινότητος λίρας Τουρκίας έξ (6) τάς όποιας 
έντέλλομαι τοΐς άνωτέρω τρισί κληρονόμοις μου άλληλεγγύω ς ΐνα με- 
τρήσωσι μετά θάνατόν μου είς τήν έπιτροπήν τής έν Τσόρλω *Ιεράς 
ήμών Εκκλησίας.

Αυτη έστίν ή μόνη άληθής καί τελευταία θέλησίς μου ένώπιον θεου 
καί άνθρώπων. Διό καί είς ένδειξιν συνετάχθη ή παροί3σα διαθήκη έν 
τώ γραφείω τής Δημογεροντίας, ύπογραψεΐσα κατά παράκλησίν μου 
ύπό τοΟ έφημερίου τής Ε νορ ίας μας Παπά Χριστοφόρου καί έπικυρω- 
θεΐσα παρά τής άρμοδίας Σεβαστής αρχής.

Έ ν  Τσόρλω τή 23 Αύγούστου 1887 >
Κατά παράκλησίν του κυρίου Άθαν. X ''Σ τεφ άνου  μή δυναμένου 

ίδιοχείρως ΐνα θέση τήν ύπογρφήν του υπογράφω ό έφημέριος τής Ε ν ο 
ρίας Παπά Χριστόφορος.

Καπά παράκλησίν του κυρίου Άθαν. X ' '  Στεφάνου ή ένταύθα 
Δημογεροντία μεταβάσα έν σώματι παρ’ αύτώ ήκουσε καί έκ στόμα
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τος του ίδιου τήν κατάθεσίν του τήν άνωτέρω περι διατιθεμένης 
περιουσίας του, διό καί έπικυροΐ τό βέβαιον καί άληθές τής παρούσης 
Διαθήκης.

Τσόρλου αυθημερόν 
Ή  Ό

Δημογεροντία Γραμματεύς
Ό  του Σεβαστού γέροντος άγιου Ή ρακλείας Ε πίτροπος πρωτο

πρεσβύτερος Παπα Χρηστός έπιβεβαιοΐ.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙ ΑΧΕΙ Α 
Ά ντίγραφον γενικής τής έπαρχίας Τυρολόης καί Σερεντίου πρός τά 

Π ατριαρχεία άναφορας.

ΟΙ υποφαινόμενοι κάτοικοι τών πόλεων Τυρολόης καί Στράντζης 
καί τών πέριξ αυτών κωμοπόλεων, κωμών καί χωρίων τών άποτελου- 
σών ά π ’ αιώνων μέχρι τρΰ 1848 τήν Μητρόπολιν «Τυρολόης καί Σερεν
τίου» καθυπσβάλλομεν τή Ύμετέρα θειοτάτη Παναγιότητι καί τή περί 
αυτήν 'Α γία  καί 'Ιερ α  συνόδω τά  έξής:

Ή  ήμετέρα Ε π α ρ χ ία  άπό του 783 σωτηρίου έτους, όπότε ό έπί- 
σκοπος αυτής Σισίνιος παραστάς κατά τήν 2αν Οικουμενικήν Σύνοδον 
«Σισίνιος Τζουρούλου» ύπεγράφη, μέχρι του 1840 έπισκοπήν, ύποκει-· 
μένην τώ Μητροπολίτη Ή ρακλείας, άποτελουσα, άπό δέ του 1840 διά 
τό έπίκαιρον αυτής καί άνεξάρτητον Μητρόπολιν άναδειχθεΐσαν τώ 
1848 κρίμασιν, οίς οίδε Κύριος καί ένεργείας παντοίας του τότε Πανι- 
οχύρου Μητροπολίτου Ή ρακλείας Παναρέτου συγχωνευθεΐσα μετά τής 
άχανους αύτου Έ π α ρ χία ς καί έκτοτε ύπό τήν πνευματικήν διοίκησιν 
τών κατά καιρούς Μητροπολιτών Ή ρακλείας διατελουσα, ήρξατο ή μέ
ρα τή ήμέρα δ ιά  τό άπόκεντρον άπό τής ‘Έ δρ α ς τοΰ Μητροπολίτου 
Ή ρακλείας παρακμάζουσα, έξικσμένη τέλος είς σημεΐον παρακμής 
άξιοθρηνήτου, άτε διακυβερνωμένη άπό τής συγχωνεύσεως αυτής δι’ 
άντιπροσώπων άμοίθών καί άκαταλλήλων, τά  πάντα ύπέρ έαυτών καί 
ούδέν ύπέρ ήμών πραττόντων καί ουτω πάντων τών πνευματικών άγα- 
θών, ώνπερ πρότερον άπήλαυνε στερηθεΐσα.

Καί πολλάκις μέν έκτοτε τήν άνασύστασιν τής έαυτής Μητροπό
λεως νά ζητήση έπεχείρησεν, ά λλ’ οί κατά καιρόν Μητροπολΐται Ή ρα
κλείας καταλλήλως ένεργουντες καί τήν έπαρχίαν είς δύο άντιμαχό- 
μενα μέρη διαιρουντες κατώρθουν έκάστοτε νά έξουδετερώσιν τόν κίν
δυνον τής άποσπάσεως αυτής άπό τής έαυτών δικαιοδοσίας καί εύνόη- 
τος ό λόγος. Ά λ λ ’ ήδη, δτε τόν Πατριαρχικόν θρόνον ή ύμετέρα περι- 
νουστάτη θ. Παναγιότης κοσμεί, περιστοιχιζομένη ύπό ιεραρχών έκ τών 
άναντιρρήτως έξεχόντων τοΟ πατριαρχικού κλίματος άφ’ ένός διά δέ
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της ύπό τού νϋν Μητροπολίτου Ή ρακλείας (πρ. Νίκαιας κ. Ιερωνύμου) 
άνά τήν αχανή αυτού έπαρχίαν δημιουργηθείσης έκρυθμου καταστά- 
σεως ή ανεπάρκεια τής διοικήσεως μιας τόσω αχανούς έπαρχίας/ άφ' 
ένός Μητροπολίτου έναργέοτατα άποδεικνύεται άφ’ έτέρου, έπέστη 
πλέον ό χρόνος δπως έκπληρωθή ό διακαέστερος τών πόθων τής ήμε- 
τέρας έπαρχίας, ήτοι ή άνασύστασις τής Μητροπόλεως Τυρολόης καί 
Σερεντίου άναδεικνυομένου ίδίου αυτής Μητροπολίτου καταλλήλου, δστις 
νά έπαγάγη είς νομούς σωτηρίους τό λογικόν αυτής ποίμνιον, δπερ- 
έπί σειράν τοσούτων ένιαυτών άπόνως τών έαυτου πατέρων άποστερη- 
θέν, είς τήν διάκρισιν πατρυιών άστοργων άφέθη.

Παρακαλούμεν δθεν θερμότατα τήν ύμετέραν θειοτάτην Παναγιό- 
τητα καί τήν περί αυτήν άξίαν καί Ίερ ά ν  Σύνοδον, δπως, πριν ή προβή 
είς όριστικήν περί του θλιβερού ζητήματος τής έπαρχίας Ή ρακλείας 
άπόφασιν, λαμβάνουσα ύπ’ όψει, ότι ή άπό τοσούτων ήδη αιώνων ώς 
έπισκοπή τελευταίως δ ’ ώς Μητρόπολις διαλάμψασα ήμιετέρα έπαρχία 
έν τώ κλίματι του Οικουμενικού θρόνου άπό 50 μόνον έτών ώς παρακα
ταθήκη τώ Μητροπολίτη Ή ρακλείας παραχωρηθεΐσα, σήμερον σύσσω
μος έκλιπαρεί παρά  τής ύμετέρας θ. Παναγιότητος τήν παρακαταθήκην 
αυτής ταύτης> πρόθυμος οΰσα νά προβή εις πάσαν πρός τούτο θυσίαν 
συμφώνως τή θέσει τού ζητουμένου Μητροπολίτου «Τυρολόης καί Σε
ρεντίου» άποδώση τώ ποιμνίω αύτής τόν ίδιον ποιμένα.

Έ π ί τή βεβαία έλπίδι δτι ή ύμετέρα έμβριθής θ. Παναγιότης μετά 
τής περί αύτήν γεραράς τών ιεραρχών Συνόδου, προσηκόντως τά  πρά
γμ ατα  σταθμίζουσα, θέλει εισακούσει τής δικαίας ήμών ταύτης σίτή- 
σεως, διατελοϋμεν τάς τώ ύψίστω εύπροσδέκτους Αύτής Εύχάς καί εύ- 
λογίας καλούμενοι

τή 8 Ιουλίου  1901 
τής ύμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος τέκνα έν Κυρίω Ε λά χισ τα  
Κάτοικοι Τυρολόης ύπογραφαί 163, σφραγίδες 11 μουκταρικαί, 

σφραγ. Δημογεροντίας
Γενή Τζιφλίκ ύπογραφαί 62 σφραγ. δημογεροντίας καί μουκτα- 

ρικαί 4.
Στράντζας ύπογρ. 88 σφραγ. δημογεροντίας, έφορείας καί έπι- 

τροπής 3.
Καρατζάκιοΐ ύπογρ. 24 μετά σφραγίδων έφορείας δημογεροντίας καί 

έκκλησιαστικής έπιτροπής.
Ασκούς ύπογραφαί μετά κοινοτικών σφραγίδων 23.
Βελιγραδιού ύπογραφαί 12 μετά σφραγ. δημογεροντίας. Ή  παροΰ· 

σα άναφορά έπρωτοκολλήθη έν τώ Πρωτοκολλώ Οικουμενικού Πατρι
αρχείου 18 Ιουλίου  1901 ύπ5 άριθμόν 3940.
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Μετά τής άνω άναφοράς προσεπεδόθη άντίγραφον υπομνήματος 
πληρεξουσίων.

Παναγιώτατε,
Οί υποφαινόμενοι αντιπρόσωποι τών διαφόρων τμημάτων τής έπαρ

χίας Τυρολόης καί Σερεντίου θεωρούμεν έπάναγκες νά συνοδεύσωιαεν 
τήν γενικήν τής ήμετέρας έπαρχίας άναφοράν καί διά τής παρούσης 
ήμών τοιαύτης.

"Οτι άπα ράγρα πτα  δικαιώματα έπί τής άνασυστάσεως τής Μη
τροπόλεως Τυρολόης καί Σερεντίου κέκτηται ή ήμετέρα έπαρχία έναρ- 
γέστατα  τούτο καταφαίνεται έκ τής άπό 12 καί έπέκείνα αιώνων ύπάρ- 
ξεως αύτής, διατελεσάντων αρχιερέων έν αυτή τών έξης:

Σ ι σ ι ν ί ο υ τώ 783 συνεδριάσαντος έν τή 'Α γία  Οικουμενική Συνόόω 
καί ύπογράψαντος Σισίνιος Τζουρούλου.

Β α σ ι λ  ε ί ο υ τώ 789 συνεδριάσαντος έν τή έπί Φωτίου 'Α γία Συ- 
νόδω καί ύπογράψαντος Βασίλειος Έ λέω  θεού  Επίσκοπος Τζουρού
λης.

Ί  ω ά ν ν ο υ  τώ 879 συνεδριάσαντος έν τή αύτή συνόδω τή έπί Φω
τίου καί ύπογράψαντος «?Επίσκοπος Σερεντίου».. Ουτος κατ’ έμέ ήν 
έπίσκοπος ούχί έν Στράντζη ώς εικάζει ό "Αγιος Ά μασείας "Ανθιμος 
Ά λεξιάδης έκ τού όποιου ήρύσθησαν αί παροΰσαι χρονολογικά! ση
μειώσεις άλλά τής νυν παρά τό Σκεπαστόν έν τή έπαρχία Βιζύης κώ
μης Σαρακήνας, όνομαζσμένης άρχαιότερον Σεργιέντιον καί νυν δέ φέ
ρει ή κώμη αυτη άμφότερα τά  όνόματα, όνομαζομένη καί Σαρακήνα 
καί Σεργιέντι. ("Αλλως τε ύπάρχοασι περί τής όνομασίας Σεργέντιον 
καί ίστορικαί μαρτυρίαι Βυζαντιναί). Αύτά τού άντιγραφέως σημειώ
σεις.

Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  άκμάσαντος έπί τών αύτοκροαόρων Κομνηνών 1081 
-1118.

θ ε ω ν ά  τώ 1580 έπί 'Ιερεμ ίου του Β '.
’Α ν θ ί μ ο υ  τώ 1616 είτα Βιζύης.
Α ν ω ν ύ μ ο υ  τινός τώ 1668 έπί Πατριάρχου Μεθοδίου.
Δ α ν ι ή λ  άρχιερατεύσαντος μεταξύ τού 1Ζ καί IΗ αίώνος.
Ν ε κ τ α ρ ί ο υ ,  διαδεξαμένου τόν Δανιήλ.
Π ο ρ φ υ ρ ί ο υ  Σαμίου τώ 1775—1784 έπί ‘Ηρακλείας Μεθοδίου.
Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  τώ 1830 γενομένου εΐτα Ή ρακλείας καί διαδεξαμένου 

τόν άποίβιώσαντα Ή ρακλείας Ιγνά τιο ν .
Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  1830—1835 έκ τής νήσου "Ανδρου, γενομένου ειτά 

Καλλιπόλεως καί Μαδύτου.
Ν ι κ ο δ ή μ ο υ  1835—1840 παυθέντος τό κατ’ άρχάς καί ειτα Δρυϊ- 

νουπόλέως γενομένου καί Μελετίου 1840—1848 Μητροπολίτου άναδειχθέν-



ΕΞ ΕΠ ΙΣΗ Μ Ω Ν  ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 17

τος, είτα γενομένου Πωγωνιανής, Προέδρου Λοερσοΰ καί τέλος Δράμας, 
έν διαφόροις Ίστορικα ΐς Π ηγαΐς άναφερομένων. θ ά  ήδυνάμεθα πλήρη κα
τάλογον τών επισκόπων τής ήμετέρας έπαρχίας τών τελευταίων πέντε 
αιώνων νά παρουσιάσωμεν, άν μή ό αρχαιότερος τής έπαρχίας ημών, 
κώδιξ δεν άνηρπάζετο ύπό τοΰ Ή ρακλείας Γρηγορίου (Βυζαντίου).

Αύτή αυτη ή έκκλησιαστική πράξις (Πατριαρχ. κώδιξ I σελ. 165) 
6 γ  ής ή ήμετέρα Μητρόπολις συνεχωνεύθη τή έπαρχία Ή ρακλείας γενο- 
μένη τώ 1848 κατά μήνα ’Ιούνιον καταφανέστατα άποδεικνύει τό 
προσγενόμενον αύτή φοβερόν άδικη μα' διότι οί προβαλλόμενοι έν αυτή 
λόγοι δυσαρέσκειας δήθεν τών έπαρχιωτών διά  τήν προαγω γήν αύτής άπό 
έπισκοπής είς Μητρόπολιν, άμα δέ καί δυσκολίαι είς τήν άπόδοσιν δικαι
ωμάτων, άναλόγων τώ μητροπολιτικώ βαθμώ τοΰ άρχιερέως, είσίν δλως 
άβάσιμοι, διότι πώ ς εΐναι δυνατόν έπαρχία  τόσων αιώνων πρό 8 μόλις 
έτών κριθεΐσα ά ξία  προαγωγής!, έντός τών έτών τούτων νά ύποστήι τοι- 
αύτην μεταβολήν, ώστε οί μεν έπαρχιώται αύτής νά δυσανασχετώσι διά 
τήν προαγω γήν τής έαυτών έπισκοπής είς Μητρόπολιν, οί δέ πόροι αύτής 
νά κριθώσιν άνεπαρκεΐς πρός άξιοπρεπή Μητροπολίτου συντήρησιν, άφοΰ 
ό τελευταίος Μητροπολίτης αύτής Μελέτιος, μετατεθείς είς Πωγωνια- 
νήν, μετά πλείστου ψυχικοΰ άλγους άπεχωρίζετο οαυτής, μή αποδεχόμε
νος τήν προσφερομένην αύτώ νέαν έπαρχίαν, εί καί άνωτέραν. Ταΰτα 
ούδέν άλλο άποδεικνύουσιν είμή δτι δυνάμει τοΰ κρατοΰντος τότε συστή
ματος τοΰ παντοδυνάμου καί αυθαιρέτου γεροντισμού τοΰ κοπαδικα-' 
σθέντος ύπό τών γενικών κανονισμών τής Εκκλησίας, διά τών άρπα- 
κτικών όνύχων τοΰ τότε γέροντος 'Αγίου Ή ρακλείας κύρ Παναρέτου, 
κατ’ αυθαίρετον δλω ς καί παράνομον τρόπον ήρπάγη καί συνεχωνεύθη 
τώ θρόνω Ή ρακλείας ή ιερά ήμών Μητρόπολις. Δέν θά έπιχειρήσωμεν 
ένταΰθα ν’ άποδείξωμεν δτι ή πράξις αυτη άντιστρατεύεται είς τόν 
νόμον καί είς τό δίκαιον διότι καταφανέστατον έστί τό διαπραχθέν φοβε
ρόν αδίκημα. Ούχί έκ τής ιστορίας τών Μητροπόλεων, άποδεικνυούσης 
τούς νομίμους λόγους τής συγχωνεύσεως Μητροπόλεων καί Ε π ισ κο 
πών, άλλ’ έξ άπλής άναγραφής παρομοίων γεγονότων προσφάτως λα- 
βόντων χώραν κατάδηλον έγένετο τοΰτο. Γνωστόν δτι ένεκα αναγκών 
τής διοικήσεως τής έκκλησίας, ήτοι χάριν τής έκπληρώσεως τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ θεσμοΰ τών Μητροπόλεων, τουτέστι τής διοικητικής,' δικα- 
σπκής καί πνευματικής προστασίας τοΰ ποιμαινομένου λογικού ποιμνίου, 
έκ τοΰ σύνεγγυς, τελευταΐον αί περιφέρειαι Δεδέαγατς καί Φερρών, άπο- 
σπασθεισαι έκ τής δικαιοδοσίας τοΰ Μητροπολίτου Μαρωνείας, προσε- 
τέθησαν τώ Μητροπολίτη Αίνου.

Τό Νευροκόπιον άποσπασθέν άπετέλεσεν ιδίαν Μητρόπολιν. Άνε- 
συνέστη ή Μητρόπολις Νικοπόλεως. Συνέστη νέα Μητρόπολις έν

«θρακικά» 2
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Βοσνία καί πολλαί άλλαι μετα^ολαί έιτήλθον καί έπέρχονται χάριν της 
διοικήσεως της Εκκλησίας.

ΌμολογοΟμεν εύλαβώς δτι δεν ανήκει ήμΐν νά ύτίοδείξωμεν τήν 
τιλήρωσιν καταφανέστατης ανάγκης διά λήψεως γενικών 'μέτρων πρός 
άρσιν σοβαρών άτοπημάτων καί έπιβλαβεστάτων συνεπειών διά τήν έν 
γένει κανονικήν λειτουργίαν τών άφορώντων τήν διοίκησιν τής Ε κ κ λ η 
σίας. Ό  σκοπός ήμών άπσβλέπει είς τήν άρσιν φοβερού άδικήματος,. 
προσγενομένου είς τήν ήμετέροιν Μητρόπολιν Τυρολόης καί Σερεντίου. 
Διό ούκ έπαυσάμεθα άπό του 1848 καί έντεΰθεν διαμαρτυρόμενοι καί 
ζητοΰντες τήν έπανόρθωσιν αύτοΰ διά  τής άνασυστάσεως τής Μητρο
πόλεως ήμών, ήν ήμείς πάντοτε θεωροΰμεν σχολάζουσαν. Καί θεωροΰμεν 
σχολάζουσαν καί έπιζητοΰμεν τήν λύτρωσιν αύτής, έκ τής έπικαθεσθεί- 
σης έπ’ αύτής άρπακτικής χειρός κατά μείζονα λόγον καθ’ δσον ουτε 
’Αγαρηνοί, οΰτε Ά ριανοί, οϋτε ’Αρμένιοί είσιν οί άρπάσαντες αύτήν. 
Καί διότι ό πληθυσμός τής έπαρχίας ήμών ικανός έστιν ώστε νά συντη-' 
ρήση άξιοπρεπώς τόν Μητροπολίτην αύτής.

Ή  κατάργησις τής Μητροπόλεως ήμών ίσως άλλοΐον έλαφρυντικώτε- 
ρον χαρακτήρα θά ειχεν, άν συνεχωνεύετο μετά τής Μητροπόλεως Σηλυ- 
βρίας ή τής έπισκοπής Μετρών, άμφοτέρων μικρών καί χρηζουσών ένισχύ- 
σεως' ά λλ’ ώς έτελέσθη, προδίδει προφανέστατα τό μέγεθος του άδι
κήματος.

Πεποίθαμεν δθεν άδιστάκτως δτι ή ύμετέρα θειοτάτη Παναγιότης, 
ήδη έπί τής έγκαινιαζομένης νέας εποχής διά τήν ’Εκκλησίαν ήμών, έν 
τή διακρινούση Αύτήν εύθυδικία θέλει άποδόσει ήμΐν δικαιοσύνην.

’Εν Κ)πόλει τή 18 ’Ιουλίου 1901 (Ά ριθ. Πρωτ. Πατριαρχείων 3940) 
τής ύμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος τέκνα έλάχιστα καί τα ΐς έντολαΐς 
Αύτής πειθηνιώτατα.

'Έ ποντα ι α ί ύπογραφαί τών πληρεξουσίων
ΤοΟ Πατριάρχου μετά τινας ή μέρας άπό τής έπιδόσεως τών άνω

τέρω δύο άναφορών διά τής άρχιγραμματείας άπαντήσαντος δτι αί άνα- 
φοραί τής έπαρχίας ληφθήσονται ύπ’ δφει κατά τήν γενικήν διαρρύθμυ 
σιν τών έπαρχιών του Οικουμενικοί) κλίματος καί τών πληρεξουσίων 
έπειγομένων έπανελθεΐν έκάστου έπί τά  έργα  αύτών, άνεστάλη προσω- 
ρινώς πάσα ένέργεια έπί του ζητήματος. ’Αλλά προκειμένου κατ’ ’Απρί
λιον 1902 διακανονισθήναι όριστικώς του Μητροπολιτικοΰ ζητήματος 
Ή ρακλείας, διά  τής μεταθέσεως τοΟ Ή ρακλείας είς Νίκαιαν, του Ίω αν- 
-νίνων είς Ή ράκλειαν καί τοΰ Νικαίας εις ’Ιωάννινα, ή έπί τής άνασυ-/ 
στάσεως τής Μητροπόλεως επιτροπή πρώτον μέν τηλεγραφικώ ς παρεκά- 
λεσε τόν Πατριάρχην ΐνα μή συμπεριληφθή ή ήμετέ(οα έπαρχία  είς τήν 
έπαρχίαν Ή ρακλείας κατά τήν άνάδειξιν του νέου Μητροπολίτου Ήρα-
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κλείας, δεύτερον δέ διά τών πληρεξουσίων αύτής έπέδωκε τώ Πατριάρχη 
τήν έξης αναφοράν:

Παναγιώτατε, ‘Α γία καί ίερά Σύνοδος,
Οί υποφαινόμενοι αντιπρόσωποι τής έν τή έπαρχία Ή ρακλείας πρύ 

πεντηκονταετίας συγχωνευθείσης έπαρχίας Τυρολόης καί Σερεντίου διά 
τής παρούσης προαγόμεθα νά καθυπαβάλωμεν τή ύμετέρα θ. Παναγιότητι 
καί τή περί Αύτήν ιερά Συνόδω τά  έξής:

‘Ό τε  κατά ’Ιούλιον παρελθόντος έτους διά τών ύπ’ αριθμόν 3940 
πρωτοκόλλου τών σεπτών Πατριαρχείων γενικής τής έπαρχίας Τυρολόης 
καί Σερεντίου άναφοράς καί υπομνήματος τών αντιπροσώπων αύτής, 
παραστάντες ένώπιον τής ύμετέρας θ. Παναγιότητος, έπιζητοΰμεν δι’ οϋς 
έν τοΐς μνησθεΐσιν έγγράφοις άνεφέραμεν τής προ πεντηκονταετίας μετά 
τής αχανούς έπαρχίας Ή ρακλείας άνευ ούδενός άποχρώντος λόγου 
(Πατριαρχ. Κώ'δ. I σελ. 165) καί παρά παν δίκαιον συγχωνευθείσης ήμε- 
τέρας έπαρχίαςί, έλαμθάνομεν δ ι ά  τ ο υ  ά ρ χ ι γ ρ α μ μ α τ έ ω ς  τής 
ίεράς Συνόδου τήν αόριστον άπάντησιν «Ή αϊτησις ήμών ληφθήσεται ύπ’ 
οφει κατά τήν γενικήν τών έπαρχιών του κλίματος οικουμενικού θρόνου 
διαρρύθμισιν», δεν έφανταζόμεθά ποτέ, δτι τό έκκλησιαστικόν κέντρον, 
ή πνευματική ήμών μήτηρ, έφ’ ής τάς νομιμωτέρας τών έλπίδων έστηρί- 
ξαμεν, ήθελεν ούτωσίν άστόργω ς τόσας χιλ ιάδας ορθοδόξων τέκνων τής 
έπαρχίας ταύτης έγκαταλίπη, τό δή λεγόμενον, είς τήν τύχην των. Καί 
έπανήλθομεν, Παναγιώτατε, είς τά  ίδια απογοητευμένοι καί άπείρως 
τεθλιμμένοι, μή δυνάμενοι νά παρατείνωμεν τήν έν τή πρωτευούση διαμο
νήν, ΐνα μή άπωλέσωμεν τόν πολυτιμότατον διά τάς ήμετέρας έργασίας 
χρόνον, ά λλ’ ιδία ΐνα μή παρενοχλώμεν κατ’ έκείνην τήν έποχήν τήν Μ.> 
’Εκκλησίαν, άπησχολημένην ούσαν είς γενικώτερα έαυτής καί τοΰ γένους 
συμφέροντα. Έπανήλθομεν, λέγομεν, τεθλιμμένοι, διότι διά τής μνησθεί- 
σης άπαντήσεως τής άρχιγραμματείας τής Ί ε ρ ά ς  Συνόδου ή ήμετέρα! 
δικαία καί νόμιμος αϊτησις ούδέν πλέον ούδέν έλαττον ή παρεπέμπετο είς 
τάς Έ λληνικάς καλένδαςπρός μεγίστην τής ήμετέρας έπαρχίας ήθικήν καί 
κοινωνικήν καταστροφήν, άτε τοΰ ζητήματος τής διαρρυθμίσεως τών έπαρ
χιών τοΰ κλίματος οικουμενικού θρόνου άπό πολλών μέν δεκάδων έτών 
άείποτε μελετωμένου, ά λλ’ ουδέποτε ίσως συντελεσθησομένου. Καί ευνό
ητος ό λόγος.

Ούδέν χρήζει, ώς κατάδηλος, άποδείξεως.
Καί λοιπόν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα δέον ή ήμετέρα τλήμων 

έπαρχία, άλλων αμαρτίας έκτίουσα έπί αιώνας ίσως νά άγητα ι καί φέρη- 
ται ύπό τών καιρούς Μητροπολιτών Ή ρακλείας άφοΰ ώς έκ τής άποστά- 
σεως αύτής άπό τής ιδίως έπαρχίας Ή ρακλείας εΐναι άδύνατον νά δια- 
κυβερνηθή έκεΐθεν προσηκόντως καί άφοΰ ό πληθυσμός αύτής ικανός
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έστιν ώστε νά συντηρήση άξιοπρεπώς τόν Μητροπολίτην αύτής καί νά 
αύτοκυβερνηθή;

ιΠρός τι ή συγκέντρωσις τοσούτων υποθέσεων καί μερίμνων είς 
χεΐρας ένός άτόμου, έστω καί υπό πλείστων, άγαστών προσόντων κεκο
σμημένου καί άπειρον δραστηριότητα καί σθένος άναπτύσσοντος;

Ά πό  πεντηκονταετίας ήδη στερούμεθα Ποιμένος. Οί κατά καιρούς 
Ή ρακλείας άποκλειστικώς τήν ιδίαν έπαρχίαν Ή ρακλείας περιέ'βαλλον 
διά τής έαυτών στοργής καί περί ταύτης μόνης έμερίμνων.

Ή  'ήμετέρα άείποτε έπεΐχε παρ’ αύτοΐς θέσιν προγονής, άστόργως 
ύπ’ αύτής διακυβερνωμένη καί μόνον πρός άνωτέραν τών Μητροπολιτών 
Ή ρακλείας διαβίωσιν συμβάλλουσα. Ή  ηθική, κοινωνική καί πνευματική 
κατάπτωσις τής ήμετέρας έπαρχίας συνετελέσθη ήδη. Τίς άλλος δύναται 
νά σώση αύτήν, έπανάγων είς νομάς σωτηρίους, είμή ό ίδιος αύτής πνευ
ματικός Πατήρ;

Καιρός πλέον νά έπανορθωθή τό προσγενόμενον ήμΐν άλλοτε φοβε
ρόν άδίκημα. Καιρός ν’ άποδοθή ήμΐν ό κανονικός Μητροπολίτης, του 
όποιου ή δράσις νά στοχάζηται άποκλειστικώς μόνον τήν έπαρχίαν ήμών. 
Έπιποθσυμεν ν’ άποσείσωμεν τήν έπικαθεσθεΐσαν έφ’ ή μάς κηδεμονίαν. 
"Αν προ 50ετίας κατά τάς σκέψεις καί βλέψεις τών τότε ·ιδιοτελώς( καί 
κατά τήν Μ. Ε κκλησίαν ιθυνόντων έκρίθημεν άξιοι κηδεμονίας, ένηλι- 
κιώθημεν ήδη καί άπαιτοΰμεν τήν άπόδοσιν τής ήμετέρας κληρονομιάς.

Νυν, δτε ή Μ. Ε κκλησ ία  προτίθεται νά διακανονίση όριστικώς τό 
Μητροπολιτικόν ζήτημα 'Ηρακλείας, ό Μητροπολίτης αύτής ή ό διάδοχος 
αύτου άς γνωρίζη, δτι ούδέποτε θέλει άναγνωρισθή καί ώς πνευματικός 
τής ήμετέρας έπαρχίας αρχηγός, ώς καί προφορικώς έξεθέσαμεν πρός 
τήν ύμετέραν Παναγιότητα τήν διά  πρακτικού τοιαύτην άπόφασιν συμ- 
πάσης τής ήμετέρας έπαρχίας. Ά ρκ εΐ αύτώ ή ιδίως έπαρχία  Ή ρακλείας, 
έχει έκεΐ εύρύτατον ένεργείας καί δράσεως στάδιον.

Ή μεΐς δεόμεθα τού κανονικού ήμών ποιμένος, συμφωνοΰντος ήμΐν 
καί ύπέρ τής ήμετέρας σωτηρίας μεριμνώντος.

Δ ι’ οϋς τοίνυν έν τα ΐς ύπ’ αριθμόν 3940 πρωτοκόλλου τών Πατριαρ
χείων άναφοραΐς ήμών.

Και;’ άπόφασιν τής Δημογεροντίας συνελθούσης έπί τούτω ύπό τήν 
προεδρείαν του τακτικού αύτής Προέδρου Οικονόμου Χριστοφόρου Κ. 
Χριστοφορίδου, ένεκρίθη δπως αύριον έπ’ Έ κκλησίαις άναγνωσθή ή παρά 
πόδας παραινετική έγκύκλιος αύτής.

Τσόρλου τή 4η Μαΐου 1902

Ή  Δημογεροντία
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Άκολουθοΰντες τη Ευαγγελική ρήτρα «άγαπατε τους μισοΰντας 

καί άδικοΰντας ή μας» όφείλομεν παντί τρόπω νά άποφεύγωμεν τάς ένεκα 
τής κατά τινων άδελφών ήμών διοοβολής ένίων ‘Εβραίων συγκρούσεις, 
μηδόλως παραβλάπτοντες τά συμφέροντα αυτών, μηδέ τ ά ς . μετ’ αυτών 
σχέσεις διακόπτοντες δπερ άντιευαγγελικόν καί δλως έναντίον τυγχάνει.

Ταΰτα έκ καθήκοντος γνωρίζοντες υμΐν συνιστώμεν καί αύθις, 
δπως ρίπτοντες είς τήν λήθην τό παρελθόν έξακολουθήσητε ώς καί πρό- 
τερον τάς μετ’ αυτών σχέσεις μηδέν σκάνδαλον καί μηδεμίαν αφορμήν 
παραπόνου καθ’ ήμών παρέχοντες αύτοΐς ή δέ του Κυρίου Χάρις καί τό 
έλεος εϊη μεθ’ ήμών. Αμήν.

Έξέθημεν λόγους καί δΓ ους καί έν τή παρούση έκτιθέμεθα έκλιπα- 
ρουμεν καί άπεκδεχόμεθα τήν άνασΰστασιν τής Μητροπόλεως Τυρολόης 
καί Σερεντίου τής ιδίας ήμών έπαρχίας. "Εχοντες δ ’ ύπέρ ήμών τό δί
καιον δέν άμφιβάλλομεν, δτι ή ύμετέρα θειοτάτη Παναγιότης καί ή περί 
Αύτήν ‘Α γία καί 'Ιερ ά  γεραρά  τών Σεβασμιωτάτων Σύνοδος έν τή δια- 
κρινούση Αύτούς ευθυδικία θέλετε άποδώση ήμΐν δικαιοσύνην.

Επικαλούμενοι δ’ έπί τούτοις τάς τώ ύψίστω εύπροσδέκτους εύχάς 
καί ευλογίας τής ύμετέρας Σεβοοσμιότητος, διατελουμεν μετά Σεβασμού 
βαθυτάτου.

Τή 7η ’Απριλίου 1902 
τής ύμετέρας θ. Παναγιότητος πνευματικά τέκνα έλάχιστα 

(έπονται α ί ύπογραφαί τών πληρεξουσίων)
Τώ Παναγιωτάτω καί θειοτάτω Οίκουμενικω Πατριάρχη Κυρίω Κυ- 

ρίω ’Ιωακείμ τώ Γ ',  Προέδρω τής ‘Α γίας καί Ί ε ρ ά ς  Συνόδου τώ πανσε- 
βάστω ήιμών πατρί καί Δεσπότη είς Κων)πολιν.

( ’Αριθμός πρωτοκόλλου Πατριαρχείων 3027 Μαΐου 3 έτους 1902) 
Ιστορική σημείωσις. Μή ληφθεισών ύπ’ δψει τών άνωτέρω τριών 

αναφορών καί ένός τηλεγραφήματος τής έπαρχίας έν τή διακανο*- 
νίσει τοΟ Μητροπολιτικοΰ ζητήματος Ή ρακλείας, άναδειχθέντος 
Μητροπολίτου Ή ρακλείας του έκ 'Κουμβάου ‘Αγίου Ίωαννίνων 
κ. Γρηγορίου Καλλίδου, είς δν παρεχωρήθη ή έπαρχία Ή ρακλείας, συμ- 
περιλαμβςχνομένης τής Μητροπόλεως «Τυρολόης ·καί Σερεντίου», οί μέν 
άντιπρόσωποι τής Κοινότητος τηλεγραφικώ ς έντευθεν διεμαρτυρήθησαν 
πρός τά  Πατριαρχεία έμμένοντες είς τάς αιτήσεις τής έπαρχίας, άπασα 
δέ ή έπαρχία διά πληρεξουσίου έγγράφου ημερομηνίας 24 ’Ιουνίου έ. 
έτους διώρισε πληρεξουσίους αύτής τούς έν Κων)πόλει έγκριτους δικη
γόρους Μιχ. θεοτοκάν καί Γεώργ. Φατσήν, ΐνα έκ παντός τρόπου έπιτύ- 
χωσι τήν άνασύστασιν τής Μητροπόλεως μας.

Σχετικά πρός τήν προκειμένην ύπόθεσίν είσι καί τά  ύπ’ άριθ,μόν
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388 καί 389 -πρακτικά, τά  έν σελίσι 348 καί 349 Γεν. συνελεύσεως καί δεκα- 
μελοϋς έπιτροπής. *

Έ ν  Τυρολόη τη 29 Αύγουστου 1902 
Τής ίεράς συνόδου μετ’ έπανειλημμένας παραστάσεις τών τε δικη

γόρων τής έπαρχίας καί τινων έκ τών συμπολιτών εύδοκησάσης νά θέση 
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τάς αναφοράς τής ήμετέρας έπαρχίας, άπο- 
φάσει ταύτης παρεπέμφθησαν αί ήμέτεραι άναφοραί τώ Μητροπολίτη 
'Ηρακλείας ΐνα ποιήσηται έπ’ αυτών τάς παρατηρήσεις, όσας ήθελε κρίνει 
αυτός καταλλήλους. Οδτος μελετήσας τάς αναφοράς, θέλων δέ συνάμα 
δπώ ς καταστήση έν τώ τμήματι τούτω τής έπαρχίας του αντιπρόσωπον, 
δραστήριον προέτεινε τήν έξής συμβιβαστικήν λύσιν τόΰ ζητήματος. Νά διο- 
ρίση ένταυθα ώς αντιπρόσωπόν του βοηθόν έπίσκοπον, διαμένοντα διαρ
κώς έν τώ τμήματι μετά συστάσεως πνευματικού δικαστηρίου, πρωτο- 
δίκως δικάζοντος πάσαν πνευματικήν ύπόθεσιν τού τμήματος, συντηρού- 
μενον δΓ- άναλώμασι τού Μητροπολίτου Ή ρακλείας. Ή  Ί .  Σύνοδος έγκρί- 
νασα τήν λύσιν ταύτην τήν παρά  τού ‘Αγίου Ή ρακλείας προταθεΐσαν 
έπεδοκίμασέν αύτήν, άπορρίψασα τάς αιτήσεις τής έπαρχίας' άνέδειξε 
δέ βοηθόν έπίσκοπον αύτοΰ, τή υποδείξει τού ίδιου, τόν Πρωτσσύγκελλον 
τής Μητροπόλεως Ή ρακλείας, Γερμανόν Σακελλαρίδην ύπό τόν υψηλόν 
τίτλον τής πάλαι διαλαμψάσης έπισκοπής Ναζιανζοΰ.

Τής άποφάσεως ταύτης γνωσθείσης ένταΰθα, ή τε ήμετέρα Κοινότης 
καί ή τής Στράντζας συντάξασαι άπέστειλαν είς τά  Π ατριαρχεία τήν 
παρά  πόδας διαμαρτύρησιν:

Παναγιώτατε Δέσποτα 
Μετά βαθυτάτης ήμών θλίψεως καί παρά  τάς προσδοκίας ήμών 

έπληροφορήθημεν έκ τών έφημερίδων καί παρά  τών αντιπροσώπων δτι 
ή 'Α γία  καί Ι ε ρ ά  Σύνοδος άπέρριψε τάς αιτήσεις ήμών πρός άνασύστα- 
σιν τής 'I .  Μητροπόλεως Τυρολόης καί Σερεντίου καί ένέκρινεν αΐτησιν 
τής Α.Σ. τού 'Α γίου Ή ρακλείας περί διορισμού βοηθού αύτοΰ έπισκόπου 
διά  τό τμήμα τό αποτελούν τήν έν έτει 1848 καταργηθεΐσαν ίεράν Μητρό- 
πολιν ήμών. Διατελοΰμεν έτι έν όδυνηρά καταπλήξει έπ ί τώ άκούσματι 
τούτω, διά  τού όποιου άνετράπησαν καθ’ όλοκληρίαν πάσαι α ί προσδοκία; 
ήμών, ά ς έβασίζαμεν έπί τε τών δικαίων ήμών καί περί τής έγνωσμένης 
εύθυκρισίας τής α γ ίας καί ίεράς Συνόδου. Τήν άφατον δέ ταύτην οδύνην 
ήμών έπηύξησεν ή πληροφορία δτι ή Α.Σ. ό "Α γιος Ξάνθης έσφαλμένας 
πάντως λαβών έν Ραιδεστώ πληροφορίας παρά  φίλων τής Α.Σ. τοΰ 'Αγίου 
Ή ρακλείας παρέστησεν ήμάς ώ ς διαφωνοΰντας τουθ’ δπερ άναληθέστα- 
τον. Ά ποκρούοντες ούτως ώς άντικρυς τή άληθεία κειμένας, τάς βάσεις, 
έφ’ ών έστηρίχθη ή άπορρίψασα τάς αιτήσεις ήμών άπάφασις,· έξαιτού- 
μεθα εύσεβάστως τήν άναθεώρησιν τής ύποθέσεως ήμών, έκλιπαροΰντες



ΕΞ ΕΠ ΙΣΗ Μ Ω Ν  ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 23

ινα πρός πίστωσιν τών ισχυρισμών ήμών, ότι τουτέστιν όμοφώνως πάντες 
οί κάτοικοι έξαιτούμεθα τήν άνασυστασιν τής Μητροπόλεως ήμών καί 
δτι δυνατή και ευχερής τυγχάνει ή αξιοπρεπής του Μητροπολίτου ήμών 
συντήρησις, ένεργηθή έπιτοπίως έξέτασις ύπό προσώπου άμερολήπτου, 
πεμπομένου δαπάναις ήμών έξ άρχικώ ς ένταΰθα παρά τών Σεβαστών 
Πατριαρχείων, καθ’ δσον έπιτραπήτω ήμΐν, ΐνα μετΤ εύλαβείας εΐπωμεν δτι 
ή Α.Σ. ό ‘Ά γ ιο ς  Ή ρακλείας, ώς έχων ίδια συμφέροντα ϊν’ άποφαίνηται 
κατά τών αιτήσεων ήμών, ήκιστα πάντων άρμόδιος πρός τοΰτο τυγχάνει. 
Σύν τή ταπεινή καί ένθέρμω αιτήσει ήμών, δηλοΰμεν μετ’ ειλικρίνειας 
καί λύπης άμα δτι κατ’ ούδένα λόγον θά δεχθώμεν αύτόν ενταύθα. Καί 
άλλοτε εγένετο απόπειρα δπως έδρεύη ένταΰθα βοηθός έπίσκοπος, ούδέ- 
ποτε όμως ή διαμονή αύτοΰ διήρκεσε πέραν τών δύο μηνών. Καί νΰν έτι 
έν τή πεποιθήσει δτι ήδικήθημεν ένεκα πεπλανημένων εισηγήσεων, εύρι- 
σκόμεθα είς τήν λυπηράν ανάγκην νά ένεργήσωμεν o , t l  νομίζομεν δίκαιον 
καί μέ άντικείμενον είς τούς ιερούς κανόνας πρός άρσιν τής προσγενο- 
μένης ήμΐν αδικίας, κάθιστώντες αδύνατον τήν έλευσιν'τοΰ βοηθού έπι- 
σκόπου καί τήν διαμονήν αύτοΰ παρ’ ήμΐν. Γνωρίζομεν ότι πιθανώς θά 
κριθώμεν ώς ανευλαβείς καί δεν άγνοουμεν άμα τάς συνεπείας τής κρ.ί- 
σεως ταύτης" φρονοΰντες δμως δτι τόν καλόν άγωνιζόμεθά αγώ να, έπί 
τοΰ κανονικού δικαίου έδραζόμενοι, δτι δέν άποβλέπομεν εις ίδιοτελή 
συμφέροντα καί δτι τούναντίον διά τοΰ έπιδιωκομένου ύφ’ ήμών σκοπού 
ΰψιστα συμφέροντα τής Ε κκλησίας καί τοΰ Γένους, σσβαρώς νΰν ύπό 
πολλών τής όρθοδοξίας έχθρών άπειλούμενα, θά έξυπηρετηθώσιν, ούχί 
μόνον δέν θά άποθαρρυνθώμεν, άλλα πάντοτε θά τρέφωμεν τήν γλυκεΐαν 
έλπίδα δτι τή τοΰ Ύψίστου άρωγή ήτε ύμετέρα σεπτή Κορυφή καί ή αγία  
καί ‘Ιερά Σύνοδος θέλουσιν άναγνωρίσει καί έπιβραβεύσει ήμΐν τά  άναμ- 
φισβήτητα δίκαια ήμών, έπαναφέρουσα είς τήν ζωήν τήν έπί 1700 έτη 
κοσμήσασοτν τήν έκκλησιαστικήν Ισ το ρ ία ν  τής ορθοδόξου Ε κκλησίας 
Ίερόιν Μητρόπολιν Τυρολόης καί Σερεντίου πολλαχώς συμβαλουσαν είς 
τήν εύκλειαν αύτής.

Τυρολόη τή 4 Αύγούστου 1903 
Ύποσημειούμεθα βαθυσεβάστως τής ύμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος

ταπεινότατοι θεράποντες

'Έ ποντα ι 306 ύπογραφαί 
4 σφραγίδες μουκταρικαί καί αί σφραγίδες Δημογεροντίας, ’Γφο- 

ρείας καί Εκκλησιαστικής έπιτροπής

Α ριθμός πρωτοκόλλου Πατριαρχείων 5391 

Τώ Παναγιωτάτω κάί θειοτάτω Οίκουμενΐκω Πατριάρχη Κυρίω Κυ-
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ρίω Ιω α κ ε ίμ  τώ Γ ' Προέδρω τής α γ ίας καί ίεράς Συνόδου είς, 
Κων)πολιν.

ΠρολαβοΟσα άνεγνώσθη τή 12 Αΰγούστου 1903 έν τή 'Ιερ ά  Συνόδω 
;ή άναφορά τών κατοίκων Στράντζης τμήματος τής έπαρχίαζ Ή ρακλείας 
έπιμενόντων είς τήν αΐτησιν αυτών περί άνακηρύξεως τής πάλαι ύπαρ- 
ξάσης Μητροπόλεως Τυρολόης καί Σερεντίου.

Ή  Σύνοδος λαβοΰσα ύπ’ όψει δτι ή αϊτησις άφορα τήν άμεσον καί 
■καταλληλοτέραν έξυπηρέτησιν τών διαφόρων άναγκών τών κατοίκων 
διά τής έπιτοπίως παρουσίας οικείου πνευματικού άρχηγοϋ καί σκε- 
φθεΐΟα δτι τοΰτο έπιτυγχάνεται διά τής ληφθείσης άρτι άποψάσεως του 
διορισμού ώς βοηθού έπισκόπου τοΰ Μητροπολίτου Ή ρακλείας τοϋ έψη- 
φισμένου Ναζιανζου Γερμανού, δστις θά διαμένη διαρκώς έν τώ τμήματι 
Τυρολόης καί Στράντζης, άπέρριψε τήν αΐτησιν ταύτην, έμμείνασα έν τή 
ληφθείση τελειωτική αύτής άποφάσει.

Τήν αύτήν πάντως τύχην θά ύποστή καί ή άναφορά τής ήμετέρας; 
Κοινότητος.

Σήμερον 15 Αύγούστου 1903 Χειροτονείται έν 'Ραιδεστώ  ύπό τοΰ 
Α γ ίο υ  Ή ρακλείας, συλλειτουργούντων τών έπισκόπων Μετρών καί Χαρι- 
ουπόλεως (βοηθού καί τούτου έπισκόπου τοΟ 'Αγίου Ή ρακλείας έν τώ 
τμήματι Κεσσάνης —  Μ αλγάρων) ό ένταΰθα βοηθός έπίσκοπος ΝαζιανζοΟ 
Γ ερμανός Σακελλαρίδης, 'μετά τινας δ’ ήμέρας θέλει άφιχθή ένταΰθα 
πρός άνάληψιν τών έαυτσΟ καθηκόντων.

Ταΰτα έγράφησαν μνείας χάριν.
Τυρολόη 15 Αύγούστου 1903

Τήν 17ην Αύγούστου άφίκετο ό βοηθός έπίσκοπος τοΰ Μητροπολίτου 
Ή ρακλείας θεοφιλέστατος "Α γιος Ναζιανζου κ. Γερμανός Σακελλαρί
δης, τήν 24ην του ίδίου μηνός τελέααντος τήν πρώτην αύτοΰ αρχιερατι
κήν λειτουργίαν άνεγνώσθησοιν 2 έγγρ α φ α  εν τών Πατριαρχείων καί έτε
ρον τοϋ Ή ρακλείας Γρηγορίου προτρέποντα τούς κοίτοίκους νά συνερ- 
γασθώσιν μετά του Γερμανού.

Τή 7η ’Οκτωβρίου 1905 τά  μέλη τής όρθοδόξου κοινότητος Τυρο
λόης είς γενικήν συνέλευσιν αποφασίζουν παμψηφεί δτι δέν άποδέχονται 
τόν διοριαμόν του βοηθοϋ έπισκόπου Χαριουπόλεως έπιμένοντες είς τήν 
έποσ/ασύστασιν τής Μητροπόλεως Τυρολόης.

Ά πηγόρευσαν τοΐς ίερεϋσι νά μνημονεύωσι τό δνομα του Ή ρα 
κλείας συστήσαντες άντ* αύτου τό δνομα του οικουμενικού Πατριάρχου 
’ Ιωακείμ τοΟ Γ '.

Τή 20η Νοεμβρίου 1905 συνελθόντες είς Γεν. Συνέλευσιν άποφα- 
σίζουν.

Διαμαρτύρονται καί δέν δέχονται βοηθόν έπίσκοπον.
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Ε πιδ ίω ξίς των είναι ή άνασύστασις της Μητροπόλεως Τυρολόης 
καί Σερεντίου.

Οί ίερεΐς θά μνημονεύωσι τό όνομα τοΰ Πατριάρχου έφεξής άντί 
τοΰ Ή ρακλείας.

Έ ν  έναντία περιπτώσει θά προσληφθουν ακόμη καί ιερείς άλλου 
δόγματος πλησιεστέρου.

Έ ν  Τυρολόη τη 21 Μαΐου αωψβ σωτηρίω έτει
Σήμερον κατετέθη έν τώ θεμελίω λίθω τής άνεγειρομένης «Εθνικής 

’Αγοράς» τό ψήφισμα:
Έ π ί βασιλείας Σουλτάν Ά βδούλ Χαμίτ του δευτέρου, Πατριαρχείας 

Μεοφύτου του Η ', Μητροπολίτου Ή ρακλείας Γερμανού, δημογεροντίας 
(όνόματα) δαπάνη τής Ε λληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος ό θεμέλιος 
όδε κατατίθεται λίθος.

Τή 29 Μηνός Φεβρουάριου 1904 οί αντιπρόσωποι τών πέντε συνοικιών 
τής πόλεως Τυρολόης, έπί πεντήκοντά στεφάνων άναλογουντες έκαστος 
καί έκλεγέντες ύπό τοΰ Ί χ τ ά ρ  Μετζλήσι (Δημογεροντία) έκάστης συνοι
κίας Έπισκοπής, Παππά Ίωάννου, Χιδίραα, Δρόσου.

Έ ν γενική Συνελεύσει πρός μελέτην καί έπιψήφησιν τοΰ Κοινοτικοΰ 
Κανονισμού, όστις άναγνωσθείς κ.λ.π.

’Έ χε ι ώς άκολούθως: (’Ακολουθεί κανονισμός Δημογεροντίας, Ε φ ο 
ρείας, Εκκλησιαστικής Έ πιτροπής, Κτηματικής Έ πιτροπής).

Σήμερον τή έκτη Δεκεμβρίου τοΰ χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ πέμπτου 
έτους συνελθοΟσα ή Δημογεροντία, συμφώνως τώ ύπό ήμερομηνίαν 13 
Νοεμβρίου ένεστώτος έτους πρακτικώ αύτής προέβη είς τήν έκλογήν 
τριμελούς έπιτροπής άποτελουμένης έκ τών Δημοσθένους Πανιού, ’Αν
τωνίου Άνδρέου καί Σωτηρίου Σεϊλόγλου, όπως οδτοι μεταβαίνοντες, 
είς Κων)πολιν έπιδώσωσιν είς τήν ‘Ιεράν Σύνοδον τήν άναφοράν τών 
δύο Κοινοτήτων Τυρολόης καί Σερεντίου δηλουσών τήν έπιμονήν αύτών 
είς τήν άνασύστασιν τής Μητροπόλεώς των. Συνάμα δέ πραγματοποιη- 
θέντος καί τοΰ έν τώ είρημένω πρακτικώ δανείου έξ  150 Τ. Λ., πληρε- 
ξουσιοδοτεΐ ή Δημογεροντία τήν είρημένην έπιΦροπήν ΐνα διαθέση καί 
χρηματικά ποσά όπου ήθελε θεωρήσει άναγκαΐον πρός εύόδωσιν τοΰ 
κυρίου ζητήματος ήμών.

Έ γένετο  έν Τυρολόη τή 6 ΙΟβρίου 1905

Ή  Δημογεροντία

Σήμερον 9ην Φεβρουάριου 1907 συνελθοΟσα ή Έφοροδημογεροντία 
μετά τής ειδικής έπιτροπής είς Συνεδρίασιν καί μετ’ άνεκφράστου χαράς 
καί άγαλλιάσεω ς λαθουσα γνώσιν τοΰ ύπό χθεσινήν ήμερομηνίαν Πα
τριαρχικού τηλεγραφήματος έχοντος κατά πόδας ώς έξή ς:.
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Τσόρλου Δημογεροντίαση 
«Μητροπολιτλινιζέ Ό ρ τά  Κιογιου, Μητροπολίτη Νικηφόρος έφένδη 

Ίν τ ιχά π  όλονδού. Έ π αρχίαζι τεπρίκ έγλέριζ. Πατρήκ Ιω ακείμ»  δι’ οΰ 
ά ναγγέλετα ι έπισήμως ή μετά τήν άνασόστασιν τής Μητροπόλεως Τυρο
λόης καί Σερεντίου', τήν λαβοΰσαν χώραν κατά τήν 8ην Δεκεμβρίου 
1906, έπελθοΰσα πλήρωσις τής έκτοτε κενής μητροπολιτικής έδρας Τυρο
λόης καί Σερεντίου, άπεφάσισεν όμοφώνως νά άποσταλώσι τηλεγραφή
ματα, άφ’ ένός μέν ευχαριστήρια έκ μέρους τής Δημογεροντίας, Έφορείας 
καί τής ειδικής έπιτροπής πρός τήν Αύτου θειοτάτην Παναγιότητα τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην καί τήν 'Α γίαν καί ‘Ιεράν Σύνοδον, άφ’ έτέρου 
δέ συγχαρητήρια πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην τέως Λιτί- 
τσης έπί τή έπαξίά αύτου έκλογή ύπό χθεσινήν ημερομηνίαν είς τή:ν4 
θεόσωστον έπαρχίαν Τυρολόης καί Σερεντίου, νά άπαγγελθώ σι δέ ταΰτα 
είς μέν τό Καραδζά-Κιοϊ τηλεγραφικώς, δπως έκεΐθεν είδοποιηθή τό 
Βύφρόσυνον γεγονός καί είς τήν Στράντζαν, εις δέ τά άλλα χωρία δι’ 
επιστολών.

Έ φ ’ ώ έγένετο ή παρούσα πράξις 
Έ ν  Τυρολόη τή 9η Φεβρουάριου 1907 

‘Η ειδική έπί τής άνασυστάσεως τής Μητροπόλεως Ε πιτροπή 
‘Η Ε φ ορεία  Ή  Δημογεροντία

Ή  Εκκλησιαστική Ε πιτροπή 
Έ γγιζούσης τής δεκάτης Δεκεμβρίου πρώτης επετείου ημέρας τής 

άνασυστάσεως έπί’ αίσίοις οίωνοΐς τής Μητροπόλεως Τυρολόης καί Σε
ρεντίου συσκεφθέντες οί υποφαινόμενοι καί τήν γνώμην έχοντες όλο-' 
κλήρου τής Κοινότητος άποφασίζομεν ΐνα ή έκτη Δεκεμβρίου ευσημος 
μνήμη του έν Ά γ ίο ις  Πατρός ήμών Νικολάου, έορτάζηται έτησίως έπί 
τή ίερά ταύτη αφορμή δι’ αρχιερατικής λειτουργίας καί δι’ δλων τών 
ενδείξεων τών άπστελουσών τάς έκτάκτους πανηγύρεις, αΐτινες ανέκαθεν 
έν τώ ήμετέρω ’Έ θνει έλαμπρύνοντο καί έθνοπρεπώς έπετελουντο πρός 
δόξαν θεοΟ του ούτως εύδοκήσαντος έπ’ εύεργεσία τής τε Κοινότητος 
ήμών καί τών άλλων όμογενών τοιούτων έξ ών τόγε νυν συγκροτείται ή 
άνασυσταθεΐσα έπαρχία. Έ ξαιρετικώ ς τήν ήμέραν τής λαμπράς ταύτης 
έπετείου έπιβάλλεται τό κλείσιμον τής δμογενους αγοράς, ή τέλεσις έπι- 
σήμου άρτοκλασίας, ύπό τής εκκλησιαστικής έπιτροπής καί ή έπίσημος 
διά του έκκλησιάρχου άπό τής παραμονής είδοποίησις τών χριστιανών.

Ή  διανομή τοϋ άρτου γενήσεται έν τή αιθούση τής Αδελφότητος 
ένθα μετά τήν άπόλυσιν μεταβήσεται ό Ά ρχιερεύς καί τό έκκλησίασμα 
διά τά  περαιτέρω.

Έ ν  Τυρολόη τή 4η Δεκεμβρίου 1907 
Οί Δημογέροντες . Ό  Πρόεδρος
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ 1908

Μετά τάς πολυειδεΐς ταλαιπωρίας ύπό της απολυταρχίας, τής ήμε
τέρας ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπ’ αυτού τού άπολυταρχικωτάτου 
Σουλτάνου Χαμίτ Χάν, υίοΰ του Σουλτάνου Μετζίτ, άνέτειλεν ή ή|μέρα 
τοΰ Συντάγματος τής 11 ’Ιουλίου 1908 5τε οί μέν παραδυναστεύσαντες 
άρχοντίσκοι τοΰ αυθαιρέτου πολιτεύματος, ή έφυγαδεύθησαν, ή έξώσθη- 
σαν, αύτός δέ ό Σουλτάνος μένεα πνέων έπί τή ανατροπή τοΰ φονίου πολι
τεύματος, κατ’ άρχάς μέν έπεδείξατο συγκατάθεσιν καί εύμένειαν πρός 
τήν μεταβολήν εΐτα δέ διά τών έαυτοΰ όργάνων άπεπειράθη νά έπανα- 
κτήση τούς λαούς τής Αύτοκρατορίας διά φιλοδωρημάτων καί ύποσχέ- 
σεων, καί τοιουτοτρόπως παρεσκεύασε τήν τρομεράν ήμέραν τής 31ης 
Μαρτίου τοΰ 1909 δτε έκ Θεσσαλονίκης έλθόντα τά γενναία στρατεύ
ματα, τά  καί τό σύνταγμα προπαρασκευάσαντα, τήν μέν στάσιν κατηύ- 
νασαν καί έπανήγαγον οπωσδήποτε τήν τάξιν καθ’ δλην τήν Αύτοκρατο- 
ρίαν, ένθα άλλαχοΰ μέν ώς έν ’Αραβία καί ’Αλβανία έξηγέρθησαν φυλε- 
τικαί αξιώσεις καί έμφύλιοι πόλεμοι, άλλαχοΰ δέ ώς έν Ά δάνοις έγένετο 
ή κατά τών ’Αρμενίων τρομερά σφαγή, έν δέ Κυδωνίαις, Μυτιλήνη·', 
Ίωαννίνοις καί Ούζούν - Κιοπροΰ τό φιλύποπτον τών μισαλλόδοξων μωα
μεθανών προόβη μέχρι δολοφονιών καί άκρίτει δικεΐ καί καταδικεί, ΐνα 
παραλείψωμεν τόν κατά διαφόρους καιρούς πανικόν τών μή μουσουλμα
νικών λαών καί προπάντων τών ’Ορθοδόξων Ελλήνω ν έναντίον 
τών όποιων ώρύοντο οϋτως είπεΐν οί φανατικοί μουσουλμάνοι καί έπέ- 
σειον άπειλάς τελείας έξοντώσεως. Μεταξύ τών πρώτων δοκιμασιών τά 
πικρά ποτήρια τής ύποψίας καί τής απειλής τοΰ έτι αστοιχείωτου συντα
γματικού πολιτεύματος ύπήρξε καί ή όμογενής Κοινότης Τυρολόης ήης 
ξίν αγαστή σύμπνοια 'θελήσασα νά πορισθή τό δώρημα τής έλευθέρας καί 
ανεξαρτήτου βουλήσεως έν τή περιστάσει ταύτη κατά τάς βουλευτικός 
έκλογάς έξελέξατο δΓ ένιαίου ψηφοδελτίου τούς αξιότιμους προκρίτους 
πολίτας διά καταπληκτικής πλειοψηφίας ώς δευτεροβαθμίους έκλέκτορας 
Γεώργ. Π. Χατζήν, ’Επαμεινώνδαν Σαραντίδην, Σωτήριον Σ. Σεϊλάγλου, 
Δημοσθ. Πανιόν, ’Ελευθέριον Χατζόγλου καί Ά κίφ  Έφένδην, Έιβραΐον 
πάρεδρον τοΰ δικαστηρίου, έν ώ δέ κανονικώτατα διεξήχθησαν α ί έκλο- 
γ α ί καί ύπεγράφησαν μάλιστα καί τά  πιττάκια τών έπιτυχόντων έκλε- 
κτόρων ύπό τής Ιέπισήμου έπιτροπής, έν τούτοις μένεα πνέοντες οί φανα- 
τικώτατα διατιθέμενοι πρός τό χριστιανικόν στοιχεΐον έπί τή έαυτών 
αποτυχία μουσουλμάνοι έπεβλήθησαν άξιωματικώς καί έν κρύπτω καί 
παραβύστω κατώρθωσαν τήν άκύρωσιν τών έκλογών καί διώρισαν μονο- 
μερώς ίδιους έκλέκτορας ίσαγωνιζόμενοι έκτοτε καί διά τής δικαστι
κής όδοΰ ΐνα άποδείξωσι τό τά χα  αντικανονικόν καί παράνομον τών
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ήμετέρων έκλογών πρός τό εύπροσωπήσαι εις τόν έπίσημον κόσμον και 
είς τήν Βουλήν, ένθα ή ήμετέρα 'Κοινότης έποιήσατο τάς δεούσας παρα
στάσεις. Επέστη δμως ή ήμέρα  καθ’ ήν τό απόβρασμα τών Ταρτάρων 
ό αιμοχαρής Σουλτάν Χαμίτ, έκθρονισθείς και είς έξορίαν &ίς Θεσσαλο
νίκην άπαχθείς άφήκεν έν έλεεινή καταστάσει τόν θρόνον αύτοΰ είς τόν 
διάδοχόν του αδελφόν αύτοΰ Ρεσάτ, δστις καί άνεκηρύχθη ό πρώτος 
'Συνταγματικός Αύτοκράτωρ τών Όσμανιδών τή 14η ’Απριλίου 1909. 
Εΐναι άληθές δτι ή ήμετέρα Αυτοκρατορία πολλά τά  έλκη φέρουσα όπέ- 
στη μεγάλας Εγχειρήσεις, οΐαι ή άνακήρυξις τής Εουλγαρίας καί τής 
’Ανατολικής Ρωμυλίας είς Βασίλειον ύπό τόν ήγεμόνα Φερδινάνδον προο- 
λαβόντα τόν τίτλον τοΰ Τσάρου τών Βουλγάρων καί ή τελεία συνένωσις 
μετά τής Α υστροουγγαρίας, τών τέως ύπό κατοχήν διατελουσών δύο 
μεγάλων έπαρχιών τής Βοσνίας καί τής ’Ερζεγοβίνης ΐνα παραλείψωμεν 
πολλάς άλλας άξιώσεις ’Α γγλικός, Αυστριακός, Σέρβικός, Β ουλγαρι
κός, Μαυρσβουνιωτικάς, Ί τα λ ικ ά ς  καί Ε λληνικός. Τό λυπηρόν κυρίως 
είς ήμάς τούς "Ελληνας ’Ορθοδόξους ήτο καί εΐναι δτι συχνάκις διά' 
λόγους έπουσιώδεις άναφερομένους είς άτομικά ατοπήματα, υπήρξε καί 
είσέτι ύπάρχει πνιγηρά ή άτμόσφαιρα τοΰ Συνταγματικού όρίζοντος, 
καίτοι είς δλα τά νομίμως Επιβαλλόμενα μέτρα τής Κυβερνησεως παρέ- 
χομεν έαυτούς προθύμους, δέν ήξιώθημεν ε'ίσέτι τών δωρεών τής συντα
γματικής Ελευθερίας καί δικαιοσύνης καί ίσότητος διότι πλήν τοΰ άπο- 
κλεισμοΰ τών ήμετέρων έκ τών διαφόρων Κυβερνητικών θέσεων, πράγμ α  
αντισυνταγματικόν, οί κροιτοΰντες μουσουλμάνοι έξακολουθοΰσι φερόμε- 
νοι πρός ήμάς ώς καί πρότερον μετά δυσμενών διαθέσεων, κατόπιν πολυ- 
μήνου διαδόσεως περί στρατολογίας τών μή μουσουλμάνων, ζήτημα τό 
όποιον έλαβε πλείστας δσας φάσεις έν τε τή ’Οθωμανική Βουλή' τή 
Γερουσία καί τοΐς δημοσιογραφικοΐς όργάνοις, έν τή ήμετέρα πόλει Τυρο
λόη τήν 21 Φεβρουάριου 1910 ήμέραν Κυριακήν τής άπόκρεω προσηνέ- 
χθησοα/ είς τόν βωμόν τής φίλης Πατρίδος αί πρώται άπαρχα ί τοΰ ήμε- 
τέρου στρατολογικού στελέχους στρατευθέντων ώς Εφέδρων τών έχόντων 
ήλικίαν 26 έτών οί εύέλπιδες νέοι έκ  τής ήμετέρας πόλεως οί όποιοι, 
πρώτοι έν προθυμία παρέδωκαν έαυτούς είς τήν στρατιωτικήν θητείαν 
οί κ. κ. έκ τής συνοικίας Έ πισκοπής Δημ. Λαμπή Τασάκη, Ή λίας Γιάννης 
γαμβρός Ρούσογλου Γιαννάκη, Ά θαν. Σκούφου (άναφέρονται 35 όνό- 
ματα έκ τών συνοικιών: Παπά Ίω άννου, Δρόσου, Χηδήρ Ά γ ά ) .  Μετά 
τών ήμετέρων τήν είρημένην Κυριακήν συνετάχθησαν καί έξ αλλοδαπών 
μερών τής Θράκης ήτοι 40 Εκκλησιώ ν, Λουλέ Βουργαζίου, Ούζούν Κιου* 
προΰ, Σηλυβρίας, Μ ακροχωρίου καί άλλων μερών νέοι εύσταλεΐς φέρον- 
τες τήν αύτήν ήλικίαν καί δντες οί πλεΐστοι είς θέσιν νά άνταλλάξωσι, 
τήν στρατιωτικήν θητείοιν άντί του ώρισμένου χρηματικού αντιτίμου. Αύθη-
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μερόν τήν ήμέραν ταύτην κατά πρόσκλησιν προσήλθον, οί τήν ήμέραν 
ταύτην προτιθέμενοι άπελθεΐν είς Κων)πολιν, είς τήν ίεράν '’'Εκκλησίαν 
τής θεομητορικής Κοιμήσεως ένθα κατά στοίχους κατέλαΐβον δεξιά καί 
αριστερά θέσεις καί ήκουσαν μετά προσοχής καί έν συγκινήσει τήν τακτήν 
ακολουθίαν μέχρι τής δοξολογίας οπότε δι’ ιδιαιτέρας τελετής διεξαχθεί
σης ύπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου 
κυρίου Νικηφόρου χοροστατούντος άνεπέμφθησαν είς τόν θεόν εύχαί 
ύπέρ κατευοδώσεως αυτών καί ένισχύσεως καί υγείας.

*Η προ τετρακοσίων πεντή κοντά έπτά έτών ήτοι άπό τής άλώσεως 
τής Κων)πόλεως αργούσα τεταγμένη ευχή, ύπέρ τού ’Ορθοδόξου Χρι
στιανικού στρατού άνεγνώσθη μετά κατανύξεως ύπό τού Ά ρχιερέως, 
δστις προεξάρχων τής τελετής, ώμίλησε τά δέοντα καί άπηύθυνεν, ιδία 
πρός τούς στρατιώτας, νουθεσίας καί προτροπάς έξάπτων τό αίσθημα τής 
θρησκείας καί τής φίλογενείας καί ύπομιμνήσκων εις αυτούς τήν ένδοξον 
έποχήν τών προγόνων τήν όποιαν πρώτοι οδτοι έλαβον τήν τιμήν νά συνε- 
χίσωσι.

Μετά τήν άπόλυσιν τής Ε κκλησίας δλος ό λαός ήγουμένου τού 
Ά ρχιερέω ς μετά τών τά  κοινά πραττόντων Δημογερόντων, έφορων καί 
έκκλησιαστικής έπιτροπής ώδήγησε τόν στρατόν άκολουθούσης καί τής 
μουσικής τού ένταΰθα φερέλπίδος ομίλου «Όρφεύς» μέχρι τής απέναντι 
τού Δημαρχείου ώρισμένης τοποθεσίας τών στρατιωτικών Γυμναστηρίων 
δπου σύσσωμος ή πόλις καί οί αρχηγοί τών συνοικούντων Εθνών, ’Ορθο
δόξων Χριστιανών, Μουσουλμάνων, ’Αρμενίων καί Ε βραίω ν, κατέλα- 
βον τάς προσηκούσας θέσεις, έντός τού είρημένου τετραγώνου εις τό 
όποιον έκ τών προτέρων παρετάχθησαν πλήν τών έν λόγω  νεοσυλλέκτων 
καί ό έν ένεργεία στρατός μετά τών αξιωματικών τού τόπου.

^Ητο θέαμα πρωτοφανές, ή θέα τών Ε θνώ ν συναδελφωμένων έν τή 
τοποθεσία έκείνη καί εόχομένων ύπέρ τής έπιτυχίας τών μετά συγκινήσε- 
ως προπεμπομένων τήν ήμέραν έκείνην στρατιωτών, τών έκ Τυρολόης 
καί έξ άλλων μερών.

Ή' στρατιωτική μουσική άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου ή μουσική τού 
όμίλου «Όρφεύς», άντήλλασσον έπωδούς διεισδυούσας είς τά μύχια τών 
καρδιών τού συσσωρευθέντος διεθνούς πληθυσμού.

Οί θρησκευτικοί άρχηγοί δλων τών έθνών έναρξιν ποιήσαντος τού 
Μουφτή τού τόπου κατά σειράν άπηύθυναν είς τήν ιδίαν γλώσσαν έκα
στος εύχάς πρός τόν βασιλέα τών βασιλευόντων, προσηκούσας είς τήν 
περίστασιν ταύτην. Ό  δέ ήμέτερος Ά ρχιερεύς μεταβάς μετά του στρα
τιωτικού διοικητοΰ πλησίον τών νεοσυλλέκτων ένεθάρρυνεν ώς καί 
ό στρατιωτικός διοικητής αυτούς καί έπί τέλους ένθέρμους προέπεμψαν 
αυτούς είς τήν ευχήν του Τησοΰ Χριστού καί τής ύπεραγίας Θεοτόκου
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της άκαταμαχήτου ταύτης προστάτιδος τών χριστιανών.
Μετά τήν λήξιν τής πανδήμου ταύτης τελετής, παρεδόθησαν εϊς τούς 

άξιωματικούς και κατήλθον είς τόν σταθμόν συνοδευόμενοι ύπό τών 
οικείων καί πολλοΰ πλήθους λαού παιανιζούσης τής στρατιώτικής μου
σικής.

Ε πειδή  δέ ή ήμετέρα πόλις Τυρολόη κατέχει θέσιν κέντρου ένθα έκ 
τών ώρισμένων μερών τών είς αυτό ύπαγομένων συνέρχονται οί συλλεγό- 
μενοι μή μουσουλμάνοι έφεδροι στρατιώται τής ήλικίας 26 έτών. Διά τούτο 
καί τήν Δευτέραν 22 Φεβρουάριου καί τήν Τρίτην 23 καί καθεξής έν 
μεγαλοπρεπεΐ τελετή μετά τήν θρησκευτικήν παράκλησίν έν τή έκκλησία 
οί πανταχόθεν ήμέτεροι έφοδιάζοντο ύπό τοΰ Ά ρχιερέω ς δι’ ευχών καί 
ευλογιών καί νουθεσιών καί παρεπέμποντο ύπ’ αύτοΰ καί ύπό τοΰ λαοΰ 
είς τό διαληφθέν κοινόν στρατιωτικόν συνεντευκτήριον τών Ε θνώ ν δπου 
έπαναλαμβάνοντο δοα είς τήν άρχήν καί δθεν κατευωδοΰντο είς τόν 
πρός δν δρον έν εύλογίαις χρηστότητος.

Έ ν  Τυρολόη τή 6η Μαρτίου 1910 
- Ό  Πρόεδρος Ή  Δημογεροντία. Ή  έφορεία

Σφραγίς Μητροπόλεως Ή  ’Εκκλησιαστική Ε πιτροπή
Τυρολόης καί Σερεντίου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ
Ά ριθμ. Πρωτ. 7821
Ίερ ώ τα τε  Μητροπολΐτα Τυρολόης καί Σερεντίου καί ύπέρτιμε, έν 

άγίω  Πνεύματι άγαπητέ άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών Μετριότητος 
κ.ύρ Νικηφόρε, Χάρις εϊη τή αύτής Ίερότητι καί ειρήνη παρά θεοΰ.

Άποκρινόμενοι είς τό άπό 6ης τοΰ παρελθόντος μηνός γράμμα τής 
Αύτής Ίερότητος, δ ι’ οΰ συνεπεία τής ύποβληθείσης αύτή ύπό πολιτών 
τινων διαμαρτυρίας διά τήν έν τώ νεωστί συνταχθέντι κοινοτικώ κανο- 
νισμφ συμπερίληψιν καί άρθρου τινός, άποκλείοντος τήν ταυτόχρονον; 
συνύπαρξιν έν τώ αύτώ ^οινοτικώ σωματείω συγγενών μέχρι τετάρτου 
βαθμού, καί αύτοΰ συμπεριλαμβανομένου, διερωτά τήν γνώμην τής ’Εκ
κλησίας, προαγόμεθα, Συγοδική διάγνώμη δηλώσαι αύτή, δτι έπειδή οί 
έπαρχιακοί κανονισμοί δέον κατά τό ένόν ινα συμφωνώσι πρός τά έν τοΐς 
Π ατριαρχείοις ίσχύοντα, δπως σύν τώ χρόνω έπιτευχθή ή πραγματοποίη- 
σις τοΰ ένιαίου έν τή διοικήσει τών έκκλησιαστικών πραγμάτω ν καί έπει- 
δή τό 31 ον άρθρον τών έν χρήσει Δικονομικών όδηγιών τών Πατριαρ
χείων όρίζει τάς έξαιρέσεις συγγενώ ν έξ αίματος ή έξ αγχιστείας μέχρι 
τρίτου βαθμοΰ, συμπεριλαμβανομένου καί ταΰτα προκειμένου περί δικα
στών, καλόν έστίν, δπως καί αύτόθι.αί έξαιρέσεις μή ύπερβώσι τόν τρίτον 
βαθμόν, καίτοι κατά τήν έγχώ ριον πολιτικήν Δικονομίαν μεταξύ τών
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έξαιρετέων βαθμών άναγράφεται καί ό τέταρτος.
Ή  δέ χάρις του θεού  καί τό άπειρον αυτού έλεος εΐη μετ’ αύτής.

Δεκεμβρίου 15 1907

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  
Ε κ λ ο γή ς άντιπροσωπευτικοΰ μέλους τής έπαρχίας Τυρολόης καί Σε

ρεντίου διά τήν έν τοΐς σεπτοΐς Πατριαρχείοις Έθνοσυνέλευσιν 
Σήμερον τήν 28ην ’Ιουλίου 1910 ήμέραν τής έβδομάδος Τετάρτην 

καί ώραν 2 τουρκιστί συνελθόντες οί υποφαινόμενοι, μέλη τών τριών σωμα
τείων τής ήμετέρας Κοινότητος Τυρολόης^ ήτοι Δημογεροντίας, Έ φο
ρείας καί Εκκλησιαστικής Έ πιτροπής ύπό τήν Προεδρίαν τής Α. Σεβα- 
σμιότητος του Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου κυρίου Νικηφόρου, 
καί μετά προσήκουσαν προπαρασκευαστικήν είσήγησιν έπί του άπασχο- 
λούντος τό ήμέτερον ’Έ θνος καί τήν άγίαν ήμών Εκκλησίαν ζωτικού 
ζητήματος τής γνωστής άπαλλοτριώσεως τών έν Μακεδονία καί Θράκη 
Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών, έγκύψαντες είς τό σοβαρόν περιεχόμενον 
τής ύπό ήμερομηνίαν 23 Ιουλ ίου  σεπτής Πατριαρχικής καί Συνοδικής 
έγκυκλίου, έν ή διεκτραγωδείται, άπό τού λεγομένου Συντάγματος έν τή 
ήμετέρα Αύτοκρατορία, οίκτρά κατάστασις τών καθ’ ήμάς έθνικών καί 
εκκλησιαστικών πραγμάτων καί προσκαλείται έκάστη έπαρχία  δπως έν τή 
άποφασισθείση παρά τού Σεβαστού ήμών έκκλησιαστικσύ καί έθνικού 
κέντρου έθνοσυνελεύσει ύποδείξη άνά έν λαϊκόν άντιπροσωπίευτικόν 
μέλος ένεκρίναμεν όμοθύμω γνώμη, μετά γράπτήν προσυνεννόησιν μετά 
τών αρμοδίων Στράντζης, διά τήν σπουδαιοτάτην ταύτην έθνικήν καί 
έκκλησιαστικήν περίστασιν διορίσαι άνδρα κατάλληλον καί ειδήμονα 
τών γεγονότων, έχοντα καί τήν προσήκουσαν μόρφωσιν.

‘Ως τοιοΰτον δέ έξελεξάμεθα τόν έν Τυρολόη γνωστόν κάί κάτοικον 
Πέραν Κωνστοα/τινουπόλεως έντιμολογιώτοπον κύριόν Γεώργ. Άβραμί* 
δην, είς 6ν καί παρέχομεν πάσαν πληρεξουσιότητα έπί τού προκειμένου 
ζητήματος.

Έ π ί τούτω έγένετο τό παρόν ήμών πρακτικόν

Ό  Πρόεδρος ‘Η Δημογεροντία ‘Η Ε φορεία
Τυρολόης καί Σερεντίου Νικηφόρος Ή  Επιτροπή

Έ π ί τοϋ προηγουμένου σπουδαίου έκκλησιαστικού καί έθνικού 
θέματος τά  σωματεία τής Τυρολόης άποστέλλουσιν είς τά Πατριαρχεία 
τήν κατωτέρω έπιστολήν: · -

Παναγιώτατε Δέσποτα
Μετά πολλής τής συγκινήσεως συνελθόντες έγκαίρω ς οί ταπεινώς 

υποφαινόμενοι δημογέροντες, έφοροΓκαί έπίτροποι τής Ε κκλησίας, άνέ-
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γνωμεν τήν ύπό ήμερομηνίαν 23 πα ρ ιππέυσα ντο ς ’ Ιουλίου Πατριαρχικήν 
και Συνοδικήν έγκύκλιον δι’ ής διεταττόμεθα έκλέξαι έν λαϊκόν αντιπρο
σωπευτικόν μέλος τής έν τώ Σεβαστώ Έ θνικώ  κα'ι Έ κκλησιαστικώ ήμών 
Κέντρω άποφασισθείσης Έθνοσυνελεύσεως. "Οθεν λαβόντες ύπ> δψιν τήν 
σπουδαιότητα τών περιστάσεων], άπείβλέιφαμεν, άφέντες τά ς  τοπικάς 

μικροφιλοτιμίας, εις άνδρα έγκριτον, εύπαίδευτον, καί γνώστην τών πρα
γμάτων, τόν έντιμολογιώτατον κ. Γεώργιον Άβραμίδην, έμπορευόμενον έν 
Κων)πόλει καί γνωστόν τή ήμετέρα όμογενή Κοινότητι.

Τό σχετικόν πρακτικόν τής έκλογής τοΟ είρημένου άντιπροσώπου 
τής έπαρχίας Τυρολόης καί Σερεντίου ύπσβάλλομεν έγκλείστω ς ώδε; 
καί ώς γνήσια τέκνα τής άμωμήτου ήμών Πίστεως καί άφωσιωμένα είς 
τά ς πατρικάς παραδόσεις, άποδεχόμεθα δικαίαν κατίσχυσιν τοΟ δικαίου 
τών ήμετέρων έκκλησιαστικών καί έθ νικών απαιτήσεων άτε δέ καί; 
πιστεύοντες καί όμολογοΰντες δτι ή άλάθητος έπ α γγελ ία  τοΟ ήμετέρου 
θείου άρχηγοΰ «καί πύλαι άδου ού κατισχύουσι» ού καταισχυνθήσονται.

Έ ν  τούτοις άσπαζόμενοι τήν Π αναγίαν δεξιάν τής ύμετέρας θειοτάτης 
Παναγιότητος ύποδιατελουμεν.

Έ ν  Τυρολόη τή 7η Αύγούστου Ί 910 
Τέκνα έν Χριστώ εύπειθέστατα καί άφοσιωμένα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  
*Ιερά Μητρόπολις Τυρολόης καί Σερεντίου 1911

Ε ντιμότατοι κληρικοί, τιμιώτατοι δημογέροντες, έφοροι, επίτροποι 
καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί τής καθΓ ήμάς άγιω τάτης 
Μητροπόλεως Τυρολόης καί Σερεντίου, τέκνα έν κυρίω ήμών αγαπητά  
καί περιπόθητα, χάρις είη ήμΐν καί ειρήνη παρά  θεου  παρ|’ ήμών δέ εύχή 
καί εύλογία.

Ή  Ι ε ρ ά  'Μητρόπολις ύπέρ τών πνευματικών συμφερόντων τών πνευ
ματικών αύτής τέκνων φροντίζουσα καθήκον αύτής Ιερόν θεωρεί δπως 
έπί τή βάσει τών μέχρι τουδε έκδοθεισών σχετικών Πατριαρχικών καί Συ
νοδικών έγκυκλίων, άνακοινώση πάσι τοΐς εύλογημένοις χριστιανοΐς τής 
έπαρχίας ταύτης τάς έξής προνοητικάς αύτής συμβουλάς καί διαταγάς, 
αίτινες άφορώσι τάς συναπτομένας μνηστείας, καθ’ δσον αύται εΐναι αί 
πρώται βάσεις τήν έν άγάπη καί συζυγική αρμονία συμβιώσεως τών μνη- 
στευομένων' καθότι μετά λύπης παρατηρώ δτι έπί τοΰ σπουδαίου τούτου 
ζητήματος καθ’ έκάστην πολλαί άταξία ι συμβαίνουσιν άπό τάς οποίας 
προκύπτουσι διενέξεις καί φιλονικίαι καί τελευταΐον διαλύσεις μνηστειών, 
ού μόνον δνειδος προξενοΰσαι καί κατηγορίαν, αλλά  καί ζημίας άμφο- 
τέρων τών μνηστευομένων μερών.

Αιτία τούτων είναι πρώτον τό άκανόνιστον του τρόπου τελέσεως
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καί τό αόριστον του χρόνου τής διαρκείας τής μνηστείας καί τοΰ ποσοΰ 
τών διδομένων άρραιβώνων' δεύτερον ή έλευθέρα είσοδος καί έξοδος τών 
μνηστευομένων είς τάς οικίας τών πενθερών, καί ή ακώλυτος συνανα
στροφή αυτών καί τρίτον α ί έκτος τών λόγω  άρράβώνος άνταλλασσο- 
μένων μνήστρων διδόμεναι κατά τάς έορτάς δωρεαί καί τά  μάταια καί 
ανωφελή έξοδα, άτινα άκολουθοΰσι καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής μνη
στείας. Έ ά ν  δέ τύχη νά προσέλθη δυσαρέσκειά τις μετά τών μνηστευο
μένων τότε δημιουργοΰνται προφάσεις έπί διαλύσει πρός φιλοκέρδειαν 
καί έξόδων καί τόσα άλλα άτοπα, προερχόμενα, ώς έλέχθη, έκ τοΰ άκανο- 
ν.ίστου καί αορίστου καί άτάκτου τρόπου τής συνάψως τών μνηστειών.

Τούτων άπό πολλοΟ χρόνου καταργηθέντων καί άπαγορευθέντων δι’ 
έπανειλημμένων Πατριαρχικών καί Συνοδικών έγκυκλίων, καθήκον ήμών 
θεωροΰμεν ιέπί τή εύδοκία τοΰ θεοΰ  έκλογή ήμών είς τόν Μητροπολιτικόν 
τοΰτον θρόνον, ίνα συστήσωμεν είς πάντα τά  πνευματικά ήμών τέκνα 
δπως άπό τοΰ νΰν καί είς τό έξής προκειμένου νά συγκροτηθή μνηστεία, 
έχητε ύπ’ όψει σας τά  έξής: Πρώτον οί μέλλοντες νά μνηστευθώσι πρέπει 
νά έχωσι τήν νόμιμον ήλικίαν καί νά συγκατανεύσωσιν άμφότεβοι είς 
τήν συγκρότησιν τής μνηστείας αυτών.

Δεύτερον ή μνηστεία αυτών νά συνάπτηται έπί παρουσία τοΰ έφημε- 
ρίου τής ένορίας καί δύο ευυπολήπτων ένοριτών.

Τρίτον νά όρίζηται προθεσμία έξ μηνών ή τό πολύ ένός έτους μέχρι 
τών γάμων, οιτινες πρέπει έξάπαντος νά έκτελώνται κατά τήν λήξιν 
τής προθεσμίας.

Τέταρτον τά  λόγω  άρράβώνος διδόμενα άμοιβαίως ψιλά νά' συνί- 
στανται είς δακτυλίδια μόνον έξ άμφοτέρων τών μερών, άξίας άναλόγου 
τής καταστάσεως τών -μνηστευομένων καθότι αυτά καί μόνο λογίζονται 
ό καθαυτό άρραβών, δστις έν περιπτώσει διαλύσεως τής μνηστείας έπι- 
στρέφεται διπλάσιος παρά τοΰ μετανοοΰντος μέρους καί τελευταΐον νά 
λείψουν δλως διόλου α ί κατά τό διάστημα τής μνηστείας κακώς έθιζό» 
μεναι δωρεαί τόσον παρά τοΰ μνηστήρος δσον καί παρά  τής μνηστής, 
καθότι τά φιλοδωρήματα καί τά  λεγάμενα χειροφιλήματα δέν λογαριά 
ζονται ώς άρραβών ουδέ έπιστρέφονται συμβαινούσης τής διαλύσεως τής 
μνηστείας καθώς έπίσης καί τά  έκ φιλοτιμίας ματαίως γινόμενα άλλα  έξοδα 
καί φαγοπότια είς ούδέν μετροΰνται ουδέ άπαιτοΰνται παντελώς, μή γ ε 
νομένου τοΰ γάμου. Έ κεΐνο δμως είς τό όποιον πρέπει οί γονείς καί· 
κηδεμόνες προπαντός νά έφιστώσι μεγάλω ς τήν προσοχήν αύτών εΐναι 
δτι δέν πρέπει οί μνηστήρες νά έχωσιν έλευθέραν είσοδον καί έξοδον μηδέ 
νά συναναστρέφωνται καί συνδ.ιασκεδάζωσι μετά τών μνηστών αυτών, 
έκτός έπισήμων καί ώρισμένων έπισκέψεων κατά τάς έπισήμους ή μέ-
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ρας, γνωστού δντος διά της συνεχούς πείρας δτι έκ τοίαύτης ακώλυτου 
τών μνηστήρων συναναστροφής προκύπτουσι πολλά άτοπα καί πολλαί 
άφορμαί, προκαλοΰσαι έπί τέλους τήν διάλυσιν τής μνηστείας.

Ταΰτα κατά καθήκον ίερόν καί πατρικόν κοινοποιοΰμεν πάσιν ύμίν 
δπω ς έκλείψωσιν αί μέχρι τοϋδε συμβαίνουσαι καταχρήσεις έπί τών μνη- 
στειών, προσέτι δηλοΰντες δέ δτι έάν έν τώ μέλλοντι παρουσιασθή φίλο- 
νεικία τις καί διαφορά τών μνηστευμένων, ό μή φυλάξας τάς ανωτέρω 
έκκλησιαστικάς συμβουλάς καί προνοητικάς δ ιαταγάς είτε έκ τών γονέων 
είτε έκ τών μνηστήρων ουδόλως θά γίνεται δεκτός είς άκρόασιν ύπό 
τής Μητροπόλεως. ΑΊ δέ απαιτήσεις του εί μή συμφωνοΰσι πρός τά άνω
τέρω διατυπωθέντα θά άπορρίπτωνται.

Ταΰτα πρός γνώσιν υμών; ή δέ θεου  Χάρις καί τό άπειρον έλεος 
είη μετά πάντων ήμών. V J

Έ ν μηνί Μαΐω 1911 
Ό  Τυρολόης καί Σερεντίου Χρυσόστομος διάπυρος έν Χριστώ εύχέτης

Τήν 1 ην Ίανουαρίου ήμέραν Τρίτην τοΟ 1919 γεγονός ιστορικόν 
έλαβε χώραν έν Τυρολόη προκαλέσαν τήν χαράν καί τόν ενθουσιασμόν 
τών κατοίκων. Ά πό  πρω ίας έμφανισθείς είς τόν έν τώ ίερώ ναώ τής 
Κοιμήσεως λειτουργοΰντα Μητροπολίτην Κύριον Χρυσόστομον είς Έ λ -  
λην λοχίας Καισαρεύς όνόματι Μεθόδιος Ά λεξανδρόπουλος έδήλωσεν 
αύτώ δτι Έ λληνικός στρατός κατέλαβε τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν 
Ά δριανουπόλεως— Κωνσταντινουπόλεως καί δτι απόσπασμα έξ 100 άν- 
δρών ταύτην τήν νύκτα έστάθμευσε καί έν τώ σταθμώ Τυρολόης ύπό 
τήν άργηχίαν τοΟ κ. Ί ω . Ά γα πάκη , λοχαγού τοΰ Ζ ' λόχου τής Μεραρ
χίας Α ρχιπελάγους καί δτι ό μέν στρατός σήμερον δέν θά έκκλησια- 
σθή, θά προσέλθουν δμως οί αξιωματικοί αύτου κ.κ. Παντελής Κνιθάκης 
άνθυπολοχαγός καί Α νάργυρος Δρυμούσης άνθυπασπιστής μετά του 
λοχίου κ. Μεθοδίου Ά λεξανδροπούλου, οΐτινες παρακαλοΰν δπως κατά 
τε τήν είς τόν ναόν είσοδόν των καί μετά ταΰτα ούδεμία έκδήλωσις γέ- 
νηται έκ μέρους τοΰ λαοΰ ουδέ ζητωκραυγαί, άναβαλλομένης τής έπισή- 
μου ύποδοχής είς τήν προσεχή Κυριακήν 6 τρέχοντος όπότε θά παρα- 
στή καί ό λοχαγός κ. I. Ά γαπάκης.

Του Μητροπολίτου συγκεκινημένου άναγγείλαντος είς τό πλήθος 
τό εύφρόσυνον γεγονός καί συστήσαντος ήσυχίαν καί ψυχραιμίαν έξη- 
κολούθησεν ή λειτουργία  καθ’ ήν μετ’ όλίγον παρέστησαν καί οί άνω
τέρω άναφερόμενοι "Ελληνες Α ξιω ματικοί ών ή έμφάνισις έδωκε πρω
τοφανή αϊγλην είς τήν τελετήν τής πρώτης τοΰ έτους καί ρίγη ένθουσια- 
σμοΰ, συγκινήσεως καί χαράς προύκάλεσεν είς τό Εκκλησίασμα.

Μετά τήν θείαν λειτουργίαν όδηγηθέντες οί σωτήρες καί έλευθε-
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ρωταί της πόλεως είς τήν ίεράν Μητρόπολιν έγένοντο δεκτοί μετά χα 
ράς ύπό τών σωματείων τής Κοινότητος καί τών προκρίτων αύτής, μεθ' 
δ παρετέθη αύτοΐς ύπό τοΰ Μητροπολίτου τράπεζα καθ’ ήν άφθονος έρ- 
ρευσεν δ οίνος καί άμετάπτωτος έξεδηλώθη ή εύθυμία.

Τήν αμέσως έπομένην Κυριακήν, 6 Ίανουαρίου, άπό δρθρου (3α- 
θέος, πλήθος άπειρον κατέκλυσε τόν ιερόν ναόν δστις έντός τε καί έκτός 
καθώς καί ή Μητρόπολις έσημαιοστολίσθησαν μέ σημαίας Έ λληνικάς 
καί συμμαχικάς.

Περί ώραν 10 εύρωπαϊστί έμφανίζεται δ Έ λληνικός στρατός μέ 
στολήν έκστρατείας, ευθυτενής καί αρειμάνιος καί ύπερήψανος διά τά  
ήρωϊκά του κατορθώματα, έχων έπ ί κεφαλής τόν λοχοιγόν κ. Ί .  Ά γα - 
πάκην μετά του Ά νθυπολοχαγοΰ κ. Κνιθάκη, τοΰ Άνθυπασπιστοΰ κ. 
Ά ναρ. Δρυμούση, έχοντος τό πρόσταγμα, τοΰ ίατροΰ κ. Γεωργίου Σέτα 
καί ένός λοχίου ’Ά γγλου , οΐτινες καί κατέλαβον τάς απέναντι τοΰ αρ
χιερατικού θρόνου δρισθείσας δι’ αυτούς θέσεις.

Εΐναι απερίγραπτος ό κατά τήν στιγμήν έκείνην έκδηλωθείς έν- 
θουσιασμός τοΰ πλήθους καί αί συνεχείς ύπέρ του Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου, τοΰ Ελληνικού στρατού, τοΰ Ελληνικού έθνους καί τών σίρατών 
τής Συνεννοήσεως ζητωκραυγαί αύτοΰ. Μετά πολλήν ώραν, έπελθού- 
σης σχετικής τίνος ήσυχίας, πρώτος εκφωνεί κατάλληλον, ένθουσιώδη 
καί είς έπανειλημμένας ζητω κραυγάς καταλήξασαν προσφώνησιν, ό τε
λεταρχών Μητροπολίτης Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Χρυσόστομος, έξά- 
ρας δι’ όλίγων τήν ιστορικήν σημασίαν τής ημέρας ώς καί τά  μεγάλα 
καί ήρωϊκά κατορθώματα τοΰ Έλληνικοΰ στρατού έν συνεργασία μετά 
τών συμμαχικών τοιούτων, δν έπηκολούθησεν ό Έ λληνικός ύμνος ύπό 
μανδολινάτας έκ δεσποινίδων ύπό τής Δίδος Ε ριφ ύλης I. Δημοπούλου 
διευθυνομένης, ακολούθως προσφωνεί μέ λόγον νευρώδη τούς ένδοξους 
έλευθερωτάς ό διευθυντής τής σχολής κ. Φώτιος Γ. Άποστολίδης, δν έ- 
πακολουθεΐ ύπό τής μανδολινάτας ό ά γγλ ικός ύμνος καί μετά αύτόν δ 
Πρόεδρος τής Α δελφότητος τοΰ Ά γιου  Χαραλάμπους κ. Α πόστολος 
Ά ποστολίδης ’Ιατρός, προκαλέσας συνεχή καί ατελεύτητα τά  Ζήτω, δν 
έπηκολούθησεν δ Γαλλικός ύμνος.

Ειτα, συνεχισθείσης τής θ ε ία ς  Λειτουργίας προ τής άναγνώσεως 
του αποστόλου έψάλη ό πολυχρονισμός τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνω ν 
Αλεξάνδρου, κατά δέ τήν είσοδον τών Ά γ ιω ν  έμνημονεύθησαν ύπό τοΰ 
ίερουργοΰντος Μητροπολίτου ή Α. Μ εγαλειότης ό Βασιλεύς Α λέξαν
δρος, δ μέγας Κυβερνήτης τοΰ ’Έθνους Ελευθέριος ιΒενιζέλος καί άπας 
δ κατά ξηρόιν καί θάλασσαν Έ λληνικός στρατός ώς καί οί έν τοΐς πε- 
δίοις τών μαχών ύπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντες αδελφοί ήμών.

Μετά τήν θείαν λειτουργίαν προηγουμένων τών σημαιών καί τών
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εκκλησιαστικών λαβάρων καί ψαλλόμενων τών άναστασίμων τροπαρίων: 
Αυτη ή κλητή καί άγ ία  ήμερα κ.τ.λ. καί τό Άναστάσεως«ημέρα κ.τ.λ., ό 
προεξάρχων Μητροπολίτης τής τελετής περιστοιχούμενος ύπό τών Ε λ 
λήνων Αξιωματικών καί παρακολουθούμενος ύπό τών κοινοτικών σω
ματείων καί απείρου πλήθους έν μέσω τής έξ ‘Ελλήνων στράτιωτών σχη- 
ματισθείσης στρατιωτικής ζώνης έφ'θασεν είς τήν Μητρόπολιν προ τής 
θύρας τής όποιας ό Μητροπολίτης προσεψώνησε τόν στρατόν καταλήξας 
είς ούρανομήκεις ύπέρ αύτοΰ ύπό τοϋ λαοΰ ζητωκραυγάς. Μεθ’ δ τής 
μανδολινάτας παιζούσης τούς υμνους τών συμμαχικών κρατών καί διά
φορα πατριωτικά τραγούδια  έγένοντο ύπό του Μητροπολίτου είς τόν κ. 
Λοχαγόν καί τούς ύπ’ αύτόν συναδέλφους του αί συστάσεις τών έφορο
δημογερόντων, τών μελών τών προεδρείων τής αδελφότητος του 'Αγίου 
Χαραλάμπους, τής ’Αδελφότητος τών Κυριών έκ μέρους τής όποιας ά- 
τιήγγειλε λαμπρόν καί πατριωτικώτατον ποίημα ή δεσποινίς Δ. Χαρά- 
ρη Σοφία ώς καί τών προκρίτων τής Κοινότητος. Τήν δέ μεσημβρίαν πα- 
ρετέθη τράπεζα, είς ήν έλαβον μέρος έκτος τών Ελλήνω ν ’Αξιωματι
κών καί τοΰ ’Ά γγλ ο υ  τοιούτου καί οί δύο σταθμάρχαι του Μουρατλή 
καί τής Τυρολόης καί έγένοντο διάφοροι ένθουσιώδεις προπόσεις.

Ακολούθως οί κ.κ. ’Αξιωματικοί μετά τοΰ Πανιερωτάτου Μητρο
πολίτου έπεσκέφθησαν τούς ύποδεχθέντας αυτούς έφοροδημογέροντας, 
προέδρους τών αδελφοτήτων καί λοιπούς προκρίτους, τό δέ έσπέρας έφι- 
λοξενήθησαν ώς καί πολλοί λοχίαι καί στρατιώται έπί τούτω προσκλη- 
θέντες είς τάς οικίας τών ήμετέρων διελθόντες όίπαντες έν άκράτω καί 
άμεταπτώτω μέχρι μεσονυκτίου ευθυμία καί ευτυχία.

Ούτως άπό 1ης τοΰ έτους 1919 ή Τυρολόη καί ή Θράκη έν γένει 
άπελευθερωθείσαι άπό δουλείαν τουρκικήν πεντακοσίων έτών, έθεωρείτο 
πλέον ηνωμένη μετά τής μητρός Ε λ λά δο ς καί άναπόσπαστον αύτής 
μέρος.

Είναι άληθές δτι κατά τό διάστημα τοΰ φοβεροΰ Εύρωπαϊκοΰ πο
λέμου καί όλίγον προ αύτοΰ ό έν Τουρκία 'Ελληνισμός πολλά έδοκίμα- 
σεν έξαβρισθείς, προπηλακισθείς, διωχθείς καί άποδεκατισθείς, άλλ’ έπί 
τέλους σήμερον μέ τήν είσοδον τοΰ Έλληνικοΰ στόλου είς Κωνσταντινού
π ο λ ή  όμοΰ μετά τοΰ Εύρωπαϊκοΰ τοιούτου καί μέ τήν κατάληψιν τής 
Θράκης ύπό Ελληνικώ ν στρατευμάτων, λησμονήσας δλα έκεΐνα τά  βά
σανα καί τά  μαρτύριά του, χαίρει καί άγάλλετα ι έπί τή άπελευθερώσει 
του καί ύπερήφανος δ ιά  τά  ένδοξα καί ήρωϊκά κατορθώματα τοΰ Ε λ λ η 
νικού στρατοΰ καί διά τήν μεγάλην διπλωματικήν ικανότητα καί περί- 
νοιαν τοΰ μεγάλου Κυβερνήτου τοΰ ’Έθνους Ε λευθερίου Βενιζέλου, ά- 
νακράζει: Ζήτω τό ’Έθνος. Ζήτω ό μέγας αύτοΰ άνήρ, ό Ε λευθέριος
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Βενιζέλος. Ζήτω ό Έ λληνικός στρατός.
Ό  Τυρολόης καί Σερεντίου Χρυσόστομος 

έξ Άρναουτκιοϊ τής έπαρχίας Δέρκων 
έκλεγείς Μητροπολίτης Τυρολόης καί Σερεντίου 

τή 35 Φεβρουάριου 1919

Τά Σωματεία

Παραθέτομεν ώσαύτως καί τήν κάτωθι Γενικήν Συνέλευσιν όλων 
τών Σωματείων τής Κοινότητος Τυρολόης λαβοΰσαν χώραν κατά τήν 
Ιην Δεκεμβρίου 1919.

Σήμερον, Ιην τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 1919, συνελθόντα είς γενικήν 
συνεδρίαν τά  σωματεία τής πόλεως Τυρολόης ΐνα συσκεφθώσιν έπί του 
ζητήματος κατά πόσον είς τήν έκλογήν έθνικών Συμβούλων έν τοΐς Πα- 
τριαρχείοις δικαιούνται νά συμμετέχωσι καί οί ‘Έ λληνες τών Ε π α ρ 
χιών, άφοΰ πρόκειται νά φέρωσιν οδτοι τόν τίτλον του Ε θνικού καί νά 
διευθύνωσι τάς τύχας ολοκλήρου του υποδούλου Έλληνισμοΰ. Τόν λό
γον ελαβεν ό Προεδρεύων όστις δι’ ολίγων ανέπτυξε τό σύστημα κατά 
τό όποιον μέχρι τοΰδε έκυβερνάτο τό ’Έ θνος καί κατέληξεν είς τό συμ
πέρασμα ότι όμολογουμένως φοβερά άδικία διεπράττετο παρά τής Κυ- 
βερνήσεως είς βάρος του Ελληνισμού τών έπαρχιών είς τό ζήτημα τής 
έκλογής τών έθνικών Συμβούλων.

Μεθ’ ικανήν συζήτησιν, καθ’ ήν έλαβον τόν λόγον οί παριστάμενοι 
καί ύπεστήριξαν ότι υπάρχει φοβερά αδικία ήτις πρέπει νά έπανορθο^θή 
διά τής συμμετοχής καί τοΰ Ελληνισμού τών έπαρχιών είς τήν έκλογήν 
τών έθνικών Συμβούλων, άπεφασίσθη παμψηφεί ν’ άποσταλή έπίσημος 
αϊτησις πρός τόν τοποτηρητήν τοΰ οικουμενικού θρόνου διά τής όποιας 
νά ζητήται νά διαρρυθμισθώσιν οί ιέθνικοί κανονισμοί κατά τρόπον έπι- 
τρέποντα είς τόν Ελληνισμόν τών έπαρχιών νά έξασκή έν τή έκλογή τών 
Συμβούλων καί τό άναφαίρετον Εκλογικόν δικαίωμά του. Έ ξελέγη δέ 
τετραμελής Ε πιτροπή έκ τών Γραμματέων τών διαφόρων Σωματείων 
καί άνετέθη είς αύτήν νά συντάξη καί ύποβάλη όπου δει τήν σχετικήν 
αΐτησιν.

Μεθ’ ό διελύθη ή συνεδρίασις.
Οί Πρόεδροι 

Οί Γραμματείς
Οί ’Αντιπρόεδροι 

Ή  Δημογεροντία

ΒΙ ΒΛΙ ΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ
Α Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Α Π Ο  Τ Ο Υ  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 0 8 — 1909

Παραθέτομεν τά  κυριώτερα, έκ τοΰ συνόλου σελίδων 263: 
Συνελθόντες οί υποφαινόμενοι έφοροι ύπό τήν. προεδρίαν τοΰ Σε·
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βασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικηφόρου έγνωμεν πρός ένίσχυσιν της 
διδασκαλίας έν τώ άρρεναγω γείω  ΐνα προσλάβωμεν καί τέταρτον δι
δάσκαλον μετά του προσόντος τοΰ Γυμναστοΰ, έφ’ ώ καί συσκέψεως γε- 
νομένης περί πόρων άπεφασίσαμεν τήν κατά τάξεις έπιβολήν εισιτηρίων 
είς άμφότερα τά σχολεία τό τε Ά ρρεναγω γεΐον καί Παρθεναγωγεΐον ώς 
καί τήν σύστασιν θεατρικών παραστάσεων κατά τάς περιστάσεις.

. . . Ποιούμεθα έναρξιν έργώδους έπιχειρήσεως διά πρώτην φοράν 
τής έπιβολής εισιτηρίων.

Τυρολόη 9 Αύγουστου 1909.

Σήμερον τήν 24 Φεβρουάριου 1913 συνελθοΟσα ή Δημογεροντία με
τά  τής έφορίας είς κοινήν Συνεδρίασιν υπό τήν προεδρίαν του Μητρο
πολίτου κ. Χρυσοστόμου παρόντος καί του Γραμματέως καί λαβοΰσα 
ύπ’ όψει τήν έκ τής παρατάσεως δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν, καθ’ ήν 
τά  σχολεία τής Κοινότητος _άπό τά  μέσα Ό κτω βρίου 1912 μετεβλήθη- 
σαν είς στρατιωτικά νοσοκομεία ύπό τής βουλγαρικής κατοχής, ώς καί 
τό αδύνατον τής έν τω μέλλοντι λειτουργίας αυτών, μετά σύσκεψιν ένέ- 
κρινε τήν άπόλυσιν του προσωπικοΟ τών σχολών καί τήν κατάθεσιν έφ” 
άπαξ είς αυτό ένός ποσοΟ.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ  I Σ  Τ Η Σ  11ης Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1918

Ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου καί τών με
λών τής Έ φοροδημογεροντίας γίνεται σκέψις μακρά έπί τής καταστά- 
σεως, ήτις έδημιουργήθη εκ  τής μέχρι τούδε στάσεως καί δ ιαγω γή ς τοΟ 
νεωστί προσληφθέντος διευθυντοΰ τής Σχολής άπέναντι τοϋ Μητροπολί
του ώς ποιμενάρχου καί προέδρου Έφοροδημογεροντίας, έτι δέ καί τής 
έν γένει τόσον απέναντι τών μαθητών αύτου πολιτείας καί συμπεριφο·^ 
ράς άπαδούσης είς τήν στοιχειώδη παιδαγω γικήν δσον καί καθ’ οδούς 
καί είς τά ς σχέσεις αύτου, άνάρμοστον είς ιεροσπουδαστήν προορισμόν 
καί άποστολήν έχοντα δπω ς διδάσκη τήν πειθαρχίαν καί τόν σεβασμόν 
πρός τούς άνωτέρους καί τάς καθεστηκυίας άρχάς, σέβηται καί ύποστη- 
ρίζη τά  προνόμια καί δίκαια τής έκκλησίας καί του έθνους, συμπερίφέ- 
ρηται σεμνοπρεπώς, εύσχημόνως καί άξιοπρεπώς πρός πάντας δίδων τό 
παράδειγμα  τό καλόν καί είς τούς απλοϊκούς καί έν γένει ώφελή λόγω  
τε καί έργω  τήν τε νεολαίαν καί τούς πολίτας.

Ό  κύριος οδτος άφ’ ής ήμέρας ήλθεν ένταΰθα δέν έπαυσε του νά δη- 
μιουργή ζητήματα, άκυρώσας συμβόλαια, διεγείρας γονείς μαθητών 
κατά τών άπαφάσεων τής Δημογεροντίας, δημοσία δέ καί έντός καπη- 
λείων καί καταστημάτων κηρύττων δτι ό Μητροπολίτης ούδεμίαν σημα
σίαν έχει, δτι δέν δικαιούται νά έποπτεύη τήν σχολήν, δτι ό κατά καιρόν
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Διευθυντής τής Σχολής είναι ό μόνος υπεύθυνος Απέναντι τής Κυβερνή- 
σεως, ότι παρήλθεν ή έποχή καθ’ ήν οί Μητροπολΐται διηύθυνον τά κοι
νά και άντεπροσώπευον τάς Κοινότητας απέναντι τής Πολιτείας καί έπο- 
μένως δέον όπως ό Μητροπολίτης περιορίζεται μόνον έντός του Ναοΰ, 
ότι ή Δημογεροντία δέν πράττει άλλο είμή νά άποδέχηται άπλώς τάς 
εισηγήσεις του προέδρου της καί διά τούτο δέν είναι υποχρεωμένος νά 
σέβηται καί νά έκτελή τάς αποφάσεις αύτής καί τόσα άλλα  άντιβαίνον- 
τα  εις τε τήν θέσιν, ήν ή Κοινότης διά του προέδρου αύτής τω ένεπιστεύθη 
καί είς τό σχήμα του ώς καί είς τό ύπ’ αύτου άναληφθέν μορφωτικόν 
έργον τής ένταΰθα κοινωνίας μας.

Μετ’ ανταλλαγήν γνωμών, έπειδή ό κύριος οδτος διά τής μή άναγναν 
ρίσεως τοΟ Μητροπολίτου ώς έπόπτου τών Σχολών καί αμέσου υπευθύ
νου καί διά τής κατ’ εύθεΐοτν μετά τής Πολιτείας συνεννοήσεώς του, συν
τελεί είς τήν καταπάτησιν τών προνομίων τής Ε κκλησ ίας καί τοϋ Γέ
νους καίτοι έμορφώθη καί έξεπαιδεύθη είς τήν θεολογικήν Σχολήν καί 
φέρει τό του κληρικού Σχήμα, 'έπειδή ή μή ύπακοή αύτου είς τόν Μη
τροπολίτην ώς πρόεδρον τής ’Εφοροδημογεροντίας ού μόνον δίδει τό 
κακόν παράδειγμα  α π ’ εύθείας καί είς τό άλλο προσωπικόν καί είς αύ- 
τούς τούς μαθητάς, άλλά προσβάλλει καί περιφρονεΐ καί αύτό τό έπίση- 
μον σωματεΐον, όπως άπεδείχθη τελευταίως μέ τήν άνευ τής γνώσεως 
καί έπισήμου άδειας τοϋ τε Μητροπολίτου καί τής ’Εφοροδημογεροντίας 
μετάβασίν του είς Κωνσταντινούπολιν.

Έ πειδή α ί κατά τάς τελευταίας ήμέρας ένέργειαί του έν κρύπτω 
καί παραβύστω άνευ ούδεμιάς προσυνεννοήσεως μέ τήν άνωτέραν του 
αρχήν γενόμεναι γνωσταί, παρ ' όλίγον νά έπροξένουν συμφοράν άνε- 
ποινόρθωτον είς τό ήμέτερον στοιχεϊον, ής τά  αποτελέσματα καί τήν έκ- 
τασιν ούδείς δύναται νά προίδη.

’Επειδή καί ή πρός τούς μαθητάς τής Ζ ' τάξεως διαγω γή του εΐναι 
αξιοκατάκριτος καθόσον προσπαθεί διά διαφόρων τρόπων νά διαλύη αύ
τήν άπογοητεύων τούς μέν καί διαβεβαιών τούς δέ ότι κατά πολύ ύπερ- 
τεροϋν τών συμμαθητών των καί έπομένως άδίκως χάνουν τό έτος των.

Έ πειδή καί τό έν τοίς όδοϊς βάδισμά του περιστρέφοντος μεταξύ 
τών δακτύλων τήν ράβδον του ή κρατών αύτήν όπισθεν καί πρός τά  ά 
νω, προκαλεΐ τόν γέλω τα  καί τόν έμπαιγμόν τών βλεπόντων αύτόν είς 
βάρος τοΰ ίερατικοΰ σχήματος όπερ φέρει.

Έ πειδή ή έν γένει δίμηνος συμπεριφορά καί διαγω γή αύτοΰ συνε- 
τέλεσαν όπως ή δημοσία γνώμη χαρακτηρίση αύτόν ώς έλαφρόν τόν 
νοΰν καί άνισόρροπον.

Δι’ όλους τούς άνωτέρω έκτιθεμένους λόγους έγκρίνεται όμοφώ-
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νως .δπως έπί τοΟ παρόντος άφαιρεθή ά π ’ αύτοΰ ή διεύθυνσις τής σχο
λής κ.λ.π.

23  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1 9 1 9

Είς συνεδρίασιν τών Έφοροδημογερόντων άνςιγινώσκεται επιστο
λή τής ·έν Κωνσταντινουπόλει θρακ ικής Ένώσεως ('Προεδρεία Φ. Μα- 
νουηλίδου) δι’ ής αυτη άναγγέλλουσα τήν συγκρότησιν θρακικοΰ Κέν
τρου έν Κωνσταντινουπόλει συνιστα τόν καταρτισμόν ιδιαιτέρου πεντα
μελούς τμήματος καί έν Τυρολόη, ΐνα ύπάρχη συνοχή τής Θράκης δλης 
μετά του Κέντρου έπ’ άγαθώ  τής Έ λληνικω τάτης ταύτης χώρας.

■Μετά σκέψιν καταρτίζεται τό τμή'μα τούτο.

5 Μ Α Ι - Ο Υ  1 9 1 9
Γ

- Είς συνεδρίασιν τών δημογερόντων άναγινώσκονται δύο έγγραφ α  
τών έν Θεσσαλονίκη Τυρολοϊτών καί έπαρχιωτών, έν μέν πρός τόν Μη
τροπολίτην καί έτερον πρός τήν Έφοροδημογεροντίαν φέρον τό δεύτερόν 
περί τά ς 150 ύπογραφάς. Δι’ άμφοτέρων τούτων τών έγγραφω ν οί έν 
Θεσσαλονίκη παριώται καί συνεπαρχιώται μαθόντες φαίνεται παρ’ επι
βατών έντεΟθεν ε'ίς Θεσσαλονίκην μεταΐβάντων δτι τινές τών ένταΰθα πα
τριωτών αντιπολιτεύονται τόν τε Μητροπολίτην καί τήν περί αύτόν Δη
μογεροντίαν καί άντενεργοΟσιν είς τάς ύπέρ τών συμφερόντων τής Κοι- 
νότητος λαμβανομένας αποφάσεις καί δτι ζητοΟσι νά δημιουργήσωσι ζή
τημα Μητροπολίτου, ποιούνται έκκλησιν είς τόν πατριωτισμόν τών έφο
ροδημογερόντων καί παρακαλουσιν αύτούς δπως κωφεύοντες είς τάς 
φωνασκίας τών όλίγων άντιπολιτευομένων, ών ή αντεθνική δ ιαγω γή καί 
πολιτεία γνωστή άπό πολλοΰ αύτοΐς τυγχάνει, έμμένωσιν έν τή πολι
τεία αύτών προσκαρτεροΰντες παρά τό πλευρόν τοΰ Μητροπολίτου, δσ- 
τις άπό τοΰ διω γμοΰ καί έφεξής δέν έπαυσε μέ κίνδυνον καί αύτής τής 
ζω ής του νά έκπληροΐ τά  ποιμαντορικά αύτου καθήκοντα άγωνιζόμε- 
νος ύπέρ τών πολλαχώς ύπό τών Τούρκων καταπιεζομένων Χριστιανών 
ού μόνον τής έπαρχίας του, αλλά  καί τών είς Τυρολόην έγκατασταθέν- 
των έκ τών έπαρχιών Σαράντα— Εκκλησιώ ν καί Βιζύης όμογενών προσ
φύγων, υποσχόμενοι τώ τε Μητροπολίτη καί τή Έφοροδημογεροντία πά 
σαν ήθικήν καί ύλικήν ύποστήριξιν αύτών μέχρι τής είς τήν προσφιλή πα
τρίδα  έπανόδου των, ήτις εύτυχώς δέν απέχει καί πολύ.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ  I Σ  2 9 η ς  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 1 9

Μεταξύ άλλων: Έ γκρίνετα ι πρότασις του Προέδρου περί έκτυπώ- 
σεως δαπάναις καί πρός όφελος τής Κοινότητος μικρού βιβλίου συγ- 
γραφέντος ύπό, του Σεβ, Μητροπολίτου, καί περιλαμβάνοντος δλας τάς
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έπισήμους έκθέσεις τάς σχετικάς πρός τήν κατάστασιν τών Χριστιανών 
τής έπαρχίας Τυρολόης άπό του 1912 μέχρι τοΰ 1919.

Ά ποφασίζεται δπως έκτυπωθή είς 400 άντίτυπα.

16— 2— 1 9 2 0  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ  I I  Ε Φ Ο Ρ Ο Δ Η Μ Ο Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν

. . . ’Ακολούθως ό Προεδρεύων έτόνισεν δτι τό Νεκροταφεΐον τής Κοι- 
νότητος δέν εύρίσκεται είς καλήν κατάστασιν τοΰθ’ δπερ θίγει τήν άξιο- 
πρέπειαν τής Κοινότητος καί τά  αισθήματα τής άγάπης καί του σεβα
σμού πρός τούς έν αύτή αναπαυόμενους νεκρούς.

2 4  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1919

. . . ’Ακολούθως προσήλθεν ό λοχαγός Δελαμάρας καί έπί άρκετήν ώ
ραν συνεζήτησε διάφορα ζητήματα σχετικά πρός τήν ασφάλειαν τών 
κατοίκων καί τήν έξουδετέρωσιν πάσης απόπειρας διαταράξεως τής ή- 
συχίας του πληθυσμού έκ μέρους τών γνωστών κακοποιών στοιχείων 
τού τόπου. Άπεφασίσθη δέ ίνα ό Λοχαγός μετά τού Προέδρου καί δύο 
μελών έπισκεφθή τήν ’Αρμενικήν Κοινότητα καί άφ’ένός μέν συλλυπηθή 
αύτήν διά τά είς βάρος τού ’Αρμένικου έθνους διαπραχθέντα-έν Κιλικία; 
κακουργήματα, άφ ’ έτέρου δέ συσκεφθή καί συζητήση τό ζήτημα τής 
κοινής τών δύο Κοινοτήτων συμπράξεως έναντίον τών ένδεχομένων απο
πειρών τρίτων πρός έξάσκησιν πιέσεως ή πρός βιαιοπραγίας έναντίον 
αύτών.

ΒΙ ΒΛΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ —  ΣΕΡΕΝΤΙΟΥ 

’Εκ βιβλίου ευρισκομένου μεταξύ κωδίκων άντιγράφομεν κατ’ έπιλο- 
γήν τά  έξής μετά σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως περιέχοντος 
αποφάσεις:

Ή συγκρότησις ένός πνευμ. δικαστηρίου είναι ή έξής: Πρόεδρος ό 
Μητροπολίτης. Μέλη 3 ιερείς, καί Γραμματεύς είς πολίτης.

Τό έν Τυρολόη έδρεΰον πνευματικόν Συμ^ούλιον συγκείμενον έκ 
τής αύτοΰ Σεβασμιότητος τοΰ Μητροπολίτου Τυρολόης ·καί Σερεντίου 
Κυρίου Νικηφόρου καί τών παρέδρων Σακελλαρίου Στεφάνοό, ’Αποστό
λου καί Ίω άννου ιερέων παρόντος καί τού Γραμμαπέως Μιλτιάδου Ίω - 
αννίδου έπελήφθη τής συζυγικής ύποθέσεως μεταξύ τού ’Αποστόλου Δ. 
Καζαντζή έκ Τυρολόης καί τής Κυπαρισσίνης ’Αποστόλου τό γένος Πα- 
ναγιώτου Ναθαναήλ έκ χωρίου Μεσσηνής τής έπαρχίας Βιζύης.

'Η είρημένη Κυπαρισσίνη άπό ένός έτους ήγειρεν άγω γήν κατά τού 
έν λόγω  συζύγου της Άποστ. Δ. Καζαντζή λέγουσα δτι ένα μήνα μετά 
τόν γάμον άπεδείχθη ό σύζυγος οδτος αισχρός έκμεταλλευτής τής σύ-
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ζυγικής τιμής παροτρύνων ταύτην δπως προσέλθη παρά τινι γνωστά) άλ- 
λοθρήσκω πρός ζήτησιν χρημάτων.

Ε κ τό ς  τούτου ό έν λόγω  σύζυγος καλώς έφέρετο μέχρις οδ κατέ
στρεψε τήν όλίγην μητρικήν περιουσίαν της αυτός ανίκανος ών οΰτε 
έαυτόν νά θρέψη καί μετά τήν σπατάλην χρημάτων έκποιηθείσης μητρι
κής οικίας έξεδίωξεν αύτήν άψοΟ έν τω μεταξύ πολλάκις κοα αύτήν καί 
τήν μητέρα της ανηλεώς έδειρε μέχρι μωλωπισμού.

Μετά τήν άγω γήν ταύτην καθ’ ήν έκδικαζομένην ήτο παρών καί ό 
έναγόμενος, έκρίθη καλόν νά τεθώσιν άνήρ καί γυνή είς διάστασιν άπό 
κοίτης καί τροατέζης μετά τής ύποχρεώσεως τοδ συζύγου δπως είς τό 
διάστημα όρισθείσης προθεσμίας έξαμήνου φροντίζη κατά τόν νόμον 
περί τής διατροφής αύτής.

Ό  άνήρ ούτε άβολόν έδαπάνησε περί τής νεαράς γυναικός άναγκα- 
ζομένης πρός συντήρησιν νά έργάζηται είς ξένας οικίας.

Έ πειδή δέ δέν ήδυνήθη περαιτέρω νά ύπομείνη τήν αδιαφορίαν του 
συζύγου, διά τοΰτο άνηνέχθη καί ήδη απαιτούσα τό διαζύγιον αύτής διά 
τούς άνωτέρω λόγους.

Γενομένων νομίμων προσκλήσεων, παρών είς άνοιπαράστασιν καί ό 
έναγόμενος, δστις άφοΰ άσθενώς καί άναποδείκτως έπειράθη νά άναι- 
ρέση τά  άνωτέρω κατηγορήματα τής γυναικός προσέθετο συνάμα καί 
δτι καί έάν διενοήθη ποτέ, δπερ δέν έπραξε, νά παραδώση τήν γυναίκα 
αύτοΰ είς ξένον, γνωρίζει δτι αϋτη δέν ήτο τιμίαι ά λλ’ δτι είχε έκπαρθενευ- 
θή προ τοΰ γάμου των. Έ π ί τώ άκούσματι τούτω ή ένάγουσα άπήτησεν 
δτι πρέπει νά άποδείξη τόν ισχυρισμόν τής άτιμ ίας της, πράγμ α  τό ό
ποιον οΰτος ήκουσε χωρίς νά δυνηθή νά άπολογηθή.

Τό συμβούλιον κατόπιν πολλής προτροπής πρός συνδιαλλαγήν ίδόν 
τό άδύνατον ταύτης

Άκοΰσαν καί διασκεφθέν 
Ά ποφαίνεται

Έ πειδή ό έναγόμενος έχει φήμην κακήν έν τή πατρίδι αύτοΰ δσον 
άφορα τά  ήθη του, δπερ κρατύνει τόν ισχυρισμόν τής έναγούσης.

Έ πειδή άπεδείχθη, σπαταλήσας τήν μικράν περιουσίαν τής πενθε- 
ράς και τής συζύγου του, δτι ζοφερά παρίσταται ή ζωή τής νεαράς ένα
γούσης, ής ό ισχυρισμός καθ’ δν βία παρεκινεΐτο νά άπεμπολήση τήν 
έαυτής τιμήν. . . λογίζεται άφορμή διαζυγίου.

Έ πειδή πρός φύλαξιν τών έαυτοΰ παραπτωμάτων ώς άπεδείχθη ό 
έναγόμενος παρενέβαλε τήν έκπαρθένευσιν αύτής πράγμ α  τό όποιον μή 
άποδεικνυόμενον δίδει τό δικαίωμα τής γυναικός ινα άπαιτήση δια- 
ζύγιον.

Διά ταΰτα
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Διαζευγνύει τό άνδρόγυνον έξ ύπαιτιότητος τοΰ έναγομένου άν- 
δρός.

Καταψηφίζει τά  τέλη της παρούσης άποψάσεως κατά ουγκατά- 
βασιν τω ύπαιτίω  είς γρόσια  35 καταβαλλόμενα ύπό τοΰ έπισπεύδοντος. 

Έ γένετο , άπεψασίσύη καί έκοινοποιήθη.
Έ ν  Τυρολόη τη 19 Σεπτεμβρίου 1908.

Ό  Πρόεδρος Τά μέλη Ό  Γραμματεύς



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ -
»

Μ ε τ ά  τήν  εκδ οσ ιν  τοϋ  24ου  τόμ ου  τώ ν «Θ ρακ ικώ ν», ο σ τ ις  ε ίς  τ ά ς  3 2 0  σ ελ ίδ α ς  του  π ρ α 
γ μ α τ ε ύ ε τα ι ε ίς  ύψος γλαφυρόν ·καί μ έ  έττ ίσημα  έγγρ α φ α  τώ ν δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  άρχώ ν καί 
Μ ητροττόλεω ν τ ή ς  έπ οχής ττερί ττόλεως καί Ν ομ ού  Ρ α ιδ εσ το ύ  τ ή ς  Ά ν α τ .  Θ ρά κης 
ικαί ττερί τώ ν δ ιω γμώ ν καί τού  ξερ ρ ιζώ μα το ς  τού  έλλην ικού  σ το ιχ ε ίο υ  κ α τά  τή ν  ττρό 
τ ή ς  έκκενώσεως μνημειώ δη κα ί σ υ ν τα ρ α κ τ ικ ή ν  έττοχήν κα ί μ έ συγ γρα φ έα  τό ν  άκά- 
μ α το ν  Θ ρά κα  κ. Φ ίλ ιτπ τον  Μ ανουήλ  ίδην ττρώην Ύ ττουργόν καί Πρόεδρον τοΰ  Θ ρ α κ ι-  
κού Κέντρου, θά ττερ ιορ ισθώ  ε ίς  τή ν  τοττικήν ά φ ή γη σ ιν  ττερί Σ τ ρ ά ν τ ζ η ς ,  άντσττο- 

κρ ινόμενος ε ίς  σ χ ε τ ικ ή ν  έκΚλησΤν τοΰ  Θ ρα κ ικού  Κέντρου, δττως ε ίς  συμττλήρω σιν 
τώ ν π ερ ί τ ή ς  έκκενώσεως τ ή ς  Ά ν α τ .  Θ ράκης δημοσ ιευμάτω ν^  συλλέγουν καί έκτυ - 

πωθούν σχετι.κα ι κ α τά  τόπ ους  ά φ ηγήσ ε ις  κω μοπόλεω ν κα ί χωρίων, τώ ν τεσσ ά ρω ν 
θρακικώ ν Νομώ ν, ε ίς  τ ά  όποΤα π ερ ιλ α μ β ά ν ε τα ι κα ί ή Σ τ ρ ά ν τ ζ α .  Δ έ ν  π α ρ α λ ε ίπ ω  

ώ σαύτω ς νά άναφέρω τή ν  π ερ ιληφ θεΐσαν ' ε ίς  τό ν  2 5 ο ν  τό μ ο ν  τώ ν «Θ ρακ ικώ ν» ά ξ ιό -  

λογον  π ρ α γ μ α τ ε ία ν  π ερ ί Κ α λ λ ιπ ό λ εω ς  μέ συγ γρα φ έα  τό ν  γ ηρ α ιόν  κα ί σ εβ α σ τό ν  
π ρ εσ β ύ τη ν  Α ίδ ε σ ιμ ώ τα το ν  Ο ίκ ονόμ ον  Κ ω νστ. Γ. Λ ο υ ΐζο ν .

Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ  Ν ΙΚ .  Β Α Φ Ε Ι Δ Η Σ

'Η Στράντζα της Α νατολικής Θράκης ήτο μεγάλη καί πλούσια κω- 
μόπολις ε ίς τάς υπώρειας τοΰ όμωνόμου όρους, ή, μάλλον, τής οροσειράς 
Στράντζα. Πολιτικώς ύπήγετο, διά τής ύποδιοικήσεως Τυρολόης (Τσοο- 
λοΰ), είς τήν διοίκησιν Μέτρων (Τσατάλτζας), έκκλησιαστικώς δέ εις 
τήν Μητρόπολιν Τυρολόης καί Σερεντίου.

Ή  Στράντζα όνομαζομένη, παλαιότερον, Σεργέντζη, ή Στρέντιον, 
ύπήγετο, έπί βυζαντινών χρόνων, άπό του αύτοκράτορος Λέοντος του 
Σοφού (886— 911), ώς μία άπλή Επισκοπή, ύπό τόν Μητροπολίτην 'Η
ράκλειας. Ύφίστατο αυτοτελής, καί πέραν, ίσως, του 13ου αίώνος, ότε, 
καταργηθεΐσα, συνηνώθη τή Επισκοπή Τυρολόης, ύπαγομένης καί ταύ
της ύπό τόν Ή ρακλείας, άπό  τών άρχών τοΟ 9ου αίώνος. Ή  Τυρολόη με-* 
τά  τό 1341, προήχθη είς Μητρόπολιν. Μετέπεσεν, όμως, μετ* όλίγον, είς 
Επισκοπήν, ώς έμφανίζεται τό 1364. Κατόπιν, είναι άγνωστος ή υπαρξίς 
της μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. ‘Ά ργότερον, άναφέρε- 
ται πάλιν, ώς Επισκοπή του Ή ρακλείας. Τό δέ Σερέντιον ήτο, ίσως, καί 
τότε, συνηνωμένον μετ’ αύτής. Τό 1840, έτιμήθη, πάλιν, ή Τυρολόη είς| 
Μητρόπολιν, συγχωνευθεϊσα, όμως, αμέσως, τό 1842, τή Μητροπόλει Ή 
ρακλείας. Τέλος, τό 1907, τό τμήμα Τυρολόης καί Σερεντίου άνεκηρύ-f 
χθη, διά τρίτην φοράν, είς Μητρόπολιν, ήτις διελύθη τό 1923.

'Ω ς πρός τόν άριθμόν τών κατοίκων Στράντζης καί Τυρολόης έχο- 
μεν ύπ’ όψιν τάς κάτωθι πηγάς:
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Καθ’ ά αναγράφει εν τεμάχιον τών ύπ’ αριθμούς 1— 2 έγγραφων, χοο- 
νολογίας μεταξύ 4ης Μαιου 1679 καί 14ης Ιουνίου  1890, τοΰ φακέλλου; 
434 της Βιβλιοθήκης τής Ε λληνικής Βουλής, ή Στράντζα ειχεν 750· 
έλληνικάς οικίας, καί 660 στέφανα. ’Οθωμανούς δέ 40.

Ά πό  τό βιβλίον «Ή Θράκη καί αί Σαράντα Έκκλησίαι» του Χρι
στοδούλου Μελισσηνοΰ, έκδοθέν τό 1897, άναγράφομεν 5000 κατοίκους. 
«Ή Θράκη», πάλιν, τοϋ «Συλλόγου πρός εκδοσιν ωφελίμων βιβλίων» 
Άιθήναι, 1919, σελ. 117», αναφέρει τήν έξής πληροφορίαν ένός «Ημερο
λογίου» του 1905: «Στράντζα. Κάτοικοι 6000. Δημοτικόν σχολεΐον 1- Μα- 
θηταί 150. Διδάσκαλοι 4. Παρθεναγωγεΐον 1. Μαθήτριαι 80. Διδασκά- 
λισσαι 2. Νηπιαγωγεΐον 1. Νήπια 150. Ν ηπιαγωγός 1». Μία έκθεσις είς 
τήν «Έκκλ. ’Αλήθειαν», 8 Ιουνίου 1907, αναφέρει: «'Στράντζα. Έλληνι- 
καί οίκογένειαι 900. Δημ. σχολεΐον 1. Μαθ. 125. Διδάσκ. 4. Παρθεναγ. 
1. Μοτθήτριαι 45. Διδασκάλ. 2. Νηπιαγ. 1 Νήπια 195. Ν ηπιαγωγοί 3. Δα- 
πάναι (ολικοί;) λίρ. τουρκ. 350». Κατά τό τελευταΐον σχολικόν έτος 
1913— 1914, κατά τό όποιον ήμην Διευθυντής του Ά ρρεναγω γείου καί 
έπόπτης τών άλλων σχολείων, καί τό όποιον έτος δέν συνεπληρώθη, 
δυστυχώς, ένεκα τής έκκενώσεως τής κωμοπόλεως τήν έβδομάδα τής 
Διακαινισίμου, εΐχομεν τήν έξής κατάστασιν: Δημ. σχολεΐον 1, μέ 5 
τάξεις καί 2 διδασκάλους, έκτος έμοΰ. Παρθεναγωγεΐον 1. μέ 4 τάξεις, 
καί 2 διδασκαλίσσας, καί 1 νηπιαγωγεΐον μέ 3 νηπιαγωγούς. Τάς πλη
ροφορίας ταύτας κάθ’ δσον ένθυμουμαι, έκ τής έν Στράντζα θητείας 
μου ώς διδασκάλου εύρίσκω όρθάς, δέν έχω δέ νά προσθέσω t l  συμ
πληρωματικόν. Δέν εΐχομεν σχηματίσει 6ην τάξιν είς τό άρρεναγω- 
γεΐον, διότι ήσαν 2 μόνον μαθηταί, ακατάλληλου τούς όποιους ένε- 
γράψαμεν είς τήν 5ην. "Αλλως δέ δέν έπήρκει καί τό τριμελές προσω^ 
πικόν, είς δέ τών διδασκάλων ήτο καί ανίκανος καί νωθρός. Έγώ ', πά 
λιν, έκτός τών πολλών μαθημάτων μου, τής διευθύνσεως, τής έποπτείας, 
του κηρύγματος κλπ., εΐχον προσφερθή νά άναλάβω καί τό μάθημα, 
ακόμη τής Ω δικής, όχι μόνον είς τό Ά ρρεναγω γεΐον, αλλά καί είς τό 
Παρθεναγωγεΐον. Ώ ς  πρός τάς έκκλησίας ύπήρχε μία του Α γίο υ  Γε
ωργίου, παραπλεύρως του Ά ρρεναγω γείου καί τοΰ Παρθεναγωγείου 
τά  δποΐα έλειτούργουν έν ίδιαιτέρω περιβόλω, εις έν καί τό αυτό κτί- 
ριον, ένώ τό νηπιοιγωγεΐον ήτο όλίγον μακράν τών άλλων. 'Ιερ ε ίς  ή
σαν, τότε, τρεις: Ό  έντόπιος Παπά Παντελεήμων, δστις ήτο καί άρχιε- 
ρατικός έπίτροπος, εΐς άλλος έκ τοΰ χωρίου Καρατζάκιοϊ, τοΰ όποιου 
τό δνομα δέν ένθυμοΰμαι, καί ό τό έτος έκεΐνο διορισθείς 'Α ρχιμανδρί
της Ειρηναίος Κωνσταντινίδης έκ Μικράς Ά σίας. Ή  Ε κκλησ ία  ήτο 
άρκετά προσοδοφόρος, ή δέ Ελληνική Κοινότης, παρά  τήν έπί τών 
βαλκανικών πολέμων βουλγαρικήν κατοχήν, τό 1912— 1913, είχε, σχε-
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τικώς, καλήν οικονομικήν κατάστασιν. ‘Ως πρός τάς δαπάνας, μάλι - 
στα/ τών διδακτηρίων, είχε τούς τόκους ένός κληροδοτήματος, διά τήν 
διαχείρισιν τοΰ όποιου έφρόντιζεν άπό έτών ό έν Κωνσταντινουπόλει 
Φιλολογικός Σύλλογος. Ά πόδειξις δέ τής τελειότητος, τοΰ καλού χα- 
ρακτήρος, καί τής εύγενοΰς διαθέσεως, τών Στραντζαλ ιωτών, καί .τής 
Έφοροδημογεροντίας των, είναι τοΰτο. 'Ό τ ι τό προσωπικόν τών σχο
λείων καί ή λοιπή υπηρεσία, έπληρώθημεν, τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ 
έκπατρισμοΟ, τούς ύπολοιπομένους μισθούς τών τεσσάρων μηνών, ’Α
πριλίου, Μαΐου, ’Ιουνίου καί ’Ιουλίου, τοΰ σχολικοΰ έτους 1913— 1914. 
Τούς μέν δύο μήνας άμέσως καί τοΐς μετρητοίς, δ ιά  δέ τούς άλλους δύο 
μήνας διά συναλλαγματικών, δπως αναφέρω εις τήν περιγραφήν τής 
έκκενώσεως, περαιτέρω.

Τό κλίμα τής Στράντζης1 είναι ορεινόν καί υγιεινόν, εύχάριστον 
καί δροσερόν τό θέρος, δριμύ δέ τόν χειμώνα, μέ άφθονα, καθαρά καί 
καλά νερά, συναγόμενα είς μεγάλας δεξαμενάς καί βρύσεις έκ τοΰ ύ- 
περκειμένου δρους. Οί κάτοικοι ήσαν ευσεβείς καί φιλακόλουθοι, φιλό
τιμοι καί φιλήσυχοι, σεβόμενοι καί έκτιμώντες τούς κληρικούς, τούς 
έκπαιδευτικούς, τούς δημογέροντας, καί, έν γένει, τούς γέροντας καί 
προεστούς. ΤΗσαν ύγιεΐς, ρωμαλέοι καί γενναίοι, δχι τόσον μορφωμέ
νοι οί γεροντότεροι τής έποχής έκείνης, αλλά  καλοί καί αγαθοί. Μερι- 
ρικοί ένεθυμοΰντο τά  κολλυβογράμματα τής μικράς των ήλικίας, τό 
«άρξον, χειρ μου α γ α θ ή .. .» ,  τήν τιμωρίαν τής φάλαγγος, καί άλλα 
παρόμοια. Χαρακτηριστικόν τής εύλαβοΰς άπλότητος τών αγραμμά
των γερόντων είναι τό έξής: Συΐ'έβαινεν, ένίοτε, τάς χειμερινάς νύ
κτας, νά κάθημαι μαζί μέ τόν έξηκονταετή οίκοκύρη μου, τόν Μπάρ
μπα Δημήτρη. Τό «μαγκάλι» (πύραυνον) έζέσταινε τό δωμάτιον. ‘hi 
κυρά του μας έκαμνε τόν καφέ. Καί ήρχιζεν ή συνομιλία, θρησκευτικά, 
σχολικά, κοινωνικά, ίστορίαι, διηγήματα, καί δλ ίγα  έθνικά καί πολι
τικά, ήσαν, συνήθως, τά  θέματά μας. Μίαν έσπέραν, τόν ήρώτησα, δει- 
κνύων έκ τών παραθύρων τήν σελήνην καί τά  άστρα: «Τί είναι αυτά. 
μπάρμπα;» Καί άπήντησε: «τό φ εγγάρ ι εΐναι τό μεγάλο φανάρι καί τά  
άστέρια καντήλες, γ ιά  νά μάς φωτίζη ό θεό ς!»  Αί γυναίκες καί τά  κο
ρίτσια διεκρίνοντο διά τό κάλλος των, αλλά  καί διά τήν σεμνότητα καί 
τήν οίκοκυρωσύνην. 'Ω ς πρός τήν έπαγγελματικήν ένασχόλησιν τών 
υέν άνδρών ήσαν οί ξυλάνθρακες, (τά ξυλοκάρβουνα), τών δέ γυναικών 
ή ύφαντική άνδρικών καί γυναικείων ένδυμαοιων, έσωτερικών και έ- 
ξωτερικών, τής παλαιάς έποχής, καί διαφόρων άλλων οικιακών ειδών.

Οί Στραντζαλιώται, έκτος τών’ γαιανθράκω ν καί τής ύφαντουργι- 
κής, ήσχολοΰντο καί μέ άρκετά προηγμένην κτηνοτροφίαν καί τήν γ ε 
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ωργίαν. Ειχον δέ καί αμπέλους μέ έκλεκτάς σταφυλάς καί παρήγον 
ώραΐον οίνον.

“Αρμένιοι, ύπήρχον μία, ή δυο, μόνον, οίκογένειαι. Μίαν ήμέραν, 
κατά τό έ'σπέρας, ήκουσα μίαν ’Αρμένισσαν νά λέγη έΐς τήν οικοκυράν 
μου, έλληνοτουρκιστί: «Ύναΐκα. . . (τάδε) πέτανε όλντού», δηλαδή πέ· 
θανε! Ώ ς  πρός τούς Τούρκους, ήσαν όλίγα ι οίκογένειαι «μουατζίρη- 
δες», δηλαδή πρόσφυγες (κυρίως), κατοικοΰσαι ε ίς άθλιας καλύβας, 
πρός τήν είσοδον τής κωμοπόλεως, παρά τήν ιόδόν πρός τό( Σινεκλί, κοοθώς 
καί Ελάχιστοι χωροφύλακες, μέ τόν δεκανέα των, καί ό τουρκαλβανός 
διευθυντής του Ταχυδρομείου, τό όποιον ήτο έμπροσθεν ακριβώς τής 
Εκκλησίας μας.

“Ό σον άφορα τήν έθνολογικήν κατάταξιν τών κατοίκων δύναται 
νά λεχθή οτι ό πληθυσμός τής Στράντζης ήτο άμιγής καί καθαρώς έλ
ληνικός, μέ αισθήματα πατριωτικά καί έθνικά καί μέ γενναιότητα, ώς 
πρός τήν περιφρούρησιν καί προάσπισιν δχ ι μόνον τών ίδικών του πε
ριουσιών αλλά καί γενικώτεοον τής Ε λλάδος.

Τ ην  ώς άνω ά φ ή γ η σ ίν  μου έξ αναμνήσεω ν και έπ ισ ήμω ν  κειμένω ν π ερ ί Σ τ ρ ά ν τ ζ η ς ,  έρχο
μ α ι νά συμπληρώ σω  μ έ  δσ α  ίδ ίο ις  ο μ μ α σ ι παρηκολούθησα  και έ ζη σ α  κ α τά  τή ν  έκει 
θ η τ ε ία ν  μου ώς δ ιδα σκά λου  ,σ χέσ ιν  έχο ν τα  μέ τό ν  ά γ ρ ιο ν  δ ιω γ μ ό ν  και τή ν  6i<jc έκ- 
κένω σ ιν  τή ς  ω ρ α ία ς, π λ ο ύ σ ια ς  καί σ η μ α ν τ ικ ή ς  τα ύ τη ς  κω μοπόλεως.

Κατά τό σχολικόν έτος 1913— 1914, ή μην διευθυντής τών Σχολών 
τής Στράντζης τής έπαρχίας Τυρολόης καί Σερεντίου. Ώ ς  γνωστόν, κατά 
τούς βυζαντινούς χρόνους, ύπήρχεν επισκοπή ύπό τό δνομα τής πα- 
λαιάς πόλεως Σερεντίου, τής οποίας διάδοχος ήτο ή Στράντζα.

ΕΙχον αναχωρήσει έκ Κωνσταντινουπόλεως, σιδηροδρομικώς, μέχρι 
τού σταθμού Σινεκλή, μετά δύο διδασκάλων. Έκεΐθεν, μετέβημεν, μέ 
κάρρον, έντός τριών, τεσσάρων, ωρών, είς Στράντζαν. Οί διδάσκαλοι 
ήσαν: Ό  Γεώργιος Πετούλης, υιός ίερέως έν Κωνσταντινουπόλει, καί 
καλός ψάλτης. Είχε συμφωνηθή καί ώς πρωτοψάλτης, είχε δέ μαζύ του, 
καί ένα μικρόν αδελφόν, ώς μαθητήν, καί ό Τριανταφυλλίδης, μέσης, 

περίπου, ήλικίας, αλλά, μόλις, νυμφευθείς, είχε συμφωνηθή καί ώς αρι
στερός ψάλτης. Συνωδεύετο, δέ, ύπό τής κυρίας του, ή όποία προσελή- 
φθη ώς διδασκάλισσα. ΕΙχον άναλάβει καί νά κηρύττω Εκτάκτως, 
καί νά λειτουργώ, τάς μεγάλας έορτάς, ώς διάκονος, είς τήν έκκλησίαν.

"Ενεκα τών Βαλκανικών πολέμων καί τής προσωρινής βουλγαρικής 
κατοχής, οί κάτοικοι ειχον ύποστή άρκετάς Ενοχλήσεις καί ζημίας. "Ηδη, 
δέ, ήσχολουντο, πάλιν, μέ τάς γεω ργικάς των καί κτηνοτροφικάς Εργα
σίας. Καί, ιδίως, μέ τήν παραγω γήν Εκλεκτών ξυλανθράκων, τούς όποι
ους έπώλουν οί έμποροι είς τήν Κωνσταντινούπολιν.
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Τά έν τώ μεταξύ παραμεληθέντα σχολειά των έπρεπε νά διοργανω- 
θοϋν. Είς τό κέντρον τής κωμοπόλεως, καί πλαγίω ς τοϋ περιβόλου τής 
έκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, ήτο τό σχολικόν κτίριον. Καί είς τόν 
άνω μέν όροφον έλειτούργει τό Αρρεναγωγεΐον, μέ πέντε τάξεις. Δέν 
ήδυνήθην, δυστυχώς, νά προσθέσω καί έκτην τάξιν, έλλείψει καταλλήλων 
μαθητών, έπαρκοϋς προσωπικού, και ιδιαιτέρας αιθούσης. Είς τόν κάτω 
όροφον, ήτο τό Παρθεναγωγεΐον, μέ τέσσαρας τάξεις. Έ κ ε ΐ πλησίον, ήτο 
και τό Νηπιαγωγεΐον, είς τό όποιον έδίδασκον δύο παλαιότεραι έντόπιαι 
μαθήτριαι. Μετ όλιγον, συνεφωνήθή μία ακόμη διδασκάλισσα, προσελ- 
θουσα 'έκ Τυρολόης, ώς διευθύντρια τοΟ Παρθεναγωγείου. Μία δέ, α 
δελφή της, νηπιαγω γός, έτοποθετήθη είς τό Νηπιαγωγεΐον, μέ βοηθούς 
τά ς δύο έντοπίας.

Ή  Κοινότης είχε καλήν οικονομικήν κατάστασιν, καθώς καί κλη
ροδότημα, κατατεθειμένον έν Κωνσταντινουπόλει. Έ κανόνισα τά προ
γράμ μ ατα  καί τά ωρολόγια, παρή γγειλα  διδακτικά βιβλία, καί έφρόι/- 
τισα διά τήν καλήν, κατά τό δυνατόν, λειτουργίαν τών σχολείων. Δυστυ
χώς, όμως, μόνον ό Πετούλης έφάνη καλός διδάσκαλος, καθώς καί αί 
βοηθοί τοΟ Νηπιαγωγείου. ‘Ό λο ι σχεδόν, οί άλλοι ήσαν φυγόπονοι, ή ανί
κανοι. Ή  νεόνυμφος, μάλιστα, απούσιαζε, συχνάκις, λόγω, δήθεν, άδια- 
θεσιών. Ό  δέ ιδιότροπος σύζυγός της έρράβδιζεν, ανηλεώς, τούς μαθη
τάς, καί τούς ύβριζε! Τούς έπέβαλλε, πρός τούτοις, έζευτελιστικάς καί 
άηδεΐς τιμωρίας. Έ κ το ς άλλων, τούς έπτυε, κατά πρόσωπον, διέτασσε, 
δέ, άλλους μαθητάς νά πράττουν τό ίδιον! Καί, τό περίεργον ήτο, δτι, 
άντί νά διδάσκη, έγραφε, συνήθως, κατά τήν ώραν τών μαθημάτων, έπι- 
στολάς, ή άνεγίνωσκεν έφημερίδας, ή, τέλος, έκαμνε λογαριασμούς τών 
έξόδων του!

Δ ιά τήν έκκλησίαν ύπήρχον, δύο ιερείς, ό έντόπιος παπά Παντε- 
λεήμων, δστις ήτο καί άρχιερατικός έπίτροπος, καί εις άλλος άπό τό 
χωρίον Καρατζάκιοϊ. Μετ’ όλίγον καιρόν, προσήλθε καί τρίτος έκ Κων
σταντινουπόλεως. ?Ητο ό έκεΐ καί άλλαχσΟ γνωστός Αρχιμανδρίτης Ε. 
Κ. *Ότε, τό προηγούμενον έτος ή μην είς τόν Πύργον ( Κεγέρ Μπουργάζ) 
τής έπαρχίας Δέρκων, ειχέν έμφαντσθή, καί έκεΐ, ώς ιερατικός προϊστά
μενος, δ ιά  μερικούς μήνας! Πληροφορηθείς, ήδη, δτι εύρισκόμην είς 
Στράντζαν, προσήλθεν είς τό ’Αρρεναγωγεΐον, καί μέ ήσπάσθη, ώς α γ α 
πητός, δήθεν, φίλος. Ά π ό  τήν έκφρασιν, όμως, τοΟ προσώπου του, εΐχον 
άντιληφθή, δτι είχε στενοχωρηθή, διά  τήν άπρόοπτον συνάντησίν μας! 
Καί έσκέφθην, δτι θά φύγη, καί έκεΐθεν, συντόμως. Π ράγματι, δέ, δέν 

παρήλθε πολύς καιρός, καί έπρόκειτο νά ζητηθή παρά  τής Μητροπόλεως 
ή άπομάκρυνσίς του, νά άπολυθή, δε και το ευάρμοστον ζεύγος των νεο-
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νύμφων διδασκάλων, μετά τό Πάσχα! Μάς προέλαβεν, δμως, ή έκκένω- 
σις τής Στράντζης·

Ό  ’Αρχιμανδρίτης ήτο έγωϊστής, όξύθυμος καί φθονερός, διότι έπε- 
σκιάζετο ύπ’ εμού. Χωρίς νά περιαυτολογήσω, ή μην πολύ εξυπηρετικός 
καί είς τήν Στράντζαν, δπως καί πανταχοΰ, άλλαχοΰ, έ'νθα υπηρέτησα. 
Καί διά τά σχολεία, τήν έκκλησίαν, τήν Κοινότητα καί τούς κατοίκους,, 
έν γένει. ’Έ χαιρον, διά τούτο, τής γενικής έκτιμήσεως καί τής άγάπης. 
Έ νώ  έκεΐνος δέν ήτο άγαπητός, διότι άπεκαλύπτετο ό παράδοξος χα- 
ρακτήρ του. Διά νά φσνή, δέ, καί λόγιος, έπεχείρει, ένίοτε, νά όμιλή είς 
την έκκλησίαν, δυσαρεστών τούς χριστιανούς καί γινόμενος γελοίος.

Ειχον φθάσει τά θεοφάνεια. Οί άλλοι ίερεΐς καί οί έφοροεπίτροποι 
άπεφάσισαν, έν άγνοια  μου, καί μέ παρεκίνησαν «νά βγω  κ’ έγώ στο 
φώτισμα, διότι, σαν διάκος καί κήρυκας, δέν είχα καθόλου τυχερά !». 
Δέν τό έδεχόμην, καί ένεκα τοΰ χαρακτήρός μου, καί διά νά μή ζημιω- 
θοΰν, τυχόν, έξ ά ίτίας μου, οί άλλοι ίερεΐς. Ύπεχώρησα, τέλος, διά νά 
ΐδω, τουλάχιστον, τάς οικίας τών καλών Στράντζαληδων. Φαίνεται, δμως, 
δέν τό ήθελεν ό ’Αρχιμανδρίτης, ώς άπεδείχθη έκ τών ύστέρων.

Οί έντόπιοι ίερεΐς θά ειχον συνοδούς τούς υιούς των. Ό  ’Αρχιμαν
δρίτης παρέλαβε τόν κανδηλανάπτην. ’Επειδή, δέ, δέν ύπήρχε κατάλλη
λον πρόσωπον, ώς συνοδός δ ι’ έμέ, προέτεινεν ό «Πανοσιώτατος», νά φω- 
τίσωμεν μαζύ, έ'χοντες τόν ίδιον οδηγόν, τόν κανδηλανάπτην. Καί έξήλ- 
θομεν. Οί χριστιανοί προσέφερον, είς έκαστον δ,τι ήδύναντο, ή ήθελον. 
’Εγώ ήσθανόμην έντροπήν διά τό έξευτελιστικόν τοΰτο είδος τής ιερατι
κής «έπαιτείας». Καί δέν ήθελον νά άναμένω τά  προσφερόμενα. Έ νώ  ό 
καλός σύντροφος άνέμενε καί τά «οινοπνευματώδη κεράσματα», άκόμη! 
Δυστυχώς, δέν ήδυνάμην νά φύγω μόνος, άφοΰ δέν ειχον ιδιαίτερον όδη- 
γόν. ’Αλλά καί μέ έκάλουν οί καλοί χριστιανοί, ή προσέτρεχον πλησίον 
μου, διά νά φιλοδωρήσουν τόν «καλόν», ώς έλεγον Διευθυντήν τών τέ 
κνων των!

Καθ’ όδόν, μέ ήρώτα, συχνάκις, ό ’Αρχιμανδρίτης: «πόσα σάς δώ
σανε, έδώ, πόσα έκεΐ;»!

"Έλεγον, τόσα, ή τόσα. Ό σ άκις συνέβαινε, νά λαμβάνω περισσότερα 
έκείνου, τόν έβλεπα άνήσυχον, καί νά ψιθυρίζη άκατανοήτους φρά
σεις! 'Ό ταν, μετ’ ολίγον, ήρχισα νά λέγω: «όλίγες δεκάρες», έφαίνετο 
ήσυχος. Περαιτέρω, 'διά νά τόν δοκιμάσω καλύτερον, εΐπον: «πολλά». 
’Ή ρχισε, τότε, «καταναθεματίζων θεούς καί δαίμονας!». ’Έ κπληκτος, έσι- 
ώπησα. Μετε νόησα, διότι έξήλθον μοοζυ του.

Εΐχομεν φωτίσει τά  τρία τέταρτα τών οικιών καί έπλησίαζεν ή εσπέ
ρα. Αίφνης, ό ’Αρχιμανδρίτης λέγει: «Κύριε Βαφείδη, γ ιά  νά τελειώσου
με, πειό γρήγορα, νά μπαινοβγαίνουμε στά σπίτια, χωριστά, ό ένας ΰστε-
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ρα ά πό  τόν ά λλο !»  Τ ο ιουτοτρόπω ς θά έγ ίνετο , βεβαίω ς, περισσό
τερα χρονοτριβή ! Πριν, δμω ς ά πα ντή σ ω , είσήλθε, μέ τόν κ α νδη λα 
νά π τη ν , είς μίαν ο ίκ ίαν, δεικνύων είς έμέ άλλην. Ή ννό η σ α  τόν σκο
πόν του. ’Α λλά  ήθέλησα, νά  τόν άποκα λύψ ω  καλλ ίτερον. Είσήλθον, 
λο ιπ όν , είς άλλην οίκίαν. 'Ό τ α ν  δμω ς έξήλθον, δέν ε ΐδον  κανένα. 
Ε ίσήλθον, κατόπ ιν  είς δύο, τρ ε ις , ά λ λ α ς  ο ίκ ία ς, έρω τώ ν, άν έτυχε, 
νά  ϊδουν  τόν ’Α ρχιμανδρίτην μέ τόν κ α νδη λα νά π τη ν . Ε Ιχον γίνει 
ά φ α ντο ι ! Ά ν έμ ενο ν , ϊσ ω ς είς μ ίαν οίκίαν, διά  νά  άναπαυθοΟ ν, δή
θεν, ή εΤχον προχω ρήσει τό ταχύτερον ! Δέν ήτο, πλέον, δυνατόν , νά 
έξακολουθήσω , μόνος, χω ρ ίς ά γ ια σ μ ό ν  καί χω ρίς οδηγόν. Καί έπέ- 
στρεψ α είς τήν κατοικ ίαν μου, λέγω ν, κ α θ ’ έαυτόν : «ΤΙ δουλειά  έχει 
ή άλεποΟ στο π α ζά ρ ι!»

Πριν έλθω  είς "τό ζήτημα τοΟ έκτοπισμου τής Σ τρ ά ντζη ς , θά 
προσθέσω  ό λ ίγα , άκόμη, δ ιά  τούς μαθη τά ς καί διά  τούς γ ο ν ε ίς  των. 
'Α π ό  τώ ν πρώ τω ν ήμερών, ε ιχο ν  παρατηρήσει τό έξής : Ο ί μαθηταί, 
μ εγά λ ο ι καί μικροί, ένώ έπ α ιζο ν , ή, όπω σδήποτε, εύρίσκοντο είς τούς 
δρόμους, μόλις έβλεπον κανένα  δ ιδά σ κ α λ ο ν, άπεμ ακρύνοντο  άμέ- 
σω ς, ή έκρύπτοντο δπ ισ θεν  οίκιών. Έ σκέφ θην, δτι θά ε ίχε  προέλθει 
τούτο  έξ υπερβολικής αύστηρότητος π α λ α ιο τέρ ω ν  δ ιδα σ κ άλ ω ν καί 
έλλ ιπ ο υ ς δ ία π α ιδα γω γή σ εω ς . ’Έ μ α θ ο ν , δέ, δτι ό προκά τοχός μου 
(Β ασιλειάδης) ήτο μέν κ αλός καί έξετ ιμ άτο  πολύ , ά λ λ ’ ήτο καί λίαν 
αυστηρός πρός τούς μ αθη τά ς.

"Η ρχισα , λοιπόν, νά καθοδηγώ  δλους, καί α υ τά , άκόμη, τά  νή
π ια , μέ ά π λ ά ς  καί σ τοργ ικά ς συμβουλάς,. Τά ά π ο τελ έσ μ α τα  ήσαν 
ευ χά ρ ισ τα . "Η ρχισαν νά  έκκλησιάζω νται μόνοι τω ν, χω ρ ίς όδηγούς 
καί «ευτα ξίας» . Νά ε ΐν α ι σοβαρά καί εύ τα κτα  π α ντα χο υ . Νά άγα- 
ποΰν τό σ χολεΐον  καί νά  μελετουν τά  μαθήματά  των. Νά τιμούν 
τούς δ ιδα σ κ άλ ους τω ν καί νά  έχουν έμπιστοσύνην είς α υτούς, δπω ς 
καί είς τούς γ ο ν ε ίς  τω ν, Ν ά ε ίν α ι κ αθα ρά , κατά  τό σώ μα καί τά  έν- 
δύ μ α τά  των, καί νά μή καταστρέφουν τά β ιβλ ία  των καί τά  σχολικά  
π ρ ά γ μ α τα . Νά ε ίν α ι ε ιλ ικρ ινείς καί νά μή ψ εύδω νται. Νά όμολογοΰν 
χω ρίς φόβον, τά  σ φ ά λ μ α τά  των, καί νά  γ ίνω ντα ι καλλ ίτερα . Νά 
ά να γνω ρ ίζο υ ν , δέ, δτι α ί έπ ιπλήξεις καί α ί τιμω ρία ι δέν ε ίν α ι έχθρι- 
καί, ά λ λ ά  πατρ ικα ί, καί έπ ιβ ά λλ ο ντα ι πρός τό καλόν τω ν. Νά μή 
φ οβούντα ι τούς δ ιδα σ κ ά λο υς, ά λ λ ά  νά  τούς ά γ α π ο υ ν ....  ’Ε ννο είτα ι, 
δτι, π α ρ α λ λή λ ω ς, ή να γκ α ζό μ η ν  νά  κάμω  ώ ρισμ ένας συσ τάσεις καί 
είς τούς δ ιδα σ κ ά λ ο υς, καί, πρό πάντω ν, είς τόν Τ ριανταφ υλλΙδην. 
Ώ ς  π ρός τούς μ αθη τά ς, δέ, συνεπλήρω νον τά ς  συμ βουλά ς μου, 
ώστε δέν έκρύπτοντο, πλέον, καί δέν ά πεμ ακρύνοντο , δ τα ν  μάς έβλε
πον είς τούς δρόμους. 'Α λ λ ά  μάς έπ λ η σ ία ζο ν  μέ θάρρος καί μάς
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έχα ιρέτω ν στρατιω τικώ ς, κ α θ ’ ύπόδειξίν μου, μέ πολλήν εύχαρί- 
στησιν.

Είς τήν άρχήν έδυσκολεύθην, βεβα ίω ς, άρκετά , σ υνδυά σ α ς τήν 
στοργικήν σ υγκα τά βα σ ιν  μέ μίαν λογικήν αυστηρότητα. Έ τιμ ώ ρησ α  
μερικούς σκληροτράχηλους, ά λ λ ά  καί συνεχώ ρησα πολλούς, άν καί 
έπτα ιον .

Τά ϊδ ια  έπ έ ιυ χο ν , προηγουμένω ς καί κατόπ ιν , καί είς ά λ λ α  μέ
ρη. Συνεμορφώ θησαν, λο ιπ όν , οί μαθητα ί, άμέσω ς, δλοι. Καί ή χα ρά  
τω ν ήτο, δταν  μάς έβλεπον είς τούς δρόμους, νά  άφήνουν τά  π α ιγ ν ί
δ ια  των καί νά  μάς χαιρετούν. Καί οί γ ο ν ε ίς  τω ν, καί δλοι οί κάτοι
κοι, ήσθάνοντο μ εγάλη ν εύχαρ ίστησ ιν, δ τα ν  μ άς έβλεπον νά  συνο· 
μ ιλώ μεν μέ τούς μ αθη τά ς, μέ οικειότητα καί καλω σύνην.

*Η Σ τρ ά ν τζα  ε ίχεν  ό λ ίγα  καφ ενεία . Τό κυριώτερον ήτο κάτω θεν 
του κεντρικού καί μοναδικού μικρού ξενοδοχείου. Έ κ ε ΐ υπήρχε καί 
μικρόν μ αγειρεΐον . Σ υνηρχόμεθα , πολλά κ ις, μετά  τό δ εΐπ νο ν , διά  νά  
δ ιαβάζω μ εν έφημερίδας, καί νά συνομιλώ μεν διά  δ ιάφ ορα άνεπ ίσημα  
Κοινοτικά καί ά λ λ α  ζητήματα . Π ροσήρχοντο, δέ, καί μερικοί τών 
κατοίκω ν, διά  νά  μάς άκούουν, ή νά  έρω τοΰν δ ιά  τά ς ύποθέσεις των.

ΕΤχον, πλέον, φθάσει αί ήμέραι τού έκτοπισμοΰ. Μέ τήν π ο λ ιτ ι
κήν τής νεοτουρκικής κυβερνήσεως, ή άπό  τίνος άρξαμένη  έκρίζω σις 
τού έλληνικοΰ πληθυσμού τής Ά ν α τ .  Θ ράκης καθίστα  τήν άτμόσφαι- 
ραν τής Σ τρ ά ντζη ς π ν ιγη ρ ό ν . Έ φ θ α ν ο ν , κ α θ ’ έκάστην, δυσάρεστοι 
ειδήσεις, ά λ λ α χό θ εν . Μ ετ' όλ ίγον , δέ, ρ α γ δ α ία , έπήλθον, καί έκεΐ, 
τά  ά π α ίσ ια  γεγο νό τα . Οί Τούρκοι ύ π ελό γ ιζο ν , δτι ή Σ τρ ά ν τζα  θά 
ά νθ ίστα το , ίσ ω ς, ένόπλω ς, καί θά  π α ρ ε ΐχ εν  είς αύτούς δυσχερείας. 
Δ ιότι ήτο μ εγάλη  κω μόπολις καί έκειτο είς τούς π ρ ό π ο δα ς τού δρους 
Σ τρ ά ντζα , τό όποιον έθεω ρεΐτο  ίσχυρόν φυσικόν πρ’όχω μ σ  καί κατα- 
φύγιον, οί δέ κάτοικοι γ εν ν α ίο ι καί έπίφοβοι διά  τούς έπιτιθεμένους.

Έ ν  τω  μεταξύ, ήκούοντο διάφορα έπεισόδ ια  είς τήν ύπαιθρον 
καί τά πέριξ χω ρία . Κ λοπαί ζώ ω ν, δ ια ρ π α γ α ί π ρ α γ μ ά τω ν , δαρμοί, 
φόνοι καί έκ το π ισ μ ο ί! Καί οί Σ τρ ά ντζα λ η δ ες  έστενοχω ρούντο πολύ- 
Ό  Μ ητροπολίτης Χ ρυσόστομος, περιερχόμενος τήν έπ α ρ χ ία ν  του, 
ε ίχεν  έλθει είς τήν Σ τρ ά ν τζα ν , τά ς  π α ρ α μ ο ν ά ς  τής έκκενώσεως. 
Μ άτην τόν παρεκίνησα  νά  παραμείνη  μερικάς ήμέρας. ’Έ φ υ γε  τήν 
έπομένην. Ε ΐχομεν , δέ, πληροφορηθή, έν τώ μεταξύ , δτι ε ίχ εν  άπο- 
σταλή  είς Θράκην μία Π ατριαρχική έπ ιτροπή, έξ άφορμής τώ ν θλ ι
βερών γεγονότω ν. Μ έλη αύτής ήσαν ό Ά ρ χε ιο φ ύ λ α ξ  ’Α λέξανδρος 
Π α π α δό π ο υ λο ς, ό ύ π ο γρ α μ μ α τεύ ς τής Σ υνόδου  δ ιάκονος Γερμανός 
Ά θ α ν α σ ιά δ η ς , ό κατόπιν  ά πο θα νώ ν  ώ ς Μ ητροπολίτης Σ άρδεω ν, καί 
ό κω δικογράφος διάκονος ’Ιωακείμ Α ποστολίδης, ήδη τέω ς Κ οζάνης,
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καί of τρεις συμμαθητα[ μου, ά λλοτε , έν τη θ εο λ ο γ ικ ή  Σ χολή  τής 
Χ άλκης. Έ π έσ τρεψ εν , δμω ς, ή έπιτροπή, ά πρ α κ το ς, έκ δ ιω χθεΐσ α  ύπό 
τώ ν Τούρκων, κ α τά  μ ίαν δ ιάδοσιν.

"Η ρχισαν νά  έμ φ α νίζω ^τα ι είς τήν Σ τρ ά ν ζα ν  διάφοροι Τούρκοι, 
διοικητικοί καί στρατιω τικο ί, έν πολιτική περιβολή. Κυρίως, δμω ς, 
φ ανατικός τις Τούρκος, ’Ισμαήλ μπέης καλούμ ενος, δπω ς έ'μαθον έκ 
τών ύστέρω ν, ό όπ ο ιο ς ήτο έντετα λμ ένο ς νά  δ ιεξα γά γη  τήν έκκένω- 
σιν. Οί κάτοικοι έφοβοΰντο, πλέον , ,νά  έξέλθουν έκ τής κω μοπόλεω ς 
πρός έρ γα σ ια ν , ένεκα τώ ν έπεισοδίω ν τής ύπα ίθρου . "Εμενον άργοί 
καί έγέμιζον τά  κ αφ ενεία . Οί περισσότεροι πορέμενον είς τά ς  οικίας 
τω ν. "Ο λοι ήσαν στενοχω ρημένοι, ή δέ ά γο ρ ά  δέν ε ίχ ε  κίνησιν. Μέ 
ά γω ν(α ν  διήλθομεν τήν Μ εγόλην έβδομ άδα  καί έω ρτάσαμεν τό Π ά 
σ χα  μέ πένθιμον τρόπον, τόν Μ άρτιον τού 1914.

Ε ίς τό τέλος τής Δ ευτέρα ς Ά ν α σ τά σ ε ω ς , έμαθον δτι κατά  μίαν 
ά νόητον π ρότα σ ιν  τού γνω σ τού  ’Α ρχιμ α νδρ ίτου , έπρόκειτο νά μετά- 
βώμεν έν π α σ χα λ ινή  πομ πή  (!), είς τό «Καροκόλ», δηλαδή είς τόν 
σταθμ όν τής χω ροφυλακής ! Αί δ ιαμ α ρτυρ ία ι μου δέν είσηκούσθησαν. 
Καί μετέβημεν, κλήρος, έπίσημοι καί οί ά νδρ ες  έκ τού λαού. Μία 
δράξ χω ροφ υλάκω ν, ύπό δεκα νέα , ά πέδω σ ε σ τρ α τιω τικ ό ς τ ιμ ά ς! Ό  
’Α ρχιμ α νδρ ίτης, διά  νά  φανή «σπουδα ίος» , ε ίχεν  έπιθέσει έπί τού 
στήθους του δύο μ εγ ά λ α  τουρκικά π αρά σ η μ α , τά  ό π ο ια  δέν ε ίχεν  ή 
δέν π α ρουσ ίαζε  ποτέ, έν Κ ω νσ ταντινουπόλει! Δ ιότι, βεβαίω ς, δέν 
ήσαν ίδικά το υ ! Ά ρ γ ό τερ ο ν , δέ, ε ιχο ν  μάθει, δτι ήσαν άρχιερέω ς 
τ ινός, ά πο θα νό ντο ς πρό έτώ ν, έν Μ ακεδονία !

Μ ετά τήν γνω στήν τυπικήν έλληνικήν ευχήν ύπό τού «έπισήμου 
έν παρασήμοις»  ’Α ρχιμ ανδρ ίτου , έλαβον, α ’ίφνης, τόν λόγον, καί 
ε ΐπ ο ν  τουρκιστί, έν εϊδει λ α ϊκ ή ς  δ ια μ α ρτυ ρ ία ς , περ ίπου  τά  έξή ς:

« Έ π ί τή εύκαιρία  του Π ά σ χα , προσήλθομεν, δ ιά  νά  άναπέμψ ω - 
μεν εύ χά ς  ύπέρ τού Σ ουλτά νου  καί του τουρκικού έθνους. Τούρκοι 
καί Ρωμηοί συνδεόμεθα , π α λ α ιό θεν , άδελφ ικώ ς. Έ γεννή θημ εν  έν 
Τουρκία, ζώ μεν νο μ ο τα γώ ς καί ε ϊμ εθα  ευχαριστημένοι. Δ ιά τούτο 
δέν θέλομεν νά  έκπατρ ισθώ μεν, δπω ς διεδόθη. Καί δ ιαμ αρτυρόμ εθα  
εύ λα βώ ς Ώ ς  πιστοί ύπήκοοι τής Τουρκίας, ε ϊμ εθα  ευ τυ χείς . 'Η  εύ- 
τυ χ ία  μας, δέ, αύτή  ε ίν α ι καί ίδική σα ς. Ό  θ ε ό ς  νά  φωτίση δλους 
μας, Ρω μηούς καί Τούρκους, διά  τήν ευημερίαν τής κοινής μας πα· 
τρ ίδος. ’Αμήν !» =

Μ όλις έτελείω σα , άντελήφθην, δτι οί περ ί τόν κλήρον δημ ογέ
ροντες καί λοιποί έπίσημοι ήσαν πολύ  στενοχω ρημένοι. Έ χα ιρέτη· 
σαν π ά λ ιν  οί χω ροφ ύλακες καί άπή λθομ εν είς τήν έκκλησίαν. Έ κ ε ΐ, 
δέ, έμαθον, δτι κ α θ ’ δλην τήν δ ιάρκειαν τής πρό τής χω ροφυλακής
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τελετής, ένώ ίσ τάμ εθα  έμπροσθεν τοΰ κτιρίου, μέ τά νώ τα  πρός 
αύτό, οί δέ χω ροφ ύλακες πρός τά  άριστερά  μας, εΤχον πσρουσιασθή 
είς τά  π α ρ ά θυ ρ ά  του κτιρίου οί έπίσημοι ξένοι Τούρκοι. Έ φ α ίνοντο  
δ υσ α να σ χετοϋντες. Ό  δέ ’Ισμαήλ μπέης έμόρφαζεν είρω νικώ ς καί 
έτεινε τάς χ ε ΐρ α ς , μέ τρόπον περιφρονήσεω ς καί ά πειλής !

Έ ν  τω μεταξύ , έδόθη δ ια τα γή , νά  μή άνοίξουν πλέον τά καφ ε
νε ία , έκτος του κεντρικού. Ο ί κάτοικοι άνησύχησαν, τότε, περισσό
τερον. Ό  διοικητής τής χω ροφυλακής, ήρχισεν, ώ ς έμαθον, νά  π ερ ι
έρχετα ι τά ς  συνοικίας, κρατώ ν περίστροφον καί δ ιατάσ σ ω ν τούς κα 
τοίκους νά φύγουν, τό τα χύτερον , δ ιότι ε ΐν α ι άνεπιθύμητοι!

Τόν είδον , μίαν φοράν, μακρόθεν. Καί ήρχισα νά  περ ιέρχω μαι 
καί έγώ , συνιστώ ν ψ υχρα ιμ ίαν καί ύπομονήν. Τούς συνεβούλευον νά 
προβάλλουν δ ιαφ όρους προφάσεις. 'Ό τ ι  θά δ ιορθώ σουν τά ς ά μ ά ξ α ς  
τω ν, δτι α ναμένουν τά  έν τώ ύπα ίθρω  ζώ ά  τω ν, δτι έχουν άσθενεΐς, 
ή, τέλος π ά ντω ν , νά  κρύπτω νται.

Π αρήλθε, το ιουτοτρόπω ς, μία άκόμη ήμέρα.
Ε ίχε  νυκτώσει Έ κ ά θ η σ α  εις τό καφ ενεΐον, τό ό πο ιον  ήτο π λ ή 

ρες. "Ημην δύσθυμος. Καί έσκεπτόμην. Μέ έπ λ η σ ία σ τν  δύο, τρε ις , ό 
ε ΐς  κατόπ ιν  του ά λλόυ . "Α λλος έ λ ε γ ε : «"Ε χασα  τά  ζώ ά  μου». "Α λ 
λος «έδειραν τό π α ιδ ί μου». "Α λλος, π ά λ ιν , τά  έξής : «Δ άσκαλε ποιά  
ε ΐνα ι ή γνώ μη σου. Ν ομίζω , δτι πρέπει νά  ά ντισταθοΰμε ! Μ πορούμε 
νά  μεταχειρ ισθουμε δ π λ α . "Ε χουμε π ο λλά  παλ λη κ ά ρ ια , πού τό λέγει 
ή καρδιά τους !».

Τόν παρετήρησα είς τούς όφθαλμούς, μέ προσοχήν. Καί ήρχισα, 
π άλ ιν  νά σ κ έ π τω μ α ι! Μ ήπως, α ρ ά γε , ήτο ξένος, έγκά θετος, καί 
ήθελε νά έξακριβώση, άν έπρόκειτο νά  προβάλω μεν ένοπλον άντί- 
στασιν ; ’Α λλά  καί άν άκόμη, δέν ήτο ύπ οπ τος ό συνομιλητής μου, 
θά ήτο α ρά  γε  δ υ να τό ν , νά  όργανω θή , τήν στιγμήν έκείνην, μία άπο- 
τελεσματική ά ντ ίσ τα σ ις  ; ”Η, μήπω ς, θά ήτο μ α τα ία  καί ά νω φ ελ ή ς ;

Καί μ ά λ ισ τα  καί έπ ικ ίνδυνος δ χ ι μόνον δ ιά  τήν ζωήν πολλώ ν 
άνδρώ ν, ά λ λ ά  καί δ ιά  τήν τύχην, πρό π α ντό ς , τόσω ν γυ ν α ικ ο π α ι
δών ! Κ αλός, βεβα ίω ς ήτο καί ιερός ό σκοπός καί ή έφαρμογή, μ ιας 
έπ ιτυ χο ΰ ς ά ντ ισ τά σ εω ς ! ^Ητο μήπω ς, δυνατόν , νά  έλπ ίζω μ εν  πλέον, 
άφού δέν έπρόκειτο, μόνον, περί τής Σ τρ ά ντζη ς , ά λ λ ά  περί όλοκλή- 
ρου θρακ ικ ής περ ιοχής, τής ό π ο ια ς π λ ε ΐσ τα  μέρη ε ιχο ν , ήδη έκκε- 
νωθή ! ’Εκτός τούτου, δέν έβλεπον ούτε τούς ίερεΐς , ούτε δημογέ
ρ οντα ς καί άλλους έκ τών προκρίτω ν τής κω μοπόλεω ς ! Κ ανείς δέν 
μέ έζήτησε. Κανείς δέν έπλησ ίασ ε δ ιά  νά  όμιλήση σχετικώ ς καί μ ά 
λ ισ τα  έγκα ίρω ς, ώ στε νά συζητηθή τό ζήτημα σοβαρώ ς. Έ φοβούντο  
δλοι, δπω ς έφαίνετο, καί προητοιμάζοντο  πρός άναχώ ρησιν  ! Ε ιχον
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δίκα ιον, κ α τα λή γω ν  εις τό σ υμ πέρασ μ α  τοΟτο ! Ά φ ο ΰ , δπω ς έπλη- 
ροφορήθην άργότερον , ό 'Α ρχιμ ανδρίτης ό ϊδ ιο ς , μέ ά λλο υ ς μαζύ, 
ε ίχ ε  μεταβή είς τήν χω ροφυλακήν καί έζήτει νά  άναχω ρήση διά τήν 
Ε λ λ ά δ α  !

Έ ν  πάση περ ιπτώ σει, έθεώ ρησα σκόπιμον, νά  συστήσω ψ υχρα ι- 
μ ίαν καί προσοχήν είς τον παρ ά δο ξο ν  συνομιλητήν μου έν τώ καφε- 
νείω. Καί νά κάμουν δτι θά τούς έφώ τιζεν ό θ ε ό ς  ί

ΕΤς τώ ν ά λ λω ν  όμιλητώ ν ε ίχ ε ν  εί'ιτει κα ί τούτο. "Οτι ε ΐχεν  έλθει 
«κάπο ιος π α σ ά ς» , δστις, δήθεν, έξέφ ραζε τήν έκπληξίν του, λέγω ν, 
δτι «οι Σ τρ ά ντζα λ η δ ες  ε ίν α ι τρελλοί, πού θέλουν νά  φύγουν ά π ’ τήν 
Τ ουρκ ία !» . Καί α ύτός έφαίνετο ύποπτος. Καί τον παρέπεμ ψ α, τότε 
νά  ύποβάλη τά  π α ρ ά π ο νά  του «στόν π α σ ά !»  Ά ρ γό τερ ο ν , ε ίχο ν  μ ά 
θει, δτι οί δημογέροντες, πρόκριτοι καί δ ιάφοροι πλούσ ιοι, ώ δηγοΰντο 
κ α τ ’ ίδ ιαν έκαστος είς τήν χω ροφυλακήν.

Έ ν ω , άκόμη, έκαθήμην είς τό καφ ενεΐον καί έσκεπτόμην, άντε- 
λήφθην ΤοΟρκόν τινα , καθήμενον είς τήν ά π έν α ν τ ι π λευράν, δστις’μέ 
παρηκολούθει μέ περίεργον τρόπον. ΤΗτο ό έντετα λμ ένος διά τον έκ- 
τοπισμόν ’Ισμαήλ μπέης καί δέν τό έγνώ ρ ιζον  !

Έ γ ερ θ ε ίς , μετέβην είς τήν έκεΐ πλησίον ο ικ ίαν μου. Ευρον τον 
ο ικοδεσπότην μου Μ π άρμ π α  Δημήτρην, μέ τήν γ υ ν α ϊκ ά  του, άνησύ- 
χους καί σκεπτικούς. "Ε φ α γον , χω ρίς δρεξιν, καί έπρόκειτο 
νά  ά να π α υ θ ώ , άν θά ήτο δ υ ν α τό ν !  Α ίφ νης, δμω ς, έκρούσθη ή θύρα. 
Έ νεθυμ ή θην , π α ρ α δό ξω ς, τόν Τούρκον του καφ ενείου ! ’Ή νο ιξα  τήν 
θύράν καί ε ΐδον  ένα  γνω σ τό ν  κα ί καλόν χω ροφ ύλα κα  !

Ε ίπ εν , δτι μέ άνέμενε, δήθεν, ό « π α σ ά ς στο ξενοδοχείο»  ! Ή νό- 
ησα, δτι έπρόκειτο  νά  όδηγηθώ  είς τό Κ αρακόλι καί δχ ι είς τό ξενο- 
δο χε ΐο ν  ! 'Ο π ω σ δή π ο τε  δέν ήδυνάμην νά  άρνηθώ , κ α θ ’ όσον, μ ά λ ι
στα , ό χω ροφ ύλαξ έδήλω σε, μέ π ρ α γμ α τικ ή ν  λύπην, δτι ε ίχεν  έντο- 
λήν νά  μεταχειρ ισθή  καί β ίαν . Κ αθ’ ύπόδειξιν του Μ π ά ρ μ π α  Δημή- 
τρη, άφήκα είς τήν οίκίαν τό ώ ρολόγιον καί τά  χρή μ α τά  μου. Διότι 
άφήρουν οί Τούρκοι χρήματα  καί π ο λύτιμ α  άντικείμενα  ά πό  τά θυ
λά κ ια  τώ ν  όδηγουμένω ν είς τήν χω ροφυλακήν, δπω ς προσέθεσε. Δέν 
άνέφ ερεν δμω ς ό καλός ο ικοδεσπότης καί τούς δαρμ ούς, έκ τών 
ό πο ίω ν  έγώ  ά π η λλ ά γη ν , ευ τυ χώ ς, δηω ς θά  ίδω μ εν .

Ε ίσελθώ ν είς τό γραφ εΐον  τού διοικητοΰ, ε ΐδο ν  έκτός αυτού καί 
τόν «γνω στόν ά γνω σ τον  τού καφενείου», τόν ’Ισμαήλ μπέην, καθώ ς 
ε ϊχο ν  προβλέψει. Ε ΐδον , έπ ίσης, καί τόν γηρα ιόν  κα ί συμπαθή  Πρόε
δρον τής Κοινότητος, νά κάθετα ι συσ πειρω μένος, ώ χρός καί τρέμω ν ! 
Ό  Ισ μ α ή λ  μπέης μέ ήρώτησεν, ά ν  ό γέρω ν ήτο ό πρόεδρος τής Κοι- 
νότητος καί τί ά π έγ ιν α ν  τά  Κ οινοτικά χρή μ α τα , πο ια ν  δέ θέσιν καί
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άρμοδιότητα  ε ϊχον  έγώ  έκεϊ.
Έ γνώ ρ ιζο ν , δτι ό άρχιερατικός έπ ίτροπος, π α π ά  Π αντελής τυ- 

π ικώ ς μόνον προήδρευε κατά  τά ς συνεδριάσεις. ΕΤχον δέ μάθει τήν 
προηγουμένην ήμέραν, δτι ε ίχ ε  τόσον πολύ φοβηθή, ώ στε έμενε κλι
νήρης. Π ραγματικός πρόεδρος ήτο ό γέρω ν. Ε π ε ιδ ή , δμω ς, δέν έγνώ 
ριζον τί ε ίχε  λεχθή προηγουμένω ς, άπήντησα  ω ς έξης : «Πρόεδρος 
ε ίνα ι, κυρίως, ό Μ ητροπολίτης. Ό  γέρω ν προεδρεύει άνεπ ισήμω ς. 
'Η  Κοινότης ε ΐν α ι πτω χή . Έ γ ώ  ε ίμ α ι διευθυντής τοΟ Ά ρ ρ εν α γω - 
γείου». Π ροσεπάθησα δηλαδή νά  έλαφ ρύνω  τήν θέσιν του γέροντος 
έφ’ δσον ήτο δυνατόν . Ά λ λ ’ ό πονηρός Ισ μ α ή λ  μπέης, στραφείς 
προς αυτόν, κατέφερεν ισχυρόν ρ ά π ισ μ α  κατά  τής π α ρ ε ιά ς  του, λέ- 
γω ν «λέγε, γρήγορα, που ε ίνα ι τά  χρήματα» . Ό  δυστυχής, π α ρ ’ 
ολίγον έλειψε, νά  πάθη συγκοπήν. Ά ν έπ ν ευ σ ε , μέ δυσκολίαν καί 
δακρύσας, ε ίπ ε :  «Δέν έχουμε χρή μ α τα ' ήσαν λ ίγα , τά  πήρε ό Δ ε
σπότης, πού τον χρω στούσαμε». Έ γ ώ , έκνευρισθείς, διεμαρτυρήθην, 
λέγω ν, δτι δέν πρέπει νά  κτυπά  ένα  γέροντα  ! Έ ν  τω μεταξύ, ό δι
οικητής, κατόπ ιν  νεύμ ατος του ’Ισμαήλ, μέ ώ δήγησεν είς ένα  κοι
τώ να  τω ν χω ροφ υλάκω ν, λέγω ν νά  περιμένω .

ΕΓς τώ ν προκρίτω ν έκάθητο έκεΐ στενοχω ρημένος. Κ α
θώς μέ ε ίδεν , ε ίπ εν  : «Κύριε δ ιευθυντά , κουβαλήσανε καί σάς έ δ ώ ! 
Μ ήπως θά μάς δείρουν κι’ έμάς καί θά μάς πάρουν δ ,τι έχουμ ε! 
Αύτό, έμ αθα , δτι κάνουν σέ δλους. θ ε έ  μου, πού θά καταλήξη  αυτή 
ή κα τά σ τα σ ις  :» Ά π ή ν τ η σ α : « Υ π ο μ ο νή ! Καί ό θ ε ό ς  βοηθός! Πρέ
πει νά  ε ϊμ εθα  ψ ύχρα ιμ ο ι!» . Τήν στιγμήν έκείνην, είσήλθεν ό ’Ισμαήλ 
μέ τόν δεκανέα  διοικητήν. Έ ρ ρ ά π ισ ε , σφοδρώ ς, τόν πρόκριτον, δστις 
τρέμων σύσσω μος, έφώ ναζεν : «’Α μάν ’Ισμαήλ μπέη». Ή ρεύνησε κα
τόπιν τά  θυλάκιά  του. Δέν άντελήφθην έάν άφήρεσε τίποτε.

ΕΤχεν έλθει ή σειρά μου. Δ ιέτα ξε τόν δεκα νέα  νά έρευνήση έκεΐ- 
νος τά θυλάκιά  μου. Έ κ  τών ύστέρω ν εΤχον άντιληφθή, δτι ε ίχεν  
άφαιρέσει μεταξω τόν μανδήλιον, χω ρίς νά  τό έννοήσω. Ε υτυ χώ ς, τά 
χρήματα  καί τό ώ ρολόγιόν μου εΤχον άφήσει είς τήν οίκίαν μου. Καί 
δ ιά  τούτο ό δεκανεύς, στενοχω ρηθείς, έμόρφασε. Μ εθ’ δ ό Ισ μ α ή λ  
μπέης π λησ ιάσ ας, έστάθη έμπροσθέν μου μέ έξηγρ ιω μένους όφθαλ- 
μούς. Έ σκ έπ τετο , ϊσ ω ς, αν έπρεπε νά  μέ ραπίση. Ε υτυ χώ ς άπέφ υγε. 
Π ιθανόν διότι έβλεπε τήν ψ υχρα ιμ ίαν μου, τό θάρρος καί τήν άπο- 
φασιστικότητα . Καί θά έλάμ β α νεν , ϊσ ω ς, ύ π ’ δψιν ένδεχομένην τινά  
καί ά πρόοπτον ά ντίστασ ιν  τοΰ λα ού . Ό π ό τ ε , βεβαίω ς, θά  έχύνετο 
α ίμ α  άμφοτέρω θεν. Οί δέ έλάχ ισ το ι έκεϊ Τούρκοι θά έσ φ ά ζο ν το ! 
Ά λ λ ’ ήτο πλέον φανερόν, δτι ή κυβέρνησις ά πέφ ευγε τότε τοιαύτην 
έκτράχυνσιν τών π ρ α γμ ά τω ν , έφ ’ δσον ήτο δυνατόν. Ά ν τ ί  λοιπόν
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νά μέ ραπίση, δπ ω ς άνέμενον, έξέτεινε τά ς  χ ε ΐρ α ς  πρός τήν κεφα
λήν μου, ένώ έγώ , καθήμενος, έκάπνιζον  μέ ά τα ρ α ξ ία ν , ώ ς νά  μή 
συνέβα ινε τίποτε ! Ά φ ρ ίζω ν  δέ έκ θυμοϋ ε ίπ ε  : «Σάν π ιάσω  τό καλ- 
πάκ ι πού φοράς θά τό κομματιάσω  έτσι ! καί σένα  θά  σέ λυώσω 
κάτω  ά π ’ τά  πόδια  μου. Έ νό μ ιζεν , δτι θά φοβηθώ. ΤοΟ άπήντησα 
δ μ ω ς : «Μ πορείς νά  κάνης δτι θέλεις. Ά λ λ ά  θά μέ ζητήσουν κατό
πιν ά πό  σ έν α !»  Ή ρώ τησε τό τ ε : «Καί πο ιός ε ίσ α ι έσύ καί πο ιά  ε ίνα ι 
ή κρυφή δουλειά  σου έ δ ώ ! Γ ιατί δέν άφήνεις τούς κατοίκους πού θέ
λουν νά  φ ύγουν είς τήν Ε λ λ ά δ α !  Γ ιατί γυ ρ νά ς στούς δρόμους καί 
στά  σ π ίτ ια  καί σ τα  καφ ενεία  καί τούς*ξεσηκώνεις σέ ά ν τ ίσ τ α σ ι; Έ σ ύ  
ε ίσ α ι πού κάνεις καί ύ π ο π τα  κηρύγμ ατα  ! Οί ά λ λο ι π α π ά δ ε ς  καί δα- 
σκάλοι ζητήσανε νά  π ά νε  στήν Ε λ λ ά δ α ,  Έ σ ύ  γ ια τ ί δέν παρουσιά- 
σθηκες ; Έ σ ύ  μόνο έμ ποδίζεις τόν κόσμο νά  φύγη. Σ ε ίς  οί π α π ά δ ες  
καί οί δασκάλο ι έρεθίζετε π ά ντο τε  τούς ρ α γ ιά δ ες  καί ύπονομεύετε 
τήν Τουρκία. Ε ίσθε ό ρ γα να  τής Ε λ λ ά δ ο ς . Ξ έρεις τί κακουργήματα  
έκ α να ν  οί π α π ά δ ε ς  στούς Τούρκους τής Μ ακ εδο νία ς! Σ ά ς  μισούμε 
καί θά σ ά ς έκδικηθοΰμε. Π ρόσεχε κ α λά  τί σου λέω. Δέν θά μείνη 
κανείς ά π ό  σάς μέσα στήν Τ ουρκία!»

Ά φ ο ΰ  τόν ήκουσα ά πήντησ α  καί έγώ  μέ πάθο ς : «Ε ίμα ι δ ά σ κ α 
λος, ε ίμ α ι δμω ς καί κληρικός του Π α τρ ια ρχείου . Φ ροντίζω  γ ιά  τις 
πνευ μ α τικές υποθέσεις τώ ν χρ ισ τια νώ ν. 'Ό π ω ς  μίλησα καί στο καρα- 
κόλι, κανείς  δέν θέλει νά  φύγη. "Ο σα ε ίπ ε ς  δέν ε ίν α ι π ιστευτά . Οί 
Τούρκοι ζοΰνε στήν Ε λ λ ά δ α  ήσυχοι κΓ εύτυχισμένοι καί δχ ι έδώ . 
Κ αί θά  ε ίν α ι χειρότερα  γ ιά  σ ά ς ά ν  φ ύγουν ά π ’ έδώ  οί χριστιανοί. 
Τί κακό σ ά ς  κάναι/ε οί ρ α γ ιά δ ε ς !  Γ ιατί τούς δ ιώ χνετε  μέ τά  περ ί
στροφα ; Ποιός σάς τό ε ίπ ε  δτι ε ίν α ι τρελλοί, τά χ α , καί θέλουνε νά  
φ ύ γ ο υ ν ; Γ ιατί τούς δέρνετε καί τούς π α ίρνετε  δ ,τι έ χο υ ν ; ’Ισμαήλ 
μπέη καί ά ν  άκόμη νομίζετε δτι σ ά ς έκανα ν  κάπο ιο  κακό στήν Ε λ 
λ ά δα , σ ε ίς  δέν έπρεπε νά  ξερρ ιζώ νετε έδώ  τόν χρ ισ τιανικό  π λη θυ 
σμό, διότι έτσ ι καταστρέφετε τήν Τουρκία. Ξ έρεις δέ κ α λ ά , δτι οί 
π α π ά δ ε ς  ήσαν καί ε ΐν α ι οί καλλ ίτεροί σ α ς  φίλοι καί έγγυ η τα ί γ ιά  
τήν νομιμοφροσύνη τώ ν χρ ισ τια νώ ν κα ί τήν ά σ φ ά λεια  τού κράτους!»

'Ό π ω ς  τόν ε ίχο ν  άκούσει έγώ  μέ ήσ υχία ν , τό ϊδ ιον ε ίχ ε  συμβή 
καί δΓ έκεΐνον . Π ερίεργον π ρ ά γ μ α , ά λ λ ά  καί ά νέλπ ισ το ν  ! 'Η  έξη- 
γρ ιω μένη τ ίγρ ις  ε ίχ ε  κατευνασθή . Δέν ήδυνάμην νά  φ αντασθώ , πώ ς 
καί δ ια τ ί συνεκρατήθη καί δέν έπετέθη  έναντίον  μ ο υ ! Τόν παρετή- 
ρουν αύστηρώ ς. Ά λ λ ά  κΓ έκεΐνος μέ παρετήρει είς τό πρόσω πον, 
μέ μ εγά λη ν  προσοχήν. Έ π ί  τέλους ε ΐπ εν  : « Ε ΐνα ι άλήθεια , δτι υ π ά ρ 
χουν κα ί καλοί π α π ά δ ε ς !  Ά λ λ ά ,  δέν μοΰ λές, π ώ ς  ό νο μ ά ζεσ α ι καί 
ά π ό  πού ε ίσ α ι, μ ιά  πού ξέρεις, τόσο κ α λά , καί τά  τουρκικά!» Ε ίπον
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τό όνοματεπώ νυμόν μου. Καί δτι έγεννήθην είς τό Ά λ ά τ σ α μ  της 
Σ αμψ οϋντος. Π ροσέθεσα, δτι μένω , κυρίως, είς τήν Κ ω νσ ταντι
ν ο ύ π ο λ ή  καί δτι υπηρετώ  δπου έκάστοτε διορισθώ ώς έκπα ιδευτικός 
καί κληρικός. Έ ν  τώ μ εταξύ , ήρχισα νά ύποψ ιάζω μ α ι, δτι ό Ισ μ αήλ  
μπέης θά ήτο, ϊσ ω ς, γνω σ τός είς έμέ, ή είς τόν π α τέρα  μου. Καί 
έσ κ επ τό μ η ν! 'Ό τ ε  δέ μέ ήρώτησε, π ά λ ιν , έάν ετυχε, άλλοτε, νά  
συναντηθώ μεν είς κανέν μέρος, ένεθυμήθην άμέσω ς τό δνομα  « Ι 
σμαήλ έφέντης». Καί ά νέπ λ α σ α  είς τήν μνήμην μου καί τήν φυσιο
γνω μ ία ν  του. Καί άπήντησ α  : «Τώρα μόλις, νομίζω , δτι σάς άνα- 
γνω ρίζω . Σ ε ΐς  μέ ά να γνω ρ ίσ α τε  καί θυμηθήκατε πρω τήτερα , δπω ς 
φ α ίνετα ι ά π ’ τις τελευ τα ίες  έρω τήσεις σα ς. ‘Έ ν α ς  ά δελφ ός μου, μ α 
θητής του Λυκείου Γ α λ α τά  Σ σ ρ ά ϊ στήν Πόλι κι* έγώ  μαθητής τής 
θ εο λο γ ικ ή ς  Σ χολής στήν Χάλκη, χρόνια  πριν, γυ ρ ίζα μ ε ένα  καλο
καίρι ά πό  τό Ά λ ά τ σ α μ  στήν Πόλι, μέσω Σ αμψ οϋντος. Σ ε ΐς  τότε, 
πού δέν σάς ξέραμε, ε ϊσ α σ τε  τελώ νης στήν Σ αμ ψ οΰντα . Σ ά ς  π α ρ ο υ 
σ ιάσαμε ένα  σημείω μα τοΟ π α τέρα  μας, τοΰ Ντοκτόρ Γεώργη Βα- 
φείδη, πού σάς ήξερε. Καί μάς δ ιευκολύνατε στις τελω νειακές δ ια 
τυπώ σεις, ν* άνεβοΰμε στό βαπόρ ι!»

Ά δ ιό ρ α το ν , σχεδόν, μειδίαμα, διεγράφη είς τά  χείλη του καί 
ε ΐπ ε :  «Μ πέλκι, νέ ίσέ», δηλαδή, ϊσω ς, τέλος π ά ν τω ν ! Τοιουτοτρό
πω ς έξη γε ΐτα ι καί ή μεταστροφή τών δ ιαθέσεω ν του ώς πρός έμέ. 
Ά λ λ ’ α ί περ ιστάσεις ήσαν ήδη ά λ λ α ι καί αί σ τ ιγμ α ί κρίσιμοι. Ό  
Ισ μ α ή λ  μπέης, φ ανατικός πλέον διώ κτης τών χρ ισ τιανώ ν, ε ϊχεν  άνω- 
τέραν έντολήν, διά  τόν έκπατρισμόν τής Σ τρ ά ντζη ς, ύπό προσω πικήν 
του βεβαίω ς ευθύνην. Καί π ρ ο σ έθ εσ ε : « Έ π ί τέλους σ ά ς άφήνω , 
εΐσθε έλεύθερος, πηγα ίνετε. Νά ξέρετε, δμω ς, δτι έλήφθησαν τά 
ά π α ιτο ύ μ ενα  αυστηρά μέτρα. Καί ό έκτοπισμός θά  γίνη  δπω σδή- 
ποτε ! Μήν έκθέτετε άνω φελώ ς τόν εαυτόν σας είς κ ίνδυνον!»

Ά ντελήφ θην, δτι τ ίποτε πλέον δέν ήτο δυνατόν νά  γίνη . Έ σκέ- 
φθην δμω ς νά  έξα ιρεθώ  τής μ ετα βά σ εω ς είς Ε λ λ ά δ α . Καί έζήτησα 
νά  μέ άφήση νά έπιστρέψ ω  είς Κ ω νσταντινούπολιν . Νά ά να χω ρή σουν  
δέ μ ετ’ έμοΰ καί οί δ ιδάσκαλο ι Π ετούλης καί Τ ρ ιανταφ υλλίδης, δ ι
ότι έγνώ ριζον άπό  τινω ν ήμερών, δτι ήθελον καί έκεινοι. Ε ύτυχώ ς ό 
’Ισμαήλ μπέης έδέχθη. Έ π α ν ή λ θ ο ν  είς τήν κατοικ ίαν μου καί καθη
σ ύ χα σ α  τούς ο ίκοδεσπότας μετα δώ σ ας τά  νέα . Κ ατεκλίθην καί μό
λις μετά τό μεσονύκτιον μέ κατέλαβεν  ό ΰπνος. Έ ξ ύ π νη σ α  ά ρ γά  
τήν π ρ ω ία ν  ύπό τήν έπ ίδρασ ιν  τρομερού έφ ιάλτου. Οί ο ίκοδεσπόται 
ε ιχο ν  έτοιμάσει μερικά δέμ α τα  καί έπρόκειτο νά  έξέλθουν. Έ κ λ α ιο ν  
οί δ υ σ τυ χε ίς  καί διά τήν ίδικήν τω ν τύχην, ά λ λ ά  καί δΓ έμέ, φοβού
μενοι μήπω ς μέ φονεύσουν οί Τούρκοι. Τούς παρηγόρησα  λέγω ν  δτι
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ό θ ε ό ς  ε ίν α ι Μ εγά λο ς καί θά προστατεύση δλους μας. Ή σ π ά θη σ α ν  
τήν δ εξ ιά ν  μου, έκαμαν τόν σταυρόν τω ν καί έξήλθον μέ δάκρυα 
είς τούς όφ θαλμαύς λέγο ντες : «Δ άσκαλε, σ ’ άφήνουμε γε ιά  καί ό 
θ ε ό ς  νά  σέ φυλάξη. "Ο σα ε ίν α ι μέσα στό σ π ιτάκ ι μ ας ε ίν α ι δικά 
σου. Πάρε μ αζύ  σου δ ,τι μπορέσης». Έ λ υ π ή θ η ν  τούς καημένους καί 
τούς ηύχήθην κατευόδιον δ ιά  τήν νέαν  π α τρ ίδα  τω ν Ε λ λ ά δ α .

Σ υ γ χρ ό ν ω ς ήκούοντο έξω θεν φ ω ναί καί θρήνοι ! 'Υ πήρχε μ εγά 
λη κίνησις καί ά να τα ρ α χ ή  έμπροσθεν τώ ν οικιών καί είς τούς δρό
μους. "Α νδρες, γ υ ν α ίκ ες  καί π α ιδ ιά , γέροντες καί ά σ θ ενε ΐς , δλ ο 1 
ά νεχώ ρου ν  ! Ά ρ κ ετα ί ά μ α ξα ι ε ϊχο ν  έκκινήσει, πλήρεις άπό  πρά" 
γ μ α τα  καί γυ ν α ικ ό π α ιδ α , π ο λ λο ί δέ τών κατο ίκω ν ήκολούθουν πεζή, 
κλα ίοντες καί ά να σ τενά ζο ν τες  ! 'Η  σκηνή ήτο δραματική  ! ΕΤχον 
συγκινηθή. Καί έμ ελ α γχό λ η σ α  διότι ή Σ τρ ά ν τζα , ή μ εγάλη  έκείνη 
καί πλούσ ια  κω μόπολις, ή πρό ολ ίγου  πλήρης ζω ής καί σφρίγους, 
άπέθνησκεν ! 'Η  ώ ρα ία  καί ρω μαντική Σ τρ ά ν τζα  έχα νε  τά  άγαπη- 
μένα  της π α ιδ ιά , τούς φ ιλότιμους καί σ υ μ π α θ ε ίς  κατοίκους της. θ ά  
έμενε πλέον έρημος καί σιω πηλή. Μ αραμένη , μαρμαρω μένη ! Κ αι 
ήλθεν είς τόν νούν μου ό θρύλος τού Μ αρμαρω μένου Β ασιληά, τόν 
όπο ιον  περιμένουν άκόμη οι α ιώ νες νά  έξυπνήση !. . .

Έ ν  τώ μεταξύ  εΤχον πληροφορηθή έν συντομ ία  τά  γεγ ο ν ό τα  τής 
νυκτός. Μ ετά τήν άνα χώ ρη σ ίν  μου ά πό  τήν χω ροφ υλακήν, χω ροφύ
λ α κες μέ άξιω μ ατικούς, έν πολιτική  περιβολή, εισερχόμενοι είς τά ς 
ο ικ ία ς, έδειραν πολλούς ά δ ια κρ ίτω ς καί ήπείλησαν δ ιά  τώ ν δπλω ν. 
Καί τούς κατεβ ίβαζον δ ιά  τής βΕας. Ά ν εσ τα τώ θ η σ α ν  τά  γ υ ν α ικ ό 
π α ιδ α  καί έπηκολούθησε θρήνος καί κ λ α υ θ μ ό ς ! Έ ν  τέλει, έξα να γ- 
κασ θέντες δλοι, ά πετελ είω σ α ν  τά ς  π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς τω ν. Καί εΤχον 
ά ρχ ίσ ει τήν έκκίνησιν, ένω ρίς, τήν π ρ ω ία ν  !

Μ ετά  τ ινα ς  ώ ρας, δ λ α ι α ί οίκίαι ε ϊχο ν  χά σ ει τήν ζω ήν των, τούς 
ένο ίκους, καί οί δρόμοι ήσαν έρημοι ! ’Ό ρ ν ιθ ε ς  μόνον περιέτρεχον 
έδώ  καί έκεϊ ά να ζη το ΰ σ α ι τροφήν. Έ ξή λθ ο ν  κα ί μετέβην είς τήν κα
τοικ ίαν τού Πετούλη, δσ τις τρέμω ν έκ τού φόβου, άνέμενε μετά  τού 
άδελφ ού  του. Τ ούς π α ρ έλα βο ν  καί μετέβημεν είς τούς Τ ρ ια νταφ υλλ ί- 
δ α ς , οί ό π ο ιο ι εύρίσκοντο είς χειροτέραν κ α τά σ τα σ ιν . Καί οί τέσσα* 
ρες ε ϊχο ν  τρομοκρατηθή μ ετά  τήν ά πομ ά κρυνσ ιν  τώ ν κατοίκω ν, άν 
καί τούς ε ϊχο ν  ειδοποιήσει τήν νύκτα  πριν κατα κ λ ιθώ , νά  μήν ά νη - 
σ υχουν , δ ιότι θά  π α ρ α μ είνω μ εν  καί οί πέντε , δ ιά  νά  έπιστρέψω μεν 
είς Κ ω νσ ταντινούπολ ιν .

Χ άριν ευκολίας κα ί δ ιά  νά  τούς ένθαρρύνω  έδέχθην κατά  πρό- 
τα σ ίν  τω ν, νά  συγκατοικήσω μεν είς τήν κατοικ ίαν τού Τριανταφυλ* 
λίδου, κ α θ ’ δσον μ ά λ ισ τα , ή κυρία του ε ίχ ε  π άθει νευρικήν κρίσιν”
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Ό  Π ετούλης λο ιπόν, κατοικώ ν έκεΐ πλησίον καί έχω ν όλ ιγώ τερα  
π ρ ά γ μ α τα , τά  μετέφερεν άμέσω ς μόνος, έγώ  δέ τόν παρηκολούθησα 
διά  παν  ένδεχόμενον, κατά  παράκλησίν του. Ό  δέ Τ ρ ιανταφ υλλίδης 
κατεγίνετο  μέ τήν τακτοποίησ ιν τώ ν ίδικών του άποσκευώ ν, αί 
ό π ο ΐα ι, έπ ίσης, δέν ήσαν π ο λλα ί. Έ κινήθη ή περ ιέργειά  μου. Έ ρ ω - 
τήσας δέ έμαθον, δτι πρό άρκετώ ν ήδη ήμερων, ε ΐχο ν  κατορθώ σει νά 
άποσ τείλουν καί οί δύο, μερικά π ρ ά γ μ α τα  είς Κ ω νσταντινούπολιν , 
πριν άκόμη έπιδεινω θή ή κατά σ τα σ ις . Καί δέν μέ ε ΐχο ν  π ροειδοπ ο ιή 
σει καθόλου ! Καί θά ε ΐχον  ίσ ω ς πα ρ α λά βει ήδη καί ά λ λ α  ξένα  π ρ ά 
γ μ α τα  διά  νά  τά  μεταφέρουν μ α ζύ  τω ν ! ’Ενώ έγώ  δέν ε ΐχον  φ ρον
τίσει μέχρι τής στιγμής έκείνης καθόλου, ούτε διά  τόν έαυτόν μου, 
ουτε διά  τά  π ρ ά γ μ α τά  μου καί έτρεχον, ήμέραν καί νύκτα  καί ά νά  
π ά σ α ν  ώ ραν καί στιγμήν, χω ρίς ά νά π α υ σ ιν , χά ρ ιν  τών άλλω ν !

Έ π έσ τρ εψ α  τέλος είς τήν κατοικ ίαν μου δ ιά  νά  μεταφέρω τά 
π ρ ά γ μ α τά  μου, στρώ μα καί βιβλία. Δέν ήδυνάμην δμω ς μόνος. Τά 
έτακτοποίησα  προχείρω ς καί έσκεπτόμην, οπότε ε ΐδο ν  κατά  σύμπτω - 
σιν έκ του παρα θύρου , νά δ ιέρ χετα ι πρό τής άνοικτής θύρας καί νά  
σ τα μ α τά  ό. . . ά σπονδος φίλος μου, ό ’Α λβανός, ή μ άλλον, Ή π ει- 
ρώ της, διευθυντής του ταχυδρομείου  Σ τρ ά ντζη ς ί Ε ΐχο μ εν  ά λλοτε 
φιλονικήσει δ ιά  τήν ά τακτον  διανομήν τής ά λ λ η λ ο γρ α φ ία ς  μου καί 
ά π ώ λεια ν  έπιστολώ ν. ΤΗτο πολύ  φ ανατικός καί ύπουλος. Ε π ε ιδ ή  δέ 
ώμίλει καλώ ς τήν ‘Ελληνικήν, τόν ύποπτευόμην. Τό Τ α χυδρομ εϊον  
μάλ ιστα , ήτο έμπροσθεν άκριβώ ς τής έξω θύρας του περιβόλου τής 
έκκλησίας καί παρηκολούθει, πολλά κ ις, έκ του παρα θύρου  τά ς  κινή
σεις μας. Πρό καιροΟ δέ ε ΐχο ν  μάθει, δτι έλεγε είς ένα  τώ ν έπιτρό- 
πω ν. « Ε κ ε ίν ο ς  ό Δ ιά κος, ό Δ ιευθυντής σας, δέν μου καλοφ α ίνετα ι. 
Ε ίνα ι γραμ μ α τισ μ ένο ς καί έξυ πνο ς , ά λ λ ά  καί έπ ικ ίνδυνος γ ιά  σ ά ς. 
Στήν έκκλησιά μέσα βάζει ένα  «σαράβαλο» στο κεφάλι του (τό έπά- 
νω καλυμ μ αύχιον) καί κάνει π ρ ο π α γ ά ν δ α  διά τήν Μ εγάλη  ’Ιδ έ α ! 
Ποιός ξέρει τί κάνει στο σχολειό  !»

Δ ιήρχετο λο ιπόν έμπροσθεν τής οίκίας μέ ένα  νεαρόν Τούρκον, 
ό όπο ιο ς ώ δήγει ένα  δνον. Ε ΐχ εν  έξέλθει φ α ίνετα ι πρός λ α φ υ ρ α γω 
γ ία ν , ή ό π ο ία  δέν ε ΐχεν  άρχ ίσει άκόμη έκ μέρους πρώ τον τώ ν έπισή- 
μων, κατόπ ιν  δέ καί άλλω ν ί Καί έφοβεΐτο ίσ ω ς δ ιά  τούτο, μήπω ς 
ένοχοποιηθή. Μ όλις μέ ε ίδε , έχα ιρέτησεν «εύγενέσ τα τα »  καί παρε- 
κάλεσε νά  τώ δώ σω  μερικά π ρ ά γ μ α τα  καί μ άλ ιστα , άν ύπήρχε, μ ίαν 
θερμάστραν πετρελαίου . 'Υ πεσ χέθην ευχα ρ ίσ τω ς, ά λ λ ’ υπό τόν δρον, 
νά  φροντίση προηγουμένω ς διά  τήν μεταφοράν τώ ν π ρ α γμ ά τω ν  
μου μέ τόν συνοδόν του καί τόν συνοδόν τού συνοδού του» 
δηλαδή τό τετράποδον. Ά ν ή λ θ ο ν  άμέσω ς καί οί δύο, κατε-
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β ίβα σ α ν  τά  π ρ ά γ μ α τα  καί τά  έφόρτω σαν έπ ά νω  είς τόν κυρ Μέν- 
τιον, δστις  δ ιεμαρτύρετο  δ ιά  τό υπερβολικόν βάρος ! Μ ετά τήν με 
τα φ ο ρά ν , τω έδω σα  μερικά π ρ ά γ μ α τα  έκ τής ο ικ ίας, καθώ ς καί δύο 
θ ερ μ ά σ τρ α ς πετρελα ίου  έκ τώ ν όποιω ν ή μία ήτο ίδική μου. Μέ ηύ- 
χα ρ ίσ τησ ε θερμώ ς, λέγω ν , δτι ήμην κ αλός καί έζήτησε συγγνώ μην 
δ ιό τ ι ά λ λο τε  ε ίχ ε  φλυαρήσει έναντίον  μου.

Ά ν εζή τη σ α  άκολούθω ς καί ευρώ ν τόν ’Ισμαήλ μπέην, συνεννο- 
ήθην δ ιά  τό ζήτημα τής μετσβάσεώ ς μας μέχρι του σιδηροδρομικού 
σ τα θμ ο ύ  Σ ινεκλή, δ ιά  νά  έπ ιβ ιβασθώ μεν είς τήν ά μ α ξο σ το ιχ ία ν . 
Ε ΐπ ο ν  δτι ε ϊμ εθα  πέντε  ά τομ α  μέ τά  ό λ ίγα  π ρ ά γ μ α τά  μας. Καί τόν 
π α ρ εκ ά λ εσ α , δπω ς όλοκληρώ ση τήν φιλικήν π λέο ν  χά ρ ιν  φροντίζω ν, 
εί δ υ να τό ν , προσω πικώ ς δ ιά  τήν ά σφ άλέιά ν  μ α ς . Ε υ τυ χώ ς έπρόκειτο 
νά  διέλθη καί έκεϊνος διά  του Σ ινεκλή, κατευθυνόμ ενος πρός τήν 
περ ιφ έρειαν  Σ ηλυβρίας. Συνέστησε νά  μεταβώ  είς τό είς τήν είσοδον 
τής κω μ οπόλεω ς μοναδικόν τουρκικόν καφ ενεΐον, πέρ ιξ  τού όποιου 
ύπήρχον  μερικαί οίκίαι Τούρκων «μουατζίρ ιδω ν» , δηλαδή  προσφ ύ
γ ω ν  καί νά  συμφωνήσω, κ α τ ’ έντολήν του πρός χρήσιν ήμών καί 
έκείνου, κάρρον μέ δύο ‘ίπ π ο υ ς . Νά ε ϊμ εθα  δέ έτοιμοι τήν έπομένην 
ή τήν μεθεπομένην καί δτι θά  έλθη μαζύ μ ας. ’Έ τρ ε ξ α  άμέσ ω ς καί 
έφ ρόντισα  δ π ω ς μοΰ ε ίπ εν .

Ε ίχ ε  πλέον π αρέλθει ή ήμέρα καί ένύκτω σε. Καί ιδού ήμεΐς οί 
π έντε  χρ ισ τιανο ί μόνοι έντός μ ιας ο ικ ίας τής μ εγά λ η ς νεκροπόλεω ς 
δ π ω ς  ώ μοίαζεν ή Σ τρ ά ν τζα , ά πό  τής π ρ ω ία ς  τής ήμέρας έκείνης. 
Έ δ ε ιπ ν ή σ α μ εν  μέ δ,τι πρόχειρον ε ΐχο μ εν  καί κατεκλίθημεν άφοΰ 
προσηυχήθημεν καί έπεκαλέσθημεν τήν θ ε ία ν  π ρ ο σ τα σ ία ν . Τήν 
π ρ ω ία ν  έπ ρεπ ε  νά  φροντίσω μεν κ α τά  πρώ τον δ ιά  τήν διατροφήν 
μ α ς . ’Ε γώ  το υ λ ά χισ το ν  δέν εΤχον τίποτε, π α ρ ά  μόνον όλ ίγον  τυρί 
κασέρι. Ό  Π ετούλης παρουσ ίασ ε μερικές έληές. Έ ν ώ  ό πονηρότε- 
ρος Τ ρ ια ντα φ υ λλ ίδη ς ό λ ίγο ν  ψωμί. Τί έπρεπε νά  κάμω μεν. Κατήλ- 
θομεν μέ τόν Π ετούλην καί κατω ρθώ σαμεν νά  συλλάβω μ εν  πέριξ 
τής ο ίκ ία ς δύο, τρ ε ις  όρνιθας, ώ ς θύ μ α τα  τής γαστρονομ ικής μας 
ά ν ά γ κ η ς . Σ υνέστησα είς τό ζεύ γο ς Τ ρ ια ντα φ υλλ ίδο υ  νά  μαγειρεύ- 
σουν τά ς  όρνιθας καί προέτεινα  είς τόν Π ετούλην νά  έλθη μαζύ  μου 
π ρ ό ς  ά να ζήτη σ ιν  καί ά γ ο ρ ά ν  τροφίμω ν. Νά μ άθω μ εν  δέ τί γ ίν ετα ι ή 
Σ τ ρ ά ν τ ζ α  καί πότε θά δυνηθώ μεν νά άνα χω ρή σω μ εν. ‘Ο Π ετούλης 
έφ οβεϊτο  νά  έξέλθη. Οί δέ Τ ρ ια ντα φ υ λ λ ΐδ α ι μέ π αρεκάλου ν  νά  μή 
έξέλθ ω  καί έγώ , διά  νά  μή π ά θ ω  δήθεν τίποτε. Ά λ λ ά ,  κυρίω ς, διά  
ν ά  μή χά σ ο υ ν  τόν καλόν π λέον  φ ύλακα  καί προστάτην τω ν. ’’Ή το 
δ μ ω ς ά νά γκ η , πρός τό συμφέρον δλω ν μας καί έξήλθον μόνος. Ά π ό  
τό τουρκικόν καφ ενεΐον, τό όπ ο ιον  ε ίχ ε  καί φ ούρνον καί μικρόν παν-
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τοπ ω λεΐον , ή γόρα σ α  διάφορα τρόφιμα καί τά  μετέφερον είς τήν οι
κίαν. Έ ξήλθον  π ά λ ιν  καί διηυθύνθην πρός τό κέντρον τής κωμοπό- 
λεω ς. Δέν έφοβούμην καί λόγω  το ΰ 'χα ρα κ τή ρ 0ς μου καί διότι ε ίχε  
γνω σθή ό τρόπος καί ό σκοπός τής π αρα μ ονής μας μέσω  τοϋ ’Ισμαήλ 
μπέη. Είς μερικά ση μ εία  εΐδον μερικούς Τούρκους Φ αίνεται δτι 
ε ΐχεν  άρχίσεί ή έκ μέρους τών έπισήμω ν λ α φ υ ρ α γ ω γ ία  τώ ν σπου- 
δα ιοτέρω ν οίκιών καί κατασ τημ ά τω ν, δ ιότι παρετήρησα  καί μερικός 
φ ορτηγάς ά μ ά ξ α ς  καί ζώ α. Ά ν τ ιπ α ρ ή λ θ ο ν  τό κεντρικόν καφενεΐον 
κα ί ξενο δο χεΐο ν , τά  ό π ο ΐα  έπ ιτα χθ έντα  ε ΐχο ν  ά ρχ ίσ ε ι νά λειτουρ
γούν υπό Τούρκων. Καί έπροχώ ρησα  πρός τήν έκκλησίαν, ή όποία 
ήτο κλειστή. Δέν είσήλθον είς τόν άνοικτόν περ ίβολον δ ιά  νά  μή 
παρεξηγηθώ . ’Έ κ α μ α  τόν σταυρόν μου καί έπρόκειτο νά  έπιστρέψω, 
όπότε ήκουσα νά  μέ καλούν έκ τώ ν δπισθεν καί νά  μέ έρω τοΰν : 
« Έ ! π α π ά ζ  έφένδη, σέν μ πουρτά , νέ άρήορσουν». Δ η λ α δ ή : Έ ! 
κύριε π α π ά , συ τί γυρεύεις έδώ ; Ε ΐδον ένα κύριον σεβαστής ήλικίας 
καί εύπρεποΰς έμψανίσεως μέ πολιτικήν ένδυμ α σ ία ν . Π αρηκολουθεΐτο 
ύπό δύο άλλω ν. ^Ητο ϊσ ω ς Κ αϊμακάμης ή Μ ουτεσαρίφης (πολιτικός 
υποδιοικητής, δηλαδή έπ α ρ χο ς , ή διοικητής τής περιφερείας), ή π ιθ α 
νόν, άνώ τερος στρατιω τικός. Καί θά  ε ΐχεν  έλθει, έπ ί τή ευκαιρία  τής 
έκκενώσεως, διά νά  κανονίση τά  ζητήματα  τώ ν έγκα τα λειφ θέντω ν 
κτημάτω ν καί π ρ α γμ ά τω ν . Τόν έπλησ ίασ α  καί χα ιρετήσ ας, ε ίπ ο ν  
δτι παρέμ εινα  προσω ρινώ ς τή ά δε ία  τού ’Ισμαήλ μπέη, δ ιά  νά  έπ ι
στρέψω είς Κ ω νσταντινούπολιν , διότι δέν ε ίμ α ι Σ τρ ά ντζα λ η ς . Μέ 
ήρώτησε κοτόπιν. «Α υτοί οί π α λ α β ο ί πού φ ύ γα νε , γ ια τ ί δέν μάς 
άφήσανε τά  κλειδιά  τής έκκλησίας ;» Ά π ή ντη σ α , «δέν γνω ρίζω . 
Ά λ λ ’ άφοΰ ε ίν α ι δλα  έγκα τα λελε ιμ μ ένα , δέν ε ίν α ι δύσκολον νά 
είσέλθη κανείς καί χω ρίς κλειδιά .» ’Ε κείνος δμω ς έπ α νέλα β ε  γελώ ν: 
«”Α ! δχι έπρεπε νά  μ άς τά  πσ ρα δώ σ ουν , γ ιά  νά  τά  φυλάξουμε». 
Έ μ ειδ ία σ α  χαρακτηριστικώ ς καί ε ίπ ο ν  : «Δέν π ε ιρ ά ζε ι π α σ ά  μου, 
τό ίδ ιο  ε ίνα ι. Φ ροντίσατε δπ ω ς νομίζετε» Έ γ έ λ α σ ε  π ά λ ιν  καί π ρο
σέθεσε : «Νέ ίσέ», δηλαδή α ς  ε ίνα ι. Έ νεθυμήθην τήν στιγμήν έκεί- 
νην τήν προηγηθεισαν γνω στήν δ ιάδοσ ιν , δτι ε ίχ ε ν  έλθει κάποιος 
π α σ ά ς καί έλεγεν  δτι οί Σ τρ ά ντζα λ η δ ες  ε ίν α ι τρελλο ί πού θέλουν 
νά  φύγουν. Τ έλος τόν ά πεχα ιρ έτη σ α  καί έπέστρεψ α είς τήν οίκίαν.

Οί συνάδελφοι μέ άνέμενον μέ έτοιμον τό γεύ μ α  τώ ν όρνίθων 
καί μέ μίαν όρεκτικήν σούπα ν. Έ π ρ ε π ε ν  ήδη νά τακτοποιήσω  καλλί- 
ρον τά  π ρ ά γ μ α τά  μου, διά νά  ε ίμ α ι καί έγώ  έτοιμος, δπ ω ς οί ά λ 
λοι, πρός άναχώ ρησ ιν . Έ φ ρ ό ντ ισ α  έκ προνο ίας νά  τοποθετήσω , τμη- 
ματικώ ς τά  χρήματά  μου, τά  ό π ο ΐα  ήσαν άρκετά , είς δ ιάφ ορα  θ υ λά 
κιά μου, είς τό κιβώτιον τών ένδυμ άτω ν, μέσα είς β ιβλ ία , τό στρώ μα,
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τό προσκέφαλον κ λπ ., ώστε νά  μή χα θο ύ ν  δλα  μ αζύ  έάν  τυχόν συ- 
νέβα ινε κανέν κακόν. Έ ξ  άφορμής καθήκον θεωρώ νά  άναφ έρω  τά 
έξής προς έπ α ινο ς  τώ ν έφοροδημογερόντω ν. Τήν π α ρ α μ ο νή ν  του έκ- 
τοπισμοΟ έζήτησαν καί ε ϊχο ν  δώσει είς τόν Έ φ ο ρ ο τα μ ία ν  τόν λ ο γ α 
ρ ιασμόν τώ ν δ ιδακτικώ ν βιβλίω ν. Μ εθ’ δ συνηθροίσθημεν είς τήν έκ- 
κλησ ίαν οί δ ιδάσκαλο ι δλοι καί τό ύπηρετικόν προσω πικόν τής έκ- 
κλησ ίας καί τών σχολείω ν. Καί έπληρώ θημεν τόν υπ όλο ιπ ον  έτήσιον 
μ ισθόν μας. Μ όνον έγώ , ό Π ετούλης καί οί Τ ρ ια ντα φ υ λ λ ϊδ α ι, διά 
τούς τελευτα ίο υς δυο καί ήμίσεις μήνας ά ντ ί χρημάτω ν έλάβομεν 
έπ ίσημα  γρ α μ μ ά τ ια  ύ π ο γεγρ α μ μ ένα  καί ένσ φ ρ ά γισ τα  προς έξαργύ- 
ρω σιν ά πό  τόν έν Κ ω νσ ταντινουπόλει Φ ιλολογικόν καί Φ ιλεκπα ιδευ 
τικόν Σ ύ λλ ο γο ν . Έ πληρώ θημεν_δέ π ρ ά γ μ α τ ι μ ετ ’ ό λ ίγ α ς  ημέρας άπό 
τόν τότε Γενικόν Γ ραμ μ ατέα  του Σ υ λ λ ό γο υ  Ά ν δ ρ εά δ η ν .

Έ μ είνα μ εν  δύο νύκτα ς μόνοι είς τήν ά γα π η τή ν  μ α ς , ά λ λ ’ άτυχή  
Σ τρ ά ν τζα ν . Μ άς είδοποίησεν έπί τέλους, ό ’Ισμαήλ μπέης, τόν όποιον 
εΤδον είς τόν δρόμον. '’Ή λθεν  ή άιμαξα. Έ φ ο ρ τώ σ α μ εν  τά  π ρ ά γ μ α τά  
μ ας καί έκαθήσαμεν καί ήμεΐς έ π ' αυτώ ν. Έ σ τα μ α τή σ α μ εν  έμ π ρο 
σθεν του τουρκικού καφενείου. Π ροσελθώ ν μ ετ’ ό λ ίγον  ό ’Ισμαήλ 
μπέης, έκάθησε πλησ ίον του ά μ α ξη λ ά το υ  καί έξεκινήσαμεν. Έ κ ε ΐν ο ς  
ήτο βυθισμένος είς τά ς  σκέψεις του καί τά σ χέδ ιά  του, δΓ ά λλους 
βεβα ίω ς περα ιτέρω  έκτοπισμούς. ‘Η μ είς  δέ προσηυχόμεθα  νοερώς 
δ ιά  τήν α ίσ ία ν  λήξιν του τα ξειδ ίου  τής έπιστροφής.

Έ φ θ ά σ α μ εν  είς τό Σ ινεκλή καί κατεβ ιβάσ αμεν τά  π ρ ά γ μ α τά  μας 
πρό του σιδηροδρομικού σταθμού. Ό  ’Ισμαήλ μπέης κατελθώ ν όλί
γο ν  προηγουμ ένω ς μ άς ά πεχα ιρ έτη σ ε ευχηθείς κατευόδ ιον . Τόν ηύ- 
χα ρ ίσ τη σ α  καί π ά λ ιν  θερμώ ς. Έ ζή τη σ α  πέντε  εισιτήρια  ά πό  τόν ‘Έ λ 
ληνα  σ τα θ μ ά ρ χη ν  τής Γ αλλικής έτα ιρ εία ς τώ ν Σ ιδηροδρόμω ν. Έ κ ε ΐ
νος δμω ς ήρνήθη λέγω ν δτι ά π α γ ο ρ εύ ο ν τα ι τά  τα ξε ίδ ια  διά  τούς 
Σ τρ ά ν τζα λ η δ ες . Δ ιότι ε ίχ ε  δοθή το ιαύτη  δ ια τα γή  Τώ εϊπ ο μ εν  δτι 
ε ϊμ εθ α  ξένοι, ά λ λ ' ήτο ά μ ετά π εισ το ς. Καί ή ώ ρα τού τρα ίνου  έπλη- 
σ ία ζεν . Ά λ λ ο ίμ ο ν ο ν  α ν  έπρόκειτο  νά  μείνω μεν έκεϊ τήν νύκτα  ‘Η 
κυρία  καί τό πα ιδά κ ι έκλαιον. Τά β ά σ α νά  μ ας δέν ε ϊχ ο ν  τελειώ σει 
άκόμη έξ α ιτ ία ς  ένός στενοκεφ άλου σ ταθμ ά ρχου . Έ σκέφθην μίαν 
στιγμ ήν καί έτρεξα  ά μέσ ω ς προς τά  όπίσω . ’Έ π ρ επ ε  νά  προλάβω  
τόν Ισ μ α ή λ  μπέην, αν δέν ε ίχ ε  φ ύγει άκόμη. Μ όλις τόν διέκρινα μα- 
κρόθεν. ’Έ φ ιπ π ο ς  άνεχώ ρει καί ε ίχ ε  προχω ρήσει άρκετά . ’Ή ρ χ ισ α  να 
τόν φ ω νά ζω  ίπ α ν ε ιλ η μ μ έν ω ς . Πλήν έκεΐνος ούτε μέ ε ΐδεν , ούτε τήν 
φω νήν μου ήκουεν. Ή να γκ ά σ θ η ν  νά  καταφ ύγω  είς τέχνα σ μ α . Έ ξ α - 
κολουθώ ν νά φ ω νάζω , έλεγο ν  τά  έξής, προσποιούμενος δτι όμ ιλώ  
δήθεν μ α ζύ  το υ : «‘Ο σ τα θμ ά ρ χη ς δυσ τρ ο π εΐ νά  μ ά ς  β γά λη  είσιτή-
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ρια διά τήν Πόλι. Π αρακαλώ  δ ια τά ξα τε  άμέσω ς διότι τό τρ α ίνο  πλη
σιάζει. Μ άλιστα  ! Μ άλιστα  ! Πολύ καλά . Σ ά ς  ευχαριστούμε και πάλι 
καί ώρα σας καλή». Έ π α ν ελ θ ώ ν  είς τόν σταθμ ά ρχην , ό ό πο ιος εΓχεν 
άκούσει τήν κ ρ α υ γα λέα ν , ά λ λ ά  μονομερή συνομ ιλ ίαν μου, τοϋ π α 
ρουσίασα  τά  «νουφούσια» μας, δηλαδή τά ς τα υ τό τη τά ς μας, πρός 
άπόδειξ ιν  δτι δέν ε ϊμ εθα  Σ τρ ά ντζα λη δες. Καί ε ίπ ο ν  μέ οργήν δτι ό 
’Ισμαήλ μπέης, ό όπο ιος διενήργησε τήν έκκένωσίν τής Σ τρ ά ντζη ς, 
μάς έφερεν έω ς έδώ διά νά έπιστρέψω μεν είς τήν Κ ω νσταντινούπο
λ ή .  Ε ϊμεθα  δ ιδά σ κ α λο ι καί μάς περιμένουν άπό  τά  Π α τρ ια ρχε ία . 
Ό  Ισ μ α ή λ  μπέης ε ίν α ι έξω ργισμένος έναντίον σου. "Αν μείνωμεν 
έδώ καί πάθω μεν κανέν κακόν θά ε ίσ α ι σύ υπεύθυνος. Καί νά σκε- 
φθής τά ς σ υ νεπεία ς διότι αυρίον τήν π ρ ω ία ν  θά  ε ίν α ι π άλ ιν  έδώ ό 
Ισ μ α ή λ  μπέης ! 'Ο  σ ταθμ ά ρχης έπείσθη πλέον καί έντός μερικών λε
πτώ ν εύρέθημεν είς τήν α μ α ξο σ το ιχ ία ν , ή όποια  ε ίχ ε  φθάσει.

Δ ιά  λόγους προνοίας συνέστησα είς τούς συναδέλφ ους, νά  μή 
άναφέρουν κ α θ ’ όδόν είς κανένα  τό δνομα  Σ τρ ά ν τζα  καί προσέθεσα 
δτι άν τυχόν, έρω τηθώ μεν έγώ  μόνον θά ά πα ντή σω . Χάριν ευκολίας, 
μ άλ ιστα , έκράτησα  καί τά  πέντε  εισιτήρια. Ε υ τυ χώ ς, μ ίαν φοράν 
ήρωτήθην κατά  τόν συνήθη γενικόν τύπον «πόθεν έρχεσθε». Ή  
ά πά ντη σ ίς  μου «άπό τό Σινεκλή» έθεωρήθη άρκετή.

Ε ίχε  νυκτώ σει πλέον δτα ν  έφ θάσαμεν είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν «Σιρκεντζή» τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς. Οί συνάδελφ οι παρέ- 
μειναν όλ ίγον  δ ιά  νά  π α ρ α λά βο υ ν  τά  π ρ ά γ μ α τά  των ά πό  τήν άπο- 
θήκην δ ιά  νά μή έπανέλθουν  τήν έπομένην καί κάμουν καί ά λ λα  
έξοδα . Τούς ά πεχα ιρ έτη σ α  καί μετέβην άμέσω ς δΓ ά μ ά ξη ς είς τήν 
κατοικίαν τοϋ άδελφ οϋ μου. Μ όλις ε ιχο ν  καθήσει καί έτρω γον. Δέν 
έγνώ ριζον τίποτε καί έμειναν έκπληκτοι, καθώ ς μέ είδον . Δ ιηγήθην 
έν όλίγοις τά  δ ια τρ έξα ντα . Ά φ ο ϋ  συνεφ άγομεν κατεκλίθην διά  νά 
ά να π α υ θ ώ  διότι ήμην κατά κ ο π ο ς καί έξηντλημένος κατόπιν  τόσων 
περιπετειώ ν καί κινδύνων !

Τήν π ρ ω ία ν  έτηλεγράφησα  τουρκιστί πρός τόν έν Ά λ ά τ σ α μ  πατέρα  
μου δτι «έφθασα αισίω ς» ! Λ αβώ ν δέ μίαν έλληνικήν έφημερίδα άνέ- 
γνω σ α , α ίφ νη ς τήν άκόλουθον εϊδησιν .· «‘Η Σ τρ ά ν τζα  έξεκενώθη. 
’Α γνο ε ίτα ι ή τύχη τοϋ δ ιευθυντοϋ τώ ν σχολώ ν διακόνου Ν ικολάου 
Βαφείδου καί τώ ν δ ιδασκάλω ν Πετούλη καί Τ ρ ιανταφ υλλίδου»  ! Κ α
τόπιν άφοϋ π σ ρέλα βον  έκ τοϋ σταθμοϋ τά ς ά ποσ κευά ς μου, μετέβην 
είς τό Φ ανάριον. Μέ περιεκύκλω σαν οι κληρικοί καί οί λα ϊκ ο ί ύπάλ- 
ληλοι τοϋ Π ατρ ιαρχείου  έρω τώ ντες : «Κύριε Βαφείδη, ζής, γλ ύ τω 
σες ; Κ αλώ ς ώ ρισες, περαστικά  ! Γιά πές μ ας, τί έπ α θες ! σ ’ έδεί- 
ρανε ; σέ φ υλακίσανε ; πώ ς γλύ τω σ ες ;». Μ εταξύ τώ ν έρω τώ ντω ν
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ήτο, κυρίω ς, ό άναφ ερθείς ύ π ο γρ α μ μ α τεύ ς  δ ιάκονος Γ ερμανός Ά θ α - 
νασ ιά δης. 'Η  ά π ά ν τή σ ίς  μου ήτο, «ευτυχώ ς, ουτε μέ δείρανε, ουτε 
μέ φ υλακ ίσ ανε, ουτε μέ δ ιώ ξα νε  οί Τούρκοι, δπ ω ς δ ιώ ξα νε  άλλους!»  
Ά φ ο υ  παρουσ ιάσθην είς τόν Π ατρ ιάρχην Γ ερμανόν, άνεκοίνω σα  τά 
τής έκκενώ σεω ς τής Σ τρ ά ντζη ς , ύποβαλώ ν κ α τ ’ έντολήν του, καί 
σχετικήν έκθεσιν.

Έ π ισ τρ έψ α ς είς τήν οικίαν εδρον ά πα ντη τικόν  τηλεγράφ ημ α  του 
π α τρ ό ς  μου, δστις  ά γνο ώ ν  τά  γεγο νό τα  καί ά νη συχήσα ς διά  τήν 
έξαφνικήν έτπστροφήν μου έκ Σ τρ ά ντζη ς , ήρώ τα  τήν α ίτ ία ν  αυτής. 
Σ υ ν έτα ξα  δεύτερον τη λεγρά φ ημ α , ένθα  ε ΐχο ν  γράψ ει « Σ τράντζα  
μποσαλυτή  γη ντά ν , γκερί γκελντίμ» , δηλαδή, έπειδή  έξεκκενώθη ή 
Σ τρ ά ν τζα , έπέσ τρ εψ α ’ καί τό έστειλα  μέ τόν άδελφ όν μου είς τό 
τη λεγρα φ εΐον  του Π έραν δπ ω ς καί τό προηγούμ ενον. Ό  άρμόδιος 
δμω ς υπ ά λληλος ή)νήθη νά  τό δ ια β φ ά σ η  ώς δήθεν ύ π ο π το ν . Μετέ- 
βην τότε και π α ρ ο υ σ ία σ α  έλληνικας καί τουρκικάς έφημερίδας, αί 
ό π ο ΐα ι άνέγρα φ ον  τήν έκκένω σιν τής Σ τρ ά ντζη ς , ή ό π ο ία  ήτο πλέον 
π α σ ίγνω σ το ν  καί δχι μυστικόν γεγο νό ς . Ε π ε ιδ ή  δέ έδυστρόπει ά κό
μη ό υ π ά λλ η λο ς τόν ήπείλησα  δτι θά τόν κ α τα γ γ ε ίλ ω  είς τόν δ ιευ
θυντήν του. Καί έξηρχόμην διά νά  άνέλθω  είς τόν άνω  δροφον, 
όπότε μέ έκάλεσε καί λαβώ ν τό  τηλεγράφ ημα  τό διεβίβασε τήν 
Ιδίαν στιγμήν.

Έ ν  τώ μεταξύ  παρήλθον μερικοί μήνες. ‘Ο δέ τότε Μ ητροπολί
της Ν εοκαισαρείας Π ολύκαρπος Ψ ω μ ιά δη ς, ό κατόπ ιν  άποθα νώ ν 
ώ ς Ξ ά νθης, έζήτει νά  μεταβώ  ώς δ ιευθυντής τώ ν σ χολώ ν είς τήν 
Τοκάνην τής έπ α ρ χ ία ς  του. Ε π ε ιδ ή  δμω ς έν τώ μ εταξύ  ε ίχεν  είσέλ- 
θει ή Τουρκία είς τόν πρώ τον Π αγκόσμ ιον  πόλεμ ον , δέν έδέχθην νά 
ά πομ α κρυ νθώ  έκ Κ ω νσ ταντινουπ όλεω ς. Τέλη δέ Α ύγούσ του  1914, 
προσελήφθην ώ ς ’Α ρχιδ ιά κονος τής ίεράς Μ ητροπόλεω ς Δέρκω ν, έν 
θ ε ρ α π ε ίο ις  του Βοσπόρου. Έ κ ε ϊ υπηρέτησα, έπ ί τετρ α ετία ν , μέχρι 
του θέρους τού 1918. Τ;ό έπόμενον σχολικόν έτος 1918— 19, ήμην 
δ ιευθυντής τώ ν σχολώ ν Τσενγκέλκιο 'ι του Β οσπόρου. Ά φ ο υ  δέ ύπε- 
γράφ η  ή άνα κω χή  τού πολέμου; μετέβην τό θέρος του  1919 είς ’Ο ρ
δοΟν. Μ ετά διετή δμω ς υπηρεσίαν έκεΐ, δπω ς γράφ ω  είς τά ς  π ο ντ ια 
κός ά να μ νήσ εις μου, ήκολούθησα τήν πρώ την ά ποσ τολή ν τώ ν έξορί- 
στω ν Ό ρ δ ο υ λο ύ δω ν , ά νά  τά  βάθη του Κ ουρδιστάν, καί μόλις τό 
1923, έφ θασα  είς τήν Ε λ λ ά δ α  δ ιασ ω θείς μέσω Σ υρ ία ς, κατόπιν 
τρομερώ ν περ ιπετειώ ν καί πο ικ ίλω ν κινδύνω ν.
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Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΕΝΤΖΙΟΥ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ

Περί του κάστρου τοΟ Σ ιρεντζίου καί τής ά λώ σ εώ ς του υπό τώ ν 
Σταυροφόρω ν έκυκλοφόρησε παλ α ιότερον  ό θρύλος καί ή σχετική φήμη 
άναφέρει άφήγησιν γενομένην καί είς έμέ π α ρ ά  γερόντω ν κατοίκων 
τής Σ τράντζη ς. Έ π ί  του αύτου θέμ ατος, ό έκ Σ αμ ακοβ ίου  τής Ά ν . 
Θράκης άνά πηρος πολέμου Μ πορόζης έκαμε καί σχετικόν δημοσίευμα.

Κ ατά τά ς  έν λόγω  άφηγήσεις, πρός βορράν τής Σ τρ ά ντζη ς  καί 
πέραν ρυακίου, τό όπ ο ιο ν  έκαλεΐτο  Π οταμός, υψ οΰται τόχαμ ηλόν δρος 
«Καλέ μ πα ΐρ» , (ύψωμα, λόφος τοΟ Κάστρου). Ε π ’ αύτοΟ ύπήρχεν, 
ά λλοτε, ίσχυρόν τε ίχ ο ς , περί τήν Ά κ ρ ό π ο λ ιν , έντός τοΟ όποίου ύπήρ- 
χον μ εγά λ α ι οίκοδομαί καί έκκλησίαι «σταυρεπίστεγοι» . Οί ‘Έ λ λ η ν ες  
τό ώ νόμαζον «Κάστρο Μ ωρηάς». Τό ε ΐχο ν  πολιορκήσει οί Σ τα υ ρ ο 
φόροι. Ε π ε ιδ ή  δέ οί πολιορκούμενοι ά νθ ίσ τα ντο , οί πολιορκηταί έμη- 
χανεύθησαν τό έξής : Έ γ ν ώ ρ ιζο ν , δτι ή ήμίονος δ τα ν  διψάση πολύ, 
σκάπτει δ ιά  τώ ν ποδώ ν της τό έδαφ ος υπό τό ό π ο ιο ν  α ισ θά νετα ι έν- 
στίκτω ς δτι ρέει ΰδωρ. Ώ δ ή γ η σ α ν  λοιπόν πέριξ του τείχους μίαν ήμί- 
ονον, τήν όπ ο ία ν  δέν ε ΐχο ν  ποτίσει έπί τ ινα ς ήμέρας. Καί τήν περιέ- 
φερον βραδέω ς πρός διαφόρους δ ιευθύνσεις, μέχρις οΰ τό ζώ ον άπε- 
κάλυψε ένα σω λήνα ύ δρα γω γείου  τής Ά κ ρ ο π ό λ εω ς. Καί άπέκοψ αν 
τότε τήν διοχέτευσιν τοΟ ΰδατος, δ ιά  νά  έξα να γκ α σ θο υ ν  οί πολιορ- 
κούμενοι νά  παραδοθοΟ ν ένεκα δίψης.

Ά λ λ ' έπειδή έκεΐνοι ήρχισαν νά  ικανοποιούν τήν δίψαν τω ν δ ι’ 
υ δατος μερικών πηγώ ν καί φ ρεάτω ν έντός του φρουρίου, οί Φ ράγκοι 
έθεσαν είς ένέργειαν  τό έξής υπουλον τέχνα σ μ α : Ν εαρός σ τρ α τιώ 
της, γνω ρ ίζω ν τήν έλληνικήν καί όμοιάζω ν πρός γ υ ν α ίκ α , ένεδύθη 
γυ να ικ ε ία  ένδύ μ α τα . ΆφοΟ δέ έτοποθέτησε βάμ βακα  κάτω θεν αύ- 
τώ ν, παρουσ ιάσθη  πρό τώ ν τειχώ ν μέ πλαστήν έξω γκω μένην κοι
λ ίαν καί ήρχισε νά  κλαίη καί νά  π α ρα καλή  τούς πολιορκουμένους 
νά  τήν π α ρ α λά βο υν  καί νά  τήν ά π α λ λ ά ξο υ ν  ά πό  τούς Φ ράγκους, 
διότι ε ίνα ι Έ λ λ η ν ίς  καί έγκυος. Οί πολιορκούμενοι άκούσ αντες τούς 
όδυρμούς τής δήθεν Έ λ λ η ν ίδ ο ς  καί υ ά λ ισ τα  εύρισκομένης είς ένδια- 
φέρουσαν κ α τά σ τα σ ιν  έξηπατήθησαν καί ήνοιξαν τήν πύλην του κά
στρου διά  νά  είσέλθη. Τήν στιγμήν δμω ς έκείνην, ώ ρμησαν οί έκεΐ 
πλησίον κρυπτόμενοι πολιορκηταί καί ε ίσελθόντες έκυρίευσαν τό κά- 
στρον. Σ χιτ ικώ ς μέ τόν ώς ά νω  θρύλον ύ πά ρχει καί δημοτικόν τρ α 
γούδι έπίσης δδμοσιευθέν.

t  Άρχιμαν. ΝΙΚ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ— Καθηγητής

ΞΗΜ. «θρακικών».— Κατά τούς πρώτους χρόνους ή Μητρόπολις Τυρο
λόης— Σερεντζίου, άπετέλει δύο ιδιαιτέρας έπισκοπάς. Πρώτος Άρχιερεύς 
άναφέρεται ό Σισίνιος. Τώ 1616 άναφέρεται κοινός έπίσκοπος Τυρολόης— Σε
ρεντζίου. Τώ 1840 άνεκηρύχθη είς Μητρόπολιν, τώ 1848 συνεχωνεύθη μέ τήν 
Μητρόπολιν Ήρακλείας, τώ 1907 άνεσυνεστήθη είς Μητρόπολιν Τυρολόης — 
Σιρεντζίου καί διετηρήθη μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροφής (1922).

θρακικά» 5
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝ ΩΣ ΙΝ  ΤΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ

Δ η μ ο σ ιεύ ο μ εν  ευ χα ρ ίσ τω ς  τή ν  κάτω θ ι γ εν ικ ήν  ά ν α σ κ ό π η σ ιν ττερί τώ ν  α ιτ ίω ν  καί τού  τρό

που  τή ς  έκκενώσεως τ ή ς  Ά ν .  Θ ρά κης όφ ειλομένην ε ίς  ά ξ ιό λ ο γ ο ν  τταλα ιάν  π ερ ιγ ρ α 

φήν τού  Θ ρακός κ. Φ ω τίου  Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο υ ,  Δ ικ η γ ό ρ ο υ  (Σ υ μ β ο λ α ιο γ ρ ά φ ο υ ).  Τ ό  δημο

σ ίε υ μ α  τούτο, έκτο ς  τού  γεν ικω τέρου  χα ρα κ τήρο ς  του, π α ρ έχε ι καί μίαιν εικόνα., 

ό χ ι μόνον τ ή ς  β ια ία ς  έκκενώσεως, ά λλ ά  καί τ ή ς  σ η μ α σ ία ς  τ ή ς  μ εγά λης  καί πλου-< 

σ ία ς  κω μοπόλεως Τ ζα ν τώ ς  (περ ιφ ερειώ ν  Σ η λ υ β ρ ία ς  —  Τυρολόης) π α τρ ίδ ό ς  τού 

γράφ οντο ς, δ σ τ ις  πα ρ έχε ι καί άνεκδότους λ επ το μ έρ ε ια ς  τού  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ ,  τού  πλού

του, τή ς  προόδου^ καί τοΰ  πληθυσμού, ά τ ιν α  δ ίδουν ·καί δ ιά  τήν  π ερ ιοχήν  έκείνην 

ά π ά ν τη σ ιν  ε ίς  τή ν  σ χ ε τ ικ ή ν  έκκ λησ ιν  τοΰ Θρακι.κού Κέντρου:

Συνεπληρώθη δεκαετία τελευταίως άπό τής έκκενιόσεως τής Θράκης. 
Ό ποιας αναμνήσεις δέν προκαλεϊ ή θλιβερά αύτή επέτειος! Πρό δέκα έτών 
ακριβώς έπατούσαμεν άκόμη τ ’ αλησμόνητα εδάφη τής πατρίδος μας, τήν 
όποιαν έξεκενώσαμεν τότε τόσον έσπευσμένως και άδόξως, όόστε νά μή εΐναι 
δυνατόν νά πιστευθή ποτέ ή απροσδόκητος έγκατάλειψίς της. Τώ όντι μέσα 
είς τήν άνεπανόρθωτον έθνικήν καταστροφήν, άπό τήν οποίαν συμπαρεσύρθη 
και ή ’Ανατολική Θράκη, τό πλέον περίεργον είναι δτι οί Θράκες εύρέ1- 
θησαν τελείως άπαράσκευοι νά ύποστοΰν τήν καταδίκην, πού τούς έπεφύ- 
λασσεν ή Μοίρα, διότι ήλπιζον μέχρι τής τελευταίας στιγμής δτι ή χώρα 
των θά άπέφευγε τήν άξιοδάκρυτον τύχην τής Μικράς ’Ασίας, άφοϋ τήν 
έχώριζεν ή θάλασσα άπ’ αύτής καί τά Στενά κατείχοντο άπό τούς τ έ ω ς  συμ
μάχους τής Ελλάδος. Είναι άληθές δτι είς τόν ορίζοντα έφαίνοντο ενίοτε 
κακοί οιωνοί άπό πολλοΰ. Είς τόν τόπον λ.χ. ειχον έκδηλωθή επανειλημ
μένους οί φόβοι δτι ή δυσμένεια τής νικήτριας Εύρώπης έναντίον μας ήμπο- 
ροΰσε νά έχη ώς συνέπειαν έδαφικάς μας άπωλείας καί είς αύτήν τήν Βαλ
κανικήν, είς τήν οποίαν έκαθήμεθα ήσυχοι, ώς ευρισκόμενοι μακράν τοϋ 
Μετώπου. ’Εξ άλλου, διαπρεπείς φίλοι τής Ελλάδος είς τό εξωτερικόν τής 
εκαμναν έμμέσως ώρισμένας συστάσεις πρός άποφυγήν δυσαρέστων. ’Από 
τόν Μάρτιον δέ τοϋ 1922 ή Συνδιάσκεψις τών Πρεσβευτών είς τούς Παρι- 
σίους είχεν άποφασίσει τό ψαλλίδισμα τής Θράκης. Ά λλ’ οί Θράκες ενθυ
μούμενοι τήν παλαιάν πρόληψιν δτι τάχα ή Ημισέληνος δέν επιστρέφει
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πλέον όπου έστήθη, άπαξ δ σταυρός, παρηγορούντο μέ τήν ιδέαν δτι ή χ ρ ι
στιανική Ευρώπη δέν θά έπέτρεπε τήν έκ νέου έγκαθίδρυσιν τών Τούρκων 
είς τον Αίμον. Τήν τυφλήν δέ αυτήν αισιοδοξίαν των διετήρησαν παρα-. 
δόξως και μετά τήν παταγώδη κατάρρευσιν τοΰ Μικρασιατικού μετώπου, 
οτε κατέφευγον πανικόβλητα είς τήν Θράκην τά συντρίμματα τής μεγάλης 
έλληνικής στρατιάς, κ ’ έπλημμύρισαν οί θρακικοί κάμποι άπδ τά οίκτρά άπο- 
μεινάρια τής φ υγής καί τού χαμού τής Ά νατολίας.

7Ητο "ψυχολογικός κυρίως δ λόγος τής απίστευτου εκείνης αισιοδοξίας. 
Είς τόν κόσμον δέν υπάρχει σκληρότερου πράγμα άπό τό ν ’ αναγκάζεται 
βιαίως κανείς νά εγκατάλειψη τήν κατοικίαν του. "Ο,τι δέ ό άνθρωπος δέν 
επιθυμεί δέν μπορεί νά τό πιστεύση. Μέχρι τινός μάλιστα ή τοιαύτη ψυχική 
αδυναμία τών Θρακών είχεν ένισχυθή άπό τήν έπικράτησιν τής Έπανα- 
στάσεως τού 1922 καί τάς τολμηράς της επαγγελίας. Ή  διάσωσις τής Θρά
κης άπετέλει ένα έκ τών κυρκυτέρων σκοπών τού έκραγέντος στρατιωτικού 
κινήματος, ώς άνεφέρετο καί είς τήν ιστορικήν προκήρυξιν, τήν οποίαν έρ- 
ριψαν τά έπαναστατικά άεροπλάνα. Συνχρόνως ήκούσθη δτι είς τήν παρά 
τήν Τσατάλτζαν τουρκικήν μεθόριον είχον άρχίσει νά λαμβάνωνται μέτρα 
άμυντικά, καί οί άρχηγοί τής Έπαναστάσεως έπισκεφθέντες κατά Σεπτέμ
βριον τού 1922 τήν Ανατολικήν Θράκην προ έξέτασιν τής στρατιωτικής 
της καταστάσεως έκήρυξαν έκεϊ δτι ή χώρα αύτη είναι ή κεφαλή τής Ε λ 
λάδος, κ’ έπ’ ούδενί λόγω θά δεχθούν νά θυσιασθή. ’Άλλως τε τήν έκπρο- 
σώπησιν τής 'Ελλάδος προς κατάπαυσιν τών έχθροπραξιών είχεν άναλάβει 
επί τέλους δ Βενιζέλος, καί τούτο άπετέλεσεν ένα είσέτι σπουδαιότατου 
λόγον, διά νά πιστέύσωμεν δλοι δτι τά πράγματα θά έξειλίσσοντο τού λοι
πού κατ’ ευχήν. "Ητο καί είναι άκόμη τόση ή πεποίθησις τού θρακικού λαού 
προς τόν μεγαλεπήβολον δημιουργόν τής άειμνήστου Μεγάλης Ελλάδος 
τών Σεβρών, ώστε δέν άμφέβαλλεν δ κόσμος δτι δ άριστοτέχνης αυτός τό
σων διπλωματικών έπιτυχιών είς τό παρελθόν ήτο ικανός νά στρέψη όπίσιο 
τώ πολιτικά ρεύματα προς τάς πηγάς των καί νά μετατρέψη άρδην τήν 
κατάστασιν μέ τήν μεγάλην έπιρροήν του πλησίον τών ’Ισχυρών. Μάτην με
ρικοί έξ ιδιοσυγκρασίας άπαισιόδοξοι έκίνουν περιλύπως τήν κεφαλήν καί 
προέλεγον δεινά διά τήν Θράκην κατόπιν άπό τήν ήτταν έν Μικρή. Άσία. 
Οί περισσότεροι δέν ήθελαν νά ίδουν τήν έπερχομένην καταιγίδα. Καί δταν 
αί εφημερίδες έδημοσίευσαν κατά τάς τελευταίας ήμέρας τού Σεπτεμβρίου 
τήν φοβεράν είδησιν δτι δ Βενιζέλος άπηλπίσθη ώς προς τήν σωτηρίαν τής 
’Ανατολικής Θράκης, ή δημοσίευσις έξελήφθη ώς σκόπιμος, καί ύπεστηρίχθη 
μέ άξιοθρήνητον σοβαρότητα δτι άπό διπλωματικήν υστεροβουλίαν φαί
νεται έκεΐνος υποχωρητικός, διά νά προκαλέση μεγαλυτέρας άξιώσεις τής 
Τουρκίας καί διεγείρη εναντίον της τήν άντίδρασιν τών ευρωπαϊκών Δυνά
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μεων, διά νά έπωφεληθώμεν ήμεϊς τελικώς από τήν κατάστασιν. Δέν έλειψαν 
μάλιστα οΰτε εις τήν περίστασιν αυτήν οί ευφάνταστοι, οί όποιοι μέσα είς 
τήν ποιητικήν ατμόσφαιραν τοϋ καφενείου, έπλασαν σχέδια τερπνά, καί 
φήμαι έκυκλοφόρησαν αδέσποτοι δτι έπέκειτο προέλασις του ελληνικού 
στρατού προς τήν Π όλιν τών ονείρων μας, καί είς τάς φήμας έκείνας έδιδε 
προσοχήν ό ατυχής θρακικός πληθυσμός διά τόν άπλούστατον λόγον δτι ή σαν 
ευχάριστοι.

Μέ τοιαύτας αστήρικτους ελπίδας έλικνίζοντο οί 'Έλληνες τής ’Ανατο
λικής Θράκης έν τελείρ. παραγνωρίσει τών συμβαινόντων μέχρι τής ένάρ- 
ξεως τής καταστροφής, δπως ό ευσεβής λαός τής Κωνσταντινουπόλεως κατά 
τάς τρομεράς ήμέρας τής πολιορκίας αυτής υπό τών Τούρκων. Ά λ λ ’ ή πα- 
ραίσθησις αΰτη ήτο φυσικόν νά διαλυθή όδυνηρώς από τήν δλως αντίθετον 
φοράν τών πραγμάτων. Διά τούτο οί Θράκες άq)υπvίσθησαv έντρομοι από 
τόν κρότον τής είδήσεως περί τής υπογραφής τού απαίσιου πρωτοκόλλου 
τών Μουδανιών καί άντελήφθησαν διά μιας ολην τήν τραγικότητα τής κα- 
ταστάσεως, ή οποία δέν έπεδέχετο πλέον ούδεμίαν αναβολήν καί θεραπείαν. 
’Έ πα θα ν δέ τότε μίαν απότομον ψυχολογικήν μεταστροφήν. ’Έπεσαν ακρι
βώς είς ιό  αντίθετον άκρον τής τελείας άπογνώσεως, καί χωρίς νά γνο)- 
ρίζουν τ ί κάμνουν, χωρίς νά θέλουν ν ’ ακούσουν τίποτε, ένα μόνον έκοίτα- 
ζαν, πώς νά φύγουν μίαν ώραν άρχήτερα έγκαταλείποντες τά πάντα. ’Έ τσ ι 
μόνον είνα ι δυνατόν νά έξηγηθή τό παράδοξον γεγονός δτι ή έκκένωσις τής 
’Ανατολικής Θράκης μολονότι ήμπορούσε νά γίνη μέ κάποιαν ψυχραιμίαν 
καί τά ξ ιν  έντός τών ώρισμένων προθεσμιών, δπως ήτο κανονΛτμένον μέ' 
τάς σχετικάς συμφωνίας, έγινεν απεναντίας τόσον παραζαλισμένη καί βια
στική, καί τόσας έπέφερεν οίκονομικάς άπωλείας, ώστε ν ’ άμιλλάται ως πρός 
ταύτας μέ τήν άπερίγραπτον συμφοράν τής Μικρασίας. Έ πέρασαν έκτοτε 
δέκα ολόκληρα έτη πλήρη στενοχώριών καί έλπίδων, καί σήμερον, δτε έχομεν 
συγκεντρώσει τό λογικόν μας άποροΰμεν ίσως διά τήν καταλαβούσαν τότε 
άποτόμως τόν λαόν τής Θράκης νευρικότητα μετά τήν προτέραν αισιοδοξίαν 
του. Ά λ λ ’ ήτο καί τούτο επόμενον.Διότι έν τώ μεταξύ έφάνη από τάς περι- 
γραφάς τών έφημερίδων δλον τό μέγεθος τής έθνικής συμφοράς καί ή κα- 
τάστασις παρουσιάζετο τόσον ζοφερά, ώστε παρέλυε πάσαν ψύχραιμον 
σκέψιν. ’Επειδή δέ έξ άλλου καθ’ δλην τήν Θράκην εΐχον διαχυθή Μικρα- 
σιάται πρόσφυγες, καί δ ι’ αυτών καθίσταντο όσημέραι γνωστότεραι α ί φ ρ ι
καλεότητες τής Μικράς Ά σ ία ς, έκυριάρχησε βαθμηδόν δ φόβος δτι μάς άνέ- 
μενεν άφεύκτως ή ιδία τύχη, άν δέν έπρολαμβάνωμεν νά φύγωμεν πάραυτα. 
Έ φοβήθημεν δηλαδή δτι οί Τούρκοι διά νά μή άφίσουν νά τούς διαφύγη, 
τόση λεία, θά  ήρχιζαν άμέσως έξωθεν καί έσωθεν τήν δράσιν, οπότε θά 
έπηκολούθει γενική τών Ε λλήνω ν τής Θράκης σφαγή είς έκδίκησιν τών 
υπερβασιών, τάς οποίας είχαν διαπράξει έναντίον τών Τούρκων Κιρκάσιοι,
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’Αρμένιοι και Ρωμιοί κακοποιοί. ’Ή δη μέσα είς τήν σκοτισμένην φαντασίαν 
του έβλεπεν ό καθένας τάς φλόγας τής Σμύρνης. ’Ήκουεν έπελαύνοντας 
τούς αγρίους ίππεΐς τοΰ Κεμάλ. Καί μόλις συνήφθη ή σύμβασις τών Μου- 
δανιών, ή ιδέα τής φυγής έπεκράτησεν απ’ άκρου είς άκρον τής Θράκης, 
καί οί πλέον εκτεθειμένοι είς τόν κίνδυνον άψηφοΰντες έκ τοΰ φόβου των 
τά υπάρχοντα αύτών καί ουδέ στιγμήν σκεφθέντες τούς βωμούς, τά ιερά 
καί τούς τάφους τών πατέρων των, ήρπασαν ό,τι έτυχεν εμπρός των καί έρρί- 
φθησαν έξω φρενών είς τούς δρόμους άρκούμενοι νά σώσουν έστω καί μόνην 
τήν ζωήν των. Έ ν μέσω τής γενικής συγχύσεως καί τοΰ απαραδειγμάτιστου 
φόβου είναι άξιον σημειώσεως ότι εύρέθησαν καί ολίγοι τολμηροί, οί όποιοι 
αποφάσισαν νά παραμείνουν ύπό τό τουρκικόν καθεστώς, όπως λ.χ. είς τάς 
Σαράντα Εκκλησίας. ’Αλλά τά χωρία έξεκενώθησαν άμέσως καί έμειναν 
τελείως έρημα κατοίκων, διότι ώς έκ τής έλλείψεως πάσης ασφαλείας είς 
τήν ύπαιθρον έθεωρεΐτο βέβαια ή σφαγή. Επίσης δέν έτόλμησε νά μείνη 
■ψυχή είς τάς πόλεις τάς εύρισκομένας πρός τό μέρος τής τουρκικής μεθο
ρίου. Είς τήν ιστορικήν Σηλύβριαν είχεν άποφασισθή έν συσκέψει τών προ
κρίτων πρός τοΰτο νά παραμείνη ό έλληνικός πληθυσμός, τοσούτω μάλλον, 
καθόσον συμπεριφερθείς άξιοπρεπώς πρός τό τουρκικόν στοιχεΐον κατά τό 
διάστημα τής ελληνικής κατοχής δέν άνέμενεν έκ μέρους του αντίποινα. 
Άλλά τόσον έτρόμαξαν άπό τήν τολμηράν των άπόφασιν αυτοί οί συνηγο- 
ρήσαντες ύπέρ τής παραμονής, ώστε τήν έπομένην έσπευσαν πρώτοι νά 
πάρουν τάς άποσκευάς των καί νά άναβοΰν είς τό άτμόπλοιον. Οί δέ κά
τοικοι τοΰ Έξαστέρου έν μέσω τών έκτεταμένων άμπελοόνων τοΰ ωραίου 
παρά τήν Προποντίδα χωρίου τής έπαρχίας Συληβρίας άφοΰ κατέβηκαν 
είς τήν έγγύς παραλίαν διά νά φύγουν, έπέστρεψαν είς τάς οικίας των, διότι 
ό μουτεσαρίφης Μετρών τούς παρώτρυνε νά μή έκπατρισθοΰν, έγγυώμενος 
διά τήν άσφάλειάν των. Μαθόντες όμως ότι έφευγαν άθρόοι όλοι οί περίοικοι 
έξ ’Επιβατών, Δελλιωνών, Φαναριού κ.ά. δέν άργησαν ν’ άλλάξουν γνώμην. 
Καί είς τήν Τσόρλου ό Μητροπολίτης Χρυσόστομος προσεπάθησε νά συγ- 
κρατήση μέρος τουλάχιστον τών ορθοδόξων τής έδρας του διά νά μή δια- 
λυθή ή Κοινότης, πράγμα τό όποιον έφάνησαν ότι είλικρινώς έπεθύμουν καί 
οί έγχώριοι Τοΰρκοι. Διότι έν γένει οί φρονιμώτεροι έξ αυτών έβλεπαν μέ 
κατάπληξιν τήν άθρόαν φυγήν τών Ελλήνων καί ήσθάνοντο κάποιαν άνη- 
συχίαν έκ τούτου φοβούμενοι μή πάθουν κατόπιν το ίδιον καί αυτοί. Ά λλ’ 
είς τή γενομένην πρός τοΰτο σύσκεψιν έντός τής μητροπολιτικής έκκλησίας 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τήν εσπέραν τής 2ας ’Οκτωβρίου 1922 ή σχε
τική πρότασις τοΰ σεβαστοΰ 'Ιεράρχου Τυρολόης έπνίγη μέσα είς τάς φωνάς 
όλων σχεδόν τών παρευρεθέντων, τούς οποίους είχε καταλάβει άκατάσχετος 
ορμή πρός φυγήν. 'Τπό τάς αύτάς περίπου συνθήκας άπεφασίσθη αυτο
μάτως καί ήρχισεν ή έκκένωσις παντοΰ, τό δέ χείριστον ύπήρξεν ότι κατά
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την δεινήν εκείνην ώραν κάνεις δεν έστάθη ικανός νά έμπνευση ύλίγον θάρ
ρος είς τον περίφοβον κόσμον καί περιορίση τήν μοιραίαν καταστροφήν.

Δέν ήμπορούσαμεν βεβαίως είς δ σημεΐον είχαν φθάσει τά πράγματα 
νά μείνωμεν τότε ώς κράτος έν Θράκη, διότι έκτος τής στρατιωτικής μας 
ακαταστασίας καί αί πολιτικοί συνθήκαι ήσαν έξαιρετικώς δυσμενείς διά τήν 
Ελλάδα. Επίσης θά ήτο λίαν έπικίνδυνον νά παραμείνη είς τήν Θράκην δ 
έλληνικός πληθυσμός μετά τήν κατάλυσιν τής έλληνικής κυριαρχίας, διότι 
ήπειλεΐτο ή ζωή χιλιάδων. ΤΗτο δμως δυνατόν νά καταβληθή μεγαλύτερα 
παρά τών αρμοδίων προσπάθεια, διά vex συντελεσθη μέ κάποιαν ψυχραιμίαν 
ή έκκένωσις μέχρι τής τεταγμένης προθεσμίας, ή οποία ήμποροΰσε νά έπε- 
κταθη λιγάκι είς τό τέλος, οπότε κατά μέγα μέρος θά έσώζετο ό αδίκως έγ- 
καταλειφθείς επί τόπου ανεκτίμητος πλούτος. Δυστυχώς οί 'Έλληνες φύσει 
αντίθετοι δντες προς πάσαν πειθαρχίαν καί τάξιν, συνηθίσαντες δέ κατά το 
διάστημα του πολέμου νά προελαύνουν διαρκώς, δέν προέβλεψαν τό ένδεχύ- 
μενον τής ολοσχερούς έκκενώσεως τής ΘράκηςΓ ούτε μετά τήν πτώσιν τής 
Σμύρνης, δτε τό θρακικόν ζήτημα έτέθη πάλιν έπί τάπητος. Έ ν πρώτοις ή 
'Ανατολική Θράκη δέν είχε κατά τάς τραγικάς ήμέρας τής έξόδου Γενικόν 
Διοικητήν, καί είναι άνεξήγητον πώς ή Έπανάστασις τού 1922, ή οποία 
έκήρυξεν ώς πρώτιστον μέλημα αυτής τήν σωτηρίαν τής Θράκης δέν εύρεν 
αμέσως νά στείλη τόν κατάλληλον άνθρωπον, δστις θά παρηγορούσε τιόν 
λαόν καί θά έμετρίαζε τάς έκ τού πανικού καταστροφάς. Οί δέ διάφοροι 
άλλοι έν Θράκη έπίσημοι, οί όποιοι έκαμάρωναν κατά τάς τελετάς είς τόν 
σωλέαν τών έκκλησιών, έξηφανίσθησαν τρομοκρατημένοι. Οί αξιωματικοί 
συνεβούλευαν τόν κόσμον νά φύγη δσον ήμπορούσε σύντομα, καί ή ακέφαλος 
Γενική Διοίκησις τής Θράκης έδημοσίευσε μίαν κοινοποίησιν, διά τής οποίας 
ώριζε τούς σταθμούς καί τούς λιμένας, δπου έπρεπε νά συγκεντρωθούν οί 
θέλοντες νά φύγουν έκ τών διαφόρων περιφερειών. Ή  ατυχής έκείνη κοι- 
νοποίησις αντί νά συντέλεση είς τήν τακτικωτέραν έξοδον, έκορύφωσε μάλ
λον τόν πανικόν, διότι οί τρομαγμένοι 'Έλληνες τής Θράκης άνέγνωσαν υπό 
τάς γραμμάς της δτι ούδεμία ελπίς ύπελείπετο έκτύς τής αμέσου φυγής. 
Ούτως ώστε, δτε δ τελευταίως διορισθείς Γενικός Διοικητής στρατηγός Κα- 
τεχάκης άπεβιβάσθη τήν 3ην ’Οκτωβρίου είς Ραιδεστόν, είχεν ήδη κακήν 
κακώς αναχωρήσει τό ήμισυ τού πληθυσμού, εύρίσκετο δέ έπί ποδός δλος ό 
υπόλοιπος κόσμος έναγωνίως άναμένων είς τά σημεία τής έκκινήσεως τήν 
ώραν τής φυγής.

Ή  αταξία είχεν έπικρατήσει άπό τής πρώτης στιγμής, άφ’ ής έγνώσθη 
δτι κατά τό πρωτόκολλον τών Μουδανιών ό ελληνικός στρατός ώφειλε μέχρι 
τής 15ης ’Οκτωβρίου 1922 νά έκκενώση ολόκληρον τήν ’Ανατολικήν Θράκην 
καί νά διαπεραιωθή είς τήν αντίπεραν δχθην τού 'Έβρου. Ή  προθεσμία 
μάλιστα αύτη ήτο μόνον πενθήμερος διά τάς στρατιωτικάς μονάδας τών
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παραμεθορίων έπαρχιών Συληβρίας, Σεραγίου και Τυρολόης καί έτι μάλλον 
βραχύτερα διά τά τμήματα τών άκροτάτων θέσεων. Διότι τά ελληνικά στρα
τεύματα διαταχθέντα νά εγκαταλείπουν αμαχητί την χώραν ήσαν υποχρεω
μένα ν ’ άπομακρυνθώσιν άπό τά φυλάκια τής τουρκικής μεθορίου ευθύς άπό 
τής πρώτης ήμέρας τοϋ ’Οκτωβρίου, οϋτως ώστε καθημερινώς όπισθοχω- 
ροϋντα νά έχουν άποσυρθή μέχρι τής 7ης ’Οκτωβρίου έκ Τυρολόης καί είτα 
έκ τών άλλων έπαρχιίον βαθμηδόν. Καί είχε μέν άποφασισθή είς τά Μου- 
δανιά νά.παραμείνουν μέχρι τής 15 Νοεμβρίου αί κρατικαί ύπηρεσίαι μετά 
τής ελληνικής χωροφυλακής, συγχρόνως δέ διασυμμαχικά αποσπάσματα 
κατελάμβανον τά διάφορα κέντρα τής Θράκης. Ά λλ’ οί "Ελληνες κάτοικοι 
έχοντες ύπ’ δψιν δτι πρό ολίγων ημερών οί χριστιανοί έν Μικρασίμ έσφά- 
ζοντο έμπροσθεν τα>ν λαμπρών μας συμμάχων, δέν έθειόρουν τήν παρουσίαν 
των ώς έγγύησιν καί έβιάζοντο οπωσδήποτε νά φύγωσι, πριν νά έξαφανι- 
σθώσιν αί τελευταϊαι έλληνικαί έπωμίδες. Τόσος δέ ήτο δ τρόμος τοϋ πλη- 
θυσμοϋ, ώστε οί κάτοικοι τών πόλεων, αί όποΐαι έκειντο πλησίον τών σιδηρο
δρομικοί σταθμών ,ώς λ.χ. τής Τυρολόης έκκενώσαντες, έν σπουδή τάς οικίας 
των άπό τής 1ης ’Οκτωβρίου, συνεσσωρεύθησαν είς τόν σταθμόν, δπου δια- 
νυκτερεύοντες είς τό ύπαιθρον έν μέσο) τών άποσκευών των άνέμεναν έπί 
ήμέρας έκεΐ τήν σειράν των διά νά φύγουν, ένώ ήδύναντο άκωλύτως νά πα
ρατείνουν τήν διαμονήν των είς τήν πόλιν καί νά συμπαραλάβουν περισσό
τερα πράγματα.

Τό μεγαλύτερου κακόν έγινεν είς τούς πληθυσμούς τών μεσογείων 
έπαρχιών, δπου τά χωρία έξεκενώθησαν έν ριπή οφθαλμού, έγκατελείφθη 
άπειρος πλούτος είς ρουχικά, έπιπλα, σκεύη, έργαλεΐα, δημητριακά καί διά- 
ς',Όρα άλλα προϊόντα, ύπέστησαν δέ άνεπανόρθωτον οικονομικήν καταστρο- 
φήν οί κτηματίαι ιδίως καί οί καλύτεροι έν γένει νοικοκυραΐοι τής χώρας. 
’Επειδή α ί περιφέρειαι τού έσωτερικού ώς τής Β ιζύης, Γέννας, Χαριου- 
πύλεως, Μαλγάρων, Κεσσάνης κλπ. άπεΐχον άπό τήν μοναδικήν έν Θράκη 
γραμμήν τών ’Ανατολικών Σιδηροδρόμων καί τούς όρισθέντας πρός συγ
κέντρωσήν λιμένας, έκαστος χωρικός εύρέθη άμέσως είς τήν άμείλικτον 
ανάγκην νά στιβάζη δπως τύχη μέσα είς ένα άμάξιον άπαραίτητα τινά άντι.- 
κείμενα καί νά τά μεταφέρη είς τόν πλησιέστερον λιμένα, δπου έπερίμεναν 
έπί ήμέρας, τό σωτήριον άτμόπλοιον, πού θά τούς έπαιρνε νά τούς άποβι- 
βάση είς τάς άκτάς τής Ελλάδος. Ή  άν ήτο μάλλον άνυπόμονος, έπροτι-· 
μοϋσε νά άκολουθήση τήν άγουσαν είς τόν "Εβρον μέ καλομαθημένα πολ- 
λάκις γυναικόπαιδα, τά όποια πρώτην φοράν έπεχείρουν τόσον μακρυνόν 
ταξίδιον ύπό τοιαύτας συνθήκας. 7Ητο δέ σπαρακτικόν τό θέαμα τού βίαιου 
χωρισμού τών ανθρώπων έκείνων άπό τά μέρη, οπού ό καθένας έμεγάλωσε 
καί άπό τά πράγματα, τά δποϊα μετεχειρίσθη, καί φαντάζεται τις τήν άπελ- 
πισίαν έκείνων, οί όποιοι καθυστερούσαν κατά τήν φυγήν, έλλείψει μεταφο



ρικών μέσων, και μή δυνάμενοι νά παραμείνωσι μόνοι είς τά έρημουμενα 
χωρία έρριπταν ένα σκέπασμα επάνω είς τό φορτίον τοΰ γείτονος καί ακο
λουθούσαν πεζή τήν ατελείωτη συνοδείαν των κάρρων. ’Επειδή δέ προ ολί
γω ν ήμερων εΐχον εκκινήσει καί οί έκ Μ ικρά; Ά σ ία ς  πρόσφυγες, δλαι γε
νικώς αί προς τόν "Εβρον οδοί έπλημμΰρισαν από τά φευγοντα πλήθη ενός 
κόσμου πρό τίνος άκόμη εΰτυχοΰς, δστις, χωρίς νά πταίη είς τίποτε, έξη- 
ναγκάσθη, τή ανοχή τής χριστιανικής Ευρώπης, νά έγκαταλείψη κατά τάς 
άρχάς τοΰ χειμώνος τάς ήσυχους φωλεός του. Ε ίς την Θράκην .ευρισκό
μενος κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής ελληνικής της ζωής, είδα πώς ή 
πατρίς μου Τσαντώ. ή μεγαλύτερα κωμόπολις τής περιφερείας Συληβρίας, 
διελΰθη εΰκολώτερον από δσον εκπνέει ένας άνθρωπος. Ε ίχεν αμιγή ελλη
νικόν πληθυσμόν τεσσάρων περίπου χιλιάδων κατοίκων. Π ιθα νώ ς συνε- 
πλήριονε τριών ή τεσσάρων αιώνων ζωήν, ως δΰναται νά είκάση τις έκ 
τοΰ πλήθους τών συντελεσθέντων γεωργικών έργων καί έκ τοΰ γεγονότος 
οτι ή αρχή τής συστάσεώς της δέν μάς μετεδόθη από καμμίαν αξιόπιστου 
παράδοσιν. Χρειάζεται άλλως τε νά περάσουν χρόνοι μακροί, έως δτου ένας 
ταπεινός συνοικισμός ιδρυόμενος έπάνω είς ένα ανώμαλο ύψωμα από πέντε 
έξη ορεσίβιας οικογένειας διαμορφωθή βαθμηδόν είς κώμην καί καταστή συν 
τώ χρόνω κωμόπολις μέ προέχουσαν κοινωνικήν τάξιν, μέ καλώς λειτουρ- 
γοΰντα κοινοτικά καθιδρΰματα καί μέ πληθυσμόν στοιχειωδώς πολιτισμένου. 
Ή - έξέλιξις έως δτου παρουσιάση αισθητήν πρόοδον βαδίζει σιγά, ως ό τα- 
ξιδεΰων διά βωδαμάξης. Μόνον δ δλεθρος δέν έχει ανάγκην τής βοήθειας 
τοΰ χρόνου. "Ηρκεσε τότε ν ’ άκουσθή δτι φεΰγουμε, καί ή άνθοΰσα έκεΐνη 
κωμόπολις μετεβλήθη αυτοστιγμεί είς οίκτρόν άνθρωπομάζωμα άπηλπι- 
σμένων ανθρώπων, οί όποιοι έκινοΰντο άλλόφρονες, έσπευδαν, έτρεχαν, έφευ
γαν, άποκομίζοντες πολλάκις άλλα πράγματα ά ντ’ άλλων, καί όσοι είχαν 
όπλα έπυροβόλουν δαιμονιωδώς είς τόν αέρα αΰξάνοντες ουτοο τήν σΰγχυσιν 
τοΰ αόπλου πληθυσμοΰ. Τ ά  δπλα έκεΐνα είχαν προορισθή δ ι’ δλως άλλοϊον 
σκοπόν. Μετά τήν πτώσιν τής Σμύρνης γειτονικόν τ ι Σύνταγμα είχε τήν 
έμπνευσιν νά διανείμη πολεμικά τινα  δπλα είς τά παραμεθόρια χωρία, διά 
νά άμυνθώσιν οί κάτοικοι έν ένδεχομένη εμφανίσει τουρκικών συμμοριών. 
’Αλλά τό αποτέλεσμα υπήρξε τελείως αντίθετον. Δ ιότι λιποτάκται τινές τοΰ 
στρατοΰ μετ’ άλλων άτάκτων στοιχείων άρπάσαντες κατά τάς παραμονάς τής 
έκκενώσεως τά χορηγηθέντα δπλα τά μετεχειρίσθησαν μάλλον έναντίον τών 
συμπολιτών των. 'Έ να ς παλληκαράς εξ αυτών είσήλθεν αΰθαιρέτως είς τό 
πατρικόν μου κτήμα, καί έπήρεν ένα άλογό μας, άνεκτίμητον δ ι’ έκείνας τάς 
ήμέρας μέσον μεταφοράς. 'Ό τ α ν  δέ μαζί μέ τόν γέροντα πατέρα μου Γρη- 
γοράσκον Κ εχαγιάν έπήγαμεν είς τά πόδια του καί τόν παρεκαλέσαμεν νά 
μάς τό έπιστρέψη, αυτός είς άπάντησιν μάς έδειξε άπειλητικώς τό δπλον 
του. 'Ό τ α ν  δέ μετ’ όλίγας ήμέρας έδόθη τό σύνθημα τής φυγής, οί έν λόγφ
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φαυλόβιοι άφήρεσαν βιαίως άμαξας, έκλεψαν ζώα καί διαπράξαντες φοβέ
ρας διαρπαγάς έδραπέτευσαν οι ένοπλοι αυτοί προ τών γυναικοπαιδών, έν- 
οπείροντες πανταχοΰ τον τρόμον. "Ενεκα τών ασχημιών τούτων, ή ασφά
λεια έλειψεν αμέσως είς τήν ύπαιθρον, ούτως ώστε ό οικογενειάρχης ό ό
ποιος κατώρθωνε μέ μυθικάς δυσχερείας νά μεταφέρη έν τάχει μερικάς άπο- 
σκευάς είς τόν λιμένα τής Συληβρίας ή τής Ή ρακλείας δέν είχε πλέον τό 
θάρρος νά διακινδυνεΰση άκόμη μίαν φοράν, διά νά έπανέλθη είς τό δίωρον 
άπέχον χωρίον του, δπου τόν έπερίμεναν παραπονεμένα τόσα πράγματα, μέ 
τά όποια συνάψανε τήν ζωήν του ό χωρικός. Ταϋτα δέ έγίνοντο τάς πρώτας 
ήμέρας του ’Οκτωβρίου, καθ’ ήν στιγμήν είς τήν Σηλυβρίαν έμενεν είσέτι 
ολόκληρον Σύνταγμα καί είς τήν Τυρολόην ήδρευεν ή Τρίτη Μεραρχία. 
Ά λ λ ’ α ί στρατιωτικοί μονάδες άσχολούμεναι είς τάς προπαρασκευάς τής 
φυγής, έφρόντιζαν μόνον νά είναι έμπροθέσμως πέραν τοϋ "Εβρου, διά τό 
όποιον έδέχθη συγχαρητήρια τότε ό "Ελλην αρχιστράτηγος. Π αρέλειψαν 
όμως νά λάβουν τά ένδεικνυόμενα άπό τήν περίστασιν μέτρα διά τήν κανο- 
νικωτέραν έξοδον τοϋ πληθυσμού καί τήν διάσωσιν τών περιουσιών του. 
'Ωσάν νά μή άρκοϋσαν μάλιστα α ί ταλαιπωρίαι, τάς οποίας ύφίσταντο οί 
έκπατριζόμενοι Θράκες έκ τών ανθρωπίνων σφαλμάτων, έπιπτε συνεχώς καί 
βροχή έκ τοϋ ούρανοϋ, ή οποία έπότιζε τούς έγκαταλειπομένους είς τούς 
Τούρκους αγρούς καί κατετυράννει τούς θλιβερούς ταξιδιώ τας αύξάνουσα 
τάς δυσκολίας τής κατά ξηράν κοπιώδους πορείας. ’Ή ρκει, λ.χ., νά σπάση 
καθ’ οδόν ένα κάρρο, οπότε τό μακρόν καραβάνιον έσταμάτα παρευθύς καί 
τρομάρα έκυρίευε τούς όπίσω έρχομένους, οί όποιοι έφαντάζοντο έν τή έκ- 
ρύθμω ψυχολογική των καταστάσει δτι οί Τούρκοι έπέπεσαν έπί τής πρωτο- 
πορείας καί ήρχισεν ή σφαγή. Ε ίς μ ίαν σύντομον περιγραφήν δέν είναι δυ
νατόν νά ζωγραφισθή ό ψυχικός σπαραγμός τών προσφύγων, ή έκ τών κιν
δύνων αγωνία καί τά ατελείωτα τραγικά περιστατικά, τά όποια έλάμβανον 
χώραν καθ’ όδόν. Α ί φρέναι δλων είχαν ζαλισθή. Τά καλά αισθήματα ήτό- 
νησαν, καί τά πλέον πολύτιμα πράγματα έχασαν τήν αξίαν των, ελλείψει 
μέσων μεταφοράς. ’Α ξίαν είχαν τότε μόνον τά κάρρα καί τά άλογα. Δ ι’ ένα 
ίππον λ.χ. συνήπτετο ομηρική μάχη, καθ’ ήν ό θρασύς ισχυρός τόν άφαι- 
ροϋσε βιαίως άπό τόν άσθενέστερον, αδιαφορών αν ό τελευταίος οϋτος ήτο 
ομοχώριος, γνώριμος ή φίλος. Κ ατά τήν ώραν τού έσχάτου έκείνου κινδύνου 
τό αίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως έπνιγε κάθε άλλην φωνήν εύγενή. "Ο ,τ ι 
άπετέλει τόν κοινωνικόν άνθρωπον έχάνετο. Τό έπίχρισμα τού πολιτισμού 
έπιπτε, κ’ έξορμοΰσαν αίφνιδίω ς άγνωστα ένστικτα τής πρωτογόνου επο
χής, τά όποια έκοιμώντο έως τότε είς τό βάθος τής ψυχής τών ανθρώπων.

Τό φαινόμενον δέν ήτο άνεξήγητον. Διότι ύπερέβαινε τήν ψυχικήν άν- 
τοχήν τών πολλών νά βαστάσουν ψυχραίμως τήν έθνικήν καί άτομικήν των 
καταστροφήν. Διετρέχομεν μίαν έξ έκείνων τών στιγμών τής ιστορίας μας.
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καθ’ ας, ό ελληνισμός δ,τι έδημιοΰργησεν είς διάστημα αιώνιον τό κατα
στρέφει είς μίαν στιγμήν ένεκα κυρίως τοϋ μίσους, τό όποιον άπό κληρονο
μικήν κατάραν τρέφουν οί 'Έλληνες έναντίον τών Έλλήνιον. Τέκνα τής 
αιώνιας καί αδιόρθωτου Ελλάδος έκαλλιέργησαν κατά τήν εποχήν τοϋ Με
γάλου Πολέμου τόν σπόρον τής εθνικής διαιρέσεως, έξ ής έπήλθε κατά 
πρώτον ή Μικρασιατική καταστροφή. 'Ένα μικρόν διάλειμμα έπηκολοΰθησε 
μετ’ αυτήν, καί ήρχισε νά γεννάται ή σκέψις δτι είς τήν σιτοφόρον Θράκην 
ήδϋναντο νά εϋρουν άσυλον καί τροφήν οί έκ Μικράς Ά σίας πρόσφυγες καί 
νά συμμαζευθή ό δοκιμαζόμενος Ελληνισμός είς ένα συνεχή δγκον άπό τοϋ 
Ταινάρου μέχρι τής Μαύρης Θαλάσσης. Άλλά προτοϋ συνέλθιομεν άπό τό 
πρώτον πλήγμα, διετάχθημεν ν’ άφίσωμεν καί τήν Θράκην. Καί ήμεΐς, οί 
τοσοϋτον καυχώμενοι διά τήν αρετήν τών προγόνων μας, χωρίς νά χΰσω- 
μεν μίαν κάν ρανίδα αίματος έφύγαμεν άμέσως πατεϊς με πατώ σε, έγκατα- 
λείψαντες άπό τόν φόβον μας δ,τι εΐχαμεν έκεΐ. Καί τήν μέν υλικήν ζημίαν 
τήν προελθοϋσαν έκ τής έγκαταλείψεως περιουσιακών στοιχείοκν αξίας πολ
λών εκατομμυρίων λιρών έξετίμησαν ήδη κατά προσέγγισιν αί έκτιμητικαι 
έπιτροπαί. Άλλά τήν έθνικήν ζημίαν, τήν όποιαν έπέφερεν ή άπίστευτη α
πώλεια τής Θράκης ποιος νοϋς θά ϋπολογίση ποτέ; Διότι μέ τήν έκκένωσιν 
τής Ανατολικής Θράκης έξερριζώθη ό άπό άμνημονεύτου χρόνου κατσι
κών έν αυτή Έλληνικός πληθυσμός, ό όποιος άπετέλει ένα έκ τών θαλερω- 
τέρων κλάδων τοϋ άειθαλοϋς καί πολυπαθοϋς έλληνικοϋ δένδρου, οϋτω δέ 
έκόπη προσοόρας ή ελληνική συνέχεια πρός τήν κοσμοξακουσμένην Πόλιν.

Έ ξ  άλλου ή έσπευσμένη έκκένωσις τής Ανατολικής Θράκης ειχεν ώς 
αποτέλεσμα τήν διασποράν τών κατοίκων της καθ’ δλην τήν Ελλάδα καί 
τήν γενικήν διάλυσιν τών άξιολόγων Κοινοτήτων της. Σήμερον θά ήσαν 
άσυγκρίτως όλιγώτερα τά δεινά τής προσφυγιάς, καί τό άτελείωτον προσφυ- 
γικόν ζήτημα θά ήτο έν πολλοΐς λελυμένον, έάν οί πρόσφυγες τής αυτής προ- 
ελεύσεως ήτο δυνατόν νά συγκεντρωθούν είς ώρισμένας περιοχάς, καί έφ- 
ηρμόζετο ή συστηματική είς έκαστον συνοικισμόν έγκατάστασις προσώπων 
έκ τής αυτής καταγομένων κοινότητος. Οί οϋτω έγκαθιστάμενοι πρόσφυγες 
θά αντιμετώπιζαν εϋκολώτερον τόν σκληρόν αγώνα τής ζωής, διότι θά πε- 
ριεστοιχίζοντο άπό συγγενείς, γνωστούς καί ομοχώριους. Θά ήσαν επομέ
νως όλιγώτεροι οί θάνατοι οί όποιοι έπήλθον έκ νοσταλγίας, ήθικοϋ μαρα- 
σμοϋ καί στερήσεων κατά τά πρώτα ιδίως έτη. Θά ύφίσταντο δέ έπί τό αυτό 
δλα τά κοινοτικά στελέχη, διά τών όποιων έκάστη έν Τουρκίρ. κοινότης αϋ- 
τοδιοικεΐτο έπί πολλάς γενεάς, καί προώδευε τό Γένος, καίτοι διετελοϋμεν 
ϋπό ζυγόν ξενικόν. Θά ήδϋνατο μάλιστα έάν οϋτοος άπεκαθίστατο ό προσ- 
φυγικός κόσμος ν’ άποβή παράγων προόδου είς τάς νέας του εστίας, δπου 
φαίνεται σήμερον άνίκανος πολλαχοϋ νά συντελέση είς τήν καλυτέραν ρϋθ- 
μισιν τών κοινών καί ν ’ άντιπροσωπευθή καταλλήλως, λόγω τής προεκτε-
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5είσης κακής του συνθέσεως. Άλλα ή άτακτος φυγή τών κατοίκων τής: 
Θράκης καί ή ανάμικτος μετ’ άλλων προσφύγων έγκατάστασις αύτιόν 
άνά πέντε καί δέκα πολλάκις οικογένειας είς διάφορα μέρη κατέστησαν αδύ
νατον τήν κατά τον ανωτέρω τρόπον έγκατάστασιν καί έν πολλοϊς εξουδε
τέρωσαν τήν αξίαν τοΰ θρακικού Ελληνισμού. Έ ν γένει διά νά έχη τις 
ιδέαν τοΰ μεγέθους τής θρακικής συμq?oράς θά έπρεπε πρό πάσης περιγρα
φής νά έχη γνωρίσει τήν έγκαταλειφθεΐσαν άνεκτίμητον χώραν. Νά έβλεπε 
τάς άπεράντους πεδιάδας της, τά πλούσιά της τ ’ αρχοντόσπιτα, τάς πρασί- 
νας θαλάσσας τών άμπελιών της. At πλεϊσται τών πόλεων αυτής ίδρυθεΐσαι 
είς χρόνους πολύ άρχαιοτέρους τής τουρκικής κατακτήσεως διετήρησαν παρά 
τούς νεοτουρκικούς διωγμούς καί τάς έκ τών πολέμων φθοράς, άμύθητον 
Κοινοτικόν καί ιδιωτικόν πλούτον, είς κτίρια έπιβλητικά, είς ιυραΐα αγροκτή
ματα, είς πολυάριθμα ποίμνια καί κινητά παντός είδους. Είς περασμένους 
καιρούς έμόχθησαν γενεαί γενεών διά νά δημιουργήσουν τόν πλούτον τής 
Θράκης καί παραγάγουν τήν άνθησιν τού έκεϊ ελληνισμού, δστις έπί τουρ
κοκρατίας λόγφ μόνον ήτο υπόδουλος, πράγματι δέ ήτο κυρίαρχος τής 
χώρας. Διότι όχι μόνον έκανόνιζεν έλευθέρο^ς διά τών έθνικών προνομίο>ν 
τά τής έκπαιδεύσεως καί τής λατρείας του, άλλ’ είχεν αυτός κυρίως είς χεί- 
ρας του τό χρήμα καί έπρωτοστάτει είς τήν έμπορικήν κίνησιν. Είς τά μ ι
κρότερα άκόμη χωρία, τά όποια δέν σημειώνει ό χάρτης, ύπήρχεν ακμαίος 
Ελληνισμός, μέ παραδόσεις έθνικάς, μέ ήμερα ήθη καί ζηλευτήν έπίδοσιν 
είς τά διάφορα βιοποριστικά έργα. Μέ μεγάλην επιτυχίαν ιδίως έκαλλι- 
έργουν οί Θράκες τήν γήν, καί ό ουρανός κατά τό έτος έκεΐνο τής φυγής 
εΐχεν έξαιρετικώς ευλογήσει τήν φιλεργίαν των. Αί γόνιμοι πεδιάδες τής 
Θράκης, καίτοι ήσαν άτελώς καλλιεργημένοι μέ τό πατροπαράδοτον άροτρον 
τού Ησιόδου, άπέδωκαν συγκομιδήν πλουσίαν σφόδρα, αρκετήν δι’ έξα- 
γωγήν καί έπιτοπίαν κατανάλωσιν. ’Άφθονος δέ υπήρξε καί ή παραγωγή 
τών σταφυλών, έκ τών οποίων θά παρήγετο γνήσιος οίνος, απαραίτητον τής 
ευζωίας έφόδιον. Ά λλ’ ή βάσκανος μοίρα ένέπαιξε τούς Θράκας σκληρά. 
Α φού πρός στιγμήν τούς έχάρισε τό μέλι καί τό γάλα τής Γ’ής Χαναάν, 
παρευθύς μετανοήσασα τούς άπέσπασεν άπ’ αυτά άποτόμως καί τούς έξε- 
σφενδόνισε πτωχούς καί αστέγους μακράν. Διό καί ή άνάμνησις τής ευφο
ρίας έκείνης έπηύξανε τήν οδύνην τών Θρακών έκ τού λυπηρού έκτοπισμού 
καί τής έγκαταλείψεως τών πάντων. Είχεν άφεθή έπί τόπου ολόκληρος σχε
δόν ή παραγωγή σιτηρών τού έτους έκείνου. Τά ατελείωτα θρακικά δημη
τριακά έγκατελείφθησαν μέ άλάλητον πόνον είς τάς ύπερπληρωμένας άπο- 
θήκας των, καί τούτο ένεκα κυρίως τής παραχωρήσεως τού προνομίου τής 
έξαγοράς των είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, δυνάμει τού όποιου αφού άνέ- 
λαβεν μονοπωλιακώς νά άγοράση όλην τήν έσοδείαν τού έτους έκείνου είς 
όρισθεΐσαν αύθαιρέτως μετρίαν τιμήν, έπαυσε πάσαν πράξιν αγοράς κατά



76 Ε Κ Κ Ε Ν Ω Σ I Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  —  Μ Ι Α  Θ Λ Ι Β Ε Ρ Α  Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Σ

τό δεύτερον δεκαπενθήμερον τού Σεπτεμβρίου, δτε έφάνη μαυρίλα είς τόν 
ορίζοντα, καί λαχταρούσαν οί δυστυχείς γεω ργοί πώς νά πωλήσουν ποσό
τητα τινά  σιτηρών, διά νά πληρώσουν τά  χρέη των και έφοδιασθώσι με 
ολίγα χρήματα διά κάθε απρόοπτον. Ή τ ο  δηλαδή και αυτό εν έκ τών απο
τελεσμάτων τής έλληνικής απρονοησίας, δτι δχι μόνον έξερριζώθη ό θρα- 
κικός έλληνισμός, άλλ’ ήναγκάσθη νά φύγη πτωχός καί σαστισμένος είς 
τήν Ε λλάδα, ήναγκάζετο δέ καί τό Κράτος άργότερον νά φέρη σιτάρι άπό 
τήν Α ργεντινή ν , προς διατροφήν τού πληθυσμού τού ύπεραυξηθέντος διά 
τών προσφύγων, οί όποιοι άφήκαν είς τάς εστίας των σιτηρά αρκετά διά νά 
θρέψουν δλην τήν χώραν.

Έ ν  γένει μέρος μόνον έσώθη άπό τόν πλούτον τής Θράκης. Ο ί άξιο- 
θρήνητοι σωροί τών δεμάτων, τά όποια ό διαβαίνων τόν "Εβρον έβλεπεν 
άτάκτως έρριμένα πέριξ τών σιδηροδρομικών σταθμών, μαζί μέ τάς άπο- 
σκευάς τών άναχωρησάντων διά θαλασσίας όδού παν δ,τι διεσώθη άπό τήν 
άκμήν καί τόν πλούτον τού θρακικού ελληνισμού. Μέ ολίγα εφαπλώματα 
καί έπιπλα, τά όποια έξεπροσώπουν πολλάκις σημαντικάς περιουσίας περ
νούσαν οί πρόσφυγες Θράκες άπηλπισμένοι τόν ποταμόν καί μόλις έπαιρναν 
τήν άναπνοήν των, έξηκολούθουν τό μαρτυρικόν των ταξίδιον πρός νότον 
έν μέσω άπειρου πλήθους μετακινουμένου διαρκώς καί μηχανικώς άπό τήν 
δυτικήν πλευράν τού "Εβρου πρός τήν Μακεδονίαν. Π αντού άκαταστασία, 
συνωστισμός, παραζάλη, άταξία  καί σύγχυσις. Κ ανείς δέν ήξευρε πού πη
γα ίνει καί πώς θά περάση τόν έπερχόμενον χειμώνα, άλλ’ έσπεύδαμεν δλοι 
ν ’ άπομακρυνθώμεν δσον τό δυνατόν περισσότερον άπό τά  έπεκταθέντα 
τουρκικά δρια διά νά άνακτήσωμεν τήν φυγαδευθείσαν ψυχικήν μας ήρε- 
μίαν κα ί νά μή κινδυνεύωμεν εφεξής άπό οίονδήποτε άπρόοπτον, Ε ίς τόν 
δρόμον δέ αυτόν τής άτάκτου φ υγής μάς ήκολούθουν περισσότερον ημών 
άξιολύπητα τά ολίγα έν Θράκη άπομεινάρια τού κατασφαγέντος άρμενικού 
έθνους. Συγχρόνως έφευγον κατά χιλιάδας καί έκ Κωνσταντινουπόλεως οί 
"Ελληνες, καί βέβαιον έθεωρεΐτο δτι ολόκληρος ό έκει έλληνισμός θά  διαρ- 
ρεύση, οπότε θά ήτο έτι μάλλον δυσχερής ή θέσις τών προσφύγων είς τήν 
Ελλάδα. Ό  νους τού άνθρώπου έζαλίζετο καί άρρωστούσεν ή ψυχή άπό 
δσα έβλεπε νά γ ίνω ντα ι καί άπό δσα έφοβεΐτο δτι θά συμβούν. Ή τ ο  τόσον 
αποκαρδιωτική ή κατάστασις καί τόσον όλίγαι ήσαν α ί έλπίδες τής περισυλ
λογής, ώστε ένόμιζαν οί άπλοϊκοί δτι είχε φθάσει ή ώρα τής συντέλειας τού 
κόσμου. "Οσοι δέ είχαν διαβάσει Ιστορίαν, ένεθυμούντο τήν θέσιν τών χρ ι
στιανών κατά τήν μαύρην έποχήν τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, 
δτε δσοι έπρόλαβαν έκ τών κατοίκων αυτής κατέφυγον είς τήν Δύσιν, διά νά 
σωθούν, άπό τήν άκατάσχετον έχθρικήν καί βάρβαρον προέλασιν τών 
Τούρκων.

Α υτήν τήν φοράν έσταμάτησαν οί Τούρκοι είς τόν "Εβρον, καί ημείς
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περνοϋμεν ήσυχοι είς τάς νέας μας πατρίδας. Άλλά δέν ήμπορούμεν νά λη· 
σμονήσωμεν τήν γενέτειραν. Ό  νοΰς μας περιφέρεται διαρκώς στά εύ?ω- 
γημένα θρακικά χώματα. Περιπλανάται είς τούς λόφους τής ιδιαιτέρας 
έκαστου πατρίδος. Π έτα είς τήν συνοικίαν τοΰ χωρίου, δπου ό καθένας 
έπαιζε κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν. Έμβαίνει είς τήν ένοριακήν έκκλη
σίαν, δπου έγένοντο κατανυκτικαί άκολουθίαι καί άπό κάθε πέτραν τών έγ- 
καταλειφθέντων έκείνων μερών αποκομίζει και μίαν γλυκεΐαν άνάμνησιν. 
Μέ τήν -ψυχικήν αυτήν διάθεσιν παν τό έκεΐ αποκτά διά τής φαντασίας μας 
μεγαλυτέραν αξίαν, καί μάς φαίνεται έκ τούτου δτι δλα ήσαν καλύτερα 
έκεΐ, καί δτι τάχα εύτυχούσαμεν δλοι. Ά πό δλα δέ αυτά διατηρείται άσβε
στος δ πόθος τής -ψυχής μας νά ίδωμεν ήμέρας χαράς έπανερχόμενοι είς τήν 
αδίκως άπολεσθεΐσαν ώραίαν πατρίδα. ’Άλλωστε τοΰτο αποτελεί έπιτακτικήν 
ανάγκην τοϋ έθνους. 'Όσον δέ περνά ό καιρός τόσον ή ανάγκη πιέζει τό 
έθνος νά εΰρη τρόπον νά έπεκταθή πρός τήν Ανατολικήν Θράκην, διά νά 
δροσισθή άπό τόν άέρα δύο άκόμη έλληνικών θαλασσών, απαλλαγή άπό 
τον κλοιόν τοϋ φρικτοϋ συνωστισμοϋ πού τό περισφίγγει καί άναπληρώση 
είς τό μέλλον έν μέρει τάς ζημίας, τάς οποίας έπροξένησεν ή έγκατάλειψις 
τής Θράκης. Μάτην άγωνιά άπό τής Μικρασιατικής καταστροφής ή Ελλάς 
προσπαθούσα νά λύση μέ τά υπάρχοντα μέσα της τό προσφυγικόν, τό άγρο- 
τικόν, τό έργατικόν καί τά λοιπά προβλήματα τής χώρας, τά όποια όξύ- 
νονται όλονέν. Μάτην καταβάλλονται προσπάθειαι πρός συμπλήρωσιν τής 
άποκαταστάσεως τών αστών καί άγοράζεται άραβόσιτος πρός διατροφήν 
τών αγροτών καί γίνονται άτελείωτοι άναδασμοί καί διανομαί τών άνε- 
παρκών της γαιών. Τά ώς άνω κολοσσιαία ζητήματα θά τά λύση ή έξά- 
πλωσίς μας είς τήν Θράκην μέ τάς άχανεϊς της έκτάσεις, μέ τήν ευφορίαν 
τών γαιών της καί μέ τό άριστον κλίμα της. ’Έ γινε καταφανέστατον πλέον 
δτι ή Ελλάς θά πάθη άπό άσφυξίαν άνευ τής Ανατολικής Θράκης, καί χρε- 
ωστεΐ νά ξανακάμη μίαν ημέραν ελληνικήν τήν χώραν ταύτην, δπως ήτο 
χθές καί προχθές καί άπό άμνημονεύτων χρόνων. Εκείνην τήν ήμέραν θά 
σωθη ασφαλώς ή Ελλάς, καί άς εύχηθώμεν νά μήν άργήση πολύ.

Ξάνθη, Νοέμβριος 1932
Φ Ω ΤΙΟ Σ Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ



Μ Α Κ Ρ Α  Γ Ε ΦΥΡΑ

Π α λ α ιό ς  κ ά το ικ ο ς  Ο ύζού ν-Κ  ιοπροϋ κα ί ττρόσφυξ ηδη έγ κ α τεσ τη μ έν ο ς  έυ Δ ιδ υ μ ο τε ίχ φ ,  φι- 
'λόττονος δέ καί καλός φ ίλος, ό κ. ’ Ιω άννης Μ ιχ α η λ ίδ η ς ,  έττροθυμοττοιήθη να σ υ μ 
β ολή  ε ίς  τή ν  έκκλησ ιν  τού  Προέδρου τοΰ  Θ ρα κ ικοΰ  Κ έντρου  και ά ττέστε ιλε  ττρός 
δ η μ ο σ ίευ σ ιν  ά ν α μ ν η σ ε ις  κα ί ά φ η γή σ ε ις  του  δ ιά  τήν  μεγά λην  θρακικήν κωμόττολιν, 
καθώς καί τή ν  δ ιασοτθεϊσαν ττα τρ ιω τ ικ ω τά τη ν  δ ια θήκην  του  μεγάλου ευεργέτου τή ς  
Μ α κ ρ α ς  Γέφ υρας Ά ν δ ρ έ ο υ  Λ α μττα δα ρ ίδου  μ ε τά  τ ή ς  φ ω τογρ α φ ία ς αυτού. Τ α ΰ τσ  
δημ οσ ιευο μεν  ε ίς  τ ά  «Θ ρα κ ικά » , έχομεν δέ τή ν  γνώ μην  δ τ ι μέ τ ά ς  δύο ττραίγμοφτείαίς 
Βαφείδου, Μ ιχ α η λ ίδ ο υ  συμττληρώνομεν τήν  ε ικόνα  τή ς  ζω ής τή ς  έττοχής έκείνης, 
μ ια ς  δ ια κ ρ ιθ ε ίσ η ς  ε ίς  τό  έμττόριον καί τή ν  γ εω ρ γ ία ν  έλλην ικ ή ς  ττερ ιοχής καί έκ<· 
φ ράζομεν τ ά ς  ε υ χ α ρ ισ τ ία ς  μ α ς  ττρός το ύ ς  εύγενεΤς τού του ς  σ υ νερ γ ά τα ς  μ ας.

Κωμόπολις τής ’Ανατολικής Θράκης όνομαζομένη τουρκιστί Ούζούν- 
Κιοπρού ή Τιζσρί-Έργκινέ μεταφραζόμενον: Αριστερά τοΰ Έργίνου.

Τήν ονομασίαν της ελαβεν από τήν παρ’ αυτήν λιθίνην γέφυραν μή
κους 1302 μέτρων καί πλάτους 5,5 μέτρων καί έχουσαν 174 θόλους (τόξα). 
Ή  γέφυρα αυτη διασχίζει κοιλάδα, ήτις κατά τους χειμερινούς μήνας κατα
κλύζεται υπό τών ύδάτων τοΰ ποταμού Έργίνου καί ούτω προτού κατα
σκευαστή διεκόπτετο ή συγκοινωνία.

Ή  κατασκευή τής γέφυρας ήρχισε τώ 141*8 καί άπεπερατώθη τώ 1431 
έπί Σουλτάνου Μουράτ τού Β ',  ήτοι είς διάστημα 18 ετών.

Οί έργάται, οϊτινες έχρησιμοποιήθησαν ήσαν οί πρώτοι οίκισθέντες καί 
άπετέλεσαν τόν πυρήνα τών κατοίκων τής συν τώ χρόνω άναπτυχθείσης 
κωμοπόλεως.

Ώ ς  κτϊσμα ή γέφυρα είναι υπέροχος καί μεγαλοπρεπής καί κατά τήν 
εποχήν τών πλημμυρών παρουσιάζει οδραιότατον θέαμα.

Ή  πόλις κεϊται παρά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν άγουσαν έκ τής μιας 
πλευράς πρός Κωνσταντινούπολιν καί έκ τής αντιθέτου πρός τήν Άλεξαν- 
δρούπολιν καί Άδριανούπολιν, αί δέ γειτνιάζουσαι περιοχαί Κεσσάνης καί 
Μαλγάρων στερούμενοι σιδηροδρομικής συγκοινωνίας είχον τήν Μακράν 
Γέφυραν έπίνειόν των καί τά έμπορεύματά των διοχετεύοντο μέσω αυτής. 
Λόγω τούτου ήτο αύτη άξιόλογον εμπορικόν κέντρον, έξ ου καί ή οικονο
μική ζο^τικότης τών κατοίκων της, ιδία τών Ελλήνων είς χεΐρας τών οποίων 
εύρίσκετο ολόκληρον τό έμπόριόν της.

7Ητο έδρα ύποδιοικητού (Καϊμακάμη) καί Ειρηνοδικείου καί Έμπο- 
ροδικείου.

Οί κάτοικοί της άνήρχοντο είς 7.000 έκ τών οποίων περί τάς 2.500 
'Έλληνες,
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Είς δέ τήν επαρχίαν της ΰπήγοντο τά κάτωθι Ελληνικά χω ρία :
Καβακλή, Ψαθάδες, Καδίκιοϊ, Κοΰρτ, Καβατζίκ, Δερβενάκι, Μαλκότς, 

Λουλοΰκιοϊ, Τσιφλικάκι Μαστανάρ, Ζαλοΰφι. Ματξίρ-Καδίκιοϊ, Καραχαλίλ, 
Ζαλουφάκι, Άσλάν, Καραμπουνάρ, Γιαούπκιοϊ, Καράμτζα, Έσκίκιοϊ, Κα 
τίχαλα, Πασιά-Γενίτζε, Ντεμπερίκιοϊ, Τσαλίκιοϊ, Κίρκιοϊ, Δερέκιοϊ, Κωστή.

Ή  εκκλησία της έτιμάτο επ’ όνύματι τοΰ Ίιοάννου Προδρόμου. Πνευ- 
ματικώς ύπήγετο είς τήν Μητρόπολιν 'Ηράκλειας εκπροσωπούμενη υπό 
’Αρχιερατικού ’Επιτρόπου. Τοιοΰτοι, τελευταίοι, ήσαν οί Οικονόμος Παπα- 
παράσχος, Οικονόμος Παπαευγένιος, Οικονόμος ΙΤαπαμόσχος, ’Επίσκοπος 
Πατάρων, ’Επίσκοπος Συνάδων καί 'Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Σταμα- 
τιάδης.

Οί Έ λληνες διετήρουν Κοινότητα σφριγώσαν καί λίαν προοδευτικήν. 
Εϊχον τήν ευτυχίαν νά έχουν μέγαν ευεργέτην τής Κοινότητάς των, τόν 
Άνδρέαν Λαμπαδαρίδην προικοδοτήσαντα γενναιοδώρως τά σχολεία τιον, 
άτινα, τιμής ένεκεν, έπωνομάζοντο «Λαμπαδαρίδεια ’Εκπαιδευτήρια». Ταϋτα 
έλειτοΰργουν λίαν εύρύθμως καί ήσαν στελεχωμένα μέ διδασκαλικόν 
προσωπικόν άρτιον.

Σωματεία προπολεμικώς εϊχον τήν «Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα», καί με
ταπολεμικούς τόν Προοδευτικόν Σύλλογον «Έρασιμόλποον».

Τό έδαφος τής Μ. Γέφυρας καί περιοχής της ήτο γονιμότατου καί πα- 
ρήγεν έν άφθονίςι δλα τά είδη δημητριακών. ’Επίσης καί τά εξαιρετικής 
ποιότητος πεπόνια «Γωμουρτάδες» ιδιαιτέρως φημιζόμενα έν Κωνσταντινου- 
πόλει δπου διωχετεΰοντο πρός κατανάλωσιν.

’Επίσης ή ορνιθοτροφία ήτο λίαν ανεπτυγμένη καί ή έξαγωγή τών αυ
γών έφθανε μέχρι δυο βαγονίων ήμερησίως.

Μέχρι τών Βαλκανικών πολέμαιν κατ’ έτος τήν προτελευταίαν εβδο
μάδα τοΰ Πάσχα έτελεΐτο έν Μακρα Γεφΰρςι μεγάλη ’Εμπορική πανήγυρις 
ονομαζομένη Μπουργκάζια. Τήν ονομασίαν της έλαβεν έκ τής κωμοπόλεως 
τής Ά νατ. Θράκης, Λουλέ Μπουργκάζ, δπου ήρχιζε τελουμένη έπί μίαν έβδο- 
μάδα, καί έσυνεχίζετο τάς έπομένας εβδομάδας είς Χαριούπολιν, Μακράν 
Γέφυραν καί Διδυμότειχου.

Κατ’ αυτήν συνεκεντροΰτο πλήθος κόσμου καί έμπορων έκθετόντων έν 
αφθονία τά έμπορεύματά των καί έγίνοντο χρυσές δουλειές.

Κατά τόν Βαλκανικόν πόλεμον ή Μακρά Γέφυρα κατελήφθη υπό τών 
Βουλγάρων οπότε ή Ελληνική παροικία έδοκιμάσθη άπό τήν τυραννικήν 
διακυβέρνησίν των καί τάς αυθαιρέτους έναντι αποδείξεων (ράσπισκες, ου
δέποτε έξοφληθεΐσαι), έπιτάξεις των.

Μετά τήν άποχώρησιν τών Βουλγάρων, οί Έ λληνες Μακράς Γέφυρας 
έπέπρωτο νά δοκιμάσουν άπό τους έπανελθόντας Τούρκους τά δεινά τής 
πλέον στυγνής ΰποδουλώσεως.
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Τό μίσος τών τουρκικών άρχών ήτο απροκάλυπτο ν. Ό  Νομάρχης 
(Β αλής) Ά δριανουπόλεως Χατζή Ά δή λ  Βέης, ώς σκοπόν του έθεσε τήν έξόν- 
τωσιν παντός Ελληνικού.

Κατά τό 1914 περι τούς 50 πρόκριτοι έκδιώκονται είς 'Ελλάδα. Καί τό 
μεσονύκτιον τής 16ης ’Ιουνίου 1915 περί τάς 80 οίκογένειαι, αί ευπορώ- 
τεραι, μεταφέρονται άναγκαστικώς πρός μετοίκησιν είς Μάλγαρα καί ολό
κληρος ή παρ’ αύτών έγκαταλειφθεϊσα περιουσία κατάσχεται ύπό τών τουρ
κικών άρχών.

Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου έπαναπατρισθέντες οί Μ ακρογεφυριται, 
λόγω τής δραστηριότητός των, έπανέκτησαν τήν προηγουμένην οικονομικήν 
ακμήν των.

Τόν ’Ιούλιον τοΰ 1920 ή Μακρά Γέφυρα άπηλευθερώθη ύπό τών Ε λ 
ληνικών Στρατευμάτων, άλλά έπέπρωτο κατά τό 1922 νά ύποσταλή ή Ε λ 
ληνική Σημαία καί οί Μακρογεφυριται ήναγκάσθησαν νά εγκαταλείπουν 
την ποθητήν γενέτειράν των καί τά οστά τών γονέων των, καί νά εγκατα
σταθούν είς τό ελεύθερον τής Πατρίδος έδαφος.

Ό  Άνδρέας Λαμπαδαρίδης ήτο ενθουσιώδης πατριώτης, ώς έμφαίνε- 
ται καί έκ τοΰ τρόπου, καθ’ δν διέθεσε τήν περιουσίαν του, ύπέρ τής Μακράς 
Γεφύρας. Ά ντίγραφον τής διαθήκης του παραθέτιο έν συνεχείς*, τό δέ πε- 
ριεχόμενόν της, πρέπει νά άποτελέση φωτεινόν καί άξιομίμητον παράδειγμα 
διά τούς έπιγιγνομένουζ συμπατριώτας καί Θράκας.

Α Ν Τ ΙΓ Ρ Α Φ Ο Ν  Δ Ι Α Θ Η Κ Η Σ  

Τ Ο Υ  Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ I Δ Ο Υ

’Εγώ Άνδρέας Νικολάου Λαμπαδαρίδης πολίτης "Ελλην, χριστιανός 
’Ορθόδοξος τοΰ Ά νατ. δόγματος, κτηματίας, διαμένων έν Καΐρω, σήμερον 
ήμέραν Τετάρτην τής έβδομάδος καί εικοστή πρώτη τοΰ μηνός Φεβρουάριου 
(ν. ήμερ.) τοΰ χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ έκτου έτους (1906) έν τή οικία 
τοΰ γαμβρού μου κ. Γεωργίου Βουτυράκη, Φαρμακοποιού, κειμένη έν Καΐρω 
παρά τήν οδόν Μωχάμετ ’Ά λυ, πλαγίως τής Αιγυπτιακής Βιβλιοθήκης καί 
έν τή περιφερείς* τής ’Ενορίας τοΰ Πατριαρχικού Ναού τοΰ Ά γιου Νικο- 
κολάου, προσκαλέσας τόν κ. Κωνσταντίνον Γ. Άναστασιαδην, δικηγόρον, 
διαμένοντα έν Καΐρω κατά τήν οδόν Ά βδίν, άνέθεσα είς αύτόν νά σύνταξη 
καθ’ ύπαγόρευσίν μου τήν παρούσαν διαθήκην μου δι’ ής έκφράζω τάς τελευ
ταίας θελήσεις μου περί διαθέσεως τής περιουσίας μου μετά τόν θάνατόν 
μου, διότι στερούμενος παιδείας δέν δύναμαι έπακριβώς νά διατυπώσω επί 
τοΰ χάρτου τήν θέλησίν μου ό ίδιος.

Γεννηθείς έν Ούζούν-Κιοπρού (Μακρά Γεφύρ<?) τής Θράκης ούδέποτε 
ένυμφεύθην καί κατά συνέπειαν στερούμαι τέκνων καί άνιόντων. Ό  μόνος
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μου πόθος από τριακονταετίας καί ό μόνος σκοπός τοΰ βίου μου, οστις διέρ- 
ρευσεν έντίμως υπήρξε νά φανώ ωφέλιμος, ώς οί πρόγονοί μου, είς τήν πα
τρίδα μου Μακράν Γέφυραν καί είς τους ομογενείς μου.

Τόν σκοπόν τούτον έξεπλήρωσα ήδη έν μέτρω τινί καί θά εξακολουθώ 
νά έκπληρώ έν ζωή διά τής διά χρηματικών έπιδομάτων ουντηρήοεως τών 
«Λαμπαδαριδείων Εκπαιδευτηρίων» άρρένων καί θηλέων τής ιδιαιτέρας μου 
πατρίδος Οΰζοΰν Κιοπροΰ τά όποια έχω ήδη προικοδοτήσει διά κτημάτων 
προσοδοφορο^ν αγορασθέντων ΰπ’ έμοΰ καί μεταβιβασθέντων είς τήν Ε λλη
νικήν Κοινότητα Μακράς Γέφυρας, είς τήν οποίαν κατ’ έτος χορηγώ περί 
τάς 160 εκατόν εξήκοντα Λίρας ’Αγγλίας πρός τόν ίδιον σκοπόν.

Τό έργον μου τοΰτο διά τής παροΰσης διαθήκης μου συμπληρώ καί επε
κτείνω φρονών δτι ή Ελληνική έκπαίδευσις τής όποιας έστερήθην κατά τήν 
παιδικήν μου ήλικίαν ένεκεν έλλείψεως σχολείων έν τή πατρίδι μου, καί αί 
πρακτικαί γνώσεις έν τώ βίω είναι ου μόνον έθνικαί ασπίδες τών Ελλήνω ν 
τής Θράκης, αλλά καί φρουροί τών άπαραγράπτονν δικαιωμάτων τοΰ έθνους 
ήμών έν τώ ΰποδοΰλω Έλληνισμώ.

Ή  τελευταία θέλησίς μου περί τής μετά θάνατον διαθέσεως τής περιου
σίας μου είναι ή έξής:

Εγκαθιστώ κληρονόμους τής περιουσίας μου α ')  Τό Οικουμενικόν Ιία - 
τριαρχεΐον τών ’Ορθοδόξων έν Κωνσταντινουπόλει. β ')  Τήν έν Καΐρφ άδελ- 
η^ήν μου Ευθυμίαν καί γ ')  Τά τέκνα τής άποβιωσάσης αδελφής μου Μαγδα- 
ληνής υπό τους έξής όρους: Τά έν Καΐρω οίκήματά μου άφίνω είς τό Οικου
μενικόν Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί διατάσσω νά μένωσι πάντο
τε άπώλητα, έκτος έάν ή πώλησις αυτών θεωρηθή συμφέρουσα υπό τών έκτε- 
λεστών τής διαθήκης μου, δτε τά έκ τής πωλήσεως τών οικημάτων μου' χρή
ματα νά κατατεθώσιν έντόκως είς οίανδήποτε μεγάλην Τράπεζαν έγκρίνου- 
σιν οί έκτελεσταί τής διαθήκης μου καί έκ τών τόκων τά 85% νά διατίθενται 
πρός συντήρησιν καί άνάπτυξιν τών έν τή πατρίδι μου Μακρα Γεφύρρ Λαμ- 
παδαριδείων ’Εκπαιδευτηρίων, 10% νά μείνη κατατεθειμένον είς τήν ιδίαν 
Τράπεζαν πρός αΰξησιν τών κεφαλαίων καί 5% νά χρησιμοποιή τό Πατριαρ- 
χεϊον δι’ ιδίας αΰτοΰ άνάγκας. Έ ν περιπτώσει καθ’ ήν θεωρηθή υπό τών εκ
τελεστών τής διαθήκης μου συμφερώτερον νά διατηρώσιν άπώλητα τά έν 
Καΐρω κτήματά μου, διατάσσω δπως μετά τήν άφαίρεσιν τών δαπανών πρός 
καλήν συντήρησιν αυτών καί πληρωμήν τών κτηματικών φόρων νά διανέ· 
μηται ως ανωτέρω τό καθαρόν εισόδημα τών κτημάτων κατατεθειμένον πάν
τοτε 10% είς τήν Τράπεζαν ίνα συν τώ χρόνω άποτελεσθή κεφάλαιον τα* 
όποιον νά χρησιμεΰη πρός άνακαίνισιν τών υπαρχόντων κτημάτων μου τών 
οποίων τά εισοδήματα θά χρησιμοποιοΰνται μέ τήν είρημένην αναλογίαν καί 
ώς διατάσσω ανωτέρω.

Ε π ειδή  δέ διά τοΰ έν τή παροΰση διαθήκη μου υπέρ τών Λαμπαδαριδείων

«θρακικά» 6
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Εκπαιδευτηρίων κληροδοτήματος θέλουσιν αύξηθή οί πόροι αυτών διατάσσω 
τούς έκτελεοτάς τής διαθήκης μου δπως διά τών περισοευόντων εισοδημά
των τής περιουσίας μου προβώσιν είς τήν ίδρυσιν και συντήρησιν παραρτή
ματος τών Λαμπαδαριδείων Εκπαιδευτηρίων ήτοι 'Ελληνικής Εμπορικής 
Σχολής ή εργαστηρίου πρός έκμάθησιν τέχνης τίνος υπό τών έπιθυμούντων 
Έλληνοπαίδων τής πατρίδος μου, είς τά όποΐα παραρτήματα νά φοιτώσι τά 
άπορα ομογενή παιδιά δωρεάν ως καί είς τά Λαμπαδαρίδεια Εκπαιδευτήρια 
παρεχόμενων είς αυτά επίσης δωρεάν τών διδακτικών βιβλίων καί οργάνων. 
Έ π ί τοΰ αντικειμένου τούτου άφίνω τούς εκτελεστός τής διαθήκης μου νά 
έκτελέσωσιν ελεύθερα τό καλλίτερον καί συμφερώτερον είς την πατρίδα μου 
καί τούς ομογενείς μου, ίδρύοντες είτε Εμπορικήν είτε Επαγγελματικήν 
Σχολήν.

Μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ ανωτέρω εκπαιδευτικού έργου έν τή πατρίδι μου 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον δικαιούται υπαρχόντων έτι άχρησιμοποιή- 
των εισοδημάτων έκ τής περιουσίας μου νά διαθέτη ταύτα μετά τών έκτελε- 
στών τής διαθήκης μου υπέρ τών ίερωτέρων αναγκών τού Γένους ημών καί 
τής πατρίδος. Ή  Εφορεία τών Λαμπαδαριδείων Εκπαιδευτηρίων δέον νά 
συντάσση κατά τήν έναρξιν έκάστου σχολικού έτους προϋπολογισμόν τών 
δαπανών πρός συντήρησιν καί λειτουργίαν τών Σχολείων καί παραρτημάτων 
αυτών ως καί τόν σχετικόν απολογισμόν τών δαπανών τού λήξαντος σχολι
κού έτους τής διαχειρίσεώς της καί ύποβάλη είς τόν Οικουμενικόν Πατριάρ
χην, δστις θά έχη τήν άνωτάτην έποπτείαν καί θά έξασκή τόν έλεγχον έπί 
πάσης δαπάνης καί έπί παντός άφορώντος τήν διεύθυνσιν καί λειτουργίαν 
τών Εκπαιδευτηρίων τούτων ως καί τών παραρτημάτων αυτών.

Είς τήν αδελφήν μου Ευθυμίαν άφίνω «πασαν τήν κτηματικήν μου 
περιουσίαν ως καί τό αναλογούν μου μερίδιον έκ τής άδιανεμήτου πατρικής 
μου κληρονομιάς (χωράφια, οικίας, έπιπλα). Τήν έπικαρπίαν τής περιουσίας 
ταύτης θά έχη ή άδελφή μου Ευθυμία ένόσω εύρίσκεται έν ζωή μετά θάνα
τον δέ αυτής θά μεταβιβάζηται είς τούς κληρονόμους αυτής πλήν ένός κτή
ματος κειμένου είς τήν άγοράν Ούζούν-Κιοπρού καί άποτελουμένου έκ τεσ
σάρων μαγαζιών δπερ διατάσσω μετά τόν θάνατον τής αδελφής μου Ευθυ
μίας νά περιέρχηται είς τήν κυριότητα καί κατοχήν τής Ελληνικής Κοινό- 
τητος Μακράς Γεφύρας. ’Εξαιρώ έπίσης έκ τής περιουσίας μου έν Ούζούν- 
Κιοπρού ένα κήπον κείμενον παρά τό φρέαρ τού πατρός μου. Τόν κήπον τού
τον τόν έχω δωρήσει δι’ έπιστολής μου είς τήν Ελληνικήν Κοινότητα Μα
κράς Γεφύρας καί πλέον τήν δωρεάν μου ταύτην έπικυρώ καί έπιβεβαιώ διά 
τής παρούσης διαθήκης μου.

Είς τήν ιδίαν αδελφήν μου Ευθυμίαν διά τήν αδελφικήν περίθαλψι,ν, 
ήν μοί έκαμε καί έξακολουθεΐ νά μοί παρέχη, άφίνω πλήν τής άνω κτηματι
κής περιουσίας καί πεντακοσίας (500) λίρας άγγλικάς τάς όποιας διατάσσω
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νά μετρηθώσιν εις αυτήν πρό παντός άλλου κληροδοτήματος Έ ν  περιπτώσει 
δέ καθ’ ήν, δ μή γένοιτο, ή είρημένη άδελφή μου ήθελε δι’ οίονδήποτε λόγον 
ή αφορμήν περιπέσει έν άπορία διατάσσω ΐνα ή ’Εφορεία τών Λαμπαδαρι- 
δείων ’Εκπαιδευτηρίων τής πατρίδος μου άμα τή αιτήσει τής αδελφής μου 
ταύτης όρίση χορήγημα αύτή είς Λίρας ’Αγγλίας πέντε (5) κατά μήνα πρός 
συντήρησιν αύτής έν δσω εύρίσκεται έν τή ζωή.

Είς τούς έν Καΐρω ανεψιούς μου, τέκνα τής μακαρίτιδος αδελφής μου 
Μαγδαληνής, Μήναν, Άνδρέαν, Άριστείδην καί Λεωνίδαν Πολυχρονιάδην 
ώς καί είς τόν έν Θεσσαλονίκη ανεψιόν μου Νικόλαον I. Λαμπαδαρίδην 
άφίνω άνά έκατόν (100) Λίρας ’Αγγλίας είς έκαστον. Είς τήν ανεψιάν μου 
Σουλτάναν Βουτυράκη άφίνω Λίρας ’Αγγλίας έκατόν (100). Έ ν  πεοι- 
πτώσει καθ’ ήν κατά τήν ήμέραν τοΰ θανάτου μου δέν έχη έξοφληθή τό πρός 
τόν είρημένον γαμβρόν μου Βουτυράκη ν χρέος μου, έξ ύποσχέσεως ήν έδωσα 
νά πληρώσω είς αύτόν τετρακοσίας (400) Λίρας ’Αγγλίας τμηματικώς πρός 
πέντε (5) λίρας κατά μήνα άπό τής ήμέρας τοΰ γάμου του ώς προίκαν τής 
ανεψιάς μου καί συζύγου του Σουλτάνας, διατάσσω τούς έκτελεστάς τής δια
θήκης μου νά έξακολουθοΰν νά καταβάλλωσιν είς αύτόν (τόν Γεώργιον 
Βουτυράκην) τάς είρημένας πέντε (5) Λίρας κατά μήνα μέχρις έξοφλήσεως 
τοΰ άνωτέρω ποσοΰ τών τετρακοσίων (400) Λιρών. Ε ίς τόν ανεψιόν μου 
Άνδρέαν Πολυχρονιάδην έχω έκχωρήσει άπό διετίας τό έν Μουσκίω καπνο- 
πωλεΐον μου καί τό σήμα τοΰ έργοστασίου μου τών σιγαρέττων καί πακέττων 
ώς καί τήν χρήσιν τής ονομασίας τοΰ καταστήματος μου «Άνδρέας Λαμπα
δαρίδης», ύπό τόν δρον νά μοΰ μετρρ Λίρας Α γγλίας δέκα (10) κατά μήνα 
ενόσω εύρίσκομαι έν τή ζωή. Έ ν  περιπτώσει καθ’ ήν τό άνωΐέρω μηνιαΐον' 
επίδομα τών δέκα (10) λιρών δέν φθάση τό ποσό-ι τών χιλίων (1000) λιρών 
κατά τήν ήμέραν τοΰ θανάτου μου, οί έκτελεσταί τής διαθήκης μου νά ύπο- 
χρεώσωσι τόν είρημένον ανεψιόν μου, Άνδρέαν, δπως έξακολουθή νά πλη- 
ρώνη είς τήν Κοινότητα Μακράς Γεφύρας τό ποσόν τών δέκα (10) Λιρών 
Α γγλίας κατά μήνα μέχρις έξοφλήσεως τών χιλίων (1000) λιρών τάς οποίας 
μοί οφείλει διά τήν είς αύτόν έκχώρησιν τοΰ έν Μουσκίφ καπνοπωλείου μου 
μετά τών έν αύτώ επίπλων πλήν τοΰ χρηματοκιβωτίου μου δπερ ανήκει είς 
τήν περιουσίαν μου κα\ τό όποιον παρακαλώ νά σφραγισθη μετά τόν θάνα
τόν μου μέχρι τής άπογραφής τής περιουσίας μου. Αύτό μόνον ούχί καί τό 
καπνοπωλεϊον ΐνα μή ζημιωθή ό είρημένος ανεψιός μου έκ τοΰ προσωρινού 
έστω κλεισίματος.

Όλοκληρον τήν είς μετρητά, είτε είς τίτλους ή χρεώγραφα καί γραμ
μάτια περιουσίαν μου, μετά τήν έκκαθάρισιν αύτής καί μετά τήν άφαίρεσιν 
τών διαφόρων ποσών τά όποια έγκαταλείπω διά τής παρούσης διαθήκης μου 
είς τήν αδελφήν μου, άφίνω είς τό Οικουμενικόν Π ατριαρχεΐον Κωνσταντι
νουπόλεως ύπό τόν δρον νά κατατεθή ή περιουσία μου αΰτη είς Τράπεζαν
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τής εκλογής τών εκτελεστών τής διαθήκης μου καί οί τόκοι αυτής νά χρη
σιμοποιούνται ώς καί τά εισοδήματα τά έκ τής κτηματικής μου έν Καΐρω πε
ριουσίας μου δηλαδή νά έξοδεύωνται οί τόκοι πρός συντήρησιν τών έν Μα- 
κρςί Γεφύρρ. Λαμπαδαριδείων Εκπαιδευτηρίων καί τών παραρτημάτων αυ
τών πλήν τοΰ 10% δπερ θά μένη είς τήν Τράπεζαν πρός αύξησιν τών κε
φαλαίων καί 5% όπερ θά χρησιμοποιή τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ώς 
βούλεται.

Διατάσσω τούς έκτελεστάς τής διαθήκης μου νά μετρώσιν έκ τών εισο
δημάτων τής περιουσίας μου ιίς τήν Ελληνικήν Κοινότητα Καίρου καί έν 
όσω ύφίσταται αΰτη είκοσι (20) λίρας κατ’ έτος.

’Εάν από τούς ανωτέρω συγγενείς μου εύρεθή τις καί δέν εύχαριστηθή 
απο εκείνο οπου εγω με την θέλησίν μου άφίνω καί προσβάλη τήν διαθήκην 
μου ταύτην, ό τοιοϋτος νά έκπίπτη έντελώς δλων τών δικαιωμάτων του καί 
τό μερίδιόν του νά λαμβάνωσι τά Λαμπαδαρίδεια Σχολεία τής πατρίδος μου.

Καταρώμαι δέ έκ βάθους ψυχής πάντα ήμέτερον καί ξένον δστις ήθε- 
λεν ένεργήση τι ή παρέμβη πρός άκύρωσιν τής παρούσης διαθήκης μου. Έ π ί 
κεφαλής τοΰ τοιούτου νά έπιπέση ή θεία άρά καί ή δικαία άγανάκτησις τών 
εύεργετουμένων διά τής διαθήκης ταύτης απόρων παιδιών τής πατρίδος μου.

Ταϋτα έχω νά διατάξω καί τίποτε άλλο.
Έκτελεστάς τής διαθήκης μου ταΰτης διορίζω τήν Α .Θ .Π . τόν Οικου

μενικόν Πατριάρχην ώς καί τήν Α .Σ. τόν Μητροπολίτην κ. Γρηγόριον καί 
μετά τήν παραίτησιν ή θάνατον αυτών τούς διαδόχους των.

’Επίσης διορίζω έκτελεστάς τής διαθήκης μου ταύτης έν Καΐρω τούς 
άξιοτίμους κ.κ. Νέστορα Τσανακλήν, ’Αλέξανδρον Ρόστοβιτς καί Ίωάννην 
Χαρισιάδην μετά τήν παραίτησιν ή θάνατον αυτών διατάσσω ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης νά προβαίνη έλευθέρως είς τόν διορισμόν τών διαδόχων αυτών.

Συνιστώ είς τούς έκτελεστάς τής διαθήκης μου ταύτης τόν ανεψιόν μου 
Άνδρέαν Πολυχρονιάδην ώς πρόσωπον τής εμπιστοσύνης δυνάμενον νά 
φανή χρησιμώτατον εις τήν διαχείρισιν τής έν Καΐρφ κτηματικής περιουσίας 
μου. Τούς ανωτέρω έκτελεστάς τής διαθήκης μου παρακαλώ νά δεχθώσι τό 
βάρος αυτό καί έκτελέσωσι τήν παρούσαν κατά γράμμα.

Ή  παρούσα διαθήκη έγράφη κατ’ εντολήν μου καί καθ’ ύπαγόρευσίν 
μου υπό τού ένταύθα δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου I. Άναστασιάδου δστις 
προσυπογράφει αυτήν μετ’ έμού είς δλας τάς σελίδας έν Καΐρω σήμερον τήν 
εικοστήν πρώτην τού μηνός Φεβρουάριου (ν. ήμερ.) 1906, ημέραν Τετάρτην 
έν τή οικία τού γαμβρού μου κ. Γ. Βουτυράκη καί τήν οποίαν βεβαιώνω καί 
πάλιν δτι είναι ή τελευταία μου θέλησις καί άποτελεΐται από σελίδας δώ
δεκα έκ τών οποίων αί ένδεκα είναι γραμμέναι καί υπογράφω.

Ό  Γράψας Ό  Διαθέτης
ΚΩΝ. Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΑ Δ Η Σ Α. Ν. Λ Α Μ Π Α Δ Α ΡΙΔ Η Σ
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Έδημοσιεΰθη έν έκτάκτω συνεδριάσει τής 12 Ιουλίου 1907 τοΰ έν Άλε- 
ανδρείςι Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου.

’Ακριβές άντίγραφον 
2 Αΰγούστου 1907
Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΑ Δ Η Σ

’Ακριβές άντίγραφον
Έ ν Μακρα Γεφΰρςι 1 9 )2 )IV  1908
ΑΘΑΝ. Π Α Π Α Ε Τ Γ Ε Ν ΙΟ Τ

’Ακριβές άντίγραφον
Έ κ τοΰ Κώδικος Κοινότητος Μακράς Γέφυρας. 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔΗ Σ

Οί Δικασται 
Δ. Μ ΑΚΡΗΣ 
Π . Δ. ΣΑΛΑΜ ΕΝΟΣ 
Α. Λ ΙΒ Α ΔΑ ΡΑ Σ

'Ό τ ι ακριβές άντίγραφον 
Ό  Γεν. Πρόξενος κ.ά.α.

Ό  υποπρόξενος 
Δ. Β Ε ΡΕ Ν ΙΚ Η Σ

Ό  Γεν. Γραμματεΰς 
Μ Α Σ Τ ΡΟ Π Ο Τ Λ Ο Σ
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Έγεννήθη έν Μακρμ 
Γεφΰρρ. τής Άνατολ.
Θράκης. Έκπατρισθείς 
διέμεινεν έπί πολλά έτη 
έν Καΐρψ τής Αίγυ
πτου, δπου ανέπτυξεν, 
καίτοι αγράμματος, μέ 
τδ έπιχειρηματικόν του 
δαιμόνιου, άξιολόγους 
έπιχειρήσεις καί διέθε
σε διά τής δημοσιευόμε
νης διαθήκης, ολόκλη
ρον τήν κτηματικήν και 
λοιπήν περιουσίαν του 
υπέρ τής ιδιαιτέρας 
του πατρίδος καί άλλων 
φιλανθρωπικών ιδρυ
μάτων καί υπέρ τών 
συγγενών του, διότι μή 
νυμφ ευθείς έστερεΐτο 
ίδικής του οικογένειας.
Λέν είναι αξιοθαύμα
στος μόνον ό ένθουσιω- 
δης πατριωτισμός τοΰ έκ 
Θράκης μεγατίμου τού
του ομογενούς, αλλά 
προξενεί κατάπληξιν ή 
αγάπη του πρός τήν παιδείαν καί ό νοικοκυρευμένος καί νουνεχής τρόπος 
τής διαθέσεως τών αγαθών, άτινα μέ πολυετείς κόπους καί μόχθους άπέ- 
κτησε. Ό  έστερημένος μορφώσεως Λαμπαδαρίδης καί μέ προβλέψεις σοφάς 
καί μετά τόν θάνατόν του τά θυσιάζει όλα διά τήν έκπαίδευσιν τών συμπα
τριωτών του, έπιθυμ.ών νά μή μείνουν οί Θράκες τής πατρίδος του αμαθείς, 
αποτελεί δέ αξιομίμητου παράδειγμα διά τους έπιγιγνομένους, δχι μόνον 
ή αξιέπαινος φιλογένειά του, άλλα καί αί συγκινητικοί έν τή διαθήκη έκ- 
φράσεις καί διαθέσεις του.
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Διά τό σχολικόν έτος 1911— 1912, ειχον συμφωνήσει μέ τήν Κοινότητα 
Μακράς Γέφυρας, ώς διδάσκαλος τοΰ Άρρεναγωγείου, και ό>ς έκτακτος ίερο- 
κήρυξ καί διάκονος τής εκκλησίας, διαδεχθείς τόν διάκονον Νικόλαον Μα- 
κρήν, έκτελεσθέντα αγρίως έν Κεσσάνη υπό τών Τούρκων λόγω τής σθεναράς 
εθνικής του δράσεως. Ο ί μαθηταί τής πρώτης τάξεως συνεδιδάσκοντο είς τό 
Ιϊαρθεναγωγεΐον, τό όποιον είχε τέσσαρας τάξεις. "Οσαι δέ μαθήτριαι άπε- 
φοίτων έξ αύτοΰ, ένεγράφοντο, έάν ήθελον, είς τήν πέμπτην τοΰ Άρρενα
γωγείου, τό όποιον είχε καί έβδόμην τάξιν. Έδίδαξα θρησκευτικά, ελληνικά, 
τουρκικά καί μερικάς ιστορίας, μεταξύ τών όποιων καί τών βυζαντινών τής 
έβδομης τάξεως.

Εύτυχώς, παρέμεινα έν, μόνον, έτος καί έπέστρεψα είς Κωνσταντινού- 
πολιν. Διότι, δπως, πρό τής έκεΐ μεταβάσεώς μου, ειχον συμβή πολλά δύσά- 
ρεστα, είς βάρος τών ομογενών, τοιουτοτρόπως καί μετά τήν άναχώρησίν’ 
μου, έξετυλίχθησαν άλλα σοβαρώτερα, ένεκα τής κρισιμύτητος τής πολιτικής 
καταστάσεως, καί ένεκα τών πολεμικών περιπετειών τής έποχής έκείνης. 
Πρόκειται περί τών θλιβερών γεγονότων, τά όποια ειχον λάβει χώραν, πρό, 
κατά, καί μετά τούς Βαλκ. πολέμους. "Οταν ήμην είς τήν Μ. Γέφυραν, δέν 
ειχον γνώσιν τών προηγηθέντων γεγονότων. Καθ’ δσον μάλιστα, τό προη- 
γούμενον έτος εύρισκόμην, υπηρετών είς μακρυνήν καί μεσόγειον κωμόπολιν 
τοΰ Πόντου, τήν Χάβζαν. "Ηρχισαν, λοιπόν, τά σχολεία νά λειτουργούν κα- 
νονικώς. 'Τπήρχε μία μικρά λέσχη, ώς άναγνωστήριον καί καφενεΐον, ένθα 
έλάχιστοι μετέβαινον, μετά τό δεΐπνον. Τό σπουδαιότερον κοινοτικόν κέν- 
τρον ήτο έν ξενοδοχεΐον, τό όποιον είχεν, είς τό ισόγειον, καφε-οίνο-μαγει·· 
ρεΐον! Έ κεΐ συνεκεντροΰντο, συνήθως, οί έφοροδημογέροντες, πρόκριτοι, 
έμποροι, διδάσκαλοι, καί διάφοροι αλλόδοξοι, αλλόθρησκοι καί αλλοεθνείς, 
καθώς καί οί προσερχύμενοι ξένοι. "Επινον ούζον, οίνον, ζΰθον, ή καφέ, καί 
συνωμίλουν διά τάς υποθέσεις των, ή συνεζήτουν διά τά νέα τής ήμέρας, καί 
άλλα ζητήματα. Είς τήν αρχήν, μετέβαινον έκεΐ, καί έγώ, μετά τόν απογευ
ματινόν περίπατόν μας, μετά συναδέλφων. Ταχέως, δμως, ήρχισα νά άπο- 
ς;εύγω, άποσυρόμενος είς τό έν τώ άρρεναγωγείω δωμάτιύν μου. Δωτι άντε- 
λήφθην, δτι δέν ήδυνάμην, καί ώς έκ τοΰ σχήματός μου, άλλά, κυρίως, ώς

ΥΠΟ Ν. ΒΑΦΕΙΔΟΥ—ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
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εκ τού χαρακτήρος μου, νά προσαρμοσθώ πρός τό πολυποίκιλου εκείνο περι
βάλλον ! . . . Μάλιστα, έν τφ  μεταξύ, ειχον πληροφορηθή, ιδιαιτέρως και 
είς γενικάς γραμμάς, τά  ε ξ ή ς : "Ο τι, προγενεστέρους, εΐχον πιοληθή μυστι- 
κώς δπλα, έν τή κωμοπόλει καί έν τοίς χωρίοις. "Ο τι, συλληψθέντεςι, μετά1· 
ταύτα, διάφοροι κοινοτικοί παράγοντες, καί προύχοντες, καί πολϊται καλοί 
πατριώ ται είχον φυλακισθή έπί μήνας αλλαχού. Μερικοί ήσθένησαν, άλλοι 
έδάρησαν αγρίω ς, καί άλλοι έξετελέσθησαν. Ούδείς, δέ, έκ τών έπισήμων 
είχε πλησιάσει, διά νά μέ πληροφορήση, έξ αρχής, περί τών γεγονότων έκεί- 
νων. ’Ά γνω στον, διατί, έφαίνοντο έπιφυλακτικοί απέναντι μ ου!

Κ αί έσκεπτόμην, κατά μόνας, καί προσεπάθουν νά έννοήσω: Π ώ ς, καί 
διατί, εΐχον έξοπλισθή καί ειχον έξοπλίσει καί τούς χωρικούς, χωρίς νά 
είναι, έκ τών προτέρων, βέβαιοι, ή, τουλάχιστον, νά έλπίζουν, διά μίαν έπι- 
τυχίαν, δχι μόνον έναντίον τών βουλγαρικών καί ρωσικών δολοπλοκιών, αλλά 
καί . τής άγρύπνου καί ίσχυράς τουρκικής κυβερνήσεως! Καί, μάλιστα, ένώ, 
άκόμη, δέν ειχον αποκτήσει, διά καταλλήλου έθνικής διαπαιδαγωγήσεως, τήν 
άπαιτουμένην τόνωσιν τής ψυχής των. Ο ί κύριοι δέν ειχον άντιληφθή δτι 
έπρεπε, κατά πρώτον, νά έπιδιω χθή ή πατριωτική τω ν κατάρτισις, καί, κατό
πιν, νά προμηθευθοΰν τά δπλα. Διότι, άλλως, δχι, μόνον, δέν θά ωφελούντο 
καθόλου* αλλά. καί θά  έβλάπτογτο. Κ αί θά προεκάλουν φρικτάς συνεπείας, 
καί διά πολλούς αθώους έκ τού ομογενούς πληθυσμού. Τούτο, δέ, είχε συμβή, 
ακριβώς, ώς άνέφερον ανωτέρω, Ά λλά, διά τούτο, έπίσης, έπήλθον, άργό- 
τερον, πολύ περισσότερα καί γενικώτερα δεινοπαθήματα! Βεβαίως ή κίνησις 
αύτη εΐχεν ώς έλατήρια πατριωτικήν καί έθνικήν προπαγάνδαν καί έξόρ- 
μησιν, έγένετο όμως άνευ τής σχετικής όργανοοσεως καί δ ι’ αυτό χωρίς νά 

. ώφελήση έδημιούργησε καχυποψίαν τών αρχών, διωγμούς τών Ελλήνων 
καί ζημίαν τών ομογενών.

’Έ πρεπε, προηγουμένως, νά διαπαιδαγωγήσουν, έθνικώς, καί τά τέκνα 
των, καί, πρό πάντων, τήν μαθητιώσαν νεολαίαν, καί, κατόπιν, νά φθάσουν, 
έν καιρώ καταλλήλω, εις τήν πρακτικήν έφαρμογήν τών έθνικών σχεδίιυν 
κ.αί σκοπών!

Τ αύτα σκεπτόμενος, καί κρίνων, ώς ορθά καί συνετά, εΐχον είπει, Ιδιαι
τέρως είς μερικούς, δτι, κακώς, ειχον ένεργήσει, μή λαβόντες ύπ ’ δψιν, δτι θά 
άπετύγχανον καί δτι θά ειχον λυπηράς συνεπείας. Δυστυχώς, παρεξηγήθην. 
Τοιουτοτρόπως έξηγεΐτα ι, ισως καί ή πρός έμέ έπιφ ύλαξίς των, ή οποία ήτοΓ 
βεβαίως, αδικαιολόγητος. Κακώς, δέ, εΐχον νομίσει μερικοί, έν τή πατριω
τική τω ν έξάρσει, δτι, κατακρίνων, τρόπον τινά, τό έθνικόν των έργον, τούς 
προσέβαλον. Ε ΐχον άντιληφθή, έπίσης, δτι δέν ειχον, δυστυχώς, καί μεταξύ 
των·, έμπιστοσύνην κάί σύμπνοιαν. Τρόποι έγωϊστικοί καί κομματικαί ένέρ- 
γειαι, διά λόγους χρηματολογικόύς, προεκάλουν άφορμάς παρεξηγήσεων καί 
αντιπράξεω ν, 'Ωρισμένοι καλοί κοινοτικοί παράγοντες άπεΐχον, ώς έκ τούτου,



90 Μ Α Κ Ρ Α  ΓΕΦ Υ ΡΑ

ίδια, μόνος, κρυφίως, καί μέ προσωπικήν μου πριοτοβουλίαν καί ευθύνην: 
Είς τδ ’Αρρεναγωγεΐον, δλοιτόι μαθηταί καί αί μαθήτριαι, καί της έβδόμης 
άκόμη τάξεως, δέν ειχον καμμίαν, σχεδόν, ιδέαν περί της Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως τοϋ 21, καί περί τής νειυτέρας Ελλάδος: Τά αχολικά προγράμ
ματα, ώς γνωστόν, τά άπέκλειον πανταχοϋ. Πώς, δμως, θά έμορφοϋτο έθνι- 
κώς ή μαθητιώσα νεολαία, οί μέλλοντες, δηλαδή, ελεύθεροι "Ελληνες πολΐται.

Καί είς τά άλλα μαθήματα, άλλά κυρίως είς τήν 'Ιστορίαν, έξηρχόμην 
ολίγον, έκ τοΰ συνήθους στενού κύκλου. Καί έλεγον άρκετά, καί έκαμνον νύ
ξεις διά τά διάφορα εθνικά ζητήματα. ’Ιδίως, δέ, είς τήν Βυζαντινήν 
Ιστορίαν τής έβδόμης τάξεως: 'I I  άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, τά φρι
χτά μαρτύρια τοϋ έθνους, αί περιπέτειαι τού σκλαβωμένου ραγιά, οί θρύλοι, 
ό μαρμαρωμένος βασιληάς, ή Μεγάλη ’Ιδέα, ή 'Α γιά Σόφιά, τδ κρυφδ σχο
λειό, τδ «φεγγαράκι μου λαμπρό», τδ «μάνα, σέ λέγω, δέν μπορώ», ή 25η Μαρ
τίου! . . . "Ολα αυτά άνεπτύσσοντο έν συντομίςχ. Καί συνεκινούντο οί μαθη
ταί καί έδάκρυον άποκτώντες εθνικήν συνείδησιν. Τούς έξώρκιζον, τότε, συ- 
νιστών νά είναι εχέμυθοι πρδς πάντας, ανεξαιρέτως. "Τστερον άπδ τούς 
Τούρκους, τούς ώμίλουν καί διά τούς άλλους, παλαιοτέρους καί χειροτέρους, 
εχθρούς μας, τούς θηριώδεις καί μισητούς Βουλγάρους. ’Άλλος κύκλος, άλ
λος όρίζων, δστις ένδιέφερεν, άκόμη περισσότερον, τήν Θράκην καί τούς 
Θράκας.

Διά νά τονώσιο, περισσότερον, τδ έθνικδν αίσθημα τών μαθητών, προέ
βην καί είς μίαν, παράτολμον, καί πολύ επικίνδυνον, διά τήν εποχήν εκείνην, 
πράξιν. ’Έγραψα είς ’Αθήνας καί παρήγγειλα μερικά δελτάρια τής Ελληνι
κής Έπαναστάσεως καί τών ηρώων της, καθώς καί σχετικά μικρά φυλλάδια, 
διά προσωπικών μου εξόδων. Ειχον σημειώσει, διά παν ενδεχόμενον, νά στα
λούν, έπ’ όνόματί μου, βεβαίως, δχι δμως, άπ’ ευθείας, είς Μ. Γέφυραν, άλλά 
μέσον τοϋ Ελληνικού Προξενείου τής Άδριανουπόλεως, έκεΐ, δέ, μετέβην, 
έπ’ εύκαιρίμ τών εορτών, πρδς παραλαβήν των. Έίπεσκέφθην τόν, άγνωστόν 
μου, Πρόξενον, δστις μέ συνεχάρει διά τάς έθνικάς φροντίδας μου. Ούτος 
έξέφρασε καί τδν φόβον, μήπως συλληφθώ ύπδ τών Τούρκων, οταν θά έξηρ
χόμην τοϋ Προξενείου, κρατών τδ ύποπτον δέμα, άφ’ ού καί ή απλή είσο
δός μου έκεΐ, ήτο παρεξηγήσιμος. Ά λλ’ ήμουν ψύχραιμος, άναλαμβάνων, 
πάντοτε μόνος τήν ευθύνην τών πράξεών μου, καί ούτως δ Θεδς τής Ελλά
δος μέ έπροστάτευσε, καί τότε, δπως καί άλλοτε, πολλάκις, είς τήν ζωήν μου. 
Έπανελθών είς τήν θέσιν μου, έχαροποίησα καί ένεθουσίασα, περισσότερον, 
τήν έβδόμην τάξιν.

Μίαν ήμέραν, πάλιν, ώμίλουν είς τούς μαθητάς περί τής Θράκης καί 
τών Βουλγάρων. Καί ήμην πολύ δύσθυμος καί σκεπτικός. Αίφνης μέ ήρώ- 
τησαν: ποιαν γνώμην ειχον διά τήν τύχην τής Θράκης, συγκεκριμένως, δέ, 
τής Μακράς Γεφύρας. Τί έπρεπεν, ή, μάλλον, τί ήδυνάμην, νά εΐπω; ’Έπρε-
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πεν, ίσως, νά είναι κάνεις προφήτης. Εύρισκόμην είς δύσκολον θέσιν, νά 
απαντήσου. Τέλος, τους είπον: «Παιδιά, νά είσθε βέβαιοι, και νά περιμένετε. 
Μου φαίνεται, οτι, πολύ σύντομα, κα'ι αλλεπάλληλα, θά έκτυλιχθοΰν δυσά
ρεστα και ευχάριστα γεγονότα. Ή  χιόρα. θά άλλάξη, επανειλημμένους, κυριάρ
χους. Βλέπω Βουλγάρους, Τούρκους, 'Έλληνας, καί ύστερον, πάλιν, ίσως, 
Τούρκους. Ό  δρόμος σας είναι γεμάτος εμπόδια καί αγκάθια. Ή  Θράκη μας 
είναι, δυστυχώς, ανάμεσα σέ δυο κακούς καί φοβερούς εχθρούς. Θά τήν πά
ρουμε τήν Θράκη, μερικές φορές, μά θά τήν χάσουμε τις περισσότερες φορές. 
Καί, κατόπιν, ό Θεός, μονάχα, ξέρει, πότε, καί πώς, θά τήν ξαναπάρουμε, 
οριστικά. Κάντε υπομονή, καί μήν ξεχνάτε, ποτέ, οτι είσθε "Ελληνες ’Ορθό
δοξοι, με τό ένα ποδάρι στήν ΓΙόλι, καί τό άλλο στήν Α θήνα. Ό  τόπος α υ 
τός, από χιλιετηρίδες κ’ εδώ, είναι ζυμωμένος μέ τά αίματα αθώων καί κα
κούργων, εντοπίων καί ξένων, πολιτισμένων καί βαρβάρων. Νά ξέρετε, δέ, 
ότι, μέ τό αίμα τών Μαρτύρων τής πίστεως καί τών ήρώιον τής Πατρίδος, 
ποτίζεται καί βλαστάνει, ανθίζει καί καρποφορεί ή Λευτεριά: Καί ό Θεός, 
παιδιά μου, νά τά φέρη δεξ ιά ! . . . » .

Είχε κτυπήσει, πλέον, ό κώδων τοΰ διαλείμματος. Καί δέν τόν είχομεν 
ακούσει, επηρεασμένοι, όλοι, από διπλά συναισθήματα αισιοδοξίας καί απαι
σιοδοξίας. 'Ό πω ς, δέ, άπεδείχθη έκ τών υστέρων, εΐχον ομιλήσει, υπό τήν 
έπίδρασιν ένός προφητικού, τρόπον τινά, οράματος. Καί, πραγματικώς, έπήλ- 
θον, ραγδαία, μετ’ ολίγον, τά έξαγγελθέντα, ευχάριστα καί δυσάρεστα γεγο
νότα. Οί βαλκανικοί πόλεμοι καί ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μέ τά άποτε- 
λέσματά των, καθώς καί ό τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος, είναι μάρτυρες 
τής ορθής άπαντήσεώς μου πρός τούς μαθητάς μου εκείνους, πρό τεσσαρά
κοντα πέντε ετών (1912— 1957).

Τό έπόμενον έτος, 1912— 1913, ήμην είς τόν Πύργον (Κεμέρ Μπουρ- 
γάζ), τής επαρχίας Δέρκων. Οί Βούλγαροι εύρίσκοντο είς τάς Μέτρας, οί δέ 
Σέρβοι καί οί 'Έλληνες προήλαυνον από τής Μακεδονίας καί από τής θαλάσ
σης. Καί ό αείμνηστος Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Γ ' είχε τό θάρρος νά ζηΐ- 
τήση από τόν υφυπουργόν τών Θρησκευμάτων (νομίζω τόν Βαχά μπέην) 
συμβολικώς «τά κλειδιά» τής 'Α γίας Σοφίας, διά νά μή περιέλθη ή Πόλις 
είς τούς Βουλγάρους. Γεγονότα τά όποΐα παρήλθον, άλλ’ έμειναν αλησμό
νητα. Είδον, τότε, εκεί, καί μερικούς Μακρογεφυρίτας, μόλις διασωθέντας 
έκ τής βουλγαρικής θηριωδίας.

Τό έτος 1913— 1914, εΐχον διορισθή είς τήν Στράντζαν τής επαρχίας 
Τυρολόης, ώς είς προηγηθέν δημοσίευμά μου αναφέρω, εκεί, πάλιν, ειχον 
άλλους κινδύνους καί περιπετείας. Διότι έξεκενώθη υπό τών Τούρκων ή με
γάλη εκείνη καί πλούσια κωμόπολις. Καί οί κάτοικοί της, οί αμιγείς εκείνοι 
Ελληνορθόδοξοι χριστιανοί, οί συμπαθείς Στράντζαληδες, έξεδιώχθησαν, τόν 
Μάρτιον τοΰ 1914, είς τήν Ελλάδα. Έγώ, δέ, μόλις διεσώθην είς Κωνσταν
τινούπολην, δπως περιγράφω είς τά περί Στράντζης απομνημονεύματά μου.
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  Ιο ν

Τήν 30ήν τοΰ μηνός ’Ιουνίου 1919 ημέραν τής έβδομάδος Κυριακήν συ
νήλθεν ή υποεπιτροπή τών προσφυγών υπό τήν προεδρείαν τοϋ Θεοφιλέ
στατου 'Αγίου Συνάδων κ.κ. Χριστοφόρου έν τή ίερςί Μητροπόλει. Είς τήν 
Συνεδρίαν ταύτην παρέστη ό ειδικός απεσταλμένος τής Κεντρικής Ε πιτρο
πής έπί τών προσφύγων ’Επιθεωρητής κ. Γεώργιος Παπαστρατος, δν ό Πρό
εδρος συνέστησεν είς τά μέλη τής έπιτροπής. Ό  κ. Παπαστρατος άνεκοίνω- 
σεν δτι άπό τοΰδε είς τήν υποεπιτροπήν ) Ούζούν-Κιοπροΰ, μεταβαλλομένην 
είς επαρχιακόν τμήμα, θά ύ π ά γω ντα ια ί ύποεπιτροπαί Άδριανουπόλεως καί 
40 Εκκλησιών. Δεδομένου δτι τοΰ λοιποΰ αί έργασίαι τοΰ τμήματος τούτου 
θά άναπτυχθώσι καί ώσι πολλαπλοί έπιβάλουσαι τήν πρόσληψιν καί άλλων 
μελών τοΰ Συμβουλίου άπεφασίσθη συμφώνως τοΰ 13ου άρθρου τοΰ όργανι- 
σμοΰ τής Κεντρικής ’Επιτροπής: α) 'Ό πω ς έπί τοΰ παρόντος μεν προσληφθη 
ώς σύμβουλος ό κ. Βασίλειος Σταυρίδης, ώρισθώσι δέ ώς ι'ποψήφιοι σύμ
βουλοι έν περιπτώσει ανάγκης προσλήψεως νέων τοιούτων έν τώ μέλλοντι. 
β) Άνεγνώσθη τηλεγράφημα τής Κεντρικής Έπιτροπής δι’ ου συνιστάται ή 
αγορά 5.000 οκάδων αλεύρου άποσταλησομένου προσεχώς είς Σουφλίον, Δι
δυμότειχου καί Κούλελι τής Βουλγαρίας πρός διανομήν είς τούς έκεϊ ομογε
νείς πρόσφυγας, γ) Άπεφασίσθη ή πρόσληψις δύο γραμματέων έξ ών είς ό 
γραμματεύς τής Μητροπόλεως καί δ έξ Ίβρίκ-Τεπέ Νικ; Γιόκας, πρός δν 
άπεστάλη τηλεγράφημα δπως προσέλθη είς τήν Μητρόπολιν διά τά πε
ραιτέρω.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  2ον

Σήμερον πρώτην τοΰ μηνός Ιουλίου 1919 ήμέραν τής έβδομάδος δευ- 
τέραν συνήλθεν ή υποεπιτροπή τών προσφύγων υπό τήν προεδρίαν τοΰ Θεο- 
φιλεστάτου Α γίου  Συνάδων κ.κ. Χριστοφόρου, παρόντος καί τοΰ ειδικού 
απεσταλμένου τής Κεντρικής έπί τών προσφύγων έπιτροπής κ. Γεωργίου 
Παπαστράτου σκέψεως δέ γενομένης άπεφασίσθησαν τά εξής: α) Νά γίνη 
καταγραφή τών ένταΰθα ορφανών, β ) Ήγοράσθη σίτος καί θά σπασθή· καί 
έως τήν Τετάρτην θά είναι έτοιμος. Έ φ ’ ώ καί διελύθη ή συνεδρία.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  3ο\>

Σήμερον 5ην ’Ιουλίου 1919 συνήλθεν ή υποεπιτροπή τών προσφύγων 
ήμέραν Κυριακήν υπό τήν προεδρείαν'τοϋ Θεοφιλεστάτου Α γίου Συνάδων 
κ.κ. Χριστοφόρου καί άπεφάσισε τά εξή ς :

α ' ) Νά άρχίση ή προκαταρκτική έργασία τής καταγραφής τών κατοί
κων τών μετατοπισθέντων πρός συμπλήρωσιν τών οικογενειακών των δελτίων 
αναγκών αυτών.
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β ')  ‘Ό πω ς σταλώσιν εις Διδυμότειχον, προς διανομήν τών αλεύρων είς 
τούς έκεΐ πρόσφυγας πάσχοντας, μετά τοΰ κ. D av id  H o rla h d  έλθόντος έκ 
Κωνσταντινουπόλεως έκ μέρους τής Κεντρικής Έπιτροπής έπί τούτψ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  4ον

Σήμερον 22αν ’Ιουλίου τοΰ έτους 1919 ήμέραν τής έβδομάδος Δευτέραν 
συνήλθεν ή υποεπιτροπή τών προσφύγων, τοΰ προέδρου 'Αγίου Συνάδων κ.κ. 
Χριστοφόρου άπουσιάζοντος μέν έν Κωνσταντινουπόλει, παρόντος δέ τοΰ κ. 
Γεωργίου ΙΙαπαστράτου έπιθεωρητοΰ και είδικοΰ απεσταλμένου τής Κεντρι
κής έπί τών προσφύγων έπιτροπής καί άπεφασίσθησαν τά έξή ς :

α ' )  Νά ληφθή φροντίς πρός περίθαλψιν τών τριών ορφανών καταγο- 
μένων έκ τοΰ χωρίου Γενήκιοϊ.

β ')  Έγένετο σκέψις περί τών έν Διδυμοτείχω Κούλελι, καί Σουφλίο> 
πασχόντων ομογενών παρόντος καί τοΰ κ. Χατζή Πεντή δστις ήλθεν ένταΰθα 
έπί τούτφ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  5ον

Σήμερον ΙΟην Αύγούστου τοΰ έτους 1919 ήμέραν τής έβδομάδος Σάβ- 
βατον, συνήλθεν ή υποεπιτροπή τών προσφύγα:>ν Τ .Τ .Μ .Ε .Π . ύπό τήν προε- 
δρείαν τοΰ Θεοφιλέστατου 'Αγίου Συνάδων κ.κ. Χριστοφόρου καί άπεφασί
σθησαν τά έξή ς:

α ')  "Οπως σταλή έπιστολή πρός τήν Κεντρικήν Επιτροπήν περί απο
στολής χρηματικού ποσοΰ διά τό γεωργικόν δάνειον.

β ')  "Οπως τό κατ’ αρχήν διδόμενον δάνειον τοΐς χωρικοΐς μή ύπερ* 
δαίνη τάς διακοσίας λίρας πρός αγοράν ζώων.

γ ')  "Οπως διά τά έκ τοΰ χωρίου Γενήκιοϊ τρία ορφανά ήτοι Άρχόν- 
τω ηλικίας 12 έτών, Λεμονή 8 καί Δημήτριος 10 έτών, τά όποια είς τάς 25 
τοΰ παρελθόντος μηνός παρεδόθησαν πρός περίθαλψιν καί διατροφήν είς 
τήν ’Όλγαν Δημητρίου, ή υποεπιτροπή τών προσφύγων ένταΰθα πληρώνει 
διά τρόφιμα αύτών μίαν λίραν Τουρκίας τήν ήμέραν.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  6ον

Σήμερον 16ην τοΰ μηνός Αύγούστου τοΰ έτους 1919 ήμέραν τής έβδο
μάδος Παρασκευήν συνήλθεν ή ύποεπιτροπή προσφύγων Τ .Τ .Μ .Ε .Π . ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Θεοφιλεστάτου 'Αγίου Συνάδων κ.κ. Χριστοφόρου καί 
άπεφασίσθησαν τά έξής:

α ')  "Οπως ό κ. Ιω άννης Γιακουμιδάκης έκ τών μελών τής ύποεπιτρο- 
πής τών προσφύγων τοΰ τμήματος Ούζούν-Κιοπροΰ μεταβή είς Κωνσταντι- 
νούπολιν άφ’ ένός μέν πρός παραλαβήν χρηματικού ποσοΰ διά τό γεωργικόν 
δάνειον, δπερ έστί άναγκαιότατον, άφ ’ έτέρου δέ πρός διευθέτησιν διαφόρων 
ζητημάτων άφορώντων τήν ένταΰθα ύποεπιτροπήν τών προσφύγων μετά 
τής κεντρικής έπιτροπής.
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β ')  "Οπως άποσταλώσι μέσω τοΰ κ. Ίωάνου Γιακουμιδάκη οί κατάλο
γοι τών δέκα πέντε (15) χωρίων τών προϋπολογισμών διά τδ γεωργικόν δά
νειον, ήτοι Καβακλή, Μαλκότσι. Γιοΰπι, Γενήκιοϊ, Κίρκιοϊ, Καβατζίκ, Δο- 
γαντζή, Καράκλεια, Έσκήκιοϊ, Καράμζα και Κοΰρτι, έκτος τής πόλεώς μας 
Ούζούν-Κιοπρού ούτινος ό κατάλογος θά άποσταλή λίαν προσεχώς.

'Ομοίως μετά τοΰ ίδίου άποστέλλονται και τά χρεωστικά ομόλογα τών 
άχρις ώρας παραχωρηθέντων τοΐς διαφόροις δανείων.

Άπουσιάζοντος τοΰ Έπιθεωρητοΰ τής Κεντρικής Επιτροπής Προσφύ
γων, οί άνω κατάλογοι άποστέλλονται άνευ τής έπικυρώσεως ΰπ’ αΰτοΰ καί 
συμφώνως τής υπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Κεντρικής Επιτροπής δηλώσεως προ
φορικής τώ έν Κωνσταντινουπόλει κ. Θεοδώρω Μοράβα. Τούτων οΰτως 
άποφασισθέντων καί μή ύπάρχοντος ετέρου θέματος πρός συζήτησιν διελύθη 
ή συνεδρίασις.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  4 ο ν

Σήμερον εικοστήν έννάτην (29) τοΰ μηνός Αύγούστου έτους 1919 ήμέ- 
ραν τής έβδομάδος Πέμπτην συνήλθεν ή υποεπιτροπή τών Προσφύγων 
Τ.Τ .Μ .Ε .Π . υπό τήν προεδρείαν τοΰ Θεοφιλεστάτου 'Αγίου Συνάδων κ.κ. 
Χριστοφόρου καί άπεφάσισε τά εξής:

α ')  "Οπως άποσταλώσιν αί χρεωστικά! δμολογίαι μετά τών οικογενεια
κών δελτίων καί χρεωστικών δελτίων αυτών μετά τοΰ σχετικοΰ γενικοΰ άπο- 
λογισμοΰ τών μέχρι σήμερον χορηγηθέντων δανείων τοΐς χωρικοΐς.

β ')  "Οπως άποσταλή πρός τήν Κεντρικήν Επιτροπήν Τ .Τ .Μ .Ε .Π . είς 
Κωνσταντινούπολιν ή αΐτησις τών ένταΰθα αμαξηλατών, ύποβληθεΐσα τή 
ένταΰθα υποεπιτροπή τών προσφύγων τμήματος Ούζούν-Κιοπρού καί συνάμα 
δι’ έπιστολής παρακληθή ή Κεντρική ’Επιτροπή καί εύαρεστηθή νά έγκρίνη 
δάνειον τοΐς άμαξηλάταις μέχρι διακοσίων λιρών ’Οθωμανικών.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  8ον

Σήμερον τήν 2αν Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1919 ήμέραν Δευτέραν ή αυτή 
έπιτροπή άπεφάσισε τά έξής:

α ')  "Οπως χορηγήση τό ποσόν τών δέκα πέντε (15) ’Οθωμανικών λι
ρών κατά μήνα τω Μεμέτ Ραδή έκ Σερρών, έλθόντι ένταΰθα έκ Λουλέ - 
Βουργάζ τή συστάσει τοΰ ένταΰθα "Ελληνος Αξιωματικού, έκ τοΰ ταμείου 
τών βοηθημάτων.

β ')  "Οπως ό κατάλογος τοΰ προϋπολογισμού διά τό γεωργικόν δάνειον 
τής πόλεώς μας Ούζούν - Κιοπροΰ, άποσταλή πρός τήν Κεντρικήν Έπιτρο - 
πήν, άφοΰ προηγουμένως αΰτη εύαρεστηθή νά έγκρίνη δάνειον καί διά τούς 
άμαξηλάτας τής πόλεώς μας, συμφώνως αίτήσεώς των καί τοιουτοτρόπως 
συμπεριληφθώσι καί οί άμαξηλάται είς τόν κατάλογον.

Χ Ω Ρ Ι Ω Ν  Ε Σ Κ Η - Κ Ι Ο  Ι·

Ταμεΐον Περιθάλψεως τής 8ης ’Ιουλίου 1920 
"Εχει οικογένειας 66 μέ τό όνομα τοΰ άρχηγοΰ τής οικογένειας καί μέλη 

382, στήλας δέ πού άναγράφονται άριθμοί περιθάλψεως.
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Καίτοι άπετέλουν χωριστάς κωμοπόλεις λόγω τής γειτνιάσεώς των υ,έ 
άπόστασιν μιας ώρας, έπωνομάζοντο περιληπτικώς Γανόχωρα, ούδετέρως δέ 
το Γάνος και θηλυκώς ή Γάνος, ώς αναφέρει ό Άρποκρατίων, μέ Μητρόπολιν 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων και Μητροπολίτην τιτλούμενον Γάνου καί Χώρας. 
Ή  Γάνος ήτο άρχαιοτάτη πόλις οχυρά, καί μέ φρούριον είς τά Νότια τής 
Ραιδεστοΰ έπί τής Προποντίδος καί άναφέρεται υπό τοΰ Ξενοφώντος, ώς 
διατηρήσασα άπό τοΰ Ε ' π.Χ. αίώνος τό άρχαΐον αυτής όνομα. Κατά τινα 
παράδοσιν, ή Γάνος ίδρύθη υπό τών μετά τοΰ Βΰζαντος, ίδρυτοΰ τοΰ Βυ
ζαντίου, άποίκων, οΐτινες περιπλέοντες τάς βορείας άκτάς τής Προποντίδος, 
είδον λάμψιν τινά έπί τοΰ όρους, δπου υπήρχε φανός οδηγός τών ναυτιλλομέ- 
νων. 'Οδηγούμενοι υπό τοΰ φανοΰ άπεβιβάσθησαν έκεϊ καί 'ίδρυσαν τήν πό- 
λιν Γάνον (έκ τοΰ Γανόω=στιλβώνω). Τήν Γάνον ταύτην μετά τής πλησιο- 
χώρου Βισάνθης καί τοΰ Νέου τείχους, ύπέσχετο νά δώση ό Σύνθης, Βασι
λεύς τών Θρακών, είς τόν Ξενοφώντα. Οί κάτοικοι διεκρίνοντο διά τήν φιλο- 
μουσίαν καί έργατικότητά των. Έκτος δέ τής άμπελουργίας κατεγίνοντο μέ 
τήν ναυτιλίαν, μέ τήν σηροτροφίαν, βιοτεχνίαν κλπ. έπαγγέλματα. Ηύδοκί- 
μουν οί δημητριακοι καρποί, τό βαμβάκι κλπ. όπωρικά καί κηπουρικά εϊδη. 
Ή  γειτνίασίς των μέ τήν Ραιδεστόν καί τήν Κωνσταντινούπολιν, μέ τάς 
οποίας διετήρουν τακτικήν άτμοπλοϊκήν συγκοινωνίαν τετράκις ή καί περισ- 
σοτέρας φοράς έκάστην έβδομάδα, έδημιούργησεν άνάπτυξιν καί πρόοδον 
τόσον άπό έμπορικής δσον καί άπό μορφωτικής καί κοινωνικής άπόψεως, 
διότι οί κάτοικοι μέ τήν παράδοσιν τοΰ άρχαίου πολιτισμοΰ των, όχι μόνον 
έπραγματοποίουν συχνότατα ταξείδια έπικοινωνοΰντες μέ τήν πρωτεύουσαν 
καί μέ τάς γειτονικάς άκμαζούσας πόλεις Ραιδεστόν καί Μυριόφυτον, άλλ’ 
άπέστελλον τά τέκνα των δι’ άνωτέρας σπουδάς είς τά έκπαιδευτήρια τής 
πρωτευούσης. Οί νέοι δέ Γανοχωρΐται, έπιστρέφοντες είς τήν πατρίδα των 
μετά τήν άρτίαν μόρφωσίν των, έγένοντο φορείς πολιτισμού καί άναπτύ- 
ζεως τής έκπαιδεύσεως καί τής κοινωνικής τής πατρίδος των προόδου.

'Τπήρχον σοβαροί Οίκοι, οΐτινες διετήρουν σχέσεις άπ5 ευθείας μέ τό 
έξωτερικόν διά τήν τοποθέτησιν σημαντικών ποσοτήτων οίνων καί μετάξης. 
01 έμποροι, οΐτινες κατεγίνοντο μέ τά κρασιά τοΰ τόπου των, τά διεσκεύαζον 
είς μεγάλας βόμβας, έφρόνιζον δέ, άγοράζοντες μεγάλας ποσότητας σακχά- 
ρεως απο την Κωνσταντινούπολιν και Ραιδεστόν, νά τά άναμιγνύουν .κατά
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τρόπον έμπειρον και τεχνικόν και νά δημιουργούν τύπους οίνων, οιτινες ήσαν 
διαπραγματεύσιμοι και περιζήτητοι είς τάς εύρωπαϊκάς αγοράς. Ή  άνάπτυ- 
ξις έξ άλλου τής μεταξοπαραγωγής διά τής διατροφής μεταξοσκωλήκων άπό 
τάς σημαντικάς εκτάσεις μωρεοδένδρων είχεν έξελιχθή είς επίζηλον έκτασιν, 
διετηροΰντο δέ εργοστάσια είς τάς πλησιόχωρα Ήρακλεΐτσαν και Περί- 
στασιν τών Ά )φ ώ ν  Πασχαλίδη καί άλλων μεγαλεμπόρων, ευρισκομένων 
είς συναλλαγάς απ’ ευθείας μέ τήν Περσίαν διά τήν εισαγωγήν τών σπόρων, 
τήν καλλιέργειαν και επεξεργασίαν τής μετάξης, ήτις έξήγετο κατειργασμέ- 
νη είς μεγάλας ποσότητας κουκουλίων λευκών καί κίτρινων εντός μεγάλων 
σάκκων (μπάλες) καταλλήλως συσκευασμένων. Ε ίς τήν ώς άνω εμπορικήν 
έξέλιξιν συνετέλει καί ή πυκνωτάτη καί τακτική καθ’ εβδομάδα δι’ ατμό
πλοιων Ελληνικών, ώς τής Εταιρίας Καναβαλώφ, Γιαννουλάτου, Βερνίκου 
καί πρό αύτών ή Ματίλντα, τό Λυκαυγές, κλπ., ώς καί τουρκικών τής Ε τ α ι
ρίας Μαχσουσέ, άτινα άνεχώρουν έκ Κωνσταντινουπόλεως καί μέ νυκτερι
νήν διαδρομήν έ'φθανον τήν πρωίαν είς Ραιδεστόν έσυνέχιζον δέ είς Γανό- 
χωρα, Μυριόφυτον, Περίστασιν, ΙΙάνορμον καί Ά ρτάκην μέ επιστροφήν 
διά τόόν αύτών προσεγγίσεων τήν υστεραίαν.

Διά τών ατμόπλοιων τούτων έτροφοδοτούντο είς εΐδη αποικιακά 
κλπ. τρόφιμα καί άπέστελλον τά προϊόντα των είς Κωνσταντινοΰπολιν. ’Εκτός 
όμως τής τοιαύτης συγκοινωνίας κατά τήν περίοδον τής μεγάλης εξαγωγής 
κρασιών, προσήγγιζον είς Μυριόφυτον καί Γανόχωρα καί μεγάλα ξένα ατμό
πλοια διά τήν φόρτωσιν τών βομβών κατ’ εύθεΐαν είς τούς τόπους προορι
σμού των. Άλλά καί διάφορα ιστιοφόρα είτε εγχώρια, είτε έκ τών νήσων 
τού Αιγαίου, μετέφερον κρασιά, έλαιον, σάπωνας, σύκα, σταφίδας κλπ. ξη
ρούς καρπούς, διά τήν έγχώριον κατανάλωσιν, οί δέ άλιεΐς διά μικρότερων 
πλοιαρίων κατεγίνοντο μέ τήν αλιείαν.

Ή  Γάνος ήτο καί άγκυροβόλιον χωρίον καί βουνόν τής Δ. ακτής τής 
Προποντίδος Β.Β.Α . τού ακρωτηρίου Χορά - Μπουρνού. Τό χωρίον έπί 
λόφου έκτισμένον ύπέρκειτο τών άλλων είς τήν πρός βορράν δέ κορυφήν τού 
λόφου υπήρχε Μοναστήριον. Τό βουνόν 'Ικανός, Ναγκλάρ ύπό τών Τούρ
κων όνομαζόμενον, παραπέει τήν ακτογραμμήν άπό τρία περίπου μίλια έν
δον, έμφανίζον μέγιστον ύψόμετρον 2975 πόδας, περίπου. Είς τήν Γάνον 
εύρέθησαν πολλαί έπιγραφαί μεταξύ τών οποίων άναφέρεται ή θεά Γάνεια 
ή Γανήα, υπήρχε δέ κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν καί προάστιον Γανίς ή 
Γανειάς.

Ο ί κάτοικοι, οιτινες άνήρχοντο είς 4.000 ή 4.200, διεκρίνοντο διά τήν 
φιλομουσίαν καί έργατικότητά των, δείγμα δέ περίτρανον τής προόδου των, 
ήτο δτι διετήρουν έν Κων)πόλει ’Αδελφότητα, οί πόροι τής ό.ποίας έξ έράνων 
τών κατοίκων καί τών πατριοκών Γανοχωριτών, διετίθεντο διά τήν συντή- 
ρησιν τού εξαταξίου άρρεναγωγείου έκ 240 μαθητών καί τού πενταταξίου
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παρθεναγωγείου έκ 200 μαθητριών. Διοικητικώς ύπήγετο είς τήν 'Τπο- 
διοίκησιν Μυριοφύτου τοΰ Ν. Ραιδεστοΰ. Ή  ένδοχώρα άπετελεΐτο άπδ τάς 
κωμοπόλεις και χωρία Μηλιό, Πλάτανον, Αΰδήμι, Νεοχώριον, Είρηνοχώ- 
ριον, Ίντζέκιοϊ, Καστάμπολην, Παλαμοΰτι, Σεντούκι, Καλαμίτσι, Λούπιδα, 
Γιολτζίκι, Γιαγάτς, Ήρακλείτσαν κα'ι Γενίκιοϊ. Έκκλησιαστικώς υπό τον 
Μητροπολίτην προεδρεύοντα Δημογεροντίας καί ’Εφορίας ύπήγοντο τά ώς 
άνω Εκπαιδευτήρια καί αί έκκλησίαι τής Μητροπόλεως ('Αγίου Νικολάου), 
'Αγίου Χαραλάμπους, 'Αγίου Θεοδώρου, 'Αγίου Νικολάου, 'Αγίου Δημη- 
τρίου, 'Αγίου Ευστρατίου, (Τζωρτζή) καί 'Αγίου Ευστρατίου (Ά φ τά ), κα
θώς καί τά Μοναστήρια τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, ή Κοίμησις 
τής Θεοτόκου, ή Νικαιώτισσα, ό "Αγιος Γεώργιος Ξενίτας καί ό "Αγιος 
Γεώργιος Άγριδιανός. Είς τήν Ήρακλείτσαν υπήρχε καί Μετόχιον τής έν 
"Αθω μονής τών Ίβήρων. ' ' -

Άναφέρονται κατά καιρούς διακριθέντες είς τήν εκκλησίαν και τάς 
έπιστήμας οί κάτωθι γεννηθέντες είς Γανόχωρα επίσημοι.

Ματθαίος Διδάσκαλος έν Κωνσταντινουπόλει (1787 —  1789).
I. Λεοντόπουλος Συγγραφεύς (1812 —- 1816).
Δ. Κοκκίδης Καθηγητής ’Αστρονομίας Έθνικοΰ Πανεπιστημίου.
"Ανθιμος Πατριάρχης ’Αντιόχειας (1841— 1864).
'Ιερόθεος Πατριάριης ’Αντιόχειας (1865 —1 1885).

Κύριλλος Άθανασιάδης 'Αγιοταφίτης ’Αρχιμανδρίτης (1861 -— 1864).
Τήν ευμάρειαν, τόν πολιτισμόν καί τήν κοινωνικήν άνθησιν τών Γα

νοχώρων ήλθε, βάσκανος μοίρα, νά καταστρέψη τό πρώτον φρικιαστικόν 
πλήγμα, τοΰ τρομερού σεισμού τοΰ 1912 καί τής παμφάγου πυρκαΐάς, ήτις 
ισοπέδωσε καί άνεστάτωσεν ολόκληρον έκείνην τήν πλευράν τής Προποντί- 
δος. Άργότερον τήν προηγηθεΐσαν ταύτην καταστροφήν συνεπλήρωσε καί 
άπετελείωσεν ή κακία καί ή παρά τών Τούρκων διενεργηθεΐσα άγρια έξόν- 
τωσις τοΰ Ελληνικού πληθυσμού ολοκλήρου τής ’Ανατολικής Θράκης. Τότε 
τά ρακένδυτα, πεινώντα καί βασανιζόμενα γυναικόπαιδα έγκατέλειψαν τάς 
οικίας των, τάς περιουσίας, τάς εκκλησίας, τούς τάφους τών προγόνων 
των καί έκπατρισθέντα διεσπάρησαν καί έγκατεστάθησαν είς διάφορα μέρη 
τής έλευθέρας πατρίδος.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Δ Η Μ Ο Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ  Γ Α Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Α Σ

Σήμερον τήν ΙΟην Αύγούστου τοΰ 1913 συνελθόντα τά σεβαστά 
μέλη τής επαρχιακής Δημογεροντίας, έφοροεπιτροπής καί λοιποί πρόκρι
τοι έν τή αιθούση τής 'Ιερας'Μητροπόλεως Γάνου καί Χώρας, υπό τήν προ- 
εδρείαν τοΰ Ά ρχ. Οικονόμου Παπαθωμά Δανιήλ συνεσκέφθησαν περί τοΰ 
προϋπολογισμού τών κοινοτικών λογαριασμών έσόδων καί έξόδων, οί αξιό
τιμοι έφοροεπίτροποι έδωσαν πληροφορίας περί τών εσόδων καί εξόδων, τών

«θρακικά» 7
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μέν εσόδων άνερχομένων τη βοηθείρ τοϋ 'Τψίστου μέχρι 250 λιρών ήτοι ει
σόδημα εκκλησίας, κηροπωλείου, κτημάτων, φούρνων, εξόδων, άποδείξαν- 
τες οι αξιότιμοι έφοροεπίτροποι ώς έγγιστα 300 λίρας μόνον διάι τό 
προσωπικόν. Πλην άλλων παρουσιαζομένων εξόδων» άποδείξαντες οι έφο- 
ροεπίτροποι τό έλλειμμα διά τό προσεχές σχολικόν έτος 1913— 14 έζήτησαν 
καί τήν γνώμην τών κυρίων, οίτινες συσκεφθέντες δλοι όμοΰ και λαβόντες 
ύπ’ οψιν δτι ή μή τακτική λειτουργία τών έκπαιδευτηρίων μας θά έζημίωνε 
κατά πολλά τήν νεολαίαν μας παρά τής όποιας πολλά αναμένει ή πατρίς διά 
τήν προαγωγήν της, άπεφάσισαν δπως διαθέσωσι τό ποσόν τοΰτο τών 300 
λιρών διά τό προσωπικόν και όμοΰ πάλιν θά σκεφθώσι περ'ι έξευρέσεως τοϋ 
παρουσιαζομένου ελλείμματος καί άνετέθη είς τήν έφοροεπιτροπήν νά προβή 
ταχέως είς τόν διορισμόν τοϋ προσωπικοϋ ϊνα δσον τάχιον, άρχίση ή λει
τουργία τών Σχολών.

Σήμερον τήν 5ην Νοεμβρίου 1913, συνήλθον υπό τήν Προεδρείαν τοϋ 
Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγκέλου Θεοφυλάκτου τά σεβαστά μέλη τής 
Δημογεροντίας καί έφοροεπιτροπής είς έκτακτον συνεδρίαν. Κατ’ αυτήν τ ί
θεται είς συζήτησιν τό ζήτημα τής έκποιήσεως ή μή τών διαφόρων μεταλ
λευμάτων τών έξαχθέντων έκ τών έρειπίων τών άποτεφρωθεισών εκκλη
σιών. Άπεφάσισαν δέ παμψηφεί οί συνελθόντες δπως, άπαντα τά εύρεθέντα 
μεταλλεύματα καί φυλασσόμενα άχρι τοϋδε έν τή Τερςί Μητροπόλε ι άποστα- 
λώσι διά καταλλήλου προσώπου είς Κωνσταντινούπολιν, έκεϊ δέ νά έκποιη- 
θώσι. Τό δέ ποσόν δπερ θά προκύψη έκ τής έκποιήσεως τούτων νά κατατεύή 
είς Τραπεζιτικόν Κατάστημα έπ’ όνόματι τού Μητροπολιτικού ναού τής Κοι- 
νότητος Χώρας.

Π  Ρ  Α  Ξ  ι Σ

Ψήφω καί έγκρίσει τής Α .Θ .Π . τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου 
Γερμανού τοΰ Ε ' καί τής περί Αότόν Α γ ία ς  καί 'Ιεράς Συνόδου, άπαρτι- 
ξομένης υπό τών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Α γίω ν  Άμασείας Γερ
μανού, Τωαννίνων Γερβασίου, Προύσης Δωροθέου, Μυτιλήνης Κυρίλλου, 
Βιζύης ’Ανθίμου, Μαρωνείας Νικολάου, Σωζουπόλεως Δωροθέου, Σισανίου 
'Ιεροθέου. Κασσανδρείας Ειρηναίου, Χαλδείας Λαυρέντιου» Έλευθερουπό- 
λεως Γερμανού, Βελλας καί Κονίτσης Σπυρίδωνος τή 10η Σεπτεμβρίου τού 
1913 έτους ήμέρρ τής έβδομάδος Τρίτη έξελέγημεν Μητροπολίτης Γάνου 
Καί Χώρας, διαδεξάμενοι τόν έν μακαρίςι τή λήξει γενόμενον.κυρόν Σερα
φείμ Σκαρούλην, μετατιθέμενοι έκ τής Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Τήν 
17ην Δεκεμβρίου τ ο ύ '1913 αισίως κατελθόντες ήμέρμ τής έβδομάδος Κυ
ριακή περί λύχνων άφάς τόν ένθρονιστήριον άπηγγείλαμεν λόγον έν τε τής 
πάλαΓ πρωτευούσης τής έπαρχίας Γάνου έκκλησίμ τής όδηγητρίας καί τήν 
αυτήν παραγενόμενοι έσπέραν καί έν τή εν Χώροι έκκλησίμ τής Παναγίας
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Θαλασσινής. Ε πειδή  δέ ώς έκ τής έπισυμβάσης ολέθριου πυρκαϊάς τή 27η 
Ιουλίου τοΰ 1912 έτους, οΰδέν περιεσώθη βιβλίον ή κώδιξ τις αναμνηστι
κού παρελθόντος, έγνωμεν τήν παρούσαν συντάξαι πράξιν και περισυλλέ- 
ξαντες πληροφορίας έκ ξώσης πηγής καταστρωνύομεν ώδε όρισθέντι κώ- 
δικι τούς αοιδίμους χρηματίσαντας Μητροπολίτας Γάνου κα'ι Χώρας μετά 
τών χρονολογιών και σχετικών σημειώσεων είς τό διηνεκές μαρτύριον γε- 
νέσθαι έφιέμενοι. ’Αρχεία καί Κώδικας όρίσαντες καί αλληλογραφίαν καί 
πρωτόκολλα καί διεκπεραιώσεις, έν οίς καταφανής γενήσεται πάσα διενερ- 
γηθεΐσα έργασία πρός μνημεΐον τοΐς διαδόχοις. κατηρξάμεθα τής έργασίας 
Θεού συναιρομένου.

’Από 13ου αίώνος αρχιερείς έχρημάτισαν οί έξής: 
α ' Κωνσταντίνος από τού 1324— 1325, β ' Μηνάς από τού 1330—  

1331, γ '  Νίκανδρος 1387, δ ' Γεννάδιος 1434— 1439, ε ' Γρηγόριος 1450, 
ς ' Παχώμιος 1572— 1585, ζ ' Διονύσιος 1585— 1594, η ' Μακάριος 1601— 
1603, θ ' Νεόφυτος 1610— είτα Κερασούντος, Γ ’Ιγνάτιος 1613, ια ' Γερ
μανός 1616, ιβ ' Ιγνά τιο ς 1622 παραιτεΐται, ιγ ' Ίωαννίκιος 1624— 1636 
είτα Ήρακλείας καί έπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ιε ' ’Ιάκω
βος 1637 τέως Σίδδης, ις ' Παΐσιος 1637— 1639 ό πρώην Ρόδου, ιζ ' Γα
βριήλ 1648— 1651 είτα Κωνσταντινουπόλεως, ιη ' Κοσμάς 1651, ιθ ' Δωρό
θεος 1654, κ ' Γερμανός 1666, κα ' Χριστοφόρος 1670—1672 καθηρέθη, 
κβ' Λεόντιος 1672, κ γ ' Κωνστάντιος 1688, κδ' ’Ά νθιμος 1705— 1716 είτα 
Μελενίκου, κε' Γρηγόριος 1720— 1722, κς ' 'Ιερόθεος 1733, κξ' Βαρθολο
μαίος 1744, κη ' Νεόφυτος 1744— 1749, κ θ ' Προκόπιος 1749— 1750 είτα 
Σμύρνης, λ ' Διονύσιος 1759, λα ' Προκόπιος 1767— 1780, λβ' Παΐσιος 
1770, λ γ ' Ματθαίος 1780, λδ' Κύριλλος 1788, λε' Γεράσιμος 1798, λς' 
Κύριλλος 1801— 1805, λζ' Γεράσιμος 1805— 1821, λη ' Λεόντιος 1822— 
1835, λθ ' Μακάριος 1835— 1837, μ ' Μελένικος 1837, μα ' ό από Άδρια- 
νουπόλεως Ματθαίος από τοΰ 1841— 1853, μβ' ό έκ Χώρας καί έν Χώρρ, 
άποβιώσας Χρύσανθος Τξούνης από 1853— 1872, μ γ ' Γρηγόριος από τού 
1872 κατ’ ’Απρίλιον, άποβιώσας έν Χώρςι τό αυτό έτος κατ’ Αύγουστον, 
μδ' Τιμόθεος από τού 1872— 1875. Δολοφονηθείς μετά τού διακόνου του 
παρά Κιρκασιών ληστών ένεδρευόντων έπί ταύτώ μεταξύ τού χωρίου Σεν
τουκιού καί ’Οθωμανικού χωρίου Μουσελήμ ένθα καί παρέδωσε τό πνεύμα 
έπιξήσας μίαν ημέραν, με' Παρθένιος Νεοχειροτονηθείς έξ ’Ανατολής από 
τού 1875— 1881, μετατεθείς είς Σωζοαγαθούπολιν ένθα καί άπέθανε μετα
τεθείς είς Προικόνησον. μς' Βεν&δικτος έκ ΙΤρούσης από τού 1881— 1886, 
μετατεθείς είς έπαρχίαν Πισιδείας. μζ' Πολύκαρπος έκ Χώρας από 1886— 
1891 μετατεθείς είς τήν έπαρχίαν Βάρνης ένθα καί άπέθανε, μη' Διονύ
σιος άπό 1891— 1897 άποβιώσας έν Χώρρ, μθ ' Κωνσταντίνος Μικρούλης 
από τού 1897— 1900, ν ' Κωνσταντίνος Βαλιούλης άπό τόν Σκοπόν τής πε-
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ριφερείας Σαράντα Εκκλησιών άπό τοϋ 1900— 1906 μετατεθείς εις τήν 
επαρχίαν Π ισ ιδείας δπου καί άπέθανεν, ν α ' Κωνσταντίνος ό άπό πρώην 
Μελενίκου άπό τοΰ 1906— 1909 μετατεθείς είς τήν έπαρχίαν Ά γχιάλου  καί 
ν β ' Σεραφείμ  Σκαροϋλης ό άπό Σισανίου άπό τοΰ 1909— 1913 άποβιώσας 
έν Κωνσταντινουπόλει.

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ I  Σ

Παρόντων κατ’ άπόφασιν τής Δημογεροντίας υπό ήμερομ. 25 Φεβρου
άριου 1914 τών κ.κ. Ά ρ. Δημάκη, Ίω . Γαβριήλ, Γ. Γαβριήλ καί Α. 
Ταστζή ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κ. Τιμο
θέου, παρόντος καί τοΰ Γραμματέως Βασ. Βασιλειάδου, προέβησαν ούτοι 
είς τό άνοιγμα τοΰ έρμαρίου, είς ο είναι κεκλεισμένα τά καέντα άσημικά 
τών έκκλησιών τής πόλεως. Καί, έν πρώτοις, έξετασθεισών τών σφραγίδων 
εύρέθησαν άλύμαντοι καί σώαι, άνοιχθέντος δέ τοΰ έρμαρίου παρεδόθησαν 
τώ χρυσοχόφ Άποστ. Κογιουμτζή οκάδες δέκα έξ καί τριακόσια πεντήκοντα 
δράμια, άτινα έζυγίσθησαν έπί παρουσίςι ημών καί τοΰ χρυσοχόου πρός δέ 
έξήχθησαν έξ αύτών καί μια όκά *α ί 265 δράμια πρός καθαρισμόν, έξήχθη- 
σαν ωσαύτως έκ τοΰ έρμαρίου καί έζυγίσθησαν δίσκοι έκ μπρούντζου οκά 
μία, μόλυβδος οκά μία καί 360 δράμια, έτεροι δέ χορδάδες όκ. δώδεκα καί 
200 δράμια, άτινα ωσαύτως παρεδόθησαν είς τόν ’Απόστολον Κογιουμτζήν, 
προσέτι δέ παρεδόθη αύτώ καί μία οκά καί 150 δράμια άσημικά έξαχθέντα έκ 
τοΰ Μοναστηριού.

Παρόντων τών μελών κ.κ. Άριστοτέλους Δημάκη, Τζανετή Βασιλειά- 
δυυ καί Δημ. Κωνσταντινίδου ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου 'Αγίου 
Γάνου καί Χώρας κ. Τιμοθέου, .παρόντος καί τοΰ Γραμματέως Β. Βασι- 
λειάδου, άρχεται ή συνεδρίασις. Άποφασίζεται έν αύτή δπως τό μοναστή- 
ριον Ά γ . Γεωργίου κτισθή ούχί τρισυπόστατον, άλλά μετά τρούλλου έπί 
μιάς δέ τών πλευρών αύτοΰ μικρόν κωδωνοστάσιον, νά μή στοιχίση δέ άνω 
τών 120 λιρών ’Αγγλίας, ποσόν προορισθέν πρός τόν σκοπόν τοΰτον ύπό 
τοΰ Π . Θεοχαρίδου. ’Ανατίθεται τώ Ά ρχιτέκτονι Ν. Κανάρη ίνα χαράξη 
σχέδιον τής μονής πρός εκδοσιν τοΰ σχετικοΰ φιρμανίου. Μεθ’ ο διελύθη ή 
συνεδρίασις.

Έ ν  Χώρςι 13 Μαρτίου 1914

Σήμερον τή 29 Μαΐου ήμέρρ τής έβδομάδος Πέμπτη τοΰ έτους 1914 
συνήλθον ot δημογέροντες Τζανετής Βασιλειάδης, Άριστ. Δημάκης, Δ. 
Κωνσταντινίδης, ot έπίτροποι Δημήτριος Κρυστάλλης, Φώτ. Δημητρίου, Χρι- 
στόδ. Καλαφάτης, Γεώργ. Γαβριήλ καί Κων. Μπαντζώνης καί ot έφοροι 
Ά ριστ. Ταστζής καί Λάμπρος Τσούρμας ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητρο
πολίτου Γάνου καί Χώρας Τιμοθέου καί έλαβον γνώσιν τοΰ τηλεγραφήμα-
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τος τών σεπτών Πατριαρχείων, το όποιον κατ’ άπόφασιν τών δυο σωμά- 
t o j v  τής Εκκλησίας διατάσσει τό κλείσιμον τών Σχολείων καί Εκκλησιών 
συνεπείρ τοϋ απηνούς διωγμού κατά τοϋ ’Έθνους καί τής ’Εκκλησίας. Α ν -  

θημερόν δέ άπελύθησαν καί εγκύκλιοι τής Μητροπόλεως πρός τάς ΰπολει- 
φθείσας Κοινότητας Γάνου, Άβδημίου, Σεντουκιού, Παλαμουτίου, καί 
Κερασιάς ώς καί είς τους ιερείς Χώρας έδόθησαν αί δέουσαι όδηγίαι. Εύ- 
χηθέντων τών πάντων δπως Κύριος ό Θεός πρυτανεύση τήν ειρήνην είς 
τήν ’Εκκλησίαν Αϋτοϋ καί τό έθνος διελΰθη ή συνεδρίασις

Παρόντων τών κ.κ. Δ. X. Κωνσταντινίδου, Δ. Γιαννιοϋ, Άριστ. Δη- 
μάκη, Τζαν. Βασιλειάδη καί τών Έφόρων Δημ. ’Αποστόλου, Άριστοτ. Ταχ- 
τσή καί τών επιτρόπων Κων. Βατζώνη, Δημ. Θεοδοσίου, Χριστ Καλαφάτη 
υπό τήν Προεδρείαν ήμών άρχεται ή συνεδρίασις, καθ’ ήν παρουσιάσθη καί 
ό έκ τών Έφόρων Ν. Καλαφάτης.

Άναπτυχθείσης τής άνοίξεως τών σχολών συνεζητήθη ό προϋπολογι
σμός καί μέ δλους τους εκπεσμούς έθεωρήθήσαν ώς βέβαια τά έξής κον
δύλια :

Εκκλησία Λίραι Τουρκίας τεσσαράκοντα άρ. 40
Κηροποιεία Λίραι Τουρκίας είκοσι . . .  .............. . . .  . . .  άρ. 20
Ό  φοϋρνος Λίραι Τουρκίας ο κ τ ώ    άρ. 8
’Αμπελοχώραφα Λίραι Τουρκίας δέκα     . . άρ. 10
Γραφεία Μητροπόλεως Λίραι Τουρκίας ε ξ ...........................άρ. 6
Γεωργιαδών Λίραι Τουρκίας τριάκοντα πέντε  άρ. 35
Σταυρός Λίραι Τουρκίας δ υ ο .....................................  άρ. 2
Πλεόνασμα έκ τώ ν,έξ ’Αμερικής βοηθημάτων Λ. Τ. . . .ά ρ .  30
Στασίδια Λίραι Τουρκίας δ έ κ α ...................................  . . .  άρ. 10
Σύμφωνα μέ τόν θεωρηθέντα προϋπολογισμόν άπεφασίσθη έφέτος νά 

σχηματισθώσιν σχολεία μέ πέντε τάξεις είς ά θά διδάσκωσι τέσσαρα πρό
σωπα, τινά δέ τών μαθημάτων θά συνδιδάσκωνται. 01 δέ μισθοί ώρίσθη- 
σαν ώς έξής: Ό  διευθυντής δυνάμενος ή νά ψάλλη ή καί Τουρκιστής 
κατάλληλος Λ.Τ. τεσσαράκοντα πέντε (άρ. 45), β ' διδάσκαλος ή ψάλτης ή 
Τουρκιστής Λ.Τ. 32, Διευθύντρια Λ.Τ. 42, β ' διδασκάλισσα Λ.Τ. 32. ’Έ 
ξοδα διάφορα σχολής Λ.Τ. 15. Σύνολον 166.

Δύναται ή ’Εφορεία νά έπιπροσθέση μίαν ή δύο λίρας έάν ό διευθυντής 
είναι κατάλληλος Τουρκιστής, έάν μή εύρίσκεται μέ τά άποφασισθέντα μι
σθός, όφείλουσι δέ νά είναι ’Οθωμανοί υπήκοοι. Άπεφασίσθη δέ νά γραφή 
τοϊς κ.κ. Τω. Τσατάλςι, I. Χρυσαφίδη καί Ηρακλή Δημάκη πρός εϋρεσιν 
τών ζητηθέντων προσώπων, μεθ’ δ διελύθη ή συνεδρίασις.

Έ ν  Χώρ<? τή 6 Σεπτεμβρίου 1914
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Π  Ρ  Α  Ξ I Σ

Έ π ί παρουσίρ τών κάτωθι ύπολειφθέντων κατοίκων Μ η λ ε ο ϋ 
’Αναγνώστου Μυρατίδου, Κωνσταντίνου Α. Βάτικα, Βαλσαμα Χαραλάμ
πους, Νικ. Ίω . Βιλιούρη, Ίω . Πανταζή καί τών επιτρόπων τής έν Χώρρ 
Εκκλησίας κ.κ. Γεωργ. Γαβριήλ, Χριστοδ. Καλαφάτη, Φωτάκη Δημητρίου, 
Φυδά Μαυρουδή ’Αναστασίου, Δημ. Θεοδοσίου Κωνσταντίνου Βατζώνη, 
σήμερον τή 24η Σεπτεμβρίου 1914 ήμέρρ τής έβδομάδος Τετάρτη κατά δια
ταγήν τών σεπτών Πατριαρχείων πρός περίσωσιν τής εκκλησιαστικής περι
ουσίας τής έγκαταλείφθείσης έν Γάνω υπό τών μεταναστών τοΰ Μηλεοΰ 
παραδίδονται τά έξής άμφιά τε, βιβλία έκκλησιαστικά καί Ίερα ί Εικόνες 
πρός διαφύλαξιν έν τή Ιερ ά  τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Χώρρ διά τό 
μέλλον: "Αγιος Ιω άννης Θεολόγος μεσαίου μεγέθους, προφήτου Ήλιου 
μικροΰ μεγέθους, δυο νυμφίοι μικρού μεγέθους, τής ψηλαφίσεως τοΰ απο
στόλου Θωμά μία μικρά, τών Είσοδίων τής Θεοτόκου μικροΰ μεγέθους, τοΰ 
'Αγίου Στεφάνου μικροΰ μεγέθους, τής Άναστάσεως τοΰ Λαζάρου μικροΰ 
μεγέθους, τής μεταστάσεως τήξ Θεοτόκου, τοΰ Τυφλοΰ μικροΰ μεγέθους, 
τοΰ 'Αγ. Μηνά, τοΰ Εΰαγγελισμοΰ μικροΰ μεγέθους, τής Γεννήσεως τής 
Θεοτόκου μικροΰ μεγέθους καί τής περιτομής τοΰ Χριστοΰ. Τό δλον δέκα 
οκτώ εικόνες, ών αί δυο έχουσι στεφάνους άργυροΰς, μία είκών έχουσα έν 
μικρόν άργυροΰν χέριον καί δυο άλλαι έχουσαι δυο άργυροΰς στεφάνους.

Μ Ι Κ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ

'Τπό τήν προεδρείαν τής Α .Σ. τοΰ Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας 
κ. Τιμοθέου συνελθόντων σήμερον τή 10η ’Οκτωβρίου 1914 πάντων τών 
δημογερόντων καί έφόριον πρός σΰσκεψιν περί τοΰ τρόπου τής λειτουργίας 
τών Εκπαιδευτηρίων, μετά μακράν συζήτησιν άπεφασίσθη ένεκα τής ανε
πάρκειας τοΰ διδάσκοντος προσωπικοΰ ή σΰμπτυξις τών μαθημάτων Άρρε 
ναγωγείου καί Παρθεναγιογείου, ή προσθήκη έκτης τάξεως, έν ή τά Ε λ 
ληνικά καί Μαθηματικά διδαχθήσονται υπό τής Δίδος Ά θηνάς Γ. Γαβριήλ, 
τά δέ τής Ε ' Ελληνικά καί Μαθηματικά υπό τοΰ κ. Έπαμ. Θείου ή πρόσ- 
ληψις τής Κας Μαρίας Θείου ώς διδασκαλίσσης αντί ετησίου μισθοΰ 20 λ. 
Τουρκίας. Ή  πρόσληψις τοΰ Πρωτοσυγκέλου κ. Θεοφυλάκτου αντί λιρ. όθ. 
τριάκοντα οκτώ. Συνεστήθη τώ τε κ. Έ . Θείω καί τή Δδι Α. Γαβριήλ ή αυ
στηρά έπίβλεψις έπί τών μαθητών καί μαθητριών πρός αποφυγήν έκτρο
πων. Είς τό μέτρον δέ τοΰτο προέβησαν ένεκα τής έλλείψεως πόρων πρός 
συντήρησιν ιδιαιτέρων δ ι’ έκαστον σχολεΐον προσώπων.

Συνδρομή διενεργηθεΐσα τή 27η 'Άΰγοΰστου 1915. Έ π ί παρουσίρ τοΰ 
ΰποδιοικητοΰ Μυριοφύτου Πλάτωνος καί τών προυχόντων Χώρας διά τους 
έκ πυρκαϊάς παθόντας ής τό ποσόν τό είσπραχθέν κάτωθι δηλοΰται δνομα- 
στικώς καί ποσοτικώς. Εΐναι, δέ ή πρώτη πυρκαϊά. ’Ακολουθεί κατάλογος—
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κατάστασις 197 ονομάτων καί 21 Κοινοτήτων, σωματείων κλπ. μέ τά προσ- 
φερθέντα γρόσια. 'Έ πεται λογαριασμός εξόδων.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Σήμερον τή 13 Φεβρουάριου 1919 συνελθοΰσα ή Έφοροεπιτροπή υπό 
τήν προεδρείαν τής Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου ήμών κ.κ. Τιμοθέου, παρουσία 
και τών συνυποφαινομένων έκ τών μελών τής Κοινότητος ήμών μετά μακράν 
σύσκεψιν έπί τής ολως αντεθνικής και προδοτικής διαγωγής τών έκ τών 
μελών αυτής Κωνσταντίνου Βατζώνη, Γεωργ. X "  Στυλιανού και Γιαννά- 
κου Παναγιωτάκη, οιτινες, κατά τάς γενομένας ΰπ’ αντιπροσώπων τής Κυ- 
βερνήσεως ανακρίσεις περί τών δικαίων καταγγελιών τής Α .Σ. τοΰ Μητρο
πολίτου ήμών κατά τών αίμοβόρων διωκτών τής Κοινότητος ήμών καί μετά 
Χριστιανών τής χώρας ήμών έν πολιτικώ γάμω συζώντων Ταξιλδάρη Πεχ- 
τσέτ καί Μανούς ’Όμπαση, όλως άντεθνικώς καί προδοτικώς διά καταθέ- 
σεως έπιστοποίησαν άμεμπτον καί νόμιμον τήν διαγωγήν τών δυο έί- 
ρημένων σατραπίσκων τής Κοινότητος ήμών, άπεφάσισαν έν όμοθύμφ καί 
δικαίμ αγανακτήσει καί άποδοκιμασίςι: Τήν προγραφήν αυτών ώς μελών 
εί'τε τής έφορείας, είτε τής έπιτροπής, τής δημογεροντίας καί έκ τής ολομέ
λειας τής Κοινότητος. Διά δέ τά παραπήγματα διωρίσθη επιτροπή έκ τών 
κ.κ. Άθαν. Τσούρμα, Φ. Δημητρίου, Κων. Καμπογιάννη, Θεμιστ. Θωμά, 
Ά ναγν. Άγελάρη, Δημ. Θεοδοσίου πρός διακανόνισιν αυτών. Έ ν  τή αυτή 
συνεδριάσει άπεφασίσθη καί ή άφαίρεσις τοΰ κήπου τής Κοινότητος άπό 
τοΰ ένοικιαστοΰ αύτοΰ Μουστά Χαλίτ έφ. καί ή μή παροχή έφεξής ούδενός 
τής Κοινότητος κτήματος ύπ’ ένοίκιον ούδενί τών αλλοθρήσκων ήτοι αμπέ
λου, άγροΰ, κήπου καί τών τούτοις όμοιων ακινήτων τής Κοινότητος κτη
μάτων. 'Ως εξελεγκτική δ’ επιτροπή έκλέγονται οι κ.κ. αντί μέν τοΰ κ. Λάμ
πρου Τσούρμα, απερχομένου είς τό εξωτερικόν, ό αδελφός αύτοΰ Ά θαν. 
Τσούρμας, Άριστοτ. Δημάκης, Φώτιος Δημητρίου καί Δημ. Κρυστάλλης,

. οιτινες παρακαλοΰνται νά προβώσιν ένδελεχώς είς άναθεώρησιν καί έξέ- 

.λεγξιν τών λογαριασμών τής Κοινότητος. Μεθ’ δ διελύθη ή συνεδρίασις.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ  I Σ  Τ Η Σ  Ε Φ Ο Ρ Ο Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ  2 / 1 0 / 1 9 1 5

Παρόντων τών κ.κ. Ν. Λογοθέτου, Μημίκου Ψάλτινου, Σωκράτους 
Θωμά, Δημοσθ. Σαμακοβλή, Γεωργ. Λάμπρου υπό τήν προεδρείαν τής Α. 
Γίανιερότητος τοΰ Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κ. Τιμοθέου άρχεται ή 
συνεδρίασις.

Σύμφωνα μέ τόν προϋπάρξαντα προϋπολογισμόν, έκρίθη τή μέν διευ- 
θυντρίμ Άθηνςί Γαβριήλ νά προσφερθή μισθός δι5 οκτώ μήνας Λ. Τ. τριά
κοντα πέντε 35, τω δέ κ. Επαμεινώνδα Θείου καί Μαρία Θείου μέ τριά
κοντα άρ. 30. Είς τοΰτον έ,γένοντο συστάσεις νά βελτιώση τήν τε διαγωγήν
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w u καθώς και τήν έν τώ σχολείω Συμπεριφοράν του. 'Ως βοηθός δέ ή Μα
ρία Κωνσταντίνου Φωτίου αντί δέκα άρ. 10 A. Τ.

Τοΐς διδασκάλοις έπεβλήθη νά συντάξωσι συμβόλαια είς διπλοΰν μέ 
τόν άπαράβατον δρον δπως έάν παρ’ ελπίδα άναγκασθή ή Κοινότης και 
κλείση τά σχολεία της ή άπηλλαγμένη πάσης ευθύνης και ΰποχρεώσεως 
απέναντι τών διδασκάλων οί όποιοι θά πληρωθώσιν έπί τή βάσει τής σταθε- 
ράς μισθοδοσίας των δι’ δσους μήνας είργάσθησαν καί μόνον. Επίσης έπε- 
βλήθη τοΐς διδασκάλοις ν ’ αΰξήσο^σι τάς ώρας διδασκαλίας τής έπισήμου 
του κράτους γλώσσης. 'Ως καθαρίστρια διωρίσθη ή Γιαννούλα Μηχαλιοϋ 
Κάτεργου αντί μηνιαίου μισθοΰ τριάκοντα γ’ροσίων. Είς τήν έφοροεπιτρο- 
πήν άνεπτΰχθη δτι ό μέλλων νά διορισθή κ. Έπαμ. Θείου τήν τε διδασκα
λίαν του οΰσαν έλαττοίματικήν καί τήν διαγωγήν του σκανδαλώδη καί θά 
ήτο ευχής έργον νά άναστείλωσι τήν άντικατάστασίν του, άλλ’ αΰτη, 
καίτοι δικαιώσασα τάς συστάσεις τοΰ Προέδρου, έκ λόγων εΰσπλαγχνίας 
κινουμένη τό μέν, τό δέ έπί τή έλπίδι δτι ίσως διορθωθή, άπεφάσισαν άκον- 
τος τοΰ Προέδρου είς τόν άναδιορισμόν του, μειονσψηφοΰντος.

Παρόντων τών κ.κ. Δημογερόντων καί έφοροεπιτρόπων, έγένετο σΰ- 
σκεψις υπό τήν προεδρείαν τής Α. Π . τοΰ Μητροπολίτου 'Αγ. Γάνου καί 
Χώρας κ. Τιμοθέου περί αΰξήσεως τοΰ προϋπολογισμοΰ. Επειδή δέ συνε- 
ζητήθη καί άπεδείχθη δτι τοΰναντίογ οί πόροι όλονέν έλαττοΰνται άπεφα
σίσθη ό προϋπολογισμός νά μείνη^ό' αυτός. Έγένετο δέ καί ή παραίτησις 
τοΰ Λογοθέτου δεκτή. Έ ν  τή αυτή συνεδριάσει ώρίσθη υπό τής Έφοροεπι- 
τροπής ό κ. Μημΐκος Ψάλτινος δστις έδέχθη. Ε πειδή  δέ ή τέως Διευθύν
τρια κ. Ά θηνά  Γαβριήλ δέν έδέχθη τήν προταθεΐσαν μισθοδοσίαν τών 35 
A. Τ. άπεφασίσθη νά ζητηθή πτυχιοΰχος πεπειραμένος διδάσκαλος άλλα- 
χόθεν καί άνετέθη τώ προέδρω ή ζήτησις έκ τών έΐω θι.

Συμφώνως τή έντολή τής Γεν. Συνελεΰσεως συνήλθεν ή συντακτική 
έπιτροπή άποτελουμένη υπό τών κ.κ. Άριστ. Δημάκη, Γεωργ. Γαβριήλ, 
Γεωργ. X "  Στυλιανού, Δημ. Στεφάνου, Δημ. Καμεάκη καί Ά θαν. Τζούρ- 
μα ΰπό τήν προεδρείαν τής Α. Πανιερότητος τοΰ Μητροπολίτου 'Αγ. Γά
νου καί Χώρας κ. Τιμοθέου πρός σΰσκεψιν καί άπόφασιν διά τοΰς άντιπρο- 
σώπους τών Κοινοτήτων οί όποιοι θά έκλέξωσι τό μικτόν Συμβοΰλιον καί 
ούτινος ή περίοδος ώς καί τών λοιπών σωματείων έσεται δι5 έν ετος καί ήμισυ 
ήτοι τόν Αύγουστον. Ά φ ’ οΰ δέ άντηλλάγησαν άρκετά καί έμελετήθησαν 
τά σχετικά έπί τοΰ Μ. Συμβουλίου τών Πατριαρχείων ένεκρίθησαν τά εξής 
άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ τών χωρίων.

Τό Σεντοΰκιον έχει οικογένειας 120, θά στείλη ένα άντιπρόσωπον άρ. 1. 
Τό Παλαμοΰτιον έχει οικογένειας 85 θά στείλη ένα άντιπρόσωπον άρ. 1. 
Ή  Κερασιά έχει οικογένειας 250 θά στείλη τρεις άντιπροσώπους, άρ 3. 
Ή  Χώρα έχει οικογένειας 800 θά στείλη οκτώ άντιπροσώπους άρ. 8. Ή  Γά-
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νος έ'χει οίκογενείας 500, θά στείλη πέντε αντιπροσώπους άρ 5. Τό Άβδή- 
μιον έχει οίκογενείας 350 θά στείλη τέσσαρας αντιπροσώπους άρ. 4.

5Ή τοι τό όλον είκοσι δυο άρ. 22.
Παρατηρηθέντος ότι τών μελών ή ενέργεια δέν δΰναται νά ή ενέργεια 

δυο σωματείων μέ τήν έξής δήλωσιν θά γνωσθή είς τά χωρία άπόφασις τοϋ 
σχηματισμού τοΰ Μ. Συμβουλίου. Έπειδή πρόκειται νά έκλεγή τό Μ. Συμ- 
βοΰλιον τής δλης Έπαρχίας, άξιοΰμεν νά στείλη ή Κοινότης σας άντιπρο- 
σώπους έκλεγέντας είτε άπό τά χωριά σας είτε άπό άλλο χωρίον ή καί τήν 
πρωτεύουσαν έφωδιασμένους μέ επίσημον γράμμα πληρεξούσιον τής Κοινό- 
τητός σας ύπογεγραμμένον άπό τούς προύχοντας τσΰ τόπου καί έπιβεβαιού- 
μενον τό γνήσιον τής υπογραφής ύπό τοΰ ίερέως εφημερίου σας ΐνα προβώσι 
μετά τών άλλων άντιπροσώπων είς άνάδειξιν τών Μελών τοϋ Μ. Συμβου
λίου άκριβώς τήν 24 ’Ιανουάριου έ.έ. ήμέραν τής έβδομάδος Κυριακήν. 
Άποφασίζεται δέ ίνα ή εκλογική συνέλευσις έχη τό δικαίωμα νά προτείνη 
όσους θεωρεί καταλλήλους διά τήν έκλογήν τών Μελών τοΰ Μ. Συμβουλίου, 
ών τά ονόματα θά καταχωρηθώσιν έπί τοΰ μαυροπίνακος καί είτα διά μυ
στικής -ψηφοφορίας άναδειχθώσιν έξ πρόσωπα τά όποια θά άποτελώσιν τό 
Μικτόν Συμβούλιον. Επίσης άποφασίζεται νά ζητηθώσιν κανονισμοί τώ>ν 
διαφόρων έπαρχιών ίνα μέ τόν ήδη συνταχθέντα τής Κοινότητος μας κα- 
ταρτισθή τοιοΰτος.

Έ ν Χώρςι τή 12 ’Ιανουάριου 1916

Κατόπιν κοινής συνεδριάσεως τών μελών τοΰ Μ. Συμβουλίου καί τών 
τής Έφορείας ύπό τήν προεδρείαν τής Α .Π . τοΰ Μητροπολίτου Ά γ . Γάνου 
καί Χώρας κ. Τιμοθέου άποφασίζεται ένεκα τής κακοδαιμονίας καί τής οι
κονομικής δυσπραγίας είς ήν περιήλθον τά σχολεία νά ληφθώσιν καί τά ύπό- 
λοιπα χρήματα έκ τοΰ κ. I. Χρυσαφίδου τής πυρκαϊάς τών διακοσίων δέ
κα τεσσάρων καί ήμισυ καί πρός τοΰτο άνατίθεται τώ κ. Δ. Καμπάκη ΐνα 
καί ταΰτα φέρη μετά τών λοιπών δι’ ά θά μεταβή είς Κωνσταντινούπολιν.

Έ ν Χώρςι τή 28 Φεβρουάριου 1916

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ

Έ π ί τή ειδική έντολή τή έν τή Γενική Συνελεύσει δοθείση είς τήν συν
τακτικήν έπιτροπήν, τήν άποτελουμένην έκ τών κ.κ. Άριστ. Δημάκη, Γ. Γα
βριήλ, Ά θαν. Τσούρμα, Δημ. Καμπάκη, Δημ. Στεφάνου ύπό τήν προε
δρείαν τής Α. Πανιερότητος τοΰ Μητροπολίτου Ά γ . Γάνου καί Χώρας κ. 
Τιμοθέου αυτη είργάσθη έπιμελώς έπί τή βάσει τοΰ πρό τριετίας συνταχθέν- 
τος Κοινοτικοΰ Κανονισμού, τοΰ τής Κοινότητος Ραιδεστοΰ καί τοΰ τής Ά ρ- 
τάκης καί συνεπλήρωσεν έν όμφωνία μέχρι τοΰ 20οΰ άρθρου μεθ’ δ συνεπεία 
τής κατά τών κοινοτικών έκλογών δοθείσης διαμαρτυρίας, ή έργασία έμει-
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νεν ήμιτελής κα'ι διότι εφεξής ή γενική έπιστράτευσις έματαίωσε τήν πε
ραιτέρω εργασίαν ήν άφίσαμεν εις μάλλον ευνοϊκήν εποχήν νά συντελεσθή.

Έ ν Χώρμ τή 14 Μαρτίου 1917

Π Ε Ρ Ι  Κ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν  Ο Φ Ε ΙΑ Ο Ν Τ Ω Ν  Φ Ο Ρ Ο Ν

Σήμερον τή 7 Μαΐου 1917 έτους, οί κάτωθι υποφαινόμενοι πρυύχβντες 
τής Κοινότητος Χά)ρας συνήλθον υπό τήν πρεδρείαν τής A. II . τοΰ Μητρο
πολίτου Ά γ . Γάνου καί Χώρας κ. Τιμοθέου έν τω γραφείω τής Τεράς Μη
τροπόλεως είς σύσκεψιν καί λήψιν άποφάσεως έπί τών κτημάτων άτινα ή 
σεβαστή αρχή Μυριοφΰτου θά έξε^οίει διά πλειστηριασμοΰ ένεκα οφειλής 
κτηματικών φόρων (Ίμ λά κ ι). Επειδή ή ΰποδιοίκησις Μυριοφΰτου μεθ’ δλας 
τάς περί αναβολής παρακλήσεις καί έπανειλημμένας ένεργείας τής Ίερας 
Μητροπόλεως, τοΰ τε Δημάρχου κ. Άριστ. Δημάκη καί τοΰ μουχτάρη κ. 
Γιοβάνη Γαβριήλ έφάνη ανένδοτος είς τήν άπόφασίν της δήλα δή νά έκ- 
ποιήση πολλά κτήματα χριστιανόίν, άπουσιαζόντων είς τό εξωτερικόν καί 
συνεπώς όφειλόντων κτηματικόν φόρον διά πλειστηριασμοΰ καί απαλλο
τρίωση ταΰτα. Επειδή δίκαιον μέν είναι ό κτηματικός φόρος ν ’ άποδοθή. 
είναι ομως μέγιστον καί άντιχριστιανικόν αδίκημα δι* ευτελές χρέος ν ’ άπ- 
αλλοτριωθώσι κτήματα μεγάλης αξίας.

Επειδή οΰδαμοΰ άλλαχοΰ εΰρέθησαν τοιαΰτα χρήματα μετά ώριμον 
σύσκεψιν έπί τοΰ προκειμένου καί πολυημέρου μελέτης τοΰ άπό δυο καί έπέ- 
κεινα μηνών φλέγοντος ζητήματος έδοξε τή Κοινότητι νά συνάψη δάνεια 
έντοκα καί έξοφλοΰσα τά χρέη τών κτημάτων τούτων επ’ όνόματι αυτής 
καρπωθή ταΰτα άχρις ου έξοφληθή^τρι^ρός αυτήν οφειλή μέ τόν άπαράβα- 
τον ορον ΐνα ταΰτα μετά τήν κάθοδον καί έπάνοδον τών δεσποτών των έλθη 
ή Κοινότης είς συνεννόησιν καί ή λαμβάνουσα τά τυχόν όφειλόμενα άπο- 
δώση τοΐς δικαιοΰχοις ή έν άρνήσει τούτων καί άδυναμίρι τής καταβολής 
τοΰ χρέους τοΰ τυχόν ύπολειφθησομένου κρατήση ταΰτα διά λογαριασμόν 
της. Άναφέρονται ονόματα δανειστών.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ  Ε Π Ι  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ω Ν

Σήμερον τήν 29ην Νοεμβρίου 1918 ήμέραν Πέμπτην συνήλθον υπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου οί κ.κ. Κοσμάς Θεοχαράκης, 
Λάμπρος Τσούρμας, τών λοιπών μελών, τοΰ μέν Κ. Δημάκη άπουσιάζοντος 
είς Κωνσταντινούπολιν, τοΰ δέ κ. Φωτ. Δημητρίου άσχολουμένου πρός επι
διόρθωσήν τής μηχανής, τοΰ δέ κ. Χρ. Καλαφάτη άπουσιάζοντος είς Κων
σταντινούπολή, συνετάχθη υπό τοΰ Μητροπολίτου ή ύπ’ άριθ. πρωτ. 60 έν 
τώ βιβλίφ τής αλληλογραφίας έκθεσις πρός αποστολήν είς τά σεπτά Π α 
τριαρχεία.

Κατά τήν εργασίαν ταύτην άντεγράφησαν κ α \  άπεστάλησαν τό δεύτε
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ρον δλαι αί άπό πενταετίας εκθέσεις τοϋ Μητροπολίτου δι’ ών διαζωγραφού- 
ται ή δεινή θέσις τών Χριστιανών έν Τουρκίρε έκ τοϋ βιβλίου τής αλληλο
γραφίας ήτοι αί έξης πρώτον:

Ά ριθ . πρωτ. 24 —  52 —  53 — 1 —  11 —  48 —  24 —  29 — 31 — 
4δ— 43 —  68 —  72 —  84 —  85 —  79 —  75 —  112 —  116 — 117 —  
126 —  129 — 145 —  147 — 151 — 118 —  119 —  153 - 156 —  157 —
158 — 160 — 161 — 162 —  163 —  164 —  166 —  167 —  170 —  184
185 — 197 —  229 — 230 —  246 — 261 —  267 -  276 —  292 — 304 —
3J5 — 316 —  324 — 330 —  331 —  34 — 12 —  25 —  19 —  69 —  8 —
73 — 41 —  42 —  2 —  12 —  28 —  31 —  32 —  56.

Αί εκθέσεις αϋται άπεστάλησαν τό δεύτερον τοΐς σεπτοΐς Πατριαρχείοις.
Δεύτερον. Αί έκθέσεις τών άπελαθέντων χωρίων ύπ’ άριθ. πρωτ". 227 

έκ τού αυτού βιβλίου τής άλληλογραφίας, ήτις καί αύτη τό δεύτερον άπο- 
στέλλεται, δπως καί αί προηγούμεναι. Επίσης άπεστάλησαν αί ζημίαι τής 
Χώρας ώς ύπ’ άριθ. Διεκπ. 49 καί έν τή θυρίδι τών άρχ. τής πρωτευούσης 
κατατεθειμέναι. Αί τής Γάνου αί ύπ’ άριθ. διεκπ. 42 καί έν τή θυρίδι Γ ό
νου κατατεθειμένοι. Αί τού Σεντουκίου καί Κασταμπόλεως Άράπ, Χατζή 
Ζτέκιοϊ αί ύπ’ άρ. διεκπ. 39 καί έν τή θυρίδι τών άρχείων Σεντουκίου κα
τατεθεί,μέναι, αί τού Παλαμουτίου ύπ’ άριθ. διεκπ. 37 καί έν τή θυρίδι ΓΙα- 
λαμουτίου κατατεθειμένοι, αί τού Άβδημίου Νεοχιυρίου καί Μαρμάρου ύπ’ 
άριθμ. διεκπ. 40 καί έν τή θυρίδι τού Άβδημίου κατατεθειμένοι. Αί τής 
Κερασιάς καί τού Μηλεοϋ αί ύπ’ άριθ. διεκπ. 38 έν τή θυρίδι Κερασιάς 
κατατεθειμένοι. Τής έργασίας ταύτης συντελεσθείσης δ'ιελύθη ή συνε- 
δρίασις.

Ι Ί Ρ Α Κ Τ Ι  Κ Ο Ν

Παρόντες οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι κύριοι άποτελούντες τήν άντι- 
προσωπείαν τής Κοινότητος Χώρας οί έκ τε τής πολιτικής δημογεροντίας, 
τού Μ. Συμβουλίου καί τής έφοροεπιτροπής ύπό τήν προεδρείαν τοϋ Μητρο
πολίτου Ά γ . Γάνου καί Χώρας κ. Τιμοθέου άπετέλεσαν συνέλευσιν καθ’ ήν 
έγένοντο τά εξής: Έ ν  πρώτοις άναγινώσκεται ή τών Πατριαρχείων ση- 
μείωσις περί τών ευχάριστηρίιον τού κ. Έλ. Βενιζέλου καί ύπό ήμερομ. 28 
Φεβρουάριου 1919 άριθ. διεκπ. 102.

Δεύτερον καί ή τών ζητουμένων καταγραφή τών ονομάτων τών κα- 
κουργησάντων Τούρκων κατά τών ομογενών άπό τής έποχής τοϋ πολέμου 
καί ύπό ημερομηνίαν 13 Μαρτίου 1919 καί άριθ. διεκπ. 112, ώς τοιοϋτοι δε 
ένεκρίθησαν τά πρόσωπα άκριβώς τά όποια ή ίερά Μητρόπολις κατήγγειλεν 
είς τά σεπτά Πατριαρχεία ύπό ήμερομ. 14 ’Ιανουάριου έ. έ. καί άριθ. 

πρωτοκόλλου 19 καί ημερομηνίαν 23 Ίανουαρίου έ.έ. καί άριθμ. πρωτοκόλ
λου 27 ήτοι τά εξής πρόσωπα: Ό  παυθείς ύποδιοικητής Μυριοφύτου
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Τζεβδέτ έφένδης, ό μετατεθείς ιεροδίκης Μυριοφΰτου Χασάν Φικρή, ό ήδη 
έν Κωνσταντινουπόλει διαβιών και πρώην λιμενάρχης Χώρας ’Ισμαήλ 
έφένδης, δ έν τή περιφερεία Μυριοφΰτου διαμένων Χασανοΰλιας Άδαλης 

καί ό διαβόητος Μπεχτσέτ έφένδης— Μανουήλ δμπασης, Σκάν έφένδης με- 
λαξίμ σανί τής Χωρ/λακής Μυριοφΰτου-ΙΙεριστάσεως. Ίχσ άν έφένδης υίός 
τοϋ Ά λή έν Μυριοφΰτφ, Ίμπραήμ έφένδης Ταξιλδάρης Γάνου καί Άβδη- 
μίου, είς οϋς συγκαταλέγεται καί ό Μουσταφά Χότζας Μηλιοϋ, Μουστά Χα- 
λήλ έφένδης, Χαλήλ υπάλληλος Φαναριού Χοορας, Ναοΰμ Κολτζής, Χοίρας, 
Ό μέρ ’Όμπασης, Τσεκέλ Έζαπές και ό υποδιοικητή Μυριοφΰτου Γαλήλ 
Δζεμήλ ές)ένδη.

Τρίτον περί τής Ιεράς Μονής τοϋ Ά γ . Ίωάννου τοϋ Θεολόγου ένε- 
κρίθη νά όμιληθή καταλλήλως ό Χριστ. Καλαφάτης δπως παραδώση τάς 
κλείδας τής ίεράς Μονής καί καταστρώση τους λογαριασμούς τών έτών 
1914 —  1915 —  19^6 —  1917 —  1918 άφ ’ δτου έφυγεν δ ήγοΰμενος. Έ ν  
έναντίςι περιπτώσει θά καταγγελθή τή πολιτική αρχή υπό τής ίεράς Μητρο
πόλεως διά τά περαιτέρω.

21 Μαρτίου 1919

Παρόντων σήμερον 9 τοϋ μηνδς Νοεμβρίου τών κ.κ. Θ. Λίβα, Άριστ. 
Δημάκη, Δημ. Κρυστάλη, Δημ. Καμπάκη καί Τζανέττη Βασιλειάδου, τών 
λοιπών μελών άπουσιαζόντων, υπό τήν προεδρείαν τοϋ Σεβασμ. Μητροπο
λίτου έγένετο συνεδρίασις καθ’ ήν άνεγνώσθη ή ύπ’ αριθμόν 8422 επιστολή 
τοϋ υπάτου Άρμοστοϋ τής Ελλάδος κ. Κανελλοποΰλου έν τή όποίςι περι- 
γράφεται ή έπιχορήγησις ήν ή Έλλην. Κυβέρνησις παραχωρεί είς τά κατα- 
στραφέντα σχολεία τής έπαρχίας Γάνου καί Χώρας. Τά παρόντα μέλη ένω- 
τισθέντα τά άγγελθέντα υπό τής Α. Σεβάσμιότητος σΰσσωμα άπεφάσισαν 
δπως έκφράσουν δι’ ιδιαιτέρου ευχαριστηρίου γράμματος τάς ευχαριστίας 
ούτών πρός τήν Α.Σ. τόν Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας, έπί τή ένεργείμ 
του ταΰτη, άφ’ έτέρου δέ δπως άποσταλή οϋτος δι’ έξόδων τής έπαρχίας ίνα 
καί αυτοπροσώπως έκφράση τάς ευχαριστίας συμπάσης τής έπαρχίας τω 
"Ρπάτφ Αρμοστή καί συνεννοηθή μετ’ αϋτοϋ διά τά περαιτέρω. Άπεφασί- 
σθη δέ νά καταχωρηθή. τό γράμμα είς τόν Κώδικα τής Αλληλογραφίας.

Έ ν  Χώρ$ 9 Νοεμβρίου 1919

Είς συνεδρίασιν τής έφορείας κατά τήν 17ην Φεβρουάριου 1920 άπο- 
φασίζεται μεταξύ άλλων καί ή έκτέλεσις .θεατρικής παραστάσεως τήν Κυ
ριακήν τοϋ Θωμά.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ I Ο I Κ Η Σ Ι Σ

Σήμερον τήν 17 ’Ιουλίου 1920 ήμέρ<? της έβδομάδος Τρίτη δ Μητρο
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πολίτης Γάνου καί Χώρας Τιμόθεος μετεκαλέσατο τούς προύχοντας της 
Κοινότητος Χώρας καί είς αυτούς άνέγνωσε τήν από 14 ’Ιουλίου επιστολήν 
τοΰ Νομάρχου Ραιδεστοϋ κ. Ά χ . ΓΓαπαδάτου. Σύμφωνα μέ τά έν αύτή 
διωρίσθη διοικητική επιτροπή προσωρινή υπό τών κ.κ. Δ. Στεφάνου, Γ. Γα
βριήλ, Μιχαήλ Γεωργιάδου, Γ. Δ. Γιάννου καί Δ. Μιλτιάδου ήτις θά έπι- 
βάλλη τήν τάξιν καί ασφάλειαν τοΰ τόπου. ’Έλαβε δέ τέτοια μέτρα πρός 
ησυχίαν καί άποκατάστασιν τής τάξεως: νά διορίση πρώτον χωροφυλακήν, 
άποτελουμένην άπό τούς Μανώλην, Σκλαβούνην, Θωμάν Τζιάκον, Σαράντην, 
Ψαράν, Κωνσταντίνον ’Αχλάδαν, ’Αφεντούλην Θεοδώρου, Παναγιώτην Ά - 
κέτου, Γεώργ. Μαρούλην, ών τόν διορισμόν θ ’ άναγγείλωμεν μετ’ ευχαριστη
ρίου επιστολής τή Γεν. Διοικήσει Ραιδεστοϋ. Συγχρόνως δέ θά κοινοποιηθή τώ 
λαώ διά δημοσίου κήρυκος δτι απαγορεύεται τό όπλοφορεΐν καί πυροβολεϊν, 
δτι τά καφενεία θά ώσι κλειστά μετά τήν 3ην τουρκιστί ώραν τής νυκτός, 
δτι θά δηλωθή είς τόν λαόν τό περί άναγνωρίσεως τής δεκαετίας, όριζομέ- 
νων τών προσώπων διά σήματος ιδιαιτέρου καί δτι ό παρεκτρεπόμενος θά 
ύφίσταται τάς συνεπείας τοΰ Έλλην. νόμου, έν ίσχύϊ υφισταμένων δλων 
τών πρώην δημοσίων συμφερόντων τοΰ τόπου. Ή  δέ χωροφυλακή διωρίσθη 
είς τό πρώην τοιοΰτον κατάλυμα άφ ’ ου διά τοΰ τέως μουχτάρη κ. Γ. Γ α 
βριήλ άφηρέθησαν τά έν αύτώ ευρισκόμενα, άτινα κατεγράφησαν είς ιδι
αίτερον σημείωμα πλήν τών 32 βιβλίων, άτινα ήλθον είς τήν ίεράν Μητρό- 
πολιν.

Έ ν  Χώρρ σήμερον τήν 23 Ιουλίου  1920 ήμέραν Π έμπτην τό Δημοτι
κόν Συμβούλιον Χώρας συνελθόν έν τώ καταστήματι τής ίεράς Μητροπό
λεως προτάσει τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κ. Τ ι
μοθέου παρόντος καί τοΰ ύποδιοικητοΰ Μυριοφΰτου κ. Δημ. Φραγκοπούλου 
μετά τήν ψαλεΐσαν δοξολογίαν έπί τή απελευθερώσει τής Ε π α ρ χ ία ς  καί τήν 
άνύψωσιν έπισήμως τής έθνικής μας σημασίας έκφράζει τήν άπειρον αύ
τοΰ ευγνωμοσύνην καί άφοσίωσιν πρός τόν Π ρω τεργάτην τής άπελευθε- 
ρώσεως Θεόπεμπτον Π ρωθυπουργόν τής Μ εγάλης Ελλάδος έξοχώτατον 
Κύριον Κύριον Ελευθέριον Βενιζέλον καί αποφασίζει δπως ή κεντρική 
οδός τής πόλεως όνομασθή «δδός Ελευθερίου Βενιζέλου», παρακαλεΐ δέ τόν 
κ. 'Τποδιοικητήν δπως έγκρίνη τήν άπόφασιν ταύτην καί διαβιβάση άντί- 
γραφον ταύτης πρός τήν Αύτοΰ Ε ξοχότη τα  τόν κύριον Π ρωθυπουργόν.

Έ ν  Χώρςι συνιστάται Ό ρφανοτροφεΐον έν τή ίερρ μονή τοΰ 'Α γ. Ίω - 
άννου τοΰ Θεολόγου ύπό τήν Π ροεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου Γάνου καί 
Χώρας. Σκοπός τοΰ ’Ορφανοτροφείου είναι ή συντήρησις καί διαπαιδαγιυ- 
γησις καί ή έκπαίδευσις τών ορφανών τοΰ πολέμου, ών οί γονείς άμφότεροι, 
τής έπαρχίας ταύτης, άπέθανον.

Σήμερον τήν 14ην ’Οκτωβρίου 1920 συνελθόντα τά σωματεία τής Κω- 
μοπόλέως Χώρας έπί τή θλιβερά άγγελίςι τοΰ θανάτου τής Αύτοΰ Μεγαλειό- 
τητος Βασιλέως τών Ελλήνων ’Αλεξάνδρου αποφασίζει καί ψηφίζει: α)
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Νά ψαλή έπ’ έκκλησίαις τρισάγιον. β) Νά διαταχθή το κλείσιμον τών σχο
λών έπ'ι τριήμερον, γ )  Νά κρούουν οί κώδωνες τών εκκλησιών πενθίμως έπί 
εικοσιτετράωρον, δ) Τήν έρχομένην Κυριακήν 18ην ’Οκτωβρίου νά τελε
στή μνημόσυνον υπέρ τής άναπαΰσεως τής ψυχής τού Βασιλέως ήμών ’Αλε
ξάνδρου. ε) Νά παρακληθή ή ύποδιοίκησις καί διαβιβάση είς τήν Κυβέρ- 
νησιν τά θερμά συλλυπητήρια.

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  Ε Ν  Χ Ω Ρ Α  2 2 / 1 2 / 1 9 2 0

’Αποφασίζουν, αφού συνέστησεν δ Μητροπολίτης ομόνοιαν, συνεργα
σίαν καί δραστηριότητα καί επιμέλειαν προς κάλυψιν τών αναγκών τών 
σχολείων:

1) Είς τό έξής χοροί καί διασκεδάσεις είς τό Άρρεναγωγεΐον καί Παρ- 
θεναγωγεΐον νά μή γίνωνται εμποδιζόμενου τού κ. Διευθυντού άπό τήν με- 
γάλην καί άκάθεκτον τάσιν τήν όποιαν έχει πρός τά τοιαύτα. 2) Διά τ6ν 
μέγαν θόρυβον καί πάταγον δστις γίνεται συνεπεία τής καταργήσεως τής 
καθαρευούσης γλώσσης άπό τά σχολεία καί εισαγωγής χυδαίας καί δημώ
δους νά συμβουλευθή δ κ. Διευθυντής νά έπαναφέρη τήν καθαρεύουσαν 
γλώσσαν είς τά σχολεία καί έν άρνήσει νά γνωρισθή τό πράγμα είς τήν έκ- 
παίδευσιν παρά τή Γενική Διοικήσει, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον ή έκτη 
τάξις κατελύθη συνεπεία τής απρονοησίας αυτού καί τής εισαγωγής τής 
χυδαίας γλώσσης πρός τήν δποίαν αποτροπιάζονται οΐ μαθηταί.

Συνεδρίασις τών κοινοτικών Σωματείων τούτέστιν ’Εφορείας, ’Εκκλη
σιαστικής Έπιτροπής τή 12 Σεπτεμβρίου 1921 ύπό τήν Προεδρείαν τού 
Μητροπολίτου.

. . .Έ φ ’ έξής έγένετο σκέψις έξ αφορμής τών στρατιωτικών έπιχειρή- 
σεων νά έκλεγή έπιτροπή τις πρός εϊσπραξιν συνδρομών προαιρετικών τό
σον άπό τής πρωτευούσης δσον καί άπό τά χωρία υπέρ τών μαχομένων στρα
τιωτών καί μέ τήν εισπραξ ιν ^ούτων άγορασθώσιν καπνά καί σοκο- 
λάται καί μέσω τής ύποδιοικήσεως Μυριοφύτου σταλώσιν είς τούς μαχο
μένους στρατιώτας. ’Εκλέγεται έπιτροπή καί άνακοινούται ή άπόφασις είς 
τήν ύποδιοίκησιν πρός άναγνώρισιν ινα έπιληφθή τοΰ έαυτής καθήκοντος.

Συνελθόντων τών κυρίων; τών υποφαινομένων κάτωθι, ύπό τήν προε
δρείαν τού Σέβασμιωτάτου Μητροπολίτου, είσηγηθέντος τού ζητήματος, 
δπως ή Σχολή λειτουργήση έφετος μέ έπτά τάξεις, ήτοι προστεθή έβδομη, 
κατόπιν έσκεμμένης συζητήσεως άπεφασίσθη παμψηφει δπως προστεθή καί 
έβδομη τάξις διά τό νέον Σχολικόν έτος διά τούτο άνετέθη είς τόν κ. Πρόε
δρον τής συνεδρίας ταύτης ίνά περί τού ζητήματος τούτου άναφερθή εις 
τήν άρμόζουσαν άρχήν καί έπιτύχη τού ποθουμένου.

Έ ν  Χώρρ 26 ’Ιουνίου 1922
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Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ  Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Ο Σ

Περί άναχωρήσεως συνεπείς* τοΰ έθνικοΰ ατυχήματος.
Σήμερον τή 2 ’Οκτωβρίου ήμέρς* Κυριακή τοϋ έτους 1922 συνελθόν

τες οί κάτοικοι Χώρας μετά τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου καί 
Χώρας Τιμοθέου ήκουσαν τήν ύπ’ άρ. 2 311 καί ήμερ. 1 ’Οκτωβρίου έ. ε. 
επιστολήν τοΰ Μητροπολίτου Μυριοφΰτου πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητρο
πολίτην Γάνου καί Χώρας έν ή εκθέτει τά άμειφθέντα τά μεταξΰ αΰτοΰ καί 
τών υπαλλήλων Μυριοφΰτου άφ’ ένός καί τοΰ 'Τποστρατήγου κ. Κατε- 
χάκη άφ’ έτέρου καί άφοΰ προηγουμένως άνεπτΰχθη έπ’ έκκλησίαις τό πε- 
ριεχόμενον τής επιστολής έκθέσας δτι καλόν μέν είναι νά μένωμεν ένταΰθα 
καί συζητήσεως γενομένης άναπτυχθέντων εκατέρωθεν καί τοΰ έκ πατριω- 
τισμοΰ καί τής έμμονης άπεφασίσθη ό έκπατρισμός καί νά διορισθή έπιτρο- 
πή άπό τήν α ',  β ', καί γ ' τάξιν νά μεταβή είς Μυριόφυτον μετά τοΰ Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου παρά τω κ. βουλευτή Παπαδάτω καί νά ξη- 
τήση έπεξηγήσεις παρ’ αΰτοΰ καί συγχρόνως δηλωθή είς τήν Κυβέρνησιν 
ό έκπατρισμός. Είς τήν έπιτροπήν τής ’Εκκλησίας συνεστήθη νά φροντίση 
πρός παραλαβήν τοΰ διακόσμου τής έκκλησίας μετά τοΰ βιβλίου καί τών 
κωδίκων τής Ιεράς Μητροπόλεως. Έδηλώθη δέ υπό τοΰ Μητροπολίτου είς 
τά χωρία Γάνον, Αΰδήμιον, Μηλεοί, Κερασιά, θά ληφθή δέ καί πρόνοια διά 
τά λοιπά χωρία.

Σήμερον τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1922 ήμέραν τής έβδομάδος Τρίτην προ- 
κειμένης τής άναχωρήσεως τής Κοινότητος ή έπιτροπή ή έκλεγεΐσα τήν προ
τεραίαν έζήτησε καί έλαβε παρά τοΰ Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας Τ ι
μοθέου δΰο παραλληλόγραμμα καί μίαν ράβδον άσημικών ήτοι οκάδες είκοσι 
δΰο καί έκατό δράμια καί εΰρέθησαν έν πλήρει τάξει καί άρμονίς*.

Κ Α Ι  Η  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Π Ρ Α Ξ ΙΣ  Ε Ν  Χ Ω Ρ Α

Σήμερον τή 10η τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 1921 κατόπιν άμφισβητήσεως 
μεταξΰ τοΰ Πρωτοσυγκέλου καί τής διοικητικής έπιτροπής, είτε άπέναντι 
τοΰ κτιρίου τής Μονής τοΰ 'Αγ. Ίωάννου καί τοΰ τρέχοντος έτους τοΰ 1922 
τοΰ ένοικίου πρός συμβιβασμόν καί είς τό έξής νά μήν ΰπάρχη διένεξις καί 
άμφισβήτήσις, νά μετρηθώσιν είς τόν κεντρικόν ταμίαν χίλιαι δραχμαί, δ Μη
τροπολίτης δέ κατέβαλε σΰναξιν διά τά νερά τής βρΰσης άπέναντι τής: 
σχολής.

Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  Μ Ε Τ Α Β Α Σ Ε Ω Σ  Ε Ι Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

’Εν Καβάλλς* 27 ’Οκτωβρίου 1922 ήμέραν τής έβδομάδος Τρίτην ot 
κάτωθι υποφαινόμενοι κάτοικοι Χώρας καί ήδη διαμένοντες έν Καβάλλρ, 
μεταβάντες παρά τώ Μητροπολίτη ήμών 'Αγ. Γάνου καί Χώρας Κω Τιμο-



112 ΕΞ Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Ν  Π Η ΓΩ Ν  Κ Α Ι ΕΓΓΡΑ Φ Ω Ν

θέω συνεσκέφθημεν έπί τής καταστάσεως ήμών ως προσφύγων, ήτις υπό 
πάσαν έποψιν είναι οίκτρά και φρικώδης συνεπείς ού μόνον τής συμπυ- 
κνώσεως έν ταΐς ύγραΐς καί σκοτειναϊς άποθήκαις, αλλά και έκ τής έπιδη- 
μίας τοΰ έξανθηματικοΰ τύφου ένεκα τού όποιου καί πάμπολλοι θάνατοι έπι- 
συμβαίνουσι καί κρούσματα συνεπεία τής ένταΰθα απρονοησίας.

Συνεσκέφθημεν καί άπεφασίσαμεν δμογνωμόνως νά μεταβή ώς Ε π ι
τροπή είς τάς ’Αθήνας παρά τή Κεντρική Κυβερνήσει καί ένεργήση άρμο- 
δίως διά τών έκεΐ βουλευτών μας κ.κ. Α. Παπαδάτου, Ζορμπά Φιλώτα, 
I I .  Γεωργίου, Γ. Εξηντάρη καί Δ. Φραγκοπούλου υπέρ τής βελτιώσεως τής 
καταστάσεως ήμών καί δή νά μετατοπισθώμεν είς υγιεινόν μέρος, ώς είναι 
αί Έλευθεραί, τών οποίων τά ήμικατεστραμμένα μέρη συμπληρώση τό fT- 
πουργεΐον τής Περιθάλψεοίς, δι’ ών οίδε μερών, ή είς αλλα μέρη καί κάρπιμα 
διά συνοικισμόν.

Τήν έντολήν ταύτην ανέθεσαν είς τήν Α. Π . τόν "Αγ. Γάνου καί Χώ
ρας Κον Κον Τιμόθεον σύμφωνα μέ τό υπό ήμερομηνίαν 12 Δεκεμβρίου 
1922 καί άριθ. πρωτ. 8398 γράμμα τής αύτοΰ Θ. Παναγιότητος τοΰ Οικου
μενικού Πατριάρχου Κου Μελετίου.

Ό  Μητροπολίτης δμως θεωρεί σκόπιμο ν νά παραλάβη μεθ’ εαυτού καί 
ένα μέλος, ου τήν έκλογήν άφίνει είς τήν Συνέλευσιν.

Αΰτη δέ όμοθυμαδόν καί ώς έξ ενός στόματος υπέδειξε τόν κ Μιχαήλ 
Γεωργιάδην, δστις μετά τινας ένστάσεις παρεδέχθη. Τά έξοδα μεταβάσεως 
τής έπιτροπής θά έπιβαρύνουν τό έκκλησιαστικόν ταμεΐον Χώρας, ού 
τυγχάνει γενικός ταμίας ό κ. Κ. Πατσώνης, παρ’ ού θά καταβληθή τό κα
τάλληλον ποσόν, αλλά μόνον διά τόν είς τάς ’Αθήνας άποφασισθέντα σκο
πόν τής μεταβάσεω; τής έπιτροπής. Ό  Μητροπολίτης έδήλωσεν δτι ούδεμίαν 
δέχεται διαχείρισιν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Έ ν Καβάλλμ τή 7 Φεβρουάριου 1923.
Ή  είς ’Αθήνας μεταβάσα τριμελής έπιτροπή άποτελουμένη έκ τών κυ

ρίων Μιχαήλ Γεωργιάδου, Νικολ. Καλαφάτη καί τοΰ Μητροπολίτου Γάνου 
καί Χώρας έγνώρισεν είς τήνΚ οινότητα καί τάς λοιπάς Κοινότητας τήν επι
τυχίαν τής αποστολής της τούτέστιν μέ τήν συνδρομήν τοΰ κ. Άχιλλέως 
Παπαδάτου, συμπατριώτου έκ Μυριοφΰτου, καί τήν προθυμίαν τών 
έξοχωτάτων κυρίων 'Τπουργών παρεχωρήθησαν αί είς τόν λιμένα 
τών Έλευθερών τοποθεσίαι τής νέας Μηδείας πρός κατοικίαν τών Γανοχω- 
ριτών, τής Κυβερνήσεως άναλαμβανούσης τήν συμπλήρωσιν τών ήμικατε- 
στραμμένων υπό τών Βουλγάρων οικιών καί προέκτασιν διά νέων παραπηγ
μάτων καθώς καί τήν διανομήν δεκαπέντε στρεμμάτων γής πρός καλλιέρ
γειαν μετατοπιξομένου τοΰ πληθυσμοΰ τών Γανοχωριτών, έν τε τή Καβάλλα
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καί τοΐς πέριξ είς βάρος τοϋ κράτους, τό οποίον προθύμως παρεχώρησε καί 
τήν ξύλευσιν τοϋ έκεϊ δάαους.

At κοινότητες αί κτισθεϊσαι μέ τήν βοήθειαν ταύτην τοϋ κράτους έξέφρα- 
σαν τάς ευχαριστίας αυτών καί τήν ευγνωμοσύνην των. ευχαρίστησαν δέ καί 
τήν επιτροπήν. ΕΙτα ή έπιτροπή έδήλωσεν ότι είναι πρόθυμος είς πασαν ώραν 
καί στιγμήν νά ύποβάλη τά έξοδά της τά όποια έκτος τεσσάρων χιλιάδων 
τά όποια έλαβεν, πλεονάζουν καί όκτακόσιαι δραχμαί, α ί όποΐαι έλήφθησαν 
παρά τοΰ ταμίου τοΰ κηροπωλείου κ. Γ. X "  Στυλιανού, τοϋ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου δηλώσαντος δτι τά ναϋλα άπό Θεσσαλονίκης είς ’Αθήνας έν- 
ήργησε καί έδόθησαν δωρεάν. Άνεκοινώθη δέ υπό τοϋ Μητροπολίτου είς 
τήν Γεν. Διοίκησιν Θράκης ή άπόφασις αϋτη τής μετατοπίσεώς μας είς τάς 
Έλευθεράς καί διά γράμματός του είς τόν κ. Ά χ . Παπαδάτον νά έπισπεύση 
οϋτος τήν ένέργειαν δσον δυνατόν τάχιστα.

'Τπογράφεται ύπό τοϋ Προέδρου τής Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής καί 
τής έπιτροπής.

Έ ν  Καβάλλςι τή 3 ’Ιουλίου 1923 
Σύμφωνα μέ τόν κατάλογον μέ τήν ημερομηνίαν 17 ’Ιουνίου 1923 έπι

τροπή ϊνα έκλέξη τόν τόπον είς τόν όποιον θά έγκατασταθοϋν αί είς τόν κα
τάλογον τούτον έγγεγραμμένοι, έξελέγη, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Νικ. 
Καλαφάτης, έκ μέρους τών γεωργών ό κ. Α. Σασαβέλιας, έκ δέ τών αγ
γειοπλαστών ό κ. Π . Καβαλαρούσης ύπό τήν προεδρείαν τοϋ Μητροπολίτου 
Γάνου καί Χώρας αφού ό κ. Κ. Μπατζώνης ήρνήθη νά δεχθή. Διαχειρι
στής δέ τών έξόδων τής έπιτροπής διωρίσθη ό κ. Νικ. Καλαφάτης μέ τόν 
ορον έάν τά χρήματα δέν φθάσουν νά τά συμπληρώση ό ίδιος. ΕΙτα ό κ. Κ. 
Μπατζώνης έμέτρησε είς τόν διορισθέντα νέον ταμίαν τής έπιτροπής διά 
τήν μετάβασιν πρός έξεύρεσιν τού μέρους είς τό όποιον θά κατοικήσωμεν 
Δραχ. 2.326.

Έ ν  Καβάλλςι τή 19 ’Ιουλίου 1923
Σήμερον τήν 19ην τού μηνός ’Ιουλίου 1923 ήμέραν τής έβδομάδος 

Πέμπτην καί ώραν ΙΟην, οί ύπογεγραμμένοι κάτοικοι Χώρας τής έπαρχίας 
Γανοχώρων, συνελθόντες έν τή οίκίςι τού Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας 
ύπό τήν προεδρείαν αυτού καί άκούσαντες δσα ένήργησεν ή έπιτροπή ή προ- 
εκλεγεΐσα διά τήν έγκατάστασίν μας ένεκρίναμεν καί έπεδοκιμάσαμεν τάς 
ένεργείας αυτής καί έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας άποδεξάμενοι τό μέρος 
τό έκλεγέν ύπ’ αυτής διά τήν έγκατάστασίν μας. Άνεθέσαμεν κοινώς είς τήν 
αυτήν έπιτροπήν ήτοι είς τούς κ.κ. Παναγιώτην Καβαλαρούσην, Ά γγελήν 
Σασαβέλιαν καί Νικόλ. Καλαφάτην, αντί δέ τοϋ Μητροπολίτου Γάνου καί 
Χώρας Τιμοθέου, έχοντος ανάγκην νά έπιστατή τής δλης έργασίας, τόν Πρω- 
τοσύγκελον Θεοφύλακτον Λαμνήν, ίνα μεταβαίνοντες συμπληρώσωσι τό έρ  ̂
γον έπί τόπου τής έγκαταστάσεως αναλογών σκηνών, ξυλείας καί λοιπής οί-

«θρακικά» δ
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κοδομησίμου ΰλης) και τήν παραλαβήν έκ τής Γεν. Διευθύνσεως τοΰ εποι
κισμού τής χορηγηθησομένης πιστώσεως άνά δραχ. 1500 δι’ έκάστην οικο
γένειαν πρδς ΐδρυσιν τής κατοικίας των είς τήν περιφέρειαν Αικατερίνης, 
ήτοι είς τήν θέσιν Τούριά μετονομασθεΐσαν Χώραν τών Νέων Γανοχώρων, 
ΰποχρεούμενοι ν’ άναγνωρίσωσι τά έξοδα τής Έπιτροπής. Ακολουθούν υπό
γραφα! τών κατοίκων.

Ε Κ  Τ Ο Υ  Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ

Τών έξηγμένων και εισηγμένων έγγραφων τής Μητροπόλεως Γάνου 
καί Χώρας άπδ 17 Σεπτεμβρίου 1913 μέχρι 19 Ιουλίου 1920.

'Τπό ήμερομ. 17 Σεπτεμβρίου 1913 τή Α .Θ .Π .
'Ό τ ι ό υποδιοικητής Μυριοφΰτου έξηνάγκασε τους κατοίκους Χώρας 

δπως ΰπογράψωσι συνυποσχετικδν δμόλογον διακοσίων Λιρών Τουρκίας διά 
τήν άνοικοδόμησιν τοΰ μουσουλμανικοΰ χωρίου Μισελίου.

15)10)1913 τή Α .Θ .Π . Π ερί τών βιασμών Κασταμπόλεως δτι έκτισε 
τδ έπ 38 οικιών τουρκοχωρίον Πέϊογλου καί δτι ζητοΰσε 500 κιλ. σιτάρι, 
ήτοι 250 κιλ: σιτάρι καί 250 κριθής καί περί τών χωρίων Άβδημίου, Νεο- 
χωρίου, Σεντουκιού ΰπδ τοΰ Ρ ιφάτ χωροφΰλακος φορολογοΰνται καί δέρον- 
ται ΰβριζόμενοι, έπιστρέφουσιν άπρακτοι είς τάς οικίας των έάν μή πληρώ- 
σωσι είς αΰτδν αμοιβήν ήν τοΐς έπιβάλλει καί 10 γυναίκες τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα έφυλακίσθησαν έπί νυχθημερόν είς τήν σχολήν διότι οί ζητούμενοι 
οικείοι των πρδς στρατολογίαν απουσιάζουν πρδς εΰρεσιν τΰχης μετά τά δει- 
νοπαθήματα τοΰ σεισμοΰ καί τής έπιδρομής τών Βουλγάρων ταΰτα καί τά 
παραπλήσια ώς ΰπδ ήμερομ. 17 Σεπτεμβρίου έ.έ. καί άριθ. 1 πρωτ. έξακο- 
λουθοΰσιν.

Σπουδαΐον έγγραφον άνευ ήμερομηνίας, πάντως έντδς τοΰ 1913, απο
τελεί ή «Γενική έκθεσις τής έπαρχίας ΰπδ τοΰ Ά γγελή  Πρωτοψαλτίδη».

24 ’Οκτωβρίου 1913 ή Παποΰλη Α. Άργυράκη αναφέρει δτι πρδ μηνδς 
άπήχθη άναιτίως καί έφυλακίσθη ό σύζυγός της είς Κελίτ Π άχρ καί δτι 
έπισυνάπτεται τό πιστοποιητικδν τής Κοινότητος ΰπδ ήμερομ. 24 ’Οκτωβρίου 
1913:

Τή 28 ’Οκτωβρίου 1913 έκδίδεται έγκΰκλιος διά τήν έπαρχίαν «κατά 
προδοσιών καί συκοφαντιών». ^

• 6 Νοεμβρίου 1913 δ ’Ιατρός Σιδεράς είς έγγραφόν του «έπειδή κατά
τήν έποχήν ταύτην ήθελεν άποβή προβληματική ή περαιτέρω διαμονή έν τώ 
τμήματι τών Γανοχώρων ώς έκ τής μαστιζούσης τούτω πενίας παραπαλεΐ ΐνα 
ένεργηθώσι τά δέοντα παρά τή έπιτροπή τών σεισμοπλήκτων».

17η Δεκεμβρίου 1913 οί προύχοντες Μηλεοΰ γνωρίζουσι «περί τών 
πιέσεων άς ή Κυβέρνησις έπ’ αυτών έξασκεΐ».

. 21/12/1913 δ Πρωτοσύγκελος Χρυσόστομος λέγει «δτι ό έν Μυριο-
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φύτω υποδιοικητής πάντα λίθον θέλει κινήση ϊνα κατορθώση κα'ι ένοπείρη 
δ,τι κα'ι μεταξύ εγχωρίων δηλ. έριδας, διαστάσεις μεταξύ τών δυο Μητρο
πόλεων».

21/12/1913 τή Α .Θ .Π . «‘O tl ό υποδιοικητής Μυριοφΰτου μετά τοΰ 
Ιεροδίκου έζήτησαν έπιμόνως νά δώσω τάς κλείδας τής αποθήκης τής ξυ
λείας ϊνα έκλέξωσι και λάβωσι τοιαΰτην διά τήν άνέγερσιν τοΰ Τουρκοχω- 
ρίου Μισέλι».

23/12/1913 τή Α. Θ. Παναγιότητι υποβάλλεται έκθεσις περί τής κα
ταστάσεως Μηλιού καί Σεντουκιού.

12/1/1914 Οί κάτοικοι Σεντουκιού «περί τών βιασμών».
23 Ίανουαρίου 1914 οί Δημογέροντες Παλαμουτίου αναφέρουν «οτι 

οί άποφυλακισθέντες καί πάλιν συνελήφθησαν καί άπεστάλησαν εις Κων- 
σταντινοΰπολιν».

23 Ίανουαρίου 1914 τή Α .Θ .Π . μέ τήν ένδειξιν ίδέ σχετ. έκθεσιν 
υπάρχει περίληψις: «Π ερί τών πιέσεων τής Κυβερνήσεως, ας έξασκεϊ έπί 
τών κατοίκων τής δλης ’Επαρχίας καί δτι οί φυλακισμένοι δέν άπελΰθησαν, 
αλλά σήπονται έν ταϊς φυλακαΐς τού Κελϊτ Πάχρ ώς καί δ εξ Ίντζέκιοϊ τής 
επαρχίας Παναγιωτάκης Φωτείνιας Ίντζέκιογλου ετών 23».

30 Ίανουαρίου 1914 τή Α .Θ .Π . «‘Ό τ ι οί φυλακισμένοι άποφυλακι- 
σθέντες συνελήφθησαν καί πάλιν υπό τού μουδοΰρη καί δτι καί αί αύθαι- 
ρεσίαι λιμενάρχου ύποδιοικητού καί ίεροδιακόνου όσημέραι έπεκτείνονται».

2 Φεβρσυαρίου 1914. Π απά Νικόλαος. Θυρίς Ίντζέκιοϊ. ’Εκθέτει τά 
τής καταστάσεως.

12 Φεβρουάριου 1914 τή Α .Θ .Π . «περί τών βιασμών».
Νέα έκθεσις «περί βιασμών» τή 12 Μαρτίου 1914 παρά τών πρου

χόντων.
27/2/1914 τή Α .Θ .Π . περί φόνων εις Άβδήμιον, περί τεμένους, περί 

βιασμών καί άπρεπούς συμπεριφοράς.
Τή Α .Θ .Π . 9/4/1914. ’Έκθεσις σταλεϊσα μέ Κερασίτην είς τά Π α τρ ι

αρχεία λέγει «Περί τού οτι Τούρκοι πέντε καταβάντες είς Σεντούκιον ήπεί- 
λησαν αυτούς καί προέτρεψαν χριστιανούς είς εκπατρισμόν. Καί περί τού 
δτι ή Καστάμπολις πολιορκεϊται ύπδ τών Τούρκων γειτονικών χωρίων, μετ’ 
εσωκλείστων εκθέσεων Σεντουκιού καί Κασταμπόλεως».

Τηλεγράφημα δτι «ταΰτην τήν στιγμήν Καστάμπολις πολιορκεϊται ύπδ 
Τούρκων τών πέριξ χωρίων, οιτινες άρπάζουσι περιουσίας των. Κατάστα- 
σις απελπιστική Άβδημίου».

10/4/1914 τή Α .Θ .Π . "Εκθεσις περί τού δτι μετά τήν έκπόρθησιν τού 
Άράπ-Χατζή καί Σημητλή ύπδ τών Τούρκων περίοικων χωρίων, ούτοι 
προσέβαλον τδ Ίντζέκιοϊ άπδ τδ οποίον ήρχισεν ή έξοδος πρδς καταφυγήν 
είς τά δρη.
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8 καί 10/4/1914 οί προύχοντες καί οί μουχταροδημογέροντες ζητοΰαι 
α) οδηγίας, διότι ή μεταναστεύεις ήγγισεν αύτοϊς καί β) άναφέρουσι περί 
περιφοράς Τούρκων καί περί ληστείας.

13/4/1914 τη Α .Θ .Π . Τηλεγράφημα καί έκθεσις «περί τής καταστά- 
σεως τών πέριξ χωρίων Χώρας». Γράφων έκθεσιν εμαθον άτμόπλοιον 
B e lg ian  K ing έφθασε Γάνον. Πεζή εδραμον ένουθέτησα χριστιανούς 
Άράπ-Χατζή έκεϊ ευρισκομένους. Λιμενάρχης δραμών έρωτήση αυτούς εί 
θέλουν άναχωρήσαι.

Άράπ-Χατζή διελύθη, διηρπάγη. Κασταμπόλεως καί Ίντζέκιοϊ κατά- 
στασις αυτή, επιτροπήν καί βοήθειαν χρηματικήν δι’ έκθέσεως καί τηλεγρα- 
φικώς πολλάκις αίτηθεϊσαι δ ι’ όνομα Θεού στείλατε. Λοιπά χωρία πεφοβι- 
σμένα.

’Έκθεσις περί καταστάσεως Κασταμπόλεως, Ίντζέκιοϊ καί λοιπής 
επαρχίας. Έ ν  αυτή εκτίθενται δηλώσεις μουλαζίμη Περιστάσεως έν Κα- 
σταμπόλει. Καί δηλώσεων έν Σημητλή μουλαζίμη Ραιδεστοϋ. Εσωκλείον
ται δύο γράμματα Ίντζέκιοϊ καί έν έξ Άβδημίου.

27/4/1914 τή Α .Θ .Π . τηλεγράφημα. «Παρά τάς διαβεβαιώσεις τάς 
τηλεγραφικός Πατριαρχείων Τούρκοι μετανάσται άπειλούσιν χωρία Ίντζέ- 
κιοΐ καί Σεντούκιον ότι μετά τρεις ημέρας θά έκδιώξωσι τούς χριστιανούς».

Δυναστικώς εισπράττουν παρά ανέχειαν Χριστιανών. Ή  φυγή Σχολα- 
ρίου καί Σημητλή λίαν βλάψη άλλα χωρία καί δή Άράπ-Χατζή ένεργηθή- 
τωσαν τά δέοντα ϊνα Διοίκησις Ραιδεστοϋ καί Μίήριοφύτου προλάβωσιν έκ- 
δίωξιν καί παρά διαβεβαίωσιν μουτεσαρίφη Ραιδεστοϋ Τούρκοι μετανάσται 
κατέχουσιν ακόμη Άράπ-Χατζή, όπου Σχολάρι καί Σ η μ η τλ ή ... Πενία 
γενικώς μαστίζει χριστιανούς».

30 Απριλίου 1914. Προύχοντες. Θυρίς Νεοχώριον. Εκθέτουν τά τής 
καταστάσεως τού χωρίου των. Ίδ έ  άντίγρ. 197,188.

30/4/1914. Τώ Ήρακλείας Γρηγορίω. "Ο τι αί άρχαί Κουμβάου συνέλα- 
βον καί έφυλάκισαν τήν έφοροεπιτροπήν καί τόν μουχτάρην τοϋ Νεοχωρίου 
καί νά ένεργήση παρά τή Διοικήσει Ραιδεστοϋ πρός άπελευθέρωσίν των. 
'Ό τ ι  έπισυνάπτω δύο έκθέσεις έκ Νεοχωρίου με ήμερομηνίαν 30 Απριλίου 
διαζωγραφούσας τήν πραγματικήν κατάστασιν καί ότι ένηργήθησαν διά 
τούς φυλακισμένους παρά τ ΰ  άγίω Ήρακλείας.

2 Μαίου 1914 τφ^αλλιουπόλεως. Νά ένεργήση παρά τώ Διοικητή διότι 
καί χθες έκλάπησαν 260 πρόβατα έκ τοϋ Γιατσιλί Τσιφλίκ τού Αντωνίου 
Φωτάκη καί σήμερον διά πυροβολισμών άφ ’ οϋ έξεφόβισαν τούς ποιμένας 
άπήγαγον τού Κυριάκού Χρυσοβέργη 180 μικρά καί μεγάλα έκ τής μάνδρας 
τής είς τά σύνορα τοϋ Χαϊταρλή τσιφλίκ πλησίον τοϋ Γιουρστίκ.

6 Μαίου 1914 τή Α .Θ .Π . Καστάμπολις πολιορκηθεΐσα έξεδιώχθη δια- 
χαχθεϊσα έκ Κουμβάου άπελθεϊν πληγωμένοι καί νεκροί ύπάρχουσι. Ια τρο ί
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δέν ευρίσκονται- έσκορπίσθησαν. 'Έξαλλοι, νήστεις, έντρομοι, απροστάτευ
τοι. Μητρόπολις άπεκλείσθη αδυνατούσα ένεργήσαι. 'Η  αυτή τΰχη Ίντζέ- 
κιοϊ. ’Άγνωστη ή τΰχη τοΰ Παλαμουτίου και Σεντουκιού, Νεοχώριον εκπα
τρίζεται. 'Ιερείς ερχόμενοι είς Μητρόπολιν φυλακίζονται, ζητούμενοι δ π’ 
έμοΰ δέν έκδίδονται, ΰπδ όμπαση και λιμενάρχου Χώρας. Ζητοΰμεν ασφά
λειαν ζωής, τιμής καί περιουσίας. Περιμένομεν αποτελεσματικός ένερ? 
γείας τάχιστα, άλλως άπολΰμεθα. Τω Μητροπολίτη Ήρακλείας Γρηγορίω 
τό αυτό τηλεγράφημα αυθημερόν.

Κοινότητες, προύχοντες, 'ιερείς Άβδημίου, Ίντζέκιοϊ, Νεοχωρίου, Σεν
τουκιού, Παλαμουτίου διά συνεχών εκθέσεων, εγγράφων ζητοΰσι βοήθειαν 
καί απαλλαγήν άπό τά δεινά.

22/5/1914 τω Μητροπολίτη Ήραλείτσας.
"Ινα προστατεΰση τους κατοίκους τοΰ Σεντουκιού διότι ό Μουδίρης 

δέν τους επιτρέπει νά κατέρχωνται είς τά Γανόχωρα νά πωλώσιν τά κάρ
βουνά των καί τά πράγματά των καί νά άγοράζωσιν άλλα.

1 Αύγουστου 1914 τή Α .Θ .Π . «περί τών θρησκευτικών καί εκκλησια
στικών αντικειμένων τής Κασταμπόλεως. Π ερί τών ήλικιωμένων στρατευ
σίμων, οιτινες άποστέλλονται είς διάφορα άπώτερα κέντρα Τσορλοΰ καί Μου- 
ρατλή χωρίς ούτε τροφή ούτε ενδύματα ούτε οπλισμός νά τοΐς δοθή. Περί 
τοΰ έμοΰ ίππου βίςι άποσπασθέντος περί παραλαβής τοΰ υπό 28 παριππεΰ- 
σαντος μηνός Πατριαρχ. τηλεγραφήματα περί εκκλησιών καί σχολείων».

«Π ερί τοΰ βία καί αυθαιρεσία είς αποθήκην μετατραπέντος παρθενα
γωγείου».

28/8/1914. Τή Α .Θ .Π . ’Ίδε  έκθεσιν διά τούς Γανίτας άπολεσθέντας.
3/9/1914. Τή Α .Θ .Π . ‘Ίδε  έκθεσιν διά τους βιαζομένους.
19 Όκτωβρ. 1913. Ά γγελής Πρωτοψαλτίδης θυρίς Μηλεοΰ. Παρα- 

πονεΐται κατά τοΰ Χότζα καταλαβόντος το σχολεΐον.
4 Σεπτεμβρίου 1914. Τώ Ήρακλείας Γρηγορίω. Π ερί τών φόνων έκ 

Γάνων, τών δαρμών Χώρας, Σεντουκιού, τούς πληγωμένους Σεντουκιού, 
περί σχολείων δι’ α ζητώ έπιδόματα καί χάρτας.

14/9/1914. Τή Α .Θ .Π . Π ερί τής έδώ καταστάσεως, κλοπής αγέλης 
βοών Γάνου, Χώρας, τών δαρμών, τοΰ φόνου τοΰ Εμμανουήλ Τορίζου καί 
οιερί τής άνηθικότητος τών οργάνων τής Διοικήσεως.

15/9/1914. Τώ Μητροπολίτη Ήρακλείας Γρηγορίω. Π ερί τής έδώ κα
ταστάσεως, περί τής απαγωγής τής αγέλης βοών Γάνου, τοΰ δαρμοΰ τοΰ 
βουκόλου Κων)νου Θεοδωρή 42 έτών καί τοΰ 16 έτών Ά θαν. Θωμά, τών 
πλίνθων, τών σχολείων.

30/9/1914. Τή Α .Θ .Π . Π ερί τής απαγωγής Σουλτάνας Κων. Κου- 
τζιλιώτου, έκ Μυριοφΰτου, καί τοΰ άφανισμοΰ τοΰ έξ Άβδημίου Γεωργ.
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Τζέλου, τήν 24 Σεπτεμβρ. έπί τής όδοΰ τής άγούσης άπό Άβδήμιον είς 
Σχολάριον καί περί εΰρέσεως καί παροχής πόρων πρός λειτουργίαν τών 
σχολείων.

17/10/1914. Τω Μητροπολίτη Ήρακλείας Γρηγορίω. Π ερί τών πιέ
σεων, τών αγγαρειών, τών ληστεύσεών είς Τσελεπή Γιουλού τών Άβδημιω- 
τών, τών δαρμών καί τοΰ συνοικισμού τών μεταναστών Τούρκων είς Σεν
τούκιον.

18/10/1914 τή Α .Θ .Π . Π ερί δαρμών Χώρας περί ληστεύσεως Άβδη- 
μιωτών, περί συνοικισμού έν Σεντουκίω, περί πλίνθων, περί δέκατης.

30/10/1914. Ό  Π απά Ά ντώ νης Γάνου «περί βιασμών διερχομένων 
ατόμων».

3 Νοεμβρίου 1914 τή Α .Θ .Π . Π ερί φορολογιών, δαρμών, πιέσεων, 
πείνης καί περί τού συνεπείς άπαγορεύσεως τής Ελληνικής αλληλογραφίας, 
αποκλεισμού τών χριστιανών.

9/11/1914 τή Α .Θ .Π . "Εκθεσις περί κατάσκαφής τής εκκλησίας καί 
τού νεκροταφείου.

17/12/1914. Ό  Π απά Μιχαήλ θυρίς Άβδήμιον. Εκθέτει τήν έπίθε- 
σιν τήν γενομένην κατά τών μεταβαινόντων είς Ραιδεστόν.

Ε Τ ΟΥ Σ  1 9 1 5

6 Φεβρουάριου 1915 τή Α .Θ .Π . "Εκθεσις. "ίδε αντίγραφα Κώδικος.
8 Φεβρουρίου 1915 τή Α .Θ .Π . Π ερί τής Γενικής Καταστάσεως.
8/4/1915. Ό  Κων)νος Άθανασιάδης καί οί προύχοντες (θυρίς Ά βδή

μιον). Π ερί τής Έγκαταστάσεως προσφύγων είς τά πέριξ τού Άβδημίου.
20 Μαΐου 1915. Τηλεγράφημα τή Α .Θ .Π  οτι άπασα επαρχία λιμο

κτονεί. ’Επειγόντως σημαντικήν ζητώ βοήθειαν.
17/12/1915. Τή Α .Θ .Π . Π ερί τών εράνων τών σεισμοπλήκτων, περί 

Μητροπόλεως, πενίας, τής κατοικίας, περί εού κοινοτικού φούρνου κλπ.

Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 1 6

9 Ίανουαρίου 1916. Τή Α .Θ .Π . Ο ί χριστιανοί μου άποθνήσκου- 
σιν έκ πείνης. Ζητώ τήν προσοχήν τής έκκλησίας έπί τής καταστάσεως.

12/1/1916. Τω Ήρακλείας Γρηγορίω. Π ερί κοινοτικού Κανονισμού. 
Π ερί τών ένεργειών τού Μουτεσαρίφου οτι ούδέν ένήργησε έπί τών γενι
κών ζητημάτων περί πείνης κ ρ  θανάτων, περί εκπατρισμού Γάνου, Ή ρα- 
κλείτσας, Στέρνας, Κερασιάς./

25 Μαρτίου 1916. Προύχοντες Σεντουκιού «Εκτίθενται τήν κατάστα- 
σίν των».

27/3/1916. Τή Α .Θ .Π . «περί τής δολοφονίας τού Σταύρου Κόκκαλου 
τήν 25ην Μαρτίου. Εύρέθη είς Τσελεπή Γιουλού. Ί δ . άντίγραφον.
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27 Μαρτίου 1916. ΙΙερ ί τοΰ φόνου Σταύρου Κόκκαλου καί ήδη τή 20 
’Ιουλίου έ.ε. κατά τήν θέσιν Τσελεπή-Γιουλοΰ συνέβησαν οί φόνοι τής Μαρι- 
γοΰς Μήτρου, μητρός 3 τέκνων καί τοΰ 17 ετών ’Αντωνίου Μαργαρίτου έξ 
Αΰδημίου καί δέον νά σταθή καί στρατιωτικός σταθμός διότι είναι δρόμος 
λίαν περιοριστικός καί κρημνώδης τά ζώα συληθέντα εΰρέθησαν, τά φορτία 
καί τά πτώματα άφαντα.

10/5/1916. Τή Α. Έ ξ. Τώ υποδιοικητή Μυριοφΰτου. Π ερί τών υπερ
βασιών τοΰ Πεχτσέτ Έφένδη.

18 ’Ιουλίου 1916. Τή Α.Θ.ΓΙ. Κατ’ αΰτάς έτέθη είς ενέργειαν ή έκγΰ- 
μνασις στρατιωτικώς τών άπό 12 ετών παιδίων μέχρι τών έχόντων τό 17ον 
έτος τής ηλικίας, στρατολογουμένων τών 18 ετών. Ταΰτα εκγυμνάζονται 
υπό τών κατά μέρος Όνμπασίδων έπί ώρας ολοκλήρους δίς τής έβδομάδος, 
ήτοι έκάστην Παρασκευήν καί Κυριακήν. Οί ευνόητοι φόβοι τών γονέων 
καί δή τών μητέρων έπαυξάνουσιν έκάστοτε τήν ύπόθεσιν δτι θά άπομα- 
κρυνθοΰν καί τών μητρικών αγκαλών έν τοιαύτη ήλικία.

25 ’Ιουλίου 1916. Τή Α .Θ .Π . "Ιδε πρωτ. 24 καί ήμερομ.
7 Σεπτεμβρίου 1916. Τή Α .Θ .Π . δτι έπιβεβαιώ τάς 2 έπιστολάς μου 

ύπό ήμερομ. 22 Αΰγοΰστου έ.ε. καί δτι ήδη άναφέρω τήν παράνομον κλή- 
τευσιν τοΰ ίερέως Χαρίτωνος έξ Αΰδημίου ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Ποινι- 
κοΰ Τμήματος καί τήν συμπεριφοράν τοΰ ’Όνμπαση Μανούς.

23/9/1916. Τή Α .Θ .Π . "Ινα ένεργήση παρά τή Σεβαστή Κυβερνήσει 
πρός παροχήν άρτου ου στερούμεθα άπό 10 ημερών.

11 Νοεμβρίου 1916. Τή Α .Θ .Π . "Οτι μετά μεγάλης ταχύτητος καί 
δραστηριότητος στρατολογοΰνται τά άπό 17 ετών άρρενα τέκνα τών όμοδό- 
ξων. Κοπετοί καί θρήνοι τών μητέρων εύνόητοι.

7/12/1916. Τή Α .Θ .Π . Π ερί άρσεως τής άπαγορεΰσειος τής μεταβά 
σεως τών χριστιανών είς Ραιδεστόν.

Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 1 7

25 Ίανουαρίου 1917. Τώ Μητροπολίτη Ήρακλείας. Π ερί τοΰ περιο
ρισμού δι’ δν υποφέρει ό έξής πληθυσμός:

Γάνου 840, Αΰδημίου. 1200. Χοόρας 1230, Κερασιάς 450, Παλαμου- 
τίου 300, Σεντουκίου 400. Τής άλης έπαρχίας Μυριοφΰτου 700, Πλατάνου 
950, Καλαμιτσίου 500, Στέρνας 800, Ήρακλείτσας 500, ΙΊεριστάσειυς 
2200, Γιολτσικίου 200, Π άγιατσι 120.

1 Μαρτίου 1917. Ό  Π απά Μιχαήλ Οικονόμος Αΰδήμιον «Περί τών 
άγωγιατών οί όποιοι έγυμνοόθησαν καθ’ οδόν».

25 ’Ιουνίου 1917. Τή Α .Θ .Π . Καθ’ ά ΰπ’ άριθ. Πρωτ. 34 καί 21 
Ιουνίου έγραψα, ό υποδιοικητής Μυριοφΰτου επανειλημμένος ζητεί καί δή
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άπειλητικώς, τό βεράτιον καί άλλοτε αντίγραφα διά τής αστυνομίας καί 
τών οργάνων της. ’Αποφεύγει έπιμελώς νά μοί δηλώση γραπτώς τό τί ζητεί. 
Άπήντησα δέ είς αύτόν τρίτην αύτήν φοράν σήμερον δτι επειδή δέν υπάρχει 
άντιγραφεύς ενταύθα, ανήγγειλα τούτο είς τά σεπτά Πατριαρχεία ΐνα τό 
άντιγράψωσι καί τό άντίγραφον άποστείλωσι. Παρακαλώ νά έχω οδηγίας 
περί τού πρακτέου.

17 ’Ιουλίου 1917. Τή Α .Θ .Π . Π ερί τών βιασμών τού Ίωάννου Σσ- 
ράντη ύπό τού αστυνόμου Μουσταφά τή 25 ’Ιουνίου 1917 κατά τήν θέσιν 
Ά γ α  - Τσεσμε.

23 Σεπτεμβρίου 1917. Τώ Ήρακλείας Γρηγορίω. Π ερί τής Ποπού- 
λας Κων)νου Σουμπατζή έτών 20, ορφανής ,πατρός τε καί μητρός καί τής 
άλλης Ποπούλας Περάκη έτών 18, ής ό πατήρ έξόριστος άπό τού Μαρτίου 
1917 παρεγένοντο είς Ραιδεστόν δι’ έξεύρεσιν έργασίας καί προσελήφθησαν 
παρά τφ  Άλή Βέη είς Μουστράφακα ένθα δύο, ό Χρυσάφης Θωμάς καί 
Φώτης Θεοδοσίου έκ Παλαμουτίου γνωστοί καί τώ Ά λή Βέη νά έπανα- 
κάμψωσιν, άλλ’ αύται προύφασίσθησαν δτι θά έπανέλθωσιν τοΰ Ά γ . Δη- 
μητριού. Πρό 25 ημερών άπωλέσθησαν παρ’ δλας τάς ένεργείας τού Άλή 
Βέη δέν εύρέθησαν. Λέγεται είς Νάϊον ήκολούθησαν δύο πρόσφυγας ή δτι 
έξισλάμισαν ή μέλλουσι. Καί περί τών πιέσεων έκ τών άρχών τών άνθρώ- 
πων ας ύφίστανται οί έν Σεντουκίω τή προτροπή ένός στρατευσίμου Άλε- 
ξανδρή Καλογήρου.

25 ’Οκτωβρίου 1917. Τώ υποδιοικητή Μυριοφύτου. "Ινα διατάξη τόν 
έν Χώρμ Ίμπραήμ Έφένδη, κρατούντα τό σχολεΐον είς άποθήκην τής δε- 
κάτης καί έκκενώση αύτό3 διότι επέστη έποχή τής ένάρξεως τών μαθημάτων.

26 Δεκεμβρίου 1917. Τή Α .Θ .Π . Π ερί τού διωγμού. Ί δ . άλληλογρ.

Ε  Τ  Ο  Υ  Σ  1 9  1 8

10 ’Ιανουάριου 1918. Τή Α .Θ .Π . «Περί έμποδίσεως γάμων, προικο
συμφώνων καί διαθηκών έκ μέρους τού γραμμ. 'Ιεροδίκου».

«Π ερί τών παρεκτροπών τού μουλαζίμ έφένδη».
20 Φεβρουάριου 1918. Άρχιγραμματεύς 'I .  Συνόδου Διονύσιος. «Περί 

τών ορίων τών έπαρχιών».
15/4/1918. Ό  Ήρακλείας Γρηγόριος —  Σεντούκίον. «Π ερί τών βια

σμών Σεντουκιού».
20 Μαίου. Π απά Μιχαήλ Οικονόμος Αύδήμιον «Περί τού κλεισίματος 

τής σχολής».
17 ’Ιουνίου 1918. Τή Α.Θ.Γ^. Π ερί άναιρέσεων, περί τών έν Σεντου- 

κίφ, περί τών σχολείων, περί μαστιγώσεων.
7 Νοεμβρίου 1918. ΟΙ προύχοντες Σεντουκιού περί τών έκβιασμών τών 

λιποτακτών Τούρκων ζητούντων 200 Λ.Τ. καί άπειλούντων σφαγήν.
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12 Νοεμβρ. 1918. 01 Δημογέροντες «περι ζημιών τοΰ χωρίου Μηλιού».
18 Νοεμβρίου 1918. Ο ί δημογέροντες «περί ζημιών τοΰ Σεντουκιού, 

καθώς καί ή κατάστασις τοΰ Ίντζέκιοϊ, Κασταμπόλεως καί Άράπ-Χατζή».
19 Νοεμβρίου 1918. ’Ίδ . σχετ. -θυρίδα. Ά ντ. Φωτάκης καί Ά ργΰρ. 

Νικολάου «Περί τών ζημιών» Παλαμοΰτι.
20 Νοεμβρίου 1918. Τώ Τοποτηρητή τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ

χείου Προΰσης Δωροθέω. ’Ίδ ε  κώδικα αλληλογραφίας περί τών περί ζη
μιών εκθέσεων.

25 Νοεμβρίου 1918. Κάτοικοι Γάνου «Ζημίαι».
27 Νοεμβρίου 1918. ’Αντώνιος Φωτάκης Παλαμοΰτιον «Περί λη

στειών».
27 Νοεμβρίου 1918. Ζημίαι Μαρμάρου καί Νεοχωρίου.

» » » » Ο ί κάτοικοι Χώρας «Ζημίαι».
28 Νοεμβρίου 1918. Τω υποδιοικητή Μυριοφΰτου. 'Ί ν α  έπιστρέψη τό 

άρρεναγωγεϊον τής Κοινότητος Αΰδημίου, δ άπό 4 ετών χρησιμοποιείται 
ώς αστυνομικός Σταθμός.

1 Δεκεμβρίου 1918. Τώ υποδιοικητή Μυριοφΰτου, «Περί παλινοστή- 
σεως 27 οικογενειών τών έν Χώρα καί τών έν Γάνω καί 15 έν Κων)πόλει 
μεταναστών έπιστροφής των εις τά χωρία των, άφοΰ έπισκευασθώσιν τά 
καταστραφέντα οίκήματά των υπό τών μεταναστών Τοΰρκων καί δι’ έξό- 
δων. τής Κυβερνήσεως νά γένηται ή μεταβίβασίς των.

6 Δεκεμβρίου 1918. Τώ Τοποτηρητη. «Περί μνημοσύνου Γρηγορίου 
τοΰ Ε '.  Π ερί τής Βυζαντινής σημαίας. Π ερί μνημοσύνου τών ονομάτων 
τοΰ "Ελληνος Βασιλέως».

24/12/1918. Τω Π απά  Έμανουήλ άρχιερ. Έπιτρόπω έν Μαλγάροις, 
τοΰ Ά γ . Ήρακλείας «Νά υποστήριξή τους έκ Σεντουκιού ένοχλουμένους 
υπό τών περίοικων Τοΰρκων, οιτινες άπό τόν νερόμυλον τοΰ Στεφάνου Σω 
τηρίου τους έκλεψαν 1200 όκ. σιτάρι καί τόν ήμίονον τοΰ Παπα-Κωνσταν- 
τίνου έκ Παλαμουτίου».

Ε Τ ΟΥΣ  1 9 1 9

2 Ίανουαρίου 1919. Τοΐς ίερεΰσι Σεντουκιού, Παλαμουτίου καί τους 
προύχοντας αυτών. Νά πληροφορήσωσι τήν Μητρόπολιν ταχέως καί ασφα
λώς τή διαταγή τών Πατριαρχείων ολους δσοι έστρατολογήθησαν, 'Ό σοι 
άπέθανον καί πόσοι ήσαν υπό τά δπλα. Νά φανερώσωσι έκάστοτε έκ μέρους 
τής Τουρκικής αρχής καί έν γένει τών Τοΰρκων χωρίς νά φοβοΰνται τό 
παραμικρόν, τους βιασμούς δέ καί δσα έπαθον τά έγνώρισα είς τά Π ατριαρ
χεία τά όποια καί ένεργοΰν.

6 Ίανουαρίου 1919. Τω Τοποτηρητή Προΰσης Δωροθέω. « 'Ό τι άπο- 
στέλλονται «ί στατιστικοί περί τής έπαρχίας πληροφορίαι».
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G/1/1919. Προύχοντες Παλαμουτίου «Π ερί στρατευσίμων καί περί 
βιασμών, κλοπής καί αγγαρειών».

7 Ιανουάριου 1919. Προύχοντες «Στατιστικοί πληροφορίαι» θυρίς 
Κερασιάς.

9 ’Ιανουάριου 1919. Τώ Σεβ. Τοποτηρητή. «Περί τοΰ γυμνωθέντος 
Δημ. Νικολ. Χαφτάογλου έκ Κωπλιών τής Νίκαιας καί έν Γάνω νυμφευ- 
θέντι δτι έδάρη υπό τριών ών ό είς ό Μανούς ’Ό νμπασης καί έγυμνώθη τόν 
έπενδΰτην, τήν περισκελίδα, τά υποδήματά του καί τό τής κεφαλής κάλυμμα 
τήν 5ην ’Ιανουάριου 1919».

10/1/1919. Προύχοντες Αΰδήμιον. «Στατιστικοί πληροφορίαι Αΰδη
μίου καί Νεοχωρίου».

14/1/1919. Τώ Σεβασμ. Τοποτηρητή τοΰ Οίκουμεν. Θρόνου Μητρ. 
ΙΙροΰσης κ. Δωροθέω. «Π ερί τών έκδιωξάντων τά χωρία Μηλιό» Καστάμ- 
πολιν, Ίντζέκιοϊ, Τζεβζέτ έφένδη? Χασάν Φικρή, Ιεροδίκου λιμενάρχου 
Χώρας ’Ισμαήλ έφένδη Χασανοΰλια Άδαλή καί τοΰ κομιτατικοΰ Πεχτσέτ 
έφένδη».

18/1/1919. Ο ί μουχταροδημογέροντες (Παλαμουτίου θυρίς). "Οτι έγυ- 
μνώθησαν καθ’ οδόν οί: Π αναγ. Βαίας 20 Λ.Τ., Κων)νος Ευστρατίου 20, 
Θεόδ. Δημητρίου 10, καί ό υιός του Στέργιος Δημητρίου 3 Λ.Τ. Έδάρησαν 
ΰπό δυο ώπλισμένων Τούρκων.

18/1/1919. Δημοσθ. ’Αποστόλου κατ’ εντολήν τοΰ Μητροπολίτου Ήρα- 
κλείας. Έπαρχίαι. «Π ερί τών ένεργειών τής Τουρκικής Κυβερνήσεως πρός 
σφράγισιν αναφορών δτι άρμονικώς συζώμεν μετά τών ’Οθωμανών, δτι 
έφυλακίσθησαν οί μουχτάραι κλπ.».

2/2/1919. Τώ 'Τποδιοικητή ΙΙεριστάσεως. «Π ερί τών βιασμών τοΰ 
Παλαμουτίου καί τής κλοπής τοΰ μΰλου τοΰ Βλαχάκη».

3/2/1919. Τώ Τοποτηρητή τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου Προΰσης. «Περί 
τής άνημμένης διαγωγής τών Κυβερνητικών υπαλλήλων Χώρας καί Αΰδη
μίου. Π ερί στρατολογίας τών ηλικιών 1310 —  1314, 20 —  24 ετών».

11/2/1919. Τή Α. Έξοχότητι τώ 'Αρμοστή τής Ελλάδος κ. Ε. Κα- 
νελλοποΰλω «Περί τών παραχαρακτών τής εθνικής τιμής τών μετά Τούρ
κων συνεργαζομένων».

13 Φεβρουάριου 1919. Έγκΰκλ. σημείωμα Πατριαρχεία «Π ερί στατι
στικών πληροφοριών Σχολείων καί δηλώσεις παραπόνων καί δηλώσεις αΐ- 
σθήματος».

3 5 Φεβρουάριου 1919. Τώ έν Κων)πόλει 'Αρμοστή τής Γαλλίας. "Οτι 
έτελέσθη τή 13 Φεβρουάριου δοξολογία διά τήν διάσωσιν έ κ  τής στυγεράς 
απόπειρας δολοφονίας κατά τοΰ Γεωργίου Κλεμανσώ είς τιμήν τοΰ όποιου 
ώνομάσθη καί ή παραλία καί διαβιβάζοο αισθήματα άφοσιώσεως πρός τήν 
Γαλλίαν.
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8 Μαρτίου 1919. Τώ Τοποτηρητή. Τον πληθυσμόν τής όλης έπαρχίας, 
πληθυσμός χριστιανών 12 χωρίων 22.150, μαθητα'ι 1.960. τών δύο τουρκι
κών 280 και μαθητα'ι 55.

Άμηνολόγητον. 01 μουχταροδημογέροντες καί ό Παπα-Κωνσταντΐνος
— Παλαμούτιον —  Άποστέλλουσι στατιστικόν πίνακα τοϋ 1909.

24/3/1919. ΟΙ κάτοικοι τοϋ Παλαμουτίου «παριστάνουσι τόν αποκλει
σμόν των».

26/3/1919. Τώ Τοποτηρητή τοϋ Οίκουμ. Θρόνου «’Έκθεσις τών έν 
Σεντουκίω ληστεύσεων καί βιασμών» (ΐδ. Κώδ. Ά λληλογραφ.).

26/3/1919. Τώ Τοποτηρητή τοϋ Οίκουμ. Θρόνου «Εκτίθενται τά ονό
ματα τών κακουργησάντων Τούρκων έναντίον τών χριστιανών». ’Ίδ . Κώδ. 
άλληλογραφ.

27 Μαρτίου 1919. ίδ. θυρ. Αύδημίου. ’Ίδ . Κώδ. Άλληλογρ.
27/3/1919. Οί κάτοικοι Αύδημίου «καταγγέλλουσι τούς βιαιοπραγή- 

σαντας ’Οθωμανούς καί τά όργανά τους».
28/3/1919. Πιστοποιητικού μέ μάρτυρας. «"Οτι τώ 1914 ή τουρκική 

Κυβέρνησις άπελάσασα τό χωρίον Μηλιό έγκατέστησε Τούρκους πρόσφυγας 
είς αυτό συνεπώς καί τού "Ελληνος κατοίκου νΰν Ραιδεατού κλπ.».

16 Μαΐου 1919. Τφ έν Κων)πόλει ύπάτω "Ελληνι 'Αρμοστή. «Συγχα
ρητήρια καί ευχαριστήρια διά τήν κατάληψιν τής Σμύρνης, όπως διαβιβα- 
σθώσι τω Πρωθυπουργώ».

31 Μαίου 1919. Τφ Τοποτηρητή. «"Οτι έπισυνάπτονται 4 κατάλογοι 
κατά τών κακουργησάντων Τούρκων καί δύο πρακτικά Αύδημίου καί Xco- 
ρας καί ότι πολλοί είναι οί κακουργήσαντες, άλλά φοβούνται οί χριστιανοί, 
τό μέν διά τό άβέβαιον τής καταστάσεως, τό δέ διότι δέν εχουσι εμπιστο
σύνην είς τόν χαρακτήρα τώ>ν διωκτών, έξ άλλου φοβούνται μήπως προσκα
λούνται έδώ καί ώς μάρτυρες».

6 Ιουνίου 1919. Π απά Στυλιανός —  Γάνος —  Πληθυσμός Γάνου 
1.350.

6 ’Ιουνίου 1919. Π απα ’Αθανάσιος —  Κερασιάς —  «Περί πληθυσμού 
Κερασιάς. "Ολος 766. Έ ν  αλλοδαπή 340. Νύν εύρίσκονται 426 καί άποροι».

10 ’Ιουνίου 1919. Τώ Τοποτηρητή. «Περί τών βιαιοπραγιών Χώρας
— Γάνου».

23 ’Ιουνίου 1919. Τώ 'Τπάτφ 'Αρμοστή Γαλλίας. «Συγχαρητήρια διά 
τήν νίκην».

28/6/1919. Τοποτηρητής —  Πατριαρχεία. Άπό τοϋ 1900 μέχρι σή
μερον νά δηλώσωσιν οί ίερεΐς τούς βιασμούς καί τά μαρτύρια έκ μέρους τών 
Βουλγάρων καί Τούρκων.

4/9/1919. Τοΐς έν Αύδημίφ. «Τελεία συνιστάται αποχή έπί τή προσ-
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κειμένη βουλευτική εκλογή έν τη Τουρκική Βουλή συνωδά τη υπό ήμερομ. 
30 Ιουλίου σεπτή πατριαρχική εντολή».

11/9/1919. Τω Τοποτηρητη «Περί κακώσεων, ληστεΰσεων, στρατολο
γίας των 22 ετών, υπό τοΰ Καημακάμη Μαλγάρας και προσέλθωσιν οί έξ 
Ελλάδος Σεντουκιώται καί άλλάξωσι την ιθαγένειαν των».

26/9/1919. Στατιστικαί πληροφορίαι τη Τερμ Συνύδω «Μισθολόγιυν 
διδασκάλων δλης επαρχίας καί περί μαθητών καί μαθητριών».

21 ’Οκτωβρίου 1919. Τώ Τοποτηρητη. «Π ερί τοΰ μελετωμένου σχεδίου 
τής έξεγέρσεως τών Τοΰρκων».

14 Νοεμβρίου 1919. Εκπαιδευτήρια Αΰδημίου. «Προϋπολογισμός καί 
στατιστική».

21 Νοεμβρίου 1919. Τώ Τοποτηρητή. « 'Ό τι τή 21 Νοεμβρίου έν Χώρςι 
έτέλεσα πάνδημον δοξολογίαν διότι άπηλλάγη τής δολοφονικής απόπειρας 
ύ μέγας τοΰ Πανελληνίου προστάτης κ. ’Ελευθέριος Βενιζέλος».

7 Δεκεμβρίου 1919. Τώ 'Τπάτω 'Αρμοστή Ελλάδος. «Πληροφορίαι 
περί Σχολείων καί περί τοΰ νΰν πληθυσμοΰ». ’Ίδ . κώδ. άλληλογρ.

3 Μαρτίου 1920. Τώ Τοποτηρητή. « 'Ό τι χριστιανοί Σεντουκιού δι’ α
πεσταλμένου των ταΰτην την στιγμήν μέ πληροφοροΰσιν έντρομοι δτι είς τό 
τουρκικόν γειτονικόν χωρίον εμφωλεύουν καί άριθμοΰνται 50 μέλη δντα 
ώπλισμένα μέχρις όδόντων καί τά όποια άπαιτοΰσι χρήματα. Κατέστρεψαν 
καί τό χριστιανικόν χωρίον Κατικάκι κομιτατζήδες τής περιφ. Μαλγάρων. 
Ζητοΰσι προστασίαν».

7 Μαρτίου 1920. Τώ Τοποτηρητή. «’Έκτακτος απεσταλμένος τής Κοι- 
νότητος Σεντουκιού μοί διαβιβάζει κατ’ έντολήν τών προυχόντων δτι είς την 
περιφέρειαν Μαλγάρων ένθα τό χωρίον των υπάγεται στρατολογοΰνται 
Μουσουλμάνοι άπό 20— 35 έτών».

22 Μαρτίου. Τω 'Τπ. 'Αρμοστή Ελλάδος «Περί τών βιασμών Π αλα
μουτίου καί τών είς τους δρόμους Μυριοφΰτου».

ΣΗΜ . Σ Τ Ν Τ Α Ξ . Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ω Ν .—  Π α ρά  τάς καταβληθείσας προσ
πάθειας, ή αντιγραφή τών δημοσιευόμενων περί Γανοχώρων τόσον έκ τών 
Κωδίκων βσον καί έξ άλλων έπισήμων έγγράφων, παρουσιάζει αρκετά κενά, 
σφάλματα ονομάτων καί τοπονυμιών καί άλλας παραλείψεις, λόγω παρε- 
λεΰσεως του χρόνου καί άλλοιώσεως τών χειρογράφων, ών έπετεΰχθη ή διόρ- 
θωσις κατά τό δυνατόν.



ΜΕΤΡΑΙ (ΤΣΑΤΑΑΤΖΑ)

Ή  π ερ ιοχή  Μ έτρ ω ν (Τ σ α τ ά λ ζ α )  λόγω  τή ς  σ ο β α ρ ό τη τα ς  τη ς  έκ τή ς  γ ε ιτ ν ιά σ ε ω ς  μέ τ ά  
Σ τ ε ν ά  τώ ν Δαρθαινελλίων, έμ φ α ν ίζε ι ιδ ια ιτ έ ρ α ν  σ η μ α σ ία ν  μ ετα ξύ  τώ ν Θ ρακ ικώ ν 
περ ιοχώ ν δ ιά  τού το  δέ κα ί ά π ετέλ ε ι ά ν εξά ρ τη το ν  δ ιο ίκ η σ ιν .  Τ ά  κάτω θ ι σ η μ ε ιώ 
μ α τ α  άφοροΟν τή ν  π α λ α ιά ν  έποχήν τώ ν έτώ ν 1 7 6 2  —  1886 , δ ιά  δ ιά φ ορα  θέμοττα 
δ ιω γμώ ν καί αγώνων τή ς  π ερ ιο χή ς , .καθώς κα ί τ ή ς  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή ς  τω ν δ ιο ικ ή - 
σεω ς. Τ ά  κ ε ίμενα  τα ΰ τα , κ α τά  π ισ τ ή ν  αντ ιγρ αφ ήν, έχουν ώς έξή ς  καί χ α ρ α κ τη ρ ί
ζουν ζω ντα νά  τ ά  βάρβαρα  και α π ο τρ ό π α ια  έ ν σ τ ικ τ α  τώ ν κ α τα κ τη τώ ν  κα ί τού  δχλου 
τ ή ς  έπ οχής έκε ίνης:

...’Ά ξιον δε ένταΰθα σημειώσαι καί τό τοΰ παρόντος έτους τοΰ 1764 συμ
βάν. "Οτι χειμών οΰκ έγένετο τελείως, χιών ουτε έφάνη, άλλ’ οΰδ’ όμβρος καί 
ΰετοί αρκετοί έγένοντο. Πλήν τά σπόριμα τοσοΰτον ηΰτΰχησαν ώστε τόν 
καταβαλλόντα γεωργόν τεσσαράκοντα άπολαβεΐν εξακόσια. 1766 Μαΐου 12, 
ήμέρα Πέμπτη ώρα δεκάτη ήτοι πρώτη τής ημέρας, έγένετο σεισμός φοβε
ρός έκράτησεν έως πέντε λεπτά καί έπεσαν πολλά τείχη καί όσπήτια έδώ. 
Πλήν χάριτι θείςι ή εκκλησία δέν έπαθε τίποτα. Είς τήν πόλιν δμως καί 
είς τά πέριξ χωρία ήκολοΰθησεν όλεθρος περισσότερος, έπειδή αί οίκοδο- 
μαί ήσαν πέτρινοι. "Οτι δέ παρελπίδα έσωσεν ήμας ό άγιος Θεός πάντες 
τό όμολογοΰμεν. 1768 Σεπτεμβρίου κε' έκηρΰχθη δ πόλεμος ό κατά τών 
Ποχόβων (Ρώσων) οί όποιοι έσήκωσαν τόν Έλτζήν ε ' ήμέρα ώρα έννάτη, 
ενώ ήτο πασάς ό Χαμουτξής. Μετά όλίγας ήμέρας έφερεν ή βασιλεία τόν 
Χάνην εκείνον δπου εΐχεν έξόριστον είς τήν Ρόδον καί τόν έκαμε Χάνην 
ώς έπιτηδειότερον καί ειδήμονα τών έκεΐσε μερών. "Επειτα έδιωρίσθησαν 
τά δοσίματα δπου έχει νά δίδη ό κάθε κεχαγιάς. Ό  μαχαλάς μας μόνο 
έδωσε ώς τώρα πέντε πουγγιά άναλόγως καί τά άλλα χωριά. Καί δλα 
υπέρ τήν δΰναμίν των. Είς τοΰτο ό άγιος Θεός νά γίνη ίλεως καί νά φυλά- 
ξτι δλους τους Χριστιανούς. Αί βίαι, τά κακά καί αί απαιτήσεις δέν είναι 
δυνατόν νά περιγραφοΰν έξ αιτίας τινών άτάκτων στρατιωτών, γιαραλή- 
δων (τραυματιών). Έ γώ  άπό τόν φόβον τής άπαιτήσεως έκαθήμην είς τήν 
Πόλιν δλον τόν χειμώνα καί μόλις ήλθον ένταΰθα ’Απρίλιόν ένδεκα, έκάθησα 
είς τήν Πόλιν ολοκλήρους πέντε μήνας καί οκτώ ήμέρας. Ό  Τσεκμετζές 
(Καλλικράτεια) έπειράχθη τό πρώτον άπό ένα άνατολίτικον στράτευμα καί 
έγινε ζημία είς τοΰς χριστιανούς μπακάληδες καί χαντζήδες κοντά τέσσαρα 
καί πέντε πουγγία. Τοΰτο συνέβη περί τά τέλη τοΰ ’Ιανουάριου καί άπό τόν 
φόβον τους οί χριστιανοί, δσοι έίχον τόν τρόπον, έφυγον είς τήν Πόλιν. 
Έγίνοντο καθ’ ήμέραν προσταγαί άπό τόν πολυχρόνιον ήμών βασιλέα διά
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τον ράγιάν, πλήν δέν ήκουον οί άτακτοι. Μέσα είς τήν πόλιν τόσον έτολ- 
μοΰσαν δπου έγΰμνωναν και δλοι έφυλάττοντο νά περνούν πλέον άπό σοκά
κια, μ’ δλον δπου ειχον καί ραμαζάνι. Ή  πρόνοια ή μεγάλη τοΰ άνακτος 
έβοήθησε και έγινε ύστερον έμινλέκι είς δλην τήν Πόλιν, άλλ’ έγώ άπό τόν 
καιρόν δπου έγένετο έμινλέκι και άσφάλεια, άπό τόν Κουρουτσεσμέ έως οό 
νά περάσού είς τό Άρναοΰτκιοϊ έκινδΰνευσα νά γυμνωθώ άν δέν έφευγα νά 
προφθάσω είς τοΰ Μπεϊζαδέ Καλλιμάχη τό όσπίτιον. Είς τάς δέκα τοΰ Μαρ
τίου έγινε τό έπινάφ άλλαγί. ’Έ πειτα μετά δΰο ήμέρας έβγήκε ό γενητσα- 
ραγάς και πήγε έξω και έκάθισε είς τό Ταουκπασά καί μετά τρεις ήμέρας 
έφυγε καί άπ’ έκεΐ διά τήν Άδριανοΰπολιν. Ε ίς αυτόν τόν καιρόν έξέλιπσ 
καί τό 'ψωμί. Μέ δυσκολίαν εΰρισκον νά φαν έκεΐνο δπου διά ψωμί ήτον 
μικρόν μαΰρον δχι άπό ουσίες καμωμένον. Είς τάς δεκαέξ τοΰ Μαρτίου 
έβγήκε καί τό σαντζάκ σερίφ μέ τόν σερασκέρη Μουαμέτ πασά άλλ’ δταν 
έβγαινε τά κακά οπού έκαμαν οί εμίρηδες έκεΐνοι δπου έκρατοΰσαν τό σαν
τζάκι άκόμη καί άλλοι Τοΰρκοι δέν ήμπορεΐ νά τά περιγράψη τις. ’Έσφα
ξαν, έπίεσαν, έδειραν, έδιωξαν άνδρας καί γυναίκας όσοι έφάνησαν είς τό 
σεργιάνι τοΰτο. 'Ένδεκα μόνον έμειναν είς τόν τόπον χριστιανοί ορθόδοξοι 
καί έδωσεν ή Μεγάλη ’Εκκλησία έκατόν έβδομήκοντα πέντε γρόσια καί τους 
έσήκωσεν. Εκείνοι δμως δπου έγιναν γιαραλήδες εΐναι άναρίθμητοι, άπό 
τους όποιους πολλοί άπέθανον, έξ ών καί γυναίκες τών οποίων έκοψαν τά 
βυζά. Οί αυτοί έπάτησαν καί τό όσπίτιον οπού έκάθητον ό Έλτζής όταν 
ίξήλθε διά νά κάμη σεργιάνι είς τό άλλάνι τοΰ Σαντζακιού μέ τήν άδειαν 
τής Πόρτας.

Άλλά περί τάς δύο ώρας τής νυκτός έπάτησαν τό όσπίτιον καί τους 
έγΰμνωσαν δλους, άνδρας καί γυναίκας, ΐσως καί τους έξΰλισαν, έκτΰπησαν 
καί τούς γρασακτζήδες καί τόν παπά μέ γιαταγάνι.

Ταΐς γυναίκες ταΐς έτράβηξαν είς τόν μπαξέν γυμνάς καί έτσι έφυλά- 
χθησαν μέ τόν Έλτζήν. Κατά τό πουρνόν έστάθη είς έτερον μέρος διά νά 
κάμη πάλιν σεργιάνι μέ ταΐς γυναίκες του καί τόν έδειραν πάλιν οί στρα- 
τιώται. Μέ τέτοιον λοιπόν τρόπον έξήλθε τό στράτευμα τής πόλεως καί ό 
Θεός νά τους κατευόδωση μέ καλόν καί νά φυλάξη καί ήμάς άπειράκτους. 
Είς δέ τάς οκτώ Απριλίου έπάτησαν τό Πατριαρχείου διά βασιλικής προσ
ταγής καί έσήκωσαν τόν Πατριάρχην Μελέτιον μέ δλα του, άκόμη καί τους 
κοσμικούς επιτρόπους καί τόν οίκονόμον, διότι τόν διέβαλον μερικοί χρι
στιανοί πώς έχει κρυμμένον τό καραντάγι καί δτι είναι τζασίτης. Καί τή 1η 
τοΰ αΰτοΰ ’Απριλίου, τή ήμέρα τοϋ Μεγάλου Σαββάτου, έλυτρώθησαν δλοι 
τους. Πλήν Πατριάρχης έγινεν δ άγιος Θεοΰ κυρ Θεοδόσιος καί τήν ήμέραν 
πού έσήκωσαν τόν κύρ Μελέτιον, δλος ό κόσμος ήτο είς άκραν άθυμίαν.

1768 Μαΐου 15. ?Ηλθον σεφερλήδες καί όρμήσαντες είς τόν μαχαλάν 
κατά τών χριστιανών έπιασαν τό κορίτσι τοΰ ’Αποστόλη Σφέτκογλου καί έν
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τώ βιάξεσθαι πρό τοΰ δράσαι έπαθον παρά τινων χριστιανών και ελευθέ
ρωσαν τό κορίτσι. 'Ώρμησαν και είς Τζαρόν. Έ πήγαν καί είς τόν Μεχκεμέν 
καί ύβρισαν τόν Π  ιξόν. Ά λλ’ ό Σοΰμπασης άλάγας έδιαφέντευσε καλώς 
ιούς ραγιάδες καί δλας τάς Μετράς διότι έξεβοήθησαν δλοι όμοϋ καί δλους 
τούς έδιωξαν Τούρκοι καί Ρωμαίοι με ξυλά, καί μέ τουφέκια καί ούτως 
ήλευθερώθημεν άπό τά άτακτα όρμήματα τών εχθρών σεφερλήδων.

Α Π Ο  Κ Ω Δ Ι Κ Α  Μ Ε Τ Ρ Ω Ν  Τ Ο Υ  1 886

Παναγιώτατε,
Οί βαθυσεβάστως υποφαινόμενοι κάτοικοι τής επαρχίας Μετρών καθ- 

ικετεύομεν τήν 'Τμ. Παναγιότητα δπως, συμφώνως τώ περί έπιχορηγήσεως 
τών ’Αρχιερέων κανονισμώ, διατάξη τόν 'Ά γιον Μετρών νά συγκαλέση συ- 
νέλευσιν τών επαρχιωτών του καί ένεργήση πρός δικαίαν διανομήν τής έκ 
30.750 γροσίων έπιχορηγήσεως του- διότι, δτε, πρό είκοσιπενταετίας, έκκλη- 
οιαστική διαταγή, συνήλθον πρός τόν σκοπόν τούτον οί αντιπρόσωποι αυτών 
πρός αποφυγήν καί τής πληρωμής τής έπιχορηγήσεως, μή συγκαταριθμή- 
σαντες καί τάς οικογένειας τών ρηθεισών κωμοπόλεων, διεκήρυξαν δτι ή 
Επαρχία άπό χιλίας μόνον οικογένειας Απαρτίζεται· έκάστη δέ αυτών υπο- 
χρεουται πληρώνειν άνά τριάκοντα πέντε γρόσια· δπερ ουδείς παρεδέχθη, 
ώς άδικουσης τής τοιαΰτης διανομής. ’Έκτοτε τοίνυν, έκεΐνοι μέν διατε- 
λοϋσιν άσΰδοτοι· μόνον έμβατίκιον άποτιόντων κατ’ ετος τών 'Ιερέω ν ημείς 
δέ φορολογούμεθα αΰθαιρέτως, επιβαρυνόμενοι διά λειτουργικών, άρχιερα- 
τικών εξόδων καί άλλων τοιούτων, ύποχρεούμενοι άφ’ ετέρου πληρώνειν καί 
τοΐς ίερεϋσι κανονικά, ϊνα καί ουτοι δυνηθώσι νά πληρώσωσι τω Άρχιερεΐ 
τά υπέρογκα έμβατίκια. Επειδή δέ κατά τήν έσχάτως ένεργηθεΐσαν άπό 
μέρους τής Σεβαστής Κυβερνήσεως γενικήν άπογραφήν τών κατοίκων, 
έφάνη δτι ή ’Επισκοπή Μετρών περιλαμβάνει χιλίας έξακοσίας οικογένειας, 
ή δ* έν λόγω έπιχορήγησις, οΰχί πρός τριάκοντα πέντε, άλλά μόνον πρός 
δέκα οκτώ γρόσια ή τό πολυ εικοσιν άναλογεϊ έκάστη. Έ κ δέ τής μελέτης 
τών γενικών κανονισμών, έγένετο γνωστόν δτι τά παρά τοΰ Άρχιερέως 
ήμών εισπραττόμενα δικαιώματα ώς άντιβαίνοντα είς τόν πολιτισμόν καί τά 
φώτα τοΰ παρόντος αίώνος, άπό είκοσιπενταετίας ήδη Αΰτοκρατορικώ όρι- 
σμώ, καί άποφάσει τοΰ "Εθνους, κατηργήθησαν ήρξαντο, γινόμεναι ένστά- 
σεις παρά τών έπαρχιωτών, ώς πρός τήν εΐσπραξιν τ<ών παρανόμων τούτων 
κανονικών. Ό  δέ νΰν ’Επίσκοπος ήμών Κύριος ’Αθανάσιος, μηδόλως μερι- 
μνήσας περί τής έφαρμογής τής έπιχορηγήσεώς του, ώς άντιβαινοΰσης είς 
τάς αυθαιρέτους άπαιτήσεις του, ΰποστηριζόμενος δέ καί παρά τών μηδέν 
πληρωνόντων, άπό τετραετίας ήδη εξακολουθεί είσπράττων τά αντικανονικά 
αΰτοϋ κανονικά διά τής τοπικής Ά ρχή ς5 σΰρων τους Χριστιανούς του εις τά 
δικαστήρια καί καταπιέξων αΰτοΰς, μηδέ άναγνωρίζων τό κΰρος τών κανο
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νισμών τής Εκκλησίας. Έλπίζοντες δτι ή ύμ. Θ . Παναγιώτης λαβοϋσα ύπ’ 
δψιν τά δίκαια ήμών θά διατάξη τήν εφαρμογήν τής έπιχορηγήσεως κατά 
το πνεΰμα τών γενικών κανονισμών έν τή Έπαρχίςι Μετρών, προς άρσιν τών 
συμβαινόντων σκανδάλων. Παρακαλοϋμεν Αυτήν δπως ένεργήση καί παρά 
τώ Έξοχωτάτω Μουτεσαρίφη Τσατάλτζας, ίνα άνασταλή ή διά τών αστυ
νομικών υπαλλήλων εϊσπραξις τών τοϋ Άρχιερέως ήμών αντικανονικών δι
καιωμάτων, διότι τά ήδη είσπραχθέντα έμβατίκια καί λειτουργικά έξισοϋνται 
τών έπιχορηγήσεων. Άναμένοντες δθεν τήν πνευματικήν Αυτής αρωγήν 
ύποσημειουμεθα ταπεινά τέκνα Αυτής πνευματικά.

Κάτοικοι Τσακιλίου έπονται 37 ύπογρ.— Μουχτ. σφραγίδες
Κάτοικοι Έλβασανίου » 23 » » »
Κάτοικοι Νεοχωρίου » 50 » » »
Κάτοικοι Δημοκρανίων » 12 » »
Κάτοικιο Άρσοϋς » 12 » » »
Κάτοικοι Πλαγίων » 19 » » »
Κάτοικοι Λαγοθηρών » 12 » » »
Κάτοικοι Γαρδά » 7

Τή 4 Δεκεμβρίου
»

1885
» »

Έ ν  τώ αϋτώ κώδικι ύπάρχουσιν άρκεταί έπιστολαί πρός τόν Μητροπο
λίτην Ήρακλείας Γρηγόριον διά τόν άνω σκοπόν, άς παραλείπομεν νά 
έπαναλάβωμεν.

Πρακτικά τής κατά τό 1886 ’Απριλίου 24 υπό τήν προεδρείαν τοϋ Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήρακλείας κ. Γρηγορίου Γενικής Συνελεϋσεως 
τών αντιπροσώπων τών τε κωμοπόλεων καί χωρίων τής έπαρχίας Μετρών.

Σ Τ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ ΙΣ  Α.

Ή  Αύτοϋ Σεβασμιώτης κηρΰςασα τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως πα
ρόντων τών αντιπροσώπων απάντων τών χωρίων καί κωμοπόλεων, πλήν τοϋ 
τών Άθύρων, προκαθήρξατο τής συνεδριάσεως διά συνετής καί πατρικής 
προσλαλιάς περί αγάπης, ειρήνης καί όμονοίας, άποδείξας πειστικώτατα δτι 
πάσα πόλις, καθ’ έαυτής μερισθεΐσα, έρημοϋται. Καθυπέδειξε δέ τά καθή
κοντα τοϋ τε ποιμένος πρός τό πνευματικόν ποίμνιον καί τοϋ ποιμνίου πρός 
τόν πνευματικόν ποιμένα^ προσθείς τοϋ τό ’Αποστόλου «εί ήμεΐς τά πνευμα
τικά ένεσπείραμεν, μέγα εί ήμεΐς τά σαρκικά θερίσομεν; καί τίς φυτεύει αμπε
λώνα καί έκ τοϋ καρποϋ αύτοϋ ούκ έσθίει; ή τίς ποιμαίνει ποίμνην καί εκ 
τοϋ γάλακτος τής ποίμνης ούκ έσθίει;» προτρέψας οϋτω τούς χριστιανούς είς 
τήν πρόθυμον άπότισιν τής έπιχόρηγήσεως τοϋ 'Αγίου Μετρών.

Ό  δέ κ. Α. Χουρμσνζιάδης; λαβών τόν λόγον είπεν δτι ανέκαθεν οί 
Χριστιανοί τής έπαρχίας ? Μετρών απεριόριστον σέβας πρός τούς αείποτε 
αρχιερείς αύτών έπεδείξάντο καί έν καιρώ υπερησπισαν κινδυνευσαντες
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πολλάκις δεινούς ύπέρ αύτών κινδύνους. Ή  δ’ έπ1 εσχάτων έπελθοΰσα δυσ
αρέσκεια έκ παρανοήσεως μάλλον καί παρεξηγήσεως προήλθε καί προθύ- 
μως πάλιν θέλουσιν υπακούσει είς τήν φωνήν τοϋ άρχιποιμένος αύτών. 
'Έπειτα ό κ. Χουρμουζιάδης προϋτεινεν είς τήν Συνέλευσιν, δτι νομίζει κα
λόν νά τηρηθή τό τέως επικράτησαν άρχαΐον καθεστώς τών κανονικών τ<ΰν 
αρχιερέων. Ά λλ’ ή πρότασις άπερρίφθη όμοφιόνως. Μετά ταΰτα 6 κ. Χουρ
μουζιάδης προϋτεινε τήν παραδοχήν τής εφαρμογής τών έθνικών κανονι
σμών τών Πατριαρχείων καί παμψηφεί απαντες παρεδέξαντο τοΰτο. Λό
γου δέ γενομένου περί τοΰ είς έκαστον στέφανον άναλογοΰντος ποσοΰ, περί 
τά 20 περ. γρόσατ μόνον ό τής Καλλικρατείας αντιπρόσωπος κ. Κ. Χρηστί- 
δης είπεν δτι οί ένπολεΐς αύτοΰ παρήγγειλαν νά προτείνη τήν άφομοίωσιν 
τών Χριστιανών τής Έπισκοπής Μετρών πρός τούς κατοίκους τής Μητρο
πόλεως Ήρακλείας, ΐνα, ώς τέκνα τοΰ αύτοΰ πνευματικοΰ πατρός έ |  ίσου 
πληρώνουσιν είς τόν αρχιερέα, οκτώ δηλ. γρόσια κατά στέφανον. Ό  Σεβ. 
Μητρ. "Αγιος Ήρακλείας δι’ ίσχυρώιν έπιχειρημάτων άπέδειξεν δτι ή έπι- 
χορήγησις έκάστης έπαρχίας ύπό τής έθνικής Συνελεύσεως καθώρισται καί 
δι’ ύψηλοΰ αύτοκρατορικοΰ διατάγματος εΐναι έπικυρωμένη, ώστε ούτε ή 
τοπική Συνέλευσις, ούτε ή Σεβασμιότης του δύναται νά συζητήση τό πρά
γμα. Παρομοίως άπεκρούσθη ή πρότασις τινων περί προσαρτήσεως τών πέ
ριξ χωρίων τής τε έπαρχίας Δέρκων καί τής Ή ρακλείας) διότι ή τοιαύτη 
μεταρρύθμισις ανήκει εις τήν Έθνοσυνέλευσιν.

Μετά ταΰτα, ή Α .Σ. προϋτεινεν, ΐνα τό έκ τοΰ συνόλου τών έμβατικίων, 
άτινα άπέτιον άχρι τοΰδε οί ίερεΐς τής Έπισκοπής πρός τόν αρχιερέα, συμ- 
ποσουμένου είς 97 χρυσάς όθωμ. λίρας, τό έκ τοΰ ποσοΰ τούτου αναλογούν 
εκάστη κοινότητι, μέρος, πληρώνηται άπ’ εύθείας παρά τών ιερέων πρός τόν 
Έπίσκοπον, ούχ’ ώς έμβατίκιον, άλλ’ ώς μέρος τής άρχιερατικής έπιχορη- 
γήσεως. Τό δέ λοιπόν τής έπιχορηγήσεως πληρώνωσι τά χωρία καί αί κωμο- 
πόλεις διά τής Δημογεροντίας καί τοΰ μουκτάρη. Ταΰτα άπεφήνατο ή Σε
βασμιότης του, δούς καί τόν λόγον τής τοιαύτης προτάσεως. Συζητήσεως 
γενομένης, άπεφασίσθη τή συγκαταθέσει τοΰ Ά γ . Μετρών, ΐνα ή Δημογε
ροντία καί ό μουκτάρης έκάστης κοινότητος είσπράττωσι καί πληρώνωσι 
τήν έπιχορήγησιν τοΰ άρχιερέως είς τέσσαρας δόσεις, τήν α) τήν Ιην  Σε
πτεμβρίου, τήν β) τήν 15ην ’Οκτωβρίου, τήν γ ) τήν 15ην ’Ιανουάριου καί 
τήν δ) τήν 15ην Αύγούστου.

Μετά ταΰτα, επειδή τό ύπό τοΰ Ά γ . Μετρών παρουσιασθέν κατάστιχον 
τών στεφάνων τής Έθναρχίας έθεωρήθη μή ακριβές, ώς γενόμενον πρό 
7ετίας καί φέρον άριθ. 1369 στεφάνων, άπεφασίσθη νά προσκληθώσιν οί 
ίερεΐς, ΐνα προσκομίσωσι τά κατάστιχα τών οικογενειών καί οί μουκτάραι, 
φέροντες τό νοφούς τεφτερί ΐνα έξακριβωθή δ άριθμός τών στεφάνων καί 
όρισθή τό είς έκαστον χωρίον έπιβάλλον μέρος τής έπιχορηγήσεως.

Μετά ταΰτα, ή Α.Σ. έκήρυξε τήν λήξιν τής συνεδριάσεως.

«Θρακικά» 9
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Ά ριθ . πρωτ. 1510,
'Ιερώτατε Μητροπολίτα Ήρακλείας καί Ραιδεστοϋ, Πρόεδρε τών υπερ

τιμούν καί έξαρχε πάσης Θράκης καί Μακεδονίας έν Ά γίω  Πνεύματι αγα
πητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών μετριότητος Κυρ Γρηγόριε. Χάρις 
εϊη τή αυτής Ίερότητι καί εΙρήνη παρά Θεοΰ. ’Έχοντες ύπ’ δψει τδ άπδ ζ ' 
άπελθ. μηνδς αδελφικόν Αυτής γράμμα, δι’ οΰ υποβάλλει σκέψεις τινάς καί 
παρατηρήσεις έπί τής αίτήσεως μιας μερίδος τής έπισκοπής Μετρών, αίτη- 
σαμένης τήν έφαρμογήν τής περί αρχιερατικής έπιχορηγήσεως διατάξεως 
τών κανονισμών, δηλοΰμεν είς άπάντησιν δτι, συμμερισθέντες μετά τής περί 
ημάς Τεράς Συνόδου τάς ύπδ τής αυτής Τερότητος έκτιθεμένας παρατηρή
σεις έπί τών δυναμένων προελθεΐν συνεπειών έκ τής τυχόν μεταβολής τόΰ 
τέως έν τή Επισκοπή έν χρήσει συστήματος καί τους δισταγμούς αυτής επο
μένως προβήναι είς έφαρμογήν τών σχετικών άρθρων τών κανονισμών, έγρά- 
ψαμεν τοΐς άνενεχθεΐσι χριστιανοΐς δτι, αφού τδ νΰν έν ίσχύϊ σύστημα τής 
άποτίσεως τών αρχιερατικών δικαιωμάτων ύφίσταται άπδ πολλού ήδη χρό
νου, κατά δέ τήν έν ταΐς άλλαις έπαρχίαις τοΰ 'Αγιωτάτου Οικουμενικού 
Θρόνου έφαρμογήν τών περί αρχιερατικής έπιχορηγήσεως άρθρων τών κα
νονισμών άπαντες οί κάτοικοι τής Έπισκοπής Μετρών συνευδοκούντων τοΰ 
τότε Επισκόπου καί τοΰ Μητροπολίτου Ήρακλείας θερμώς έζητήσαντο καί 
έπέτυχον παρά τής έκκλησίας τήν τοΰ αρχαίου καθεστώτος διατήρησιν, ού 
δύναται σήμερον ή έκκλησία έπί τή αιτήσει μιας οίασδήποτε μερίδος τών 
κατοίκων τής Έπισκοπής άκυρώσαι τά τότε προθΰμως άποφασισθέντα καί 
άνατρέψαι τήν άπδ τοσούτων έτών ύφισταμένην τάξιν. Ταΰτα άνακινού- 
μενοι τή αυτής .Ιερότητι άξιοΰμεν ϊνα, έν τώ πνεύματι τούτω ώς Κυριάρ- 
χης τής Έπισκοπής ταύτης, διατάξη καί ένεργήση τά δέοντα. Ή  δέ Θεοΰ 
χάρις εΐη μετ’ αυτής. —  Μαίου 6 —  1886.

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μετρών καί Ά θύρων έν Ά γ ίω  Πνεύματι, 
λίαν αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών ταπεινότητος κύρ ’Αθα
νάσιε. Χάρις εΐη τή περισπουδάστω ήμΐν θεοφιλία σου καί ειρήνη παρά 
Θεοΰ. Ά ρτίω ς έκομισάμεθα σεπτήν Πατριαρχικήν έπιστολήν, δι’ ής ή 
Α .Θ .Π . δηλοποιεΐ ήμΐν δτι ή Έκκλησία ώρίμως σκεψαμένη έπί τής αιτή- 
σεώς τινων χριστιανών τής Έπισκοπής περί μετατροπής τοΰ περί διατροφής 
καί συντηρήσεούς τοΰ ’Επισκόπου, έκκλησιαστικοΰ καθεστώτος καί έφαρμο- 
γής τών περί αρχιερατικής έπιχορηγήσεως διατάξεων τών έθνικών κανο
νισμών έν τή θεοσώστφ Επισκοπή Μετρών καί Άθύρων καί τάς περί τών 
αιτήσεων τούτων σκέψεις ήμών ώς Κυριάρχου τής Επαρχίας, όλοσχερώς 
συμμεριζομένη, όριστικώς άπεφάσισεν, δπως μή μετακινηθή τδ περί διατρο
φής τοΰ Επισκόπου καθεστώς, δπερ καί έπί είκοσι τρία ήδη ετη άπδ τής 
εφαρμογής τών κανονισμών, ήτοι άπδ τοΰ 1863, άχρι τοΰ νΰν έν τή Ε π ι
σκοπή ταύτη έξαιρετικώς έπεκράτησε, συνεπείς κοινής πρός τήν Έκκλησ-
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σίαν αίτήσεως, τή έπευλογίρ αυτής, προς δέ και τή συναινέσει τής καθ’ ήμάς 
Α γιωτάτης καί Άποστολικής Μητροπόλεως. ‘Ό δεν, αμα τώ λαβεΐν έντελ- 
λόμεδα τή περισπουδάστα) ήμΐν δεοφιλία σου, δπως συγκαλέσης κοινήν Συ- 
νέλευσιν, έν ή μετά τήν άνάγνωσιν τής Πατριαρχικής επιστολής, ής άντί
γραφον έσωκλείομεν και τοΰ παρόντος ήμών κυριαρχικού γράμματος, όμι- 
λήσης τά δέοντα διά μειλιχίου τρόπου) ώς εκπροσώπου τής Μ. τοΰ Χριστοΰ 
Εκκλησίας, καί τής Κυριάρχου Άποστολικής Μητροπόλεως, πείδων πατρι- 
κώς τους τυχόν έξ άγνοιας τοΰ άληδοΰς συμφέροντος τής Επισκοπής ένι- 
σταμένους, οΰς άπαντας ταίς ήμετέραις πατρικαΐς εΰχαΐς καί εΰλογίαις κα- 
ταστέφομεν. Οΰδαμώς δ’ άμφιβάλλομεν δτι ώς τέκνα πιστά καί γνήσια 
τής Μ. τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας καί ιδία τής καδ’ ημάς Α γιω τάτης καί 
Άποστολικής Μητροπόλεως, δέλουσιν είσακοΰση τών πατρικών ήμών συμ
βουλών τε καί παραινέσεων καί ΰπακοΰση τή κοινή ήμών 'Ιερά άποφάσει 
άπεχόμενοι τοΰντεΰδεν τής άνακινήσεως τών τοιοΰτων ζητημάτων, ήτις διά 
τό ανώμαλον μάλιστα τών σημερινών καιρικών περιστάσεων, δΰναται νά 
έπενέγκη, ου τήν τυχοΰσαν βλάβην έν τε τοΐς πνευματικοΐς καί τοΐς κοινο- 
τικοΐς συμφέρουσι τών ύπό τήν πνευματικήν διοίκησιν χριστιανών τής είρη 
μένης Α γιω τάτης Επισκοπής καί λίαν αγαπητών ήμΐν έν Κυρίω τέκνων. 
Ταΰτα σοί γράφομεν, αγαπητέ αδελφέ, πρός γνώσιν καί οδηγίαν σου, έντελ- 
λόμενοι δπως μετά τήν λήξιν τών έπί τούτω έργασιών σου, άναγγείλης ήμΐν 
τό εύάρεστον αυτών αποτέλεσμα, δπως άνακοινώσιομεν αΰτώ άρμοδίως τή 
Μ. τοΰ Χριστοΰ Έκκλησίςι, ού ή χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά τής 
σής λίαν ήμΐν πεφιλημένης δεοφιλίας.

Έ ν  Στράντζα τή 15 Μαΐου 1886
Ό  Ήρακλείας Γρηγόριος

Τήν ύμετέραν Σεβασμίαν μοι Πανιερότητα ταπεινώς προσκυνώ πανευ- 
λαβώς κατασπαζόμενος τήν Α γ ία ν  Αυτής δεξιάν.

Λαβών τήν άπό 15 τοΰ παρ. Μαΐου έπιστολήν τής 'Τμετέρας προσκυνη
τής μοι Σεβασμιότητος καί τήν έν αυτή σεπτήν Πατριαρχικήν, δι’ ής ή 
Α .Θ .Π . καί ή περί Αυτήν Α γ ία  καί 'Ιερά Σύνοδος ώρίμως σκεψαμένη άνα- 
κοινοΐ Αυτή τήν οριστικήν Αυτής άπόφασιν, οπως μή μετακινηδή τό περί 
διατροφής τοΰ ’Επισκόπου καδεστώς έσπευσα δπιος συμμορφωδείς ταΐς δια- 
ταγαΐς Αυτής συγκαλέσω έν τή ’Επισκοπή Γενικήν Συνέλευσιν έκ τών προ
κρίτων καί δημογερόντων δλων τών χωρίων καί τών κωμοπόλεων τής ’Επι
σκοπής, έν ή άναγνούς τήν άπόφασιν τοΰ τε Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου 
καί τής Άποστολικής Μητροπόλεως καί πολλάς πατρικάς συμβουλάς καί 
παραινέσεις, έπιπροσδείς τοΐς παρευρεδεΐσιν έν τή γενική ταύτη έπισκοπική 
σενελεύσει, ούκ ήδυνήδην κατ’ ούδένα λόγον ΐνα πείσω τούς άντιπροσωπεύ- 
οντας τά χωρία, δτι τό συμφέρον αυτών άπαιτεΐ, μάλιστα είς τούς παρόντας 
καιρούς, δπως μή μετακινηδή τό περί διατροφής τοΰ Επισκόπου άρχαΐον
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καθεστώς κα'ι άνατραπή ή άπό τοσούτων έτών υφιστάμενη ένταΰθα τάξις. 
Έπειδή δέ οί πρόκριτοι και δημογέροντες τών κωμοπόλεων συν τοΐς λοιποΐς 
συμπολΐταις αύτών έμμένουσι σταθερώς εις τό άρχαΐον καθεστώς, άπεναν' 
τίας τών κακοφρονούντων χωρικών πρός αποφυγήν τών δυναμένων ΐνα προ- 
έλθωσι συνεπειών διά τό μέλλον τής Έπισκοπής, ώς έκ τών αντικειμένων 
ήδη μερίδων καλόν στοχάζομαι καί τοΰτο έάν παραδεχθή ή ύμετέρα προσ
κυνητή μοι Σεβασμιότης, τήν ταπεινήν μου γνώμην δτι δέον, ΐνα έπικαλεσθή 
τακρήριον τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου πρός έξαγωγήν διατάγματος τής 
Σεβαστής Κυβερνήσεως πρός τόν ένταΰθα διοικητήν, δπως παρέχη τήν συν
δρομήν αύτοΰ διά τήν εΐσπραξιν τών δικαιωμάτων τοΰ κατά καιρόν Ε π ι
σκόπου. Ταΰτα καί διατελώ μετά βαθύτατης ύποκλίσεως.

Έ ν  Μέτραις τή 12 Ιουνίου 1886. Τώ Ήρακλείας Γρηγορίφ.

Διάγραμμα έπιχορηγήσεως έπί τών στεφάνων έκάστου χωρίου καί κω
μοπόλεως τών ύπαγομένων εις τήν Επισκοπήν Μετρών καί Άθύρων.

Μέτραι στέφανα έν συνόλω 246 Γρόσ. 5,658
Πετροχώριον η τ> > 135 3,105
Νεοχώριον » » » 120 » 2,760
Έλβασάνιον » » » 53 » 1,219
’Ά θυρα » » 109 » 2,507
Καλλικράτεια » » » 306 » 7,038
Π λάγια » » 83 » 1,909
Λαγωθήραι )> » » 47 » 1,081
Δημοκράνια » » 60 » 1,380
Φανασάκραι » » » 13 » 299
Άρσός » » » 116 » 2,668
Γαρδάς » » » 50

1,338

» 1,150

30,774

Ό  ώς άνω πίναξ ένεκρίθη καί έσφραγίσθη κατά τήν συνεδρίασιν τής 
28 Ιουνίου 1887 τών αντιπροσώπων κωμοπόλεων καί χωρίων εις Μετράς, 
προεδρεύοντος τοΰ Μητροπολίτου Ήρακλείας Γρηγορίου, ύπογράψαντος τό 
σχετικόν πρακτικόν, δπερ ένεγράφη εις τόν Κώδικα τής Έπισκοπής μετά 
τοΰ πίνακος, δστις ήρχισεν έφαρμοζόμενος, διακανονισθέντος έν τέλει τοΰ 
ακανθώδους ζητήματος τής έπιχορηγήσεως τοΰ Επισκόπου Μετρών καί 
Άθύρων.
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καί έθεω ρήσαμεν το ύ το  σκόττιμον, δ ιό τ ι  ττερ ιλαμβάνει α υ τή  σκέψ εις  κα ί γ εγ ο νό τα  

άναψ ερόμενα ε ίς  τη ν  ιδ ία ν  έττοχήν τή ν  ττρό τή ς  έκκενώσεως.

Προς τό Θρακικόν Κέντρον
Ώ ς  ό δεύτερος κα'ι τελευταίος Μητροπολίτης Μετρών κατά τήν περίο

δον ταύτην τής Ιστορίας τού Ελληνισμού καί τής Θράκης, καθήκον έχω νά 
ρίψω είς τήν Ιστορίαν, τήν μνήμην ταύτην τών Εθνών, μερικά στοιχεία 
χρήσιμα ίσως διά τό μέλλον. Είς τούτο μάς παρακινεί καί ή φιλότιμος Θρα- 
κική Ό μάς, ήτις πήξασα τόν δμιλον τού Θρακικού Κέντρου ’Αθηνών έξέδω- 
κεν άπό ένδεκαετίας είς άδιάσπαστον σειράν δώδεκα τόμους τών «Θρακι- 
κών» διά συγκεντρώσεως παντοδαποΰ υλικού παρά φιλότιμων καί 
αίσιοδοξούντων τέκνων τής άλησμονήτου ταύτης Ελληνικής ’Επαρχίας, ή 
σύγκρισις τών οποίων πρός άλλης προελεύσεως, έξ άλλων τμημάτων τοΰ 
Ελληνισμού, πρόσφυγας} απέδειξε κατά κοινήν ομολογίαν, τήν ανωτερότη
τα αυτών είς έργατικότητα, πολιτισμόν, ευστάθειαν, διανοητικήν καί ηθικήν 
ισορροπίαν καί ιδεολογικόν πατριωτισμόν.

Μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους (1912— 1913), καθ’ οΰς ή Θράκη 
έγένετο τό πεδίον τών μαχών μεταξύ Βουλγάρων καί Τούρκων είς βάρος 
τοΰ Ελληνισμού αυτής καί τών Ελληνικών περιουσιών, άς αφειδώς έφθει
ραν άμφότεροι, έδοκιμάσθη αΰτη αΰθις μέ τόν ανθελληνικόν διωγμόν τοΰ 
1914? είσηγήσει τών έξωθεν έχθρών τοΰ Ελληνισμού έπί τή προόψει καί 
προετοιμασίςι τοΰ Πανευρωπαϊκού πολέμου, ύπαγορευσάντων είς τούς Νεο- 
τούρκους τό πρόγραμμα τής έκκενώσεως τής Θράκης καί τών παραλίων τής 
Μικρασίας διά τής έξοντώσεως τοΰ έν αύταΐς Ελληνισμού, αρχής γενομέ- 
νης έκ δηλώσεως Ευρωπαίου Στρατηγού έν ταϊς μαρτυρϊκαϊς Κυδωνίαις, 
άναλαβόντος τήν γενικήν έπιθεωρητείαν τοΰ Τουρκικού Στρατού καί έπιθε- 
ωροΰντος τάς έπαρχιακάς φρουράς. Ή  Νεοτουρκική Κυβέρνησις ήθέλησε 
νά συγκαλύψη τόν βάσει προγράμματος της διενεργηθέντα διωγμόν τούτον 
τοΰ 'Ελληνισμού καί άνέθηκεν είς τάς Τουρκικάς τ σ έ τ α ς τό έργον τής 
καταστροφής καί έκπτοήσεως πρός πανικόβλητον φυγήν τών Ελλήνων, αλλά 
τά πορίσματα τοΰ έλέγχου Ειδικής ’Επιτροπής τών Πατριαρχείων, ήτις πε- 
ριώδευσε τήν Θράκην άπασαν καί έμελέτησε καί ύπέστη μαρτυρικώς τόν 
δλον μηχανισμόν τής έπιχειρήσεως ταύτης, διεφώτισαν ήμετέρους καί ξέ
νους καί μόνον ή έκρηξις τοΰ Πανευρωπαϊκού Πολέμου άπήλλαξε τούς 
Νεοτούρκους τών συνεπειών τής τοιαύτης έπιβουλής κατά τοΰ Έλληνισμοΰ. 
Τής Έπιτροπής ταύτης ήμην μέλος ώς δευτερεύων Διάκονος τών Πατριαρ
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χείων έπί Γερμανού τοϋ Ε ',  τών υπολοίπων Μελών υντων τοΰ νΰν Σεβ. Μη
τροπολίτου Έλευδερουπόλεως κ. Σωφρονίου ^ταμοΰλη (τότε Επόπτου τών 
Σχολών Κωνσταντινουπόλεως) καί τοΰ Ά ρχιμ . Αλεξάνδρου Παπαδοπού- 
λου (τότε Άρχειοφύλακος τών Πατριαρχείων), είτα Τμηματάρχου τοΰ 
'Τπουργείου τών Εξωτερικών Ελλάδος καί νΰν ίδιωτεύοντος Δικηγόρου. 
Ό  Ταλαάτ Πασάς στενοχωρηδείς έκ τής δράσεως τής Έπιτροπής ταΰτης 
έν Θράκη έξήλδεν είς περιοδείαν ύπό τήν πρόφασιν μεν νά άναστείλη τόν 
άνδελληνικόν διωγμόν, πράγματι δμως διά νά επίσπευση τήν έκκαδάρισιν 
τής Θράκης άπό τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου έπί τή προόψει περιπλοκών μετά 
τής Ελλάδος καί διά τόν διεδνή άντίκτυπον τών κακουργημάτων τών τσε- 
τών του. Τραγική ήτο ή συνάντησίς μας μετά τοΰ Ταλαάτ Πασά έν τώ 
Διοικητηρίω τής Τυρολύης μεταμεσονυκτίοις πόδ’ ώραις έν μέσω τών αίμο- 
βόρων άκολούδων αύτοΰ Τξαμπολάτ καί Σ ίας έξ άφορμής άποκαλυπτικοΰ 
τηλεγραφήματος πρός τά Πατριαρχεία έπί τών κινήσεων καί ένεργειών 
τοΰ Πασά έν Θράκη, δπερ συνέλαβεν οϋτος καί μάς ήνάγκασε νά τό άντικα- 
ταστήσωμεν δι’ άντιδέτου είς περιεχύμενον. Τό έπεισόδιον τοΰτο δέλομεν 
άφηγηδή άλλοτε ώς καί άλλα δμοια έν Θράκη, έν ευκαιρία, είς τά «Θρακικά». 
Ή τ ο  παρών τότε καί δ συμπαδής Μητροπολίτης Τυρολόης κ. Χρυσόστομος 
οστις νύκτωρ άπό τής Μητροπόλεως του κλητευδείς διά χωροφυλάκων, μάς 
συνώδευσε χάριν άσφαλείας δήδεν, άλλά διά νά συμμερισδή άνδρικά τήν 
τύχην μας, ύποτιδεμένην τραγικήν, ύφ ’ άς, έγένετο ή έξοδος έκ τοΰ Μητρο- 
πολιτικοΰ οικήματος, συνδήκας. Έ κ τών ένοχλήσεων τής Έπιτροπής άπηλ- 
λάγη ή Κυβέρνησις Ταλαάτ διά τής συλλήψεως αυτής είς Μεσσηνήν (Με- 
σινλή) τοΰ Λουλεμπουργάξ καί μεταγωγής αυτής νύκτωρ ύπό συνοδείαν 
φενταήδων (άνταρτών) είς Ραιδεστόν. Καί τήν περιπέτειαν ταύτην δά άφη- 
γηδώμεν άλλοτε, ώς καί έτέρας έν Βιζύη καί Ήρακλείρ. Μετά τήν έπιστρο- 
φήν ήμών είς Κωνσταντινούπολιν, ή Θρακική γνώμη εύμενώς διατεδειμένη 
διά τάς ύπέρ τής Θράκης ένεργείας ήμών, μάς έζήτησε παρά τοΰ Πατριάρ- 
χου Γερμανού τοΰ Ε ' τέκνου τής κλεινής Τσατάλτζας, Μητροπολίτην Με
τρών καί Άδύρων, παυδέντος τοΰ πρώτου Μητροπολίτου Μετρών άοιδίμου 
Γρηγορίου Παπαδοπούλου, άπό Επόπτου τών Σχολών Κωνσταντινουπό
λεως, προαχδέντος. Εντός έβδομάδος άπό Διάκονος έγενόμην Άρχιερεύς 
καί έσπευσα μέ τάς άποσκευάς είς Τσατάλτζαν, διά νά προλάβω τήν διαρ
ροήν τοΰ ποιμνίου κατά Μάρτιον τοΰ 1914. 'Η  έκρηξις τοΰ Ευρωπαϊκού 
πολέμου μετά έξάμηνον έδεσε τέρμα είς τόν πρός τό εξωτερικόν διωγμόν, 
ήτοι είς τήν άπέλασιν τοΰ πληδυσμοΰ έκτος τής Τουρκίας, άλλά ήρχισεν ή 
λευκή σφαγή, αί σκόπιμοι δηλονότι μετατοπίσεις τών πληδυσμών άπό τήν 
παραλίαν πρός τά μεσόγεια καί έκεΐδεν άλλαχοΰ. Τ ί έδοκίμασεν δ λαός αυ
τός, μόνος δ Θεός τό γνωρίζει, κατά τήν κοινήν έκφρασιν. Οί Αρμένιοι καί 
τά άλλα ’Έ δνη έξωντώδησαν σχεδόν τελείως, τούς "Ελληνας δέ τής Τουρ-
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χίας, έν μέρει, τούς έσιοσεν ή πολιτική τής 'Ελλάδος. 'Οσάκις ήρχετο είς τά 
πράγματα ισχυρά Εθνική Κυβέρνησις, έχαλαροϋτο δ διωγμός, τουναντίον 
δέ ένετείνετο καί έκερδίσαμεν ούτω καιρόν άλλά τά σχετικά ταΰτα πλεονε
κτήματα άπωλέσαμεν συνολικώς μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν. 
Εύρέθημεν, λοιπόν, τω 1914 Μητροπολίτης έν Μέτραις έντός τής οχυρω
ματικής ζώνης Χαδέμκιοϊ, άσπίδος τής Κωνσταντινουπόλεως, έπεκτεινομέ- 
νης άπό ΙΤροποντίδος μέχρις Εύξείνου καί καθ’ δλην τήν έκτασιν τής άνε- 
ξαρτήτου Διοικήσεως Τσατάλτζας, ήτις ώς τό Τσανάκαλε (Δαρδανέλλια), 
διά τήν σπουδαιότητα τής θέσεως, άπό στρατηγικής άπόψεως, έξηρτάτο 
άπ’ ευθείας έκ τής 'Υψηλής Πύλης, ούχί δέ έκ τών γειτονικών Βιλαετίων’ 
Άδριανουπόλεως ή Κωνσταντινουπόλεως. Τοδρα πού έγνωρίσαμεν άλλας 
περιοχάς τοΰ 'Ελληνισμού, τώρα εϊμεθα είς θέσιν νά έκτιμήσωμεν τήν γήν 
τής έπαγγελίας, ήτις έκαλεΐτο έγγύς Θράκη μεταξύ δύο θαλασσών καί έν 
μέσφ δύο Πρωτευουσών, Κωνσταντινουπόλεως καί Άδριανουπόλεως, μέ 
τόν άξιόλογον άνθρωπολογικώς καί έθνολογικώς πληθυσμόν της, τόν πολι
τισμόν της καί τήν ποικιλίαν τών οικονομικών πόρων της. Ώργανώσαμεν 
έκκλησιαστικώς καί έκπαιδευτικώς τήν έπαρχίαν μας, ίδεωδώς, μέ Κανονι
σμόν έπαρχιακόν, τοπικά Σωματεία, Σχολεία άριστα λειτουργοΰντα καί έφω- 
διασμένα παρ’ δλην τήν διπλήν θεομηνίαν τοΰ Γενικού Πολέμου καί τόν 
ανθελληνικόν διωγμόν συνεχιζόμενου είς πάσαν ευκαιρίαν. Τά σχολεία Με
τρών ίδίςχ, έφθασαν είς τήν άκμήν τής προόδου αύτών έπί τών ημερών τοΰ 
Θρακός διευθυντοΰ τοΰ Ήμιγυμνασίου Μετρών Γεωργίου Κ. Γεωργιάδου, 
τοΰ κατόπιν μετά πολυετείς έν τοΐς Εύρωπαϊκοΐς Πανεπιστημίοις σπουδάς 
άναδειχθέντος ένταΰθα ώς ένός τών πλέον διαπρεπών Νομαρχών τοΰ Κρά
τους. Π οιας καί πόσας μορφάς δέν ύπεδύθημεν δπως πάντως τό ποίμνιον ή 
τινάς σώσωμεν είς τούς πανισχύρους πασάδες καί Δικτάτορας τής Τουρκίας 
Ταλαάτ (προσωπικόν έχθρόν μας λόγω τής διενέξεως ώς μέλος τής ρηθεί- 
σης άνωτέρω Πατριαρχικής Έπιτροπής) καί τόν Έμβέρ Πασαν, κατά 
κακήν τύχην εχοντα βίλλαν έν Άθύροις (Μεγ. Τζεκμετζέ) καί διαμένοντα 
τό θέρος είς τήν περιφέρειαν οίκογενειακώς πλήν τών έκ λόγων συνέσεως 
εξόδων αύτών έκ Κωνσταντινουπόλεως, κατά τά μεγάλα Μπαϊράμια καί 
κινήματα, δπως μή συλληφθώσιν δλοι ώς έν παγίδι έντός τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Δέν εΐχομεν καν λοιπόν τό πλεονέκτημα τής άφανείας, άλλά 
εϊμεθα ύπό τά δμματα τών εχθρών μέ τό ποίμνιόν μας καί μέσα είς τά συρ
ματοπλέγματα Χαδέμκιοϊ, τής άμύνης τής Τουρκίας πρός τά Βαλκάνια καί 
τήν Εύρώπην. Πλήν τούτων δέ τών μειονεκτημάτων καί ολόκληρος ό Τουρ
κικός στρατός καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών έπιχειρήσεων τών Άγγλογάλ- 
λων κατά τών Στενών διήλθε διά τής έπαρχίας ήμών καί κατά τήν κάθοδον 
καί τήν άνοδον, οι δέ επιτελείς αύτοΰ έφιλοξενοΰντο είς τήν Μητρόπολιν, 
έξ ών έπληροφορούμεθα δτι ή έκβίασις τών Στενών ήτο εύχερεστάτη έάν
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σοβαρώς τήν έπεχείρουν καί έπόθουν οί σύμμαχοι, άλλα διά λόγους πολιτι
κής άνειλικρινείας άπέναντι τής Ρωσίας, συμμάχου των, δέν ήθελον νά 
εκβιάσουν τήν είσοδον είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Καί πάντα ταΰτα μέ 
ποίμνιον δυσήνιον καί δυσκυβέρνητον, τεκμήριον τοΰ όποιου άπετέλει ή σειρά 
τών Επισκόπων πρώην Μετρών, τήν οποίαν οΰδεμία επαρχία εΐχεν καί ή 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων χειραφέτησις τής μικράς Επισκοπής ταύτης με
ταξύ τών Μητροπόλεων Δέρκων καί Σηλυβρίας.

Κατά τό 1923, ώς Συνοδικός καταδικασθείς είς θάνατον υπό τών Δικα
στηρίων τής Ε θνικής Τουρκικής Ανεξαρτησίας, λάθρα μετεφέρθην, άπο- 
ψάσει τών δύο Σωμάτων τών Πατριαρχείων, υπό τών συμμάχων είς Ε λ 
λάδα, ένθα έψηφίσθην Μητροπολίτης Κοζάνης, τόν Φεβρουάριον τοΰ 1923.

Μίσχον τήν πρόσκαιρον ίκανοποίησιν νά φιλοξενήσω είς τήν έπαρχίαν 
μου Λόχον τής Μεραρχίας ’Αρχιπελάγους άλλά καί τήν άτυχίαν τής έγκατα- 
λείψεως τής Διοικήσεως Τσατάλτζας, ήτοι τής Ε παρχίας μου, έκτος τών 
Ελληνικών συνόρων Θράκης υπό τής συνθήκης τών Σεβρών, δπερ προέ- 
βλεψα. Καί τελευταϊον, εσχον τήν θλιβεράν ίκανοποίησιν νά μεταναστεύση 
μ,ετά τό συνέδριον τής Λωζάνης; άκέραιον, σύν γυναιξί καί τέκνοις, τό ποί- 
μνιόν μου καί μέ τά άρχαιολογικά άντικείμενα έτι τής περιφερείας είς 'Ελ
λάδα, έν άντιθέσει πρός άλλας, τελείως σχεδόν καταστραφείσας, περιφερείας. 
Π α ρ’ ολίγον^ δμως, νά μή άποβή τόσον άναίμακτος ή έκ Θράκης έξοδος τοΰ 
ποιμνίου μας, διότι χάρις είς επιπολαιότητα Τουρκοκρής νέος, κατάσκοπος, 
παρουσιασθείς είς τάς στρατιωτικός Ά ρχάς Άδριανουπόλεως, ώς χριστια
νός "Ελλην καί έφοδιασθείς διά συστατηρίων πρός τήν Μητρόπολιν καί 
τούς προκρίτους Μετρών δ ι ε κ ό μ ι ζ ε τήν άλληλογραφίαν ήμών δήθεν 
είς τήν Άδριανούπολιν, ένω τήν παρέδιδεν είς τάς Τουρκικάς Ά ρχάς Χα- 
δέμκιοϊ. Ταΰτα δέ πάντα άπεκαλύφθησαν είς τήν δίκην έπί έσχάτη προ
δοσία είς ήν παρέπεμψαν τόν θαυμάσιον πατριώτην καί υιόν τοΰ Καθηγη- 
τοΰ τής Μεγάλης Σχολής Κωνσταντινουπόλεως μακαρίτου Χουρμουξιάδου, 
Χουρμ. Χουρμουζιάδην, ’Ιατρόν μετά ικανών έκ τών προκρίτων ένεχομένων 
έπί μεταδόσει δπου δει πληροφοριών. Ά λλ’ ευτυχώς, άπηλλάγησαν, έπιρρί- 
ψαντες έφ’ ημάς έν άσφαλείςι ήδη ευρισκομένους ένταΰθα τάς εύθύνας τών 
ενεργειών των, ώς τοΐς διεμηνύσαμεν καταλλήλως, πλήν τοΰ ίατροΰ Χουρ- 
μουζιάδου, δστις κατεδικάσθη είς θάνατον, ώς προδότης τής πατρίδος καί 
ολίγου δεΐν θά ώδηγεΐτο είς τήν άγχόνην, έάν δέν κατωρθοΰτο τή ένεργείςι 
τής Α γγλικής Άρμοστίας νά φυγαδευθή είς Α θήνας. 15— 2— 1939.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  Άδριανούπολις (Έ διρνέ), ή πόλις τοϋ Άδριανοΰ, ή γενικώτερον 
Ιστορική πρωτεύουσα τών Βαλκανίων καί κατόπιν ολοκλήρου τής Θράκης. 
Έγράφησαν περί αυτής παρά διαφόρων λογίων, ώς καί είς τά «Θρακικά», 
κατά καιρούς, κατατεμαχισμένοι αξιόλογοι πραγματεΐαι έπί τής παλαιοτέ- 
ρας καί νεωτέρας εποχής της. Είναι, έν τούτοις, λυπηρόν, διότι μέχρι τοϋδε 
δέν ένεφανίσδη ολοκληρωμένη ή ιστορία αυτής, ώς δά ήξιζε, διά νά έξαρδή 
δεόντως ό πολιτισμός της, συνδεόμενος μέ διαπρέψαντας δρησκευτικούς αρ
χηγούς, επιφανείς καί διακεκριμένους πολίτας, οΐτινες κατέλαβον υψιστα 
αξιώματα, όχι μόνον είς τήν τουρκικήν αυτοκρατορίαν, άλλά καί είς άλλας 
ξένας έπικρατείας. 'Τπήρξε συνάμα ή Άδριανούπολις τό φιοτεινόν κέντρον, 
έξ ου μετελαμπαδεύδησαν καί έξεπέμφδησαν πρός πάσαν κατεύδυνσιν τής 
Θράκης καί μέχρι τών Βαλκανίων τά υψηλά έδνικά διδάγματα, ή διάδοσις 
τής παιδείας, ή πίστις είς τήν όρδόδοξον δρησκείαν, ή κοινωνική άκμή καί 
ό πολιτισμός καί αί κατά καιρούς έξελίξεις τής προόδου είς τούς τομείς τοΰ 
εμπορίου, τής γεωργίας, τής βιομηχανίας κλπ. τεχνών.

Ό  ιστορικός τοΰ μέλλοντος δά καταλογίση ίσως βαρυτάτας εύδύνας είς 
έκείνους, οΐτινες καίτοι ήδύναντο, δέν έφρόντισαν νά συναρμολογήσουν είς 
ογκώδη ιδιαίτερον τόμον τά κατά καιρούς, άξιόλογα βεβαίως, δημοσιεύμα- 
ca, νά άρυσδοΰν δέ καί νά συμπληρώσουν αύτά άπό διαφόρους ύπευύύνους 
πηγάς καί νά εμφανίσουν πόνημα άντάξιον τής περιοχής έκείνης τής Θρά
κης. Τό Θρακικόν Κέντρον, άσχοληδέν διά τών 27 μέχρι τοΰδε έκδοδέντων 
τόμων τών «Θρακικών» είς άπειροπληδεΐς σελίδας των μέ τά Θρακικά 
γενικώς ζητήματα, συνέβαλε μέν κατά τό ένόν είς τό νά εμφάνιση καί τήν 
πόλιν μετά τοΰ Νομοΰ Άδριανουπόλεως, άλλά φρονεί δτι ή προσπάδειά του 
αύτη ήτο ύποδεεστέρα τής εξαιρετικά πλούσιας καί άξιομνημονεύτου ιστο
ρίας, ώς πρός τήν πολυσύνδετον διαδρομήν, ήν ήσκησεν άνά τά Βαλκάνια 
ή μεγάλη καί άκμάσασα πρωτεύουσα αύτών.

Μέ τάς κάτωδι συμπληρωματικός άνακοινώσεις, ας μέ πολλούς κόπους 
συνεκέντρωσε τό Θρακικόν Κέντρον άπό διάφορα έπίσημα έγγραφα, προ
φορικός άναμνήσεις καί Κώδικας, σημειώματα καί χρονολογίας, προβαίνει 
είς νέαν πρσσπάδειαν ΐνα συμβάλη είς ένα έξόχως έδνικόν έργον μέ τήν
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ευχήν όπως εύρεθούν και άλλοι φιλόπονοι και λόγιοι μεταξύ τοϋ λαογραφι- 
κοϋ και Ιστορικού κόσμου τής Ελλάδος, ίνα έπιτευχθή ή έμφάνισις άρτιο)- 
τέρου έργου, δπερ από πατριωτικής πλευράς, συνδεόμενον καί πρδς δσα 
έγράφησαν διά τήν έκκένωσιν τής Ά να τ. Θράκης, θά άποτελέση πολύτιμον 
άπόκτημα περί τών παλαιών καί προσφάτων γεγονότων τής αγαπητής μας 
πατρίδος.

Ε 5 Σ Α Γ Ω  Γ Η

Ή  Άδριανούπολις, ήτο, μέχρι των Βαλκανικών πολέμων, ό μεγαλύτε
ρος Νομδς (Γενική Διοίκησις) τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, έχων έκτασιν 
42,500 τετραγ. χλμ. καί ό σπουδαιότερος άπδ στρατηγικής άπόψεως, άπο- 
τελών τδ ευρωπαϊκόν προγεφύρωμα τής Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ 
στενού τών Δαρδανελλίων. Είς παλαιοτέραν εποχήν, καθ’ ήν άπετέλει τδ 
πασαλίκιον τού Τσερμέν, περισσότερον έκτεταμένον, ή σπουδαιότης του ήτο 
μεγαλυτέρα.

Είς άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν Ούσκαδάμα, τουρκιστί Έδιρνέ ή 
Έδερνέ, γαλλιστί A n d rin o p le , γερμανιστί A n d ria n o p e l. Έ π ί Ελληνι
κής διοικήσεως (1920— 1922) ήτο έδρα τής Γενικής Διοικήσεως Θράκης. 
Διηρεϊτο είς δύο μέρη, τδ κυρίως άστυ καί τά προάστεια. Τδ κυρίως άστυ ήτο 
περιτειχισμένον καί κατωκεΐτο κυρίως ύπό Ελλήνων. Τά προάστεια ώνομά- 
ζοντο: 1) Ά τ  - παξάρ, κατοικούμενον υπό Τούρκων καί ’Αρμενίων.
2) Κιρισχανέ, κατοικούμενον ύπό Τούρκων καί Ελλήνων, 3) Κιγίκ ή Καίκ 
ή Κιγίκιον, κατοικούμενον ύπό Τούρκων, 4) Γιλδιρίμ μεταξύ Έβρου καί 
Τούντζα, έν τώ όποίω ύπερεΐχε τδ ελληνικόν στοιχεΐον.

Κατά παλαιάς στατιστικάς έκ διαφόρων επισήμων πηγών, καθορίζεται 
ό πληθυσμός τού Ν. Άδριανουπόλεως ώς έξής: Στατιστική τού 1889:
826,541 κάτοικοι, τού 1897: 955,248, τοϋ 1902: 1.020.200 κάτοικοι, τού 
1906: 1.162.388 κάτοικοι. Κατά τάς τουρκικάς στατιστικός, ύπολειπομέ- 
νας κατά πολύ τής αλήθειας, ύπέρ τάς 350.000 ήσαν "Ελληνες.

Ε ις τον Ν. Άδριανουπόλεως έξετείνοντο πρδς άνατολάς αί διακλαδώ
σεις τού Αίμου (Μπαλκάν). Βορείως τών Σαράντα - Εκκλησιών ύψοϋτο τδ 
Κουκουρδάν - Μπαίρ, έκ βράχων γρανίτου, καί τδ Ίστράντζα - Μπαλκάν 
(Μικρός Αίμος ή Α ίμόνιον). Π ρδς τήν Άδριανούπολιν, ωσαύτως, κατήρ- 
χετο τδ όρος Μπες - Τεπέ (πεντάκορφον) οπερ έφθανεν είς ύψος 1.000 
μέτρων. Ε ίς τήν Προποντίδα καί τδ Στενόν τών Δαρδανελλίων έχύνοντο 
μόνον μικρά ποτάμια. Τδ μεγαλύτερον μέρος τών ύδάτων τής Θράκης ολο
κλήρου είδικώς δέ τοϋ Ν. Άδριανουπόλεως έφέρετο πρδς τδ Αίγαΐον διά τού 
"Εβρου καί τών παραποτάμων του. ’Εκτός όμως αύτοΰ, ύπήρχε καί δ Κα- 
βακλή - Σοϋ, μετά τού παραποτάμου του, δ Τσάϊ - Δερέ, χυνόμενος είς τόν
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Μέλανα Κόλπον (Ξηροΰ ή Σάρου). Ή  πόλις είχεν επτά γέφυρας, έξ ών 
αί μέν 5 έπί τοΰ Τοΰντζα, αί δέ 2 επί τοΰ "Εβρου. Ή  μεγαλύτερα γέφυρα 
τοΰ ποταμοΰ Τοΰντζα έκτίσθη υπό τοΰ "Ελληνος Γαζή - Μιχάλ, οΰτινος 
φέρει καί τό ονομα. Ή  γέφυρα αΰτη ήνωνε τό προάστειον Γιλδιρίμ μετά 
τοΰ άοτεος καί είχε μήκος 758 καί πλάτος 8 μέτρων. Ή  δευτέρα γέφυρα, 
τοΰ Τοΰντζα έκτίσθη υπό τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζήτ Α ' τοΰ Βελή, ή τρίτη 
υπό τοΰ Σουλτάνου Μουσταφά τοΰ Γ ' καί όνομάζεται γέφυρα τοΰ Βυρσο
δεψείου (Σαρατσχαν.έ - Κιοπρουσοΰ) καί αί δΰο άλλαι υπό τοΰ Μωάμεθ 
τοΰ κατακτητοΰ. Έ κ τών γεφυρών τοΰ ποταμοΰ "Εβρου, ή πρώτη, ονομα
ζόμενη «Νέα Γέφυρα» (Γενή - Κιοπροΰ), έκτίσθη υπό τών Σουλτάνων 
Μαχμοΰτ καί Μετζήτ, ήτις καί μετωνομάσθη γέφυρα τοΰ «Διαμαντή» έκ τοΰ 
ήρωϊκώς πεσόντος έκεΐ "Ελληνος λοχαγοΰ τών Εΰζώνων Διαμάντη καί ή 
δευτέρα Παλαιά (Έσκή - Κιοπροΰ) έκτίσθη υπό τοΰ πλουσίου Τοΰρκου 
Έκμεκτζή Ά χμέτ πασά.

Κΰριον μέσον συγκοινωνίας ήτο (καί είναι) ή σιδηροδρομική γραμμή 
Κωνσταντινουπόλεως —  Άδριανουπόλεως —  Ευρώπης, μήκους 318 χλμ. 
καί 100 μέτρων τής Εταιρίας τών ’Ανατολικών Σιδηροδρόμων (C hertfin  
de F e r  O r ie n ta u x ) . Ή  σιδηροδρομική γραμμή, λόγω κακής σχεδιάσεως 
κατεκλΰζετο υπό τών ΰδάτων, οσάκις έπλημμΰριζον οί ποταμοί καί οί χεί
μαρροι. Ή  χώρα ήτο εΰφορωτάτη, παρήγε δέ δημητριακά,_οσπρια, οπώρας, 
λαχανικά, καπνά καί γεώμηλα. Έκαλλιεργεΐτο τφ άμπελος καί ή_ ελαία, προ- 
ώδευ£—δέ ή βομβυκοτροφία. Μεταγενεστέρως άνεπτΰχθη τόσον έν Μακε
δονία δσον καί έν Θράκη ή παραγωγή βάμβακος είς σημαντικάς ποσότη
τας, έξ ών γίνεται καί έξαγωγή. Π άντα ταΰτα δμως παρημελήθησαν 
μετά τήν έξοδον τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ, ή βιομηχανία δέ καί ή ίστιο- 
φόρρς_ναυτιλία, αΐτινες εΰρίσκοντο είς χεϊρας^αποκλειστικώς ελληνικός, έξέ- 
λιπον τότε παντελώς.

Ό  Ν. Άδριανουπόλεως ΰπήρξεν, ιδία είς τά παράλια αΰτοΰ, πεδίον 
έΰρείας εκπολιτιστικής δράσεως, τοΰ αρχαίου μεσαιωνικοΰ- καί νεωτέρου 
'^,ληνίκου -πολιτισμοΰ. Ά πόδειξις αΰτοΰ είναι τό δτι τά ονόματα τών πό
λεων καί κωμών είναι ελληνικά, ήτοι: Άδριανοΰπολις, Χαριοΰπολις, Σκε
παστό, Σκοπός, Σκόπελος, Αίγιαλός, Κρυόνερο, Οικονομώ καί μικρών χω
ρίων, ήτοι: Άσβεστοχώρι, Προβατότειχον, Χαραυγή, Βελονοχώρι, Σκα
πάνη, Χυτράδι, Προσκυνητάριον, Μικρή Γενιά, Παγώντας, Μ εγάλη-Γ ε
νιά, Σιδέριον, Μικρόλοφος, Άμάριον, Μΰλοι, Πλινθίον!, Άνηφό'-' 
ρια, Λαγοθήρας, Στρατόλιθος, Βρυσοχώρι, Ροιζικόν, Παλαιόν, Βατό- 
ρευμα, Ξυλόκοτα, Καλαθοχώρι, Πεζόπολις, Έλληνοχώριον, Σπηλιά κλπ. ί 1)

1. Μ ε τ ά  τήν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  κα τοχήν  ό α ε ίμ ν η σ το ς  Γ. Α α μ π ο υ σ ιά δ η ς ,  έντολή  τ ή ς  Κυ - 
βερνησεως, ε ίχεν  υπ ο δε ίξε ι νά  μετονομασθοΟ ν π λ ε ΐσ τ α  τώ ν χω ρίω ν τ ή ς  π ερ ιφ ερ ε ία ς  Δ ιδ υ 
μ ο τε ίχο υ  μέ του ρκ ικά  ο νό μα τα , ε ίς  έλ λην ικ ά ς  ο ν ο μ α σ ία ς  κα ί έχρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ε  τ ά  ώς άνω* 
ο νό μα τα  τ ή ς  π α λ α ιό ς  π ερ ιο χή ς  ’Α δρ ια νουπ όλεω ς.
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Κ ατά χρονολογίας, ήτοι κατά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους του 
1828— 29 κα'ι 1877— 78, οι Ρώσοι έπέδραμον δυο φοράς προς άλωσιν τής 
Άδριανουπόλεως, έξ ου επίσης καταφαίνεται ή εξαιρετική σπουδαιότης, ήν 
άπέδιδεν ή άπό βορρά μεγάλη αυτοκρατορία διά τήν κατάληψιν τής ιστο
ρικής ταύτης πρτωευούσης τών Βαλκανίων. Ή  τοιαΰτη σπουδαιότης κατα
δεικνύεται καί έκ τοϋ γεγονότος δτι καί πάλιν κατά παρακίνησιν ή τή συγ- 
καταθέσει τής Ρωσικής αυτοκρατορίας κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλε
μον τοϋ 1912 — 13, οί Βούλγαροι μετά τών Σέρβων έπολιόρκησαν τήν 
Ά δριανούπολιν.

Οί "Ελληνες διετήρουν έν Άδοιανουπόλει τέλειον γυμνάσιον, ( ‘ ) 
άνώτερονπαρθεναγωγεϊον, 3_σχολαρχεΐα, 11 δημοτικά σχολεία καί ~~3 παρ
θεναγωγεία. Ή  Ελληνική Κοινότης Άδριανουπόλεως ήτο άρχαιοτάτη, ή 
δέ σχολή αυτής δέν έπαυσε λειτουργοϋσα. Διεκρίθησαν οί διδάσκαλοι Α. 
Παντοδύναμος, Κόντης, Α. Βουθρωντής, Α. Σπανός, Σ. Π απάς, ό έκ. 
Σμύρνης 'Ιερόθεος, Γεώργιος ό Κώος, Η. Ούζούμογλους, ό ’Ιθακήσιος Ευ
γένιος κ,ά. Ή  Ελληνική παιδεία ήτο ευρέως διαδεδομένη, είς δέ τό γυμνά- 
σιον έδιδάσκετο έκτος τής άρχαίας 'Ελληνικής, ή ρητορική καί ή φιλοσοφία. 
Ή  έκπαίδευσις παρείχετο δωρεάν, δαπάναις τής 'Ελληνικής Κοινότητος. 
Ε ίς τό κολλέγιον έδίδαξεν ό Πατριάρχης Κύριλλος, δστις ήτο Άδριανου- 
πολίτης. (2) Τό γυμνάσιον διηύθυνεν έπί έτη ό διάσημος τότετατρός Σ τέ
φανος Καραθεοδωρής, δστις άργότερον είς Κωνσταντινούπολιν ίδρυσε τήν 
πρώτην Τουρκικήν ’Ιατρικήν Σχολήν, μετ’ άλλων" καθηγητών. ’Εκ τής Σχο
λήςΆ δριανουπόλεως άπεφοίτησεν ’Αλέξανδρος ό Έλλάδιος, δ Π άπας καί 
Πατριάρχης ’Αντιόχειας Θεόφιλος, ό Ναζιανζοϋ ’Ιγνάτιος, οί Πατριάρχαι 
Κύριλλος καί ’Αγαθάγγελος, καί οί Στέφανος καί Κωνσταντίνος Καραθεο
δωρής. Είς τό έμπόριον διεκρίθησαν οί άδελφοί Σακελλαρίου, άνακηρυ- 
χθέντες βαρώνοι ύπό τοϋ Αύτοκράτορος τής Αυστρίας, οί είς Βελιγράδιον 
Κουμανοϋδαι, ών ό είς άδελφός Στέφανος Κουμανούδης, διέπρεψεν ώς Κα- 
θηγητής τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, άπόγονος δέ αυτών 
ήτο τελευταίως ό 'Τπουργός τών Οικονομικών τής Γιουγκοσλα
βίας. ’Αδριανουπολίτης ήτο επίσης δ ’Αλέξανδρος Καραθεοδωρής*· 
'Τπουργός τών ’Εξωτερικών τής Τουρκίας καί Πρώτος πληρεξού
σιος αυτής είς τό Βερολίνειον Συνέδριον τοϋ 1888, δ Κωνσταντίνος 
δέ Καραθεοδωρής ήγεμών τής Σάμου. Μετά τήν σφαγήν τών έξεχόντων 
Ελλήνων, ή Σχολή Άδριανουπόλεως παρήκμασε. Μετά τόν Κριμαϊκόν πό
λεμον δμως έπανήλθεν είς τήν προτέραν αυτής άκμήν ύπό τήν διεύθυνσιν

1. Σ η μ .  Σ υ ν τά ξ .  «Θ ρακ ικώ ν». —  Ε ί ς  τό ν  2 5 ο ν  τό μ ο ν  έδημοσ ιεύθη φ ω τογρ α φ ία  μ ε τά  
σ χ ε τ ικ ο ύ  άρθρου ττερί γ υ μ ν α σ ίο υ  κα ι έκτταιδεύσεως έν γ έ ν ε ι.

2. Σ η μ .  Σ υ ν τά ξ .  «Θ ρακ ικώ ν». —  Π ερ ί τ ή ς  β ιο γ ρ α φ ία ς , τ ή ς  δράσεω ς κα ί τού  άτταγ- 
χ ο ν ισ μ ο ΰ  το ύ  Π α τρ ιά ρ χο υ  Κυρ ίλλου, έδημ οσ ιεύθησ α ν  κ α τά  κα ιρού ς ε ίς  τ ά  «Θ ρα κ ικά » .
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τών Γ. Λογοθετίδου καί X. Παπαδοπούλου. Το κτίριον τοΰ Γυμνασίου έκτί- 
σθη τώ 1874. Έ κ τοΰ Ζαππείου Παρθεναγωγείου άπε φοίτησαν πολλαί χι
λιάδες διδασκαλισσών, αΐτινες συνετέλεσαν φιλοτίμως, διασπαρεΐσαι είς τά 
διάφορα μέρη τής Θράκης, είς τήν διάδοσιν τής παιδείας είς τάς πόλεις καί 
ίδίρ είς τά χωρία τής υπαίθρου. 'Τπήρχον επίσης πλεΐστα Σωματεία καί 
Σύλλογοι έν Άδριανουπόλει, έκ τών όποιων σπουδαιότρος ό Φιλεκπαιδευτι
κός Σύλλογος, οστις συνετέλεσε τά μέγιστα διά τήν ήθικήν καί πνευματικήν 
άνάπλασιν τών Ελλήνων τής Άδριανουπόλεως. ί 1).

Σ Υ Ν Θ Η Κ Η  Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ  

Τ ό  κείμενον τ ή ς  ώ ς άνω  συνθήκης τ ή ς  ύπ ο γ^α ψ ε ίσ η ς  έν Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ ε ι μ ετα ξύ  Ρ ω σ ία ς  

κα ί Τ ο υ ρ κ ία ς  κ α τά  τ ό  1 8 2 9  ώ ς κα ί σ χ ε τ ικ ό ς  π α ρ α τη ρ ή σ ε ις  έπ ί τοΟ π ο λέμ ου  καί 

τ ή ς  συνθήκης ε ιρήνης τ ή ς  έπ οχής έκείνης, ά π ο τελ ο ΰ ντα  π ο λ ύ τ ιμ α  σ τ ο ιχ ε ία  άναφ ε- 

ρόμενα  ε ίς  τή ν  Ισ τ ο ρ ία ν  τ ή ς  Ά δρ ια νου ιτό λεω ς, θεωρουμεν ά π α ρ α ίτ η το ν  νά  σ υμ π ε - 

ρ ιλάβω μεν ε ίς  τ ά ς  σ χ ε τ ικ ά ς  περ ί τ ή ς  θρακ ικής τα ύ τη ς  μ εγαλοπόλεω ς ά φ ηγήσε ις .

Ή  Συνθήκη ειρήνης τής Άδριανουπόλεως ύπεγράφη τήν 2)15 Σε- 
πτεμ^ίου~4.'829'”(Τ6 ρεμπί ^σύλ~έβέλ'_ 1245)' μεταξύ Ροκτΐας καί Τουρ- 
κίας Ιία ί θ Γ ’Άύτής έτέθη τέρμα είς τόν πόλεμον τοΰ 1828)29. Ή  κυριω- 
τέρα διάταξις τής συνθήκης διά τούς "Ελληνας ήτο ή προσχώρησις τής Τουρ
κίας είς τάς αποφάσεις τών τριών Δυνάμεων (Α γγλ ίας, Γαλλίας, Ρωσίας) 
πρός ίδρυσιν αύτοτελοΰς Ελληνικού Κράτους, τό όποιον θά ήτο φόρου υπο
τελές είς τήν Τουρκίαν. Α ί Ρωσοτουρκικαί σχέσεις εΐχον ένταθή λόγο) τοΰ 
απαγχονισμού τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε ',  τήν 10)23 δέ Απριλίου 
1821 έπεδόθη είς τήν Τουρκίαν διακοίνωσις τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
Ρώσου Πρεσβευτοΰ Στρογονώφ (ή Στρογάνωφ) καί ή άναχώρησις αύτοΰ 
έκεΐθεν, μετά διαφόρους φάσεις, άπέληξεν είς τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου τής 
Ρωσίας κατά τής Τουρκίας τήν 14)26 Απριλίου 1828.

Ό  πόλεμος ούτος είχεν άναβληθή έπί έπταετίαν λόγω τοΰ αναποφασί
στου τοΰ Τσάρου Αλεξάνδρου τοΰ Α '.  κατέστη δμως αναπόφευκτος άπό 
τής άναρρήσεως Νικολάου τοΰ Α '. Ή  Ρωσία, δυνάμει διαφόρων συνθηκών, 
είχε τό δικαίωμα τής προστασίας τών Χριστιανών τής Τουρκίας, οιτινες 
ήσαν εκτεθειμένοι λόγω τής έξακολουθήσεως τής Ελληνικής έπαναστά- 
σεως, ε ίς . σφαγάς, διωγμούς, δηώσεις, ατιμώσεις καί παντός είδους κατα- 
στροφάς. Έ ξ  άλλου ή Τουρκία, παρά τήν συνθήκην τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ 
1812 κατείχε στρατιωτικώς τάς ήγεμονίας Μολδοβλαχίας, τάς όποιας καί 
έλεηλάτει, έκανόνιξε τά τής Σερβίας, άνευ συνεννοήσεως μετά τής Ρωσίας, 
καί παρημπόδιξε τόν διάπλουν τών Ρωσικών έμπορικών πλοίων διά τοΰ 
Βοσπόρου καί τών Δαρδανελλίων. Τήν τοιαύτην έπέμβασιν τής Ρωσίας
 )

1. "Ο ρ α  π ερ ιγρ α ψ ά ς κα ί λ επ το μ ερ ε ία ς  δη μ οσ ιευ θε ίσ α ς  ε ίς  τό ν  2 5 ο ν  τό μ ο ν  τών< 
«Οραίκικών».
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προσεπάθει νά προλάβη ή ευρωπαϊκή διπλωματία, είς μάτην δμως, διότι ό 
Τσάρος άπηύθυνε προκήρυξιν πρός τόν ρωσικόν λαόν διά νά άναγγείλη τήν 
κήρυξιν τοΰ πολέμου κατά τής Τουρκίας σχετικώς δέ πρός τό Ελληνικόν ζή
τημα έλέγετο δτι ή Ρωσία έκ συμιρώνου μετά τών συμμάχιον της έπεθύμει 
τήν κατάπαυσιν τών πιέσεων τών Τούρκιον κατά τών Ελλήνων, ή Πΰλη 
δμως παρά ταΰτα έξηκολούθει νά ιρέρεται πρός τούς "Ελληνας μετά μεγάλης 
βαρβαρότητος ενώ έξ άλλου οί Τοΰρκοι αρχηγοί τοΰ Στόλου, άθεήσαντες 
τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν έγένοντο αίτιοι τής ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου. 
Άνέφερε κατόπιν τάς υβριστικός κατά τής Ρωσίας έκφράσεις τής Πύλης, 
τονίζουσα δτι ή Ρωσία δέν έπιθυμεϊ κατακτητικόν πόλεμον, αλλά τήν έπιβο- 
λήν είς τήν Τουρκίαν σεβασμοΰ πρός τά παραβιαζόμενα δικαιώματα αυτής. 
Τά ρωσικά στρατεύματα έπετέθησαν κατά τής Τουρκίας, συγχρόνως δέ 
έν Ευρώπη καί Άσία. Διέβησαν τόν Προΰθον καί τόν Δούναβιν υπό τήν 
αρχηγίαν τοΰ στρατάρχου Βιτγκενστάϊν μέ έπιτελάρχην τόν στρατηγόν. 
Δίηβιτς.

Είς τήν Ά σίαν τά ροοσικά στρατεύματα υπό τόν στρατηγόν Πάσκιε- 
βιτς είσεχώρουν είς τήν ’Ασιατικήν Τουρκίαν. Ή  Μολδαυΐα καί Βλαχία 
έκυριεύθησαν αμαχητί υπό τών Ρώσα>ν. Έ ν τω μεταξύ, ό υπό τόν στρατη
γόν Μαιζών γαλλικός στρατός, ήνάγκασε τόν Ίμπραχίμ  πασάν νά έκκενώση 
τήν Πελοπόννησον. Τό δεύτερον έτος τοΰ πολέμου (1829) οί Ρ<ύσοι διεξή- 
γαγον δραστηριώτερον τήν έκστρατείαν έν Ευρώπη. Ή  υπό τόν στρατηγόν 
Δίηβιτς κυρία ρωσική στρατιά μ-ετά πείσμονα αγώνα έφθασε τήν 7)19 Αΰ- 
γούστου είς τήν Άδριανούπολιν, ήτις παρεδόθη τήν έπομένην, ένω συγχρο
νίας αί ρωσικαί προφυλακαί κατηυθύνοντο πρός τό Διδυμότειχον, τήν Α ί
νον καί τό Λουλέ - Μπουργάξ (Ά ρκαδιούπολιν). Οί Τοΰρκοι έντρομοι έζή- 
τησαν τήν συμβουλήν τών ξένων πρεσβευτών. Ούτοι τούς συνεβούλευσαν 
νά άποστείλουν πληρεξουσίους πρός τόν στρατηγόν Δίηβιτς πρός διεξαγω
γήν διαπραγματεύσεων περί ειρήνης. Ά φοΰ έφθασαν είς Άδριανούπολιν 
τήν 24)5 Σεπτεμβρίου 1829 οί Τοΰρκοι πληρεξούσιοι, κατόπιν συζητήσεως, 
δέν έδέχθησαν άμέσως τούς ρωσικούς δρους, ίδίρ περί τής Ελλάδος. Ό  
στρατηγός Δίηβιτς έδωσεν οκταήμερον προθεσμίαν, ϊνα συνεννοηθώσι μετά 
τής Κυβερνήσεώς των. Κατόπιν τούτου, συνεκλήθη συμβούλιον είς Κων
σταντινούπολή κατά τό όποιον ό Σουλτάνος παρεκάλεσε τόν πρεσβευτήν τής 
Πρωσίας νά μεταβή είς τό ρωσικόν στρατόπεδον, ϊνα διευκολυνθή ή ειρήνη. 
Οΰτος μεταβάς παρεκάλεσε τόν Ρώσον αρχιστράτηγον νά χωρίση τό ελληνι
κόν ζήτημα, ή λύσις τοΰ όποιου νά άφεθή είς τούς έν Κων)πύλει πρεσβευ- 
τάς Α γγλ ία ς καί Γαλλίας. Ό  Δίηβιτς δμως έπέμεινε λέγων δτι έχει 
ρητήν έντολήν τοΰ Αύτοκράτορος δπιος άπαιτήση τήν γραμμήν Βόλου — 
Ά ρ τη ς  ώς σύνορον τής Ελλάδος. Τοιουτοτρόπως οί Τοΰρκοι ήναγκάσθη-
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σαν νά ύποχωρήσωσιν ύπογράψαντες τήν συνθήκην τής Άδριανουπόλεως. 
Πληρεξούσιοι έκ μέρους μεν τής Ρωσίας, ήτο ό αρχιστράτηγος Δίηβιτς, 
δστις διώρισε τούς κόμητας ’Αλέξιον Όρλώφ και Φρειδερίκον ΙΙάαλεν και 
έκ μέρους τής Τουρκίας οί Μεχμέτ Σαδίκ Έφένδης, μέγας δεφτεράρης 
(αρχιλογιστής) τής 'Τψηλής Πύλης καί Άβδούλ Καζίρ βέης, καζασκέρης 
(στρατιωτικός μέγας δικαστής) τής ’Ανατολής.

"Άρθρον Ιον. 'Ωρίζετο ότι σταματρ πάσα έχθρότης καί διαφορά μεταξύ 
τών έμπολέμων, θά ύπάρχη δέ αίωνία φιλία, ειρήνη καί αγαθή σύμπνοια 
μεταξύ τών κληρονόμων άμφοτέρων τών αυτοκρατοριών.

’Άρθρον 2ον. Δ ι’ αύτοϋ ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσίας, θέλων νά δώση. 
είς τον Αύτοκράτορα τών ’Οθωμανών μαρτυρίαν τής ειλικρίνειας, 
καί τών φιλικών αυτού διαθέσεων, άπέδιδεν είς τήν Τουρκίαν τήν 
Μολδαυΐαν μετά τών συνόρων, τήν Βλαχίαν, τό Βανάτον τής Κρα- 
ϊόβας, τήν Βουλγαρίαν καί τήν Δόβρουτζαν άπό τοΰ Δουνάβεως μέχρι τής 
θαλάσσης μετά τής Σιλιστρίας, Χίρσοβας, Ματσίν, Ίσάκτσα, Τούλτσα, 
Μπαμπαδάγ, Παζαρτζίκ, Βάρνης, Πραβόδι καί άλλων πόλεων καί χωρίων, 
ωσαύτως δέ άπασαν τήν έκτασιν τών Βαλκανίων άπό τό Έμινέ - βουρν'οϋ; 
είς Καζάν μέχρι θαλάσσης μετά τών πόλεων Σηλύμνου, 'Ταμπόλεως, ’Αετού 
(Ά ϊντός), Καρναμπάτ, Μεσημβρίας, Άγχιάλου, Σωζουπόλεως, Σαράντα - 
’Εκκλησιών, Άδριανουπόλεως, Λουλέ - Μπουργάζ μετά τών πόλεων καί χω
ρίων, άτινα κατελήφθησαν ύπό τών ρωσικών στρατευμάτων έν Ρωμυλία.

’Άρθρον 3ον. 'Ως σύνορον τών δύο χωρών ορίζεται ό Προύθος. "Άπα- 
σαι αί ύπό τών έκβολών τού Δουνάβεως σχηματιζόμεναι νήσοι περιέρχονται 
είς τήν Ρωσίαν. Ή  δεξιά όχθη τού Δουνάβεως παρεχωρήθη είς τήν Τουρ
κίαν. Τά ρωσικά καί τουρκικά πλοία θά πλέωσι καθ’ δλον τόν ρούν τού Δου
νάβεως, τά ρωσικά δμως πολεμικά δέν θά δύνανται νά άναπλέωσι τόν Δού- 
ναβιν πέραν τής μετά τού Προύθου συμβολής αυτού.

’Άρθρον 4ον. Άνεγνωρίσθη ή ρωσική κυριάρχία έπί τής Γεωργίας, 
Ίμεριτίας, Μιγκρελίας, Γουριελίας, Έριβάν, Ναχιτσεβάν καί έπί άλλων 
έπαρχιών τοϋ Καυκάσου, ορίζεται δέ ώς μεθόριος γραμμή έξικνουμένη έπί 
τής παραλίας τοϋ Εύξείνου μέχρι καί τοϋ λιμένος τοϋ Α γίου Νικολάου. 
Αποδίδονται είς τήν Τουρκίαν μέρος τοϋ πασαλικίου τού Άχαλτζίκ, τό 
πασαλίκιον καί ή πόλις τοϋ Κάρς, τό πασαλίκιον καί ή πόλις τοϋ Βαγιαζίτ 
καί τό πασαλίκιον καί ή πόλις τού Έρζερούμ.

’Άρθρον 5ον. Α ί ήγεμονίαι τής Μολδαυΐας καί Βλαχίας, αίτινες τίθεν
ται ύπό τήν επικυριαρχίαν τής 'Τψηλής Πύλης, θά διατηρούν τά προνόμια 
άτινα παρεχωρήθησαν είς αύτάς διά Χατισερίφ (σουλτανικών διαγγελμά
των) κατά διαφόρους έποχάς, καί τά όποια συνίσταντο κυρίως είς άνεξάρ- 
τητον έθνικήν διοίκησιν καί πλήρη έλευθερίαν εμπορίου.

’Άρθρον 6ον. Δι’ αυτού ή 'Τψηλή ΙΙύλη άνελάμβανεν ύποχρέωσιν έκ-
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τελέσεως τών περί Σερβίας διατάξεων τής συμβάσεως του ’Άκκερμαν, 7 
’Οκτωβρίου 1826, ήτοι έξαοφάλιοιν είς τήν Σερβίαν άμνηστείας και τών δι
καιωμάτων, ών άπολαύουσιν οί κάτοικοι τών νήσων τοϋ Αιγαίου (άρθρον 
8ον τής συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου τοΰ 1812).

’Άρθρον 7ον. Άφεώρα τήν πλήρη ελευθερίαν τοΰ ρωσικοΰ εμπορίου.
’Άρθρον 8ον. Έξεκαθαρίζοντο αί άπό τοΰ 1806 απαιτήσεις τών εκα

τέρωθεν εμπόρων καί ιδιωτών πρός διακανονισμόν τών όποίιον ή Τουρκία 
θά έπλήρωνεν είς τήν Ρωσίαν 1.000.000 ολλανδικά δουκάτα.

’Άρθρον 9ον. 'Ωρίζετο δτι ή Τουρκία θά κατέβαλεν εις τήν Ρωσίαν 
χρηματικήν άποζημίωσιν διά τά έξοδα τοΰ πολέμου, καθορισθησομένην διά 
κοινής συμφωνίας.

’Άρθρον ΙΟον. Τό ΙΟον άρθρον ήτο τό ενδιαφέρον κυρίως τήν Ελλάδα 
καί διά τοΰ οποίου ή Τουρκία έξηναγκάζετο είς τήν άναγνώρισιν τής ανε
ξαρτησίας τής Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτό ή 'Τψηλή Πύλη δηλοΰσα τήν 
πλήρη προσχώρησίν της είς τάς διατάξεις τής έν Λονδίνω, τήν 24 ’Ιουνίου 
—  6 ’Ιουλίου 1827, συναφθείσης συνθήκης μεταξύ Ρωσίας, Μεγάλης Βρετ- 
τανίας καί Γαλλίας, προσχωρεί επίσης είς τήν πράξιν τήν γενομένην τήν 
10)22 Μαρτίου 1829 τών αυτών δυνάμεων. Άμέσως μετά τήν ανταλλαγήν 
τών σχετικών επικυρώσεων τής παρούσης συνθήκης, ή 'Τψηλή Πύλη ύπε- 
χρεοΰτο νά διορίση πληρεξουσίους, οιτινες θά συνεφώνουν μετά τής Αΰτο- 
κρατορικής Αυλής τής Ρωσίας καί τών Αυλών Α γγλ ία ς καί Γαλλίας περί 
τής έκτελέσεως τών διατάξεων καί συμφωνιών. Διά τής συνθήκης τοΰ Λον
δίνου τής 24)6 ’Ιουλίου 1827 είς 7 άρθρα ή Α γγλ ία , ή Γαλλία καί ή Ρω 
σία άναγνωρίζουσαι τήν ανάγκην τερματισμοΰ τοΰ αιματηρού άγώνος, οστις 
έκράτει τάς έλληνικάς έπαρχίας τής 'Ελλάδος καί τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 
είς αναρχίαν καί έφερεν εμπόδια είς τό έμπόριον τών ευρωπαϊκών κρατών, 
ηύνόει δέ τήν πειρατείαν, άπεφάσισαν δπως συνενώσωσι τάς προσπάθειας 
αύτών πρός άποκατάστασιν τής ειρήνης, ής ή βάσις συνίσταται είς τό δτι 
οι "Ελληνες θά έξαρτώνται ύπό τοΰ Σουλτάνου, ώς έπικυριάρχου, πληρώνον- 
τες έτήσιον φόρον. Διά τής διακοινώσεως τής 10)22 Μαρτίου 1829 καθωρί- 
ζοντο συν τοΐς άλλοις καί τά σύνορα τής Ελλάδος, άρχόμενα έκ του Παγα- 
σητικοΰ Κόλπου, άκολουθόΰντα τήν ’Ό ρθρυν μέχρι τής ένώσεώς της μετά 
τής Πίνδου, άπό έκεΐθεν δέ τήν κοιλάδα τοΰ άνω ’Αχελώου μέχρι τοΰ Ά μ- 
βρακικοΰ Κόλπου. Αί νήσοι καί ή Εύβοια άνεγνωρίζοντο είς τήν Ελλάδα, 
ωρίζετο δέ ετήσιος φόρος 1,5 έκατομ. τουρκικών γροσίων.

Τά λοιπά άρθρα τής συνθήκης Άδριανουπόλεως άφεώρων τούς υπη
κόους τών δύο κρατών, καί διάφορα άλλα δευτερεύοντα ζητήματα.

Εις τήν συνθήκην τής Άδριανουπόλεως είναι προσηρτημένη καί χω
ριστή πράξις συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας, σχετική μέ τάς ήγε- 
μονίας Βλαχίας καί Μολδαυΐας. Δ ι’ αύτής τό άξίωμα τών ήγεμόνων (όσπο-
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δάρων) άττό έπταετές, καθίστατο ισόβιον, μέ δικαίωμα τών ήγεμόνων οπως 
κανονίζωσιν έλευθέρως τάς έσωτερικάς υποθέσεις τών Ηγεμονιών. Ή  Πάλη 
έξ άλλου ύπεχρεούτο νά φροντίζη ίνα οί αρχηγοί τών παραμεθορίων τουρ
κικών επαρχιών, μή · παραβιάζωσι τά προνόμια τών Ηγεμονιών και έμποδί- 
ζωσι τάς έπιδρομάς. Ή  Τουρκία ούδέν ισχυρόν σημεϊον θά διατηρή είς τήν, 
άριστεράν όχθην τοΰ Δουνάβεως, ουδείς μουσουλμάνος θά κατοική έν Βλα
χία και Μολδαυΐμ και τέλος ή Πύλη άπήλασσεν επί διετίαν παντός φόρου 
τούς κατοίκους τών δύο Ηγεμονιών. Ή  σημασία τής συνθήκης της Άδρια- 
νουπόλεως έξήρθη υπό πάντων τών ιστορικών, κυρίως ένεκα τής άναγνω- 
ρίσεως τής ίδρύσεως τοΰ έλληνικοΰ κράτους. "Όσον στενά καί αν είναι τά 
σημερινά δρια τής Ελλάδος, έγραφεν ό βραδύτερον είς τήν υπηρεσίαν τοΰ 
τουρκικού στρατού είσελθών Γερμανός πρώην επιτελάρχης τού γερμανικού 
στρατού Μόλτκε καί μόνον ή ύπαρξις τού νέου κράτους αποτελεί διά τάς 
έκατοντάδας χιλιάδας τών Ελλήνων, οιτινες έξων είς άλλας τουρκικάς επαρ
χίας, τό παράδειγμα επιτυχίας, ήτις έκερδήθη διά τής έπαναστάσεως, καί 
διότι δλοι οί δυσηρεστημένοι χριστιανοί υπήκοοι τής ευρωπαϊκής Τουρκίας, 
θά εύρισκον ήδη ύποστήριξιν έξωθεν αυτής.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Ε Φ Ο Ρ Ε ΙΑ Σ  Α Π Ο  1878  —  1 9 0 6

ΠαραΘ έτομεν π ρ α κ τ ικ ά  συνεδρ ιάσεω ν τή ς  ’Εφ ο ρ ε ία ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς  ά π ό  τοΰ  1 878  μέχρ ι 

τοΰ  1 9 0 6 / άνευ συνεχε ία ς, δ ιό τ ι έγ ένετο  επ ιλο γ ή  τω ν κυριωτέρων, έ ξ  ών κ α τα φ α ί

ν ετα ι ή δ ρ α σ ις  τή ς  έπ ο χή ς  έκε ίνης δ ιά  τή ν  έκπ α ίδευσ ιν , καθώς κα ί ή α ξ ιέ π α ιν ο ς  

φ ροντ ίς  τώ ν έπ ο π τευόντω ν  κα ί τώ ν  δωρεών και κληροδοτημά τω ν ά πό  φ ιλ ό τ ιμ ω ν  

π α τρ ιω τώ ν  παρ εχόντω ν  τή ν  ύλι.κήν συνδρομήν τω ν δ ιά  τή ν  κα λ λ ιτέρ α ν  μόρφ ω σιμ  

τώ ν  νέων:

Συνεδρίασις 12ης ’Ιουνίου 1878 
Άντικείμενον συζητήσεως τής άρτι έκλεγείσης ’Εφορείας μετά τής Δη

μογεροντίας ύπήρξεν ή σύνταξις κανονισμού τής εφορείας όρίζοντος τά καθή
κοντα καί τόν τρόπον τής ένεργείας αυτής, πρός δέ ή εύρεσις μονίμων πόροκν 
τής Έκπαιδεύσεως.

Είς συνεδρίασιν τής 15ης ’Ιουνίου προτείνονται τά ακόλουθα μέτρα διά 
τήν εύρεσιν τών πόρων τής έκπαιδεύσεως. 1) , Αί  συντεχνίαι νά προικοδοτή- 
σωσιν είς τήν έκπαίδευσιν τινά άπό τά ακίνητα προσοδοφόρα κτήματά των 
προτρεπόμεναι πρός τούτο υπό τής Δημογεροντίας. 2) Νά τεθή είς ενέργειαν 
ή εΐσπραξις ποσού τίνος, ήγουν ήμίσεος έπί τοΐς χιλίοις V *  %ο έκ τών είσαγο- 
μένων καί έξαγομενων εμπορευμάτων. 3) Νά έξακολουθη ένεργουμένη τα· 
κτικώς ή περιφορά τών διά την έκπαίδευσιν κυτίων τών Συντεχνιών καί, 
4) Νά ζητηθή ή συνδρομή τών σωματείων «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου» 
καί τού «Συλλόγου τών Κυριών» «Όμονοίας», γνωστοποιουμένων αύτοΐς 
καί τήν έπενεχθησομένην βελτίωσιν εις τά Σχολεία. Ή  εύρεσις πόρων ίκα-

«Θρακικά» 10
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νών πρός διατήρησιν τών σχολείων συνεζητήθη έν πολλαΐς συνεδριάσεσι 
κατ’ Ιδίαν τε και μετά της Δημογέροντας (πρακτικόν μεταγενέστερον μή 
χρονολογούμενον πάντως μεταξύ 16ης ’Ιουνίου έως 8ης ’Ιουλίου). Τελικώς 
άπεφασίσθη ότι έκαστη συντεχνία πληρώνη έτησίως ώρισμένον τι ποσόν 
χρηματικόν είς τήν εφορείαν, φροντίζουσα αΰτη περί τής είσπράξεως αΰτοϋ.

Συνεδρίασις 3 Αύγουστου 1878 
Είς ταύτην ορίζεται ήμέρα ένάρξεως τών μαθημάτων ή 21 Αύγουστου 

καί παρεκλήθη ή Α.Σ. δπως ζητήση πληροφορίας περί τίνος διδασκάλου, 
είδότος τά Γαλλικά, περί ού υπάρχει άνάγκη.

Συνεδρίασις 17 Αύγούστου 1878 
Ρ υθμ ίζετα ι ή μισθοδοσία εις τινας τών διδασκάλων καί α ν α β ά λ 

λ ε σ α ι  ή δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ο ΰ  μ α θ ή μ α τ ο ς  τ ώ ν  
τ ο υ ρ κ ι κ ώ ν  μέχρις ού οί πόροι της εφορείας έπιτρέψωσι τήν εισαγω
γήν τούτου είς τό σχολεΐον κα ί αύθις.

Συνεδρίασις 15 Νοεμβρίου 1878 
Άναγινώσκονται δύο έπιστολαί τού Διευθυντοΰ τών Σχολείων κυρίου 

I. Βεργάδου διά τής μιάς μεν τών οποίων πληροφορεί τήν εφορείαν οτι οί 
δημοδιδάσκαλοι δέν φοιτώσι τακτικώς είς τάς ύπ’ αύτοϋ έγκαινιασθείσας 
συνεδριάσεις κατά Κυριάκάς πρός είσήγησιν είς αύτούς τών νεωτέρων τρό
πων Τής παιδαγωγίας διά τήν εύδόκιμον διδασκαλίαν έν τοΐς σχολείοις, διά 
δέ τής έτέρας δτι έλλειπουσών τών τριμηνιαίων γραπτών διαγωνισμών τών 
μαθητών άνάγκη ίνα προμηθευθή ή έφορεία έντύπους έλέγχους δι’ αύτάς. 
Άποφασίζεται έπί τών δύο τούτων έπιστολών δπως προτραπώσιν οί δημο
διδάσκαλοι δ ι’ έγκυκλίου είς τήν τακτικήν φοίτησιν είς τάς έν λόγω συνε
δριάσεις καί ή έφορεία καταβάλη τήν δαπάνην έκτυπώσεως 6.000 αντιτύ
πων έλέγχου.

"Εκτακτος Συνεδρίασις 28 Νοεμβρίου 1878 
Ά πόφ ασ ις. Τ ά  σωματεία Δημογεροντίας, τής έφορείας τώ ν σχολών 

καί τοΰ προεδρείου τοΰ έκπαιδευτικοΰ Συλλόγου συνελθόντα είς γενικήν 
συνέλευσιν έν τή ίερα Μ ητροπόλει σήμερον ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητρο
πολίτου Άδριανουπόλεως Κυρίου Διονυσίου καί λαβόντα γνώσιν τής προ- 
τάσεως τής Α .Σ . καταλλήλως μεριμνώσης περί παντός άφορώντος τήν τε 
έκπαίδευσιν καί τά γενικά συμφέροντα τής χώρας, δπως άγορασθή οικία τις 
κειμένη πλησίον τής κεντρικής 'Ελληνικής Σχολής, λίαν κατάλληλος είς 
προορισμόν έκπαιδευτικοΰ καταστήματος παραδεχθέντα δέ καί τήν πρότα- 
σιν τοΰ εύγενεστάτου κυρίου Κωνσταντίνου Καλλιάδου γνωμοδοτήσαντος 
τήν διά συνδρομών Τών έν Κ ω ν)πόλει ομογενών προσφοράν τής έν λόγφ 
οικίας είς τήν ένταΰθα Κ οινότητα άπεφάσισαν παμψηφεί τήν δσον τάχος 
άνέγερσιν καί σύστασιν τελείου Γυμνασίου άπαραιτήτου καταστάντος έν 
τα ις παρούσαις δειναΐς τής χώρας περιστάσεσιν. 'Τ πογραφ αί δημογερόντων,
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εφόρων καί τοϋ προεδρείου τοΰ Συλλόγου.
Ή  συνέλευσις παραδεξαμένη πρότασιν «περι αξιοπρεπούς συντηρήσεως 

της ίεράς Μητροπόλεως», άπεφήνατο παμψηφεί περ'ι τής ανάγκης ταχείας 
βελτιώσεως τής οικονομικής καταστάσεως τής Ιεράς Μητροπόλεως διά κα
ταλλήλου και προσφόρου διευθετήσεως τής αρχιερατικής έπιχορηγήσεως.

Είς συνεδρίασιν τής έφορείας τήν 25ην ’Ιανουάριου 1879, μετά συζή- 
τησιν έάν πρέπη κατά τήν 30ήν φθίνοντος, εορτήν τών σχολείων, νά γίνη 
πομπώδης τελετή κλπ. άποφασίζεται νά μή περιέλθη δίσκος έν τή κεντρική 
Σχολή ένεκα τής άρκοΰσης έφέτος φορολογίας τών κατοίκων. ’Εγκρίνει 
αΐτησιν τής Διευθυντρίας έξαγγελλούσης δτι έχει ήδη ετοίμους μαθήτριας 
τινάς ΐνα παραστήσωσι δράμα καί μίαν Γαλλικήν κωμωδίαν έπ’ εύκαιρί$ 
απονομής τών ελέγχων.

Συνεδρίασις 18 Φεβρουάριου 1879 
Ό  Σύλλογος πληροφορεί τήν εφορείαν δτι άνοίξας έν τή αιθούση αύτοΰ 

σχολήν τοϋ λαοΰ έξαιτεΐται τήν δι’ αύτής ύποχρέωσιν τών διδασκάλων τής 
κεντρικής Σχολής δπως έκαστος αύτών άναλάβη μέρος είς αύτήν.

Ή  έφορεία έν τω πνεύματι τούτω έγκρίνει τήν αποστολήν έπιστολής 
προς τους κ.κ. διδασκάλους παρακαλούσης περί τούτου αύτούς. Συγχρόνως 
δέ γνωστοποιεί καί τώ Συλλόγω τήν πράξιν αύτής ταύτην.

Συνεδρίασις 18 Μαρϊίου 1879 
’Εν τή συνεδριάσει ταύτη συγκροτηθείση έν τή ιερά Μητροπόλει μετά 

τής Δημογεροντίας καί τοϋ προεδρείου τοϋ Συλλόγου προκατήρξατο ή 
Α. Θεοφιλία ό "Αγιος Ναζιανζοΰ διά προτρεπτικών λόγων περί τής ανάγ
κης τής αύξήσεως τών τάξεων τοϋ Έλληνικοϋ Σχολείου μέχρι τής είς τέ
λειον Γυμνάσιον προαγωγής αύτου συνωδμ τή δοθείση παρά τής Κοινότη- 
τος ύποσχέσει πρός τε τήν Α. Παναγιότητα τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην 
καί τούς έν Κων)πόλει ομογενείς τούς συνδραμόντας έπί τώ σκοπώ τούτω 
καί έτελεύτησε ζητών τήν έκάστου γνώμην έπί τούτου. Μέλη τινά τής 
έφορείας καί τής Δημογεροντίας καί τοϋ Προεδρείου τοϋ Συλλόγου εισερ
χόμενα είς λεπτομερείας τινάς μέν παρέστησαν τήν αδυναμίαν τής Κοινό- 
τητος δπως μόνη φέρη είς πέρας τήν τοϋ Γυμνασίου συντήρησιν άνευ έξω- 
τερικής συνδρομής, ένώ ή κατωτέρα έκπαίδευσις λίαν χωλαίνει. Τινά δέ απ
εναντίας μεθ’ δλα ταϋτα διετάθησαν δτι οφείλει ή Κοινότης νά προβή είς 
τήν έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεως αύτής διά τής άπό τοϋ Νοεμβρίου παρελ
θόντος έτους οϋτως έπισήμως έκφρασθείσης δι’ έπισήμων έγγράφων χωρίς 
δμως ή Κοινότης νά παράλειψη νά φέρη είς γνώσιν τών έξω ομογενών τήν 
άδυναμίαν αύτής ΐνα μόνη βαστάση τό βαρύ τής συντηρήσεως ένός Γυμνα
σίου έργον άνευ τής γενναίας άρωγής καί τών άλλων ομογενών, ών τή γεν- 
ναιοδωρίμ καί φιλοτιμίμ θαρρούσα αυτη άνέλαβε τηλικαύτην εύθύνην. Το- 
σούτφ μάλλον έπιμένουσιν είς τήν ιδέαν αύτήν ταύτην τά έντιμα μέλη καθό
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σον απαξ καί διά παντός ή Κοινότης είναι δεδεσμευμένη διά τήν άνέγερσιν 
τοΰ Γυμνασίου. 'Όσον δέ άφορρ. τήν χωλαίνουσαν κατωτέραν έκπαίδευσιν 
αυτή έλπίζεται οτι συν τώ χρόνω θέλει διορθωθή προσλαμβανομένων τών 
καταλλήλων προσώπων. Όμογνωμόνως ή συνέλευσις παραδεχόμενη τάς σκέ
ψεις ταύτας άποφασίζει τήν άνέγερσιν τοΰ Γυμνασίου μετά τάς εξετάσεις 
τής κεντρικής σχολής, άλλά καί τήν αποστολήν διαφόρων εκθέσεων πρός τε 
τά Πατριαρχεία καί τους Συλλόγους καί διαφόρους ομογενείς παριστανου- 
σών τήν αληθή οικονομικήν δυσχέρειαν τής Κοινότητος απέναντι τοιοΰτου 
έργου, δπερ θέλει ΰποστή τον έσχατον κίνδυνον τής καταστροφής πριν ή 
θάλλη εϊμή οί έξω ομογενείς συνδράμωσιν αυτή καί τό έργον τοΰτο. 'Τπο- 
σχεθέντος δέ τοΰ έπιτροπεΰοντος αγίου Ναζιανζοΰ δτι θέλει διαβιβάσει προ
θυμίας τάς εκθέσεις ταυτας ή συνέλευσις εΰχαριστήσασα αύτώ προβαίνει είς 
τήν σύνταξιν τών εκθέσεων τούτων. Έ π ί τούτοις λύεται ή συνεδρίασις.

'Τπογραφαί έφόρων.
Συνεδριάσεις 12, 16 καί 23 ’Ιουλίου 1879 

Ή  κεντρική Έφορεία συνιστρ Νηπιαγωγείον έν Ίλδιριμίω  καί άνοικοδό- 
μησιν σχολής 'Αγίου Νικολάου.

Συνεδρίασις 4 Αύγούστου 1879 
Συσκέψεως γενομένης περί εύρέσεως νηπιαγωγού διά Ίλδιρίμι καί 

μιας διδασκαλίσσης διά τό Παρθεναγοογεΐον Κιίκι άπεφασίσθη νά γραφή 
καί αίτηθώσι τά κατάλληλα πρόσωπα παρά τοΰ έν Ά θήνα ις πρός διάδοσιν 
τών Ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου, άφοΰ έν Κων)πόλει δέν έστάθη ικα
νόν νά έξοικονομηθή τό πράγμα. Εστάλη δέ ή άκόλουθος έπιστολή διά τοΰ 
ταχυδρομείου.

Αύγούστου 4, 1879, κ. Πρόεδρε,
Ή  έφορεία τών έκπαιδευτικών καταστημάτων είχε τήν τιμήν νά γράψη 

πρός υμάς τήν 7ην ’Ιουλίου έ.ε. μετά πόσου ένδιαφέροντος ό ύμέτερος Σύλ-: 
λογος όρρ πάν βήμα τείνον πρός βελτίωσιν τής ένταΰθα έκπαιδεύσεως. Σάς 
άναγγέλλει μετ’ εύχαριστήσεως δτι έξεΰρε πόρους έξ αυτής τής πόλεως διά 
τήν σύστασιν Νηπιαγωγείου έν τώ προαστείφ Ίλδιρ ίμ ι καί τήν προσθήκην 
μιάς διδασκαλίσσης είς τό ήδη ύπάρχον έν τω προαστείφ Κιίκι Παρθεναγω- 
γεϊον. Σάς παρακαλοΰμεν δθεν, Κε Πρόεδρε, δπως εύαρεστηθήτε νά λάβητε 
τήν φροντίδα νά εΰρητε καί μάς στείλητε μίαν διευθύντριαν διά τό νεοσύ- 
στατον Νηπιαγωγείον Ίλδιριμίου δεδοκιμασμένης ίκανότητος καί μίαν διδα- 
σκάλισσαν διά τό Παρθεναγωγεϊον Κιίκι, ήτις νά συνεργασθή μέ τήν ύπάρ- 
χουσαν ήδη διδασκάλισσαν, είς ήν δέν έχομεν πολλήν πεποίθησιν, πλήν θά 
έπιθυμοΰμεν καί παρ’ ύμΐν νά ή ευφυής τις νέα έκ τών τελειόφοιτων τοΰ 
’Αρσάκειου. Διά τήν μισθοδοσίαν τών δύο διδασκαλισσών υμείς, Κε Πρόε
δρε, θά άποφασίσητε τήν άναλογοΰσαν είς τήν ικανότητα έκατέρας. Τά 
έξοδα τής μεταβάσεώς της ένταΰθα κατά τό σύνηθες έσονται είς βάρος τής
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εφορείας ώς καί τά τής κατοικίας. ’Εδώ δέ εΰρεθώσι ταχέως τά κατάλληλα 
πρόσωπα διά νά μή έπέλθη αναβολή τής έλεύσεώς της.

Σάς παρακαλοΰμεν νά προκαταβάλητε ΰμεΐς τά οδοιπορικά έξοδα καί 
τών δυο διδασκαλισσών καί μάς γράψητε, ινα αμέσως σάς τά έξαποστεί- 
λωμεν. Έκφράζοντες ΰμΐν τάς ευχαριστίας ήμών καί έν γένει απάντων τών 
'Ελλήνων κατοίκων τής Άδριανουπόλεως διά τάς τόσον ευγενικάς μέριμνας 
καί θυσίας, άς αναλαμβάνετε υπέρ τής ένταΰθα έκπαιδεύσεως.

Σάς παρακαλοϋμεν νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν κλπ.
Συνεδρίασις 14 Νοεμβρίου 1879 

Παρόντων καί τινων μελών τής Δημογεροντίας διωρίσθησαν υπό τής 
’Εφορείας έπόπται δι’ δλα τά σχολεία ινα τακτικώς μεταβαίνοντες έξετά- 
ζωσι τήν κατάστασιν τών σχολείων καί τάς τυχόν άνάγκας αυτών.

Συνεδρίασις τής 21ης ’Ιουλίου 1880 
Κατά τήν συνεδρίασιν ταΰτην προσήλθον έν τή 'Ιερή. Μητροπόλει οί 

κατ’ άπόφασιν ληφθεΐσαν έν τή προηγούμενη συνεδριάσει προσκληθέντες 
διά τήν Κυριακήν 19ην ’Ιουλίου έφοροι καί έπίτροποι τών προαστείων Κι- 
ρισχανέ καί Κιγικίου δπως όρισθή ή συνδρομή αυτών διά τό προσεχές έτος. 
Ή  έφορεία έδήλωσεν αΰτοϊς δτι ό σκοπός τής συγκαλέσεως αυτών ήτο νά 
έρωτηθώσι κατά πόσον θά ήδύναντο νά συνδράμωσι τήν Κεντρικήν Ε φ ο 
ρείαν πρός συντήρησιν τών έκπαιδευτηρίων αυτών δπως καθοδηγηθή είς τήν 
ρΰθμισιν τών άπαιτουμένων διά τήν ιδιαιτέραν αυτών έκπαίδευσιν έξόδων. 
’Επειδή δμως οι τε πρόκριτοι Κιγικίου καί Κιρισχανέ δέν ήδυνήθησαν νά 
δώσωσιν οριστικήν άπάντησιν λόγω δτι τό ζήτημα τοΰτο ήτο ΰπόθεσις απαι
τούσα τήν μεταξύ αυτών καί τών συναδέλφων των ιδιαιτέραν συνεννόησιν, 
έδηλωθη αΰτοϊς δτι ήδύναντο νά σκεφθώσι καί άπαντήσωσι πρό τής προσε
χούς Τρίτης, άλλ’ δτι πρό παντός άλλου ώφειλον νά έχωσιν ΰπ’ δψιν τήν 
γνώμην τής ’Εφορείας, ήτις άπόφασιν έχει νά μή ύποβληθή ή είς τό ήμισυ 
τών έξόδων τών έκπαιδευτηρίων αυτών καί δτι έλάττωσις τής έτησίας αυ
τών συνδρομής δέν δΰναται ή νά συνεπαγάγη τήν άνάγκην τής περιστολής 
τής έκπαιδεύσεως αυτών.

Συνεδρίασις τής 24ης ’Ιουλίου 1881 
Τήν πρώτην τών συνεδριάσεων τούτων έσχεν ή ’Εφορεία μετά τής Δημο

γεροντίας έν τή I. Μητροπόλει δπως άνακοινώση καί ζητήση τήν συνδρομήν 
αυτής είς τήν ΰπ’ αυτής ληφθεΐσαν άπόφασιν τοΰ νά συνάψη δάνειον, τό 
όποιον ν ’ άποπληρωθή κατά τόν προσεχή Σεπτέμβριον πρός έξοικονόμησιν 
τών νΰν άναγκών τής έκπαιδεύσεως τοΰ λήξαντος έτους. Π ριν θέση τό ζή
τημα τοΰτο είς συζήτησιν ή Έφορεία έθεώρησε καλόν νά είσαγάγη έτερα δύο 
δευτερεύοντα ζητήματα τών οποίων ή λύσις έξαρτάται κατά τι καί έκ τής 
συνδρομής τής Δημογεροντίας. Τών ζητημάτων τούτων τό μέν άφορμ τήν 
σχολήν τοΰ Χριστοΰ, τής οποίας μετατροποποιησομένης είς Κεντρικόν Παρ-
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θεναγωγεΐον, καθ’ ήν περίπτωσιν προβή ή Εφορεία είς τήν πραγματοποίη- 
σιν τής Ιδέας ταύτης, ανάγκη έκ τών ών ούκ άνευ νά τεθώσιν ύπό τήν διά- 
θεόιν αύτών τά δΰο πρός τόν κήπον τής σχολής δωμάτια τής εκκλησίας, 
δπως χρησιμεύσωσιν ώς παραδόσεις είς τάς δύο άνωτέρας τάξεις τοΰ κεν
τρικού Παρθεναγωγείου. Πρός τόν σκοπόν τούτον ή Εφορεία παρεκάλεσε 
τήν Δημογεροντίαν έγκρίνουσα τήν άπόφασιν ταύτην, ν ’ άναλάβη νά συνεν- 
νοηθή μετά τών επιτρόπων τής είρημένης εκκλησίας περί τής παραχωρή- 
σεως τών δωματίων τούτων. Τό δέ άφορρ τήν ιδέαν τής ’Εφορείας περί 
ταξινομήσεως τών συνδρομών τών ώς άνω Κοινοτήτων, άναλόγως τής κα- 
ταστάσεως αύτών καί τής κλάσεως είς ήν ταΰτα φοιτώσι. Ζητηθείσης, λοι
πόν, τής γνώμης τής Δημογεροντίας έπί τής άποφάσεως ταύτης τής Έ φο
ρείας έγένετο αποδεκτή ούχί ή σύστασις ιδιαιτέρας έκ δημογερόντων καί 
έφορων έπιτροπής, άλλ’ ή συγκρότησις κατά πάσαν Πέμπτην κοινής συνεδρι- 
άσεως τής ’Εφορείας καί τής Δημογεροντίας πρός διεξαγωγήν τοΰ σπου
δαίου τούτου ζητήματος. Προκειμένου, τέλος, περί τοΰ κυριωτέρου θέματος 
τής ήμέρας, έπήλθε τροποποίησις έν τή άποφάσει τής Έφορείας τοΰ νά 
συνάψη δάνειον μετά μακράν συζήτησιν άποδεκτής γενομένης τής προτά- 
σεως δπως έκαστος τών τε έφορων καί δημογερόντων, προπληρώση τήν 
έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν διά τό προσεχές έτος καί έξοικονομηθώσιν ούτως 
αί πρώται καί κυριώτεραι άνάγκαι τής έκπαιδεύσεως. Μετά ταΰτα, διαλυ- 
θείσης τής κοινής ταύτης συνεδριάσεως, ή ’Εφορεία, τή γενική τών μελών 
έγκρίσει, μετέβη είς τό γραφεϊον αύτής ΐνα λάβη γνώσιν τών ζητημάτων 
τής τακτικής τής ήμέρας συνεδριάσεως καί συζητήση αύτά.

Πρώτον άνεγνώσθη επιστολή τοΰ Συλλόγου δι’ ής ζητείται ή τής Έ φ ο
ρείας οριστική άπόφασις περί τής εκλογής τοΰ καταλληλοτέρου διά τό κεν
τρικόν Παρθεναγωγεΐον οικήματος. Ή  έπί τοΰ ζητήματος τούτου τής Έ φο
ρείας άπόφασις ύπήρξε ν ’ άναγγείλη τώ Συμβουλίω τοΰ Συλλόγου δτι θέλει 
σπεύση καί διαβιβάση αύτώ τήν έπί τούτω άπόφασιν αύτής άμα ώς γνωσθή 
τό αποτέλεσμα τής συνεννοήσεως τής Δημογεροντίας μετά τής Έπιτροπής 
τής Εκκλησίας τοΰ Χριστού περί παραχωρήσεως τών δύο δωματίων.

Συνεδρίασις τής 30ής Δεκεμβρίου 1881
Προεδρεύοντος τής Α. Π . τοΰ προέδρου προσήχθη τό κιβώτιον τών 

έράνων καί άποσφραγισθέντος τούτου εύρέθησαν έν αύτώ Γρόσια 307,82, 
ών 61 έδόθησαν τώ περιάγοντι. Ε ίτα άνεγνώσθη έκθεσις τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ έν Κιγικίω Παιδαγωγείου κ. Περσοράτη, καθ’ ήν τό έκεΐ σχολεΐον τών 
άρρένων έχον κατά τό παρελθόν έτος 240 μαθητάς κατά τό ένεστώς έχει 200 
—- 205. Έ κ τών έλλειπόντων 12 μετέβησαν είς τό Παιδαγωγεΐον τοΰ 
’Άστεος, 10 έπεδόθησαν είς έργασίαν καί 10 μετέβησαν είς τήν έκεΐ Βουλ
γαρικήν σχολήν, τούτων δ’ οί πλεΐστοι Βουλγαρικής καταγωγής. Αιτία τής 
αύτομολήσεως ταύτης έν τή εκθέσει λέγεται ή αύστηρότης μεθ’ ής ή έκεΐ
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’Εφορεία έξέδωκε τά εισιτήρια και ή ύπό τών Βουλγάρων δωρεάν χορή- 
γησις βιβλίων. Έ ν  τή εκθέσει ό διδάσκαλος ομολογεί οτι κα'ι άνευ εισιτη
ρίων έδέχθη περί τους 50 μαθητάς, αναγγέλλει δ’ οτι 25— 30 μαθηται μετέ- 
βησαν είς τό έν Κιγικίω ιδιωτικόν σχολεϊον. Έ κ τοϋ Παρθεναγωγείου έκ 
τών αυτών αιτίων 8— 10 μετέβησαν είς τήν Βουλγαρικήν σχολήν 10, είς τό 
Παρθεναγωγεϊον τοϋ ’Άστεος καί 15— 20 διέκοψαν τά μαθήματα, ώστε, 
ένφ κατά τό παρελθόν έτος έφοίτων μαθήτριαι 104, έφέτος μετά καί τών έκ 
τοΰ Νηπιαγωγείου προελθουσών φοιτώσιν 89. Κατά τήν αυτήν έκθεσιν, τό 
υλικόν τής σχολής έχει ώς έξής: Τά θρανία είσίν παλαιότατα καί χρήζουσιν 
έπισκευής κατά τούς κανόνας τής παιδαγωγίας. 'Τπάρχει άναγνωστήριον 
άλλά δέν έκτελεΐ καλώς τόν προορισμόν του, υπάρχει δέ άριθμητήριον ώς καί 
εικόνες τής 'Ιεράς 'Ιστορίας. Ελλείπει παιδονόμος καί υδροφόρος, ώστε 
αυτοί ούτοι οί μαθηται μεταφέρουσιν ϋδωρ. Ούσιωδεστάτη ή έλλειψις γεω
γραφικών χαρτών, ών άνευ, ούτε Γεωγραφία ούτε 'Ιστορία δεόντως διδά
σκεται.

Συνεδρίασις τής 14ης Μαΐου 1882 
Παρόντων τών έφόρων προσέρχονται κατά τήν έπί τοΰτω πρόσκλησιν 

οί κ.κ. Πατήρ Κοσμάς, Χ "Βασιλείου Ίωαννίδης καί παρακαλοϋνται ν ’ 
άναδεχθώσι νά φροντίζωσιν δπως οί άκληροι ομογενείς διαθέτωσι μετά 
θάνατον τήν περιουσίαν των υπέρ τής έκπαιδεύσεως. Κατά πρότασιν αυτών, 
άποφασίζεται νά διορισθώσιν καί έκ τών προαστείων, έκ μέν Ίλδιριμίου οί 
κύριοί Θωμάς Στεργίου καί Βασίλειος Εμμανουήλ, έκ δέ Κιγικίου, οί Γε
ώργιος Πενταφράγκας καί Α. Καβασακάλης καί έκ Κιρισχανέ οί X "  Ξάν
θης, Άναστ. Μποσταντζής καί Πάσχος Μυλιονάς.

Συνεδρίασις 19ης Φεβρουάριου 1885 
Έ ν τή κοινή ταύτη συνεδριάσει τής κεντρικής Εφορείας μετά τής Δη

μογεροντίας άντιπροσωπευομένης ύπό τών κ.κ. Μ. Άλτιναλμάζη, Θ. Παρα- 
σχίδου, ή Αύτοϋ Σεβασμιότης ό "Αγιος Άδριανουπόλεως δηλοΐ δτι ή έν 
Κωνσταντινουπόλει έκπαιδευτική αδελφότης γνωστοποιεί δι’ έπιστολής αύτώ, 
δτι ό μέγας τοϋ 'Έθνους εύεργέτης κ. Ζάππας έπείσθη τέλος δπως δαπά- 
ναις αύτοϋ οίκοδομηθή κτίριον διά τό ένταΰθα κεντρικόν Παρθεναγωγεϊον 
ύπό τόν δρον δμως τοϋ νά πιστοποιήσωσι δι’ έπισήμου έγγράφου ή Έ φο
ρεία, ή Δημογεροντία καί αί έπιτροπαί τών άνά τήν πόλιν ήμών έκκλησιών, 
δτι αί είσφοραί τών τελευταίων τούτων καί τά εισοδήματα τών ακινήτων 
τής έκπαιδεύσεως κτημάτων χρησιμοποιηθήσονται έν τώ μέλλοντι άποκλει- 
στικώς πρός συντήρησιν τής έν λόγω σχολής. Μετά τήν άνάγνωσιν τής πρός 
τόν Πρόεδρον ήμών κ. Νεόφυτον έπιστολής, έπισταμένην δέ μελέτην καί 
ώριμον σύσκεψιν έπί τοϋ ύπό τής Αδελφότητος άποσταλέντος σχεδίου καθ’ 
ο συνταχθήσεται τό άνω μνημονευθέν σχετικόν έγγραφον ή Κεντρική Έ φο
ρεία καί οί αντιπρόσωποι τής Δημογεροντίας εύρίσκουσι δικαίας τάς άξιώ-
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σεις τοΰ κ. Ζάππα καί αποδέχονται άπαντα τά άρθρα τοΰ έν λόγω εγγρά
φου πλήν τοΰ τετάρτου δι’ ου οφείλει ή καθ’ ημάς Κοινότης νά άναγνω- 
ρίζη τή Εκπαιδευτική Άδελφότητι τό δικαίωμα τοΰ άναθέτειν τήν οικο
νομικήν τοΰ Παρθεναγωγείου διατήρηοιν είς ίδιον αντιπρόσωπον έν ή πε- 
ριπτώσει ήθελε παρουσιασθή έλλειμμα. ’Επειδή τό άρθρον τοΰτο οΰτως έχον 
θίγει τήν φιλοτιμίαν τής καθ’ ημάς Κοινότητος, άποφασίζεται ή παραλλαγή 
και σύνταξις αΰτοΰ υπό τήν έννοιαν τοΰ νά ΰποχρεωθώσι τά συμβούλια τής 
Δημογεροντίας καί τής ’Εφορείας και αί ’Είπιτροπαί τών έκκλησιών νά 
έξεύρωσι τρόπον πρός κάλυψιν ενδεχομένου τίνος ελλείμματος. Τή προτάσει 
τοΰ 'Αγίου Άδριανουπόλεως αποφασίζει δπως προσκληθή και συνυπο
γράψω τό σχετικόν τοΰτο έγγραφον καί τό Συμβούλιον τοΰ ένταΰθα Φιλ- 
εκπαιδευτικοΰ Συλλόγου. Ε ίτα άποφασίζεται δπως συνταχθώσι καί 
άποσταλώσι τω ιδρυτή κ. Ζάππα ευχαριστήριος έπιστολή καί ψήφισμα 
δι’ ου ή Κοινότης είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης αποδίδει είς τό οίκοδομηθησό- 
μενον Παρθεναγωγεΐον τό δνομα «Ζάππειον». Μεθ’ δ σκέψεως γενομένης 
περί τοΰ οικοπέδου έφ’ οΰ γεννήσεται ή οικοδομή ανατίθεται είς τόν ’Αρχι
τέκτονα κ. Νικόλαν, παρόντα είς τήν Συνεδρίασιν, δπως πριν ή όριστικώς 
άποφασισθή ή άνέγερσις τής σχολής έπί τοΰ οικοπέδου τοΰ νΰν κεντρικοΰ 
Παρθεναγωγείου έξετάση τήν δπισθεν τοΰ Γυμνασίου κειμένην οικίαν τοΰ 
κ. Θαλασσινοΰ καί καταμετρήση τό εμβαδόν αυτής. Τοΰ προέδρου ήμών δη- 
λώσαντος δτι τήν προσεχή Κυριακήν 21ην Φεβρουάριου θέλει προσκαλέσει 
μετά τήν θείαν λειτουργίαν τήν Δημογεροντίαν, τήν Κεντρικήν ’Εφο
ρείαν, τό Συμβούλιον τοΰ Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλλόγου καί τά ; έπιτροπάς 
τών έκκλησιών δπως ΰπογράψωσι καί σφραγίσωσι τό τε ψήφισμα καί τήν 
πρός τόν ευεργέτην ήμών κ. Ζάππαν ευχαριστήριον έπιστολήν καί οΰδενός 
άλλου ζητήματος ΰπάρχοντος λύεται ή συνεδρίασις.

Συνεδρίασις τής 19ης ’Ιουνίου 1886 
Προεδρεύοντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Ά γιου Άδριανουπόλεως καί πα

ρόντων τοΰ αντιπροσώπου τής Αδελφότητος, γίνεται δεκτή ή πρόταπις τοΰ 
αντιπροσώπου, προτείναντος δπως μή δοθώσι διδασκαλικά πτυχία είς τάς 
τελειόφοιτους, άλλ’ αί μέν τούτων, δσαι δύνανται έπί έν έτι έτος νά έξακο- 
λουθήσωσιν έν τώ Παρθεναγωγεία) τό μέν διδασκόμενοι έπί 2 εως 3 ώρας 
καθ’ έκάστην άνώτερά τινα μαθήματα, σχετικά πρός τό έπάγγελμα αυτών, 
τό δέ καί διδάσκουσαι ταΰτοχρόνως υπό τήν δδηγίαν πεπειραμένων διδα- 
σκαλισσών, νά λάβωσι μετά έν έτος τό πτυχίον αυτών, άφοΰ ένώπιον ειδικής 
έξ επαγγέλματος έπιτροπής ύποστώσιν έξετάσεις πρακτικός. Α ί δέ άποροι 
τούτων νά λάβωσι τό πτυχίον αυτών μετά έξετάσεις πρακτικός, γενησομέ- 
νας μετά δύο έτη, άφοΰ κατά τό διάστημα τοΰτο διδάξωσιν έν τοΐς προα- 
στείοις έπί οίωδήποτε ήθελεν όρίση ή ’Εφορεία μισθώ. Προκειμένου περί 
τοΰ μέτρου τούτου, ό άντιπρόσωπος έδήλωσεν δτι ό προϋπολογισμός τοΰ
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Ζαππείου Παρθεναγωγείου ουδόλως θέλει αύξηθή έκ τούτου, δτι δέ έν 
έναντίμ περιπτώσει, ή ’Αδελφότης θέλει άναλάβη τήν άπαιτηθησομένην 
δαπάνην.

Συνεδρίασις τής 21ης Αύγούστου 1887 
01 διευθυνταί τών προαστείων καλούνται πρδς σύνταξιν τών προγραμ

μάτων τών σχολείων. Καθορίζεται ή θέσις έπόπτου έν τώ Παρθεναγωγείψ. 
Άναγινώσκεται ή έκθεσις τής έπί τής άναθεωρήσεως τοΰ προγράμματος 
Έπιτροπής. Έ ν  αύτή υποδεικνύεται ή εισαγωγή έν τώ Παρθεναγωγείο» τοϋ 
μαθήματος τής Ραπτικής κα'ι Κοπτικής. Ή  ’Εφορεία άσπάζεται τήν γνώμην 
ταύτην και αποφασίζει τήν κατ’ αρχήν εισαγωγήν τοΰ μαθήματος τούτου, 
τήν δέ περαιτέρω σχετικήν συζήτησιν αναβάλλει είς έτέραν συνεδρίασιν.

Συνεδρίασις 18 Μαρτίου .1888 
Προεδρεύοντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Άδριανουπόλεως. Άναγινώσκεται 

αναφορά τής έν Κιρισχανέ Νηπιαγωγού, έν ή δηλοΐ δτι τινές τών γονέων 
άποσύρωσι τά τέκνα των έκ τής σχολής λόγω δτι δέν έχουσι τά άπαιτού1- 
μενα βιβλία κα'ι τά πέμπουσιν είς τήν βουλγαρικήν σχολήν. Έγκρίνεται δπιος 
έρωτηθή ή αύτόθι Εφορεία περί τοΰ ζητήματος καί έπειτα δοθή ή δέουσα 
άπάντησις είς τήν έν λόγω αναφοράν.

Συνεδρίασις 19ης ’Ιουνίου 1888 
Προεδρεύοντος τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, παρόντων τών κ.κ. 

Ν. Ζουπάν, Γ. Θεοδωρίδου, Θ. Βαφειάδου καί Σ. Στεφανίδου.
Ή  Α. Σεβασμιότης άνακοινοΐ τή Έφορείςι δτι έλαβεν έντολήν παρά 

τών χορηγών ΐνα τοΰ λοιπού διευθύνη τά τής Έκπαιδεύσεως καί διαχειρί
ζεται τάς χορηγίας αύτής μετά τής Έφορείας ανεξαρτήτως τής έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Αδελφότητος, άφ’ ής αίρεται ή τοιαύτη αποστολή καί δτι τδ έκ 
λιρών ’Οθωμανικών 2546 κεκανονισμένον χορήγημα θέλει έξακολουθήσει 
διά πασαν τήν έν Θράκη έκπαίδευσιν, έάν δέν εΐναι δυνατή ή έλάττωσις 
τών δαπανών, έκ τοΰ ποσοΰ τούτου 200 λίρ. είσίν ώρισμέναι διά τήν έν ’Ανα
τολική Ρωμυλία έκπαίδευσιν, καί ϋπερεξακόσιαι διά τά περίχωρα. Έπειδή 
δέ δέν εΐναι ακριβώς ώρισμένα τά χορηγούμενα ποσά καθ’ έκαστον χωρίον 
τών πέριξ άπεφασίσθη νά άπευθυνθή τή Σεβασμιότητι δήλωσις τής Ε φ ο 
ρείας δτι τοΰ προϋπολογισμού τής Έφορείας συμποσουμένου είς λίρ. 1721 
καί διά τήν έκπαίδευσιν τής Ρωμυλίας ώρισμένων 200 λιρών μένουν λίραι 
625 τών όποιων τήν δαπάνην παρακαλεΐ ή ’Εφορεία νά καθορίση άκριβώς. 
Πόσα καί είς ποια χωρία δέον νά χορηγούνται καί ύπδ τίνος όρισθήσεται 
ή τούτων διεύθυνσις.

Άπεφαίσθη να άπευθυνθή αϊτησις χρημάτων πρδς τήν Αδελφότητα. 
Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς
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’Έκτακτος συνεδρίασις τής 24ης ’Ιανουάριου τοϋ έτους 1890 
Προεδρεύοντος τοϋ ’Αντιπροέδρου κ. Ά ρ. Χατζαναστάση, άναγινώ- 

σκονται καί έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προηγούμενης συνεδριάσεως.
Διά τήν ένσκή-ψασαν νόσον τοΰ επιδημικού κατάρρου μετά προηγου- 

μένην^γνωμοδότησιν τών ιατρών, έκρίθη αναγκαία ή διακοπή τών μαθημά
των έπί τινας ήμέρας, φόβω τοϋ -κολλητικού τοΰ νοσήματος. Συνεπώς τά 
μαθήματα διεκόπησαν άπό τής 3ης Ίανουαρίου ένεστώτος έτους μέχρι τής 
22ας τοϋ αύτοϋ. ’Ή δη, σύν Θεώ, τοϋ νοσήματος ευρισκομένου είς ϋφεσιν, 
άπεφασίσθη ή συνέχεια τών μαθημάτων άπό 22ας τοΰ αύτοϋ. Έκλεγέντος 
Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως τοϋ πρώην Λήμνου Σεβασμιωτάτου Κυρίου 
Κυρίλλου, άπεφασίσθη νά τηλεγραφηθώσιν αύτφ τά συγχαρητήρια τής ’Εφο
ρείας έπί τώ αίσίω διορισμώ. Έίπειδή ικανός άπωλέσθη χρόνος διά τήν 
διακοπήν τών μαθημάτων, ένεκα τής ένσκηψάσης νόσου διά τοΰτο συμφώ- 
νως πρός τήν έπί τούτω αΐτησιν τοϋ κ. Διευθυντοϋ τοΰ Γυμνασίου άπεφα
σίσθη δπως έφέτος μή γίνωσιν αί συνήθεις έπαναλήψεις τών μαθημάτων 
διά τούς έξαμηνιαίους διαγωνισμούς, άλλ’ άμέσως συνεχισθώσι τά  τακτικά 
ημερήσια μαθήματα. Τά δέ μαθήματα τής α ' έξαμηνίας έπαναληφθώσιν 
έν τφ  τέλει τοϋ σχολικοΰ έτους, δτε γίνονται οί ενιαύσιοι διαγωνισμοί, δια- 
τηρουμένης πάντοτε άκεραίας τής διδασκομένης ύλης καί παρεκτεινομένου 
μόνον τοϋ χρόνου τών επαναλήψεων.

Άνεγνώσθη αίτησις τοϋ κ. Σαραντοπούλου, ζητοϋντος τόν διορισμόν 
του συνεπείςι τής άποβιώσεως τού έπιστάτου τοϋ ένταΰθα Ζαππείου Π αρθε
ναγωγείου, κενωθείσης ταύτης τής θέσεως. Ή  αίτησις αύτη άπερρίςιθη πρός 
τό παρόν, άποφασισθέντος νά μήν άντικατασταθή ό υπάλληλος οΰτος. Έ π ί 
τή προσεχή έορτή τών τριών Ίε0αρχών, άποφασίξεται νά προσκληθώσι δι’ 
Ιδιαιτέρων προσκλητηρίων ή Αύτοϋ Έξοχότης ό διευθυντής τής Παιδείας 
Σουρουρή Βέης, διά μέσου τής 'Ιεράς Μητροπόλεως καί αί αύτών έξοχότη- 
τες οί Πρόξενοι Ρωσίας καί Ελλάδος δπως τιμήσωσιν διά τής παρουσίας 
των, τήν έορτήν ταύτην.

Συνεδρίασις 10ης Φεβρουάριου 1891 
Προεδρεύοντος τού πρεσβυτέρου τών μελών τής ’Εφορείας άναγινώ- 

σκονται καί έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προηγούμενης.
Ληφθείσης ύπό σπουδαίαν έποψιν τής έκρύθμου καταστάσεως είς ήν 

διατελει τό ήμέτερον Γυμνάσιον ύπό πάσαν έποψιν, κατάστασιν, ήτις άπειλεΐ 
νά περιστήση τά κατ’ αύτό είς πλήρη παραλυσίαν, ένεκα Ιδίως τής καθυστε- 
ρήσεως τής διευθύνσεως έν τή έκπληρώσει τών καθηκόντων αύτής άποφα- 
σίξετάι δπως συνταχθή υπόμνημα έκτεγώς άναφέρον τά τής καταστάσεως 
ταύτης, ώς καί τά αίτια τά παραγωγικά αύτής, καί τό υπόμνημα τοΰτο δια- 
βιβασθή δπου δει άρμοδίως. Ε ίς τήν άπόφασιν ταύτην προέβη ή Έφορεία 
καί αύτή συλλέξασα τάς σχετικάς πληροφορίας καί αύτοπροσώπως έξετά-
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σασα τά αράγματα καί παρά τών καθηγητών έξακριβώσασα αυτά, ούτως 
ώστε πεισθεΐσα περί τής αλήθειας τών συμβαινόντων, πρσέβη «ίς -την από- 
φασιν ταύτην, 'Επειδή κατηγγέλθη δτι οί διδάσκαλοι Ίλδιριμίου παραγγέλ- 
λουσι τοΐς μαθηταϊς νά φέρωσι μεθ’ έαυτών άνά εν τεμάχιον ξύλου άποφα- 
σίζεται νά γραφή τή έφοροεπιτροπή Ίλδιριμίου δπως φροντίζουσα περί 
αγοράς ξύλων προλάβη τήν κατάστασιν ταύτην.

Ό  Άδριανουπόλεως Κύριλλος

Συνεδρίασις 3ης Ίανουαρίου 1892 
'Τπό τήν προεδρείαν τού αντιπροέδρου κ. Κ. Δήμησσα, άνεγνώσθη 

άπάντησις τής εντίμου Δημογεροντίας δι’ ής άνακοινοΐ τή Έφορείςι δτι αί 
δαπάναι τού υπό τού κ. Α. Ξανθοπούλου ύπ’ ένοίκιον παντοπωλείου δι’ έπι- 
σκευήν τής στέγης καί τών τοίχων έξ ήμισείας γίνωνται ύπδ τού ένοικιαστού 
καί τής ’Εφορείας· διά δέ τά γενόμενα ήδη προσφέρει ή Δημογεροντία. Είς 
τήν έρώτησιν τής νηπιαγωγού τού έν Ίλδιριμίω  Νηπιαγωγείου, τίνα αλφα
βητάρια ώρισεν ή ’Εφορεία διά τά Νηπιαγωγεία, άπεστάλη άπάντησις, δτι 
ώς τοιαύτα ώρίσθησαν τά τού X . Παπαμάρκου, άλλ’ έπειδή έξηντλήθησαν 
ταύτα, δύναται νά προμηθεύση είς τά νήπια έκ τών υπαρχόντων καί εύθη- 
νοτέρων. Συνεπείς* δηλώσεως τού κ. I. .Πετράκη, δτι έξασκεΐται πίεσις ύπδ 
τής Αυτού Σεβασμιότητος Α γίου  Άδριανουπόλεως έπί τών διδασκάλων 
Π . Αθανασίου καί Ν. Κανναβά, δπως έγκαταλείψωσι τδ είς ο ένδιαιτώνται 
οίκημα, χάριν τών αδίκων αιτιάσεων τών κ. Α. Μαυρίδου καί λοιπών, άπε- 
φασίσθη δπως τήν πρωίαν τής προσεχούς Κυριακής μεταβή έν σώματι ή 
Έφορεία είς τήν Α. Σεβασμιότητα καί παρακαλέση ταύτην δπως ού μόνον 
παύση πιέζουσα τούς άνω είρημένους διδασκάλους, αλλά καί ύπερασπισθή 
αυτούς χάριν τής ηθικής ύπολήψεως αυτών, αδίκως προσβαλλόμενης καί 
τής αξιοπρέπειας τής Κεντρικής ’Εφορείας. . .

Συνεδρίασις τής 24ης Ίανουαρίου 1892 
'Τπδ τήν προεδρείαν τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ήμών παρε- 

δόθη δ Αος τόμος τής Ζωγραφείου Βιβλιοθήκης έκ δωρεάς τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου. Άπεφασίσθη καί έστάλη συλ- 
λυπητήριον τηλεγράφημα εις τούς συγγενείς τού άρτι άποβιώσαντος μεγάλου 
ευεργέτου τού ’Έθνους αειμνήστου Κ. Ζάππα. Άνεγνώσθη καί ύπεγράφη 
ευχαριστήριος γραφή πρδς τόν Π . Άλτιναλμάξην διά τήν δγδοηκοντάλιρον 
δωρεάν τού μακαρίτου πατρδς αυτού Έμμ. Άλτιναλμάξη. Άνεγνώσθη έγ
γραφον τής έντιμου Δημογεροντίας, δι’ ού άνακοινοΐ τή Κεντρική Έφορείρ:, 
δτι ό άποβιώσας μακαρίτης Α ντώνιος Δημητρίου, γαλακτοπώλης, έδώρησε 
τή ’Εκπαιδεύσει τού ’Έθνους ήμών, δυνάμει έπισήμου διαθήκης, ύπ’ άριθμ. 
56 καί ήμερομηνίαν 20 Ιουνίου 1891, τήν έν Ταούκ - Καπού κειμένην ιδιό
κτητον αυτού οικίαν (μούλκι) μετά τού ύπ’ αυτήν Μπουξχανά, γαλακτοπω
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λείου, καί Σεντουκτούδικον, έπί τώ δρω τοΰ νά νέμηται τά ένόίκια τούτων 
ή άτεκνος σύζυγος αύτοΰ Μαριγώ, έκτος τοΰ Σεντουκτούδικου, τοΰ όποιου 
τό ένοίκιον νέμηται ή Δημογεροντία. Διά τό ένοίκιον τοΰτο άπεφασίσθη νά 
παρακληθή ή Δημογεροντία νά παραχωρήση τό ένοίκιον τοΰ άνω είρημένου 
Σεντουκτούδικου ύπέρ τοΰ ταμείου τής έκπαιδεύσεως, ώς μάλλον συνάδον τή 
προθέσει τοΰ δωρητοΰ καί θεραπεΰον πολλάς άνάγκας αύτής. Έ π ί τή έγ- 
γράφψ αίτήσει τής έντιμου Δημογεροντίας άπεφασίσθη νά σταλή είς ταύτην 
ή διαχείρισις τοΰ ταμείου τής έκπαιδεύσεως τών έτών .1889 —  1890 πρός 
έξέλεγξιν. Πρός τούτοις έστάλη συλλυπητήριος έπιστολή το ΐς . άνεψιοΐς τοΰ 
άειμνήστου εύεργέτου Κωνσταντίνου Ζάππα έπί τώ θανάτω. αύτοΰ. Επίσης 
νά προσκληθώσιν οί άντιπρόσωποι τοΰ ’Έθνους ήμών έπί τή εορτή τών τριών 
Ιεραρχών. Ό  Άδριανουπόλεως Κύριλλος.

Συνεδρίασις 11ης ’Ιουνίου 1893
Παρόντων τών κ.κ. Θωμά Καλλιβούλου, Κ. Σακελλαρίου, Ν. Ζουπάν 

καί Ε. Άργυριάδου, άνεγνώσθησαν άναφοραί τών διαδσκάλων JSI ικ. Καννα- 
βοπούλου καί I. Βαρβαγιάννη, δι’ ών έγκαλοΰσιν άλλήλους, ώς τοΰ μέν έξυ- 
βριζομένου έπί παρουσία τών μαθητών, τοΰ δέ ώς κωλύοντας τούς μαθητάς 
νά μελετώσι κατά τά διαλείμματα τό μάθημα τής γεωγραφίας δπερ αύτός 
διδάσκει. Ό  διευθύνων τάς άστικάς σχολάς Κ. Περισοράτης, κατά τόν έτε
ρον τών άναφερομένων έλαβε γνώσιν τής καταστάσεως, ύποσχεθείς νά έπαν- 
ορθώση τάς άταξίας, ήμέλησεν δμως νά πράξη τοΰτο, περιορισθείς είς υπο
σχέσεις, παραπονούμενος καί ό ίδιος κατά τών ύπό τήν διεύθυνσίν του, 
διδασκάλων ώς άνέυλαβώς πρός αύτόν φερομένων καί άπειθούντων, καί 
όνομαστί κατά τών κ.κ. Αθανασίου, τοΰ διευθύνοντος τό τμήμα τοΰ Ά γ . 
Νικολάου, ώς μή έννοοΰντος νά ύπαχθή είς σχέσιν έξαρτήσεως άπ’ αύτοΰ 
καίτοι γενικοΰ τών άστικών σχολών διευθυντοΰ τυγχάνοντος, ώς άποδεικνύει 
καί ή άπ’ εύθείας τή Έφορείμ διαβίβασις τοΰ προγράμματος τών έξετά- 
σεων τής Σχολής, ήν διευθύνει καί δπερ ίεραρχικώς δι’ αύτοΰ έδει νά δια- 
βιβασθή. Σκέψεως γενομένης έπί τής καταστάσεως μαρτυρούσης δτι δ μέν 
διευθύνων τάς Άστικάς σχολάς, όλίγον έξασκεΐ έπί τών ύπό τήν διεύθυνσίν 
του τεταγμένων διδασκάλων κΰρος, ούτοι δέ άφ’ έτέρου δέν εύρίσκονται, ώς 
μή ώφειλε, είς όμαλάς πρός άλλήλους σχέσεις, τοΰθ’ δπερ έπιβλαβώς επιδρά 
έπί τε τής διανοητικής ώς καί έπί τής ήθικής μορφώσεως τών μα\θητών, 
άπεφασίσθη νά προσκληθώσι καί νουθετηθώσι δεόντως, δπως συνενωθώσιν 
έφεξής, λαμβάνοντες σπουδαιότερον ύπ’ όψει τά καθήκοντα τής αποστολής 
των, απερ φαίνονται λησμονοΰντες.

Κατά τήν αύτήν συνεδρίαν, ό έπιτροπεύων τόν άπόντα Μητροπολίτην 
Πρωτοσύγκελος, άνήγγειλε τή Έφορεί<? δτι συνεπείς γενικοΰ μέτρου τής 

Κυβερνήσεως, όφορώντος τάς καθ’ άπαν τό κράτος ύφισταμένας καί λει- 
τουργούσας σχολάς, ή ένταΰθα Διεύθυνσις των τής Παιδείας προσεκάλεσε
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τήν I. Μητρόπολιν νά έφοδιάση καί τάς Άστικάς σχολάς διά τής ειδικής 
Κυβερνητικής άδειας, τή προκαταβολή δέκα χρυσών γροσίων, ώς τέλους 
χαρτοσήμου, δι’ έκάστην σχολήν άδειαν Ιδιαιτέρως έκδοθησομένην. Τά τέλη 
ταΰτα καταβάλλονται έφ’ άπαξ κατά τήν τών αδειών έκδοσιν. Είς τήν διά 
τής Α. Πανοσιολογιότητος έπίσης διαβιβασθεΐσαν τή Έφορείρ έρώτησιν 
τής Δημογεροντίας, περί τών μέτρων απερ σκέπτεται νά λάβη ή Έφορεία 
ώς πρός τήν μέλλουσαν τών σχολών συντήρησιν, έδόθη ή άπάντησις δτι πριν 
ή άφιχθή ή παρά τής προς ύποστήριξιν τής Ελληνικής Παιδείας περιμενο- 
μένη άπάντησις περί τής άναστολής ή έξακολουθήσεως τής χρηματικής αυ
τής επικουρίας, είς ούδεμίαν δύναται νά προβή άπόφασιν, έξαρτωμένην έκ 
τής τοιάσδε άπαντήσεως, άλλ’ έάν βραδύνη πέραν ορίου τινός, κατ’ άνάγκην 
ληφθήσεται ή ύπό τών περιστάσεων ύπαγορευομένη άπόφασις, ήτις καί 
έγκαίρως γνωστοποιηθήσεται τή Έφορείρ.

Συνεδρίασις 1ης Νοεμβρίου 1895 
Προεδρεύοντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου άποφασίξεται νά 

άγορασθώσι βιβλία διά τούς άπορους μαθητάς κατά τόν ύπό τού Γυμνασιάρ
χου δοθέντα κατάλογον, έκτος έκείνων τά όποια εύρίσκονται έν τή βιβλιο
θήκη τού Γυμνασίου, έστω καί διαφορετικών έκδόσεων, τά δέ μή εύρεθησό- 
μενα έν άμφοτέραις ταΐς πηγαΐς ταύταις νά παραγγελθώσιν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Επειδή έστάθη άδύνατον νά εύρεθή κατάλληλος τουρκοδιδάσκα- 
λος, ώς άπήντησεν δ διευθυντής τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, διά τό 
Γυμνάσιον μας άπεφασίσθη νά διορισθή ώς τοιούτος ό ένταύθα κ. Παρα- 
σκευας Θεοδώρου, γνωστής τής Τουρκικής καί κάτοχος άρκετών προσόντων.

Κατάλογος και αντιμισθία τού διδάσκοντος προσωπικού 

τού Γυμνασίου 1896 —1897

’Ιωάννης Βεργάδης (διευθυντής ομογενών) ..............  λίρ. όθ. 120
’Απόστολος Κωνσταντίνου Καθηγητής Φιλολογίας » » 80
Γεώργιος Οικονόμος Καθηγητής Φ ιλ ο λ ο γ ία ς   > » 80
’Αθανάσιος ΟΙκονομίδης Καθηγητής Μαθηματικών » » 100
’Αλέξανδρος Μακκάς Καθηγητής Γαλλικής  * » 66
Παρασκευάς Θεοδωρίδης Καθηγητής Τουρκικής . . .  » » 40
’Αλέξανδρος Ζώτος Καθηγητής Ελληνικών, Ιερώ ν

καί έπόπτης..........................    » » 60
Ίω . Ραπτάρχης ’Επιμελητής Συνταξιούχος   > » 15
Πέτρος Χατξημιχαήλ θ υ ρ ω ρ ό ς   > > 24
Θεόδ. Βασιλείου Είσπράκτωρ  > » . 25
Γεράσ. Μακρίδης Μουσικοδιδάσκαλος.............................   » > 10
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Προάστειον Κιγικίου

Ίω . Περισοράτης Διευθυντής τής Αστικής Σχολής λίρ. όθωμ= 60
Κων)νος Παπαγιαννόπουλος Δ ιδάκαλος  » » 36
Λ. Διαμαντής Διδάσκαλος . . .   ............. · .   » » 30
Σοφία Μακρίδου Διευθύντρια Παρθεναγωγείου . . . .  » » 38
Εύθ. X ''Μ ιχα ήλ  Διδάσκαλος··  » » 24
Ά θηνα  Νικολάου Ν η π ια γ ω γ ό ς ................................  · ·. » » 33
’Αναστασία Κωνσταντίνου βοηθός . . . .    » » 15

Προάστειον Κιρισχανέ

Στέφανος Γεωργιάδης Διευθυντής Αστικής Σχολής λίρ. όθωμ. 45
Βλάσιος Γεωργίου Δ ιδάσ καλος  » » 30
Εΰάγγ. Παπαγεωργίου Δ ιδάσ καλος................. ...........  » » 25
Έλισσάβετ Παπαδοπούλου Διευθύντρια Π αρθ)γω γείου » » 38
Εύάγγ. Χ "Ά ντω ν ίο υ  Διδάσκαλος  τ> τ> 24
Σεβαστή Κωνσταντίνου Ν η π ια γ ω γ ό ς   τ> » 33
Μαρία Πάσχου β ο η θ ό ς   » » 15

Προάστειον Ίλδιριμίου

Γεώργιος Δήμου Διευθυντής Αστικής Σχολής λίρ. όθωμ. 50
’Ηλ. Ή λιάδης Α ' Δ ιδάσκαλος................................... · · . τ> τ> 33
Β. Παπαδόπουλος Β ' Διδάσκαλος . .     » » 30
Μεν. Μαργαριτίδης Γ ' Δ ιδάσ καλος  » » 30
Μαρία Γεωργίου Διευθύντρια Παρθεναγωγείου . . . .  » » 38
’Αναστασία Πασχαλίδου Α ' Διδασκάλισσα . . .  . . .  » » 24
"Αννα Παπαστεργίου καί Σουλτάνα Ίωάννου βοηθοί » » 24
Μαρία Δημητρίου Ν η π ια γ ω γ ό ς   » » 33
Εύφρ. Βασιλείου Βοηθός   . . .  » » 15

Προάστειον Κούμ - Μαχαλά 
Μιχ. Νικολαΐδης Διευθυντής Άρρεναγωγείου . . .  . . .  λίρ. όθ. 27

’Αστική σχολή

Σπυρ. Παναγιωτόπουλος Δ ιευ θ υ ντή ς   λίρ. όθωμ. 80
Άπόστ. Θεοδωρίδης Διδάσκαλος   » » 52
Γ. Σαββάπουλος Διδάσκαλος » » 50 .
Ά θαν. Παυλιάδης Δ ιδάσ καλος.................................... . . .  » » 55
Μιλτ. Δουκίδης Διδάσκαλος.. .     » » 45
Π αν. Παπαευθυμίου Δ ιδάσκαλος...     » » 30

’ Άπόστ. Δημητρίου Πάιδονόμος     » » 5
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Ζάππειον

Ασπασία Ζήση Διευθύντρια.............. .   λίρ. όθωμ. 80
Βασ. Γρηγοριάδης Κ α θ η γ η τ ή ς   » » 80
Γ. Λαμπουσιάδης Διδάσκαλος..................................... .....  » » 70
Εύπραξία Φάσσου Διδάσκαλος (δωρεάν διά το 95— 96) τ> » 40
Ζηνοβία Νέστορος Δ ιδασκάλισσα........................................  » » 40
Ζωή Βλαχοποΰλου Διδασκάλισσα................................... ... » » 40
Ουρανία Δημητρίου Διδασκάλισσα ................................. τ> » 33
Εύφρ. Σπανοϋ Διδασκάλισσα................................................  » » 17
Αίκ. Καλούδη Διδασκάλισσα........................  · · ................. » » 17
Έλευθ. Παπαϊωάννου Έ πιμελήτρια. ...............................  » ι> 24
Ά θαν. Βλασίου Θυρωρός . . .  ................................  . . .  » » 19.50

Νηπιαγωγεΐον Ά γ . Γεωργίου

Χρυσή Βασιλείου Ν η π ια γ ω γ ό ς   ■ ■. . . .  . . .  λίρ. όθωμ. 20
Χαρίκλ. Στεφάνου παραμάνα.............................................·.. » » 8.13

Συνεδρίασις τής 20ής Σεπτεμβρίου 1896 
Προεδρεύοντος τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου ληφθείσης ϋπ’ δψει τής 

αΐτήσεως τών οικογενειαρχών ιερέων και διδασκάλων δπως άπαλλαγώσι τής 
ΰποχρεώσεως καταβολής διδάκτρων διά τά είς τά δημόσια διδακτήρια διδα
σκόμενα τέκνα αυτών, ένεκρίθη και άπεφασίσθη ΐνα έξαιρεθώσιν οί είρη- 
μένοι τής ΰποχρεώσεως καταβολής διδάκτρων, εκτός τών εύποροϋντων. 
Κατά τήν αυτήν συνεδρίαν ένεκρίθη νά άπευθυνθή πρός τόν έκ τών όμογε- 
νών ιατρόν άξιότιμον κ. Χρήστον Δούλάν παράκλησις δπως άναλάβη τήν δι
δασκαλίαν τοϋ μαθήματος τής ανθρωπολογίας είς τήν πρώτην τάξιν τοϋ 
Γυμνασίου. Πρός συλλογήν αϋτοπροαιρέτων συνδρομών ύπέρ τοΰ ταμείου 
τών ’Εκπαιδευτηρίων τής Κοινότητος παρά τών ένταΰθα έγκριτων ομογε
νών έντοπίων καί ξένων, ένεκρίθη νά καταστρωθή κατάλογος τοιούτων καί 
διορισθή έπιτροπή άπαρτιξομένη έκ τών κ.κ. Μ. Κυριαζοποΰλου καί Μ. 
Δούλά, δπως πέριερχομένη έξαιτήσηται τήν υλικήν αύτών ύποστήριξιν.

Συνεδρίασις τής 26ης Φεβρουάριου 1897 
Προεδρεύοντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου άνακοινοϋται δτι 

διά τήν άνοικοδόμησιν τοϋ έν Γιλδιριμίω Παρθεναγωγείου διωρίσθη έπι
τροπή έπί τής οίκοδομήσεως άπό μέρους τής Κεντρικής Έφορείας. Σχετι- 
κώς μέ τήν αΐτησιν, ήν υπέβαλε τή Έφορείςι δι’ άναφοράς της, ώς πρός τήν 
οίκίαν της τήν άφιερωθεΐσαν προλαβόντως είς τά δημόσια εκπαιδευτήρια, έν 
συνεδριάσει κοινή τών δΰο Σωμάτων Δημογεροντίας καί ’Εφορείας, άπε
φασίσθη νά τή κοινοποιηθή δτι έάν καταβάλη δσα ή ’Εφορεία μέχρι τοΰδε 
έχει πληρώσει διά φόρους τής άφιερωθείσης οικίας είς τό ταμεΐον τής Έκ-
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παιδεύσεως, ή Έφορεία παραιτεϊται τών έπί τή είρημένης οικίας άπαιτή- 
σεών της. Δικαίωμα πρόσθετον διά τήν οικονομικήν μεταβίβασιν τών έν 
Ταχτακαλέ κτημάτων τής έκπαιδεύσεως έπ’ όνόματι τής Κας Ευφροσύνης 
Μ. Κυριαζοπούλου, άνερχόμενον είς λίρας τουρκικάς οκτώ (Ά ρ ιθ . 8), ένε- 
κρίθη νά καταβληθώσιν ύπό τού ταμείου τής Έκπαιδεύσεως καί εστάλη ο 
κ. Ταμίας νά μετρήση τό είρημένον ποσόν. Άπηυθύνθη αυθημερόν τω έν 
Φιλιππουπόλει δικηγόρω κ. Ά χ . Μακρίδη ευχαριστήριος έπιστολή έπί τή προ- 
θύμψ γνωμοδοτήσει του περί τής διαθήκης τού έκ Καραβουρνάρ Άριστ. 
X ' 'Νικολάου.

Συνεδρίασις τής 16ης Μαίου 1897 
Προεδρεύοντος τού Σεβ. Μητροπολίτου, ή Α. Σεβασμιότης διώρισεν αν

τιπρόεδρον τής Εφορείας, διά τήν έπίβλεψιν δέ τών κτημάτων τής έκπαι- 
δεύσεως συμφώνως τώ 26 άρθρω τού κανονισμού τής Εφορείας τής Έλλην. 
έκπαιδεύσεως επιτροπήν. Πρός έπίβλεψιν δέ τών διαφόρων Σχολών δπως 
έπισκέπτεται αύτάς κατά καιρούς θεωρηθέντος τού μέτρου τούτου ώς συν- 
τελεστικού εις ύπόθαλψιν τού ζήλου τού διδάσκοντος προσωπικού καί τής 
φιλοτιμίας καί τής άμίλλης τής διδασκόμενης νεολαίας.

Συνεδρίασις τής 13ης Τουνίου 1897 
Προεδρεύοντος τής Α. Σεβασμιότητος τού Μητροπολίτου. Κατά ταύτην 

δ πρόεδρος κατατίθησι σημείωμα τού είς τήν έκπαίδευσιν τής περιφερείας 
ύπό τής έπιτροπής χορηγούμενου διά μίαν τετραμηνίαν μετά τών ονομάτων 
τών χωρίων καί τού ένί έκάστω άναλόγου ποσοστού, άνερχομένου έν συνόλφ 
είς λίρας Τουρκίας 94,30.

Τή προτάσει τού Προέδρου έγκριθείσης καί ύπό τής Εφορείας άπεφα
σίσθη διά πλειοψηφίας νά χορηγηθή ποσόν έκ λιρών οθωμανικών 75, λόγω 
δανείου έκ τού ταμείου τής Εφορείας είς τό ταμεϊον τής Έκπαιδεύσεως τό 
ύπό τής ίερας Μητροπόλεως διαχειριζόμενον τής έθνικής τών περιχώρων 
έκπαιδεύσεως. Κατά τήν αυτήν συνεδρίαν άνακοινοΐ τή Έφορείρ δτι ό έκ 
τών ήμετέρων συμπολιτών άρτι άποβιώσας X "Γ εώ ργιος Μιχαήλ, σιτέμπο
ρος, διά διαθήκης του, κληροδοτεί είς τήν Ελληνικήν Έκπαίδευσιν λίρας 
όθωμανικάς διακοσίας πεντήκοντα (250), τάς οποίας καί παραδίδει είς τόν 
ταμίαν τής Εφορείας τής Ελληνικής Έκπαιδεύεως. ΕΙτα άναγινώσκεται 
προσκλητήριον τής έν Ίλδιριμίω  Αδελφότητος «Αγάπη», δπως παραστή 
κατά τάς τή 15η ίσταμένου τελουμένας εξετάσεις τού αυτόθι Νηπιοπαρθενα- 
γωγείου ή Έφορεία μετά τού Προέδρου. Επειδή κατά τήν ήμέραν έκείνην 
συμπίπτουσιν αί εξετάσεις τού Γυμνασίου καί αποβαίνει αδύνατος ή μετά- 

θασις είς Ίλδιρίμιον τής Εφορείας ένεκρίθη νά σταλή ιδιαιτέρα έπιτροπή 
δπως αντιπροσώπευση αυτήν κατά τάς εξετάσεις. Κατά τήν αυτήν συνεδρίαν 
ή Έφορεία θεωρεί καθήκον της ίερόν νά παρακαλέση τήν Α. Σεβασμιότητα 
δπως έγγράψη τό δνομα τού αειμνήστου κληροδότου X ''Γ εω ργίου , είς τόν
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κατάλογον τών μεγάλων ευεργετών τής Κοινότητος, όπως μνημονεύεται ές 
αεί ή ευεργεσία καί εύλογεϊται ή μνήμη τοΰ μεγάλου τής Κοινότητος ήμών 
ευεργέτου καί ινα ή θεάρεστος αύτοΰ πράξις εύρη καί ετέρους μιμητάς.

Συνεδρίασις τής 3ης Φεβρουάριου 1899
Προεδρεύοντος τής Α. Σ . τοΰ Μητροπολίτου, παρόντων τών κ.κ. Μ. 

Κυριαζοπούλου, Ί ω . Π ετράκη, Καταπόδη, Μ. Άλευροπούλου καί Ά ργυρ ιά - 
δου, άνακοινοϋται υπό τής Α. Σεβασμιότητος τό εξής πρός τήν Ε φ ορείαν 
έγγρα φ ον:

’Αξιότιμοι Κύριοι. Ή  μέριμνα ήμών υπέρ τών Εκπαιδευτηρίων τής 
δευτέρας ήμών Πατρίδος, τής Άδριανουπόλεως, έστίν ενδελεχής, ώς τοΰτο 
γνωστόν καί ύμϊν τυγχάνει, έπιθυμοΰντες όμως καί πως πρακτικώτερον νά 
συντελέσωμεν είς τήν πρόοδον αυτών, κατεθέσαμεν σήμερον είς τήν Τράπε
ζαν Μ. Άλτιναλμάζη καί Σία λίρ. Τουρκίας εκατόν πεντήκοντα (άριθ. 150) 
έπ’ όνόματι τών Ελληνικών ’Εκπαιδευτηρίων Άδριανουπόλεως καί είς δια
ταγήν τής Κεντρικής έπί τής Έκπαιδεύσεως Εφορείας διά μίαν τριετίαν 
έπί δεκαλίρω τόκιρ αυτών έτησίως, αίτινες θά είσπράττωνται έπί αποδείξει 
τοΰ κατά καιρόν Ταμείου αυτής. Έπισυνάπτοντες δι’ ώδε τό ομόλογον υπο
γραφής Μ. Άλτιναλμάζη καί Σ ία έκφράζομεν τήν έπιθυμίαν ήμών, ινα είς 
τό τέλος τής τριετίας, αί ώς άνω 150 λίραι καί πάλιν κατατεθώσιν ή έν τή 
αυτή Τραπέζη ή έν άλλη, τήν έπί τόκω, άμα δέ καί τήν ευχήν ινα καί δωρεαί 
καί κληροδοτήματα γινόμενα είς τό μέλλον κατατίθενται έν τινι Τραπέζη 
όπως σχηματισθή σπουδαΐόν τι κεφάλαιον, ούτινος μόνον οί τόκοι νά διατί- 
θηνται υπέρ τής Έκπαιδεύσεως πρός έξασφάλισιν τοΰ μέλλοντος τών Ε κπα ι
δευτηρίων ήμών. Έ π ί τούτοις διατελοΰμεν μετά πολλής αγάπης.

Έ ν Άδριανουπόλει τή 3η Φεβρουάριου τοΰ 1899.

Πρός τήν Άξιότιμον κεντρικήν έπί τής Ελληνικής Έκπαιδεύσεως 
Εφορείαν έν Άδριανουπόλει.

Τό έν τώ ανωτέρω έγγράφω άναφερόμενον ομόλογον τής υπογραφής 
Μ. Άλτιναλμάζη καί Συντροφιά έχει έπί λέξει ώς έξής:

A n d ria n o p le  le  3/15 Φεβρουάριου 1899. Διά λίρ. Ό θ . 150.

«Έλάβομεν παρά τής Κεντρικής έπί τής Ελληνικής Έκπαιδεύσεως 
Άδριανουπόλεως Εφορείας λίρας Όθωμανικάς εκατόν πεντήκοντα, δωρεάν 
τής Α. Σεβασμιότητος τοΰ Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως κυρίου Κυρίλ
λου, υπέρ τών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Άδριανουπόλεως, τάς όποιας 
θά πληρώσωμεν μετά τρία έτη άπό τήν σήμερον είς τήν διαταγήν τής κατά 
καιρόν Κεντρικής έπί τής Ελληνικής Έκπαιδεύσεως Εφορείας ,πληρώνον- 
τες άμα αυτή είς τό τέλος έκάστου έτους δέκα (άριθ. 10) λίρας Ό θω μανι
κάς, τόκον αυτών έπί ίδιαιτέρρ τοΰ Ταμίου αυτής αποδείξει καί είς ένδειξιν»

«Θρακικά» 11
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δωρεμ, περιτράνως έκδηλούσης τό ύπέρ τής ακμής καί έξασφαλίσεως τής 
συντηρήσεως, τό μέγα καί ειλικρινές ενδιαφέρον, ή Εφορεία υπέβαλε τάς 
ευχαριστίας καί τήν ευγνωμοσύνην αύτής τό πρώτον, εΐτα δέ επιθυμούσα 
νά συντελέση δπως ή έν τώ δωρητηρίω τής Α.Σ. εγγράφω έκφρασθεϊσα επι
θυμία καί ευχή, ήν δμοθύμως συμμερίζεται καί εγκρίνει, αποφασίζει δπως 
ή τή πρωτοβουλίμ τοΰ Σ. Μητροπολίτου καί Προέδρου τής Έφορείας τών 
άνωτέρω έκ λ. Ό θω μ. 150 πρώτη καταβολή χρησιμεΰση ώς πυρήν ιδιαιτέ
ρου άποθεματικοΰ κεφαλαίου αύξανομένου συν τώ χρόνω τή προσθήκη τών 
ενδεχομένων δωρεών καί κληροδοτημάτων διά νά έξασφαλισθή έν τώ μέλ- 
λοντι ή σταθερά συντήρησις αύτών. Έ π ί τούτφ άναγκαΐον θεωρεί δπως τήν 
άπόφασιν ταύτην σεβασθώσιν αί διάδοχοι Έφορεΐαι άναγνωρίζουσαι τήν 
σπουδαιότητα αύτής καί τήν έπίδρασιν ήν άναποφεύκτως έξει έπί τής μελ- 
λούσης τύχης καί τής άκμής τών ήμετέρων έκπαιδευτηρίων άποδεχθώσι τόν 
υποχρεωτικόν καί δι’ αύτάς χαρακτήρα αύτής περί τοΰ άναφαιρέτου τών 
είς τοΰτο εφεξής ώρισμένων καταβολών καί τής μή χρησιμοποιήσεως αύ
τών έν ούδεμιμ προφάσει είς τάς άνάγκας τής τρεχούσης τών σχολείων υπη
ρεσίας, μέχρις ού οί τόκοι αύτών αύξηθώσιν είς ποσόν επαρκές είς τήν τα
κτικήν τών σχολών ήμών συντήρησιν. Ψήφισμα κατά τήν άνωτέρω έννοιαν 
συνταχθήσεται δπως άναρτηθή έν τή Έφορεί$ ύπομιμνήσκον τήν πιστήν τών 
άναφερομένων τήρησιν είς έπιτυχίαν τοΰ μεγάλου σκοπού ον έστοχάζετο ό 
Σεβασμιώτατος ήμών Πρόεδρος τήν δωρεάν ταύτην πάνυ γενναιοφρόνως 
ποιούμενος.

Συνεδρίασις τής 11ης ’Ιουνίου 1900

Προεδρεύει ό Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφ. Δανιηλίδης. Προσέρχεται ό 
Γυμνασιάρχης κ. Ά θαν. Ίω αννίδης καί δίδει πληροφορίας περί τών ύπό 
τοΰ Καθηγητοΰ τών Ιερώ ν κ. Στεφ. Άθανασιάδου ένεργουμένων καί περί 
τής διδασκαλίας αύτοΰ έπ’ έσχάτων. Άνακοινοΐ δτι δ κ. Άθανασιάδης ύπε- 
κίνησε τούς μαθητάς είς στάσιν έναντίον τών άρχών, αύτοΰ, Ίεράς Μητρο
πόλεως καί Έφορείας δούς σχέδιον εύχαριστηρίου είς τούς μαθητάς τής 
Βας τάξεως τοΰ Γυμνασίου κατ’ ιδίαν αύτοΰ σύνταξιν καί προφορικάς οδη
γίας είς τούς τής Δης τάξεως πρός σύνταξιν δμοίου εύχαριστηρίου διά τόν 
είρημένον καθηγητήν, έν οίς νά προσβάληται ή I. Μητρόπολις καί ή Κεν
τρική Εφορεία διά τήν άπόλυσιν αύτοΰ. Τά σχέδια ταΰτα άνέγνωσεν ό κ. 
Γυμνασιάρχης έπιπροσθέσας δτι οί μαθητα'ι διαπληκτίζονται ήδη διαιρε- 
θέντες είς δύο μερίδας έπί τούτφ υποκινούμενοι ύπό τοΰ είρημένου Κα8η- 
γητοΰ καί μάλιστα ό μαθητής τής Δης τάξεως Μαυρομάτης, τυφλόν δργανον 
τούτου καί τίνος όμόφρονος αύτώ δι’ άπειλών, ύποσχέσεων καί βίμ άπέσπα- 
σε τάς ύπογραφάς τών συμμαθητών αύτοΰ, έφ’ ώ ό κ. Γυμνασιάρχη; διά 
τά τυχόν έν τώ μέλλοντι συμβησόμενα άπεκδύεται πάσης εύθύνης. Έξηκρί- 
βωσε δέ ταΰτα δ Καθηγητικός Σύλλογος δ ι’ αύστηρών άνακρίσεων έν τή
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τελευταίρ Συνεδρία ής to Πρακτικόν άνέγνω. Έ ν τη έκτάκτψ ταύτη συνε
δρία έξηκριβώθησαν ού μόνον οτι υποκινητής τής ανωτέρω στάσεως τών 
μαθητών ήν ό καθηγητής τών 'Ιερών κ. Άθανασιάδης, άλλά και οτι επ’ 
εσχάτων ήρξατο διδάσκων νέα δόγματα, ώς έν τώ είρημένω πρακτικώ άνα- 
φέρεται, εναντίον τών παραδόσεων τής Εκκλησίας κα'ι τών κοινώς παρα
δεδεγμένων είς κλονισμόν τών πεποιθήσεων τής νεολαίας. Δέν ήρνήθη δέ 
ταΰτα καί ό ίδιος Καθηγητής έπικυρών τάς καταθέσεις τών μαθητών. Έ ν 
πρακτικώ, περί ού ανωτέρω μνείαν ποιούμεθα, ό Καθηγητικός Σύλλογος 
παμψηφεί κατέκρινε τήν Διοίκησιν καί άπρεπή αύτοϋ διαγωγήν καί άπε- 
δοκίμασε τάς κακοδοξίας αύτοϋ διά τό συμφέρον τοϋ Γυμνασίου. Τό πρα
κτικόν τοϋτο ύφ’ ολων τών καθηγητών ύπεγράφη. Ή  Κεντρική Έφορεία 
έπί τή βάσει τών εγγράφων τούτων καί τών καταθέσεων τοϋ κ. Γυμνασιάρ
χου, άπεφάσισεν, έκτος τής αμέσου άπό τών καθηκόντων αύτοϋ άπολύσεως 
προ τής λήξεως τοϋ έτους, περί ού προηγουμένως έλήφθη άπόφασις, νά μή 
έξετασθώσι καί παρ’ άλλου τά θρησκευτικά αύτοϋ μαθήματα, νά μή βαθ- 
μολογηθώσι τά διδακτικά καί τά άπολυτήρια καί νά μή ύπογραφώσιν ύπό 
τού ίδιου. ’Αντίγραφα τοϋ πρακτικού τών καθηγητών καί τά είρημένα σχέ
δια μετ’ έπί τούτω έπιστολής νά σταλώσι πρός τήν Α. Σεβασμιότητα τόν 
Μητροπολίτην ήμών κ. Κύριλλον είς Κωνσταντινούπολιν ώς συνοδικόν δια- 
μένοντα πρός γνώσιν αύτοϋ.

Κατάλογος διδάσκοντος προσωπικού 
κατά τό σχολικόν έτος 1900 —  1901.

Γ υ μ ν ά σ ι ο  ν.—  Γυμνασιάρχης: Ίω ν. Βεργιάδης, Κ αθηγηταί: 
Άλκιβ. Κεφούσης, Σαγκούνης, Ά θαν. Χατξόπουλος Μιχ. Πουλίδης, Ίερο- 
διάκονος Κωνσταντίνος Μαρτίτσης, παιδονόμος ιεροψάλτης Χρ. Φυσιάδης.

’Α σ τ ι κ ή  Σ χ ο λ  ή.—  Κωνσταντίνος Μούχος, Στέφανος Γεωργιά- 
δης, Όδυσσεύς Γιαρτέρης, Έλιζ. X "  Στεφάνου, Χριστόδουλος Χρηστίδης, 
Χρ. Φυσιάδης.

Ζ ά π π ε ι ο ν  Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ϊ ο ν  .—  ’Ασπασία Ζήκου, Βασ. 
Γρηγοριάδου, Εύπραξία Φάδου, Ζηνοβία Νίσσυρος, Ζωή Βλαχοπούλου, 
Εύφροσ. Σπανού, Βασιλική ’Αργυρού, ’Ελευθερία Παπαδοπούλου, έπιμελή- 
τρια, Στ. Χρήστου, θυρωρός.

Π ρ ο ά σ τ ε ι ο ν  Γ ι λ δ ι ρ ι μ ί ο υ  .—  Γεώργιος Δήμου, ’Ιωάννης 
Σαμακοβίτης, Ή λ. Ή λιάδης, Αίμ. Γεωργιάδης, Εύφρ. ’Αθανασίου, Εύγε- 
νία Τζηρίτη, Σουλτάνα Ίωάννου, Αίκατ. ’Ισιδώρου.

Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο ν  Ά  γ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ . —  Ά θηνα Δημητρίου.
Π ρ ο ά σ τ ε ι ο ν  Κ ο υ ρ ο υ μ α χ α λ α  .—  Μιχ. Νικσλαΐδης.
Π ρ ο ά σ τ ε ι ο ν  Κ ι γ ι κ ί ο υ  .—  Άθανάσ. Κοσμίδης, Χρ. Φωτιά- 

δης, Ά ρ. Βουλκίδης, Μαρία Πετράκη, Εύφρ. Βασιλείου, Σεβαστή Κων
σταντίνου, Σουλτάνα Ίωάννου.
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Π ρ ο ά σ τ ε ι ο ν  Κ ι ρ ι ο χ α ν έ  .— Γ εώργιος Σαββόπουλος, διευ
θυντής, Βλ. Στεργίου, Μεν. Μαργαριτίδης, Άναστ. Πασχαλίδου.

Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν . —  Ελένη Βαλίδου, Ά θηνά  Νικολάου.
Ν η π ι α γ ω γ ε ΐ ο ν  .—  ’Αμαλία Πετράκη.

Συνεδρίασις τής 19ης Σεπτεμβρίου 1901
Προεδρεύει δ 'Ά γ . Πρωτοσύγκελλος, παρίστανται οί κ.κ. Κ. Χατζό- 

πουλος, Έμμ. Δούλάς, Μιχαήλ Χ "Βασιλείου κα'ι Ά π . Διαμαντής. Τό υπό 
τοΰ κ. Μ. Δουκίδου φιλοπονηθέν άλφαβητάριον έγκρίνεται καί είσάγεται 
είς τό ήμέτερον σχολεΐον συν τή παρατηρήσει διά τό έπόμενον έτος νά γίνη 
έπιδιόρθωσις συμφώνως ταΐς παρατηρήσεσι τοΰ κ. Χρ. Παπαδοπούλου. 
Άνεγνώσθη επιστολή τοΰ Σ. Άρχιερέως, έν ή άναφέρεται ή άξίωσις τής 
Α. Θειοτάτης Παναγιότητος δπως διπλασιασθή, εί δυνατόν, ή σύνταξις 
τοΰ κ. Ή λ. Ήλιάδου, τοΰ πενομένου απομάχου τών Ελληνικών γραμμάτα>ν 
ώς καί ή παράκλησις τής Αύτοΰ Σεβασμιότητος νά ληφθή ή αΐτησις τοΰ κ. 
’Ηλιάδου ύπ’ οψιν. Ή  Κεντρική ’Εφορεία άπεφάσισε νά άναβληθ·ή είς έπο- 
μένην συνεδρίαν ή περί τούτου συζήτησις, οτε παρόντες θά ώσιν έτεροι 
συνάδελφοι. Άνεγνώσθη ή αναφορά τής τέως διευθυντρίας τοΰ είς Κιρι- 
σχανέ Νηπιαγωγείου κ. Ά θαν. Νικολάου καί άπεφασίσθη νά δοθή ή προσ
ήκουσα άπάντησις συμφώνως ταΐς προηγουμέναις άποφάσεσιν ώς έν τοΐς 
πρακτικοΐς άναφέρεται. Ό  κ. Α. Διαμαντής άναφορικώς τοΰ ώρολογίου 
προγράμματος τής άστικής σχολής, καθ’ δ ένεκα τής άπολύσεως ενός διδα
σκάλου έκ τής Άστικής Σχολής χάριν οικονομίας πολλαί έλλείψεις έκ τών 
προτέρων καταφαίνονται καί πάλιν έπαναλαμβάνει τήν παρατήρησιν δτι 
προτιμώτερον νά λείψη έκ τοΰ Γυμνασίου είς καθηγητής ή έκ τοΰ Ά νω τ. 
Ζαππείου, παρά διδάσκαλος έκ τής Άστικής Σχολής, ένθα αί βάσεις τής παρ’ 
ήμΐν παιδεύσεως τίθενται καί δέον τήν μείξονα προσοχήν έκεΐ νά έπιστή- 
σωμεν. Ό  κ. Κ. Χατζόπουλος άντέκρουσε τήν γνώμην ταύτην τοΰ κ. Ά . 
Διαμαντή, παρουσιάσας άνάλογα παραδείγματα σχολείων είς Γερμανίαν καί 
ή γνώμη του έγένετο δεκτή καί κατά τήν τελευταίαν ταύτην συζήτησιν περί 
τής Κεντρικής Άστ. Σχολής, καί οΰτω μέ 5 διδασκάλους ή εξατάξιος Α σ τι
κή σχολή θά λειτουργή. Αύξηθέντος τοΰ έπιδόματος ό κ. Α. Διαμαντής 
έπρότεινε νά δοθή τό έκ πέντε λιρών Τουρκίας είς τούς διευθυντάς έν τοΐς 
προαστείοις κ.κ. Ά θαν. Κουμίδην καί Σαββόπουλον, ή δέ άπόφασις άνε- 
βλήθη είς έπομένην συνεδρίαν. Άναφορικώς τών Νηπιαγωγείων ή καί 
πέρυσι διατυπωθεΐσα γνώμη τοΰ κ. Ά . Διαμαντή καί είς ένέργειαν τεθεΐσα 
γενομένου πρός τοΰτο προγράμματος ενιαίου καί κανονισμοΰ1, ή πρώτη 
έξαμίηνία, δηλονότι τής Α ' τάξεως τής Άστικής Σχολής νά μετατεθή όρι- 
στικώς είς τά Νηπιαγωγεία, ινα καί ταΰτα έχωσι λόγον ύπάρξεως, έφερε 
σύγχυσιν γνώμης καί πάλιν, έπαναληφθεΐσα, οΰτω δέ τό πρώην καθεστώς 
έμεινεν ή μάλλον είς τήν διάθεσιν τών Νηπιαγωγών άφίενται τά Νήπια-
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γωγεια. Άναλόγως δέ καί ή Α ' τάξις τής ’Αστικής Σχολής θά λειτουργή. 
Διά τής διατυπωθείσης ώς άνωτέρω γνώμης, ού μόνον εις τά έξαετή νήπια 
ευεργετικά κατά τόν κανονισμόν άποβαίνουσι τά Νηπιαγωγεία τών μικρό
τερων μόνον άκροομένων, άλλά παρατείνεται άπό έξαετή εις επταετή ή 
φοίτησις τών μαθητών και μαθητριών τής ’Αστικής Σχολής, ή δέ δύσκολος 
μητρική ήμών γλώσσα σκοπιμώτερον διδάσκεται, και ή είς τό Σχολεΐον 
εισαγωγή τών παίδων εύχάριστος άποβαίνει. Κατά πόσον ωφέλησαν τούς 
διδασκάλους ήμών τά ύπό τοΰ κ. Χρ. Παπαδοπούλου εσχάτως δοθέντα θεω
ρητικά μαθήματα και κατά πόσον αί διδαχθεΐσαι παιδαγωγικοί άρχαί εφαρ
μόζονται εφέτος ύπό τών ήμετέρων διδασκάλων. ’Επιτροπή έξ εφόρων θά 
έπισκεφθή έπί τούτα) τά σχολεία πρός έξακρίβωσιν τούτου, διότι έξωτερι- 
κώς μανθάνομεν δτι δυστυχώς βελτίωσις δέν παρατηρεΐται παρά πολλοΐς είς 
τό μεθοδικώς διδάσκειν. ’Εν έναντίρ περιπτώσει σύντονα μέτρα δέον νά 
ληφθώσι

Συνεδρίασις 13ης ’Οκτωβρίου 1906 
Πρακτικόν τεσσάρων προηγουμένων συνεδριάσεων.
Κατόπιν μακράς συζητήσεως άποφασίζεται ή ΐδρυσις κοινοτικού οικο

τροφείου θηλέων, τοΰ οποίου ή διεύθυνσις έμπιστεύεται είς τήν ήδη διευ
θύντριαν τοΰ Ζαππείου Παρθεναγωγείου κ. Θεοδώραν Βογάτσου, ή δέ 
διαχείρισις είς τήν ύπάρχουσαν ήδη επιτροπήν τοΰ κοινοτικού οικοτροφείου 
τών άρρένων. Έ π ί τούτω άποφασίζεται ή έξεύρεσις καί ένοικίασις καταλ
λήλου οικίας. Άποφασίζεται νά χορηγηθώσι καί εφέτος βιβλία είς τούς 
άπορους μαθητάς τοΰτε Ζαππείου καί Γυμνασίου τής Αστικής σχολής, κα
τόπιν μακράς έπί τούτω συζητήσεως καί έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ αύτών είς 
τό δυνατώς έλάχιστον μή ύπερβαίνοντος τό ποσόν τών δέκα πέντε λιρών 
Τουρκίας. Άποφασίζεται ώσαύτως ή άνέγερσις κοινοτικού Οικοτροφείου 
Άρρένων, εύρυχώρου καί καθ’ δλας τάς διατάξεις τής υγιεινής περιλαμβά- 
νοντος περί τούς διακοσίους μαθητάς, άνέτως, έκφραζομένης τής εύχής 
δπως τοΰτο συνέχηται μέ τήν αύλήν τοΰ Γυμνασίου, ΐνα αυτη ώς καί τό 
Γυμναστήριον χρησιμοποιήται διττώς. Α νατίθεται δέ ή έξεύρεσις τοΰ 
καταλλήλου γηπέδου είς τούς κ.κ. X ' 'Μιχαήλ καί Ρητορίδην. Έγκρίνεται σύν 
τοΐς άλλοις καί ή πρόσληψις τριάκοντα δύο μαθητών έν τώ οίκοτροφείω δω
ρεάν καί έπί ήλαττωμένοις τροφείοις.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Π Ο Χ Η Σ

Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ

Συνεδρίασις τής 27ης Μαρτίου 1907.
Τών μαθητών (παραλείπονται τά ονόματα) φωραθέντων νά κλέπτωσιν 

έκ διαφόρων τής άγοράς βιβλιοπωλείων, διάφορα γραφικής ύλης άντικεί- 
μενα, τών δέ θεωρηθέντων ώς συνενόχων, ώς μή δηλωσάντων τό πράγμα 
καίτοι έν γνώσει τούτου διατελοΰντες, συνελθόν τό διδακτικόν σώμα, δπως
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συσκεφθή περί τής έπιβλητέας ποινής, άπιδόν δέ είς τήν βαρύτητα τοΰ 
διαπραχθέντος ύπό τών άνω ρηθέντων μαθητών σφάλματος, δ ι’ οΰ οΰ μόνον 
έαυτούς έστιγμάτισαν, άλλά και παρέσχον άφορμάς, δπως διασύρεται τό 
δνομα τής Σχολής, ώς τροφού τοιοΰτων μαθητών, άπεφάσισεν δπως διά 
μεν τούς δευτέρους χρησιμοποιήση διάφορα παιδαγωγικά μέσα, δσον δέ διά 
τούς πρώτους, επειδή τό σφάλμα αυτών υπερβαίνει τήν ποινικήν δικαιοδο
σίαν τών διδασκάλων, ύποβάλη τό πράγμα δι’ αναφοράς τή Σεβ. Έφορείςτ

Συνεδρίασις τής 4 Φεβρουάριου 1910 
Τοΰ έκ τών μαθητών τής Δ ' τάξεως Θωμά Ιω σήφ  έπιδεικνΰοντος 

;εν τε τή σχολή καί εκτός αυτής διαγωγήν άνάρμοστον είς μαθητήν καί 
τοΰτ’ αυτό άνήθικον, πρός δέ άπαυθαδιάσαντος πρός τόν έκ τών συναδέλφων 
κ. Ά ρ. Βουλκίδην καί άπειλήσαντος αυτόν έν τή σχολή, ού μήν δ’ άλλά καί 
έν μέση όδφ λιθοβολήσαντος αυτόν, οί υποφαινόμενοι συνάδελφοι τής Κεν
τρικής ’Αστικής Σχολής συνελθόντες είς συνεδρίασιν καί λαβόντες ύπ’ δψιν 
τό 46ον άρθρον τοΰ κανονισμοΰ τής ήμετέρας σχολής κρίνομεν τόν είρημέ- 
νον μαθητήν Θωμάν ’Ιωσήφ άποβλητέον τής σχολής καί άναθέτομεν είς 
τόν διευθυτήν νά άναφερθή είς τήν Κεντρικήν έπί τής Έκπαιδεύσεως ’Εφο
ρείαν διά τά περαιτέρω. Έ φ ’ ώ λύεται ή Συνεδρίασις

'Ο διευθυντής Οί διδάσκαλοι

Σημείωσις. Τής άποφάσεως ταύτης έγκριθείσης ύπό τής Κ. Εφορείας 
ό ανωτέρω μαθητής άπεβλήθη τής σχολής τή 12 Φεβρουάριου έ.ε. Ό  διευ
θυντής.

Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Κ Η Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Ο Σ

Τακτική Συνεδρίασις τής 15ης Φεβρουάριου 1910 
Παρόντων τών κυρίων (παραλείπονται 8 ονόματα), έδηλώθη ύπό τοΰ 

Προέδρου δτι αί όμολογίαι τής Αίγύπτου ήάφαλίσθησαν έπ’ όνόματί του 
διά τήν είς τό άρτιον κλήρωσιν τής πρώτης Μαρτίου. Επειδή δέ ό κ. (πα;- 
ράλείπεται τό δνομα) άρνεΐται έπιμόνως νά άποδώση καί τό κάτω μέρος τής 
βιβλιοθήκης τής ’Αδελφότητος άπεφασίσθη, δπως κατασκευασθή νέον τοι- 
οΰτον πρός άποφυγήν μικροζητημάτων.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γ. Γραμματεύς

Τακτική Συνεδρίασις τής 21ης Σεπτεμβρίου 1910 
Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην άπεφάσισε τό Δ. Συμβούλισν τής Δ. 

’Αδελφότητος συμφώνως μέ τόν Κανονισμόν δπως κανονίση τούς λογαρια
σμούς πάντων τών λαβόντων παρ’ αύτοΰ έπιστολάς καί μή παρουσιασθέντων 
κατά τήν συνεδρίαν ταύτην. Νά έκτυπωθώσι διακόσιαι (άρ. 200) μετοχαί 
καί διανεμηθώσιν είς τά μέλη τά συμπληρώσαντα τήν πενταετή αύτών τα
κτικήν συνδρομήν ύπό τόν έξής τύπον:
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Α ύξ. αριθμός. Ά ριθμ. διπλοτύπου. Μετοχή.
Τής έν Άνδριανουπόλει Διδασκαλικής ’Αδελφότητος διά τήν πρώτην 
πενταετή αυτής περίοδον τοΰ συνεταιρικού έτους χίλια έννεακόσια πέντε’
1905— 1910, δι’ ής πιστοποιείται δτι δ Κ ύ ρ ιο ς ........................μ έ λ ο ς .............
συμπληρώσας ανελλιπώς τάς πενταετείς έν τω ρηθέντι αύτώ χρονικώ δια- 
στήματι χρηματικάς καταθέσεις του, συμποσουμένας είς γρόσια τρέχοντα 
τριακόσια εξήκοντα (άρ. 360), κέκτηται τδ δικαίωμα δπως, δυνάμει τής 
μετοχής αυτού ταύτης, ζητήση έν πάση στιγμή και λάβη παρά τού ταμείου 
τής Δ. ’Αδελφότητος τό άνω είρημένον ποσόν θεωρούμενον χρηματικόν τού 
ίδίου κεφάλαιον.

’Έκτακτος Συνεδρίασις τής 13ης Μαρτίου 1914 
Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην άνεγνώσθη παραίτησις τού Προέδρου, 

δηλούντος δτι υποβάλλει ταύτην διά τόν γνωστόν λόγον. 'Τπό τών κ.κ. (δύο 
ονόματα) έδηλώθη δτι ό λόγος τόν όποιον προβάλλει, ώς γνωστόν άνεκοι- 
νώθη αύτοΐς ιδιαιτέρως. Είναι δέ δτι έθεώρησεν εαυτόν προσβεβλημένου!, 
έπειδή αίτηθέντος ύπ’ αυτού πιστοποιητικού παρά τού Συμβουλίου δέν τώ 
έδόθη. Τεθέντος υπό συζήτησιν άν ή ’Αδελφότης έχη τό δικαίωμα τού έκ- 
δίδειν τοιαύτα πιστοποιητικά άπεφασίσθη κατά πλειονοψηφίαν, δτι τό 
τοιούτον ήθελεν εΐσθαι γελοϊον, τών διδασκάλων δηλ. ύπογραφόντων αμοι
βαίος πιστοποιητικά τής δράσεώς των, παρά τώ Σωματείω, άτε δηλωθέντος 
δτι καί έτερος διδάσκαλος ζητεί τοιούτον. Έ ν  τέλει, άνετέθη είς Σύμβουλον 
δπως άνακοινώση τώ κ. Προέδρα) τήν ανωτέρω άπόφασιν καί παρακαλέση 
αυτόν έκ μέρους τοΰ Συμβουλίου δπως άνακαλέση τήν παραίτησιν του, έν 
έναντίςι δέ περιπτώσει άπεφασίσθη δπως τήν προσεχή Κυριακήν συγκληθή 
Γεν. Συνέλευσις τών μελών πρός άνάδειξιν νέου Προέδρου.

'Η  διδασκαλική ’Αδελφότης, ύφισταμένη άπό τού έτους 1896 διέκοψε 
τάς έργασίας της τώ 1914, λόγω τού γενικού Π ολέμου/Επανιδρύεται κατά 
Μάϊον τού 1919.

Δευτέρα συνεδρίασις τού Δ. Συμβουλίου τή 12η ’Ιουλίου 1919 
Άναγινώσκεται ή έπιστολή πρός τήν σεβαστήν ’Εφορείαν, δι’ ής υπο

δεικνύεται τό άδικον τής άνευ δεδηλωμένης αιτίας άπολύσεως άπαντος τοΰ 
διδάσκοντος προσωπικού, τό άσύμφορον υπό παιδευτικήν έποψιν τής τοιαύ- 
της άπολύσεως καί τήν άνάγκην τής άνακλήσεως τής τοιαύτης άποφάσεως 
τής σεβαστής ’Εφορείας, ήτις, έλπίζει ή ’Αδελφότης, βτι άκολουθούσα τό 
παράδειγμα άλλων Ελληνικών Κοινοτήτων, θά φιλοτιμηθή νά μεριμνήση, 
κατά τάς νύν μάλιστα περιστάσεις, περί τής βελτιώσεως τής τύχης διδα-J 
σκάλων τόσα δεινά υφισταμένων.

Συνεδρίασις τού Συμβουλίου τής 13ης Ίανουαρίου 1920 
Μετά συζήτησιν άποφασίζεται δπως συνταχθή έπιστολή πρός τόν Μη

τροπολίτην Άδριανουπόλεως, έν ή νά διαμαρτύρωνται οί διδάσκαλοι διά
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τήν παρ’ αυτών άπαίτησιν τής Κυβερνήσεως φόρου έπιτηδεύματος, ον θεω- 
ροϋοιν άδικον, πρώτον διότι μέχρι τοΰδε ήσαν άπηλλαγμένοι αύτοΰ, δπως 
και οί ’Οθωμανοί διδάσκαλοι, καί δεύτερον διότι, ενώ οί ’Οθωμανοί διδά
σκαλοι έξακολουθοΰσι νά είναι ατελείς τοϋ φόρου τούτου, οί "Ελληνες διδά
σκαλοι πιέζονται ύπό τής Κυβερνήσεως είς τήν πληρωμήν αύτοΰ. Έγένετο 
παραδεκτόν νά συνταχθή γράμμα περί προμήθειας διά τούς διδασκάλους καί 
διδασκαλίσσας ήμών υφασμάτων τή φροντίδι τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής 
τών ’Αλυτρώτων, ή οποία θά παρακληθή νά μεριμνήση συμφώνως τή ύπ’ 
αριθμόν 16 επιστολή τής αλληλογραφίας ήμών.

Συνεδρίασις Συμβουλίου 26ης Ίανουαρίου 1920
Ό  κ. Πρόεδρος άναγινώσκει μακράν είσήγησίν του περί τοΰ σκοποΰ 

τής ώς οΐόν τε έπιτυχεστέρας έκτελέσεως τής διδασκαλικής εργασίας. Ή  
σχολική αυτη είσήγησις έξαρτα τήν σκοπιμότητα τής διδασκαλικής εργασίας, 
τό μέν έκ τής άποσοβήσεως εμποδίων, τό δέ έκ τής μείζονος δραστηριότητος 
τών διδασκάλων. Μεταξύ τών έμποδίων θεωρεί κυριώτατον τό τής κακής 
αμοιβής τοΰ διδασκάλου, ής συνηγορεί τήν μετρίασιν καί τελείαν, εΐ δυνατόν, 
άρσιν. "Αλλα έμπόδια παραθέτει τήν έλλειψιν σχολικών μέσων, έλλειψιν 
καταλλήλου θερμάνσεως, έλλειψιν τακτικής φοιτήσεως κλπ. 'Ως μέσα θερα
πείας προτείνει τήν έν γενικαΐς συνεδριάσεσι γενησομένην συζήτησιν καί 
έρευναν τών άνω σχολικών κεφαλαίων καί τήν έξεύρεσιν προσφυεστέρων 
τρόπων τής θεραπείας αύτών.

’Επίσης συζητητέον θεωρεί έν ταΐς γενικαΐς συνεδριάσεσι καί τό κεφά- 
λαιον τής σκοπιμότητος καί εύστοχίας τοΰ διδασκάλου. Διότι νομίζει δτι άν 
τό τέλειον άπαιτή τελείους διδασκάλους καί τελείους έπόπτας, ούχ ήττον 
έκαστος διδάσκαλος δύναται νά γίνη κρείττων έαυτοΰ διά τε τών ατομικών 
αύτοΰ προσπαθειών πολύ δέ περισσότερον διά κοινών ένεργειών καί προσπα
θειών τεινουσών έν συνεργασίρ. ύπέρ τής εύοδώσεως τοΰ έθνικοΰ έργου.

’Επίσης συζητήσιμα κεφάλαια έπιδεκτικά βελτιώσεως έν τοΐς ήμετέροις 
σχολείοις θεωρεί καί τά έ ξ ή ς :

Ιον. Γραφήν καθαράν καί ώραίαν τών γραμμάτων καί αριθμών. 2ον. 
Διδασκαλίαν καί απαγγελίαν τών φθόγγων τής γλώσσης ήμών ορθήν μέ 
κανονικήν προφοράν συμβιβαζομένην πρός τούς ώραίους φθόγγους τής 
Ελληνικής γλώσσης. 3ον. ’Ορθός καί καλός τονισμός λέξεων καί ορθή άπό- 
δοσις έννοιών. 4ον. Μετάδοσιν γνώσεων εύλήπτων άνευ μηχανικής άποστη- 
θίσεως. 5ον. 'Ωραίαν κάθισιν καί βηματισμόν τών μαθητών. 6ον. Διδασκα
λίαν συστηματικής γυμναστικής μετ’ όρχήσεως έθνικών χορών. 7ον. ’Απαγ
γελίαν ποιημάτων έκλεκτών καί έθνικών, καί ασμάτων ένθουσιαστικών. 8ον. 
Ζήτημα συμμετρίας χρόνου καί διδακτέας ύλης. Μέσα έξασκήσεως καί εφαρ
μογής τών άνω κεφαλαίων ένδεικνύει ή είσήγησις λελογισμένην καί έπιστη- 
μονικήν τών σχολείων έποπτείαν, γενομένην ίδίρ ύπό τών οικείων διευθύν
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σεων έν έκάστη σχολή, κοινή δέ ύπό τίνος άνωτέραν μόρφωσιν κεκτημένου 
προσώπου. Κατά ταϋτα Γυμνάσιον, Ζάππειον κα'ι Κεντρική Αστική Σχολή, 
δέον ν ’ άποτελέσωσιν άνώτερον τμήμα εποπτικής συνεργασίας ύπό πρόσωπον 
σχολικώς έγκυρον, σύμπαντα δέ τά λοιπά σχολεία τής πόλεως δέον ν ’ άποτε- 
λέσωσι δεύτερον τμήμα εποπτικής συνεργασίας ύφ ’ έν ή πλείονα πρόσωπα 
έχοντα τά άπαιτούμενα προσόντα.

Συνεδρίασις τού Συμβουλίου τής 15ης Δεκεμβρίου 1920 
Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην, παρόντων τών μελών τού Συμβουλίου, 

άπεφασίσθησαν τά έξής: 1) Άνεγνώσθη αναφορά τό)ν διδασκάλων και 
διδασκαλισσών Άδριανουπόλεως έξαιτουμένων δπως τό Συμβούλιον ένερ
γήση οπου δει ινα ό μισθός και τό έπίδομα αυτών έξισωθή πρός τόν μισθόν 
κα'ι τό έπίδομα τών διδασκάλων Δυτ. Θράκης. 2) Άπεφασίσθη δπως ή ώς 
άνω αναφορά παραπεμφθή πρός τόν κ. Διευθυντήν τής Παιδείας Θράκης.

Συνεδρίασις τού Συμβουλίου τής 14ης Μαρτίου 1922 
Έ ν Άδριανουπόλει καί έν τώ γραφείω τής ένταύθα κεντρικής Αστικής 

Σχολής σήμερον τή 14η τού Μαρτίου τού 1922 συνελθούσα ή προσωρινή 
έπιτροπή άνέγνωσε τηλεγράφημα τού Διδασκαλικού Συνδέσμου Σουφλίου, 
δπως ένισχύσωμεν τηλεγραφικώς τούς έν Ά θήναις αντιπροσώπους άπάσης 
Ελλάδος καί άπεφάσισε νά άποστείλη τό έξής τηλεγράφημα:

«Πρόεδρον Διδασκαλικού Συνεδρίου. Α θήνας.
Διδάσκαλοι Άδριανουπόλεως καί περιφερείας έπιδοκιμάζομεν έξοχους 

ένεργείας αντιπροσώπων διδασκαλικών Συνδέσμων ύπέρ βελτιώσεως πολυ- 
παθούς κλάδου, δντες άπείρως πρόθυμοι ένισχύσωσι εύγενή αγώνα έξυψώ- 
σειος θέσεως καί αξιοπρέπειας διδασκάλων Ελληνικής Πατρίδος».

Γενική Συνεδρίασις τών μελών 
Έ ν Άδριανουπόλει σήμερον τή 16η τού μηνός Μαρτίου 1922 καί έν 

τω καταστήματι τής ένταύθα Κεντρικής Αστικής Σχολής συνελθόντες οι 
ύποφαινόμενοι λειτουργοί τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως περιφερείας Άδρι- 
ανουπόλεως καί Όρεστιάδος προσκλήσει τού Προέδρου τού Συλλόγου τών 
δημοδιδασκάλων Άδριανουπόλεως, καί λαβόντες γνώσιν τών ένεργειών καί 
αποφάσεων τών έν Ά θήναις συνελθόντων αντιπροσώπων τών διδασκαλικών 
περιφερειακών συλλόγων, ώς αύται εκτίθενται έν τώ άπό 9 Μαρτίου 1922 
πρωτοκόλλφ τής συνελεύσεως τών αντιπροσώπων τούτων, άποφαινόμεθα 
καί άποφασίξομεν: Ιον) Άποδεχόμεθα τήν ύπό τής συνελεύσεως τών αντι
προσώπων ληφθεΐσαν άπόφασιν, τής κηρύξεως τής λαϊκής Έκπαιδεύσεως έν 
διωγμώ. 2ον) Άποδεχόμεθα τήν ύπό τής αύτής συνελεύσεως ληφθεΐσαν 
άπόφασιν περί άποχής ήμών άπό πάντων τών καθηκόντων μας (σχολείου, 
ταχυδρομείου, κοινοτήτων, έπιτροπών κλπ.) άρχομένης άπό τής 21ης Μαρ
τίου καί ληγούσης τή 28η ίδιου μηνός. Συμφωνούμεν δέ δτι κατά τό οκταή
μερον τούτο διάστημα θέλομεν άποφεύγει έπιμελώς τήν έν τή κοινωνίρι έμ-
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φάνισίν μας κα'ι τάς περί τοΰ ζητήματος μας συζητήσεις διάγοντες τρόμον 
τινά πενθοΰντες. 3ον) Κηρύσσομεν έαυτούς έν άδιασπάστφ αλληλεγγύη. 
4ον) Άποσύρομεν τήν έκτέλεσιν τών ώς ανω αποφάσεων ευθύς ώς άρμοδίως 
είδοποιηθώμεν τήν Ικανοποίησιν τών δικαίων αιτημάτων τοΰ διδασκαλικού 
κλάδου. (Έ ποντα ι 53 ύπογραφ α ί).

Φ Ι Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ

’Ονομαστικός πίναξ δωρεών 
πρός τόν Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Άδριανουπόλεως

29—  9— 1905 Γρηγ. Μαρασλής, ’Οδησσός. εΙκόνες (είκο- Χρυσά γρόσ.
σόφραγκα) 2 5 .....................................................    2.187

18—  8— 1906 ’Ανώνυμος, διά χειρός Θ. Πασχαλίδου λ. Ό θ . 5 500
18—  8— 1906 Ελένη Πασχαλίδου λ. Ό θ . 3,34 .............................  334
4—  1— 1907 Βλάσιος Σούχωρ (Δεδέαγατς) λ. όθ. 2 ...............  200
4—  1— 1907 Κορδέλλης (Δεδέαγατς) εικόνες 1 ...................... 100
7—  2— 1907 Αντώνιος Ζώτος εικόνες 3 .....................................  262,50
7—  2— 1907 Σταύρος Βαλασίδης εικόνες 3 ................................  262,50
7—  2— 1907 Νέστωρ Τσιανακλής (Κάϊρον) λ. όθ. 30 ..............  3 .000

15—  3— 1907 Πέτρος Τσιόχατζης εικόνες ■...........................  44
15—  3— 1907 Χαρ. Σταυρίδης εΙκόνες V *......................................  44
15—  3— 1907 Κων. Νικολαΐδης εικόνες ............     44
15—  3— 1907 Στέφανος Δερμεντζόπουλος εικόνες 2 .................  175
15—  3— 1907 Κων. Κουρτίδης εικόνες 2 ....................................... 175
26—  4— 1997 Ναούμ Ζουπάν. ’Εδόθησαν είς μνήμην αυτού και 

τού πατρός του υπό τού κ. Γεωργίου Ζουπάν και 
τής κ. Ελένης Χρ. Δούλα, υπό τόν δρον ινα κατα- 
τεθώσιν είς τό διηνεκές είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος, οί δέ τόκοι των νά χρησιμοποιούνται 
πρός αγοράν ενδυμάτων διά τούς απόρους μαθη-
τάς, εικόνες 250 ...................    21.875

15—  7— 1907 Ή  υπέρ τών έκ τής πυρκαϊάς παθόντων ’Επι
τροπή λίρ. οθωμ. 200   2.000

15—  7— 1907 Μιλτιάδης Ε. Άλτιναλμάζης λ. όθ. 30................  3.000
15—  7— 1907 Μιλτιάδης Ε. Άλτιναλμάζης έδώρησεν υπόλοιπον

λαβεν έκ λογαριασμού κλειδοκυμβάλου λίρας
όθ. 43 ...................................      4 .300

15—  7— 1907 Αλέξανδρος Τσιβιδής λ.δθ. 5 .................  500

Είς μεταφοράν Χρυσά γρόσια 39.003,00
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Έ κ μεταφοράς Χρυσά γρόσια 39.003,00

15—  7— 1907 Χρηστός Τσιβιδής λ. όθ. 5 ....................................  500
15—  7— 1907 Νικόλαος Πίσσας εΙκόνες 5 . . ...............................  437,50
15—  7— 1907 Πασχάλης Γεωργιάδης ( ’Οδησσός) είκ. 5 . . .  437,50
15—  7— 1907 Βασίλειος Βαφειάδης λ. όθ. 1 .......................  · · .  100
15—  7— 1907 ’Αλέξανδρος Καραπαναγιώτης λ. όθ. 8 ..............  800
28—  7— 1907 Ιω άννης Μοιρασγίδης λ. όθ. 5 ....................  . . .  500
28—  7— 1907 Μενέλαος Μοιρασγίδης λ. όθ. 5   500
28—  7— 1907 Κωνσταντίνος Δημακόπουλος λ. όθ. 0 , 5 ............  50
29—  7— 1907 Παναγιώτης Τξηρίτης λ. όθ. 5 ..........................  500
29—  Τ ·—1907 ’Ιωάννης Βουλκίδης λ. όθ. 2 ...................... . . .  200
29—  7— 1907 Κων)νος Ίω . Άλτιναλμάξης λ. όθ. 5 ...............  500
20— 7— 1907 ’Ιωάννης Π . Άλτιναλμάξης λ. όθ. 5 . . .  500
29—- 7— 1907 ’Αριστείδης Π . Άλτιναλμάξης λ. όθ. 5 ...............  500
29— 7— 1907 Κων)νος · Νικολαΐδης λ, όθ. 8 ·■ ........................  800
29—  7— 1907 Χρηστός Σαμολαδάς, εικόνες 10   875
29—  7,— 1907 ’Ιωσήφ Τσιβιδής, εΙκόνες 5 ....................... · ·. 437,50
29— 7— 1907 Δημήτριος Παναγιωτόπουλος λ. όθ. 10 . . . .  1 .000
29— 7— 1907 Αλέξανδρος Μεγακλής λ. όθ. 5 ..........................  500
30— 7— 1907 Αθανάσιος Ά γγελίδης λ. όθ. 2. . ................   200
31—  7— 1907 Κων)νος Καλλίας λ. όθ. 6 · · .......................... * . . .  600
31—  7— 1907 Αριστείδης Σαραφόπουλος λ. όθ. 5 ....................  500
31—  7— 1907 Αλέξανδρος Φωτιάδης λ. όθ. 1 . ......................  100
31—  7— 1907 Νικόλαος Πολυξωΐδης λ. όθ. 2 .............................. 200

1—  8— 1907 Θεόδωρος Παπαδόπουλος λ. όθ. 5 ....................... 500
1—  8— 1907 Θωμάς Ίω αννίδης λ. όθ. 5 . .   ..........................  500
1—  8— 1907 Άδελφο'ι Άβατξήβαση λ. όθ. 3 ............................. 300
4— 8— 1907 Αριστοτέλης Μοιρασγίδης λ. όθ. 5 ..................  500
4—  8— 1907 Αλέξανδρος Πασχαλίδης λ. όθ. 2 ...................... 200
4—  8— 1907 Βασίλειος Παπαδόπουλος λ. όθ. 1 . . .  · · . . . .  100
7—  9— 1907 Σταΰρος Νεστορίδης λ. όθ. 1,5 . . ·. .................  150
8—  9— 1907 Γεώργιος Λουκίδης λ. όθ. . . · · .........................  800
8—  9— 1907 Αναστάσιος Πανουσιάδης λ. όθ. 2 .....................  200

15—  9— 1907 Φράνς Μουσαβίνης λ. όθ. 1 ................................  100
16—  9— 1907 Θεόδωρος Βαφειάδης λ. όθ. 2 . . .  ·.■.................  200
22—  9— 1907 Περικλής καί Ίω . Χατξημιχαήλ λ. όθ.................  500
29—  9— 1907 Απόστολος Γαλισιώτης λ. όθ. 5 .......................  500
12— 10— 1907 Γεώργιος Καγκάδης λ. όθ. 3 0 . . .  ■ ·..................  3 .000

ΕΙς μεταφοράν Χρυσά γρόσια 57,290,50
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Έ κ μεταφοράς Χρυσά γρόσια 57,290.50
17— 10— 1907 Πέτρος Μοιρασγίδης εικόνες 5 ...........................  437,50
17— 10— 1907 Ίω . Σφήκας λ. δθ. 1 0 .............................  1 .000
17— 10— 1907 Περικλής Κουρτίδης λ. δθ. 5 ....................... 500
17— 10— 1907 Χρηστός Δούλας λ. δθ. 8 ...................... . . .  . . .  800
17— 10— 1907 ’Ανώνυμος διά χειρός Ίω . Μοιρασγίδου και Π .

Κουρτίδου λ. δθ. 5 1 1 /1 0 0 ........................................ 511
17— 10— 1907 Νικόλ. Λυμπερίδης λ. δθ. 3 ....................................... 300
17— 10— 1907 Κων)νος Μπάλτας λ. δθ. 3 ............................. 300
17— 10— 1907 Ίω . Δημητριάδης λ. δθ. 2 , 5 ........................ 250
17— 10— 1907 Ή  Δν'ις Παπαδάτη και ή Δν'ις Στεφανίδου μετά 

τών κ.κ. Παπαδάτη και Δουκίδη Σ. και Κ. Γεωρ- 
γιάδου, κα'ι Κ. Μαργαριτίδου, Θ. Παπαδοπουλου, 
Μελετίου κλπ. διά θεατρικής παραστάσεως λίρας
δθ. 23, 3 8 )1 0 0 .. . .......................................  2.338

17— 10— 1907 Κων)νος Νικολαίδης Βακάλης, είκ. 4 ................ 350
17— 10— 1907 Κων)νος Κώστογλους λ. δθ. 5 ...............................  500
17— 10— 1907 Δηλαβερ Βέης (15 Ία ν . 1908) είκ. 1 . . .  . . .  87,50
18— 10— 1907 Αλέξανδρος Περδικάρης λ. δθ. 5 ....................... 500
18— 10— 1907 Πέτρος Βασιλειάδης διά κληροδοτήματος λίρ.

οθωμανικός 173 3 6 )1 0 0 ............................  17.336
18— 10— 1907 Εμμανουήλ Δούλάς λ. δθ. 2 0 .................... 2 .000
18— 10— 1907 Άδελφο'ι Ό ρφανίδαι, είκ. 1 0 ................................  875
18— 10— 1907 Θεόδωρος Σωτηριάδης, είκ. 5 ...................   437,50
19— 10— 1907 Ιω άννης Σταυρίδης λ. Τουρκίας 3 ........... 300
19— 10— 1907 ’Αριστείδης Ε. Άλτιναλμάζης, είκ. 10 . . .  . . .  875
29— 10— 1907 ’Ιωάννης Ίω αννίδης λ. δθ. 5 ............ ■ . .  . . .  500
20— 10— 1907 ’Εμμανουήλ Δουκίδης λ. δθ. 5 .................... 500
29— 10-—1907 ’Εμμανουήλ I. Άλτιναλμάζης, είκ. 5 ................. 437,50
29— 10— 1907 Κων)νος Π . Παπαδόπουλος λ. δθ. 2 .. ..........  200
29— 10— 1907 ’Αριστείδης Ζώτος λ. δθ. 1 ..............  . . .  . . .  100

3— 11— 1907 Λεωνίδας Μπάλτας λ. δθ. 1 ...................... 100
7— 11— 1907 Γεώργιος Άθανασιάδης λ. δθ. 1 0 .........  1 .000
7— 11— 1907 Κωνσταντίνος Χατζόπουλος λ. δθ. 2 .........  200

17— 11— 1907 ’Ιωάννης Σακελλάριος 12 κ α θ έκ λ α ι.........  300
17— 11— 1907 Στέφανος Νικολάου υπάλληλος 5.000 τούβλα 350
27— 11— 1907 Παναγιώτης Νικολαίδης, είκ. 3 ....................... 262,50
29— 11— 1907 Κων)νος Βασιλειάδης ( ’Αλεξάνδρεια) λ. Στερ. 4 437,50
13— 12— 1907 ’Αναστάσιος Καταπόδης, είκ. 1 .............................  87,50

Είς μεταφοράν Χρυσά γρόσια 91.463,00
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Έ κ μεταφοράς Χρυσά γρόσια 91.463,00
15— 12— 1907 Περικλής Ίω αννίδης λ. όθ. 0 , 5 ......................  50
15— 12— 1907 ’Ιωσήφ Κουκουλάκης, είκ. 5 · · ............................ 437,50
15— 12— 1907 ’Αλέξανδρος Δήμησσας, είκ. 3 ...............................  262,50
15— 12— 1907 Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος λ. όθ. 2 ..................  200
15— 12— 1907 ’Αριστείδης Βόνδας, είκ. 5 .......... · · ......................  437,50
15— 12— 1907 Πέτρος Σαπουντζής, λ. όθ. 1 ...............................  100
15— 12— 1907 Δημήτριος Πετρόπουλος, είκ. 3....... ........................  262,50
18—  1— 1908 Πλούταρχος Σακελλάριος λ. όθ. 3 ................. 300
18—  1— 1908 Κλεάνθης Ίσραηλίδης λ. όθ. 1 .......................  100
23—- 1— 1908 ’Αλέξανδρος Δημητριάδης λ. όθ. 5 ................  500
25— 1— 1908 Ίάκιοθος Κωνσταντινίδης, είκ. 1 ..............  87,50
31- · 1— 1908 Γραμματεύς Αυστριακού Προξενείου έπ'ι εκλογή

Επιτίμου μέλους, είκ. 5 ...........................................  437,50
31—  1— 1908 Διερμηνεύς Ρωσικού Προξενείου έπ'ι εκλογή επιτί

μου μέλους λ. όθ. 4 .................................................  400
31-— 1— 1908 ’Αλκιβιάδης Μητακίδης, είκ. 2 ........................  175
21—  2— 1908 Κων)νος Κύρκος, είκ. 2 ............  ....................... 175
12—  3— 1908 Κυρία Μαγγλάρα, είκ. 2.5 ....................................  222,50

2—  4— 1908 ’Αλέξανδρος Σακελλάριος λ. όθ. 6 καί έτέρας 4
τή 3 Φεβρουάριου 1908 είς Π  αναγ κοτόπουλο ν λ.
όθ. 1 0 ................................... . ...................... · ·■. . . .  1 .000

2—■ 4— 1908 ’Ανώνυμος (Α .Β .) είκ. 5 ........................................ 437,50
2—  4— 1908 Δημήτριος Καραβιβέρης λ. όθ. 5 .  ................  500
2—  4— 1908 ’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής, επί τή εκλογή

του ώς επιτίμου μέλους λ. όθ. 2 .............................  200
16— 4— 1908 ’Ισαάκ Ροδρίκ λ. όθ. 1 ..............................................  100
29—- 5— 1908 Γεώργιος Χ "Ά θανασ ιάδης (Ό ρτάκιοϊ) έκ δια

θήκης έν μαγαζεϊον πωληθέν πρός λίρας οθωμα
νικός 27, 84)100 ήτοι  ...........................  2.784

30—  5— 1908 Μητροπολίτης Άδρι)πόλεως Κύριλλος λ. όθ. 5 500
3—  6— 1908 Γρηγόριος Δημητρίου λ. όθ. 2 .  ....................... 200
5—  7— 1908 Παντελής Γεωργιάδης λ. όθ. 5 .............................  500
6—- 8— 1908 Βασίλειος Ίω . Άλτιναλμάζης είς μνήμην του

ή μήτηρ του εικόνας 200... ....................................... 1.750
2— 10— 1908 Νικόλαος Ξυδάκης λ. όθ. 5 ...................................  500
2— 10— 1908 Μιλτιάδης Άλτιναλμάζης λ. όθ. 4 .....................  400
2— 10— 1908 Γεώργιος Καγκάδης λ. όθ. 5 .................................. 500
2— 10— 1908 ’Εμμανουήλ Δούλάς λ. όθ. 2 .......................  . . .  200

Είς μεταφοράν Χρυσά γρόσια 105,182,00
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Έ κ μεταφοράς χρυσά γρόσια 105,182,00
2— 10— 1908 Νικόλαος Λυμπερίδης λ. όθ. 2 . . .......................... 200
2— 10— 1908 ’Αριστείδης Ε. Άλτιναλμάξης λ. όθ. 2 ................  200
2— 10—-1908 ’Αλέξανδρος Καραπαναγιώτης λ. όθ. 2 . . .  . 200
2— 10— 1908 Τηλέμαχος Ά γγελίδης λ. όθ. 2 ............................... 200
2— 10— 1908 Κων)νος Νικολαΐδης λ. όθ. 1   ■ . . . . .  100
2— 10— 1908 ’Αδελφοί Όρφανοϋ λ. όθ. 1 ................................... 100
2— 10—-1908 "Αγγελος Βαρελτσής λ. όθ. 1 ...............................  100
2— 10!— 1908 Θωμάς Ίω αννίδης λ. όθ 1 ....................................... 100
2— 10— 1908 Πλούταρχος Σκαλλέρης λ. όθ. 1 ......................... .. 100
2— 10— 1908 Π αναγιώτης Τξηρίτης λ. όθ. 1 .............................. 100
2— 10— 1908 ’Αδελφοί Άβατξήβαση, λ. όθ. 1 .............................. 100
2— 10—1908 ’Αλέξανδρος Άβατξήβασης λ. όθ. 1 .....................  100
2— 10— 1908 Στέφανος Αερμεντξόπουλος είκ. 1 .....................  87,50
2— 10— 1908 ’Ιωάννης Νικολαΐδης λ. όθ. 0 , 5 ......................  50
2— 10— 1908 ’Αλέξανδρος Πασχαλίδης είκ. 0 , 5 .....................  43,75
2— 10—1908 ’Αριστείδης Βασιλείου είκ. 0,5 - - ...................... 43,75
2— 10— 1908 "Ετεροι 4 άπό έν μετξήτιον λ. όθ. 74)100 . . .  74

22— 10— 1908 ’Ανώνυμοι διά χειρός Π . Κουρτίδου γρ. τρ. 662
λ. όθ. 5 38)100 ......................................................... 538

7— 11— 1908 Πρόξενος τής Ρωσίας έπί τή εκλογή του ώς επι
τίμου μέλους λ. όθ. 5 ................................................. 500

30— 11— 1908 ’Ισαάκ Ροδρίκ, είκ. 1 ................................................ 87,50
2—  1— 1909 Θωμάς Καλλίβουλος λ. όθ. 2 ................................ 200
2— 1— 1909 Εμμανουήλ Δούλάς, είκ. 1 ..................................... 87,50
2—  1— 1909 ’Αριστείδης Π . Άλτιναλμάξης, είκ. 1 ............. 87,50
2—  1— 1909 Π . Άδαμάντίδης λ. όθ. 0,5 ................................ 50
2—  1— 1909 Κ. Ίω . Άλτιναλμάξης, είκ. 0,5   43,50
2—  1— 1909 Ίω . Π . Άλτιναλμάξης, είκ. 0 , 5 ......................  43,75
2—  1— 1909 Χρηστός Δούλάς, είκ. 0 , 5 .................................  43,75
2—  1— 1909 Αριστείδης Σαραφόπουλος, είκ. 0,5 .............. 43,75
2—  1— 1909 Αλέξανδρός Τσιβιδής, είκ. 0 , 5 ............................ 43,75
2—  1— 1909 Δημήτριος Ήαναγιωτόπουλος, είκ. 0 , 5 ............  43,75
2—  1— 1909 Ιω άννης Σφήκας, είκ. 0 ,5 .....................................  43,75
2__ 1— 1909 Διάφοροι είς μικρότερα ποσά (ίδε πρακτικόν 12ης

Ίανουαρίου 1909) λ. όθ. 3 καί 8)100 ήτοι . . .  308

30—  9— 1910 ’Ή τοι σήνολον . . .  . . .  · · .............   109.245,50

Έ κ του ονομαστικού τουτου καταλόγου άποδεικνυεται ή γενναιοδωρία 
τών τότε Άδριανοπολιτών, οιτινες προθυμως έδιδον εισφοράς υπέρ έθνι-
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κών σκοπών, κυρίως δέ εκπαιδευτικών, οΰς έπεδίωκεν δ παλαίμαχος Φιλεκ
παιδευτικός Σύλλογος Άδριανουπόλεως. 'Όμοιον πίνακα έχομεν δημο
σιεύσει είς τόν 24ον τόμον τών «Θρακικών» μέ δνομαστικάς έπίσης γενναιο- 
δώρους εισφοράς υπό τοΰ έν Ραιδεστώ άκμάσαντος Φιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου. Α ί πράξεις αύται τών Θρακών τούτων δμογενών συμπολιτών μας θά 
έπρεπε ν ’ αποτελόσουν άξιομίμητον παράδειγμα καί διά τούς έπιγενομένους.

Β Ι Β Λ Ι Α  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν  Τ Α Μ Ε ΙΩ Ν

’Α π ό  τ ά  Τ α μ ε ία  τ η ς  Κ ο ιν ό τη το ς  "Αδριανουττόλεω ς π α ρ αλα μβ ά νομ εν  τ ά  έξή ς  :

Είς τό ταμεΐον τής Κοινότητος τών ετών 1910— 11 καί 1911— 12 
μέ λογιστικήν τάξιν αναγράφονται αί έτήσιαι μισθοδοσίαι τού διδά
σκοντος προσωπικού, τοκομερίδια ομολογιών, οίκοδόμησις μαγαζιών, 
πώλησις διδακτικών βιβλίων, κτηματικοί φόροι, μεταγραφαί κτημάτων, 
άσφάλειαι, καύσιμος ύλη, έπισκευαί, γενικά έξοδα, έκτακτα, ένοίκια, εισπρά
ξεις έκκλησιών, εισιτήρια, χορηγήματα, λαχεία, συνδρομαί συντεχνιών, 
προαιρετικαί γενικαί εισπράξεις, οίκοτροφεΐον καί κυτία. Έ ξ  αυτών παρα- 
θέτομεν άποσπάσματά τ ιν α :

Έ κ τής σελίδος 104 —  Κέρδη καί Ζημίαι —  αί δαπάναι ανέρχονται 
είς 328.187 γρόσια, έξ ών 252.559,50 διά μισθοδοσίας τού διδάσκοντος
προσωπικού, τά δέ λοιπά διά φόρους, ασφάλιστρα, καύσιμον ύλην, έπισκευάς, 
ένοίκια κλπ., αί δποϊαι δαπάναι καλύπτονται ωσαύτως έξ ένοικίων, διδάκ
τρων, επιχορηγήσεων, λαχείου, συνδρομών κλπ. κατά δέ τό έτος 1911 —  
1912 αί δαπάναι ανέρχονται είς 330.098,25 γρόσια. Μέ τήν αυτήν ώς άνω 
σειράν καί τήν λογιστικήν τάξιν παρουσιάζεται είς τάς έπομένας σελίδας τό 
γενικόν βιβλίον τού ταμείου τής Κοινότητος Άδριανουπόλεως.

Έ κ τού Βιβλίου Κινητών καί Α κινήτων Κτημάτων τής έπαρχίας
Άδριανουπόλεως

Τό Κιγίκιον ήτο προάστειον τής πολιτείας Άδριανουπόλεως καί τό 
κτηματολόγιον αυτό είναι τού έτους 1840. Έκάστη σελίς τού βιβλίου τούτου 
διαιρείται εις δύο καθέτους στήλας καί έν μέν τή αριστερή αναγράφονται 
οί οίκοι υπό τό όνομα τού οικοδεσπότου μετά τών κτημάτων του καί τ ώ ν  

προσόδων καί τής φορολογικής έκ τών τριών, κατηγορίας, είς ήν ανήκει, έν 
δέ τή δεξιφ ό φόρος καί τό κεφάλαιον.

Ο ί οίκοι τών Χριστιανών κατά τους πέντε συνοικισμούς (μαχαλάδες) 
είναι: 1) Μπουγιούκ Τεπέ (σελ. 1— 100). 2) Καρατζά - Ά χμέτ (σελ. 101 
—  169). 3) Μπαρουτχανέ (σελ. 170 —  237). 4) Μπέη - ΜπουνάρΙ (σελ. 
237 —  275) καί 5) Καρά Πιολούτ (σελ. 276 —  279). Κατωτέρω θά άνα- 
φέρωμεν έν μόνον αύτούσιον παράδειγμα διά τούς πέντε συνοικισμούς (μα
χαλάδες) πρός κατατοπισμόν τού τρόπου καταλογισμού τοΰ βιβλίου τούτου.
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Άκολουθοΰμεν τήν κατά στήλας έγγραφήν ήτοι άριστερά, δεξ ιά στήλη :

Ά ρ ιθ . 1 Οίκος 1 τά ξις Α ' 8 άμπέλια 480

Νικόλαος Π έτρου Χουλγγέρης 3 άμπέλια 90

Κική Ταραφή άμπέλια 8 Εισόδημα άμπελίων 570
180

30
άνά γρόσ. 60 τδ καθέν

» »
» »

Κική Ταραφή άμπέλια 3 
άνά γρόσ. 30 τδ καθέν 90

» » 550
Σύνολον 1330

Πρόσοδος έτησία 550 Προσθήκη άμπελίων 160
Τεμετουάτ 180 Προσθήκη άμπελίων 60
μαξούλιον τών 8 30 Προσθήκη άμπελίων 20% 450
Σύνολον 760 Σύνολον 2.000

Έ κ  τοΰ κώδικος διαχειρίσεως έσόδων καί έξόδων τοΰ νοσοκομείου
τής Κοινότητος έτών 1889 —  .1852 οστις έχει πολλάς σελίδας, άναφέ- 
ρομεν τά ουσιώδη: Είς τδ φύλλον 18ον είναι γραμμένον: «1839 ’Ιουνίου 
α ' Κώδιξ τοΰ νοσοκομείου τής πόλεως ταΰτης Άδριανουπόλεως τών ορθο
δόξων χριστιανών περιέχων τά αφιερώματα της~χρηματικής καταβολής τών 
φιλοπτώχων καί εύσπλάγχνων συνδρομητών. ’Ακολουθεί «Κατάλογος τών 
φιλόπτωχων καί φιλ~ευσπλάγχνων_σϋ\ώρομητών» καί υπολογισμός τοϋ Γενι- 
κοΰ κεφαλαίου τοΰ Νοσοκομείου, ως επίσης καί αφιερώματα κυρίων ονομα
ζόμενων 23, ών τδ σύνολον ανέρχεται είς γρ. 17.386 +  1.000 +  200 4- 1.300
+  4.500^~2Α7386:-----------

Μετά ταΰτα έπονται τά ακόλουθα: «1839,’Ιουνίου α ' Κώδιξ τοΰ νοσο- 
κομείου τής πόλεως ταύτης Άδριανουπόλεως περιέχων τά μέρη, δπου είναι 
τά κεφάλ'αΐα'Ίτοκιζόμενα μέ ομολογίας καί τδν ετήσιον τόκον.

Μ ΕΡΟ Σ Γον. Είς τδ ίδιον φύλλον όπισθεν άναφέρεται καταγραφή 
τών μερών, δπου τά κεφάλαια τοΰ νοσοκομείου διατελοΰσι τοκιζόμενα καί ό 
ετήσιοί  αύτών τόκος. 18Τ39~Ηόΰνίου α ' «Όμόλογίαϊ 7, γρ. 17.386. Π ρό
σοδοι ετήσιοι μετά δωρεών τριών έσναφίων γρ. 1.754,24. Αύτόγραφοι ύπο
γραφαί δύο εφόρων τοΰ νοσοκομείου καί τών φυλασσόντων τάς δμολογίας.

Άκολουθοΰν έν τώ κώδικι λευκά φύλλα. Ε ίτα άναφέρεται: 1839 ’Ιου
νίου α ' Κώδιξ τοΰ νοσοκομείου τής πόλεως ταύτης Άδριανουπόλεως τών 
ορθοδόξων χριστιανών περιέχων τάς έτησίας προσόδους καί έξοδα.

Μέρος Δον. Είς τδ δπισθεν τοΰ φύλλου δηλ. 606 γράφει «ΑΙ πρόσοδοι καί 
τά έξοδα τοΰ νοσοκομείου· γενική πρόσοδος 1754,24 γρ. Μαίου 1840». Είς 
δύο έπομένας σελίδας φέρεται «ή διαχείρισις έσόδων καί έξόδων τοΰ ταμείου 
τοΰ Νοσοκομείου καί έλέους άπό τής α ' ’Ιανουάριου τοΰ 1839 έτους μέχρι 
τής 31 Δεκεμβρίου τοΰ 1852 έπιτροπεύοντος έν μέρει τοΰ Κου Χ"Χρήστου
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Ίωάννου. Έ σοδα 73.435,12, πάντα δαπανηθέντα. Τή 31 Δεκεμβρίου τοΰ 
1852 επιθεωρηθείς ό λογαριασμός της διαχειρίσεως καί εύρεθείς ορθός έπι- 
κυροΰται υπό δέκα δημογερόντων αύτογράφως. Έ ν συνεχείρ «Ή  διαχείρισις 
εσόδων καί εξόδων τοΰ ταμείου Νοσοκομείου καί ελέους έμφαινομένη λεπτο- 
μερέστερον έν τοΐς έτησίοις πολιτικοΐς καταστίχοις τής άπό τής 2 ’Ιουνίου 
1839 έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου τοΰ 1852, έν οΐς οι κατά καιρούς ένιαΰσιοι 
δημογέροντες κατέγραφόν τινα τών τακτικών έσόδων, οίον: τόκων έτησίών 
κεφαλαίων τινών, δικαιωμάτων διαβατηρίων τών προσκυνητών, συνοικεσίων, 
διαθηκών καί τοΰ εισερχομένου οίνου. Έ σοδα γρ. 225.507,08, τή 31 Δεκεμ
βρίου 1852 έτους ό ανωτέρω λογαριασμός τής διαχειρίσεως τής Δημογερον
τίας θεωρηθείς άκριβώς καί αρεστός φανείς έπικυροΰται υπό 10 προκρίτων.

Κατάλογος τών κυριωτέρων Φιλόπτωχων καί εΰσπλάγχνων 
συνδρομητών καί υπολογισμός τοΰ Γενικοΰ Κεφαλαίου τοΰ Νοσοκομείου, 

μετά τών παρατηρήσεων τών αρμοδίων τής έποχής έκείνης: 
’Αφιέρωμα τοΰ ’Αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου ’Α γα

θάγγελου. Ό  σεβαστός οΰτος ήμών ποιμήν καί πατήρ καί Οικου
μενικός Πατριάρχης γέννημα τής πόλεώς μας καί μετά τήν παρ- 
αίτησιν τής πατριαρχείας του ένταΰθα τάς διατριβάς ποιούμενος, 
έν τή τελευτή αΰτοΰ κατέλιπε τοΐς νοσοκομείοις είς μνήμην αΰτοΰ
έ ν εκ ε ν ..........................................  ,.......................... ■ ■. γρόσια 5.000

’Αφιέρωμα τοΰ Κυρίου Θεοδώρου Τζελέπη καί τών υιών αΰ- 
τόΰ. Οΰτος δ εΰσπλαγχνος άνήρ όμοΰ μετά τών υιών αφιέρωσε διά
παντός τοΐς νοσοκομείοις εις μνήμην αΰτοΰ ένεκεν  ....................... γρ. 1,434

’Αφιέρωμα τοΰ Κυρίου Χ 'Έ λ α σ έω ς Σταύρου καί τής συζύ
γου αΰτοΰ Χρυσοπηγής X ' 'Άνδρέου. Τοΰτο τό έκλεκτόν ζεΰγος 
αφιέρωσε διά παντός τοΐς νοσοκομείοις άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμε-
νον είς μνήμην αΰτοΰ αίωνίαν . , ........................................................ γρ. 1.500

’Αφιέρωμα τοΰ Κυρίου X " ’Αποστόλου Καλπακεντζή. Οΰτος 
ό εΰσπλαγχνος άνήρ άπό φιλανθρωπίαν κινούμενος άφιέρωσε
διά παντός τοΐς νοσοκομείοις είς μνήμην αΰτοΰ α ίω ν ία ν .................γρ. 500

Ά ριθ. 5. ’Αφιέρωμα, τοΰ Κυρίου Χ "Δημητράκη Άρζιμάνο- 
γλου. Οΰτος ό φιλάνθρωπος καί φιλόκαλος άνήρ άπό εΰσπλαγχνίαν
κινούμενος κατέλιπεν έν τώ τής Μητροπόλεως π α γ γ α ρ ίω ................γρ. 1.500
ινα έξ αΰτών δίδονται κατ’ έτος είς μέν τόν κατά καιρόν άρ- 
χιερέα γρ. .20 (είκοσι), είς δέ τήν ’Εκκλησίαν τοΰ ίδιου 
Παγγαρίου άλλα είκοσι (20) γρόσια, καί τοΐς νοσοκομείοις 
λόγφ τόκου ογδόντα γρόσια (80), είς μνήμην αΰτοΰ καί τών
γονέων καί φέροντος κεφάλαιον . . .  · ·’. . .   γρ. 1.000

’Αφιέρωμα τοΰ έξ εΰνοίας Χριστοΰ μακαρίτου Βασιλείου
Σταύρου. Ό  φιλόπτωχος οΰτος διά μνήμην αΰτοΰ αίωνίαν,

«θρακικά» 12



178 ΕΞ Ε Π ΙΣ Η Μ Ω Ν  Π Η ΓΩ Ν  Κ Α Ι ΕΓΓΡΑΦ Ω Ν

τό μαγαζίον του μούλκι, δν και κείμενον είς τήν σκάλαν κατά 
τό Γενή-Κιοπέκ καί γειτνιάζον έκ μέρους τφ τοΰ Τοπάλ Π α- 
σχάλη καί έκ τοΰ έτέρου μέρους τφ τοΰ Σεβαστοΰ κυρίου Μι
χαήλ Πέτρου καί έκ τοΰ όπισθεν μέρους όσπιτίω Άρμενικφ.
Τό ρηθέν μαγαζίον ον γεγραμμένον καί άπερασμένον οίκο- 
νομικώς ολον είς δνομά του, είς Τηνταί Ά λτζή, πακάλη κυ
ρίου Ίω . X ''Μ ανουήλ, αφιέρωσε τό ήμισυ διά νά στέκηται 
αείποτε άπώλητον κτήμα άναφαίρετον καί άναπόσπαστον τοΰ 
νοσοκομείου καί νά δίδηται τό ένοίκιόν του πρός τό ταμείον 
αΰτοΰ. Τήν δέ 15 Μαίου τοΰ 52 Ε θνική βουλήσει πεπώληται
τφ  κυρ Άθανασίω Β ο υ λ κ ίδη ................................................................... γρ. 4.500

Αφιέρωμα τοΰ Κου X " ’Αποστόλη Καλπακιτζή. Οΰτος 
ό φιλάνθρωπος άνήρ άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος αφιέρωσε
τοΐς νοσοκομείοις διά παντός είς μνήμην αΰτοΰ α ίω ν ία ν  γρ. 500

’Αφιέρωμα τής Κας X "  Σοφής. Αΰτη ή εΰσπλαγχνος 
γυνή, άπό φιλανθρωπίαν κινουμένη, άφιέρωσε τοΐς νοσοκο
μείοις διά παντός είς μνήμην αυτής α ίω ν ία ν  γρ. 500

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Κωνσταντή. Οΰτος ό φιλάνθρω
πος άνήρ, άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος άφιέρωσε τοΐς νο
σοκομείοις είς μνήμην αΰτοΰ αίωνίαν < ; . . . . . . .  .................   γρ. 500

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Ματέκα Τζελέπη. Οΰτος δ εΰ
σπλαγχνος άνήρ άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος άφιέρωσε τοΐς
νοσοκομείοις διά παντός είς μνήμην α ΰ τ ο ΰ  γρ. 500

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Σούσουλα Τζελέπη. Οΰτος ό εΰ
σπλαγχνος άνήρ άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος άφιέρωσε τοΐς
νοσοκομείοις διά παντός είς μνήμην αΰτοΰ αίωνίαν ...........  . . .  γρ. 500

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Βοΰλτζιου. Οΰτος δ εΰσπλαγχνος 
άνήρ άφιέρωσε τοΐς νοσοκομείοις διά παντός, είς μνήμην
αΰτοΰ α ίω ν ία ν .............................................. ................... γρ. 69

’Αφιέρωμα τοΰ Κυρίου Κωνσταντή Μόρτατζη. Οΰτος δ 
εΰσπλαγχνος άνήρ άφιέρωσε τοΐς νοσοκομείοις διά παντός
είς μνήμην αΰτοΰ α ίω ν ία ν .......................................................................... γρ. 69

’Αφιέρωμα τοϋ κυρίου Στοίλου Ά μπατζή. Οΰτος δ εΰ
σπλαγχνος άνήρ άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος άφιέρωσε τοΐς
νοσοκομείοις είς μνήμην αΰτοΰ α ίω ν ία ν  . ...........................γρ. 150

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Σεσίου. Οΰτος δ εΰσπλαγχνος 
άνήρ, άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος, άφιέρωσε διά παντός
,τοΐς νοσοκομείοις είς μνήμην αΰτοΰ α ίω ν ία ν ..................  γρ. 150

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Νικολάκη Παπαδόφ. Οΰτος ό 
εΰσπλαγχνος άνήρ, εντεύθεν όρμώμενος καί πολίτης Βουκου-
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ρεστίου ών, αφιέρωσε τοΐς νοσοκομείοις εις μνήμην αύτοΰ
α ίω ν ία ν   γρ. 100

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Χ"Χρήστου Γοΰναρη. Οΰτος δ 
εΰσπλαγχνος κα'ι φιλόκαλος άνήρ, γέννημα τής πόλεως ταύ
της διατελών, ικανόν δέ καιρόν τάς διατριβάς έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ποιούμενος, κάκεΐσε τό ζην έκμετρήσας, άπό τής 
ένούσης αύτοΰ περιουσίας κατέθετο είς τό παγγάριον τής 
εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, ινα ό τόκος αύτών κατ’ 
έτος διά τών ενθάδε ομοτέχνων δίδοται τοΐς νοσοκομείοις διά 
παντός είς μνήμην αύτοΰ αίωνίαν. Αίωνία ή μνήμη αύτοΰ. γρ. 2.400

’Αφιέρωμα τοΰ κυρίου Ίω . Τζιοχαντζή. Οΰτος δ εΰ
σπλαγχνος άνήρ, άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος, άφιέρωσε
τοΐς νοσοκομείοις διά παντός είς μνήμην αύτοΰ α ίω ν ία ν  γρ. 150

’Αφιέρωμα κυρίου Χ "Δημητράκη Άρζιμάνογλου. Οΰ
τος δ εΰσπλαγχνος καί φιλόκαλος άνήρ, άπό εΰσπλαγχνίαν 
κινούμενος, κατέλιπεν έν τω τής Μητροπόλεως παγγαρίω 
γρ. 1.500 (χίλια πεντακόσια), ϊνα έξ αύτών δίδωνται κατ’ 
έτος είς μέν τόν κατά καιρόν ’Αρχιερέα γρ. 20 (εικοσιν) είς 
δέ τήν ’Εκκλησίαν τοΰ ίδίου παγγαρίου άλλα γρ. 20 (εικο- 
σιν) καί τοΐς νοσοκομείοις λόγω τόκου γρ. 80 (όγδοήκον- 
τα ). Ε ίς μνήμην αύτοΰ καί τών γονέων καί φέροντος κε-
φ ά λ α ιο ν ................................ ............................ . .  γρ. 1.000

’Αφιέρωμα τοΰ κ. Χ "Τ ενέζιου Ραντοσλάβ Τζελέπη.
Οΰτος ό εΰσπλαγχνος άνήρ, άπό εΰσπλαγχνίαν κινούμενος,
άφιέρωσε διά παντός είς μνήμην αύτοΰ α ίω ν ία ν  γρ. 1.000

Τφ 1839 έτει ’Ιουνίου α ' ό γενικός υπολογισμός τοΰ 
χρηματικοΰ κεφαλαίου τοΰ νοσοκομείου άκριβώς θεωρηθείς 
καί έξετασθείς, εύρέθη έχων γρόσια δέκα έπτά χιλιάδας τρια
κόσια όγδοήκοντα έξ (17.386).

’Αφιέρωμα τοΰ Τζελέπ κυρίου Πέτκου. Οΰτος δ φιλό
πτωχος άνήρ, οίκειοθελώς, διά -ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν άφι
έρωσε διά παντός είς τό ταμεΐον τοΰ νοσοκομείου εις μνήμην
αύτοΰ α ίω ν ία ν ...............................................................................................γρ. 1.000

’Αφιέρωμα τοΰ μακαρίτου υποδήματά X "  Στεφάνή Ά ν- 
δρέου. Οΰτος ό φιλόπτωχος άνήρ, διά ψυχικήν αύτοΰ σωτη
ρίαν, άφιέρωσε διά παντός είς τό ταμεΐον τοΐς νοσοκομείοις
είς μνήμην αύτοΰ α ίω ν ία ν ..................................   -  γρ. 200

’Αφιέρωμα τής μακαρίτιδος Ξανθής α ' ένορίας Χ " Σ α -  
ράφ. Αΰτη ή φιλεύσπλαγχνος, διά ψυχικήν αύτής σωτηρίαν 
έπί ζωής άφιέρωσε τήν οικίαν αύτής τώ νοσοκομεία), έκπωλη-
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θεΐσαν μετά τήν άποβίωσιν, είς μνήμην αύτής αίωνίαν διά γρ. 1.300 
Κατάλογος τών μερών δπου τά κεφάλαια τοΰ Νοσο

κομείου διατελοΰσι τοκιζόμενα καί ό ετήσιος αυτών τόκος 
τώ 1839 ’Ιουνίου α ' 450 όμολογίαι τής Π αναγίας Πολυ-
καρπίας τήν α ' Μαίου 1839 πρός 10% γρ. 45

1000 Όμολογίαι τής έπαρχίας Φιλαδέλφειας ύπ’ άριθ. 36
τήν 20 Φεβρουάριου 1838 καί πρός 10% γρ. 100

1000 Όμολογίαι τών Ά γ . Αποστόλων είς Κιρισχανέν
τήν α ' Μαΐου 1839 πρός 10% γρ. 100

500 Όμολογίαι τής έπαρχίας Μεσημβριοβάρνης τήν α '
Απριλίου 1837 πρός 10% γρ. 50

11.036 Όμολογίαι α ' Μαΐου 1839 πρός 10% γρ. 1.103
1000 ’Ά νευ Όμολογίας είς τό παγγάρι τής έδώ Μη

τροπόλεως φέροντα τόκον έτήσιον γρ. 80
’Ή τοι σύνολον γρόσια 27.000' 

Α ί ανωτέρω όμολογίαι εύρίσκονται είς φύλαξιν τών κυρίων έφόρων 
Χ"Χρήστου Ίωάννου και Κώστα Μπιζάνη επιφορτιζόμενων άπό ’Ιουνίου
1839.

’Ακολουθεί ό κατάλογος τών μερών δπου εύρίσκονται τά κεφάλαια τοΰ 
Νοσοκομείου τοκιζόμενα, ώς επίσης καί ό τόκος αυτών ετήσιος.

Έ ξ  αυτών, τά κυριώτερα είναι τά έξής:
Κεφάλαιόν 17.386 γροσίων έσχεν ετήσιον τόκον 1.658,24 γρόσια. Είς 

τήν πρόσοδον τών 1.658.24 γροσίων πρέπει νά προστεθοΰν: Πρόσοδος έτη- 
σία άπό 3 έσνάφια χωρίς ομολογίας: τών γουναράδων 30 γρ., τών βακά- 
ληδων 30 γρ. καί τών Μποζαντζίδων 36 γρ. οπότε έχομεν συνολικήν πρό
σοδον έτησίαν 1.754,24 γρ. Αύταί αί όμολογίαι εύρίσκονται είς φύλαξιν 
δύο έφόρων. ’Ακολουθούν διάφοροι λογαριασμοί κατά λογιστικήν τάξιν 
μέχρι τής διαχειρίσεως έσόδων καί έξόδων τοΰ Νοσοκομείου κλπ. περί τών 
οποίων έγράψαμεν είς τήν άρχήν τοΰ παρόντος, χωρίς νά ύπάρχη άνάγκη 
παραθέσεως λεπτομερώς τών λογαριασμών.

Παραδέτομεν κατωτέρω πρακτικά τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου άπό 1919— 21.

Συμφώνως πρός τό έν τοΐς άρχείοις κατατεθέν έγγραφον τής -ψηφο
φορίας τής 2ας Νοεμβρίου 1919 ψήφους έλαβον οί έξής κύριοι:

Πρόεδρος Κ. Καλλίας ψήφους 39 έκλεγείς. Ά ρ . Βασιλείου ψήφους 
30. Ρητορίδης Χατζόπουλος ψήφους 2. Ά λ. Αήμησσας ψήφον 1. ’Αντι
πρόεδρος Μ. Μαργαριτίδης ψήφους 56 έκλεγείς. Ν. Πίσσας 4. Ά λ. Σε- 
ρεφεντίνογλους ψήφ. 10. Ταμίας Λέων Καταπόδης ψήφ. 34 έκλεγείς. Κλ. 
Ίσραηλίδης 30,
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Συμβούλιον: Γαβριήλ Ματθαίου 40 εκλεγείς. Ν. Πίσσας 38 έκλεγείς. 
Κ. Άλτιναλμάξης 32 έκλεγείς. Κ. Ίσραηλίδης 18, Μ. Δήμου 9, Ν. Πολυ- 
ζωίδης 4, Χρ. Τσιβιδής 7, Ά ρ. Παπαθεολόγου 10, Θ. Ζώτος 5, Γ. Άβρα- 
μίδης 5, X . Χατζημιχαήλ 3, Πανουσιάδης 1, Κ. Χρηστίδης 2, Ά ρ. Σα- 
ραφόπουλος 20, Λ. Μεγακλής 3, Γ. Καραμανλής 1 καί Γ. Άντωνιάδης 1. 
Γ. Γραμματεύς Γ. Λαμπουσιάδης 57 έκλεγείς. Είδ. Γραμματεύς: Γ . Γεωρ- 
γιάδης 50 έκλεγείς. Συμφώνως τή άπό 2ας τρέχ. έπιστολή τών 9 έκ τών με
λών άναφερομένων έν αυτή, έκ Καραγατσίου, έψήφισαν τή έγκρίσει τής 
όλομελείας δι’ έπιστολής.

Συνεδρίασις 5ης Νοεμβρίου 1919 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία κα'ι παρόντων τών λοιπών μελών 
1) Ώ ς  Εξελεγκτική ’Επιτροπή τής διαχειρίσεως τοΰ παρελθόντος 

Συλλογικού έτους 1918 —  1919 έξελέγησαν οί κ.κ. I. Χατξημιχαήλ, Κ. 
Ίσραηλίδης και Α. Κυριαζόπουλος. Θά τοΐς σταλή σχετικόν άγγελτήριον. 
2) Άνεγνοόσθη γράμμα τής Κεντρικής' ’Εφορείας παρακαλούσης νά έκλεγή 
έν μέλος τοΰ Συμβουλίου, δπερ νά λάβη μέρος είς τήν ΰπ’ αυτής όρισθεΐσαν 
12μελή ’Επιτροπήν διά τό διδασκαλικόν ζήτημα. ’Εκλέγεται ό έκ τών Συμ
βουλών κ. Γ. Ματθαίου. 3) Άνεγνώσθη επιστολή Κυβερνητικοΰ γραφείου 
τών έξ έμμέσων φόρων έρωτώσα τις έκμεταλλεΰεται τό κυλικεΐον τοΰ Συλ
λόγου, ό Σύλλογος αυτός ή ιδιώτης τις, δι’ ίδιον λογαριασμόν. Αναβάλλε
ται ή άπάντησις, τοΰ κ. Προέδρου σκοποΰντος νά συνεννοηθή έπί τοΰ προ- 
κειμένου μετά τοΰ Προέδρου τοΰ Έβραϊκοΰ Συλλόγου. 4) Η μέρα τακτικής 
συνεδρίας ορίζεται ή Τρίτη, ώρα δέ ή 5.30 εσπερινή. 5) Άποφασίζεται νά 
προσκληθή δι’ έπιστολής ό διευθυντής τής Ροδοκανακείου ώς καί ή διευθύν
τρια τοΰ έν Γενή Ίμαρέτ Νηπιαγωγείου δπως διά γραπτής έκθέσεως δη
λώσουν πρός τό Συμβούλιον τάς άνάγκας τών σχολών τούτων. 6) Άποφα- 
σίζεται ή κατασκευή κάλπης ώς καί ψήφων λευκών καί μελανών πρός έκ
λογήν νέων τακτικών μελών. 7) Άποφασίζεται ή έκλογή ώς έπιτίμων με
λών τοΰ Συλλόγου τών κ.κ. Γ . Τσαγκρή Ίατροΰ τοΰ Έλληνικοΰ Έρυθροΰ 
Σταυροΰ καί Κ. Ν. L ix s te r  5Άγγλου~ενταΰθοΓάρμοστόΰ είς οΰς θά σταλώ- 
σιν έπιστολαί έσωκλείουσαι τά σχετικά διπλώματα.

Συνεδρίασις τής δης Νοεμβρίου 1919 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών, 

έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνεδρίας. 1) Θ’ άπαντηθή 
είς τό Κυβερνητικόν Γραφεΐον τών έξ έμμέσων φόρων οτι τό κυλικεΐον τοΰ 
Συλλόγου εκμεταλλεύεται ιδιώτης μέν διά τόν καφέν, τέϊον, πάστες κλπ. 
έπί ένοικίφ, ό Σύλλογος δ’ αυτός διά τά οινοπνευματώδη ποτά (ρακήν, κο- 
νιάκ, μπύραν κλπ.) διδόμενα μόνον είς τά μέλη καί έν έλαχίστη ποσότητι. 
2) Ό  κ. Καταπόδης αναλαμβάνει νά στείλη εργάτην διά τάς θερμάστρας 
τής Ροδοκανακείου είς Ίλδιρίμιον. 3) Άναγινώσκεται έπιστολή ύπογεγραμ-
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Κωνσταντίνου Σακελλαρίου πρός τον ενταύθα έξάδελφόν του κ. Ίω . Σα- 
κελλάριον, άναφέρουσα δτι ό πατήρ τοΰ πρώτου Αλέξανδρος άφήκεν εις τον 
Σύλλογον κληροδότημα έκ χιλίων (1000) δραχμών. Θά τω γραφή έπιστολή 
ευχαριστήριος, παρακαλοΰσα συνάμα νά έμβάση τδ ποσόν όπόταν κα'ι δι’ οΰ 
μέσου εγκρίνει. 4) Άναγίνώσκεται έπιστολή υπογεγραμμένη υπό 20 μελών 
έπιμενόντων είς τήν άπαίτησίν των περί προσκλήσεως Γεν. Συνελεΰσεως, 
πρός νέας αρχαιρεσίας. Τοΐς απαντάται γραπτώς μέσω τοΰ έπιδόσαντος τήν 
αΐτησιν κ. Α. Βασιλείου δτι έκτεθέντων έν τή άπδ 14 παρελθόντος έπιστολή 
ήμών τών λόγων, δι’ οΰς μόνον κατόπιν αίτήσεως τών δυο τρίτων τών μελών 
υπογεγραμμένης δύναται νά συγκληθή γενική Συνεδρία, θεωρείται περιττή 
ή τών αυτών έπανάληψις καί τίθεται τέρμα είς τήν έπί τοΰ προκειμένου 
αλληλογραφίαν ώς άσκοπον. 5) Άποφασίξεται ή έγγραφή τοΰ Συλλόγου 
ώς συνδρομητοϋ είς τήν I l lu s ra t io n  τών Παρισίων. Θά γραφή σχετική 
έπιστολή έμβάζουσα τήν τιμήν τριμηνίας έκ φράγκων 26,20. 6) Γενομένου 
έν τώ γραφείω τοΰ Συλλόγου πλειστηριασμοΰ διά τδ ένοίκιον τοΰ έν Βαλοΰκ 
Παζάρ καφενείου μετ’ αποθήκης, ή κατακΰρωσις γίνεται είς τδν κ. Κων
σταντίνον Ζαχαριάδην δι’ έν έτος πρδς λίρ. Τουρκίας 17 (δέκα επτά) μη
νιαίους μέ τους δρους νά παρουσιάση οΰτος ένα έγγυητήν καί νά προπληρώνη 
έκάστην τριμηνίαν. Ώ ς  προκαταβολήν δ έν λόγω κύριος πληρώνει δραχ- 
μάς πεντακοσίας (500).

Συνεδρίασις 10ης Δεκεμβρίου 1919 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών. 

Άναγινώσκονται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνεδρίας. Συμπληρω- 
θέντος τοΰ νέου Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου άποφασίξεται νά δοθή είς τήν 
Κυβέρνησιν κατάλογος τών άπαρτιξόντων αυτό. Νά γραφή έπιστολή είς τδν 
κ. Σδρόλαν διοικητήν Σουφλίου, παρακαλοΰσα αύτδν νά μας άποστείλη 
μέσον τοΰ έν Καραγάτς έντολοδόχου ’Αλεξάνδρου Μαυροπούλου κλάδον 
πεύκης, ΰψους περίπου 3 μέτρων, διά τδ δένδρον τής Πρωτοχρονιάς. Άπο- 
φασίξεται νά όργανωθή διά τήν εσπέραν τής 1ης Ίανουαρίου 1920 έορτή 
τοΰ δένδρου τής Πρωτοχρονιάς έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου. Δεκτά γίνον
ται μόνον τά μέλη, έκτδς ώρισμένων ξένων, ους θά κρίνη καταλλήλους τδ 
Συμβούλιον. Τιμή εισόδου δ ι’ άνδρας γρόσια 25, διά κυρίας καί δεσποινί
δας γρ. 10. Κατά τήν είσοδον θά δίδηται αριθμός τοΰ λαχείου τοΰ δένδρου, 
οί δέ κερδίξοντες τοιοΰτοι θά είναι 50. Ή  είσοδος είς παιδιά, μαθητάς καί 
μαθήτριας άπαγορεύεται. ’Ανατίθεται είς τδν κ. Μ. Ματθαίον ή φροντίς 
περί άγοράς ή επισκευής μιάς μεγάλης θερμάστρας μετά τών σωλήνων της, 
διά τήν αίθουσαν. Παρουσιάζεται δ ένοικιαστής τοΰ έν Βαλοΰκ Παζάρ κα
φενείου Κ. Ζαχαριάδης καί παρακαλεΐ δπω ς: Ιον) Κατασκευασθή έν τώ 
καφενείω καί μικρόν μαγειρεΐον καί 2ον) έπισκευασθή τδ τελείως κατε- 
στραμμένον λιθόστρωτον έμπροσθεν τοΰ καφενείου. Διά μέν τδ τελευταΐον
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τοΰτο άποφασίζεται νά κάταβάλη ό Σύλλογος τδ ήμισυ τών δαπανών, ύπο- 
λογιζομένων είς λ. Τουρκίας 12V*. Διά δέ τδ μαγειρεΐον, ΰπάρχοντος προ
ηγουμένως τοιούτου, θά προσκληθή ό πρώην ενοικιαστής Θωμάς Ρωσσέτος 
τδ έσπέρας τής προσεχούς Πέμπτης, ΐνα δώση λόγον τοΰ τ ί άπέγινε τδ μα- 
γειρεϊον τοΰτο. ;·.·

Συνεδρίασις 22ας Δεκεμβρίου 1919 
Παρόντων τών κ.κ. Καλλία, κλπ. μελών άποφασίζεται νά μετρηθή 

είς τδ ταμεΐον τής Δημογεροντίας υπέρ τών απόρων τδ ποσδν Λ. Τ. 10 
(δέκα) επ’ εύκαιρίςι τών εορτών. 'Τπογράφεται παρά τοΰ κ. Προέδρου τδ 
σχετικδν πρδς τδν ταμίαν ένταλμα.

Συνεδρίασις 23ης Δεκεμβρίου 1919 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Καλλία κλπ. άναγινώσκονται και έπικυροϋνται 

τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνεδρίας. Άναγινώσκεται επιστολή τής 
Εβραϊκής Ένώσεως « F ra te rn ity  Scolaire»  έσωκλείουσα 20 εισιτήρια, 10 
διά κυρίους κα'ι 10 διά κυρίας δι’ εσπερίδα δοθησομένην τδ προσεχές Σάβ- 
βατον. Θά διανεμηθοΰν ταΰτα μεταξύ τών μελών έπιστρεφομένων μέχρι 
τής Παρασκευής τών μή πωληθέντων.

Συνεδρίασις 28ης Δεκεμβρίου 1919 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία και παρόντων τών λοιπών μελών 

άναγινώσκονται καί έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνε
δρίας. Συνιστάται Έπιτροπή πρδς δικόσμησιν τοΰ δένδρου τής Πρωτοχρο
νιάς άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Γ. Κατσαμά, Γ. Ματθαίου, Γ. Γεωργιάδου, 
καί Ν. Πίσσα διά τήν άποφασισθεΐσαν εορτήν τής 17ης Ίανουαρίου τοΰ 
1920. Κοσμήτορες διά τήν εσπέραν ορίζονται οί κ.κ. Α. Άντωνιάδης, Μενέ
λαος Δήμου, Λ. Καταπόδης, Α. Βλαΐδης, Κ. Κωνσταντινίδης, X. Μικρό- 
πουλος καί Ά ρ. Μαργαριτίδης, πρδς οΰς καί γράφεται έγκύκλιος.

Άναγινώσκεται έπιστολή ’Ιατρείου τοΰ έν Κάραγάτς Έλληνικοΰ Έ - 
ρυθροΰ Σταυροΰ προΟκαλοΰσα τδ Συμβούλιον εις τά εγκαίνια διά τήν Κυ
ριακήν 29ην Δεκεμβρίου. Ο ί έχοντες διαβατήρια έκ τών μελών τοΰ Συμβου
λίου θά μεταβώσιν είς τήν τελετήν.

Συνεδρίασις τής 3ης Ίανουαρίου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών 

άναγινώσκονται και έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνε
δρίας. Άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ Συλλόγου τών Κυριών «Ή  'Ομόνοια» 
ξητοΰντος διά τδ έσπέρας τοΰ Σαββάτου 11ης τρέχοντος τήν αίθουσαν τοΰ 
Συλλόγου πρδς διοργάνωσιν χοροεσπερίδος. Άποφασίζεται νά δοθή αΰτη 
ύπδ τδν ορον τοΰ νά λάβη ό Σύλλογος τά 30% τών καθαρών κερδών, καί 
άνακοινοΰται τοΰτο δι* έπιστολής τφ είρημένω Σωματείω. Ό  Σύλλογος τών 
δεσποινίδων «Παρηγορία» στέλλει τδν ,λογαριασμδν τής τελευταίας ήμε- 
ρίδος μετά λαχείου έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου. Συμφώνως πρδς τδν λογα-
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ριασμδν τούτον, τδ καθαρδν προϊδν τοΰ λαχείου ανέρχεται είς γρόσια 7.362 
έξ ών τά 30%, ήτοι γρόσια 2208 άναλογοΰσι τω Φιλ. Συλλόγω. Νά γραφή 
έπιστολή είς τδν κ. Ίορδάνην Άραγγέλοβιτς, ευχαριστούσα αυτόν διά τήν 
έκάστοτε παραχώρησιν τω Συλλόγω τών ταπήτων του καί άλλων είδών.

Συνεδρίασις 27ης ’Ιανουάριου 1920 
Προεδρεύοντος του ’Αντιπροέδρου κ. Μ. Μαργαριτίδου καί παρόντων 

τών λοιπών μελών, άναγινώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προη- 
γουμένης Συνεδρίας. Άποφαδίζεται νά γραφή ευχαριστήριος έπιστολή πρδς 
τδν κ. Χατζή Γεώργιον Άθανασιάδην, δωρήσαντα τώ Συλλόγω Λ.Τ. 10 
(δέκα). Ληγούσης τής προθεσμίας ενοικίου τών κάτωθι καταστημάτων τοϋ 
Συλλόγου, άποφασίζεται νά ένοικιασθώσι ταΰτα διά πλειστηριασμοΰ ΰπδ 
τούς έξής δρους: Ιον) Νά παρουσιάση ό ενοικιαστής αξιόχρεων έγγυητήν. 
2ον) Νά προπληρώνηται έκάστη τριμηνία καί 3ον) Τά κτήματα ένοικιά- 
ζονται δι’ έν έτος. Διορίζεται έπιτροπή Ιδιαιτέρα, ήτις θά φροντίση περί τοΰ 
πλειστηριασμοΰ, συγκειμένη έκ τών κ.κ. Ν. Πίσσα, Γ. Ματθαίου, Μ. Μαρ
γαριτίδου, Γ. Γεωργιάδου. Τά πρδς ένοικίασιν καταστήματα είναι τά έξής: 
Ό'δοντιατρεϊον Βαλούκ Παζάρ, 'Τποδηματοποιεϊον Βαλούκ Παζάρ, Κα
φενεΐον Βαλούκ Παζάρ, Λαχανοπωλεΐον Βαλούκ Παζάρ, Γραφεΐον Ρου- 
στέμ Πασά Χάν, Κουρεΐον έναντι Διοικητηρίου, Κατάστημα Ά λή Πασά 
άνω θύρας. ’Επίσης διορίζεται καί διμελής έπιτροπή έκ τών κ.κ. Λ. Κατα- 
πόδη καί Γ. Ματθαίου, ήτις θά φροντίση άνευ αναβολής τήν εισπραξιν τών 
καθυστερουμένων ένοικίων. Λόγω τής έπιδημίας τής γρίππης καί τής έν 
γένει καταστάσεως, αναβάλλεται δι’ εύθετώτερον καιρδν ή έορτή τοΰ Συλ
λόγου. Άποφασίζεται νά δοθή χορευτική έσπερίς διά τήν έσπέραν τοΰ μεθε
πομένου Σαββάτου 8 Φεβρουάριου. Τιμή εισιτηρίου ώρίσθη Λ. Τ. 1 (μία) 
μόνον διά κυρίους, τά εισιτήρια δέ θά εΐναι αύστηρώς προσωπικά. Κοσμή
τορες ορίζονται οί έξής κύριοι: Χρ. Τσιβιδής, Θ. Ζώτος, Κ. Κωνσταντινί- 
δης, Π . Ξανθόπουλος, X . Μικρόπουλος, Ά λ . Β λαίδης.

Συνεδρίασις τής 3ης Φεβρουάριου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών, 

άναγινώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνε
δρίας. Άναφορικώς πρδς τήν προαποφασισθεΐσαν χορευτικήν έσπερίδα διά 
τήν 8ην τρέχ., ορίζεται έπιτροπή έκ τών κ.κ. Γ . Ματθαίου, Λ. Καταπόδη. 
Μ. Μαργαριτίδου καί Κ. Άλτιναλμάζη ήτις θά φροντίση διά τήν πώλησιν 
τών εισιτηρίων. Θά προσκληθούν δι’ έπιστολής οί έξής Κύριοι: Συνταγμα
τάρχης Ρούτεναϋ, Καραγατσίου, Λοχαγός Φουμπάτ, Κούρτ ντε λά Κοριέ, 
Διευθυντής Χωροφυλακής, Άντισυνταγματάρχης P . Ε. Χάρενκ, Λοχα
γδς X. Ν. Λίστερ, 'Τπολοχαγδς Ν. Γ . Ράφφελ, Ια τρός Ν. Τσαγκρής, 
ταγματάρχης Δ. Βλαχόπουλος, Λουλέ Βουργάζ, 'Τποδιοικητης Καρα
γατσίου Σινώη, Ανθυπίατρος Γ . _Κωνσταντινίδης Καραγατσίου. ’Ενοίκιά-
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σθη τό έν τη κάτω θύρ<? τοΰ Ά λ ή  Π α σά  ήμισυ κατάστημα τοΰ Συλλόγου 
Λρός Λ.Τ. 1,75 μηνιαίως δ ι’ έν έτος υπό τόν ορον νά πληρώνη ό κύριος
οΰτος έκάστην τριμηνίαν.

Συνεδρίασις τής 4ης Φεβρουάριου 1920
Προεδρεΰοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών 

άναγινώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγούμενης Συνε
δρίας. Συμφώνως πρός προηγουμένην άπόφασιν τίθενται είς πλειστηρια- 
σμόν πρός ένοικίασιν, τά έν Βαλοΰκ Π αζάρ καταστήματα τοΰ Συλλόγου 
ών ή προθεσμία έληξεν (ΰποδηματοποιεΐον, Καφενεΐον, Ααχανοπωλεΐον, 
Κρεοπωλεΐον) ώς καί τό έναντι τοΰ Διοικητηρίου Κουρεϊον. Τό Κρεοπω- 
λεΐον κατακυροΰται είς τόν ήδη κατέχοντα αυτό Κωνσταντίνον Βατάλογλου 
αντί 12,50 Λιρών Τουρκίας μηνιαίως. Τό κουρεΐον κατακυροΰται έπίσης είς 
τόν Νικολάκην Μουχτάρην, ήδη κατέχοντα τοΰτο, πρός τό ίδιον ποσόν ώς 
καί πρότερον, ήτοι Λ .Τ. 2 μηνιαίως. ’Αναβάλλεται δέ ή κατακύρωσις τών 
έξής καταστημάτων μηδενός εκτός τών παλαιών ενοικιαστών προσελθόντος 
πρός πλειοδοσίαν: 'Τποδηματοποιεΐον. Τοΰ ένοικιαστοΰ κ. Πλάτωνος Κου- 
μανίδου δηλώσαντος δτι δέν δΰναται νά πρόσθεση τι είς τό παλαιόν ένοίκιον 
ήτοι Λ. Τουρκίας 2. Καφενεΐον τοΰ ένοικιαστοΰ ’Εμμανουήλ ’Αστεριού δη
λώσαντος δτι προσφέρει μόνον 50 γρόσια περιπλέον ήτοι 300 γρόσια αντί 
τών παλαιών 250. Λαχανοπωλεΐον. Τοΰ ένοικιαστοΰ Βουργουτζάκη ζητοΰν- 
τος μάλλον μείωσιν τοΰ έκ γροσίων 400 ένοικίου του ’Αποθήκης Σαραφο- 
πούλου. Προκειμένου νά πληροφορηθή τό Συμβούλων πρός πόσα ένοικιά- 
ζονται τά γειτνιάζοντα ΐ φ  ήμετέρω καταστήματα καί τοΰ ’Οδοντιατρείου 
τής κ. Μαρίας Δαγκλή μή παρουσιασθείσης πρός κανονισμόν τοΰ ένοικίου

λύεται ή συνεδρίασις.
Συνεδρίασις τής 5ης Φεβρουάριου τοΰ 1920

Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών
1) Ό  Σύλλογος τών Κυριών «Όμόνοια» αποστέλλει τώ Συλλόγω Λ. Τουρ
κίας 18 (δέκα οκτώ) ώς τά άναλογοΰντα τ ω  Συλλόγω 30% έπί τοΰ καθαροΰ 
κέρδους τής έσπερίδος τής 11ης Ίανουαρίου. Άποφασίζεται δπως τό Συ- 
βούλιον έπανέλθη έπί τοΰ προκειμένου. 2) Ή  ’Αρμένική Κοινότης προσ- 
καλεΐ τό Συμβούλων είς τό αΰριον έν τή ’Αρμένική Έκκλησίςι ψαλησόμενον 
μνημόσυνον. Ο ί δυνάμενοι έκ τών μελών τοΰ Συμβουλίου θά μεταβώσιν

αυτόθι.
Συνεδρίασις τής 11ης Φεβρουάριου 1920 

Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών, 
άναγινώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνε
δρίας. 1) Ό  ένοικιαστής τοΰ έν τή άνω θύρςε τοΰ Ά λή Π ασά ήμίσεος 
καταστήματος τοΰ Συλλόγου Μορντοΰ Γιουντί, παρουσιασθείς παρακαλεΐ 
τήν οσον ένεστι ταχεϊαν υπογραφήν τοΰ συμβολαίου, Επειδή δμως έδήλω-
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σεν οτι προς το παρόν δέν δύναται νά πληρώση περισσότερον τής μιας λίρας 
μηνιαίως άποφασίζεται νά τοΰ άνακοινωθή δτι πρέπει νά πληρώνη 2 λίρο^ 
μηνιαίως ή νά έκκενώση αμέσως τό κατάστημα. 2) Θά γραφή έπιστολή 
πρός τόν Σύλλογον τών Κυριών ή «'Ομόνοια», παρακαλοΰσα νά άποσταλή 
τώ ήμετέρφ Συλλόγφ ή έκκαθάρισις τής τελευταίας έσπερίδος τοϋ ρηθέντος 
σωματείου, έκκαθάρισις έπί τή βάσει τής οποίας τά τώ Φιλ. Συλλόγω άνα- 
λογοΰντα 30% ανέρχονται είς τό ποσόν Λ. Τ. 18 δπερ ήδη έλήφθη.

Συνεδρίασις τής 18ης Φεβρουάριου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία καί παρόντων τών λοιπών μελών 

άναγινώσκονται καί έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνε
δρίας. 1) Ό  ενοικιαστής τοΰ κυλικείου Στέφανος, παρουσιάζει τήν έκκαθά- 
ρισιν διαφόρων έξόδων διά λογαριασμόν τοΰ Συλλόγου, άνερχομένων είς 
Λ. Τουρκίας 21,95 ποσόν δπερ αναγνωρίζεται αύτώ ύπό τοΰ Συμβουλίου.
2) Άποφασίζεται νά προσκληθοΰν τό έσπέρας τής προσεχοΰς Πέμπτης ή 
Μαρία Δαγκλή, ό ένοικιαστής τοΰ έν Βαλούκ Παζάρ Καφενείου ως καί ό 
Μορντοΰ Γιουντί ένοικιαστής τοΰ έν τή άνω θύρςι Ά λή Πασσά καταστήμα
τος, ΐνα κανονισθή ή ύπόθεσις τοΰ ένοικιασμοΰ τών ύπ’ αυτών κατεχομένων 
καταστημάτων. 3) Έλήφθη έπιστολή τής ’Αδελφότητος Κιγικίου άγγέλλου- 
σα δτι έξελέγη νέον Διοικητικόν Συμβούλιον μέ Πρόεδρον τόν κ. Γεώργιον 
Γ  ιμουρτατζήν.

Συνεδρίασις τής 25ης Φεβρουάριου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία κλπ. ό Σύλλογος αποφασίζει νά λάβη 

ύπό τήν προστασίαν του τόν μουσικόν δμιλον τοΰ Σωματείου τών Νέων «Ή  
’Αναγέννησις» καί νά φροντίση διά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έφοδιασμοΰ του 
διά τών άναγκαιούντων μουσικών οργάνων. Πρός τοΰτο θά γραφή έπιστολή 
πρός τούς έν Κωνσταντινουπόλει κ.κ. Α. Πασχαλίδην καί Κ. Γεωργιάδην 
παρακαλοΰσα νά ένεργήσουν έρανον μεταξύ τών έκεϊ Άδριανουπολιτών, 
πρός αγοράν ένός βιολοντσέλου καί μιας κοντραμπάσσας, τοΰ Συλλόγου 
άναλαμβάνοντος νά μετρήση τό άναγκαιοΰν πρός συμπλήρωσιν τών έράνων 
ποσόν.

Συνεδρίασις τής 27ης Φεβρουάριου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία άποφασίζεται νά άνακοινωθή τφ  κ. 

Σαραφοπούλφ δτι δύναται νά κρατήση τό κατάστημα τοΰ Συλλόγου δπερ 
ένοικιάζει έναντι 3 λ.Τ. κατά μήνα. "Άλλως ύποχρεοΰται νά έκκενώση τό 
κατάστημα. Άποφασίζεται νά άφεθοΰν τώ Στεφάνφ ενοικιαστή τοΰ κυλι
κείου Α .Τ . 20 (είκοσι) έκ τοΰ ετησίου ένοικίου άνερχομένου είς Λ. Τουρ
κίας 150 διά τή ν . περιπλέον έξοδευθεΐσαν καύσιμον ΰλην. Γράφεται έγκύ- 
κλιος δηλοΰσα δτι άπό τέλους Μαρτίου τρ. έ. ένοικιάζεται τό κυλικεΐον τοΰ 
Συλλόγου. Ο ί ένδιαφερόμενοι οφείλουν ν ’ άποταθοΰν είς τό Συμβούλιον,
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τήν έσπέραν έκάστης Τρίτης άπό τής σήμερον, Ινα λάβωσι γνώσιν τών 
δρων του.

Συνεδρίασις τής 10ης Μαρτίου 1920 
Προεδρεύοντος τοϋ κ. Κ. Καλλία και παρόντων τών λοιπών μελών. 

Παρουσιάζεται ό κ. Βασίλ. Μοιρασγίδης ΐνα λάβη γνώσιν τών δρων τοϋ 
Συμβολαίου διά τήν ένοικίασιν τοϋ κυλικείου, οϋτινος λήγει εντός ολίγου 
τό Συμβόλαιον. Κατακυροϋται τό κυλικεΐον είς αύτόν άπό τής 20ής Μαρ
τίου 1920 μέχρι τής 20 Μαρτίου 1921 έναντι 140 λιρών Τουρκίας πληρω
τέων προκαταβολικώς κάθε τριμηνίαν, ύπό τούς κάτωθι όρους: 1) Ό  φωτι
σμός και ή θέρμανσις τοϋ Συλλόγου πάντοτε, ώς και κατά τάς διαλέξεις 
και έορτάς βαρύνει τόν ενοικιαστήν. 2) Ή  διατήρησις καθαριότητος, ώς κα'ι 
ή εύπρεπής υπηρεσία τοϋ Συλλόγου, βαρύνει επίσης τόν ενοικιαστήν. 3) Ή  
έκμετάλλευσις τοϋ κυλικείου δσον άφορςί τά μή οινοπνευματώδη ποτά, ήτοι 
καφέν καί άλλα ώς κα'ι πάστες καί γλυκίσματα, ανήκει τφ ενοικιαστή. "Οσον 
δ’ άφορφ τά οινοπνευματώδη ποτά, ταϋτα θά έκμεταλλεύηται αύτός ό Σύλ
λογος δι’ ιδιαιτέρου πρός τούτο υπαλλήλου του. At καθημερινοί τιμαί τών 
ειδών άτινα εκμεταλλεύεται ό ενοικιαστής θά εΐναι ίσαι πρός τάς τών αύτών 
ειδών είς τά πρώτης τάξεως Καφενεία Άδριανουπόλεως κατά δέ τάς εσπε
ρίδας θά είναι κατά 50% ανώτεροι τής αγοραίας τιμής. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τά φαγητά τού σουπέ. 4) Ό  ενοικιαστής έχει δικαίωμα 10% έπί τών 
εισπράξεων τών τακτικών συνδρομών καθώς καί τών είπράξεων τών παι- 
γνιοχάρτων. 5) Έξαιρουμένης μιας έσπερίδος ής τά καθαρά κέρδη άνήκου- 
σιν άποκλειστικώς είς τόν Σύλλογον, τά έσοδα τών λοιπών έσπερίδων άνή- 
κουσι τω ενοικιαστή. 6) Έ ν  περιπτώσει ύπενοικιάσεως τής αιθούσης είς άλ
λα Σωματεία, ταϋτα ύποχρεοϋνται νά μή προσλάβουν άλλον εκμεταλλευτήν 
τοϋ κυλικείου ή τόν ένοικιαστήν αύτοϋ κ. Β. Μοιρασγίδην μεθ’ ού καί θά 
συνεννοούνται άπ’ εύθείας, διά τό ζήτημα τής θερμάνσεως καί τού φωτι
σμού. 7) "Ολα τά έπιπλα τοϋ Συλλόγου ώς καί τά σκέύη τοΰ κυλικείου εκτός 
τής βιβλιοθήκης, θέλουσι καταγραφή είς διπλούν ;ίαΙ παραδοθή είς τόν ενοι
κιαστήν, πάσα δέ φθορά αύτών έξ ύπαιτιότητός του βαρύνει τόν ένοικια- 
στήν, δστις ύποχρεοϋται συγχρόνως ΐνα, άναλόγως τών παρουσιαζομένων 
άναγκών, προμηθεύη καί συμπληρώνη διά λογαριασμόν του τά έλλείποντα 
σκεύη τού κυλικείου 8) Ό  κ. Μοιρασγίδης άναλαμβάνει νά έπιδιορθώση 
δι’ ιδίων του έξόδων τό σφαιριστήριον έκμεταλλευόμενος αύτός έξ ολοκλή
ρου τάς εισπράξεις τούτου, μέ τούς πρώην δρους, ήτοι 10 (δέκα) γρόσια 
τήν ώραν. "Εναντι τούτου, ύποχρεοϋται νά παραδώση τό σφαιριστήριον άμα 
τή λήξει τοΰ παρόντος Συμβολαίου, έν καλή καταστάσει είς τόν Σύλλογον 
άνευ ούδενός δικαιώματος. 9) Πάσα παράβασις τών άνωτέρω παρέχει τό 
δικαίωμα είς τόν Πρόεδρον ν ’ άκυρώση τό Συμβόλαιον καί προβή είς τήν 
έξωσιν τοϋ ένοίκιαστοϋ..
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Συνεδρίασις 16ης Μαρτίου 1920 
Άποφασίζεται δπως έπί τη ευκαιρία τών εορτών του Πάσχα άποστα- 

λουν είς τήν Δημογεροντίαν Α.Τ. 5 (πέντε) υπέρ τών πτωχών.

Συνεδρίασις 24ης Μαρτίου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία κ. π. μελών άναγινώσκονται καί έπι- 

κυροΰνται τά πρακτικά τής προηγούμενης Συνεδρίας. 1) Θά γραφή έπι
στολή τώ κ. Ά ρ. Σαραφοπούλφ καλοΰσα αυτόν νά πληρώνη εφεξής, συνω- 
δά προηγουμένης άποφάσεως του Συμβουλίου 3 (τρεις) Λ.Τ. μηνιαίως διά 
τό έν Ρουστέμ Πασσα Χάν γραφεΐον τοΰ Συλλόγου, δπερ ενοικιάζει. ’Ά λ 
λως οφείλει νά έκκενώση άμέσως τό κατάστημα. 2) Προκειμένου ή Κεν
τρική Έφορεία νά δώση Ιδιαίτερον επίδομα είς τους διδασκάλους, άποφασί- 
ζεται νά έξουσιοδοτηθή αΰτη νά δώση τοιούτον καί είς τούς διδασκάλους 
τοΰ Συλλόγου χρεώνουσα τοΰτο είς λογαριασμόν. 3) Τό κυλικεΐον τοΰ 
Συλλόγου, ώς φαίνεται έν τοΐς πρακτικοΐς, εΐχεν ένοικιασθή είς τούς άδελ- 
φούς Εύρώπαλη διά τό έτος 1918— 1919. Επειδή δμως οΰτοι ήρνοΰντο νά 
ύπογράψωσι τό Συμβόλαιον καί δλως άπρεπώς συμπεριεφέροντο αύτοβούλως 
ένοικιάζοντες τά έπιπλα τοΰ Συλλόγου έν άγνοίρ τοΰ Συμβουλίου, τοΰτο κη- 
δόμενον τής άξιοπρεπέίας ποΰ Συλλόγου, μετά κόπου άπεμάκρυνεν αυτούς. 
Γεννηθείσης έκ τούτου διαφοράς, έν συνεδριάσει τής Δημογεροντίας έξελέ- 
γησαν διαιτηταί πρός λύσιν αύτής οι έκ τών δημογερόντων Κ. Ίσραηλίδης, 
Β. Πεντίδης καί Θ. Λίβας.

Συνεδρίασις τής 5ης Μαίου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Καλλία άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ έν Λίβεο- 

πουλ Κ. Α. Σακελλαρίου είς άπάντησιν προηγουμένης τοΰ Συλλόγου σχε
τικής πρός τό έκ 1000 δραχμών κληροδότημα τοΰ πατρός του. Γράφει οΰτος 
δτι έπειδή ή έκκαθάρισις τής διαθήκης δέν έληξε, δυνάμεθα ν’ άποτανθώμεν 
κατ’ ευθείαν εις τόν άναλαβόντα τήν ύπόθεσιν δικηγόρον κ. Άριστείδην 
Παΐξην δδός Σκουζέ 17 εΐς Πειραιά, ινα πληροφορηθώμεν τά δέοντα. Γρά
φεται έπιστολή πρός τόν κύριον τοΰτον παρακαλοΰσα νά μας πληροφόρηση 
είς τί σημεΐον εΰρίσκεται ή ύπόθεσις, ινα λάβωμεν τά άναγκαΐα πρός έξα- 
σφάλισιν τοΰ κληροδοτήματος μέτρα. Άποφασίζεται δπως άπό τής 1ης 
Μαΐου 1920 άφεθή είς τόν κ. Ά ρ . Σαραφόπόυλον ή άποθήκη τοΰ Ρουστέμ 
Πασσά Χάν άντί 2 Λ.Τ. μηνιαίως.

Συνεδρίασις 12ης Μαίου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Κ. Καλλία άποφασίζεται δπως τά έν γωνία 

τοΰ Βαλούκ Παζάρ κτήματα τοΰ Συλλόγου άσφαλισθώσιν δλα μαζύ διά Λ. 
Τ. 2000 είς δύο άσφο&ιστικάς έταιρείας, ώς καί ή Ροδοκανάκειος Σχολή 
καί τό Νηπιαγωγεΐον διά Λ.Τ. 2000 έτησίως. Γράφεται έπιστολή είς τήν 
Δίδα *Άνναν Μανουηλίδου, διευθύντριαν τοΰ Νηπιαγωγείου Γενή Ίμαρέτ,
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καί τη γνωστοποιείται δτι a t εξετάσεις της Σχολής ταύτης δέον νά γίνωσι 
τήν Κυριακήν 31 Μαΐου 1920.

Συνεδρίασις 25ης ’Ιουνίου 1920 
Προεδρεύοντος τοϋ Προέδρου κ. Κ. Καλλία άποφασίζεται ν’ 

άνακοινωθή είς τό έν ταΐς ύπό τοϋ Συλλόγου διατηρουμέναις Σχολαΐς διδά- 
σκον προσωπικόν δτι είναι ελεύθερον νά διαθέση τό κατ’ αυτό δπως βούλε
ται, τού Συμβουλίου ούδεμίαν άπέναντι αυτού δυναμένου νά λάβη ευθύνην. 
Νά δοθή είς τόν Πέρσην Χουσεΐν Ταχσ'ιν Έφένδην ύπ’ ένοίκιον τό έν 
Ά λή Πασσα κατάστημα τού Συλλόγου άντί 21/» Λ.Τ. κατά μήνα. Ό  κ. 
Β. Μοιρασγίδης διευθυντής τού κυλικείου παρουσιάζει κατάλογον έξόδων. 
Τό ποσόν τούτο άνεγνώρισεν αύτφ τό Συμβούλιον παρεκλήθη δέ ό Β. Μοι- 
ρασγίδης νά πληρώση τήν καθυστερουμένην Β ' τριμηνίαν, άφαιρών έξ αύ
τής τό ποσόν τούτο, νά άναλάβη δέ και τήν φροντίδα έπιδιορθώσεως τών 
κεράμων τοϋ Συλλόγου.

Συνεδρίασις 11ης ’Ιουλίου 1920 
Προεδρεύοντος τοϋ άντιπροέδρου κ. Μ. Μαργαριτίδου άποφα- 

σίζεται ή διαγραφή έπτά μελών τού Συλλόγου άρνηθέντων νά πληρώσωσι 
τήν έτησίαν αυτών συνδρομήν.

Συνεδρίασις 26ης ’Ιουλίου 1920 
Παρευρισκομένων τών κ.κ. Μ. Μαργαριτίδου, Κ. Άλτιναλμάζη, Γ. 

Λαμπουσιάδου, Ν. Πίσσα, Γ. Γεωργιάδου ώς καί τών Συμβουλίων τού Συλ
λόγου τών κυριών ή «'Ομόνοια» κα'ι τοϋ τών δεσποινίδων ή «Παρη
γοριά», άποφασίζεται ή διοργάνωσις χορευτικής έσπερίδος έν τή αιθούση 
τοϋ Ρεσαδιέ τή αρωγή τών δύο τελευταίων Σωματείων. Τιμή τών εισιτη
ρίων ορίζεται τό ποσόν τών δραχμών δέκα. Ο ι άξιωματικο'ι καί δημόσιοι 
ύπάλληλοι δέν πληρώνουσι διά τά εισιτήριά των. Προσκαλούνται οί Πρόε
δροι τών ξένων Κοινοτήτων μέ 3 μέλη έκαστος, oh  αντιπρόσωποι τοϋ τύ
που οί παρεπιδημοϋντες ένταύθα, ώς καί οί διευθυνταί τών Τραπεζών. Τό 
ζήτημα τής διανομής τοϋ κέρδους έπαφίεται είς τά Συμβούλια τών 3 Σω
ματείων, μετά τό τελικόν άποτέλεσμα τών εισπράξεων. Τόν διάκοσμον τής 
αιθούσης άναλαμβάνει ή «Παρηγορία» βοηθουμένη ύπό κυριών. Έ κ τών 
τριών σωματείων ή «Όμόνοια» αναλαμβάνει νά προσκαλέση δι’ έπιστολών 
τους αρμοδίους. Τή παρέχεται έκ μέρους τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου καί 
τής «ΙΙαρηγορίας» τό δικαίωμα νά ύπογράψη έκ μέρους τών τριών σωματεί
ων τάς σχετικάς έπιστολάς. Τό ταμεΐον τής όλης έπιχειρήσεως άναλαμβάνει 
ό ταμίας τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου πληρώνων τά σχετικά έντάλματα 
ύπογεγραμμένα ύπό τοΰ άντιπροέδρου κ. Μ. Μαργαριτίδου.

Συνεδρίασις 31ης ’Ιουλίου 1920 
Προεδρεύοντος τοϋ άντιπροέδρου κ. Μ. Μαργαριτίδου άποφασί- 

ζεται δπως ή διωργανωθησομένη χορευτική έσπερίς γίνη ούχί έν τή αίθοή-
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ση τοΰ Ρεσαδιέ παρά έν τή τοϋ Φιλεκπ. Συλλόγου, τδ Σάββατον 22αν Α ύ
γούστου 1920, πρδς τιμήν τών στρατιωτικών και πολιτικών άρχών. Πρδς 
διανομήν τών εισιτηρίων, άτινα θά εΐναι προσωπικά, διορίζονται οί κ.κ. Σ. 
Σταυρίδης, Γ. Άβραμίδης καί X. Μικρόπουλος μετά τών δεσποινίδων Αίκ. 
Μαργαριτίδου, Μαντζανίδου, ’Ά ννας Παπαδοποΰλου, Μ. Άσλανίδου καί 
Κώστογλου. Ό  κ. Καταπόδης αναλαμβάνει νά φροντίση διά τήν έκτύ- 
πωσιν τών εισιτηρίων. Ό  χορδς άρχεται τήν 9.30 μ.μ. Τά παιδιά δέν γ ί
νονται δεκτά. Προσκλήσεις θά σταλώσιν εις τοΰς έξής: ’Ά γγλον Συνταγ
ματάρχην Χάρρυ, 2 Γάλλους έκ Καραγατσίου, 3 Αμερικανούς μετά μιας Ά - 
μερικανίδος τών ΧΑΝ, Πέρσην Πρόξενον Σερκίς Βεχρεγιάν, Ναζίρην τής 
Ρεζί, αντιπροσωπείας έφημερίδων, τδν Διοικητήν Καραγατσίου καί τδν 
Φρούραρχον, τδν Δήμαρχον Σεφπέτ βέην καί τδν κ. Μ. Άλτιναλμάζην. Τάς 
διευθύνσεις τών διαφόρων κλάδων τής πολιτικής Διοικήσεως, Αντιπροσώ
πους Κοινοτήτων (Εβραϊκής, Αρμένικης καί Τουρκικής) καί τάς αστυνο
μικός άρχάς.

Συνεδρίασις 31ης Αύγούστου 1920 
Προεδρεύοντος τοϋ αντιπροέδρου κ. Μ. Μαργαριτίδου καί παρόντων 

τών λοιπών μελών. 1) Άπεφασίσθη νά σταλή έπιστολή εις τδν ύπατον 
αρμοστήν δι’ ής νά έξιστορήται ή δράσις τοϋ Φιλεκπαιδευτικοϋ Συλλόγου άπό 
τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον καί νά ζητηθή ή ηθική καί υλική ύποστή- 
ριξις έκ μέρους αύτοϋ. 2) Άπεφασίσθη οπως δ κ. Ποτηρίδης παρακληθή 
δπως ή Κεντρική Εφορεία άναλάβη τά είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Φιλ. Συλ
λόγου υπαγόμενα Σχολεία. 3) Ό  ταμίας κατά τήν συνεδρίαν ταύτην υπο
βάλλει λογαριασμόν τοϋ χοροϋ τοϋ δοθέντος ύπδ τών τριών σωματείων, 
έχοντα ώς έξής: Εισπράξεις 1035 δρχ. έξοδα 1607,10 δρχ. Άποφασίζεται 
νά σταλή λεπτομερής λογαριασμός είς τδ Σωματεϊον τών Κυριών καί τών 
δεσποινίδων ΐνα ζητηθή τδ άναλογοϋν αύτοΐς χρέος. 4) Ληξάσης τής προ
θεσμίας τοϋ οπωροπωλείου άποφασίζεται νά τεθή είς πλειοδοσίαν. 5) Ά π ε
φασίσθη νά εύχαριστήση τδ Συμβούλιον διά τοϋ άντιπροέδρου τδν κ, Δο- 
ξιάδην κλπ.

Συνεδρίασις δης Σεπτεμβρίου 1920 
Προεδρεύοντος τού αντιπροέδρου κ. Μ. Μαργαριτίδου κλπ. μελών 

Απεφασίσθη: 1) Νά εύχαριστήση τδ Συμβούλιον τόν κ. Ά ρ . Τσιβιδήν διά 
τοϋ Αντιπροέδρου διά τήν διάλεξιν, ήν έποιήσατο. 2) Έλήφθη έπιστολή 
έκ μέρους τοϋ Προέδρου τοϋ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου αίτοϋντος νά δοθή 
ή αίθουσα διά τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου ήμέραν Πέμπτην οπως δοθή δεΐπνον 
είς τήν έπιτροπήν ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καί Αποφα- 
σίζεται νά δοθή. 3) Έλήφθη έπίσης έπιστολή έκ μέρους τού Συλλόγου 
τών. δεσποινίδων «Παρήγορία», διά τής οποίας ζητείται ή αίθουσα τοϋ 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου διά τδ προσεχές Σάββατον 12ην Σεπτεμβρίου
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διά νά δώση χορόν ύπδ τήν υψηλήν προστασίαν τής Κας Ελένής Έμμ. 
Ζυμβρακάκη. Άποφασίζεται νά δοθή συμφώνως τω 37ω άνθρω τοΰ Κανο
νισμού. Νά άνακοινωθή αυτή γραπτώς. 4) Τό δπωροπωλεΐον κατεκυρώθη 
δι’ εν έτος άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου είς τόν Ά ρήφ  αντί 1100 γρόσια 
κατά μήνα μέ .προπληρωμήν κατά διμηνίαν.

Συνεδρίασις 9ης ’Οκτωβρίου 1920 
Προεδρεύοντος τοΰ κ. Καλλία. 'Ο πρόεδρος άνακοινοΐ δτι έδόθησαν 

300 δραχμαί αύτώ, ποσόν προελθόν έκ τών 30^° άπό τοΰ δοθέντος χοροΰ 
τοΰ Συλλόγου τών νεανίδων ή «Παρηγορία». Έπίσης ό ενοικιαστής τού 
Κουρείου έπλήρωσε τά καθυστερούμενα μηνιαία μέχρι τέλη τού Σεπτεμ
βρίου. 'Ωσαύτως ό ενοικιαστής τοΰ Καφενείου κ. Ζαχαριάδης έπλήρωσεν 
ένοίκιον μέχρι τής 4ης Δεκεμβρίου. Είτα άπεφασίσθη, δπως αί έκλογαί 
τοΰ νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνωσι τήν προσεχή Κυριακήν ΙΙη ν  τρέχ. 
καί περί τήν 2αν μ.μ. ώραν. Έ π ί τούτω δέ ειδοποιείται ή ’Αστυνομία. Ό  
κ. Α. Σαραφόπουλος νά παρακληθή νά πληρώση τά καθυστερούμενα ένοί
κια τού έν Ρουστέμ ’Αγά γραφείου του. Επειδή δέ ό Διευθυντής τού κυλι
κείου Β. Μοιρασγίδης καθυστερεί 25 Λ.Τ. έκ τής β ' τριμηνίας, ληξάσης 
τήν 20ήν Σεπτεμβρίου πρός δέ καί 90 δρχ. έκ τής είσπράξεως 9 εισιτηρίων 
τού πρός τιμήν των πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών δοθέντος χορού 
καί έπειδή άνευ άδειας τού Συμβουλίου προβαίνει αύτοβούλως είς τήν 
έκχώρησιν τού κυλικείου είς έτερον πρόσωπον άποφασίζεται δπως προσ
κληθείς δώση εξηγήσεις.

Συνεδρίασις τής 24ης ’Οκτωβρίου 1920 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου συνελθόν 

σήμερον έν ολομελείς καί λαβόν ύπ’ δψιν τήν ώς έκ τών ευτυχών γεγονότων 
διανοιγομένην νέαν περίοδον διά τήν δράσιν τού Συλλόγου, κρίνει καί άπό- 
φασίζει ώς έπείγουσαν καί άναγκαίαν τήν άναθεώρησιν ολοκλήρου τού 
καταστατικού ινα τούτο προσαρμοσθή πρός τάς διατάξεις τού περί σωμα
τείων νόμου τού κράτους καί τάς νέας κατευθύνσεις τού Συλλόγου. Τό σχέ- 
διον τού νέου καταστατικού καταρτιζόμενον συντόμως θέλει ύποβληθή πρός 
ψήφισιν είς γενικήν Συνεδρίασιν. Πρό τούτου δμως θεωρεί ώς έπειγόντως 
άναθεωρητέον τό άρθρον 5 τού ίσχύοντος κανονισμού τό όποιον άποφασίζει 
νά μεταρρυθμισθη ώς έπεται: «Τακτικόν μέλος γίνεται πας έν Άδριανου- 
πόλει παραμένων τή έγγράφω προτάσει πρός τό Συμβούλιον πέντε τουλά
χιστον τακτικών μελών, τό Συμβούλιον δέ έν νομίμω άπαρτίςι άποφασίζει 
περί τής παραδοχής αυτού διά μυστικής ψηφοφορίας τών παρόντων μελών 
αυτού». Καί τό άρθρον 6ον τού αυτού κανονισμού δπερ άποφασίζεται νά 
μεταρρυθμισθη ώς έπεται: «"Αρθρον βον. "Εκαστον τακτικόν μέλος κατα
βάλλει ως έτησίαν συνδρομήν δραχμάς είκοσι (20) δικαίωμα δ’ έγγραφής 
έφ’ άπαξ δραχ. 5 λαμβάνον διπλότυπον άπόδειξιν πληρωμής». Τά δύο
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αυτά άρθρα ώς μετερρυθμίσθησαν θά ύποβληθώσιν πρός ψήφισιν έν τή 
πρώτη γενική Συνεδρία τών τακτικών μελών κα'ι θέλουσιν ισχύει από της 
έγκρίσεώς των. ΕΙτα δέχεται ώς βάσιν ένεργείας: 1) Τήν επιδίωξιν ίδρύσεως 
Φιλαρμονικής έταιρείας υπό τήν προστασίαν τοΰ Συλλόγου άποτελούσης 
άναπόσπαστον τμήμα τοϋ Συλλόγου και δικαιουμένης παρ’ αΰτοΰ. 2) Τήν 
ΐδρυσιν έσπερινής Σχολής διά τήν διδασκαλίαν τών στοιχείων τής Ελλη
νικής γλώσσης κα'ι Τστορίας κατά τάς έσπερινάς ώρας είς τους βουλομέ
νους έκ τών συμπολιτών ήμών ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος καί 
ήλικίας διαφωτιζομένου τοΰ κοινοΰ καταλλήλως περί τής έκ τών μαθημάτων 
τούτων ώφελείας. 3 ) Καθορίζει νά αγοράζονται καθ’ έκάστην καί νά φυλάσ
σονται ΰπ’ ευθύνην τοΰ υπαλλήλου τοΰ κυλικείου τιθέμενοι είς τήν διάθεσιν 
τών φοιτώντων μελών έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου αί έξής έφημερίδες καί 
περιοδικά: «Πατρίς», «’Ελεύθερος Τύπος» καί «Εστία ’Αθηνών», «Νέα 
’Αλήθεια» Θεσσαλονίκης, «Πρωία», «Νεολόγος» καί «Βόσπορος» Κωνσταν
τινουπόλεως, έτι δέ ή Ίλλουστρασιόν τών Παρισίων καί ό «’Εθνικός Κήρυξ». 
Συγχρόνως άποφασίζεται ή αγορά καταλλήλων βιβλίων διά τήν ολίγον 
κατ’ ολίγον κατάρτισιν αναγνωστικής βιβλιοθήκης πρώτον έξ έργων τής 
Ελληνικής καί ξένης λογοτεχνίας καθισταμένων εί δυνατόν γνωστών τών 
τε συγγραφέων καί τών περιεχομένων τών συγγραμμάτων διά καταλλήλων 
διαλέξεων έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου πρός παρόρμησιν κοινώς είς άνά- 
γνωσιν. Άποφασίζεται έπίσης νά προστεθώσιν έν Γενική συνεδρία έκ μέρους 
ολοκλήρου τοΰ Συμβουλίου ώς έπίτιμα μέλη ό Γεν. Διοικητής Θράκης κ. 
Α. Σαχτούρης καί ό Στρατηγός κ. Ε. Ζυμβρακάκης. Τέλος ορίζεται ώς 
ήμέρα υποχρεωτικής συνεδριάσεως τοΰ Συμβουλίου άνευ προηγουμένης 
προσκλήσεως, έκάστη Τετάρτη ήμέρα τής έβδομάδος τής 6ης έσπερινής 
ώρας.

Γενική Συνεδρίασις τής 8ης Δεκεμβρίου 1920 
Κατόπιν τής συσκέψεως τών υποφαινομένων μελών τοΰ Συλλόγου περί 

τής γενομένης καταβιβάσεως τής είκόνος τοΰ Ε. Βενιζέλου έκ τής αίθούσης 
τοΰ Συλλόγου συνεπεία προσκλήσεως τοΰ κ. Γενικοΰ Διοικητοΰ άπεφασίσα- 
μεν τήν σύνταξιν αίτήσεως ύπό ιδιαιτέρας έξαμελοΰς έπιτροπής έν συνερ
γασία τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δι’ ής νά παρακληθή οΰτος νά λύση τό 
ζήτημα κατ’ ευχήν τών μελών τοΰ Συλλόγου έπιτρεπομένης τής έκ νέου 
άναρτήσεώς τής είκόνος. ’Ε φ ’ ώ έγένετο τό παρόν.

Συνεδρίασις τής 10ης ’Ιανουάριου 1921 
Ά ρ χετα ι ή συνεδρία παρισταμένων τών Κυρίων Ά λ. Δήμησσα Προ

έδρου, Κ. Σχίζα ’Αντιπροέδρου, Ν. Πολυζωίδοτι Ταμίόυ, Κ. Γεωργιάδοϋ” 
^-Ρεν. Γραμματέως καί τών Συμβούλων Δ. Παναγιωτοπούλου καί Άριστεί- 

δου Παπαθεολόγου. ’Εκ μέρους τοΰ προηγουμένου Συμβουλίου παρίστανται 
οί κ.κ. Κ. Σχίζας, Ή λίας Τζανέτος καί Άριστ. Παπαθεολόγου καί παραδί
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δεται ή σχετική υπηρεσία. Τοϋ πρώην ταμίου κ. Ίσραηλίδου άπουσιάζοντος 
αναβάλλεται ή παράδοσις τοΰ ταμείου ώς καί τών σχετικών βιβλίων τοΰ 
Συλλόγου. Κατόπιν τό Συμβούλιον εισέρχεται εις την ήμερησίαν διάταξιν. 
Άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ κ. Κανελλοπούλου, διά τής οποίας παραιτεΐται 
άπό ειδικός γραμματεύς ώς μή εύκαιρών. Δεδομένου δτι κατά τόν νεώτερον 
Έλληνικόν νόμον περί σωματείων τά Συμβούλια δλων τών σωματείων ορί
ζονται δωδεκαμελή, επειδή δέ άφ’ έτέρου κατά τήν τελευταίαν γενικήν 
Συνέλευσιν έγένετο λόγος περί εκλογής 8 μελών συμψώνως τώ κανονισμώ 
τοΰ Συλλόγου, άλλά νά έχη τό Συμβούλιον τό δικαίωμα νά συμπληρώνη 
προσλαμβάνον τούς συμβούλους έκ τών κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν 
έπιλαχόντων τοιούτων, άποφασίζεται, ΐνα διεκπεραιοΰνται καλλίτερον αί 
έργασίαι τοΰ Σωματείου, νά προσκληθοΰν ώς μέλη συμπληρωματικά τοΰ 
Συμβουλίου, οί έπιλαχόντες Κύριοι Γ. Κωνσταντινίδης, Θεμιστοκλής Ζώτος, 
Γεώργιος Σάλλιαρης, Γαβριήλ Ματθαίου καί Ή λίας Τζανέτος. Γίνεται, 
συζήτησις περί τής έν γένει καταστάσεως τών επίπλων τοΰ Συλλόγου, παρα- 
τηρεΐται δτι δέν υπάρχει καμμία άπολύτως καταγραφή έπίπλων, έκτός τών 
τελευταίως άγορασθέντων παρά τοΰ πρώην ένοικιαστοΰ τοΰ κυλικείου κ. 
Μοιρασγίδου διαφόρων γυαλικών, διά τοΰτο άποφασίζεται νά γίνη τό ταχύ- 
τερον μία λεπτομερής καταγραφή δλων τών έπίπλων καταρτιζομένου έπί 
τούτφ ιδιαιτέρου βιβλίου έπίπλων καί ό κ. Πολυζωίδης άναλαμβάνει δπως 
συγκεντρώση δλα τά έπιπλα τοΰ Συλλόγου, τά όποια είχον διανεμηθή εις 
Μητρόπολιν, έκκλησίαν Π αναγίας καί άλλαχοΰ, κατά τήν τελευταίαν έπί 
τουρκοκρατίας έκκένωσιν τοΰ Συλλόγου. Άποφασίζεται δπως γίνη ιδιαί
τερον κτηματολόγιον καί νά έξετασθή έάν θεωρήται νομικόν πρόσωπον ό 
Σύλλογος ύπό τοΰ Έλληνικοΰ Νόμου καί έπομένως έάν καί κατά πόσον θά 
είναι δυνατόν νά γίνη ή δέουσα καταγραφή τών κτημάτων είς τό δνομα τοΰ 
Συλλόγου, δεδομένου δτι άλλα μέν κτήματα εΐναι γεγραμμένα εις τό δνομα 
τοΰ^κ. Δημητριάδου, άλλα δέ είς τό δνομα τής κ. ’Ισαβέλλας Σκούζε. Γίνεται 
συζήτησις περί παραχωρήσεως τοΰ κυλικείου είς τόν κ. Δημήτριον Ίωαννί- 
δην, ή πλειοψηφία κλίνει ύπέρ τής παραχωρήσεως είς αύτόν άνευ ούδενός 
μέν ένοικίου, άλλ’ ό φωτισμός, ή θέρμανσις, καθαριότης τοΰ Συλλόγου καί 
έν γένει δλη ή διεξαγωγή τής ύπηρεσίας τοΰ Συλλόγου, εισπράξεις συνδρο
μών, κλπ. νά είναι είς βάρος τοΰ ένοικιαστοΰ. Ή  οριστική άπόφασις άνα- 
βάλλεται διά τήν έπομένην Συνεδρίασιν. Άποφασίζεται νά δοθή ή πρώτη 
τακτική χορευτική έσπερίς τήν προσεχή Κυριακήν 17 τρέχοντος, όριζομένόυ 
ώς δικαιώματος εισόδου διά μέν τά μέλη δρχ. 5 διά δέ τά μή μέλη δρχ. 10, 
τή συστάσει δύο μελών. Διευθυντής τοΰ χοροΰ ορίζεται ό κ. Γαβριήλ Ματ
θαίου, Κοσμήτορες δέ οί κ.κ. Χαρίλαος Μικρόπουλος, Σ . Σταυρίδης, Κ. 
Παρασκευαίδης. 'Ορίζονται ώς ήμέραι συνεδρίας Τετάρτη καί Σάββατον 
περί ώραν 9ην μ.μ. 'Τπό τοΰ πρώην Συμβουλίου παρουσιάζεται έξοφλητικόν
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του τέως ένοικιαστοΰ τοΰ · κυλικείου κ. Μοιρασγίδου. Γίνεται συζήτησις καί 
κρίνεται ώς έλαχίστη ή κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν όρισθεΐσα έτησία 
συνδρομή 25 δραχμών καί κρίνεται σκόπιμον δπως προσεχώς διά μιας γενι
κής συνεδρίας αύξηθή αΰτη συμφώνως μέ τάς σημερινάς κοινωνικάς συν- 
θήκας,

Συνεδρίασις τής 13ης Ίανουαρίου 1921 
Άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ Συνδέσμου Συντεχνιών διά τής όποιας 

ζητείται νά παραχωρηθή έν δωμάτιον ινα συνεδριάζη ό έν λόγω σύνδεσμος. 
Άποφασίζεται δπως έπιτραπή νά συνεδριάζη ό έν λόγω σύνδεσμος είς τήν 
αίθουσαν τοΰ β ' πατώματος. Γίνεται λόγος περί αγοράς υπό τοΰ Συλλόγου 
τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως τής γενομένης υπό τοΰ προηγουμένου ένοι- 
κιαστοΰ, άποφασίζεται δέ νά έρωτηθη είδικός τις περί τής πραγματικής της 
αξίας, ινα άναλόγως ληφθοΰν αποφάσεις. Άναγινώσκεται προσκλητήριον 
τοΰ Δημάρχου Καραγάτς διά τό μνημόσυνον τής προσεχοΰς Κυριακής καί 
άποφασίζεται νά άντιπροσωπευθή ό Σύλλογος. Άναγινώσκονται δυο αιτή
σεις άνά 5 μελών έκάστης ζητοΰντων τήν έγγραφήν νέων μελών. Γίνονται 
παμψηφεί δεκταί.

Γενική Συνεδρίασις τής 18ης Ίανουαρίου 1921 
Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν: Π ερικλής _Κ ουρτίδης Ιατρός

Πρόεδρος. Κ. Σκίζας άντιπρόεδρος, Κ. Ίσραηλίδης Ταμίας, Γενικός Γραμ
ματείς, Γ. Σ. Κατσαμας, Είδικός Γραμματεΰς Α. Παπαδόπουλος καί Σύμ
βουλοι οί κάτωθι: Θ . Ζώτος, Η. Ζανέττος, καί Α. Παπαθεολόγου.

Συνεδρίασις τής 23ης Ίανουαρίου 1921 
Μετά τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν καθ’ ήν παριστάμενα τά τέως μέλη 

τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου άνεκοίνωσαν ήμΐν τήν γενομένην εκλογήν ήμών 
ώς μελών τοΰ νέου Διοικητικοΰ Συμβουλίου κατά τήν συνεδρίασιν τής 18ης 
Ίανουαρίου ώς έν τώ έναντι πίνακι έμφαίνεται καί τήν άποδοχήν, έντολή τοΰ 

— κ.-Π οοέδοου Ίατοοΰ Π . Κουρτίδου έγράφη έπιστολή πρός τόν τέως Πρόε
δρον κ. Καλλίάν δικηγόρον, δι’ 4ής παρεκαλεΐτο δπως σήμερον ώραν βην 
μ.μ. προσέλθωσι τά μέλη τοΰ τέως Συμβουλίου πρός υπογραφήν πρωτο
κόλλου παραλαβής καί παραδόσεως. Π ερί τήν όρισθεΐσαν ώραν προσήλθον 
ό κ. Μ. Μαργαριτίδης τέως άντιπρόεδρος μετά τοΰ κ. Γ. Λαμπουσιάδου 
τέως Γεν. Γραμματέως, οιτινες έδήλωσαν ήμΐν οτι πλήν τής κινητής περι
ουσίας τοΰ Συλλόγου άναγεγραμμένης έν τώ καταλόγω καί τής τρεχούσης 
χρηματικής διαχειρίσεως, δι’ ήν υπεύθυνος είναι ό κ. Λ. Καταπόδης τέως 
ταμίας, διά τήν άκίνητον περιουσίαν τοΰ Συλλόγου δέν υπάρχουν κτητορικά 
έγγραφα, άλλ’ άναγνωρίζοντες περιουσίαν τοΰ Συλλόγου διά χρησικτησίας 
τά τής άκινήτου περιουσίας διαχειρίζεται ό κ. Λ. Καταπόδης. Ό  προ- 
εδρεύων άντιπρόεδρος κ. Κ. Σχίζας έπρότεινε καί έγένετο δεκτόν όπως 
γραφή έπιστολή πρός τόν κ. Καταπόδην δι’ ής νά παρακαλήται οπως προσ-
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έλθη κατά τήν 6ην μ. μ. τοΰ Σαββάτου 24 ’Ιανουάριου ίνα παραδώση τώ 
ταμίς: %. Κ. Ίσραηλίδη πάντας τούς λογαριασμούς κα'ι τά κατεχόμενα ύπ’ 
αΰτοΰ έγγραφα. Άποφασίζομεν, προτάσει τοΰ κ. Σχίζα, όπως τό κατάστημα 
τοΰ Συλλόγου λειτουργή μέχρι 12ης εσπερινής έφ’ δσον δέν δίδεται έντολή 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου πρός περαιτέρω λειτουργίαν. Ό  άναλαμβάνων 
τό κυλικεΐον θά είναι υπεύθυνος διά τήν κανονικήν τήρησιν τής άποφάσεως 
ταύτης όριζομένης κατ’ αΰτοΰ τής σχετικής ποινικής ρήτρας διά τήν παρά- 
βασιν. Ή  άπόφασις αΰτη θά τοιχοκολληθή προ τής κυρίας εΙσόδου τοΰ 
Συλλόγου.

Συνεδρίασις τής 28ης Ίανουαρίου 1921 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου συνελθόν σήμερον καί εΰρε- 

θέν έν νομίμω άπαρτίφ, παρόντων τοΰ Προέδρου κ. Κουρτίδου κλπ. μελών, 
τή προτάσει τοΰ κ. Προέδρου δέχεται καί αποφασίζει παμψηφεί νά έγγραφή 
ώς έπίτιμον μέλος τοΰ Συλλόγου αντί τοΰ κ. Α. Σαχτούρη άποχωρήσαντος 
κατόπιν παρακλήσεώς του, ό Γενικός Διοικητής κ. Ξυδάκης. Άπεφασίσθη 
ή γενική συνέλευσις τών μελών πρός άναθεώρησιν τών άρθρων 5ου καί 6ου 
τοΰ καταστατικοΰ συγκληθή τήν έρχομένην Τετάρτην 25ην λήγοντος καί 
ώραν 5.30 μ.μ. Επίσης άπεφασίσθη δπως μελετηθή τό συμβόλαιον ένοικιά- 
σεως τοΰ κυλικείου είς τόν κ. Μοιρασγίδην υπό νομικήν έποψιν, διά νά 
γνωρίζη τό Συμβούλιον έάν έχη τό δικαίωμα έξώσεως τοΰ ΰπενοικιαστοΰ ή 
πώς άλλως είναι δυνατόν νά κανονισθοΰν αί μετά τοΰ ΰπενοικιαστοΰ τούτου 
σχέσεις τοΰ Συμβουλίου.

Γενική Συνέλευσις τής 30ής Ίανουαρίου 1921 
Συγκληθείσης τής γενικής τών μελών συνελεύσεως καί γενομένης 

απαρτίας δ Πρόεδρος κ. Κουρτίδης αναπτύσσει τά άναθεωρητέα άρθρα 
τοΰ Κανονισμού άποφασίζεται δέ καί ψηφίζεται ή τροποποίησις αΰτών ώς 
έξής: «Ά ρθρον δον. Τακτικόν μέλος γίνεται πας έν Άδριανουπόλει 
μένων δμογενής τή έγγράφω προτάσει πέντε τοΰλάχιστον έκτος τοΰ Συμ
βουλίου μελών. Ή  πρότασις αΰτη συζητεΐται έν τώ Συμβουλίφ διά μυστικής 
δέ ψηφοφορίας πρέπει νά ψηφισθή ή παραδοχή του υπό πέντε τοΰλάχιστον 
τών μελών τοΰ Συμβουλίου. Τά νέα μέλη άποκτώσι τό δικαίωμα τοΰ έκλέ- 
γεσθαι, έάν ώσι τακτικά μετά διετίαν τοΰλάχιστον άπό τής ώς τακτικών με
λών έγγραφής των. Ε πίσης έψηφίσθη καί άπεφασίσθη ή προσθήκη τοΰ 
έπομένου άρθρου είς τόν Κανονισμόν: «Ό  Σύλλογος ώς νομικόν πρόσωπον 
έκπροσωπεΐται, κατά πάσας τάς νομικάς αΰτοΰ σχέσεις υπό τοΰ Προέδρου 
αΰτοΰ ή έν έλλείψει τούτου υπό τοΰ έκάστοτε προεδρεύοντος».

«"Αρθρον 6ον. «'Έκαστον τακτικόν μέλος καταβάλλει ώς έτησίαν αΰτοΰ 
συνδρομήν πρός τόν Σύλλογον δραχμάς είκοσι πέντε (25) (σημερινοί 
δραχμαί 75) καί ώς δικαίωμα έγγραφής έφ’ άπαξ δραχμάς πέντε (5 ), έπί 
διπλοτύπω άποδείξει παραδιδομένη αΰτω φερούση τήν σφραγίδα τοΰ Συλ
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λόγου και τήν υπογραφήν τοΰ ταμίου τοϋ Συλλόγου. At συνδρομαί λογίζον
ται άπό 1ης Ίανουαρίου καί είναι προπληρωτέοι.

Γενική Συνεδρίασις τής 5ης Φεβρουάριου 1921 
Παρόντων τεσσαράκοντα πέντε τακτικών μελών συγκληθείσης Γενικής 

Συνεδρίας κατόπιν A, Β καί Γ  προσκλήσεως πρός έκλογήν τών τακτικών 
μελών τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, αντί τοΰ παραιτηθέντος, προκαλεϊται 
συζήτησις παρά τών κ.κ. Τηλεμάχου Όρφανίδου καί Δρακοντίδου περί τοΰ 
έγκυρου ή μή τής παροΰσης γενικής συνεδρίας καθ’ όσον δ κανονισμός δέν 
προβλέπει τήν αρχήν δπως μία καί ή αυτή Συνεδρία θεωρήται ώς πρώτη, 
δευτέρα καί τρίτη. Ό  κ. Νικόλαος Πίσσας παραδέχεται τό έγκυρον τής 
Συνεδρίας μόνον ύπό τόν δρον νά θεωρηθή ώς έκ τούτου σπουδαιότητος καί 
έπειγοΰσης ανάγκης. Τίθεται είς ■ψηφοφορίαν τό ζήτημα καί ή πλειονο
ψηφία άποφαίνεται περί τοΰ έγκυρου τής Συνεδρίας λαμβανομένου ύπ’ δψει 
τοΰ προηγουμένου τής τελευταίας Γενικής Συνεδρίας τής 8 Δεκεμβρίου 
1920. Έ π ί τούτοις γίνεται ή ψηφοφορία καί έκλέγονται έπί 45 ψηφισάν- 
των: Πρόεδρος ό κ. Α. Δήμησσας διά ψήφων 31, ’Αντιπρόεδρος Κ. Σκίζας 
διά ψήφων 37, ταμίάς'δ  κ. Νϊκ~ ΊΤολΰζώίδής διά ψήφων 29, Γεν. Γραμμα
τεύς ό κ. Έμμ. Κανελλόπουλος διά ψήφων 23, Σύμβουλοι ot κ.κ. Ά ρ. Παπα- 
θεολόγου 13, Δημ. Παναγιωτόπουλος 13 καί Ά ρ. Θεοδωρίδης ψήφ. 11. 
Κατά τήν αύτήν συνεδρίαν άπεφασίσθη ή σύστασις έπιτροπής πρός περισυλ
λογήν τών σκευών τοΰ κυλικείου καί άπογραφήν καί αγοράν τών σκευών τά 
δποΐα κατεΐχεν ό ένοικιαστής έξ ιδίας άγοράς. Συνεστήθη δθεν έπιτροπή, 
ή οποία ύπέβαλε κατάλογον τών σκευών καί έπίπλων, τών τε παλαιών τών 
άνηκόντων είς τόν Σύλλογον ώς καί τών νέων τών άνηκόντων είς τόν τέως 
ένοικιαστήν. Ή  αξία τών νέων τούτων έπίπλων άνήλθεν είς 1454 δραχ. 
καί 85% έξ ών άφηρέθησαν 654 δραχ. 85% ώς ενοίκια τοΰ κυλικείου, φθορά 
καί έλλειμμα παλαιών έπίπλων καί σκευών τοΰ Συλλόγου, άπεφασίσθη δέ ή 
πληρωμή είς τόν τέως ενοικιαστήν κ. Β. Μοιρασγίδην τών ύπολοίπων 800 
δραχμών μετά 15 ήμέρας έγκριθείσης αύτώ προσωρινώς, έλλείψει χρημά
των, επιταγής ύπογεγραμμένης ύπό τών κ.κ. Σχίζα, Παπαθεολόγου καί 
Ζανέττου.

Συνεδρίασις τής 15ης Φεβρουάριου 1921 
*Άρχεται ή Συνεδρίασις. Προεδρεία τοΰ κ. Α. Δήμησσα κλπ. Ά ναγι- 

νώσκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνεδρίας καί 
εισέρχεται τό Συμβούλιον είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Παρουσιάζεται δ 
κ. Κουκούλης, κάλφάς, δστις προσφέρεται νά έπιδιορθώση δλας τάς έλλεί- 
ψεις τοΰ Συλλόγου, ήτοι τήν οροφήν, τούς τενεκέδες τής οροφής, τήν γω
νίαν, τό σαλόνι, θύρας, έν γένει νά διορθώνη δλας τάς έλλείψεις τοΰ Συλ
λόγου καί προσκομίζει ενα κατάλογον ύλικών έκ δραχμών 591, ψώνιον 
δραχ. 200 καί δουλέυτικά δραχ. 417. Ή  άπόφασις αναβάλλεται διά τήν
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έπομένην Συνεδρίαν. Σχετικώς διά τήν ηλεκτρικήν έγκατάστασίν αναφέρει 
ό κ. Πρόεδρος οτι ό κ. Σακελλάριος έξήτασεν αυτήν κα'ι έδήλωσενι δτι είναι 
κακοφτιαγμένη κα'ι δέν έχει υλικά άνω τών 180 δραχμών. Άποφασίζεται 
δπως μή άγορασθή ή έγκατάστασις κα'ι δηλωθή εις τούς πρώην ένοικιαστάς 
τοΰτο, οΐτινες είναι ελεύθεροι νά άποσπάσουν τήν έγκατάστασίν έκ τοΰ 
Συλλόγου, έκτος 5 λαμπτήρων ηλεκτρικών, τους όποιους δέν έχουν πληρω
μένους και ζητεί ό κ. Σακελλάριος δι’ ιδιαιτέρας έπιστολής του.

Συνεδρίασις τής 19ης Φεβρουάριου 1921 
Ά ρ χετα ι ή συνεδρίασις παρισταμένων τών κ.κ. Α. Δήμησσα κα'ι τών 

λοιπών μελών. Άναγινώσκονται καί έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προη
γουμένης Συνεδρίας καί έπειτα τό Συμβούλιον εισέρχεται είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν. Άποφασίζεται όριστικώς ή έπιδιόρθωσις τοΰ Συλλόγου άνατιθε· 
μένης ταύτης είς τόν αρχιτέκτονα Κουκούλην έναντι χιλίων δραχμών κατ’ 
αποκοπήν. 'Τποχρεοΰται ό κ. Κουκουλής νά έπιδιορθώση τήν οροφήν, τά 
κεραμίδια, τούς τζώκους, τάς θύρας, τήν γωνίαν καί έν γένει δλας τάς 
έλλείψεις τοΰ κτιρίου. Παρουσιάζεται ό κ. Δ. Ίωαννίδης, δστις παραπο- 
νεϊται δτι ζημιώνει καί παρακαλεΐ δπως τό Συμβούλιον άναλάβη είς βάρος 
του τήν θέρμανσιν. Τό Συμβούλιον έπιμένει, μή δεχόμενον τοΰτο καθ’ δσον 
άνέλαβε τό κυλικεΐον ό κ. Ίω αννίδης διά τό διάστημα δύο μηνών. Τέλος, ό 
κ. Ίωαννίδης αποδέχεται νά μείνη έλπίζων δτι δέν θά ζημιώση. Τό Συμ
βούλιον πρός ένθάρρυνσιν τοΰ ένοικιαστοΰ αποφασίζει δπως έχη έκάστην 
Κυριακήν τήν μουσικήν είς βάρος του μέ πληρωμήν 75 δραχμών διά τρία 
όργανα. 'Ο  κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ δτι έλήφθη έπιστολή ύπό τοΰ Φρουραρ
χείου άπαιτοΰντος δπως διαψεύση τό Συμβούλιον αυθημερόν δτι μετεβλήθη 
είς Μόντε Κάρλο ό Σύλλογος συμφώνως γραφομένων έφημερίδος «Μακε
δονία» είς τήν οποίαν άπηντήθη καταλλήλως ύπό τό ακόλουθον πνεΰμα. 
Κατ’ άρχάς ευχαριστεί τό Συμβούλιον τό Φρουραρχεΐον καί δηλοΰται δτι ό 
Σύλλογος δέν κατέρχεται είς κομματικά, πολύ όλιγώτερον είς άρθρο- 
γραφίας.

Συνεδρίασις τής 22ας Φεβρουάριου 1921 
Άποφασίζεται πλειστηριασμός τών κτημάτων τοΰ Συλλόγου. Παρου

σιάζονται αντιπρόσωποι ενός Έλληνικοΰ θιάσου ζητοΰντος νά παραχωρηθή 
ή αίθουσα χάριν θεατρικών παραστάσεων. Άποφασίζεται νά παραχωρηθή 
μέ δικαίωμα Συλλόγου 20% έπί τών εισπράξεων. Θέρμανσις, φωτισμός καί 
καθέκλαι είς βάρος τοΰ Συλλόγου.

Συνεδρίασις τής 29ης Φεβρουάριου 1921 
’Ά ρχεται ή συνεδρίασις, παρισταμένων τών κ.κ. Δήμησσα καί λοιπών 

μελών. Άναγινώσκονται καί έπικυροϋνται τά πρακτικά τής προηγουμένης 
συνεδρίας. Άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ Συλλόγου τών Κυριών «Όμό- 
νοια» διά τής οποίας άποστέλλεται τό έκ δραχ. 280 δικαίωμα τοΰ Συλλόγου
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έπί τελευταίας έσπερίδος. Άναγινώσκεται έπιστολή τοΰ κ. Μαμπρινιάδου 
εύχαριστοΰντος τδ Συμβούλιον διά τήν ώς μέλος τού Συλλόγου έκλογήν του. 
Προτάσει τοΰ κ. Προέδρου άποφασίζεται καί έκλέγονται ώς έπίτιμοι Πρό
εδροι τοΰ ήμετέρου Συλλόγου οι Ν. Κουδάκης Γενικός Διοικητής καί Ά ν- 
δρέας Μομφεράτος Στρατηγός. Εκλέγεται έπιτροπή έκ τών κ.κ. Δήμησσα, 
Γ. Σάλλιαρη καί Κ. Γεωργιάδου δπως έπιδώση τούς διορισμούς. 
Άποφασίζεται δπως ό Σύλλογος γίνη συνδρομητής είς τάς έφημερίδας καί 
περιοδικά «Εθνικόν Κήρυκα» καί «Ίλλουστρασιόν».

Συνεδρίασις τής 26ης Μαρτίου 1921 
"Αρχεται ή Συνεδρία προεδρεία τοΰ κ. Δήμησσα κλπ. μελών. Άναγινώ- 

σκονται καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προηγουμένης Συνεδρίας. Άνα- 
γινώσκεται έπιστολή τοΰ Συλλόγου δεσποινίδων «Παρηγορία». Άποφα- 
σίζεται νά παραχωρηθή ή αίτουμένη ύπ’ αύτών αίθουσα τοΰ Συλλόγου 
πρός διοργάνωσιν χορευτικής έσπερίδος διά τήν έσπέραν του προσεχούς 
Σαββάτου έναντι δικαιώματος 30% τοΰ Συλλόγου. Παρουσιάζεται ό κ. Α. 
Γεωργιάδης διά τό ζήτημα τοΰ πλειστηριασμοΰ τών κτημάτων. Άποφασι- 
ζεται νά γίνη δημοσίευσις διά τής έφημερίδος καί ή οριστική κατακύρωσες 
νά γίνη τήν ΙΟην Απριλίου 1921. Άποφασίζεται νά άνακοινωθή είς τόν 
Κον Νομάρχην δ καταρτισμός τοΰ νέου Συμβουλίου.

Συνεδρίασις τής 29ης Μαρτίου 1921 
'Τπό τήν προεδρίαν τοΰ Προέδρου κ. Δήμησσα καί παρακαθημένων 

τών Συμβούλων άρχεται ή Συνεδρίασις. Άποφασίζεται δπως τήν διακό- 
σμησιν τής αιθούσης έπί τή έορτή τοΰ Συλλόγου άναλάβουν οί κ.κ. Πολυ- 
ζωΐδης Ν., Σάλλιαρης Γ ., Παπαθεολόγου Α. καί Κωνσταντινίδης Γ., τά 
δέ τής έν τή έκκλησίςι υποδοχής οί κ.κ. Γεωργιάδης Κ., Ματθαίου Γ. καί 
Παρασκευαΐδης Κ. Άποφασίζεται ώσαύτως δπως τήν έσπέραν τής Κυρια
κής έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου δοθή χορευτική έσπερίς καί άνακοινώθή 
τοΰτο έγκαίρως δι’ αγγελίας είς τά μέλη. ’Επέρχεται συμφωνία μετά τοΰ 
θιάσου δστις δέχεται νά καταβάλλη είς τό ταμεΐον τοΰ Συλλόγου τά 25% 
έκ τών εισπράξεων άναλαβόντος τοΰ Συλλόγου τόν φωτισμόν καί τήν θέρ- 
μανσιν. Προτάσει πέντε μελών τοΰ Συλλόγου προτείνονται ώς τακτικά 
μέλη, άτινα καί γίνονται παμψηφεί δεκτά υπό τοΰ Συλλόγου.

Συνεδρίασις τής 2ας Απριλίου 1921 
Άνακοινοΰται παρά τοΰ Προέδρου ή μετάβασίς του παρά τφ Γενικφ 

Διοικητή κ. Ν. Ξυδάκη, είς δν έπέδωκε τό δίπλωμα τής έκλογής αύτοΰ ώς 
έπιτίμου Προέδρου τοΰ Συλλόγου καί δστις έκφράσας τάς εύχαριστίας του 
ύπεσχέθη πάσαν αρωγήν καί ύποστήριξιν τοΰ Συλλόγου. Τά πρακτικά τοΰ 
ώς ανω βιβλίου πρακτικών τελειώνουν είς τήν 8ην Απριλίου 1921 μέ τήν 
έξής Ή μερισίαν διάταξιν τής Συνεδριάσεως: 1) Ζήτημα Κυλικείου. 2) 
Γράμμα 5Ιατρού.
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*Έπονται a t τελευταίοι συνεδριάσεις του Συλλόγου μέ τάς κάτωθι ήμε- 
ρησίας διατάξεις:

Ήμερησία διάταξις τής Συνεδριάσεως τής 12ης ’Απριλίου 1921: 1) 
’Επείγουσα ανάγκη του Συλλόγου και έξεύρεσις τών άπαιτουμένων χρημα
τικών πόρων. 2) Βαφή και έπιδιόρθωσις τοΰ οικοδομήματος. 3) ’Επίπλωσις. 
4 ) Κατασκευή σκηνής έξωθεν τοΰ κτιρίου κα'ι 5) Περιτοίχισις τοϋ οικο
πέδου.

Ήμερησία διάταξις τής συνεδριάσεως τής 16ης ’Απριλίου τοΰ έτους 
1921: 1) Ζήτημα έξευρέσεως πόρων. 2) Ζήτημα τής ονομασίας τών οδών 
Άδριανουπόλεως. 3) Ζήτημα προσωπικόν. 4) Κυλικεΐον. 5) Σαββάτου 
έσπερίς. 6) Ά πάντησις είς τδ τηλεγράφημα τών βουλευτών.

Ήμερησία διάταξις τής Συνεδριάσεως τής 19ης Απριλίου τοΰ έτους 
1921: Ζήτημα ονοματοθεσίας τών οδών. Ζήτημα έξευρέσεως πόρων. Ζήτη
μα Κυλικείου. Ζήτημα άπαντητικοΰ τηλεγραφήματος βουλευτών. Ζήτημα 
τής λάμπας Σαραφοπούλου. Ζήτημα ανώνυμου υπομνήματος. Ζήτημα είσ- 
πράξεως συνδρομών.

Ήμερησία διάταξις τής Συνεδριάσεως τής 23ης ’Απριλίου τοΰ έτους 
1921: 1) Ζήτημα Κυλικείου. 2) Ζήτημα άπαντήσεως βουλευτών. 3) Ζή
τημα χοροεσπερ ίδος.

'Ημερησία διάταξις τής Συνεδριάσεως τής δης Μαΐου 1921: 1) Ζή
τημα Κυλικείου. 2) Ζήτημα Ίατροΰ Θεμ. Παρασκευοπούλου.

Έ κ  τώ ν ώ ς άνω δημοσ ιευομένω ν έγγραφω ν τ ιν ά  έχουν πσραληφ θη ά π ό  τού ς  έν Ά θ η ν α ις  

συγκεντρω θέντας π α ρ ά  τφ  Τ α μ ε ίφ  ’Α ν τα λ λ α ξ ίμ ω ν  κώ δικας, δ ιό τ ι  π ερ ιω ρ ίσ θ η μ εν  
ε ίς  τ ά  «υρ ιώ τερα. Η  Μ η τρ ό π ο λ ις  έν τ ο ύ τ ο ις  τή ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς , τ ή ς  π ρ ώ τη ς  
πόλεω ς τ ή ς  Ά ν α τ .  Θ ρά κης, δ ιε τή ρ ε ι π λ ο ύ σ ιο ν  κα ι λ επ το μ ερ ές  άρχεΐον, δπερ  πα ρε- 
ληψθη ύπό τ ή ς  *1. Μ η τρ οπ ό λεω ς Δ ιδ υ μ ο τ ε ίχ ο υ -Ό ρ ε σ τ ιά δ ο ς  μ ε τά  τήν  έκκένωσιν. 01  
κώ δικες οΟτο ι, ώ ς έ μ φ α ίν ε τα ι έκ τ ή ς  άνταλλοτγε ίσης ά λλ ηλ ογρ α φ ία ς  μ ετα ξύ  τή ς  

ώ ς άνω  Μ ητρ οπ ό λεω ς κα ι τοΰ  έν Ά θ η ν α ις  Τ α μ ε ίο υ  Α ν τ α λ λ α ξ ίμ ω ν ,  ά ν τ ι νά  π α ρ α - 
ληφθωσΊ)/ ε ίς  Α θ ή ν α ς ,  αυμφώ νω ς τφ  άριθ. 3 4 7 1  Ν όμ ω , ά π εσ τά λ η σ α ν  έσφ αλμένω ς 
κα ί πα ρ ανόμω ς ε ίς  Θ εσσ α λον ίκην , κ α τό π ιν  ένεργειώ ν τοΟ ο ικε ίου  Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ , καί 

τοΰ  ‘ Ισ το ρ ικ ο ύ  Α ρ χ ε ίο υ  Μ α κ εδ ο ν ία ς , ούδεμ ία ν  έχόντω ν σ χ έ σ ιν  « α ί ά ρ μ ο δ ιό τη τα  μέ 
τ ά  άναφ ερόμενα  ε ίς  τή ν  Θ ράκην ζητήματτα. *Η  ά λληλογρ α φ ία  μ ετα ξύ  Τ α μ ε ίο υ  Α ν τ 
α λλ α ξ ίμ ω ν  κα ι Θ εσ σ α λο ν ίκ η ς , ώς κα ί α ί ένέργε ια ι προφ ορ ικα ί κα ί γ ρ α π τ α ί,  ε ίς  

& ς προέβη  τ ό  Θ ρα κ ικό ν  ^ έντρον, έν τή  ά ρ μ ο δ ιό τή τ ί του  κα ί έν συνεννοήσει μ ε τά  
το υ  Τ α μ ε ίο υ  Ά ν τ α λ λ α ξ ίμ ώ ν ,  σ υ ν εχ ίζο ν τα ι,  τω ν έγγραφω ν δέ τού τω ν  π α ρ α θ έτομ εν  
κατω τέρω  α υ το ύ σ ια  ά ν τ ίγ ρ α φ α  κα ί έξακολουθουμεν τ ά ς  ένερ γε ία ς  μ α ς  π α ρ ά  τ ο ΐς  
ά ρ μ ο δ ίο ις ,  έν άναμονή  το ύ  τελ ικο ύ  ά π ο τελ έσ μ α το ς ,  δπερ δέν έπ ρ επ ε νά  παρελκυσθή 
έπ ι τόσ ον  μακρόν χρονικόν/ δ ιά σ τη μ α :

Ά ριθ . πρωτ. 251)19.1.1956
Πρδ τδ Διοικητικδν Συμβούλιον 

τοΰ Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινωνικών κα'ι Κοινωφελών Περιουσιών
Ένταΰθα

Κύριε Πρόεδρε,
Τδ Θρακικδν Κέντρον συνεχίζον τήν έκπλήρωσιν τών έθνικών του
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σκοπών έξέδωκε προ ολίγων μηνών τδν 23ον Τόμον τοΰ Περιοδικού του τά 
«Θρακικά», όπου περιέλαβε ποικίλην ΰλην σχετικήν μέ τήν ιστορίαν και 
λαογραφίαν τής άλησμονήτου πατρίδος μας ’Ανατολικής Θράκης.

Ε ίς τδ τέλος τοΰ μηνδς πρόκειται νά κυκλοφορήση ό 24ος Τόμος 
τοΰ Περιοδικοΰ μας, οπου θά περιλαμβάνηται ή ιστορία τής διαλαμψά- 
σης πόλεως καί Νομοΰ Ραιδεστοϋ.

Μετ’ όλίγους μήνας τό Κέντρον ήμών θά έκδώση τδν 25ον Τόμον 
τοΰ, οπου θά περιλάβη τήν Ιστορίαν τής πρωτευοΰσης τής Θράκης Άδρι- 
ανουπόλεως καί τάς έπίσης διακριθείσας πόλεις Καλλιπόλεως.

' Τδ Κέντρον ήμών έπληροφορήθη οτι οί Κώδικες τής Μητροπόλεως 
Άδριανουπόλεως όπου περιλαμβάνεται άπασα ή ιστορία τής έξαιρέτου 
ταύτης πόλεως καί;άπδ τους οποίους πολλά στοιχεία θά ήδύνατο νά άρυ- 
σθή, εΰρίσκονται παρά τδ ύμέτερον Ταμείον Ανταλλαξίμων. ?

’Ε φ ’ ώ παρακαλοΰμεν θερμώς τδ Ταμεΐον υμών, είς τδ όποιον 
έχουν συγκεντρωθή μετά στοργής καί φυλάσσονται άπαντες οί κώδικες 
τών έν Τουρκίςι έκκλησιαστικών επαρχιών νά ένεργήση τά δέοντα ώστε νά 
συγκεντρώση παρ’ αύτώ τους πολυτίμους τούτους κώδικάς ινα δυνηθώμεν 
νά τούς συμβουλευθώμεν διά τήν συγγραφήν τής Ιστορίας τής Άδριανου- 
πόλεως.

Θά είμεθα πολύ υποχρεωμένοι έάν είχατε τήν ^αλωσύνην νά μας πλη- 
ροφορήσητε τδ αποτέλεσμα τών ένεργειών σας.

_ Μετά πλείστης τιμής 
Ό  Πρόεδρος ς Ό  Γενικός Γραμματεύς

Φ. Μ Α Ν Ο Τ Η λΙΔ Η Σ  Δ. Λ Ο Τ Ψ Ζ Ο Σ

Ά ριθ. Πρωτ. 375)27)2)1957
Πρός τδν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 

Διδυμοτείχου— Όρεστιάδος κ.κ. ’Ιωακείμ
Ε ί ς  Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο υ

Σεβασμιώτατε,
Είς άπάντησιν τής έπιθυμίας Σας διαβιβασθείσης διά τής άπδ 21 τρ. 

επιστολής τοΰ κ. Α. Θεοδωρίδου, Γραμματέως τής 'Τμετέρας Μητροπό
λεως, έχομεν τήν τιμήν νά Σάς γνωρίσωμεν ότι κατ’ άπόφασιν τής Διευ- 
θυνούσης ’Επιτροπής έθέσαμεν είς τήν διάθεσιν 'Τμών τούς τρεις Τόμους 
τών «Θρακικών», ήτοι τδν 23ον, 24ον καί 25ον, οιτινες έξεδόθησαν κατά τδ 
παρελθόν έτος. Τούς τόμους τούτους Σάς άποστέλλομεν «τιμής ενεκεν» 
δωρεάν, μέ τήν πεποίθησιν ότι θά εΰαρεστηθήτε μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ 
περιεχομένου των νά περιβάλητε τδ πολυτρόπως καί πανταχόθεν τιμηθεν 
έπιστημονικδν τοΰτο σύγγραμμά μας, διά τής πολυτίμου έγκρίσεώς Σας
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κα'ι έπιδοκιμασίας τών σκοπών, ους επιδιώκει ή έκδοσίς του.
Μέ τήν ευκαιρίαν ταύτην, κα'ι έάν κρίνητε τοΰτο ορθόν, παρακαλοΰμεν 

δπως φροντίσητε ΐνα καί είς τήν περιοχήν Διδυμοτείχου— Όρεστιάδος, ής 
τόσον έπιτυχώς προίστασθε πνευματικώς, έπιτευχθή ή διάθεσις μεταξύ 
τών δυναμένων έξ Ά νατ. Θράκης συμπολιτών μας. Θρακών μέ τιμήν κό
στους δρχ. 40. Είς τάς ώς άνω πόλεις, έν άντιθέσει πρός τήν Άλεξανδρού- 
πολιν καί τό Σουφλίον δέν έπετεύχθη διά καταλλήλου έργασίας τοιαύτη 
διάδοσις. ;·

'Τπάρχει συνάμα τό παράπονον δτι οί Κώδικες Άδριανουπόλεως, οί 
εύρισκόμενοι εις τήν κατοχήν τής καθ’ Τμ<άς Μητροπόλεως* δέν άπετέλε- 
σαν κοινόν κτήμα τών διανοουμένων κάί έπιδιωκόντών όμοιους πνευματι
κούς σκοπούς, άλλ’ έκρατήθησαν, ϊσως έν άγνοι<? τής 'Τμετέρας Σεβασμιό- 
τητος, είς τήν αποκλειστικήν χρησιμόποίησιν: ώρισμένων προσώπωνι ώς μάς 
έπληροφόρησε τό ένταΰθα Ταμεΐον ’Ανταλλαξίμων Κοινωφελών καί Κοι
νοτικών Περιουσιών.

Εύχόμενοι υπέρ τής υγείας τής 'Τμετέρας Σεβασμιότητος καί έπικα- 
λούμενοι τάς Θεοπειθέΐς εύχάς Σας,

Διατέλοΰμεν μετά τοΰ προσήκοντος σεβαογιοΰ καί έξαιρέτου τιμής 
Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς

Φ. Μ ΑΝΟ ΤΗΑ ΙΔΗ Σ - - . · Δ. ΛΟΤ Ι ΖΟΣ

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΑΑΔΟΣ 
ΙΕΡΑ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ  

ΔΙΔΤΜ Ο ΤΕΙΧ Ο Τ— Ο ΡΕ Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ
Έ ν Διδυμοτείχω τή 13η Μαρτίου 1957

Ά ριθ. Πρωτ. 201.— Διεκ. 161
Πρός τό «ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ», Κοραή 5, Ε ίς Α θ ή ν α ς

Εύχαριστοΰντες έκ καρδίας διά τήν αποστολήν τών τριών τόμων 
τών «Θρακικών», έν σχέσει πρός τό ύπ’ άριθ. 375)27)2)57  ύμέτερον έγ
γραφον, πληροφοροΰμεν δτι έν τη καθ’ ήμάς %  Μητροπόλει δέν ύπάρ- 
χουσι σήμερον Κώδικες τής Τ. Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, καθ’ δτι 
δλοι οί εύρεθέντες έν τώ Όρεστιάδι Γραφείψ ήμών τοίοΰτοι, κατόπιν σχε- 
τικοΰ έγγράφου τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ώς Προέδρου τοΰ 
« ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Τ  Α ΡΧ Ε ΙΟ Τ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» έστάλησαν τή 18)7 )56  είς 
αύτό, παρά τοΰ οποίου καί έλάβομεν βεβαιωτικόν περί τής παραλαβής των 
έγγραφον ύπ’ άριθ. 65 καί ήμερομην. 9-8-1956 {Ιετά λεπτομερούς κατα
λόγου τών σταλέντων, ούτινος άντίγραφον έπισυνάπτομεν. Κατά ταΰτα, 
μή ύπάρχοντος Κώδικός τίνος παρ’ ήμΐν τής τέως 'I . Μητροπόλεως Ά - 
δριανουπόλεως, δέν έγένετο? ώς καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη, χαριστική
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διάθεσις αυτών εις άποκλειστικήν χρησιμοποίησιν ώρισμένων προσώπων. 
Έ φ ’ δσον δέ θά ύπήρχέ τι, θά διετίθετο ευχαρίστως καί κατά καθήκον άλ
λως τε πρός μελέτην είς οίονδήποτε, οστις ήθελε ζητήση τούτο. ’Ά ν  δέ τδ 
αυτόθι ΤαμεΓον Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοινωφελών Περιουσιών 
έη^ληροψόρησέ τι τοιοϋτο, ή ούτως ήθέλησεν, ή είχε λόγον τινά νά πληρο- 
φορήση ούτως. Ώ ς  προς τήν διάθεσιν τών έκδοθέντων τελευταίως τόμων, 
δυστυχώς δέν είναι δυνατόν τους Ιερείς, οί όποιοι είναι οί μόνοι, είς τους 

_ όποιους θά ήδυνάμεθα νά έπιβληθώμεν, νά υποχρεώσωμεν είς τόσην δα
πάνην πρός αγοράν των.

Έ ν  πάση περιπτώσει θέλομεν φροντίση κατά τό δυνατόν έν Ό ρε- 
στιάδι καί Σουφλίφ, ένταΰθα δέ, έπικαλοΰμενοι τό ένδιαφέρον τοΰ κ. 
I. Μιχαηλίδου καί εϊ τίνος άλλου τών έκ Θράκης, μολονότι γνωστόν κάλ- 
λιστα είς τόν κ. Μανουηλίδην ποία απροθυμία περί τά τοιαΰτα άφθονεΐ, 
τόσων άλλως τε συντρεχόντων πρός δικαιολογίαν αυτής, τουλάχιστον έν 
μέρει.

Μετά πολλής τιμής πρός Θεόν εύχέτης 
+ Ο ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧΟΥ - Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ  ΙΩΑΚΕΙΜ

Ά ριθ . Πρωτ. 382)21)3)1957
Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

Τοΰ Ταμείου ’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοινωφελών Περιουσιών
Έ ν τ α ΰ θ α

Α ξιότιμοι Κύριοι,
Επανερχόμενοι είς τό ύπ’ άριθ. 251 άπό 19)1)1956 έγγραφόν μας, 

έχομεν τήν τιμήν νά σας έπαναλάβωμεν τήν παράκλησίν μας. όσον άφορί? 
τούς Κώδικας τής Ί .  Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, οΰς παρά τήν κει- 
μένην νομοθεσίαν, ήρνήθη, ώς μας ανεφέρατε να σας αποστειλη δ κάτο
χος αύτών Μητροπολίτης Διδυμοτείχου— Όρεστιάδος.

Ή  Αύτοΰ Σεβασμιότης δ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου - Όρεστιάδος, 
πρδς ον άπετάνθημεν, μας γράφει ύπ’ άριθ. 201 άπό 13 τρέχ. τά έξής : 
« Πληροφοροΰμεν δτι έν τή καθ’ ήμάς 'I .  Μητροπόλει δέν ύπάρχουσι σήμε
ρον Κώδικες τής Τ. Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, καθ’ δτι δλοι οί εύ- 
ρεθέντες έν τώ Όρεστιάδι γραφείο) ήμών τοιόΰτοι, κατόπιν σχετικού έγ- 
γράφου τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ώς Προέδρου τοΰ « ΙΣ Τ Ο Ρ Ι
ΚΟΥ Α ΡΧ ΕΙΟ Υ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», έστάλησαν τή 18)7)56  είς αύτό, 
παρά τοΰ δποίου καί έλάβομεν βεβαιωτικόν τής παραλαβής των έγγραφον 
ύπ’ άριθμ. 65 καί ήμερομ. 9 )8 )5 6  μετά λεπτομερούς καταλόγου τών στα- 
λέντων, ούτινος άντίγραφον έπισυνάπτομεν». Τοΰ καταλόγου τούτου άντί- 
,γραφον σάς έσωκλείομεν.
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Φρονοΰμεν δτι οί Κώδικες ούτοι έπρεπε νά άποσταλοΰν προς υμάς 
καί ούχί είς τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον 
άφεώρων δχι τήν Μακεδονίαν αλλά τήν Θράκην.

Πληροφοροΰντες υμάς τά ανωτέρω, παρακαλοΰμεν δπως ένεργήσητε 
τά δέοντα, ινα δυνηθώμεν και ημείς νά λάβωμεν γνώσιν τών περί Άδρια- 
νουπόλεως Κωδίκων τούτων, έφ’ δσον μάλιστα, έν τω τελευταίω 25φ τόμοι 
τών «Θρακικών» περιελάβαμεν ανεκδότους μελέτας περι τής πόλεως καί 
Νομού Άδριανουπόλεως, άς καί έπιθυμοΰμεν νά συμπληρώσωμεν είς τάς 
συνεχιζόμενος περί Θράκης εκδόσεις μας.

Σάς έκφράζομεν τάς έκ τών προτέρων ευχαριστίας μας καί, 
Διατελούμεν, μετά τιμής 

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς
Φ. Μ Α Ν Ο ΤΗ Λ ΙΔΗ Σ Δ. Λ Ο Τ Γ Ζ Ο Σ

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΑΜ ΕΪΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ 

Κ Ο ΙΝ Ο ΤΙΚ Ω Ν  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
Π Ε Ρ ΙΟ Τ Σ ΙΩ Ν  ’Εν Ά θήναις τή 12 ’Απριλίου 1957

Ά ριθ . Πρωτ. 28453 
Ά ριθ. Διεκ. 20130

Πρός τόν ΙΙαναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης 
Κύριον Κύριον Παντελεήμονα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν

Παναγιώτατε,
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν 'Τμΐν δτι τό καθ’ ήμάς Ταμεΐον, 

τό όποιον συσταθέν διά τοΰ Νόμου 3471, ύπεκατέστησε τάς τέως έν Τουρ
κία Κοινότητας, Μονάς, Ναούς, Σχολάς κλπ. ευαγή 4δρύματα, πληροφό- 
ρηθέν δτι παρά τή 'I .  Μητροπόλει Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος ύπήρχον 
Κώδικες τής τέως Κοινότητος Άδριανουπόλεως έζήτησε διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
27817)17)10)55 έγγράφου παρά τής ώς άνω Μητροπόλεως δπως άπο- 
στείλη τούς έν λόγφ Κώδικας είς τό Ταμεΐον Ανταλλαξίμων εις τήν κυριό
τητα τοΰ οποίου περιέρχονται βάσει τοΰ άνωτέρφ Νόμου άπαντα τά είς 
Ελλάδα κομισθέντα κινητά τά άνήκοντα είς τά προμνησθέντα Νομικά Πρό
σωπα καί είς τό όποιον εχουσιν ήδη παραδοθή άπαντες οί είς χεΐρας τρί
των εύρεθέντες έν Έλλάδι κοινοτικοί κώδικες άνερχόμενοι είς 490.

Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κατόπιν έπανειλημ- 
μένων εγγράφων μας, άπήντησε διά τοΰ ύπ’ άριθ. 9 9 )2 )2 )56  έγγράφου 
του δτι άπέστειλε τά έγγραφα τοΰ Ταμείου μετ’ άντιγράφου τών άρθρων 
1 καί 2 τοΰ Νόμου 3471 εις τήν 'I .  Σύνοδον, ινα γνωματεύση έπί ύοΰ θέ
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ματος τούτου, δηλών οτι θά πράξη κατά τάς οδηγίας τής Ί .  Συνόδου.
5Έκτοτε τό Ταμεΐον δέν είχε καμμίαν εΐδησιν.έκ μέρους τοϋ Σεβ. Δι

δυμοτείχου.
“Ηδη τό έν Ά θήναις Θρακικόν Κέντρον διά τοΰ ύπ’ άριθ. 382)21)

3)57 έγγραφου του μας πληροφορεί δτι ό Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, 
πρός δν άπετάνθησαν ζητοΰντες πληροφορίας περι τών έν λόγω κωδίκων 
καθ’ δσον έπιθυμοΰσι νά συμπληρώσωσι τάς περι πόλεως κα'ι νομοΰ Άδρια- 
νουπόλεως μελέτας των, ας περιλαμβάνουσιν εις τάς περι Θράκης έκδοσεις 
των, τοΐς έγνώρισε διά τοΰ ύπ’ άριθ. 201)13-3-57 έγγράφου του δτι δέν 
ύπάρχουσι πλέον έκεϊ οί κώδικες Κοιν. Άδριανουπόλεως,. καθότι άπαν- 
τες οί εύρεθέντες είς τό έν Όρεστιάδι γραφεΐον τής Μητροπόλεως των και 
οί όποιοι άναγράφονται «Ις τόν πίνακα? δστις έπεσυνάφθη είς τό ώς άνω 
έγγραφον τοΰ Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, κατόπιν σχετικού έγγράφου 
τής 'Τμετέρας Παναγιότητος, ώς Προέδρου τοΰ «Ιστορικού Αρχείου 
Μακεδονίας», άπεστάλησαν είς 'Τμάς τήν 18)7)56.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Ταμείου λαβόν ύπ’ όψιν τά άνωτέρω άπε- 
φάσισεν έν τή συνεδρίρ αΰτοΰ τής 11)4)57 δπως παρακαλέση τήν 'Τμε- 
τέραν Παναγιότητα, ΐνα λαμβάνουσα ύπ’ οψιν δτι οί έν λόγω κώδικες 
νόμφ περιέρχονται είς τό Ταμεΐον, εύαρεστηθή και άποδώση τούς άνωτέρω 
κώδικας είς αυτό.

Μετά σεβασμού 
Ό  Πρόεδρος 

Σ. Σ ΙΝ ΙΟ Σ Ο Γ Λ Ο Τ
Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς  
Θρακικόν Κέντρον 
Έ νταΰθα Κοραή 5 

Ε ίς άπάντησιν τοΰ ύπ’ άριθ. 382)21)3)57  έγγράφου του.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΑΜ ΕΪΟΝ Α Ν ΤΑ ΛΛ ΑΞΙΜ Ω Ν 

Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ Π Ε Ρ ΙΟ Τ Σ ΙΩ Ν
. · ' "  ■ ΝΟΜ ΟΣ 3471 ·· · ·............  · ‘

ΟΔΟΣ Φ ΙΛ Ο Θ ΕΗ Σ 12β 
Ά ριθ . Πρωτ. 27945
Ά ρ ιθ . Διεκ. 20052 Έ ν  Ά θήνα ις τή 24η Απριλίου 1956

", Πρός τό Θρακικόν Κέντρον
Έ ν τ α ΰ θ α  —  Κοραή 5

Είς άπάντησιν τοΰ ύπ’ άριθ. 251)19)1)56  ύμετέρου έγγράφου, έχο- 
μεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν δτι ή καθ’ ήμάς ύπηρεσία άπό τοΰ
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’Οκτωβρίου τοΰ 1955 εΐχε ζητήσει παρά τοΰ Μητροπολίτου Διδυμοτείχου 
δπως άποδοΟση τους είς τό Μητροπολιτικόν Ρραφεΐον Ν: Όρεστιάδος φυ
λασσόμενους κώδικας τής τέως Κοινότητος Άδριανουπόλεως. είς τό καθ’ 
ήμάς Ταμεΐον, δπερ ΰποκαταστήσαν τάς τέως έν Τουρκίρ ορθοδόξους κοι
νότητας τυγχάνει δ νόμιμος δικαιούχος τών έν λόγω κωδίκων.

Μή τυχόντες άπαντήσεως υπό τοΰ προμνησθέντος Μητροπολίτου, 
ήναγκάσθημεν νά έπανέλθωμεν δι’ έπανειλημμένων έγγραφων άποστείλαν- 
τες ταυτοχρόνως και αντίγραφα τών άρθρων 1 και 2 τοΰ Νόμου 3471, 
δι’ ών ρυθμίζονται τά δικαιώματα τοΰ.ήμετέρου Ταμείου έπ'ι τών πάσης 
φύσεως περιουσιακών στοιχείων τών τέως έν Τουρκίφ Κοινοτήτων, 'Ιδρυ
μάτων κλπ. ώς και αί υποχρεώσεις τών έν Έλλάδι κατεχόντων τοιαΰτα.

Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου διά τοΰ ΰπ’ άριθμ. 
9 9 )2 )2 )56  έγγράφου του γνωρίζει είς.ήμάς δτι άπέστειλε τά έγγραφα τοΰ 
Ταμείου μετά τών αντιγράφων τών άρθρων τοΰ Νόμου 3471 είς τήν Ίε - 
ράν Σύνοδον έρωτών περί τής άξιώσεως, ώς λέγει, τοΰ καθ’ ήμάς Ταμείου, 
δπως παραδοθώσιν αΰτώ οί κώδικες και θέλει πράξη κατά τάς οδηγίας τής
Τ. Συνόδου. _ .

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ καθ’ ήμάς Ταμείου λαβόν γνώσιν τοΰ ανω
τέρω έγγράφου άπεφάσισεν δπως άναμείνη τήν άπάντησιν τής 'I . Συνό
δου και μετά τήν λή-ψιν ταύτης θέλει άποφασίση πρρί τοΰ πρακτέου.

Μετά τιμής 
= ■. Ό  Πρόεδρος 
' Σ . Σ ΐΝ ΙΟ Σ Ο Γ Λ Ο Τ

Ά ριθ. Πρωτ. 28614)16)11)1957
Πρός τό 'Τπουργεΐον Κοινοτικής Προνοίας 

Δ)σιν Άποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων
Έ ν τ α ΰ θ α  

’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ΰμΐν τά κάτωθι :
Τό καθ’ ήμάς Ταμεΐον πληροφορηθέν κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1955 άπό 

τόν Τύπον δτι οί κώδικες τής τέως Κοινότητος Άδριανουπόλεως άνευρε- 
θέντες υπό τοΰ μεταβάντος έκεΐ καθηγητοΰ κ. Ευθυμίου, μετεφέρθησαν 
ΰπ’ αΰτοΰ εις Ελλάδα και παρεδόθησαν είς τό Μητροπολιτικόν Γραφεΐον 
Όρεστιάδος^ έζήτησε διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 27817)17)10)55 έγγράφου του 
άπό τήν 'I . Μητρόπολιν Διδυμοτείχου— Όρεστιάδος δπως πέμψη ήμΐν τους 
κώδικας τούτους, δαπάναις τοΰ Ταμείου, δεδομένου δτι συμφώνως τοΐς 
άρθροις 1 κα'ι 2 τοΰ Νόμου 3471, ώς άνω κώδικες άνήκουσιν είς τήν 
κυριότητα αΰτοΰ.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου άρνηθε'ις νά παραδώση είς τό
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Ταμείο ν τούς έν λόγφ κώδικας παρέπεμψε τό θέμα πρός έξέτασιν εις τήν 
Τεράν Σύνοδον ινα άποφανθή σχετικώς.

Κατά τό μεσολάβησαν διάστημα τό έν Ά θηναις Σωματεΐον «Θρακι- 
κόν Κέντρον* ένδιαφερθέν δια τήν συγκέντρωσιν στοιχείων περί τής Ιστο
ρίας Άδριανουπόλεως μάς έπληροφόρησε διά τοϋ ύπ’ άριθ. 382)21)3)57  
εγγράφου του δτι κατόπιν αλληλογραφίας μέ τόν Μητροπολίτην Διδυμο
τείχου έξηκρίβωσεν δτι οί έν λόγφ κώδικες ειχον άποσταλή παρ’ αύτοΰ 
εις τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μακεδονίας κατόπιν εγγράφου τοΰ Προέδρου 
τοΰ Αρχείου Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.

Τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Ταμείου λαβόν γνώσιν τών άνωτέρω άπετάθη 
είς τόν Παναγιώτατον διά τοΰ ύπ’ άριθ. 28453)13-4-57 έγγράφου του 
καί έζήτησεν δπως εύαρεστηθή και άποδώση τούς κώδικας είς τό καθ’ ήμάς 
Ταμεΐον, μόνον νόμιμον δικαιούχον.

Ε ίς άπάντησιν τοΰ άνωτέρω έγγράφου τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μακε
δονίας διά τοΰ ύπ’ άριθ. 9 4 )1 )6 )5 7  έγγράφου του έγνώρισεν ήμΐν δτι ευ- 
ρίσκεται έν άδυναμίςι νά παραδώση τούς κώδικας είς τό Ταμεΐον καθ’ δσον 
βάσει τοΰ Νόμου 2869)1954 (άρθρ. 2 παρ. 2) οί κώδικες ούτοι περιέρ
χονται είς τό Άρχεΐον των.

Κατόπιν τής άνωτέρω άπαντήσεως τό Ταμεΐον άπέστειλε τήν δλην 
άλληλογραφίαν πρός τόν Νΰμικόν Σύμβουλον τοΰ 'Τμετέρου 'Τπουργείου 
καί τοΰ Ταμείου κ. Αλεξίου, δστις διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1041)7-8-57 έγ
γράφου του έγνωμοδότησεν δτι έκ τών κειμένων διατάξεων φανερόν καί 
άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως καθίσταται δτι τό καθ’ ήμάς Ταμεΐον, εκ
προσωπούν τά διαλυθέντα συνεπείς τής άνταλλαγής τών Ελληνοτουρ
κικών πληθυσμών Ελληνικά έν Τουρκίςι Νομικά Πρόσωπα κλπ., κατέστη 
άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Νόμου 3471)1928 κύριον πάντων άνεξαιρέτως 
τών περιουσιακών στοιχείων αύτών, επομένως καί τών κωδίκων Άδρια- 
νουπόλεως καί δτι ούτοι παρεδόθησαν παρά τόν νόμον είς τό 'Ιστορικόν 
Ά ρχεΐον Μακεδονίας, δπερ έχει περιορισμένου σκοπόν καί άποστολήν, τού- 
τέστιν τήν συγκέντρωσιν,^ δίαφύλαξιν κλπ. τών ιστορικών δημοσίων καί 
ιδιωτικών αρχείων, τών άφΟρώντων είς τήν Μακεδονίαν καί ούχί τήν Θρά
κην, ώς έν προκειμένψ. Ά ντίγραφον τής ώς άνω γνωμοδοτήσεως άπε- 
στείλαμεν είς τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μακεδονίας μέ τήν παράκλησίν 
δπως άποδώση ήμΐν τούς ώς άνω κώδικας. Π αρά ταϋτα δμως τό έν λόγφ 
Άρχεΐον έμμένει.είς τήν άποψίν του, τήν οποίαν στηρίζει καί έπί γνωμα- 
τεύσεως τοΰ 'Τφηγητοΰ τού Αστικού Δικαίου είς τό Πανεπιστήμιου Θεσ
σαλονίκης κ. Βαβούσκου, αντίγραφου τής όποιας άπέστειλε καί είς ήμάς.

Κατόπιν τών άνωτέρω τό Δ. Συμβούλιον τοΰ Ταμείου, έχον ύπ’ δψιν 
του καί τήν γνώμην?,τοΰ Αλεξίου, δστις άναγνώσας τήν γνωμοδότησιν
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τοΰ κ. Βαβούσκου έδήλωσεν δτι δέν εΰσταθοΰν τά έν αύτη εκτιθέμενα επι
χειρήματα, παρέπεμψε το θέμα εις τήν Νομικήν Επιτροπήν αΰτοΰ, ΐνα με- 
λετήση τοΰτο καί είσηγηθη περί τών ληπτέων μέτρων διά τήν κατοχύρω- 
σιν τών δικαιωμάτων τοΰ Ταμείου.

Ή  Νομική Έπιτροπή μελετήσασα τόν φάκελλον άπεφάνθη δτι συμ
φώνως τοΐς κειμένοις Νόμοις ή κυριότης τών κωδίκων περιέρχεται είς τό 
Ταμεΐον καί έφ’ δσον τό 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μακεδονίας · δπερ τυγχάνει 
υπηρεσία ΰπαγομένη είς τό 'Τπουργεΐον Εθνικής Παιδείας άρνεΐται νά 
παραδώση τοΰτους, δέον τό θέμα νά διευθετηθή μεταξύ τών δυο 'Τπουρ- 
γείων, ήτοι Κοινωνικής Προνοίας καί Εθνικής Παιδείας, προκαλουμέ- 
νης έν ανάγκη γνωματεΰσεως έπί τοΰ θέματος τοΰτου τοΰ Νομικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Κράτους.

Παρακαλοΰμεν δθεν 'Τμάς δπως λαμβάνοντες ΰπ’ δψιν τά άνωτέρω 
έκτιθέμενα διατάξητε τά δέοντα διά τήν ρΰθμισιν τοΰ ζητήματος τοΰτου.

Μετά τιμής 
Ό  Πρόεδρος Σ. Σ ΙΝ ΙΟ Σ Ο Γ Λ Ο Τ

Ά ριθ. Πρωτ. 449)17-2-1958
Πρός τό 'Τπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας 

Διεΰθυνσιν Άποκαταστάσεως ’Αστών Προσφύγων
Ένταΰθα

Κύριοι,
Τό Ταμεΐον Ανταλλαξίμων Κοινωφελών καί Κοινοτικών Περιουσιών 

μάς άπέστειλεν έν αντιγράφω έγγραφόν του ύπ’ άριθμ. 28614)16.11.57, 
ώς τό έσώκλειστον άντίγραφον, άπευθυνθέν πρός υμάς καί άναφερόμενον 
είς τούς Κώδικας Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, οΐτινες κατακρατούνται 
παρά τόν Νόμον 3471, υπό τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τοΰ 'Ιστο
ρικού Αρχείου Μακεδονίας.

Ή  ύπόθεσις αΰτη είναι λίαν σαφής καί δέν έπετρέπετο ή άπό μακρο- 
τάτου χρόνου δι’ άσκοπου άλληλογραφίας παρέλκυσις καί ή μή έπιστροφή 
τών Κωδίκων τούτων είς τό ένταΰθα Ταμεΐον Ανταλλαξίμων, είς ο άλ
λωστε έχουν συγκεντρωθή οί Κώδικες δλων τών έκ Τουρκίας μεταφερθει- 
σών είς Ελλάδα Μητροπόλεων.

Οι Κώδικες Άδριανουπόλεως πραγματεύονται διά ζητήματα καθαρώς 
Θρακικά καί δέν γνωρίζομεν ποΰ βασίζονται ό Μητροπολίτης Θεσσαλονί
κης καί τό Μακεδονικόν Σωματεΐον διά τήν τοιαύτην παράνομον κατακρά- 
τησιν Κωδίκων, οΐτινες δέν τούς ανήκουν, κατ’ αυτόν δέ τόν τρόπον γί- 
γνονται πρόξενοι νά παραμένουν άχρησιμοποίητα πολύτιμα στοιχεία, μέ 
τά όποια άπό είκοσιπενταετίας καταγίνεται τό καθ’ ήμάς Σωματεΐον, διά

«θρακικά» 14
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τοΰ γνωστού επιστημονικού Περιοδικού του τά «Θρακικά», άτινα δι’ 27 
μέχρι τοϋδε τόμων ασχολούνται άποκλειστικώς μέ τήν πνευματικήν, εθνι
κήν, λαογραφικήν κλπ. Ιστορίαν τής πατρίδος μας Θράκης.

Παρακαλοΰμεν δπως εύαρεστηθήτε κα'ι έπισπεύσητε δπως δοθή τέρμα 
είς τήν, ώς μή ώφειλε, χρονίζουσαν ταύτην ύπόθεσιν, ινα έφαρμοσθή δ Νό
μος καί διά νά δυνηθώμεν καί ημείς νά χρησιμοποιήσωμεν στοιχεία άτινα 
μάς είναι απαραίτητα διά τήν συνέχισιν τών εκδόσεων, εις άς αποβλέπει 
τδ ώς άνω Περιοδικόν μας.

Έπ'ι τούτοις, έν αναμονή σχετικής σας άπαντήσεως, σάς εύχαριστοϋ- 
μεν έκ τών προτέρων καί?

Διατελοϋμεν μετά τιμής 

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς κα'ι ά.α.
Φ. Μ Α Ν Ο ΤΗ Λ ΙΔΗ Σ ί. Δ Ο Δ Ο Π Ο ΤΑ Ο Σ

Κοινοποίησις: 'Τπουργεΐον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ένταΰθα.

■ Ό τ ι δέ οί, κα τα κρ α τούμ ενο ι και π α ρ α μ ένο ντες  ά χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη το ι έν Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , κώ δι

κες ’Α δρ ια νουπ όλεω ς περ ιέχουν  π λ ού σ ιο ν  κα ί έθν ικής σ η μ α σ ία ς  υλικόν, άποδεικνύ- 

ε τ α ι κα ί έκ τού  κάτω θ ι λ επ τομ ερο ύς  π ίνα κ ο ς ,  δν κα ί δημ οσ ιεύο μεν  δ ιά  νά  γνω σθή 

κα λλ ίτερο ν  ή π ρ ο σ γ ιγ ν ο μ έν η  έκ τώ ν άνω τέρω  ζη μ ία :

Ε Ν Σ Φ ΡΑ ΓΙΣΤ Ο Σ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τών υπό τής Τ . Μητροπόλεως Διδυμοτείχου—Όρεστιάδος σταλέντων 
εις Θεσσαλονίκην Κωδίκων κλπ. τοΰ αρχείου τής τέως Τ . Μητροπόλεως 

Άδριανουπόλεως, κατόπιν αίτήσεως τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.

A ' Κ ό) δ ι κ ε ς .

Κ  1: ’Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν εγγράφω ν τ ή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς  ά π ό

12 -1 -191  Γ  μ έ χ ρ ις  2 2 -2 -1 9 1 4 ,  σελ. 4 9 9 .

Κ  2 :  Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν έγγραφω ν τή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς  ά π ό

2 2 -2 -1 9 1 4  μ έχρ ι 1 7 )3 0 -5 -1 9 1 7 ,  σελ. 5 0 0 .

Κ  3 : Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν έγγράφω υ τ ή ς  Ά ρ χ ιδ ια κ ο ν ία ς  τ ή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς 

Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς  ά π ό  2 4 -2 -1 9 1 4  μ έ χ ρ ις  2 4 -7 *1 9 2 6 ,  σελ. 4 3 5 .

Κ  4 :  Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν έγγράφω ν τή ς  ' I .  Μ η τρ οπ ό λεω ς Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς , ά π ό

1 7 -5 -1 9 1 7  μ έ χ ρ ις  2 8 -7 -1 9 2 0 ,  σελ. 4 9 6 .

Κ  5 :  Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν έγγράφω ν τή ς  Κ ε ν τρ ικ ή ς  έπ ί τ ή ς  ’Ε κ π α ιδ εύ σ εω ς  'Ε φ ο 

ρ ία ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς  ά π ό  2 -2 -1 9 2 0  μ έχρ ι 3 1 -8 -1 9 2 2 ,  σελ. 188.

Κ  6 : Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν έγγράφω ν τ ή ς  ‘ I. Μ η τρ οπ ό λεω ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς ,  ά π ό

2 8 -7 -1 9 2 0  μ έχ ρ ις  2 8 -5 -1 9 2 1 ,  σελ. 2 5 0 .

Κ  7 : Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένω ν έγγράφω ν τ ή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς ,  ά π ό

2 8 -5 -1 9 2 1  έως 2 1 -1 -1 9 2 3 ,  σελ. 4 6 1 .
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Κ  8: 

Κ  9: 

Κ  10: 

Κ  11:

Κ  12: 

4-

Κ  13: 

Κ  14: 

Κ  15: 

Κ  16: 

Κ  17: 

Κ  18:

Κ  19: 

Κ  2 0 :

Κ  2 1 :

Κ  2 2 :  

Κ  2 3 :  

Κ  2 4 :  

Κ  2 5 : 

Κ  26 : 

Κ  2 7 :  

Κ  2 8 : 

Κ  2 9 :  

Κ  3 0 : 

Κ  3 1 :  

Κ  3 2 :

Κ  3 3 :  

Κ  34 : 

Κ  3 5 : 

Κ  3 6 : 

Κ  3 7 : 

Κ  3 8 : 

Κ  3 9 :  

Κ  4 0 :  

Κ  4 1 :  

Κ  4 2 :

’Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένων έγγραφω ν τη ς  Ί .  Μητροττόλεω ς Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς  ά π ό  

1 8 -4 -1 9 2 3  μ (χ ρ ι 1 6 -9 -1 9 2 5 , σελ. 4 8 7 .

’Α ν τ ίγ ρ α φ α  εισερχομένω ν « α ί έξερχομένων έγγράφω ν τή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς Ά δ ρ ι -  

αινουπόλεως ά π ό  3 0 -3 -1 8 9 2  μέχρ ι 1 3 -1 0 -1 9 0 7 , σελ. 124. Γ ·

Πρω τόκολλον Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  κα ί Π νευμ α τ ικο ύ  Δ ικ α σ τη ρ ίο υ ,  ά π ό  3 -1 -1 9 0 4  ' μ έχ ρ ις  

2 8 -6 -1 9 2 6 ,  σελ. 3 7 2 .

’Α ν τ ίγ ρ α φ α  έξερχομένων έγγραφω ν τ ή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς , τ ή ς  

Κ εντρ . ’Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ή ς  Έ φ ο ρ ε ία ς  καί Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  ά π ό  1 -1 1 -1 9 0 6  μέχρις.' 

2 1 -1 2 -1 9 1 0 ,  σελ. 284 .

Πρω τόκολλον ε ισερχομένω ν έγγράφω ν τ ή ς  Ί .  Μ η τρ οπ ό λεω ς Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς , ά π ό  

1 -1 9 2 0  μ έχρ ις  2 8 -9 -1 9 2 5 ,  σελ. 94 .

Π ρ α κ τ ικ ά  του  Π νευυα τ ικ οΰ  Δ ικ α σ τ η ρ ίο υ  ά π ό  1 8 -4 -1 8 9 5 — 1 8 -1 2 -1 9 2 0  σελ. 2 8 6  

» ί- » *  » 9 -1 -1 9 0 1  —  1 6 -1 2 -1 9 0 3  » 2 4 0

» » » » » 1 3 -1 -1 9 0 4 — 17- 5 -1 9 1 1  »  4 0 6

» » » 3> » 1 2 -1 0 -1 9 2 1 — 1 4 -1 0 -1 9 2 4  » 134

» » » ί> » 2 4 -  5 -1 9 1 1 —  5 -1 0 -1 9 2 1  »  4 0 0

Α π ο φ ά σ ε ις  τοΟ μ ικ το ύ  Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ύ  Δ ικ α σ τη ρ ίο υ ,  ά π ό  7 -3 -1 8 8 9  μ έ χ ρ ις  2 8 -8 -  

1927 , σελ. 184.

Α π ο φ ά σ ε ις  τού  Π νευμ α τικο ύ  Δ ικ α σ τη ρ ίο υ  ά π ό  1 1 -1 1 -1 9 0 8  μ έχρ ι 1 6 -8 -1 9 2 2 ,  σ. 196. 

Π ρ α κ τ ικ ά  τ ή ς  Δ η μ ο γ ερ ο ν τ ία ς  κα ί τού  ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ύ  Δ ικ α σ τη ρ ίο υ ,  ά π ό  1 5 -1 -1 8 9 3  
μ έχρ ι 1 6 -8 -1 9 0 2 , σελ. 3 9 4 .

’Α π ο φ ά σ ε ις  τού  Μ ικ το ύ  ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ύ  Δ ικ α σ τη ρ ίο υ ,  ά π ό  2 0 -5 -1 9 1 !  μ έχρ ι 

3 -6 -1 9 2 2 ,  σελ. 88 .

Π ρ όχε ιρ α  π ρ α κ τ ικ ά  Π νευματ. Δ ικ α σ τη ρ ίο υ ,  ά π ό  2 4 -8 -1 9 2 1  μ έχρ ι 4 -7 -1 9 2 5 ,  σ .  168  

» »  Δ η μ ο γ ερ ο ν τ ία ς ,  ά π ό  2 3 -1 0 -1 9 2 0  μ έχρ ι 1 4 -1 -1 9 2 2 , σελ. 1 9 2

■» » Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  ά π ό  1 4 -5 -1 9 2 1  μέχρ ι 1 7 -7 -1 9 2 5 , σελ. 2 4 0

» » Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  ά π ό  2 2 -2 -1 9 1 0  μέχρ ι 4 -2 -1 9 1 1 ,  σελ. 164.

Συ μ β ο λα ιο γ ρ α φ ικ ά ! ιτφ ά ξ ε ις  ά π ό  1 7 -3 -1 8 8 4 — 2 9 -7 -1 9 0 8  σελ. 8 8

Π ρ α κ τ ικ ά  τ ή ς  Δ η μ ο γ ερ ο ν τ ία ς  ά π ό  3 -1 -1 8 8 9 — 3 1 - 1 2 - 1 8 9 2  σελ. 2 0 2

» » » ά π ό  3 0 -8 -1 9 0 2 — 1 7 -1 2 -1 9 0 4 ,  »  1 96

» » » ά π ό  14 -1 - 1 9 0 5 — 2 6 -3 -1 9 1 0 ,  » 3 9 8

» » » ά π ό  3 0 -3 -1 9 1 0 — 2 3 -3 -1 9 2 8 ,  » 4 0 2

» » » ά π ό  6 -4 -1 9 1 8 — 7 -2 -1 9 2 0 ,  » 1 58

»  τ » ν  Γεν ικώ ν Συνελεύσεω ν τώ ν π ο λ ιτώ ν  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς , ά π ό  4 -2 -1 8 9 0  

μ έχρ ι 1 7 -4 -1 9 2 2 , σελ. 144.

Ή μ ερ ο λ ό γ ιο ν  Δ η μ ο γ ερ ο ν τ ία ς ,  τώ ν έτώ ν 1921 έως 1922 , σελ. 122.

Κα θολ ικόν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  ά π ό  2 0 -4 -1 8 3 8  μ έχρ ι 3 1 -1 2 -1 8 5 8 ,  σελ. 6 7  

» » τώ ν έτώ ν 1 8 9 3  έως 1900 , σελ. 192

s> »  τών έτώ ν 1 9 0 8  έως 1910, σελ. 128  (δ ιπ λ α ί)

» » τών έτώ ν 1911  έως 1912 , σελ. 7 6  »

» ϊ> τώ ν έτώ ν 1 9 2 0  έω ς σελ. 7 3  »

» » τών έτώ ν 1 904  έως 1 9 0 6  σελ. 131 >

τ> » τοΰ  1 9 1 2  σελ. 6 2  —

Ή μ ερ ο λ ό γ ιο ν  τού  Κηρ οπ ο ιε ίο υ , ά π ό  τώ ν έτώ ν 1921 έως 1922 , σελ. 96,
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Κ  4 3 :  Τ α μ ε ΐο ν  Μ ετρ η τώ ν  τοΰ  Τ α μ ε ίο υ  ’Ελ έου ς, ά π ό  1 -9 -1 8 8 0 — 3 1 -1 2 -1 8 9 0 ,  σ .6 5  (διττλ.)
Κ  4 4 :  Κ α θο λ ικόν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  τώ ν έτώ ν 1901 έως 1903  σελ. 168  δχ ι δ ιττλα ί.

Κ  4 5 :  Τ α μ ε ΐο ν  Μ ετρ η τώ ν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  τώ ν  έτώ ν 1 9 0 6  έως 1913 , σελ. 7 9  δ ιιτλ α ί.
Κ  4 6 :  Τ α μ ε ΐο ν  Μ ετρ η τώ ν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  τώ ν έτώ ν 1 9 1 4  έως 1 9 2 0  σελ.. 71 δ ιττλα ί.
Κ  4 7 :  Κ α θο λ ικόν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  τώ ν  έ τώ ν  1 9 1 4  έως 1 9 1 9  σελ. 191 δ ιπ λ α ί.
Κ  4 8 :  Τ α μ ε ΐο ν  Μ ε τρ η τώ ν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  το ΰ  έτου ς  1 9 20 , σελ. 6 5  δ ιπ λ α ί.

Κ  4 9 :  Κ α θο λ ικόν  τ ή ς  Έ κ κ λ .  τή ς  Μ η τρ οπ ό λεω ς τώ ν έτώ ν 1911 έως 1 9 1 5  σ. 5 0  δ ιπ λ .

Κ  5 0 : Κα θο λ ικόν  τή ς  Έ κ κ λ .  τ ή ς  Μ η τρ οπ ό λεω ς τώ ν έτώ ν 1 9 1 9  έως 1921 σ. 141 δ ιπ λ .
Κ  5 1 :  Π ρ α κ τ ικ ά  καί Ισ ο λ ο γ ισ μ ο ί τ ή ς  Έ κ κ λ .  τ ή ς  Μ η τρ οπ ό λεω ς 1 8 8 2 — 1 9 1 0  σ. 156  μον.

Κ  5 2 :  'Η μ ερ ο λ ό γ ιο ν  τοΰ  Κ ο ιν ο τ ικ ο ύ  Κηρ οπ ο ιε ίο υ , τώ ν  έτώ ν 1903  έως 1 9 2 0 , σελ. 5 0 0 .

Κ  5 3 :  ’ Ισ ο λ ο γ ισ μ ο ί τοΰ  » » » 1 9 1 2  έως 1921 , σελ. 148  δ ιπ λ α ί.
Κ  5 4 :  Μ η τρ φ ο ν  τώ ν Δ ημ οδ ιδ α σ κ ά λω ν  τ ή ς  υπα ίθρου  χώ ρας τ ή ς  Έ π α ρ χ ία ς  Ά δ ρ ια ν ο υ -  

πόλεω ς, τώ ν έτώ ν 1 9 1 0  έως 1 9 15 , σελ. 54 .

Κ  5 5 :  Π ρ α κ τ ικ ά  τ ή ς  Π ρ ω το σ υ γ κ ελ λ ία ς  (β ιβ λ ίο ν  δ ικώ ν) τώ ν  έτώ ν  1 8 8 2  έως 1 8 8 3 , σ. 2 5 4 .
Κ  5 6 :  Π ρ α κ τ ικ ά  τ ή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  ’Ο ρθοδόξου Ιε ρ α τ ικ ή ς  ’Α δ ελ φ ό τη το ς  ά π ό  2 -5 -1 9 1 9  μέ

χρ ι 3 1 -1 2 -1 9 1 9 ,  σελ. 92 .

Κ  5 7 :  Π ρ α κ τ ικ ά  τ ή ς  έπ ί τώ ν  θυμά τω ν τ ή ς  π υ ρ κ α ΐά ς  τ ή ς  2 0 ή ς  Α ύ γ ο ύ σ το υ  τοΰ  1 9 0 5  
Έ π ιτ ρ ο π ή ς  ά πό  2 1 -8 -1 9 0 5  μέχρ ι 1 6 -5 -1 9 0 8 ,  σελ. 64.

Κ  5 8 :  Κ α τ ά σ τ ιχ ο ν  Τ α μ ε ίο υ  τοΰ  Ε λ έ ο υ ς  ά π ό  1 -1 -1 8 5 6  μ έχ ρ ις  2 2 -1 2 -1 8 6 6 ,  σελ. 2 0 0 .

Κ  5 9 :  . .  . .   ............................................... . ........................................................................
Κ  6 0 :  Β ιβ λ ίο ν  τοΰ  Τ α μ ε ίο υ  το ΰ  Σ υ σ σ ιτ ίο υ ,  ά π ό  Α ύ γ ο ύ σ το υ  1 9 1 0  μ έχρ ι Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  1 9 1 2  

σελ. 2 2  δ ιπ λ α ί.
Κ  6 1 :  Κ α θο λ ικόν  τή ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  Τ ιμ ίο υ  Προδρόμου, τώ ν  έτώ ν 1 9 0 9  έως 1 9 1 0  σ. 3 5  δ ιπ λ .

Κ  6 2 :  Β ιβ λ ίο ν  Τ α κρ ιρ ίω ν  κα ί άλλων τουρκικώ ν έγγράφ ω ν ά π ό  2  Ιο υ ν ίο υ  1 3 1 4  ( 1 8 9 8 )  
μ έ χ ρ ις  2 0  ’Ο κτω β ρ ίου  1 3 2 2  ( 1 9 0 6 ) ,  σελ. 2 7 6 .

Κ  6 2 α :  Φ άκελλος εισερχομένω ν τουρκικώ ν έγγράφ ω ν ά π ό  9  Ία ν ο υ α ρ .  1 3 0 9  ( 1 8 9 4 )  μ έχρ ι 

3 Ν οεμ β ρ ίου  1324  (1 9 0 8 ) .
Κ  6 8 :  Β ιβ λ ίο ν  Τ α μ ε ίο υ  μ ετρητώ ν  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ία ς  ά π ό  Ία ν ο υ α ρ ίο υ  μ έχρ ι Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  

1 9 20 , σελ. 60.
Κ  6 9 :  Πρ όχειρ ον  Τ α μ ε ίο υ  Δ η μ ο γ ερ ο ν τ ία ς ,  ά π ό  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  μ έχρ ι Ν ο εμ β ρ ίο υ  1 9 2 2 , σ. 18.

Κ  7 0 :  Τ α μ ε ΐο ν  Κ ο ιν ο τ ικ ο ύ  Κ η ρ ο π ο ιε ίο υ  του  1921 κα ί καθολικόν το ύ  1 9 22 , σ . 4 0  δ ιπ λ α ί.

Κ  71 β : Β ιβ λ ίο ν  δ ιαφόρων λ ογα ρ ια σ μ ώ ν  τ ή ς  Κ ε ν τρ ικ ή ς  ’Ε φ ο ρ ε ία ς  έπ ί τ ή ς  Έ κ π α ιδ εύ σ εω ς  

τίών έτώ ν 1 9 1 9  έως 1 9 22 , σελ. 199  δ ιπ λ α ί.

Κ  7 2 ε ':  Ε ΰ ρ ετή ρ ιο ν  Κω δ ικό ς καταχω ρήσεω ς συμ β ολα ιογρ α φ ικώ ν  πράξεω ν, άνευ  χρονολο

γ ία ς / σ ε λ .  96 .
α '  Ε ύ ρ ετή ρ ισ ν  καθολικού  τώ ν έτώ ν 1 9 0 4  έως 1 9 0 6  σελ. 40 .
β '  Κ ώ δ ιξ  π ερ ι έχω  ν κ α τ α σ τ ά σ ε ις  όνο μά τω ν  μέ τό π ο ν  γεννήσεω ς, δ ια μ ο νή ς  κα ί άπελεύ- 

σεω ς, έπ ά γ γ ελ μ α  κ α ί η λ ικ ία ν , ά π ό  1 -1 -1 9 0 5  μ έχρ ι 4 -8 -1 9 1  1.
γ '  Κ ώ δ ιξ  ά ντ ιγρ ά φ ω ν  τουρκικώ ν έγγράφω ν ά π ό  19 Ία ν ο υ α ρ ίο υ  1 3 2 9  ( 1 9 1 4 )  μ έ χ ρ ις  2 2

Ιο υ λ ίο υ  1 3 3 6  ^ 4 9 2 0 ) .
δ ' Κ α τ ά σ τ ιχ ο ν  π ερ ιέχο ν  έσοδα  κα ί έξοδα  « τ ή ς  έκ κ λ η σ ιά ς  τοΰ  χω ρ ιού  Χ ε ιμ ω ν ιο ύ »  ά π ό  

• 2 9 -8 -1 9 2 4  μέχρ ι 1 4 -7 -1 9 2 9 .
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α :

α '  Α ιτ ή σ ε ις  π ρ ό ς  έκδοσ ιν  δ ια ζυ γ ίο υ  κα ί ά λ λ α  σ χ ε τ ικ ά  έγγραφ α, ά π ό  1 1 -5 -1 8 9 3  έως

1 8 -1 2 -1 9 0 5  ( τ ε μ ά χ ια  1 8 ).

6 '  Α ιτ ή σ ε ις  π ρ ό ς  έκδοσ ιν  δ ια ζυ γ ίο υ  ά π ό  2 3 -3 -1 9 2 0  έως 1 -1 1 -1 9 2 0  ( τ ε μ ά χ ια  1 0 ).

γ '  Α ιτ ή σ ε ις  π ρ ός  έκδοσ ιν  δ ια ζυ γ ίο υ  ά π ό  1 6 -6 -1 9 ^ 3  έως 8 -7 -1 9 2 5  ( τ ε μ ά χ ια  4 9 ) .



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΘΡΑΚΩΝ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Τό Θρακικόν Κέντρον, συνεχίζον τήν παράδοσίν του, καθ’ ήν είς 
διαφόρους έκδοθέντας μέχρι τοΰδε τόμους τών «Θρακικών» περιέλαβε και 
φωτογραφίας μετά βιογραφιών έκλιπόντων εκλεκτών Θρακών, οιτινες διε- 
κρίθησαν είς τήν επιστημονικήν, πνευματικήν, μορφωτικήν, σωματειακήν 
και κοινωνικήν έν γένει κίνησιν τής Θράκης, δημοσιεύει κα'ι είς τόν πα
ρόντα 27ον Τόμον τοιαύτας βιογραφίας. Περιλαμβάνει ωσαύτως είς τά 
δημοσιεύματα ταΰτα καί καταλόγους ομογενών ευεργετών καί δωρητών, 
οιτινες, εκτός τής προσωπικής εργασίας καί τών φροντίδων υπέρ κοινωφε
λών σκοπών, διέθετον καί προσέφερον γενναία ποσά είς κτήματα διά δια
θηκών καί είς μετρητά. Έ ξ  αυτών έμφαίνεται ή ζωηρά αγάπη τών Θρα
κών συμπατριωτών υπέρ προωθήσεως τής Π αιδείας καί ποικίλων άλλων 
έθνοφελών σκοπών. Αί πράξεις αΰται άποτελοΰν φωτεινόν καί άξιομίμητον 
παράδειγμα διά τήν σημερινήν στεΐραν εποχήν, τήν οποίαν άπό τής άπό- 
ψεως ταύτης διανύει ή παροΰσα γενεά. Τό Θρακικόν Κέντρον, διά νά 
ένθυμίζη κατά καιρούς τάς έθνικάς καί γενναιόφρονας ταύτας πράξεις τής 
έποχής έκείνης καί διά νά προκαλή τό ενδιαφέρον τών ομογενών διά παρό
μοιας πατριωτικάς χειρονομίας, θά συνέχιση τά δημοσιεύματα ταΰτα είς 
προσεχείς εκδόσεις καί καλεΐ τούς ενδιαφερομένους συγγενείς ή φίλους 
των τούς κατέχοντας τοιαΰτα στοιχεία, νά τά προσκομίζωσιν είς αυτό, ινα 
έξαίρωνται καί μή λησμονώνται αί θυσίαι καί α ί πράξεις είς ας άθρόως 
ήθικώς καί ύλικώς άνηλίσκοντο ούτοι, διά νά καταδείξωσι τά αίσθήματά 
των φιλογενείας καί πηγαίας πρός τήν πατρίδα, ύφ ’ ών ένεπνέοντο κατά 
τήν ώραίαν καί άλησμόνητον εκείνην εποχήν.



ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟ Ι ΣΤΕΦΑΝΟΥ

τοΰ  Συνδέσ μου  Β ιο μηχά νω ν  Μ α κεδ ον ία ς -Θ ρ ά κ η ς  κ. Δ ημ . Χ α τ ζό π ο ά λ ο ς ,  
τώ ν Φυσικώ ν ’Ε π ισ τη μ ώ ν  ε ίς  τ ά  έν Μ ακεδον ίς ι Γ υ μ ν ά σ ια  Τ σ οτυλ ίου , Μ ο - 
καί Θ εσ σ α λον ίκη ς  κ α τά  τ ά  έ τη  1 9 0 3 — 1912 , σ υνερ γα σ θε ίς  μ ε τά  το ύ  
Δ η μ η τρ ίο υ  Στεφ ά νο υ  κ α τά  τή ν  εποχήν τοΰ  έπ ικοΰ  Μ ακεδον ικού  Ά γ ώ ν ο ς ,  

τήν ’Εθ ν ικήν  δ ρ ά σ ιν  τοΰ  δ ιακεκρ ιμένου  α ΰ τοΰ  έκπ α ιδ ευ τ ικοΰ  λ ε ιτουργού :

/ηστος Δημήτριος 
ίγεννήθη είς Ραι- 
κης το 1865 καί 
τρώτα γράμματά 
Σχολαρχεΐόν της 
του είσήχθη είς 

ικήν Σχολήν Χάλ· 
χνωτέρας. Άλλά 
πτήση καί χειρο·
; κληρικός έχων 
Ιίσιν διά θετικάς 
χπέβαλε τό ράσον 
ς είς ’Αθήνας έν- 
τήν Σχολήν τών 

ϋν τοϋ Πανεπι- 
δηνών.
ήοας τό 1890 δι- 
καθηγητής είς τό 
[) τής Μακεδονίας 
lo v  Γυμνάσιον καί 
ετετέθη είς τό έν 

Γυμνάσιον τής 
|ς Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος οπού τό 1897 προήχθη είς Γυ-
r τοϋ ίδιου Γυμνασίου.
τριετίαν μετεκλήθη είς τά Ιεροσόλυμα ώς καθηγητής τής Σχολής 
λλά τό 1903 άρχομένου τοϋ Μακεδονικοΰ άγώνος επανήλθε πάλιν 
ίιάρχης είς τό Γυμνάσιον Τσοτυλίου. Ή το  η εποχή τής εθνικής 

καί τής φρονηματίσεως τής Μακεδονικής νεολαίας καί ό ένθερ- 
>της Δημ. Στεφάνου ώς πράκτοχρ τοϋ Μακεδονικοΰ Κομιτάτου έν 
ργασίςι μετά τών άοιδήμων προμάχων τών Μητροπολιτών Καστο- 
ινοϋ Καραβαγγέλη καί Γρεβενών ’Αγαθάγγελου Κεντινίδου κατ- 
t  όργάνωσιν τοϋ άγώνος καί τήν άναζωπύρωσιν τοϋ έθνικοϋ φρο- 
? τή αγωνιστική έκείνη περιοχή τής Δυτικής Μακεδονίας όπόθεν 
τά ένοπλα σώματα τών Ελλήνων ανταρτών μέ έπί κεφαλής 'Έλ- 
ιωματικοϋς ώς ’Αρχηγούς. Έ κεϊ έστρατολογοϋντο οί ένθουσιώδεις 
κεδονόπαιδες καί έκεΐθεν διεκομίζοντο έκ τής έλευθέρας Ελλάδος 
:ά πολεμοφόδια καί τά μυστικά έγγραφα τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος.
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Μετά τήν άνακήρυξιν τοϋ Τουρκικού Συντάγματος τοΰ 1908 και τήν 
παΰσιν τοΰ άγώνος έκλήθη είς Θεσσαλονίκην ώς Διευθυντής τοΰ Έμπορικοΰ 
Μαρασλείου Λυκείου Στεφάνου Νοΰκα, τοΰ δαιμονίου αΰτοΰ λογίου ίεροδια- 
κονου Νοΰκα, ίδρυτοΰ πολλών εκπαιδευτηρίων έν Μακεδονίρ. καί Κωνσταντι- 
νουπόλει. Είς το Λΰκειον τοΰτο νέα πνευματική καί εμπορική μόρφωσις άνε- 
πτυχθη έν τή Πρωτευοΰση τής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη καί ή συνεργασία 
τοΰ εΰπαιδεΰτου Λυκειάρχου Δημητρίου Στεφάνου μετά τοΰ έμπνευσμένου 
αποστόλου τοΰ ’Έθνους καί τής Θρησκείας καλογήρου Στεφάνου Νοΰκα, άνέ- 
δ ε ιξ α ν το  Έλληνογαλλικόν τοΰτο Λΰκειον είς μορφωτικόν ίδρυμα μεγάλης 
περιωπής. 'Ολόκληροι γενεαί Μακεδονοπαίδων άπεφοίτησαν αΰτοΰ μέ πλήρη 
έμπορικήν καί οικονομικήν κατάρτισιν καί οί τελειόφοιτοι κατέλαβον άνωτέ- 
ρας θέσεις είς Τραπεζιτικά καί Εμπορικά ίδρΰματα έν Θεσσαλονίκη καί 
λοιπή Μακεδονίρ, συμβάλλοντες τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τοΰ έλληνι- 
κοΰ έμπορίου καί τής πιστωτικής δράσεως τών Ελληνικών Τραπεζών. Μετά 
τήν άποχώρησίν του άπό τό Μαράσλειον Λΰκειον μετέβη είς Κωνσταντινοΰ- 
πολιν ώς Διευθυντής τής Εμπορικής Σχολής Γαλατά καί διά τών ένεργειών 
τοΰ παρά τώ 'Τπουργείω Π αιδείας άνεγνωρίσθη αυτη ώς ισότιμος τών έν 
Έλλάδι Εμπορικών Σχολών. Έ ν  τω μεταξΰ είργάσθη καί ώς καθηγητής είς 
τήν εν Καΐρφ Άμπέτειον Σχολήν, καθώς επίσης διετέλεσε καί Διευθυντής 
τοΰ ΤΙαπαφείου ’Ορφανοτροφείου Θεσσαλονίκης.

Λ Κατά τό 1922 άνέτέθη είς τόν. Στεφάνου ΰπό τοΰ 'Τπουργείου Π α ι
δείας -ή";ίδρυσις καί έν Θεσσαλονίκη Πρακτικοΰ Λυκείου, τό οποίον μετά άο
κνου ζήλου Ιδρυσε καί ώς Διευθυντής αΰτοΰ μέχρι τοΰ 1930 τό άνΰψωσεν εις 
σοβαρόν επιστημονικόν καί μέ πρακτικήν μόρφωσιν ίδρυμα.

Συμπληρώσας είτα ώς Δημόσιός λειτουργός τά έτη τής συντάξεως του 
άπεσΰρθη είς τήν ήσυχόν ιδιωτικήν ζωήν καί τό έτος 1935, λόγω γεροντικής 
άσθενείας άπεβίωσεν έν Θεσσαλονίκη.

Τοιαΰτη ΰπήρξεν ή εκπαιδευτική καί έθνική δράσις τοΰ αειμνήστου Δη
μητρίου Στεφάνου έπί μίαν ολόκληρον σχεδόν πεντηκονταετίαν. Άνεδείχθη 
πράγματι άριστος καθηγητής καί παιδαγωγός, διακρινόμενος ιδίως διά τό 
μειλίχιον καί εΰγενές ήθος πρός τους συναδέλφους του, διά τήν πάτρικήν 
στοργήν καί αγάπην πρός τους μαθητάς του καί τήν άφοσίωσίν του πρός τό 
καθήκον.

Μέ τόν ακέραιον δέ καί εΰπροσήγορον χαρακτήρα του άπέκτα παντοΰ 
έγκαρδίους φίλους, διά τοΰτο ή έκτίμησις τής κοινωνίας Θεσσαλονίκης πρός 
τόν πνευματικόν αΰτόν άνδρα καί γενικώς δλων τών Θρακών ΰπήρξεν 
αμείωτος. Οί πολυπληθείς μαθηταί του διακριθέντες έν τή κοινών ίρ, τηροΰν 
εΰλαβή τήν μνήμην τοΰ άληθοΰς αΰτοΰ πνευματικοΰ πατρός των.

Ό  Δημήτριος Στεφάνου αποτελεί άξιον παράδειγμα πρός μίμησιν εκ
παιδευτικού λειτουργού- Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ



ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ θ. ΓΟΤΗΡΙΑΔΗΣ

Έγεννηθή έν Τυρολόη τδ 
έτος 1903.; Έφοίτήσε κατ’ 
άρχάς είς τήν Σχολήν τής 
πατρίδος του, άργότερον δέ 
έξεπαιδεύθη εις τήν Κων
σταντινούπολή και ήτό κάτο
χος τριών ξένων γλωσσών.
Διεκρίνετο διά τήν εμπορι
κήν δραστηριότητα του και 
τδ έπιχειρηματικόν του δαι
μόνιου, χάρις είς τδ όποιον 
ανέπτυξε μέ διαφόρους πό
λεις τοΰ εξωτερικού έπιτυ- 
χεΐς έμπορικάς σχέσεις. Ε ΐ
χεν ιδρύσει ί γραφεΐον έξαγω- 
γικού εμπορίου έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, μετέφερε δέ τούτο 
τδ 1933 έν Έλλάδι τίαί συν- 
ετέλεσε πάντοτε είς τήν άνά- 
πτυξιν τού έξαγωγικού έμπο- 
ρίου και διάδοσιν τών έλλη- 
νικών προϊόντων, συνεργαζό- 
μενος μετά τών δύο αδελφών του Σωτηρίου και Αλεξάνδρου, οιτινες καί 
συνεχίζουν έπιτυχώς τάς έργασίας των, δ μέν πρώτος μέ αξιόλογου και σο- 
βαράν βιομηχανικήν έπιχείρησιν κα'ι ό δεύτερος μέ έμπορικάς έργασίας.

Ή  οικογένεια τοΰ πατρός του Θεμιστοκλέους Σωτηριάδη ήτο μία έκ 
τών καλλιτέρων κα'ι πλέον αρχοντικών τής έπαχής έκείνης, διέπρεψε δέ έν 
Τυρολόη διά τά πατριωτικά καί φιλόμουσά της αισθήματα. Ό  πατήρ Θεμι
στοκλής Σωτηριάδης συζευχθείς τήν έκ Ραιδεστοϋ Κυριακήν Εμμανουήλ 
(Φαφούτογλου) άπέκτησεν, έκτδς τών τριών υιών και δύο θυγατέρας καλώς 
άποκατασταθε ίσας.

Ό  Βιργίλιος Σωτηριάδης άπέθανεν έν Ά θήναις τδν Σεπτέμβριον τού 
1943, διεκρίνετο δέ, ώίς καί οί έπιζώντες αδελφοί του, μέλη τού Θρακικού 
Κέντρου, διά τήν στοργικήν αγάπην υπέρ τής πατρίδος μας Θράκης.



n K H H s m w p i
ΓΕΩΡΓΙΟΣ N. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

?ννήθη έν Ραιδεστώ το έτος 
γκατεστάθη προ τής έκκενώσεως 
Θράκης το 1908 είς Κωνσταντι- 
, μετά δέ το 1922 μονίμως είς 
καί Θεσσαλονίκην, δπου άπεβί- 

; προϊούσαν ηλικίαν τήν 10-7- 
ιιατηρήσας ακμαίας δλας τάς 
κάς του δυνάμεις. Είς τήν γενέ- 
>υ Ραιδεστόν ήσκει έπιτυχώς τό 
α τοϋ Ξυλουργοϋ-’Επιπλοποιοϋ, 
ιμπαθής είς δλους καί διεκρίνετο 
ίχαρι καί φιλοπαϊγμον ήθος καί 
νεξάντλητον χιοϋμορ του, συνε- 

όποίων καθίστατο περιζήτητος 
ιστροφή του δχι μόνον μεταξύ 
>μιλήκιον του, άλλά καί πλέον 
χυν τήν ήλικίαν πάσης κοινω- 
*εως. Είς τάς οικογενειακά; συγκεντρώσεις, είς τούς δημοσίους 
ίς κάθε άποκρηάτικον γλέντι, ό Γεώργιος Ματθαίου ήτο άπαραί- 
νά προκαλέση καί σκορπίση ευθυμίαν καί καλήν διάθεσιν. Τό ξυ- 
έργαστήριόν του δέν ήτο άπό τά συνήθη, διότι είχε καλλιτεχνι- 

το καί δι’ αυτό άθρόαι τού προσεκομίζοντο αί παραγγελίαι διά 
έπιπλα, μέ μόνον ελάττωμα, δτι αί παραγγελίαι ουδέποτε παρεδί- 
:ά τήν όριζομένην προθεσμίαν, διότι ώς έλεγεν, «ή καλή δουλειά 
, πολύν καιρόν». Μετά τήν πάροδον τής ηλικίας καί τάς έπανει- 
προσφυγικάς μετασταθμεύσεις, άπό τήν Θράκην είς Ελλάδα, 
καί άνεπτΰχθη τό επιχειρηματικόν πνεύμα τοϋ Γ. Ματθαίου, δστις 

ασίςι μετά τοϋ ρέκτου άνεψιοϋ του κ. Φιλοποίμενος Σωτηριά- 
ίεν έν Θεσσαλονίκη τήν Εταιρείαν Γ. Ματθαίου καί Σία, άσχο- 
μέ μηχανήματα καί είδη άλευρομΰλων. Τό μηχανουργεΐον τούτο 
τάς εργασίας του καί κατέστη πασίγνωστου δχι μόνον έν Μακε- 

ά καί μέχρι τών άπωτάτων σημείων τής Θράκης, διά τήν εύσυνεί- 
έντιμον διεκπεραίωσιν τών είς αυτό άνατιθεμένων ποικίλων μη- 

ογων. Ό  έπ’ άδελφή άνεψιός, συνεταίρος καί κληρονόμος του κ.
/ Σωτηριάδης, Ικανότατος, ενεργητικότατος, δημιουργός καί συνε- 

ώς άνω επωνυμίας, εξακολουθεί έπιτυχώς, έπεκτείνων καί σήμε- 
γασίας αύτής. Ό  Γ. Ματθαίου ένυμφεΰθη τήν έκ Ραιδεστοϋ Εύρυ- 
ρ. Μουμτζόγλου, έκ τών καλλίτερων οικογενειών τοϋ τόπου, συνέ- 

άρμονίαν, γαλήνην καί άγάπην μετ’ αύτής, χωρίς νά άποκτήση 
άείμνηστος συμπολίτης ήτο συνεχώς τακτικόν μέλος τοΰ Θρα- 

ιρου, είς ένδειξιν δέ τής πρός τούς συμπατριώτας καί τήν θρα- 
ίεσιν άγάπης του οί κληρονόμοι σύζυγος καί άνεψιός διέθεσαν 
δωρεάν υπέρ τής έκδόσεως τών Θρακικών, ή δέ Διοίκησις τού 
ϊέντρου άπευθύνει καί δτΊαοσία x a c  θ ε ο ιι.ά Γ  r n r  ρ λ ν η η ,π -τ !™ * ·
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προθυμίαν νά συγκαλέσητε υπό τήν Προεδρείαν σας σύσκεψιν έν Σου- 
φλίφ, είς ήν συμμετέσχε τό προσωπικόν τοΰ Γυμνασίου και τών Δημοτι
κών Σχολείων σας, καθώς και πρόκριτοι τής πόλεώς σας.

Σκοπός τής τοιαύτης συσκέψεως ήτο ή συλλογή ΰλης ιστορικού καί 
λαογραφικοϋ περιεχομένου περί τής αρχαίας και νεωτέρας ίτορίας τής 
πόλεως καί τής περιοχής Σουφλίου.

Συγχαίροντες υμάς διά τήν τοιαΰτην άξιέπαινον ένέργειάν σας, 
σάς εΰχαριστοΰμεν συνάμα καί εύρισκόμεθα έν αναμονή τοΰ αποτελέ
σματος.

Τό Θρακικόν Κέντρον είναι πρόθυμον δπως βοηθήση τήν τοιαύ- 
την προσπάθειαν καί δημοσίευση είς τό έπιστημονικόν Περιοδικόν 
του τά «Θρακικά», τήν περί Σουφλίου πραγματείαν, ώς άλλωρτε πράτ
τει δι’ δλας τάς περιοχάς τής Θράκης.

Έ π ί τοΰτοις, διατελοϋμεν μετά πατριωτικών χαιρετισμών 

Ό  Πρόεδρος 'Ο  Γενικός Γραμματεΰς

Εύρισκόμεθα συνεπώς έν αναμονή πραγματοποιήσεως τών ώς άνω 
ένεργειών, ποιούμενοι άπαρχήν διά τής δημοσιεύσεως είς τόν παρόντα 
27ον Τόμον πέντε άξιολόγων κειμένων τοΰ έν Διδυμοτείχω συνταξιούχου 
δημοδιδασκάλου Δ. Μανάκα, ώς καί λαογραφικήν περιγραφήν τοΰ παρα
μεθορίου χωρίου Πενταλόφου, Όρεστιάδος Δ. Θράκης υπό τής δίδος Ά θ . 
Μαυροπούλσυ. Πρός άμφοτέρους έκφράξονται αί εύχαριστίαι τοΰ Θρακι- 
κοΰ Κέντρου.
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Ή  προσχηματική διά τήν προστασίαν τών χριστιανικών λαών, τάχα, 
τής Ρωσσίας πρώτη καί δεύτερα κάθοδος, ούσιαστικώς δμως πρδς πραγμα- 
τοποίησιν τών όνείρων της, καθόδου δηλ. πρδς τήν Μεσόγειον, κατετάραξε 
τδν τόπον τοΰτον. Τήν προέλασιν καί τήν έπί έτος παραμονήν τών Ρωσ- 
σικών στρατευμάτων διεδέχθη ή όπισθοχώρησις. Κατά τήν προέλασίν των 
πλήθη Τούρκων κατήλθον έκ Βουλγαρίας νοτιώτερον καί έντόπιοι πάλιν 
Τοΰρκοι διεπεραιώθησαν είς Μ. Άσίαν. Τήν όπισθοχώρησιν ήκολούθουν 
πλήθη παλινοστοΰντων Τούρκων είς Βουλγαρίαν καί εντοπίων είς τάς 
έστίας των. Ό  δημιουργηθείς σάλος ΰπήρξεν άνευ προηγουμένου. Άνταρ- 
σίαι, αΰθαιρεσίαι, αΰτοδικίαι καί άρπαγαί έλαβον χώραν. Αί έκδικήσεις, 
αντεκδικήσεις καί άλλα έπακόλουθα μιας τόσον ταραχώδους περιόδου άνε- 
στάτωσαν τδ σύμπαν καί αντί νά έξασφαλισθή ελευθερία τών- Ελλήνων τοϋ 
τόπου αΰτοΰ, έδημιουργήθη κατάστασις χειροτέρα τής προ πεντηκονταετίας 
Τά μίση ήρχισαν νά έξάπτωνται. Ό  φυλετικός ανταγωνισμός, ή έπικράτη- 
σις διαφόρων έθνικοτήτων έπί άλλων φύλων καί δ θρησκευτικός φανατι
σμός έπανήλθον έντσνώτεροι. Ή  έπανεγκατάστασις τών παλιννοστούντων 
μουχατζήριδων (προσφύγων)' Τούρκων συνεπήγετο καί τήν αρπαγήν τής 
περιουσίας τών Ελλήνων. Ποιος κυβερνητικός έλεγχος θά άνεχαίτιζε τήν 
δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν αυτήν, καθ’ ήν πάντες ήσαν κατά πάντων; 
Α ί συμφωνίαι τών ανακωχών συντάσσονται είς τάς; μεγαλουπόλεις καί απο
βλέπουν είς γενικάς γραμμάς. Τάς πολιτικάς όμως διαφοράς τάς έκ τοΰ 
πολέμου δημιουργηθείσας έν ΰπαίθρω ποιος θά συμβιβάση; Ταύτας έπι- 
λύει ή αΰτοδικία οπότε ή αδικία θά είναι είς βάρος τοΰ αδυνάτου καί αν
υπεράσπιστου μέχρις οΰ παγιωθή ποιά τις ασφάλεια. Ό  τόπος αΰτός έγνώ- 
ρισε τοιαύτας καταστάσεις πολλάς άπό πολλών εκατονταετηρίδων, λόγω τής 
γεωγραφικής του θέσεως. Μία τοιαύτη καί χειροτέρα κατάστασις έδημι- 
ουργήθη ένταΰθα μέ τήν κάθοδον καί άποχώρησιν τών Ρώσσων καί τά φυ
λετικά πάθη αντί νά άμβλυνθοΰν ώξύνθησαν περισσότερον. Εΰτυχώς, 
έπανεγκατασταθεισών τών Τουρκικών ’Αρχών, καθ’ δν τρόπον παρακατιόν- 
τως άναπτύσσομεν, ήρχισε νά παγιοΰται σχετική άσφάλεια καί ήρχισαν οί 
κάτοικοι τής ’Επαρχίας Διδυμοτείχου, "Ελληνες κατά τό πλεΐστον, νά έπι- 
δίδωνται είς τά φιλειρηνικά των έργα. ’Εκείνο τό όποιον δμως μας έκληρο- 
δότησεν ή κάθοδος τών Ρώσσων ήτο ή προπαγάνδα τοΰ σλαυϊσμοΰ. Τοΰτο
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δέν άφηγεΐται τις επηρεαστείς, άλλ’ ομιλούν επίσημα έγγραφα αδιάσειστα. 
Μάς έκληροδότησε τήν κατάραν τοΰ Βουλγαρισμού, ό όποιος έπ'ι τόσα έτη, 
δηλ. τής εποχής Τ.σιμισκή κα'ι Βουλγαροκτόνου δέν έτόλμησε νά όρθωθή, 
τώρα ήρχισε νά παρέχη πράγματα είς τόν Ελληνισμόν, ευθύς ώς ύπεχώρη- 
σαν ο'ι Ρώσσοι. Ή  ύπόθεσις αΰτη έχει οΰτως:

Έ ν τή' πόλει · Διδυμοτείχου κα'ι περιφερείς συνειδητοί Βούλγαροι δέν 
ύπήρχον. "Όλη ή περιφέρεια παρουσίάζεν ήθη, έθιμα, γλώσσαν κ.τ.λ. Ε λ 
ληνικά., ",Αλλρι τών χωρικών μας, κατά παράδοσιν μεταδοθεΐσαν μέχρις 
ημών, κατάγονται , έκ Πελοποννήσου καί Θεσσαλίας, π.χ. τά %ωρία τών 
οποίων οι κάτοικοι φέρουν όμοίαν ενδυμασίαν, έχουν τά αυτά ήθή καί έθι
μα ή το ι: Κουρουτζή (Καρωτή), Καδήκιοϊ (Μάνη) , Τσομπανλή (Ποίμε- 
,νικόν), Κιζιλτζή-κισϊ (Σκουρτοχώρι), Παζαρλή (Π α τα γή ), Κούλακλή 
(Ά μπελάκια), Κουφόβουνο, Καράμπουνάρ (Βρυσικά), "Ακμπουναρ (Ά σ- 
προνέρι), · Κιρέτς-κιοϊ: ’Τντζες-κιοϊ (Ασβεστάδες), Τσαουσλή (Κυανή), έ
χουν τήν προέλευσίγ των έκ Παλαιάς Έλλάδός. Εΐχον καί έχουν άκόμη 
τήν χαρακτηριστικήν προσωνυμίαν -Καπετανλάρ — Καπεταναΐοι. Τά χωρία 
Μπουλγκάρ - κιοϊ .(Έλληνοχώρι), Τσαλλή - κιοϊ (Π αληούρι), Τομπάκ 
(Μ εταξάδες), Ίβλεδίν (Λάδη), Καρλή (Χιονάδες), Δουγαντζή (Δοξαπά- 
ρα), Καμπάϊκ (Χανδρας), τών οποίων οί κάτοικοι έχουν τήν αυτήν στολήν 
καί τήν έν γένει κοινωνικήν ζωήν, γλώσσαν, ήθη καί έθιμα Ελληνικά, 
προέρχονται έξ ’Ηπείρου μή ερχόμενοι είς έπιμειξίαν μέ πά άνωτέρω 11 
χωρία. Ή  στολή των διαφέρει, ιδίως τών γυναικών, μέ τήν στολήν τών 
.άλλων προαναφερθέντων χωρίων. Τό Έλληνικώτατον καί άναπτύξαν δρά- 
σιν εθνοπρεπή χωρίον ’’Ά η -Ά λά ν έπιδικασθέν είς Βουλγαρίαν, υπήρξε πα
ράδειγμα πρός μίμησιν έθνικοϋ εκπαιδευτικού οργασμού έπί Τουρκοκρα
τίας, Τό δέ άλβανόφωνον χωρίον Μάνδρίτσα, έπίσης έπιδικασθέν είς 
Βουλγαρίαν, ύπήρξεν εστία έθνικοΰ συναγερμού καί φυτώριόν πυρήνων 
τελειόφοιτων Γυμνασίου Άδριανουπόλεως πόλλά προσενεγκόντων είς τό 
έθνος υπό τήν ιδιότητα τού διδασκάλου'καί ιδιώτου. Τά χωρία Καπουτζή 
(θ υ ρ έα ), ,· Κούλελη-Βουργάζ (Π ύθιον) Πετράδες καί Π ραγγίον έχουν 
τά αυτά ήθη καί έθιμα, τήν αυτήν ένδυμασίαν καί προέρχονται έκ Βορείου 
Ηπείρου. Τούτο σαφώς καταφαίνεται έκ τής τουρκικής προσωνυμίας προ
φορικής -καί γραπτής έν τοΐς δημοσίοις έγγράφοις Ταστσή-Άρναουτ-κιοϊ 
(Π ετράδων-’Αρβανιτοχώρι), κείμενον πέραν τοΰ 'Έβρου, χωρίς, έννοεΐται, 
νά γνωρίζουν λέξιν άλβανικήν. Τά πέραν τού "Εβρου καί μεταξύ τού Έρ- 
γκίνη χωρία ήσαν άκραιφνώς Ελληνικά καί άκμαία τό φρόνημα, λέ- 
-γουσιν δέ δτι προέρχονται έκ Κρήτης. Τοΰτο, ίσως, έξάγεταί: έκ τών κατα- 
-λήξεων τών έπιθέτων. των καταληγόντων είς ακης Τερζάκης, Θεολογάκης, 
Πιπίλικάκης κ.τ.λ. Τά χωρία Καραβεΐλή (Ά μοριον), Σαλτικι (Λαβαρα), 
Μάνδρα είναι τής αυτής καταγωγής μέ τό Σουφλίον καθ’ δτι ενδυμασία
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(Καυτάνια), ήθη, έθιμα, έκφρασις φωνής έχουν τά ίδια. Πότε καί πώς 
και διά τίνα λόγον μετηνάστευσαν καί έπωκίσθησαν εδώ, θά άποτελέση 
θέμα ιδιαιτέρας έρεύνης. Ένταΰθα σημειοΰμεν ολίγα τινα δι’ ολίγα χωρία.

1) Τό Έλληνοχώριον κακώς ώνομάζετο έπί Τουρκοκρατίας Βουλγάρ- 
κιοϊ ή Μπουλγκάρ-κιοϊ, διότι ϊχνο; Βουλγαρικόν δέν υπάρχει έν αΰτφ έφ5 
όσον οί κάτοικοί του προέρχονται, όϋς έλέχθη, έξ ’Ηπείρου καί είναι στενώς 
συνδεδεμένοι μέ τά άλλα χωρία τής ιδίας προελευσεως. "Οτε τό 1912 κατε- 
λήφθη τό Διδυμότειχον ύπό τών Βουλγάρων, ή ονομασία του έκίνησε τήν 
περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον των, νομισάντων ότι πρόκειται περί καθα- 
ρώς Βουλγαρικού χωρίου, τόσον εγγύς τοϋ Διδυμοτείχου. 'Ό τε  όμως δέν 
εύρον ίχνος Βουλγαρικόν, ούτε τινά γνωρίζοντα τήν Βουλγαρικήν, συνο- 
φρυωθέντες είπον έν οργή «Ποιους αδελφούς ήλθομεν έδώ ν’ άπελευθερώ- 
σωμεν;». Ή  λέξις Βουλγάρκιοϊ ή Μπουλγκάρκιοϊ είναι παραφθορά τής λέ- 
ξεως Πλουγκάρ-κιοϊ. ’Επειδή τό χο^ρίον είχεν έδαφος γόνιμον καί ποικι
λίαν προϊόντων, οί κάτοικοί του ήσαν κατ’ εξοχήν γεωργοί καί διετήρουν 
Ιπρώτοι πουλούκι, άροτρον μέ 2— 3 ύνία ή μέ έν μέγα βαθείας άρόσεως, 
συρόμενον ύπό 2— 3 καί 4 ζευγών βοών. Επομένως θά ώνόμαζον αυτούς 
οί Τούρκοι Πλουγκαρλή καί σύν τώ χρόνιο μέ αναγραμματισμόν καί συγ
κοπήν κατέληξαν Μπουλγκάρ-κιοϊ άπό Πλουγκαρ-κιοϊ, ένώ προφανώς ήδύ- 
νατο νά όνομασθή Τσιφτσή-κιοϊ ή Λεντπέρ-κιοϊ, Ελληνιστί δέ Γεωργιανά 
καί ούχί Έλληνοχώριον καθ’ όσον ολα τά χωρία τού Διδυμοτείχου είναι 
Ελληνικά. Μανδρίτσα. Τό χωρίον τούτο είναι ’Αλβανόφωνον μέ συν- 
είδησιν τών κατοίκων Ελληνικήν καί αύστηράν προσήλωσιν έπί Τουρκο
κρατίας εις τό Πατριαρχείου. Έπεδικάσθη είς τήν Βουλγαρίαν καί οί κά
τοικοί του προσέφυγον είς τήν Ελλάδα, όπου διαπρέπουν μέ τήν φιλεργίαν 
των. Έγκατεστάθησαν είς τήν όχθην τοϋ ποταμού Κιζίλ-Γελή-δερέ (Έρυ- 
θροποτάμου) προερχόμενοι έκ τού πλουσίου τής Κορυτσάς χωρίου Βυθι- 
κούκιον. Αί όλίγαι άρχικώς οικογένειαί των έπεδόθησαν είς τήν κτηνοτρο
φίαν, ό δέ ’Αλή-πασάς Άδριανουπόλεως ό άνεγείρας τήν ώραίαν σκεπα
στήν αγοράν Άλή-πασά-τσαρσισή ένεργήσας άπήλλαξε διά φιρμανίου τούς 
κατοίκους αυτούς τής Μανδρίτσας πάσης φορολογίας, ούτοι πάλιν είς αντάλ
λαγμα προσέφερον κατ’ έτος ώρισμένον αριθμόν κριών. Τής φορολογίας 
άπηλλάγησαν μέχρι τού 1878, οπότε μέ τήν έπανεγκατάστασιν τών Τουρ
κικών ’Αρχών, ήτόνισε τό φιρμάνιον καί έκτοτε έφορολογούντο. Ά πό τήν 
άποχώρησιν τών Ρώσσων ανέπτυξαν δράσιν έθνικήν διατηρούντες αξιόλο
γου σχολείου καί έπεδόθησαν είς τό έμπόριον, τήν τέχνην τού κτίστου καί 
κατ’ έξοχήν είς τήν σηροτροφίαν. Τών πέραν τού 'Έβρου καί μεταξύ 
Έργκίνης χωρίων =  Κωστή, Λιλή, Κούρτη, Ζαλουφάκι, Τσαλί, Τσιφλικάκι, 
Έσκή · κιοϊ, Γιατουπ, Καράμζα, Καραηλιά, κ.τ.λ. τήν Ελληνικότητα 
εύγλωττότερον ομιλούν τά ήθη, τά έθιμα, ή γλώσσα ένισχυομένης καί ύπό
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τής καταλήξεως ακης τών ονομάτων των. Ή  ενδυμασία των ήτο και εΐναι 
ακόμη γραφικωτάτη Ελληνική προϊόν καθαρώς τής Ελληνικής οικοτεχνίας 
κα'ι τοΰ έθνικοΰ αργαλειού. Ή  περισκελίς τών άνδρών στενή χρώματος κυ
ανού και τό ΰποκάμισον τό λευκόν άπεικονίζουν πλήρως τήν Ελληνικήν κα
ταγωγήν των. Τό κάλυμμα τής κεφαλής του σάλι, σαρίκι τουρκιστί, κασκό- 
λι μάλλινον μακρΰ κυανοΰν με στίγματα είς τά άκρα λευκά, έδένετο κατά 
τρόπον ιδιόρρυθμον, τυλισσόμενον 2 και τρεις φοράς είς τήν κεφαλήν άφί- 
νετο νά πίπτη τό εν άκρον έπί τής ράχεως μέχρι τής όσφΰδς. Πολλάκις, 
είς ενδειξιν πένθους, έτυλίσσετο καί ό τράχηλος, ώς ΰποσιάγωνον. 'Τπεδη- 
λοΰτο με τό κάλυμμα τοΰτο ό ραγιαδισμός καί πολλάκις πένθος βαρΰ διά 
τήν βαρεΐαν δουλείαν. Τόν χειμώνα εφερον αρχαίας Ίκράς, άπλοΰστατον 
επανωφόρι άνευ μανικίων έκ χονδροΰ μάλλινου υφάσματος μέ πόρπην είς 
τό στήθος αυτοσχέδιον έκ τοΰ ίδιου υφάσματος ΰφαμένου υπό τών γυναικών 
των καθώς καί ή δλη ενδυμασία των. Διά δέ τήν γυναικείαν ενδυμασίαν 
τών χωρίων τούτων, τήν οποίαν πολλοί λάτρεις τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ 
κατεπολέμησαν καί ήρχισεν ήδη νά εξαφανίζεται, τί νά εΐπωμεν; Ό  σάκ- 
κος (καυτάνι ή τουκμάνι) είναι Βυζαντινόν ένδυμα καθαρόν. Ή  εσωτερι
κή έσθής ποδήρης μέ αρκετά κομψοτεχνήματα ποικιλόχρωμα ψηφιδωτά, 
τέχνης υπέροχου, πλήν τοΰ δτι εΐναι γραφικωτάτη, παρέχει καί τήν ευκαι
ρίαν κατά τήν ΰφανσιν νά οξύνουν αί γυναίκες σώμα καί πνεΰμα. Ή  αντο
χή των πολυχρόνιος καί συνεπώς ανακουφιστική τών άνδρών οικονομικώς 
Ή  αργυρά ζώνη τής όσφύος ύΐπο.τελουμένη έκ πολλών σπονδύλου αργυρών 
καταλήγουσα είς πόρπην μέ πολύτιμα ή μή πετράδια παρίστανε δικέφαλον 
αετόν, έμβλημα δηλονότι τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τά πολύτιμα 
ποικιλόχρωμα άνθη τά όποια έστόλιζαν τάς κεφαλάς των (σουρκούτσια) 
προσέδιδον δψιν έν τώ συνόλω των ανθοκήπου. Ή  ύπόδησις συνίστατο 
άπό έρυθρά ευρύχωρα υποδήματα φορούμενα είς άμφοτέρους τούς πόδας, 
(δηλ. τό άριστερόν καί δεξιόν δέν διεκρίνοντο), ώνομάζοντο κατίργια δηλ. 
παραφθορά τής λέξεως κόθορνοι-κότορνοι-κατίργια, πανάρχαια υποδήματα 
μέ τά όποΐα έχαρακτήριζον τούς άστάτους ανθρώπους καί επαμφοτερίζον
τας. Ταΰτα έφόρουν άφοΰ προηγουμένως έφόρουν είδος πεδίλων υψηλών 
μέχρι γονάτων έκ δέρματος προβάτου, άπαλοΰ χρώματος κίτρινου άνοικτοΰ, 
κατασκευαζόμενα μόνον έν Άδριανουπόλει καί ούχί άλλοΰ. Ταΰτα ώνόμα- 
ζον μέστια, καί μάς ενθυμίζουν τά πέδιλα τών Βυζαντινών άξιωματούχων.

Μέχρι τής καθόδου τών Ρώσσων ούδεμία αΐρεσις ΰπήρχεν έν Διδυμό
τειχό) καί τή περιφερεία. Ούδέν χωρίον άπεσκίρτησε τοΰ Πατριαρχείου. 
Ούδείς εξωμότης παρετηρήθη άποσχιζόμενος καί προσκολλώμενος είς τήν 
εξαρχίαν ή είς άλλην τινά αΐρεσιν. Καί αύτά τά 4— 5 χωρία ορεινά, Κά- 
γιμτζίκ (Κυριακή), Δερβέντ (Δέριον), Μπάλ-κλησε ( Προκοκκλήσι), Κα- 
ράκλησε (Μαυροκκλήσι) έποικισθέντα ύπό Βουλγαροφώνων καταφυγόν-
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των εις τά μέρη ταΰτα, λόγω πιέσεων έκ Βουλγαρίας, ήσαν προσηλιομένα 
είς to Πατριαρχείον πάσαι δέ αί διαφοραί των έπελύοντο υπό τής Μητρο
πόλεως Διδυμοτείχου. Αί λέξεις σχίσμα καί Ε ξαρχία  ήσαν άγνωστοι.

Ά νοίγων τις τούς κώδικας τής Μητροπόλεως από τοΰ 1836 μέχρι τοΰ 
1878, άλλά και 1888 άκόμη, θά ιδη σωρείαν υποθέσεων τών χωρίων τού
των έπιλυθεισών ύπό τής Μητροπόλεως. Τδ 1854 π.χ. έξεδικάσθη ή ΰπύθε- 
σις Στώγιου ’Ά γγελη καί Στάγκου έπί διαθήκης ’Ήλκου έκ Δερβέντ. Τό 
αυτό έτος συντάσσεται συμφωνητικόν υιοθεσίας μιας ορφανής Μαρίας ύπό 
Γιαρίμογλου. Κατά τό 1873 έξεπροσώπει τόν Μητροπολίτην Μεθόδιον δ έκ 
Δερβέντ μετέπειτα σχισματικός Γκαρίλης. Οΰτος έκτισε μεγαλοπρεπή οι
κίαν έν Διδυμοτείχω μέ Ελληνικήν ώραίαν έπιγραφήν πλαισιωμένην μέ 
κομψοτέχνημα χρώματος κυανού, ήτις οικία άργότερον υπήρξε στρατηγεΐον 
τών Ρώσσο^ν τό 1878 καί κατόπιν μετά τό 1908 Σύλλογος «ή ’Αλληλοβοή
θεια» καί μετά τό 1920 Μητρόπολις Διδυμοτείχου καθ’ όσον δέν είχεν άν- 
εγερθή άκόμη τό νέον Μητροπολιτικόν μέγαρον. Ό  Γκάντσος διά πρακτι
κού 30 ’Απριλίου 1878 καθίσταται άντιπρόσωπος Μεθοδίου Μητροπολίτου. 
Ό  Δράγκνης υπογράφει πρακτικά τής Δημογεροντίας Ελληνιστί. Ό  Ναϊ- 
δίνης γίνεται επίτροπος 'Αγίου ’Αθανασίου. Μόνον είς τό χωρίον Δερ
βέντ (Δέρειον) εϊχον προσηλυτισθή τινές είς τόν Ουνιτισμόν καί εις ίερεύς 
Παπαπαΰλος, δστις γονυκλινής ένώπιον τοΰ Μητροπολίτου έζήτησε συγ- 
χώρησιν καί τώ έδόθη μέν, δτε δμως έπανήλθεν είς τό χωρίον αΰθις άπε- 
σκίρτησεν, άγνωστον διά ποιους λόγους, καί τότε καθηρέθη Πατριαρχική 
άποφάσει. Σχολεία τά τέσσαρα αυτά χωρία διετήρουν Ελληνικά ό δέ άεί- 
μνηστος Κ. Κουρτίδης άναφέρει ένα διδάσκαλον τών χωρίων τούτων έπί 
πολλά ετη διδάξαντα, δστις προσωνομάζετο «Δημητρός δάσκαλος». Έ ν Δι
δυμότειχο πάντες ώμίλουν τήν Ελληνικήν, όλοι έδιδάσκοντο τά Ελληνικά 
γράμματα είς τά Ελληνικά σχολεία καί πάντες έκκλησιάζοντο είς τάς ίδιας - 
Έλληνίκάς εκκλησίας. ’Ίχνος Βουλγαρικόν δέν άνεφαίνετο πουθενά μέχρι 
τοΰ 1878. Πέντε υπήρξαν οί άποσχισθέντες οΰς εΐδομεν άνωτέρω οΐτινες 
υπήρξαν δημογέροντες καί διαχειρισταί τών κοινών τής πόλεως καί έξ αυ
τών πάλιν οί δύο έννοήσαντες άργότερον τήν πλάνην των, άπέβησαν στοι
χεία οικονομικής προόδου τών Ελληνικών έκπαιδευτηρίοον. Δέν παρήλθε πο
λύς χρόνος άφ’ δτου άπεχώρησαν οί Ρώσσοι έκ τών μερών τούτων καί ευθύς 
ώς έπανεπατρίσθησαν χωρικοί καί Διδυμοτειχίται καί ήρχισεν ειρηνική ζωή 
καί τά πάντα ηρέμησαν έκ τοΰ σάλου, άνεφάνησαν τά πρώτα κρούσματα 
τής πανσλαυΐστικής πολιτικής. Τή προτροπή τής Βουλγαρίας καί τή υπο
δείξει τής Ρωσσίας άσφαλώς, συνελήφθη ιδέα ίδρύσεως Βουλγαρικής σχο
λής καί έκκλησίας έν Διδυμοτείχιο. Ή  προπαγάνδα τιον ήθελε νά σχημα- 
τίση ολίγους πυρήνας καί νά άγκιστρωθοΰν έν Διδυμοτείχω. Παρασύρουν 
μέ διάφορα δελέατα άφελεϊς καί άγραμμάτους κατοίκους νά ζητήσουν άπό
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τον Βαλήν Άδριανουπόλεως ΐδρυσιν σχολής κα'ι εκκλησίας καί μάλιστα 
απέναντι τοϋ άπδ πολλών έτών λειτουργοΰντος Ελληνικού Νηπιαγωγείου 
έν συνοικίςι Κουγιμτζή δπου δηλ. σήμερον τδ Διδακτήριον τοϋ Α ' Δημοτι- 
κοϋ Σχολείου, ΐνα αρχίση ό προσηλυτισμός καί ανταγωνισμός. Γράφει ό 
Μητροπολίτης έγγραφον πρδς τδν Μουτεσαρίφην (Νομάρχην) Διδυμοτεί
χου Τζώρτζη πασαν ομογενή πρδς πρόληψιν ταραχών κα1& απευκταίων, Τδ 
έγγραφον έχει οϋτω:

Πρδς
Τήν Α. ’Εξοχότητα Μουτεσαρίφην Διδυμοτείχου 

κ. κ. Τζώρτζη πασαν

Έξοχώτατε. Οί υποφαινόμενοι αντιπρόσωποι τής ένταΰθα Χριστιανι
κής Κοινότητος, λαμβάνομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν τής ύμετέ
ρας έξοχότητος, δτι ολίγοι τινές έκ τών ήμετέρων συμπολιτών, προσλαβόν- 
τες ήδη άπό τινων ήμερών τήν προσωνυμίαν τοϋ Βουλγάρου καί θωρακι- 
σθέντες δι’ αύτής δουλεύονται κρύφα, δπως έναντίον ρητών τής Στής Αύ- 
τοκρατορικής Κυβερνήσεοος διατάξεων, ού μόνον περί συστάσεως Βουλγα
ρικής Σχολής ζητώσι άποκοπτώμινοι όντως αύτοβοϋλως τήν ενταύθα Χρι
στιανικής όλομελείας, ούδέποτε άρνηθείσης αύτοϊς τήν εισαγωγήν τών τέ
κνων των έν τοΐς ύπάρχουσι Σχολείοις αύτής, άλλά καί περί αύθαιρέτου 
καί βιαίας κατοχής τμήματός τίνος άνήκοντος έξ άμνημονεύτων έτών τή 
ένταΰθα ορθοδοξία Κοινότητι. Έπειδή δέ έξοχώτατε, τδ σφαλερδν τούτο 
διάβημα θέλει προκαλέσει ού μόνον μεταξύ τών κατοίκων τής πόλεως ταύ
της σοβαράν διένεξιν καί διαπληκτισμούς, άλλά καί θέλει ταράξει τήν ησυ
χίαν τής τε πόλεως καί τών οικιών αύτών, καθήκον ήμών ήγησάμεθα δπως 
άναγγείλωμεν ύμϊν ταϋτα πρδς άπαλλαγήν πάσης έν τω μέλλοντι εύθύνης 
άπέναντι τής Αύτοκρατορικής Κυβερνήσεως τού φιλολάου ήμών ’Άνακτος 
καί παρακαλέσωμεν Αύτήν συγχρόνως ΐνα, καταβληθή ή δέουσα πρόνοια 
καί πολιτική σύνεσις πρδς παρακώλυσιν άπδ τού άπερισκέπτου αύτού δια
βήματος, ούτινος αί συνέπειαι άναντίρρητον δτι απασαι θλιβεραί διά τδν 
τόπον τοΰτον καί τώ μέλλοντι χρόνφ θά άποβώσιν.

Έ ν  τοσούτω διαβεβαιούντες τήν άκραν ήμών άφοσίωσιν πρδς τά έξοχα 
αύτής άτομα διατελοϋμεν.

Έ ν  Διδυμοτείχορ τή 9η Μαρτίου 1884 
Τής 'Τμετέρας έξοχότητος ταπεινοί θεράποντες 

'Τπογραφαί Δημογερόντων

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Ό  Πανάρετος ήτο ’Αρχιμανδρίτης Πρωτοσύγκελος τής Μητροπόλεως 
άναπληρών τδν Μητροπολίτην άπουσιάζοντα. ΤΗτο άνήρ εύρείας μορφώ-
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σεως και μεστός πατριωτικών αισθημάτων, ή σθεναρά δέ αύτοΰ άντίδρα- 
σις κατά τής Βουλγαρικής προπαγάνδας έματαίωσε τήν άγκίστρωσιν αυ
τής έν Διδυμοτείχω. Ούτος άνεδέξατο έκ τής 'Ιεράς Κολυμβήθρας κατά τό 
1882 τόν μέγαν ευεργέτην και πολυειδώς ώφελήσαντα τό έθνος Εύγενίδην 
γεννήθέντα ένταΰθα κατά τό 1880.

Τό άνωτέρω έγγραφον διαβιβάζεται κα'ι δι’ ιδιαιτέρας έπιστολής τοΰ 
Πρωτοσυγκέλου Παναρέτου έχούσης οΰτω:

Πρός τήν Α. ’Εξοχότητα τόν Μόυτεσαρίφην κ.κ. Τζώρτζη πασάν
Έξοχώτάτε. Έπισυνάπτων τή παρούση ταπεινή μου σχετικόν τό άπό 

μέρους τής Χριστιανικής Κοινότητος έπίσημον τακρίριον, λαμβάνω τό θάρ
ρος νά παρακαλέσω τήν φίλην μου Εξοχότητα ινα εύαρεστουμένη λάβη αυ
τό ΰπ’ δψει σπουδαίρ καί ένεργήση συμφώνως πρός τήν έν αύτώ έκδηλου- 
μένην παράκλησιν τών είρημένων.

νΕχω δι’ έλπίδος δτι κατά τήν κρίσιμον όντως ταύτην περίπτωσιν θέ
λει δείξει ή "Τμετέρα Έξοχότης υπό τής βαθείας Αύτής συνέσεως όδηγου- 
μένη τρανά δείγματα τής πρός τε τ ’ άληθή τοΰ 'Τψηλοΰ Κράτους συμφέ
ροντα, ειλικρινείς Αύτής συμπαθέίας καί πρός έγκαρδίως άγαπήσασαν Αύ- 
τήν Χριστιανικήν ένταΰθα Κοινότητα, διατελώ.

‘Έ ν τή ιερά Μητροπόλει Διδυμοτείχου 19 Μ αρτίου. 1884 
Ταπεινός πρός Θεόν εύχέτης 

Πρωτοσύγκελος Πανάρετος

Ή  παρά τω Μουτεσαρίφη Διδυμοτείχου κ. Τζώρτζη-πασά ένέργεια 
έγινε κατόπιν άποφάσεως γενικής συνελεύσεως τών κατοίκων τής πόλεως 
Διδυμοτείχου. Πρός πλήρη κατατοπισμύν παρατίθεται καί τό πρακτικόν 
τής συνελεύσεως αύτής, έχον οΰτω:

Συνεδρίασις Κ.

Σήμερον τήν 18ην Μαρτίου τοΰ 1884 έτους ημέραν Κυριακήν συνελ- 
θόντες οί τιμιώτατοι Δημογέροντες καί ’Έφοροι τών Σχολείων καί πρό
κριτοι καί λοιποί έγκριτοι τής πόλεως ταύτης έν γενική συνελεύσει υπό τήν 
Προεδρείαν τής Α. ΙΙανοσιολογιότητος τοΰ 'Αγίου Πρωτοσυγκέλου κ. 
Παναρέτου επιτρόπου του 'Αγιου Διδυμοτείχου ινα συσκεφθωσι περι τοΰ αρτι 
άναφυέντος έν τη πόλει ταυτη Βουλγαρικού ζητήματος παρόντων μετα προ- 
ηγουμένην πρόσκλησιν υπό τής 'Ιεράς Μητροπόλεως και τών διενεργουν- 
των τό σχέδιον τοΰτο, ήρωτήθησαν ,έν πρώτοις όποιον έχουσι σκοπόν ένερ- 
γοΰντες τήν σύστασιν ιδιαιτέρας Βουλγαρικής Σχολής, καί πρόσληψιν έπί 
τούτω Βουλγάρου διδασκάλου, έν άγνοίρ τής 'Ιεράς Μητροπόλεως άπεκρί- 
ναντο ότι ό μόνος σκοπός είναι ή έν αύτή διδασκαλία, τής γλώσσης Βουλ
γαρικής. Κατά συνέπειαν συνεβουλεύθησαν δπως άπόσχωσι τοΰ σχεδίου, τού
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του δυναμένου νά έχη θλιβεράς συνέπειας έν τώ τόπω τούτω, ενώ οΰδεμία 
άχρι τοΰδε έγένετο έθνική διάκρισις και οτι έάν πράγματι αΰτη καί μόνη 
ή Ιδέα αυτών καί οΰδείς έτερος ύποκρΰπτεται σκοπός, δυνατόν νά γενή 
σκέψις πρδς τοΰτο κατά προσεχή Σεπτέμβριον και προσληφθή Βούλγαρος 
διδάσκαλος έν τοΐς ύπάρχουσι σχολείοις ΐνα διδάξη κατά τδ προσεχές σχολι
κόν έτος, ή πρότασις άπερρίφθη ύπ’ αυτών κραυγαζόντων δτι αδύνατον 
νά παραιτηθώσι τοΰ σκοποΰ των τής συστάσεως δηλονότι ιδιαιτέρας Βουλ
γαρικής Σχολής, έφ’ ώ άπεφασίσθη ομοθύμως δπως ένεργηθώσι τά δέοντα 
διαβήματα πρδς τήν ένταΰθα Κυβέρνησιν πρδς πρόληψιν δυσάρεστων συ
νεπειών. "Επονται πλεϊσται ύπογραφαί.

Έ κ  τοΰ άνωτέρω πρακτικοΰ καταφαίνεται, δτι όντως άλλος σκοπός 
ύπεκρύπτετο κα'ι οΰχί διδασκαλία γλώσσης Βουλγαρικής μόνον.

Έτέρα έπιστολή τοΰ Πρωτοσυγκέλου Παναρέτου άποσταλεΐσα έπί τή 
πληροφορία δτι οί ίδιοι άποσκιρτήσαντες τής ορθοδοξίας δροΰν συντόνως 
πρδς έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ των ήτοι: περι άνεγέρσεως σχολής καί έκκλη- 
σίας έν τφ Μετοχίω Α γίου  Χαραλάμπους, καθιστά ένήμερον τόν Μουτε- 
σαρίφην δι’ δ,τι είναι δυνατόν νά συμβή δυσάρεστον κίνημα τοΰ λαοΰ κ.τ.λ. 
Τδ Μετόχιον τοΰτο τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους ανήκε πρδ άμνημονεύτων 
έτών είς τήν ορθόδοξον εκκλησίαν ήτις καί διετήρει τοΰτο έν καλή κατα- 
στάσει, τά δέ άνήκοντα είς αυτό κτήματα έργαστήρια (γανωτήρια, χρυσο
χοεία κ.τ.λ.) ένοικίαζεν είς διαφόρους έπαγγελματίας τής πόλεως έπ’ ώφε- 
λείρ τών κοινών, ήτοι πληρωμής διδασκάλου κ.τ.λ. ’Επειδή δέν υπήρχε διά- 
κρισις όρθοδόξων καί σχισματικών άνετέθη ή έπιτροπεία είς κάποιον Δράγ- 
κνην έγγύτερον τοΰ Μετοχιού καθήμενον. Οΰτος έπί σειράν έτών έπιτρο- 
πεύσας, ήδη δέ άποσκιρτήσας τής ορθοδοξίας, μέ τδ κίνημα τών Βουλ
γάρων ήθέλησε νά ίδιοποιηθή τοΰτο, κυρίως δμως ΐνα πωλήση αυτό είς τήν 
μή συσταθεΐσαν άκόμη Βουλγαρικήν Κοινότητα, τίς οίδε έναντι πόσων 
χρημάτων, διά νά παράσχη έρεισμα είς τήν προπαγάνδαν τήν Βουλγαρι
κήν. Κληθείς ό άνωτέρω ν ’ άπολογηθή διά τήν τοιαύτην του ενέργειαν, 
προσεκόμισεν άνερυθριάστως έγγραφον άνεπίσημον είς γλώσσαν σλαυϊ- 
κήν δτι άνήκει είς αυτόν τδ Μετόχιον. Ή  πράξις του αυτή ήτο κωμική, 
διότι Μετόχιον τοσαΰτα άποδίδον κατ’ έτος υπέρ τοΰ Σχολείου πώς ήτο 
δυνατόν νά είναι ιδιωτικόν; Άπεφασίσθη δθεν δπως άφαιρεθή τδ κλειδίον 
έκ τοΰ αύτοτιτλοφορηθέντος ώς ιδιοκτήτου έξωμότου Δράγκνη, νά έπισκευ- 
ασθή τδ ναίδριον καί τά παραρτήματα αΰτοΰ, άτινα ένοικιάζοντο ύπό τής 
Δημογεροντίας, διορισάσης πρδς τοΰτο έπιτρόπους. Π λήν τούτου έλήφθη 
καί άπόφασις νά άνεγερθή έν τώ αΰλογύρω αΰτοΰ Νοσοκομεΐον έπαρχια- 
κόν πρδς θεραπείαν τών πτωχών τής ’Επαρχίας. Ή  άναλαβοΰσα τήν δλην 
ΰπόθεσιν έπιτροπή άπετελεϊτο έκ τοΰ 1) Δήμητρίου Σιναπίδου, 2) Μόσχου 
Χατξη-βενέτη, 3) Παντελή Χαραλάμπους (Σ ιναπίδου), 4) Γεωργίου Χα-
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τζηϊωάννου, 5) Ντιάχου Παπαδοπούλου καί 6) Χριστοδούλου Παρασχί- 
δου, κατόπιν τοϋ ύπ’ άριθ. η θ ' πρακτικού τής 10 ’Απριλίου 1884. Ή  έπι
στολή τοϋ Πρωτοσυγκέλου Παναρέτου πρδς τδν Τζώρτζη - πασαν Μουτε
σαρίφην έχει οϋτω:

Έξοχώτατε. Μετά λύπης πληροφορούμαι δτι ή έν τφ είρημένο^ Μετο- 
χίω έργασία (άνεγέρσεως δηλ. Σχολής Βουλγαρικής) προχωρεί έν πλήρει 
άγνοίρ, ώς προκατηγγείλαμεν αύτή, τής τε Ίεράς Μητροπόλεως καί τής 
έντιμου Δημογεροντίας ών ή έποπτεία καί ή Διοίκησις ανήκει είς τά δύο 
ταϋτα σώματα δυνάμει αύτοκρατορικών διατάξεων. Ή  έκνομος αυτη καί 
ανοίκειος πράξις ολίγων τινών πολιτών περί ών έγράψαμεν έν προαποστα- 
λέντι τακριρίω τή 'Τμετέρρ Έξοχότητι, δλως άντικειμένη τή ένταΰθα χρι
στιανική κοινότητι καί είς τούς καθεστώτος τοϋ υψηλού Κράτους νόμους 
καί διατάξεις, δέον νά διακοπή δσον τδ δυνατδν ταχέως, ΐνα μή παρατει- 
νομένη αυτη διεγείρη τήν άγανάκτησιν τού λαού είς βαθμδν τοιοΰτον, ώστε 
νά προβή ούτος είς παράτολμον κίνημα διαταράζον τήν ήσυχίαν τών Σε
βαστών ’Αρχών τής πόλεως.

Κοινοποιούμεν δθεν ταϋτα κατά καθήκον τή 'Τμετέρρ Έξοχότητι καί 
παρακαλούμεν δπως εύαρεστουμένη διατάξη τήν παΰσιν τών έν αύτώ έρ- 
γασιών καί τήν παράδοσιν τού είρημένου Μετοχιού είς τήν άναγνωριζο- 
μένην ένταΰθα βεβαίως Πνευματικήν Α ρχήν. Εύελπιστών δτι ή 'Τμετέρα 
Έξοχότης έν τή έγνωσμένη Αύτής περινοίρ θέλει ένεργήσει δ,τι υπαγο
ρεύει τδ αληθές συμφέρον τού ύψηλού Κράτους.
21-3-1884 Διατελώ Πρωτοσύγκελος Πανάρετος

Έ ξ δλων τών άνωτέρω άδιασείστων στοιχείων έξαχθέντων έκ τών έν 
τή Μητροπόλει τηρουμένων Κωδίκων καταφαίνεται μέ πόσην σπουδήν 
ένήργει ή προπαγάνδα, ΐνα σχηματίση πυρήνας τού σλαυϊσμού καί μέ πό
σην σατανικότητα ένήργουν ώστε νά παρουσιάσουν αποτελέσματα θετικά 
είς έκείνους οιτινες καθωδήγουν καί έχρηματοδότουν αύτήν. Έπροχωρήσα- 
μεν δμως πρδς τδ 1884, 5 δηλ. έτη μετά τήν άποχώρησιν τών Ρώσσων έν- 
τεύθεν, ένώ έχομεν καί άλλα γεγονότα νά άναπτύξωμεν, πρδς γνώσιν τών 
αναγνωστών, λαβόντα χώραν κατά τήν κατοχήν μέχρι τής άποχωρήσεως 
τών Ρωσσικών στρατευμάτων. Καθ’ ήν λοιπόν έποχήν εύρίσκοντο έδώ τά 
Ρωσσικά στρατεύματα ή συμπεριφορά αύτών πρδς τδν λαδν ήτο λεπτή 
δσον σκληρά ήτο κατά τήν πρώτην κάθοδόν των. 'Ό ,τ ι δέν κατωρθούτο διά 
τής βίας, κατωρθούτο διά τής πειθοΰς καί τού χρήματος. Δαπανούν άφειδώς 
διά νά σχηματισθή ή έντύπωσις δτι εΐναι Κράτο<£ πλούσιον έξυπηρετικόν, 
καί φέρον εύδαιμονίαν. Ώμίλουν περί λυτρωμού τών Χριστιανών έκ τοϋ 
Τουρκικού ζυγού, ειχον δμως παραλλήλως καί πράκτορας περιερχομένους 
τήν έπαρχίαν καί διακηρύττοντας δτι ή Ρωσσία εΐναι ό λυτρωτής τών λαών 
έκ τοϋ ζυγού. Τοιούτος πράκτωρ υπήρξε καί ό έπίσκοπος τής Βράτζης,
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(Βράτξα επαρχία παρά τό Τατάρ-Παζαρτζίκ), δστις υπήρξε τό σκάνδαλον 
τής εποχής;- Οΰτος Ρωσσομαθής και Ρωσσόπληκτος σπουδάσας προφανώς 
είς ιερατικήν Σχολήν Ρωσσικήν, έγκαταλείψας τήν έπαρχίαν του ήλθεν εδώ 
καί άνέλαβεν αγώνα υπέρ τής έπικρατήσεως τής Ρωσσικής πολιτικής. 'Ά μα 
τφ πέρατι τής λειτουργίας έν τή έκκλησίρ καί οπότε άπουσίαζεν ό τότε Μη
τροπολίτης Μεθόδιος, έπανελάμβανε τήν λειτουργίαν Ρωσσιστί διά Ρώσ
σων Ιερέων, παρόντων καί τών Ελλήνων. Παρώτρυνε πάντας τους κατοί
κους νά παρακολουθούν τήν λειτουργίαν αυτήν καί αυτός άπό τοΰ θρόνου 
έψαλλε Ρωσστιστί τό Χερουβικόν. Διέπραξεν άπατας. Έξέδιδε διαζευκτή- 
ρια καί διαλυτήρια άρραβώνων έπί χρήμασι υπό τήν δικαιολογίαν ένισχύ- 
σεως τών σχολ. ταμείων, ένώ οΰτε οβολόν κατέθεσέ ποτε υπέρ αυτών, δπως 
όμιλεΐ έκθεσις τής Μητροπόλεως πρός τά Πατριαρχεία, τουναντίον κατέ- 
τεινε νά διάλυση τά Σχολεία τά Ελληνικά. 'Τπεισήλθεν είς τάς διαχειρί
σεις τής άκμαζοΰσης τότε Μονής Δαδιά καί Κορνοφωληάς, ώς καί τοΰ Σου
φλίου μετερχόμενος τόν διαιτητήν καί Τεροδικαστήν τοΰ τόπου. Τέλος διέ- 
διδεν δτι όσονοΰπω καταλαμβάνει τόν θρόνον Διδυμοτείχου τοΰ ΜεθοδίοιΓ 
άνακαλουμένου υπό τοΰ Πατριαρχείου. "Γπέκλεψεν ΰπογραφάς χωρικών 
καί ιερέων έξαιτουμένων δήθεν τήν τοποθέτησίν του ώς Άρχιερέως καί 
δτε περιήλθε τό γεγονός είς τήν. Μητρόπολιν κληθέντες οί Ιερείς νά δηλώ- 
σωσι τί άπεσκόπουν διά τής υπογραφής των. ήρχισαν νά σταυροκοποΰνται 
διότι δέν έγνώριζον τό. περιεχόμενον τοΰ έγγράφου καί κατά τήν υπογρα
φήν έλεγεν είς αύτοΰς άλλ’ άντ’ άλλων. ’Ιδού καί έτερον έπεισόδιον κωμι
κοτραγικόν κατά τήν ύποχώρησιν τών Ρώσσων: Τά Ρωσσικά στρατεύματα 
άποχωροΰντα παρέδιδον τάς πόλεις καί χωρία είς τάς Τουρκικάς Άρχάς. 
Πρό τής εισόδου τών Τουρκικών Α ρχώ ν οί Ρώσσοι παρώτρυνον τους 
κατοίκους νά δίαδηλώσουν τήν άποστροφήν των πρός τήν Τουρκίαν καί 
ζητοΰν τήν διοίκησιν τοΰ τόπου υπό Ρώσσων. ’Ή θελον νά έπηρεάσουν αυ
τούς, ούχί βεβαίως πρός ματαίωσιν τής εφαρμογής τής συνθήκης, άλλ’ ϊνα 
δημιουργήσουν έντύπωσιν Ρο^σσοφιλίας διά μελλοντικήν κατανάλωσιν, άδι- 
αφοροΰντες αν παρεσκεύαζον οΰτω είς βάρος τοΰ άφελοΰς λαοΰ κόλασιν 
κατμ τά μετέπειτα έπί τής Τουρκοκρατίας. Ταΰτα άπό Ρωσσικής πλευράς. 
Ή  Α γγλ ία  πάλιν θορυβηθεΐσα άπό τήν υπογραφήν τής μονομεροΰς συν
θήκης τοΰ Α γίου Στεφάνου, καθ’ ήν ή Ρωσσία έπετύγχανε τοΰ έπιδιωκο- 
μένου της σκοποΰ, έκίνησε γήν καί ουρανόν νά άναθεωρήση ταύτην καί τή 
συμπράξει τής έν άκμή τότε Αυστρίας κατώρθωσε διά τοΰ Βερολινείου 
συνεδρίου νά τροποποιηθή ή συνθήκη καί διά τής Μακιαβελλείου πολιτι
κής τοΰ ύπουργοΰ της τών Εξωτερικών, νά έπιτύχη μέν τήν μή κάθοδον 
τώ ν σλαύων είς τό Αίγαϊον νά άδικήση δμως τήν 'Ελλάδα, μετερχομένη 
πολιτικήν άμφιρρέπουσαν, άλλοτε ύποστηρίζουσα αυτήν καί άλλοτε, ύπέρ- 
μαχος τής Τουρκίας προστάτις γενομένη. Ή  προπαγάνδα της παρά τώ λαώ
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τής Θράκης κα'ι τοϋ Διδυμοτείχου, επισείουσα προ τών όμμάτων του το 
φάσμα τοΰ σλαυϊσμοΰ και υποσχόμενη παραδείσους κα'ι ευνομίαν Τουρκι
κήν ιδεώδη έν τω μέλλοντι, έθεσε τους δυστυχείς "Ελληνας τοϋ τόπου αύ-
τοϋ προ διλήμματος. Νά προτιμήσουν τήν παραμονήν τών Ρώσσων ή νά 
δεχθοϋν τήν Τουρκικήν έπανακυριαρχίαν, κατόπιν δυναστεϋσεως τόσων 
αιώνων, καθ’ οϋς τοσαϋτα ύπέστησαν; Δυο κακών προκειμένων έπροτίμη- 
σαν τδ δεύτερον. ΓΤπήρξαν δμως και πρόσωπα τά όποια έπηρεάσθησαν
άπό τούς Ρώσσους κα'ι δέν ήθελον ν ’ ακούσουν καν περι επανόδου τών
Τούρκων.

Τήν 9ην λοιπόν Φεβρουάριου τοϋ 1879 έτοποθετήθη είς Διδυμότειχου 
πρός εφαρμογήν τών δρων ανακωχής ό ομογενής άξιωματοϋχος τοϋ Τουρ- 
κικοϋ Στρατοϋ Μουτεσαρίφης (Νομάρχης) Τζώρτζη-πασάς περι ου έγέ
νετο λόγος άνωτέρω, άποσταλε'ις έξ Άδριανουπόλεως ύπό τοϋ Βαλή διά 
λόγους πολιτικής σκοπιμότητος. Τοϋτον τόν Τζώρτζη-πασάν ύπεδέχθη 6 
Μητροπολίτης Μεθόδιος είς τήν Μητρόπολιν, διότι καί ομογενής ήτο καί 
ήθελε νά έξασφαλίση χρηστήν υπέρ τών Χριστιανών διοίκησιν καί δικαιο
σύνην. ’Άλλωστε τήν έποχήν έκείνην ξενοδοχεία δέν ύπήρχον καί τή προσ- 
κλήσει τοϋ Μητροπολίτου έδέχθη νά καταλύση είς τήν Μητρόπολιν. Τήν 
έπαύριον πλήθος άγοραίων άνδρών καί γυναικών συνωθεΐτο είς τήν θύραν 
τής Μητροπόλεως καί έκραύγαζε κατά τοϋ Μητροπολίτου ώς παραιτίου 
τής έλεύσεως τών Τουρκικών Αρχών καί έβαλλε λίθους κατά τών παραθύ
ρων. ’Έθραυσε τάς θύρας τής Μητροπόλεως καί παρ’ ολίγον νά έπετίθετο 
κατά τοϋ Μουτεσαρίφη, άν δέν ειδοποιείτο ή Ρωσσική Αστυνομία, ήτις 
καταφθάσασα διέλυσε τό πλήθος διά ραβδισμών. Σύλληψις δέν έγινε κανε- 
νός. Έτέθη δμως φρουρά διότι ό Τζώρτζη-πασάς κατέστησεν αυτήν υπεύ
θυνον διά πάν συμβησόμενον. Κατέφθασαν κατόπιν τά Τουρκικά στρα
τεύματα περί τό τέλος Φεβρουάριου καί ή Ρωσσική φρουρά παρέδο)σε τήν 
πόλιν είς αυτά. Ό  λαός αυτός ύπεκινήθη ύπό τών Ρώσσων, οί όποιοι έδη- 
μιούργησαν κλίμα Ρωσσοφιλίας, άλλ’ οί ίδιοι διέλυσαν πάλιν αυτούς διά 
ραβδισμών ίνα διασκεδασθή πάσα έντύπωσις περί άναμίξεώς των είς τά 
έκτροπα. Είχον άραγε οί δυστυχείς αυτοί Διδυμοτειχΐται έπίγνωσιν καί 
συναίσθησιν τί έπραττον; Έλέγετο ή αλήθεια είς αυτούς περί ήλημμένης 
άποφάσεως έκκενώσεως τής πόλεως καί δσα θά έκαμνον ήσαν μάταια; Τήν 
έπανεγκατάστασιν τών Τούρκων τήν άπέδιδον είς τόν Μητροπολίτην καί 
Μουτεσαρίφην, διότι αυτά τούς έλεγον. Καί έδημιουργήθη τώρα είς τούς 
ταραξίας τό έρώτημα νά φύγουν ή νά μείνουν; Π οία τύχη τούς άνέμενε; 
Πολλοί ήκολούθησαν τούς Ρώσσους φοβηθέντες τιμωρίαν. ’Άλλοι τούτων 
τελείως άδαεΐς καί ξένοι πρός τά συμβαίνοντα, μεταμεληθέντες διά τήν 
συμμετοχήν των είς τό συλλαλητήριον, τήν ήμέραν καθ’ ήν δ Μουτεσαρί
φης συνεκέντρωσε τούς προκρίτους τής πόλεως διά νά άνακοινώση είς αύ-
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τούς αποφάσεις τής Κυβερνήσεώς του, έπ'ι καλώ τοϋ Ελληνικού στοιχείου, 
μηδέποτε δμως έφαρμοαθείσας, συγκεντροΰνται προ τής Μητροπόλεως δχι 
πλέον συνωθούμενοι και φωνασκοΰντες, άλλά συντετριμμένοι διά τό ολί
σθημά των καί επιδίδουν πρός τόν Μουτεσαρίφην αναφοράν καί άντίγρα- 
φον αύτής είς τόν Μητροπολίτην, έχουσαν οϋτω:

Έξοχώτατε. Ή  κατά τοΰ 'Τμετέρου ύψηλοΰ προσώπου γενομένη 
προσβολή κατά τήν ΙΙη ν  Φεβρουάριου έν τή 'Ιερά Μητροπόλει ύπό τινων 
άναμίξ κακοήθων καί διαβοήτων ανθρωπόμορφων δντοίν, διήγειρον, ως 
ήν επόμενον, παρ’ ήμΐν τοΐς ύποφαινομένοις καί λοιποΐς κατοίκοις τής πό
λεως ταύτης καί έπαρχίας αίσθημα άγανακτήσεως καί αποτροπιασμού, Εύ- 
ελπιστοΰντες, Έξοχώτατε, δτι ή 'Τμετέρα έξοχότης γνωρίζουσα τούς έργά- 
τας ταύτης τής έπικεκηρυγμένης πράξεως θέλετε παράσχει αύτοΐς έν τή εύ- 
μενείρ υμών τήν συγχώρησίν Σας καί ήμών διά τήν έκ γνωστών αιτιών 
βραδύτητα τής διαμαρτυρήσεως καί άποκηρύξεως τοιαύτης βδελυράς καί 
απονενοημένης πράξεως εύγνωμονοΰμεν καί διατελοΰμεν.

Ταπεινοί θεράποντες. ‘Έπονται πολλαί ύπογραφαί.
Ή  αναφορά αύτή όμιλεΐ εύγλώττως κατά πόσον οί κάτοικοι οί δημι- 

ουργήσαντες τάς σκηνάς εΐχον έπίγνωσιν τής ένεργείας των καί ύπό ποίων ύπε- 
κινήθησαν. ’Έπραξαν δ,τι έπραξαν ένπλήρει άγνοίρ τών αποφάσεων καί 
συνθηκών. Ό  Μητροπολίτης προσφωνεί τόν Τξώρτζη-πασάν καί διαδηλώ- 
νει τήν χαράν καί άγαλλίασιν διά τήν έπανεγκατάστασιν τών Τουρκικών 
Ά ρχώ ν καί εύχεται ύπέρ εύημερίας τοΰ ’Άνακτος Άβδούλ-Χαμίτ-Χάν.

Ή  ζητηθεΐσα συγγνώμη δίδεται τή έπεμβάσει τής Δημογεροντίας καί 
οί άκολουθήσαντες τούς Ρώσσους επανέρχονται πλήν ολίγων έκπατρισθέν- 
των όριστικώς.

Διαρκούσης τής κατοχής ετερον δυστύχημα έπληξε τήν πόλιν καί τήν 
Κοινότητα. Τό Διδακτήριόν της, τό όποιον άνηγέρθη μέ δαπάνην 43.000 
γροσίων έπυρπολήθη. Ά νηγέρθη τοΰτο τό 1864 καί διά νά έχη πόρους τό 
σχολεΐον είχεν είς τό κάτω πάτωμα ισόγεια μαγαζεΐα, άτινα ένοικιαζόμενα 
άπέδιδον ύπέρ τής έκπαιδεύσεως. Έλήφθη άπόφασις τό 1879 νά άνεγερθή 
νέον Διδακτήριόν καί άνηγέρθη είς τόν αύλόγυρον τής έκκλησίας Π ανα
γίας. Ή  Δημογεροντία διά τής ύπ’ άριθ. ιδ ' τής 17ης Φεβρουάριου συνε- 
δριάσεώς της άποφασίζει διά πρώτην φοράν νά ίδρύση σχολήν είς τό κέν- 
τρον τής πόλεως καί ό μέν άνω δροφος τοΰ Σχολείου τούτου (Διδακτηρίου) 
νά στεγάση. τήν Κεντρικήν Σχολήν, ό δέ κάτω τήν Αλληλοδιδακτικήν. 'Ως 
χώρος διά τήν άνέγερσιν ώρίσθη τό Διδακτήριόν Νηπιαγωγείου είς συνοι
κίαν Κουγιουμτζή. Ή  άνάγκη ίδρύσεως τής σχολής ταύτης έθεωρήθη επι
τακτική άπό τοΰ 1880 καί πραγματοποιείται τό 1911, ήτοι, μετά 30 έτη, 
οπότε ούτε Κεντρική, ούτε Αλληλοδιδακτική πλέον ύπήρχε. Παρεμβάλ
λεται τό γεγονός τοΰτο τοΰ Διδακτηρίου διότι έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν
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παρούσαν πραγματείαν καί τό ιστορικόν είναι λίαν ένδιαφέρον, καθ’ όσον 
ή έπί 30 ολόκληρα έτη αναβολή ώφείλετο είς τήν Βουλγαρικήν προπαγάν
δαν καί τόν μισελληνισμόν τοΰ Βαλή Άδριανουπόλεως. ’Ολίγη υπομονή 
τών αναγνωστών θά φέρη τά γεγονότα είς τήν χρονολογικήν σειράν, ώστε 
νά μή άφεθή κενόν.

Ευθύς ώς άνέλαβε τήν Γενικήν Διοίκησιν Άδριανουπόλεως (1885) 
άλλος Βαλής άντικαταστήσας τόν Ρεούφ πασάν, άμέσως άνεκλήθη ό Μου- 
τεσαρίφης Τζώρτζη πασάς καί ή Μουτεσαριφεία ύπεβιβάσθη είς Καϊμακαμ- 
λίκι (έπαρχίαν). Τοΰτο ήτο ή πρώτη επιτυχία τής Βουλγαρικής προπαγάν
δας νά φύγη εντεύθεν ό ομογενής διοικητής καί ύποβιβαζομένης τής Νο
μαρχίας νά μή έχη δικαιώματα καί εύρεϊαν εξουσίαν ό έπαρχος (καϊμακά
μης). Ό  διάδοχος τοΰ σχισματικοΰ επισκόπου Συνεσίου, ονομαζόμενος 
Στουγιάννης, σατανικός ρασοφόρος καί κρυπτών κάτωθεν τοΰ περιβλήμα
τος του κομιτατζήν καί όργανον τοΰ Κομιτάτου σπουδαΐον, εξαπολύει έγ- 
κύκλιον πρός τούς άπανταχοΰ υπάρχοντας Βουλγάρους κληρικούς προτρέ- 
πων αυτούς νά έκτελοΰν μυστήρια άνευ πληρωμής μέ σκοπόν προσηλυτι
σμού. Είς γάμος τοιοΰτος έπεδιώχθη καί έπετεύχθη μοναδικός έν μια άφε- 
λεϊ οίκογενεία II .... χωρίς νά γνωρίζη ό στεφανωθείς τ ί έπεδιώκετο μέ 
τοΰτο. "Οτε δέ κληθείς είς τήν Μητρόπολιν καί ήρωτήθη διατί έπραξε 
τοΰτο καί έμαθε τούς σκοπούς τής προπαγάνδας, έσπευσε μετά δακρύων νά 
άπαιτή, όπως τό μυστήριον τοΰ γάμου του μέ Βούλγαρον ιερέα άκυρωθή μέ 
κάποιαν ευχήν, νά έπαναληφθή δέ μέ "'Ελληνα ιερέα καί αυθημερόν έπανε- 
λήφθη ό γάμος κατά τούς ορθοδόξους εκκλησιαστικούς νόμους. Έκ τής 
αφορμής ταύτης άπεφασίσθη νά άναγνωσθοΰν έπ’ έκκλησίας γράμματα 
τής Μητροπόλεως προτρέποντα τούς χριστιανούς ορθοδόξους νά μή παρα- 
πλανώνται είς τοιούτου είδους δελέατα. Έ ν τή ε ' δέ συνεδριάσει τής 17ης 
Μαΐου τοΰ 1885 ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης λαβών τόν λόγον λέγει : 
Πρό τινων ήμερων μαθών ότι ήλθεν υψηλή Διαταγή διά νά ίδρύσωσιν .έν 
Διδυμοτείχω οί Βούλγαροι σχολήν, άνέμενον νά ίδω άν όντως άληθεύη 
τοΰτο, διότι ούδένα ουδέποτε έποιήσατό μοι λόγον ό καϊμακάμης (τοΰ 
μουτεσαρίφη άπελθόντος ήδη) περί τούτου. "Εμαθον άκολούθως ότι καί 
διδάσκαλος πρός τόν σκοπόν τούτον άπεστάλη υπό τοΰ έν Άδριανουπόλει 
παρανόμως διαμένοντος σχισματικού Άρχιερέως Βουλγάρου καί έσχάτως 
ότι ή ένταΰθα διοίκησις δέδωκεν αύτω τήν άδειαν νά άνοιξη σχολήν. "Αμα 
τοΰτο βεβαιωθείς έσπευσα άπό καθήκοντος νά μετακαλέσω τούς ένταΰθα 
ιερείς καί καταστήσω αυτούς προσεκτικούς καί ένεργητικούς δούς αΰτοϊς 
τάς δεούσας δδηγίας πρός άποσόβησιν τούτου τοΰ κακού διά τόν φιλήσυ- 
χον τούτον τόπον. Ό ΰχ’ ήττον καί αυτός παρευρεθείς πρός Καϊμακάμην 
καί μαθών παρ’ αΰτοΰ ότι έχων έντονον διαταγήν τοΰ Βαλή δτέταξε νά 
άνοιχθή ή σχολή, άφοΰ παρετήρησε τοΰ Βουλγάρου διδασκάλου τά έγγρα
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φα καί εύρεν αυτά έπικεκυρωμένα άπό της έν Άδριανουπόλει εκπαιδευτι
κής πολιτικής έπιτροπής κα'ι δτι άλλως δέν ήδΰνατο νά πράξη. Βλέπων δτι 
είς μάτην συζητώ διά πράγματα ύψίστης σπουδαιότητος άφορώντα αυτήν 
τήν υψηλήν Κυβέρνησιν, άπήλθον απ’ αύτοΰ. Συνεπώς καθήκον μου ποι- 
μαντορικόν έθεώρησα δπως άναγνωσθοΰν έπ’ έκκλησίαις γράμματα προ
τρεπτικά δπως μή έξαπατηθοΰν οί γονείς καί στείλωσι τά αθώα τέκνα τοτν 
είς τήν Σχολήν ταύτην καί άν τινες ένέγραψαν νά τά άποσύρωσι άπό τοΰ 
Σχισματικοΰ τούτου καί άποκεκηρυγμένου ύπό τής Μητρός Ά για ς ’Εκκλη
σίας, ώς σταλέντος ύπό Σχισματικού Άρχιερέως διδασκάλου καί δεύτερον 
νά ένθαρρύνω τά ευσεβή μου έν Κυρίιυ τέκνα νά μείνωσι πιστά είς τήν 
μητέρα αύτών Έκκλησίαν καί τήν ορθοδοξίαν καί μή δίδοοοι προσοχήν είς 
τάς άπονενοημένας καί κεκαυτηριασμένας τήν συνείδησιν προστάτας τής 
παρασυναγωγής ταύτης, ήτις ούδένα σκοπόν άλλον έχει, ή τόν προσηλυτι
σμόν καί τήν άποπλάνησιν τών άπλουστέρων άπό τών πατρώων. Τάς πα- 
τρικάς συμβουλάς τής Α. Σεβασμιότητος άπαντες άποδεχθέντες ώς δικαίας 
καί άπορρεούσας άπό τοΰ ποιμαντορικοΰ καθήκοντος, ύπεσχέθησαν δτι είς 
τοΰτο θά ένεργήσωσι τό δέον πρός πρόληψιν ενδεχομένων περιστατικών έν 
τή ψιλησύχω αύτών πατρίδι.

Ή  έκδοσις τής άνωτέρω άδειας περί λειτουργίας Σχολείου Βουλγα
ρικού ήτο παράνομος διότι δέν ύπήρχεν ανέκαθεν άριθμός Βουλγάρων εγ
κατεστημένων καί συγκεκροτημένων είς Κοινότητα έν Διδυμοτείχω, άλλ’ 
22 πτωχαί οίκογένειαι έλαβον τελευταίως τήν προσωνυμίαν ταύτην προση- 
λυτισθεΐσαι ύπό τοΰ Κομιτάτου κατόπιν πολλών απατηλών υποσχέσεων καί 
χρήματος, διότι είχον σκοπόν οπωσδήποτε νά άγκιστρωθοΰν ένταΰθα. Καί 
αί όλίγαι αύται οίκογένειαι μαθοΰσαι τά καθέκαστα διέρρευσαν, ώστε ό 
διδάσκαλός των νά εύρεθή ποτε μόνος. Τήν άδειαν αύτήν κατώρθωσαν νά 
έκμαιεύσουν, τις οίδε, κατόπιν πόσου χρήματος, άπό τόν Βαλήν Άδριανου- 
πόλεως, δστις, ώς θά ίδωμεν παρακάτω, καί άλλας έκδουλεύσεις παρανό- 
μως παρέσχεν είς τούς Βουλγάρους. Έ ξ  άντιθέτου δ Καϊμακάμης Διδυμο
τείχου πλησιέστερον πρός τά πράγματα εύρισκόμενον δέν ηύνόει τήν ένέρ- 
γειαν αύτήν, άλλ’ έδεσμεύετο ύπό τής έντονου Διαταγής τοΰ Βαλή. Τοιαΰ- 
τα παραδείγματα δωροδοκιών κατωτέρων καί άνωτέρων ύπαλλήλων πλεΐ- 
στα δσα έσημειοΰντο τήν έποχήν εκείνην καί μετέπειτα κατά τόν Μακεδο
νικόν άγώνα. ’Άλλωστε τήν διένεξιν αύτήν τών Ελλήνων καί Βουλγάρων 
έβλεπον οί Τοΰρκοι απαθώς, διότι έθεώρουν αύτήν όλεθρίαν διά τούς άπι
στους καί έπωφελή δι’ αύτούς, άγνοοΰντες δτι ή άνησυχία έν τώ Κράτει 
των είχεν άντίκτυπον όλέθριον, ώς άπεδείχθη, δι’ αύτούς καί τό Κράτος τό 
Τουρκικόν.
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Βλέποντες οί ' Βούλγαροι ματαιοΰμενον το σχέδιον τής κάταλήψεως 
τοΰ Μετοχιού 'Αγίου Χαραλάμπους, έστρεψαν τήν προσοχήν τ ω ν  πρός τό 
παρεχχλήσιον τοϋ 'Αγίου Χίικολάου έν τω κέντρω τής πόλεως καί παρά τήν 
άλλοτε ανθούσαν αγοράν. Π έριξ αΰτοΰ ΰπήρχον γήπεδα τά όποια έδωρή- 
θησαν υπό διαφόρων κατόχων είς τό παρεκκλήσιον αυτό: τοΰ 'Α γίου'Ν ικο
λάου. "Εν τών γηπέδων τούτων έδωρήθη υπό-τών αδελφών "Ζαννή . καί.'έτε^ 
ρον πάλιν έδωρήθη υπό τοΰ ’Εμίν - βεη είς τήν ορθόδοξον κοινότητα, διά 
τακτικοΰ τακριρίου, άγνωστον διά ποιους λόγους. Οί Βούλγαροι ίδόντες 
δτι ήρχισεν εργασία περιμανδρωσεως τών γηπέδων τούτων καί νομίσαντες 
δτι πρόκειται περί άνεγέρσεως Σχολής ή έκκλησίας νέας, κατήγγειλαν είς 
τόν Βαλήν Άδριανουπόλεως, δστις διέταξε τόν καϊμακάμην .νά σταμάτήση 
κάθε έργασία, διότι άνευ άδειας ήτο παράνομος ή άνέγερσις Σχολείου ή 
έκκλησίας. Ή  Μητρόπολις δίδει έξηγήσεις εις τόν καϊμακάμην δτι ό μαν- 
δρότοιχος έκτίσθη υπό τά δμματα τής Α ρχή ς καί οτι . αν έπρόκειτο ?ΐερί 
άνεγέρσεως Σχολής ή έκκλησίας θά έζητεΐτο άρμοδίως κατά’ τούς καθεστώ
τος Νόμους τοΰ'Κράτους ή έκδόσις 'Τψηλής Αΰτοκρατορικής άδέίας κάί ότι 
τό γήπεδον τοΰτο δέν ΰφηρπάγη, παρά παρεχωρήθη ύπό τοΰ Έμίν - βέη 
πρός τήν ορθόδοξον κοινότητα διά 'λόγους οΰς αυτός γνωρίξέι καί υπάρ
χει τό σχετικόν τακρίριον (συμβόλαιον). Ό  καϊμακάμης ζητεί άπό τήν Μή- 
τρόπολιν τό τακρίριον κατόπιν Διαταγής τού Βαλή, αΰτη δέ άναφέρει δτι 
εύρίσκεται είς Δεδεαγάτς (Άλεξανδρούπολιν) καί εις τό Γραφεϊον τού 
Μουτεσαρίφη (Νομάρχου): Γράφουν έκεϊ καί λαμβάνουν άπάντησιν δτι_ τό 
έχει ό μουδίρης τών βακουφίων Χασήμ - έφέντης, οΰτος δμως εύρίσκεται 
δι’ οικογενειακούς λόγους εις Διδυμότειχον καί αδυνατεί νά δώση σαφείς 
πληροφορίας. Κατελθών άργότερον εις Δεδέαγατς δηλοϊ δτι έχασε τό Τα
κρίριον τοΰτο, υποδείξει φαίνεται τοΰ Βαλή, καί τότε ή Μητρόπολις κα
ταφεύγει άπ’ ευθείας εις τόν Βαλήν άποστείλασα εις Άδριανούπολιν τόν 
Πρωτοσύγκελόν Πανάρετον.

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ω Ν ,  Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Α Ν ,

Καθώς εις άλλον σημεϊον τής παρούσης άνεπτύχθη, τά.ορεινά χωρία 
έποικισθέντα προ ολίγων έτών,; Δερβέν (Δέρειον) Καράκκλησε .(Μαυροκ- 
κλήσι), Μπάς-Κλησε ( Πρωτοκκλήσι) καί Κάγιατζικ (Κυριακή) ήσαν Π α 
τριαρχικά καί αί υποθέσεις των- έπελύοντο διά. τής Ίεράς Μητροπόλεως 
Διδυμοτείχου. Ά φ ’ δτου δμως ήρξατο ή προπαγάνδα, κατώρίίωσε τό .Κο- 
μιτάτον νά άποσπάση τινάς τών χωρικών καί νά προσαρτήση εις τήν Βουλ
γαρικήν Εξαρχίαν.- Οΰτοι δωροδοκούμενοι παρεΐχον πράγματα είς τούς 
Πατριαρχικούς. Ό  Μουχτάρης τοΰ Δερβεντίου (Δερείου) γράφει πρός χτήν 
άντιπροσωπείαν τής Μητροπόλεως είς Σουφλίον δτι τινές λαβόντες τήν
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άπόκλησιν τελευταίως τοΰ Βουλγάρου, προσπαθούν νά κατάσχωσι τήν έκ- 
κλησίαν ώς Βουλγαρικήν, έχοντες μέ τό μέρος των κάποιον ξένον Μήλκον, 
πράκτορα τοΰ κομιτάτου προφανώς, όστις μετέβαινε τακτικά εις Άδρια- 
νούπολιν κα'ι συνεννοείτο μέ τόν ’Έξαρχον. Ό  Χατζηαποστόλου έκ Σου
φλίου διά νά περιφρούρηση τά δίκαια τών κατοίκων και νά διατηρήση τά 
πάτρια μετέβη είς Άδριανούπολιν καί έλαβε τήν άπάντησιν τοΰ Ίδαρέϊ - 
μεαλις (άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου) δι’ οΰ άνηγέρθη ή έκκλησία αΰτη τι- 
μωμένη έπ’ όνόματι τοΰ Α γίου  Ίωάννου καί ήτις άπόφασις (φιρμάνιον) 
εΐχεν οΰτω :

«Ή  έπ’ όνόματι τοΰ Α γίου Ίωάννου έκκλησία έν Μ. Δερβεντίω κατά 
τόν Κώδικα τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου ςίς τήν πνευματικήν δικαιο
δοσίαν τής οποίας υπάγεται αΰτη, έκτίσθη έπ’ όνόματι τοΰ Ρωμαϊκοΰ 
^Εθνους τή αιτήσει πρός τήν Αΰτοκρατορικήν Κυβέρνησιν τοΰ Ρωμαίου 
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Άβερκίου πρό 49 έτών, ήτοι τό 1837 χριστια
νικόν, οθωμανικόν 1253, άνεκαινίσθη δέ υπό τοΰ ίδίου Μητροπολίτου. Τό 
υψηλόν φιρμάνιον, ώς είθισται, κατετέθη είς τό Παγκάριον τής έκκλη- 
σίας». Είς τήν έκκλησίαγ αυτήν κατά τήν ημέραν ταύτην τής πανηγύρεως 
έστάλησαν υπό τής Ίεράς Μητροπόλεως τρεις ιερείς έκ Σουφλίου, ώς έγί- 
νετο καθ’ όλα τά έτη, ίνα συλλειτουργήσωσιν έπί τή μνήμη τοΰ Ά γ . Ίωάν- 
νου. Ούτοι συνωδεύοντο, διά λόγους ασφαλείας έκ κακοποιών καί ληστών, 
υπό χωροφυλακής καί μέ έπί κεφαλής τόν τσαούσην Χαλίλ - άγαν.

Οί Στώγιος, όμως Ξικαρίλης, Στώγιος Κιζλάρογλους, Μήλκος Μπαλ- 
τζής καί Στάγκος ένάντιοι οντες μόνοι αυτοί οί τέσσαρες καί κρατούντες 
τηλεγράφημα τοΰ Βουλγάρου Άρχ,ιερέως Ετουγιάννου πρύς μουχτάρην 
Γεώργιον (ό Γεώργιος δέν ήτο ό έπίσημος Μουχτάρης, άλλά τόν έχρισαν 
οί άνωτέρω ένάντιοι). Τό τηλεγράφημα εΐχεν ώς έξής :

«Τό τηλεγράφημά σας έλαβον ή έκκλησία σας ινα παραδοθή είς τούς 
Βουλγάρους έδόθη διαταγή άπό μέρους τοΰ Βαλή, 12 ’Απριλίου 1886.

Μητροπολίτης Στουγιάννης».

Τό άνωτέρω γεγονός καί άλλα πολλά, τά όποΐα θά παρατεθούν είς τήν 
παρούσαν, μαρτυρούν πόσον σκανδαλωδώς ένήργει υπέρ τών Βουλγάρων 6 
Βαλής Άδριανουπόλεως, Κατόπιν τής Διαταγής τήν όποιαν άνέγνωσεν ό 
Τσαούσης Χαλίλ - άγάς, ήναγκάσθη νά ύποχωρήση καίτοι εστάλη υπό τοΰ 
Καϊμακάμη νά περιφρουρήση τούς Ιερείς είς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των. Ή  έκκλησία παρεδόθη καί οί ιερείς ήπειλήθησαν ότι θά φονευ- 
θοΰν. Ό  Μητροπολίτης Διδυμοτείχου άπεκήρυξεν αυτούς τούς τέσσαρας 
πρωταιτίους τής άναστατώσεως τοΰ χωρίου, οιτινες, ώς φαίνεται, ένήργουν 
διά λογαριασμόν τοΰ Κομιτάτου έπί πολλοΐς χρήμασι, καθώς γράφει έν πρα
κτικόν τής Μητροπόλεως.
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Ή  Μητρόπολις, γράφει είς Μουτεσαρίφην Δεδέαγατς καί Βαλήν 
Άδριανουπόλεως, διαμαρτυρουμένη και ζητούσα τήν άπόδοσιν τής εκκλη
σίας ήν ήρπασαν οί Βούλγαροι διά δολιότητος καί παρανόμως. ’Επίσης άλ
λην αναφοράν πρός τούς ίδιους, Βαλήν καί Μουτεσαρίφην, ΐνα διαταχθοΰν 
καί κλείσουν τά παρανόμως λειτουργοϋντα Σχολεΐον καί Νηπιαγωγεΐον 
Βουλγαρικά, νά άναγνωσθοΰν δέ είς τάς εκκλησίας άφορισμοί δι’ όσους θά 
ένέγραφον τά τέκνα των είς τά Σχολεία ταύτα. ’Επίσης άνεφέρθησαν τά 
γεγονότα είς τό Πατριαρχείου. Τό αυτό έτος, κατά τήν 14ην Φεβρουά
ριου, περιήλθεν είς γνώσιν τής Δημογεροντίας μία πρωτάκουστος αυθαιρε
σία τοΰ Βουλγάρου Δράγκνη, δστις ώς επίτροπος τής εκκλησίας τοϋ Χρί
στου έν Διδυμοτείχω, ήρνεΐτο νά παραδώση τό φιρμάνιον τής άνεγέρσεως 
ή μάλλον τής άνακαινίσεως τοΰ ναοΰ. Μόλις δμως πληροφορηθείς δτι έγινε 
τακρίριον (καταγγελία) είς εισαγγελέα, έσπευσε περίφοβος νά παραδώση 
τοΰτο είς τήν Μητρόπολιν. Τό Τουρκικόν 'Τπουργεΐον Παιδείας πάλιν, τή 
αιτήσει προφανώς τοΰ Βαλή, ζητεί διά Διαταγής του φερούσης ήμερομη
νίαν 21 Ρεβι - ούλ - έββέλ 302 καί όμοιας τοΰ 'Τπουργείου Δικαιοσύνης 
ζητεί κατάλογον εκκλησιών καί Σχολείων. ’Εν τώ μεταξύ ζητείται άδεια 
επισκευής τοΰ Διδακτηρίου άπό τό 'Τπουργεΐον Παιδείας καί επειδή ή αί~ 
τησις διεβιβάσθη διά τοΰ Βαλή, ώς ήτο επόμενον, ήρνήθη τοΰτο νά δώση 
τήν άδειαν προφασιζόμενον δτι τινά σχολεία άνηγέρθησαν άνευ φιρμα- 
νίου τής Αυτοκρατορίας, αντί δέ άδειας ζητεί πίνακα τών τοιούτων λάθρα 
άνεγερθέντων σχολείων. Τήν διαταγήν αύτήν τήν προεκάλεσεν ό Βαλής 
καί τήν έκοινοποίησε διά τοΰ καϊμακάμη Σουλεϊμάν Φεκίμ 16 Ρεβι - ούλ - 
αχίρ 303.

Κατά τό 1890 τό, Πατριαρχεΐον διέταξε νά κλείσουν αί έκκλησίαι καί 
τά Σχολεία είς ένδειξιν διαμαρτυρίας δι’ άνάμειξιν τών Τουρκικών δικα
στηρίων είς τάς εκκλησιαστικός διαφοράς τών Χριστιανών, πράγμα δπερ 
έθεωρήθη άντικείμενον είς τά προνόμια καί τάς έξαγγελθείσας ελευθερίας 
διά τοΰ Αύτοκρατορικοΰ διατάγματος Χάττι-Χουαγιόου. Ή  άργία ή κα
λύτερον ή άπεργία αυτη είχε τήν λύσιν της τήν εσπέραν τής παραμονής 
τών Χριστουγέννων, ήτοι τό μεσονύκτιον, καί ήγγέλθη διά κωδωνοκρου
σιών. Οί χριστιανοί έσπευσαν είς τάς εκκλησίας μετά τετράμηνον διακοπήν 
νά εορτάσουν τήν γέννησιν τοΰ Σωτήρος, ήτις ένέπλησε χαράς πάντας. Μό
λις δμως ήρχισε νά άνατέλλη τό σωτήριον έτος 1891 ή Νομαρχία διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. 224 έγγράφου της χρονολογουμένου τάχα τήν 11 Σεπτεμβρίου 
1890, διατάσσει τήν Μητρόπολιν δπως πάντες οί έκφωνούμενοι λόγοι ύπό 
διδασκάλων έν έκκλησίαις, έξετάσεσι καί Γυμνασίοις ή καί ύπό μαθητοΰ, 
νά έπικυρώνται πρώτον καί νά έγκρίνωνται ύπό τής ’Εκπαιδευτικής ’Επι
τροπής Άδριανουπόλεως. Φαίνεται δτι ό σατανάς αύτός Β αλής. έμαίνετο 
κατά παντός Ελληνικού. Τόν μισελληνισμόν του αύτόν έκαλλιέργει καί
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ΰπεδαύλιζεν ή Βουλγαρική προπαγάνδα. Έξέλεξεν ό άθλιος τάς ίεράς 
αΰτάς ήμέρας τών εορτών τών Χριστουγέννων και Φώτων νά έκδώση δια
ταγήν καί χύση δηλητήριον είς τήν ευθυμίαν τών Ελλήνων καί νά μείω
ση τήν σχηματισθεΐσαν ευμενή έντύπωσιν παρ’ αυτοΐς έκ τής επαναλει
τουργίας Σχολείων καί εκκλησιών. Ευτυχώς δ καϊμακάμης δέν έσπευσε νά 
κοινοποιήση αμέσως τήν Διαταγήν αυτήν, είμή μετά τήν Ιην Ίανουαρίου. 
Οί διδάσκαλοι συνεμορφώθησαν ώς ήτο επόμενον, μέ τήν μωράν αυτήν 
Διαταγήν. Ό  Βαλής δμως οΰδέν τό θετικόν κατώρθωσε, δι’ ον σκοπόν 
έξέδωκε τήν Διαταγήν ταύτην. ΤΗτο πρωτοφανής καί ανεξήγητος ό μισελ
ληνισμός τοΰ ανθρώπου αΰτοΰ, 'Έφθανεν οΰτος μέχρι τυφλώσεως διότι καί 
άλλαι ένέργειαί του στρεφόμεναι εναντίον τών Ελλήνων, είδικώς δέ εναν
τίον τής άνεγέρσεως νέου Διδακτηρίου, τήν ΰπόθεσιν τοΰ όποιου μετ’ οΰ 
πολύ θά άναπτύξωμεν, ήσαν αυτόχρημα παθολογικαί καί έξοντωτικαί.

’Ενώ π. χ. ή Δημογεροντία διά τής άπό 8ης Φεβρουάριου 1891 ζητεί 
διά δευτέραν φοράν έκδοσιν φιρμανίου Αΰτοκρατορικοΰ περί άνεγέρσεως 
Σχολής κατόπιν ενεργειών τών Βουλγάρων, ό Βαλής άντιδρά λυσσωδώς 
καί ματαιοΐ τήν άνέγερσιν Διαδακτηρίου καί μάλιστα προκαλεϊ διά τής 
Κυβερνήσεώς του Πατριαρχικήν Συνοδικήν εγκύκλιον παραινετικήν, ΐνα 
οί Μητροπολϊται καί Έφοροδημογεροντίαι πολιτεύωνται μετά συνέσεως καί 
έκ τών διδασκάλων έκλέγωνται οί νομοταγέστεροι καί μή ύπάρχη τι τό 
άπμδον έν τοΐς μαθήμασι τό τό Κράτος καί τήν Κυβέρνησιν κολάζον.

Α Λ Λ Α  Π Ρ Ο Σ Κ Ο Μ Μ Α Τ Α  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  Β Α Α Η  

Δ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Ι Ν  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Ε Ν  Τ Ω  Κ Ε Ν Τ Ρ Ω  Σ Χ Ο Λ Η Σ

Ώ ς  έκ τών προηγουμένου κατέστη γνωστόν, ό Μητροπολίτης Μεθό
διος καί ή Δημογεροντία άπό έτών ήγωνίζοντο νά έπιτύχουν τό Αΰτοκρα- 
τορικόν φιρμάνιον περί άνεγέρσεως Σχολής άρρένων έν τή σύνοικό? Κου- 
γιουμτζή,, δπου τό λειτουργούν τότε Νηπιαγωγείον μέ έπέκτασιν τοΰ οικο
πέδου του, διά κτήματός τίνος υπό Χατζημιχαήλ παραχωρηθέντος. Οί 
Βούλγαροι σατανικώς ένεργήσαντες διά τοΰ προστάτου των Βαλή άνατρέ- 
πουν τήν ΰπόθεσιν ταύτην. Πρός τόν σκοπόν τής ματαιώσεως μηχανεύον
ται τήν έξαγοράν, δήθεν,, υπό τίνος ξένου έγκατασταθέντος ένταΰθα Βουλ
γάρου, άποθήκης οίνων, άπέναντι άκριβώς τοΰ οικοπέδου τοΰ προοριζομέ- 
νου διά Σχολεΐον, ΐνα έγκαταστήσουν έν αυτή Σχολεΐον καί έκκλησίαν. Καί 
ενώ άλλοτε ή Διοίκησις άπέρριψε τήν αΐτησιν ταύτην τών Βουλγάρων ώς 
παράνομον καί μέλλουσαν νά φέρη ταραχάς, ήδη, έν γνώσει αυτής καί τή 
προσταγή τοΰ Βαλή, υιοθετείται καί έγκρίνεται ή αΐτησίς των καί άρχίζει 
τό έργον τής διαρρυθμίσεως αυτής. ’Αναγκάζεται ή Μητρόπολις καί ή Δη
μογεροντία νά διαμαρτυρηθοΰν. Π ας τις έννοεϊ τί εΐχε μεσολαβήσει· ένώ 
άρχικώς δηλαδή δέν έδόθη άδεια, έκ τών υστέρων οΰχί μόνον άδεια , άλλά
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καί προστασία παρεχωρήθη τοΐς Βουλγάροις. Ούτοι πληροφορηθέντες τό 
άμετάκλητον της άποφάσεως τής Δημογεροντίας, δπως κτίση οπωσδήποτε 
εκεί Σχολεϊον, ήθέλησαν πάση θυσίρ νά άγκιστρωθοΰν απέναντι αύτοΰ καί 
ν’ άρχίση ή σΰγκρουσις καί προσηλυτισμός, παραλλήλως δέ διά τοΰ σατανά 
Βαλή έματαίουν τήν έκδοσιν φίρμανίου παραστήσαντες τά πράγματα 
ολως διαφορετικά.

Έ ν συνεδριάσει τής 4ης ’Οκτωβρίου 1891 τής Δημογεροντίας, άνα- 
γινώσκεται έπιστολή τοΰ Τοποτηρητοΰ τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου 
πρός τήν Α. Σεβασμιότητα, χρονολογούμενη άπό 26ην Σεμπτεμβρίου έ.έ., 
περί ζητηθείσης Αύτοκρατορικής άδειας πρός άνέγερσιν Σχολής άρρένων, 
καί ή μετάφρασις τοΰ δευτέρου ίστιλαμίου (άπόφασις) τοΰ ΓΤπουργείου 
Δικαιοσύνης καί τών Θρησκευμάτων πρός τόν Βαλήν Άδριανουπόλεως, δι’ 
ού ζητεί πληροφορίας, άν ύπάρχη πάλιν έμπόδιόν τι πρός άνέγερσιν τοΰ 
Σχολείου, καθ’ α έγραφεν άλλοτε δτι ή Σχολή τών άρρένων έχει χώρον 
ικανόν (εννοεί τόν αυλόγυρον τής Π αναγίας) δυνάμενον νά περιλάβη 
πλείονας τών υπαρχόντων μαθητάς, δτι τό μέρος δπερ σκοπεί ή Ρωμαϊκή 
Κοινότης νά άνεγείρη τήν Σχολήν είναι δύο οίκίαι άφιερωθεϊσαι (σιωπά 
τό λειτουργούν Νηπιαγωγεΐον) καί δτι επιχειρεί τοΰτο διά νά παρεμβάλλη 
προσκόμματα είς τήν Βουλγαρικήν Κοινότητα, ήτις έχει άπέναντι τήν 
Σχολήν της. Ό  Μητροπολίτης συντάσσει επιστολήν πρός τόν Βαλήν συνο- 
δευομένην μέ τό ίστιλάμιον καί τό έγγραφον τοΰ Καϊμακάμη δι’ ού άπαντά 
είς τόν Μητροπολίτην πρός τό τακρίριόν του, δτι ή Βουλγαρική Κοινότης 
ζητήσασα άδειαν ίδρύσεως Σχολείου έλαβεν αυτήν άπό τό Συμβούλιον τής 
Παιδείας Άδριανουπόλεως, άλλ’ ώς διδακτήριον θέλει χρησιμοποιεί μίαν 
οικίαν είς τήν συνοικίαν Κουγιουμτζή. Ά ντίγραφον τής άναφοράς αύτής 
α̂ ρός τόν Βαλήν υποβάλλεται πρός τά Πατριαρχεία μετ’ άντιγράφου τοΰ 
έγγράφου τοΰ Καϊμακάμη, έν ώ άναγράφεται δτι ή οικία ήν πρόκειται οί 
Βούλγαροι νά χρησιμοποιήσουν ώς Σχολήν ήτο καί είναι φάβρικα ρακής, ώς 
καί τό άντίγραφον τοΰ πιστοποιητικού τοΰ Δημάρχου μαρτυρούν δτι δντως 
τό κτίριον τοΰτο δέν είναι Βουλγαρική Σχολή, αλλά φάβρικα ρακής. 
Παρά τάς συντόνους αύτάς ένεργείας ούδέν θετικόν αποτέλεσμα προέκυψε, 
τοΰ Βαλή Άδριανουπόλεως δντος άνενδότου υπέρ τών Βουλγάρων περί 
Ιδρύσεως ύπ’ αύτών Σχολής καί ή Δημογεροντία έν συνεδριάσει τής 1ης 
Νοεμβρίου 1891 στέλλει τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πρός τόν Βαλήν, ό 
δέ Σεβασμιώτατος γράμμα μετ’ άντιγράφων τών άνωτέρω έγγράφων 
διαμαρτυρόμενος διά τήν καταφοράν αύτοΰ πρός τήν ένταΰθα ορθόδοξον 
Κοινότητα.

Είς άπάντησιν τοΰ τηλεγραφήματος τούτου καί τής έπιστολής, λαμ
βάνει ό Καϊμακάμης έντονον διαταγήν τοΰ Βαλή, ήν κοινοποιεί διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. 158 έγγράφου του πρός τήν Μητρόπολιν, δι’ ής ζητεί πίνακα τών
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Σχολείων Καξά, είδη Σχολείων, αριθμόν μαθητών καί διδασκάλων, ονό
ματα αύτών, υπηκοότητα καί προγράμματα, μέ σκοπόν νά έκφοβίση τήν 
Δημογεροντίαν καί Μητρόπολιν έν περιπτώσει καί ύπάρξη τι τό έπιλήψι- 
μον. Ή  Μητρόπολις καί Δημογεροντία καλούν πάντας τούς διδασκάλους 
νά παρουσιάσουν πάντα τά έγγραφά των πρός έλεγχον καί αναφοράν είς 
τόν Βαλήν. ’Ή δη άπεκρυσταλλώθη ή γνώμη δτι ό κακός δαίμων Βαλής 
διά τήν ορθόδοξον Κοινότητα Διδυμοτείχου είναι ανένδοτος καί διώκτης 
αύτής. Διά τών έκθέσεών του πρός τά 'Τπουργεΐα Παιδείας καί Δικαιο
σύνης έδημιούργησε κατάστασιν μή δυναμένην νά άποσισθή είτε νά άνα- 
θεωρηθή ύπ’ αύτοΰ ή καί άλλου αντικαταστάτου του. Άπηλπίσθη ή Δη
μογεροντία καί δέν επανήλθε πλέον έπί τοΰ θέματος αύτοΰ, άλλ’ ούτε καί 
οί Βούλγαροι έπραξάν τι τό έξαιρετικόν ύπέρ έαυτών, ούτε έπέμενον είς 
προσηλυτισμόν μαθητών, άλλά διετέλουν είς κατάστασιν νάρκης.. Τοΰτο 
έξηγεΐται έκ τοΰ γεγονότος δτι ήρχισαν ν’ άναφαίνωνται άφ’ ένός νέφη 
πολέμου Τουρκίας καί Ελλάδος καί δέν έγνώριζον ποίαν έκβασιν ήτο δυ
νατόν νά έχουν τά πράγματα καί ήσαν έφεκτικοί, καί δεύτερον διότι δέν 
συνέφερεν είς αύτούς νά δημιουργούν ταραχάς κατά τήν προπαρασκευα- 
ζομένην ψευδεπανάστασιν τής Μακεδονίας, ήτις άργότερον έκδηλωθεΐσα 
είχεν ώς άποτέλεσμα τήν ταλαιπωρίαν τοΰ λαού τών έπαναστατησάντων 
μερών, άλλά καί τό βάθρον τής περαιτέρω δράσεώς των έν Μακεδονία καί 
Θράκη κατά τό έγγύς μέλλον. Ή το  αυτη ή άπαρχή τοΰ άγώνος πρός έκ- 
βουλγαρισμόν Μακεδονίας καί Θράκης καί ή τεθλασμένη δι’ ής θά κατέ- 
ληγον είς ο κατέληξαν σημεΐον.

'Ως γνωστόν, ή έντονος δράσις πρός πραγμάτωσιν τών σκοτίων σκο
πών τών Βουλγάρων ήρχισε τό 1903 πρώτον έν Μακεδονία καί έπειτα έν 
Θράκη. Ό  Μακεδονικός άγων είναι μία ραψωδία πολλών ηρώων αύτοΰ 
άλλά βρίθει άφαντάστων τραγωδιών καί άνατριχιαστικών γεγονότων. 
"Εληξε φαινομενικώς τό 1908. Καίτοι έχομεν ύπ’ δψιν μας πολλά νά εΐ- 
πωμεν έπί τοΰ προκειμένου, κωλυόμεθα δμως, διότι ή παρούσα πενιχρά 
πραγματεία περιορίζεται είς τά γεγονότα Διδυμοτείχου καί περιφερείας 
καί ούτε ό τόπος, ούτε ό χρόνος μάς επιτρέπει νά έπεκταθώμεν. Έ ν  εύθε- 
τωτέρψ καιρώ έπιφυλασσόμεθα νά κάμωμεν εύρύν λόγον είς άλλην πρα
γματείαν. Τήν δράσιν των ταύτην ταχέως μετέφερον είς τήν Θράκην καί 
έν τοΐς όρεινοΐς μέν χωρίοις έδρων άποτελεσματικώς καί άπέσπασαν τά 4 
χωρία περί ών έγινε λόγος, ήτοι Καργιατζίκ, Μπάς - κλησε, Κρά - κλησε 
καί Δερβέντ, ούδέν δμως κατοόρθωσαν είς άλλα χωρία τής περιφερείας, 
διότι ό συμπαγής Ελληνισμός αύτών προέτασσεν άντίδρασιν θαυμασίαν 
καί είς αύτό τό Διδυμότειχον παρετηρήθη καί διαρροή τών άποσκιρτησάν- 
των ποτέ, οιτινες άποβαίνουν τώρα ύπέρμαχοι τής ορθοδοξίας ύπερασπι- 
σταί, δαπανώντες ούκ ολίγα διά τήν έλληνικήν Παιδείαν.
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Δέν ισχυσαν Βούλγαροι αξιωματικοί περιερχόμενοι τά χωρία ύπό το 
πρόσχημα τοΰ εμπόρου νά αλλοιώσουν ουτε κατ’ έλάχιστον τήν εθνολογι
κήν χροιάν τής έπαρχίας. "Άλλωστε, άς όμολογήσωμεν, και ή ’Ορθόδοξος 
Ελληνική Κοινότης άξιεπαίνως έδρασεν άποτρέψασα τοιοΰτον κίνδυνον. 
Πάντες έκινητοποιήθησαν. Τό μίσος έκορυφώθη. Τά γεγονότα Άγχιάλου, 
Πύργου,. Βογιαλικίων, Καρύων, Στενημάχου καί Φιλιππουπόλεως έπηύ- 
ξησαν τήν βδελυγμίαν κατά των Βουλγάρων. Έ κ των 22 οικογενειών περί ών 
έγραφεν άλλοτε ή Μητρόπολις ότι πρόκειται περί Βουλγαρορωμαίων, ήδη 
δέν άπέμεναν παρά 4—5, καθ’ ότι άφωμοιώθησαν πλήρως καί ή προσωρι
νή άποσκίρτησίς των ήτο πρόσκαιρος καί όχι κατά συνείδησιν. "Οσα έλέ- 
χθησαν διά τήν δράσιν τής Ελληνικής κοινωνίας Διδυμοτείχου κατά τήν 
εποχήν εκείνην αποτελούν τό πολλοστημόριον τής πραγματικότητος. Ή  ίκα- 
νότης τής γραφΐδος μου δέν έπαρκεΐ δι’ έξύμνησιν καί παράστασιν τών 
πραγμάτων τής τότε εποχής. 'Τπάρχουν έπιζώντες πολλοί ζήσαντες τά γε
γονότα. Αυτοί ας ομολογήσουν καί άς προσθέσουν έπί τών όσων έγώ ανα
πτύσσω.

’Επέστη ήδη ή στιγμή νά άνακινηθή τό ζήτημα τής άνεγέρσεως τού 
νέου διδακτηρίου. Έπιστεύθη, ότι αί έκθέσεις τού μισέλληνος Βαλή δέν θά 
ισχυον ήδη πρός ματαίωσιν τής ύποθέσεως. Κατά τό 1904 δτε δ Μητρο
πολίτης Φιλάρετος εύρίσκετο ώς συνοδικός είς Κωνσταντινούπολιν, ή Δη
μογεροντία άνακινεΐ τό ζήτημα καί στέλλει έπιστολήν πρός τόν Σεβασμιώ- 
τατον ίνα ένεργήση διά τήν έκδοσιν φιρμανίου, άλλ’ άφού πρώτον γρα
φούν Πατριαρχικά γράμματα είς Βαλήν Άδριανουπόλεως (άλλος ήτο 
ήδη) καί Καϊμακάμην δι’ έκδοσιν εύνουστέρας άπαντήσεως πρός τόν Πρόε
δρον τού Συμβουλίου τοΰ Κράτους. Δυστυχώς καί πάλιν δέν έπετεύχθη τι, 
διότι δ άπελθών τρισκατάρατος Βαλής έθεμελίωσε τήν άνατροπήν τής ύπο
θέσεως διά μπετόν-άρμέ καί πάσα άπόπειρα καθίστατο ματαία. Γράφει, 
λοιπόν, τό Συμβούλιον ότι οί λόγοι τών έμποδίων τών προβληθέντων ύπό 
τών τότε ’Αρχών δέν ήρθησαν.

Μάτην ή Δημογεροντία επικαλείται τήν μαρτυρίαν έγγράφων άπο- 
δεικνυόντων τά άντίθετα. Καίτοι είχε προσεγγίσει τό 1891 πρός τό τέρμα 
τής ύποθέσεως, στείλασα καί γρόσια 810 διά χαρτόσημον, τώρα ή ύπόθε- 
σις περιεπλέχθη καί ελπίς έξομαλύνσεως δεν ύπάρχει. Κατά μήνα ’Ιούλιον 
τού 1911 ύπό καθεστώς πλέον τού Συντάγματος κατορθούται νά έκδοθή τό 
ιστορικόν αυτό φιρμάνιον τής άνεγέρσεως τής Σχολής πρός μεγίστην ίκα- 
νοποίησιν Μητροπολίτου, Δημογεροντίας, Εφορίας καί δλοκλήρου τής πό
λεως Διδυμοτείχου, ήτοι : 30 έτη άπό τής ένεργείας διά τόν ιερόν σκοπόν 
τούτον καί άνηγέρθη τό μεγαλοπρεπές κτίριον δπερ σήμερον στεγάζει Α ' 
καί Γ ' Σχολεία καί διτάξιον Νηπιαγωγείον, άποτελεΐ δέ τόν πατρογονικόν 
θησαυρόν, ένθυμίζοντα τήν ζωτικότητά της, τήν θαλερότητα τής τότε δρ-
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θοδόξου Ελληνικής Κοινότητος. 'Τπδ τδν γρανίτην δέ τοΰ θεμελίου έτέθη 
έν φιάλη ή περγαμηνή άναγράφουσα :

«Έ πί Πριοτου Συνταγματικοί ’Άνακτος Σουλτάν - Μεχμέτ, Ρεσάτ 
τοΰ Ε ' Πατριαρχεΰοντος ’Ιωακείμ τοΰ Γ ' Άρχιερατεύοντος δέ έν Μητρο- 
πόλει Διδυμοτείχου τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαρέτου Βαφείδου 
καί άρχιτεκτονοΰντος τοΰ Δημητρίου Βαρβέρη κατατίθεται ό θεμέλιος λί
θος τής Σχολής τών άρρένων τής έν Δίδυμοτείχω ορθοδόξου Ελληνικής 
Κοινότητος τή φιλομοΰσω χορηγία τοΰ τε Μητροπολίτου καί απάντων τών 
ένταΰθα ομογενών πολιτών.— Έ ν  Δίδυμοτείχω μηνδς Σεπτεμβρίου 11 
έτους 1911».

Ε Σ Ν Α Φ Ι Α  Κ Α Ι  Ρ Ο Υ Φ Ε Τ ΙΑ  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ  

Έσνάφ καί ριχφέτ — λέξεις άραβικαί σημαίνουσαι σΰνολον ανθρώπων 
μίής αυτής κοιν. τάξεως καί τοΰ αΰτοΰ έπαγγέλματος — Συντεχνία.

Ά πδ  τής καταλήψεως τής πόλεως Διδυμοτείχου ΰπδ τών Τοΰρκων 
1361 μέχρι τοΰ 1830 έλάχιστα στοιχεία εΰρίσκονται μαρτυροΰντα τδν τρό
πον τής διαβιώσεως τών Ελλήνων. Ό  πέπλος τής σκλαβιάς δέν άφίνει ού- 
δεμίαν ακτίνα νά συμπεράνη τις τδν τρόπον διαβιώσεως καί τών κατοίκων 
Διδυμοτείχου, έκτδς ολίγων κο»δίκων τής 'I .  Μητροπόλεως περιεχόντων έλα- 
χίστας καί άξιολόγους σημειώσεις αΐτινες σκιαγραφούν τήν δεινήν θέσιν 
τής πόλεως ταΰτης καί γενικώς τοΰ έθνους μας. Χρονολογοΰνται αΰται αί 
σημειώσεις άπδ τδ 1878 μόνον καθ’ δτι καί οί κώδικες εΰρίσκονται μόνον άπδ 
τοΰ έτους αΰτοΰ. Κατά τδ έτος μόνον 1828 καί έντεΰθεν, άπελευθέρωσιν 
δηλονότι μικρού μέρους τής Ελλάδος καί άναγνωρίσεως αΰτοΰ ώς έλευθέρου 
Κράτους, ήρχισε νά άναφαίνηται ζωή κοινωνική τών δουλών Ελλήνων τής 
πόλεως καί περιχώρων καί άπδ τότε ήρχισαν οΰτοι συγκροτούμενοι είς έσνά- 
φια καί ρουφέτια ήτοι συντεχνίας καί νά δίδεται εΰκαιρία δημιουργίας δι’ 
αΰτών τρόπου αΰτοδιοικήσεως, ώστε πολλά τά έθνικά ώφέλη νά προκόψουν 
έξ αΰτοΰ.

Τήν κοινωνική αυτήν ζωήν μαρτυροΰν αί συντεχνίαι δλων τών έπαγγελ- 
μάτων, αίτινες άπέβησαν στοιχεία προόδου οικονομικής, πολιτιστικής, έθνι- 
κής, θρησκευτικής, φιλανθρωπίας καί άλληλεγγΰης άνεκφράστου καί αξίας 
πολλοΰ λόγου, διά τών κάτωθι έκδηλώσεων καί διαρθρώσεων.

'Εκάστη τών συντεχνιών τούτων είχεν ιδίαν όργάνωσιν διευθυνομένην 
ΰπδ τοΰ πρωτομάστορος δστις έκανονιζε καί τήν οικονομικήν έξέλιξιν τής 
όλότητος τών μελών, έπέλυε τάς διαφορά αύτών πρδς άποφυγήν τών Τουρ
κικών Δικαστηρίων, είσέπραττε τδν κεφαλικδν φόρον ινα μή οί πένητες καί 
μή δυνάμενοι νά καταβάλλωσι τοΰτον ταλαιπωρούνται συρόμενοι είς τάς 
φυλακάς καί ένήργει παν δ,τι ήτο συμφέρον διά τδ σΰνολον τοΰ έσναφίου 
καί τής όλότητος τοΰ ’Έθνους. Ό  άνωτέρω άρχηγδς τής συντεχνίας περι-
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εστοιχίζετο άπό όλα τά αύτοτελώς εργαζόμενα μέλη, τούς δευτέρους μαστό- 
ρους, καλφάδες και τσιράκια (μαθητευομένους). Έξελέγετο έτησίιος και 
άνελάμβανε τό αξίωμα τοϋ Προέδρου (πρωτομάστορος) κατόπιν ομοφώνου 
άποφάσεως της Γ. συνελεΰσεως, συγκαλουμένης κατ’ έτος τήν ήμέραν τής 
αρτοκλασίας πρός τιμήν τοϋ προστάτου τής συντεχνίας 'Αγίου, παρελάμβανε 
υπηρεσίαν και διοίκησιν μετά τής σχετικής διαχειρίσεως άπό τόν προκάτο- 
χόν του, άφοϋ προηγουμένως έγίνετο λογοδοσία τοΰ άποχωροϋντος περ'ι 
τών πεπραγμένων και έξηλέγχετο ό λογαριασμός τής όλης διαχειρίσεως. 
Όσάκις έγίνετο τελετή εθνική συγκεκαλυμμένη με τόν πέπλον τής θρησκείας 
παρίσταντο ot πρωταμάστοροι τών συντεχνιών ώς εκπρόσωποι τής όλό- 
τητος τών μελών έκάστης και συνεισέφερον είς τόν περιαγόμενον δίσκον διά 
διαφόρους λόγους, όσα ένόμιζον καλόν καί σκόπιμον έκ τοϋ ταμείου τής 
συντεχνίας ατινα έκ τών υστέρων ένεκρίνοντο. Είδικώς διά τά μέλη τών 
συντεχνιών ό θεσμός οϋτος ήτο σωτήριος. Άμέσως μετά τήν ίδρυσιν τών 
Σωματείων τούτων έσχηματίζετο κεφάλαιον, διότι ή αύτοσυντηρησία ώθει 
δλα τά μέλη συσπειρωμένα νά συνεισφέρουν καί νά καταβάλλουν τάς συν- 
δρομάς των, τό ποσόν δέ τό όποιον εύρίσκετο είς χεΐρας τοϋ πρωτομάστορος 
δέν έμενε άδρανές, έτοκίζετο είς τά μέλη πρός ωφέλειαν τοϋ Ταμείου 
είτε είς εύποροϋντα είτε είς άτυχήσαντα καί έχοντα άνάγκην οικονομικής 
ένισχύσεως. Ά πλή ομολογία καί υπογραφή τοϋ διοικοϋντος μέ δύο τριών 
μελών ύπογραφάς, ήτο ικανή νά μή άμφισβητηθή ποτέ τό χρέος καί έκτελε- 
σθή άμέσως είς πρώτην ζήτησιν. Ο ί όφειλέται δέ κατέθετον ώς ένέχυρον τά 
κτήματά των ούχί διά συμβολαιογραφικής πράξεως, άλλά μόνον δι’ απλής 
ύπογραφής ή τών άποτυπωμάτων τού δακτύλου διά τούς άγραμμάτους. Τοι- 
αΰται συντεχνίαι υπήρξαν πολλαί έν Διδυμότειχό)· σχεδόν ολων τών επαγ
γελμάτων καί ήμιλλώντο ποία θά ύπερβάλη τήν άλλην είς έργα φιλανθρω
πίας, άλληλεγγύης καί φιλογενείας έν γένει.

Ή  διά τά Σχολεία πρό παντός πρώτον έμμέσως καί έπειτα άπ’ ευθείας 
συνεισφορά ήτο τό πρωταρχικόν μέλημα αύτών. Μιας μόνης, δυστυχώς, 
τά άρχεΐα έχομεν ύπ’ όψιν μας τής τών γεμενετζήδων (σανδαλοποιών) καί 
κουντουράδων (υποδηματοποιών). Πάσαι δμως, ώς προείπομεν, είργάζοντο 
μέ τό αυτό πνεύμα καί πρόγραμμα. Τήν ϋπαρξιν καί τών άλλων συντεχνιών 
έξάγομεν έκ διαφόρων εικόνων τών έκκλησιών, έφ’ ών υπάρχουν άφιερώ- 
σεις. Αί τρεις έκκλησίαι Διδυμοτείχου άνεκαινίσθησαν ευθύς μετά τό 1830 
κατόπιν έκδόσεως αύτοκρατορικών φιρμανίων ατινα υπήρξαν ένδεικτικά τής 
οπωσδήποτε άμβλυνθείσης τουρκικής τυραννίας. Τοιαΰται άφιερώσεις 
είναι αί έξής: Έ ν  τή Έκκλησίςι τής Π αναγίας καί έπί τής είκόνος τού Σω- 
τήρος Χριστού άναγράφεται μέ κεφαλαία γράμματα έν συμπλέγματι, ώς 
έσυνείθιζον τήν έποχήν έκείνην.
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Ζωγράφος Χ "Ν ικόλας Άδριανουπολίτης

Ή  άνωτέρω είκών άφιερώθη ύπό τών μπογιατζήδων (βαφέων) τής 
πόλεως και είναι μάλλον δαπανηρά καθ’ ότι είς μέγεθος, τέχνην κα'ι έκφρα- 
σιν είναι σπουδαία καί πλαισιοΰται διά στεφάνου άργυροΰ άξίζοντος πολ
λά τήν έποχήν εκείνην.

01 μπογιατζήδες ήσαν πλουσιώτατοι τότε, διότι όλα τά ενδύματα άν- 
δρών καί γυναικών πόλεως καί χωρίων ύφαίνοντο πρώτον είς τόν πατρο- 
παράδοτον αργαλειόν καί κατόπιν έδίδοντο πρός βαφήν είς τόν βαφέα. 
Προ παντός ή περισκελίς (βρακί) τών άνδρών πάντων τών χωρίων τής 
περιφερείας έβάφετο μέ χρώμα κυανοΰν όπερ άπετέλει με τόν χιτώνα 
(ύποκάμισον) λευκόν αρμονίαν χρωμάτων καί απεικόνιζε τοΰτο τήν Ε λ 
ληνικήν Σημαίαν. Τών γυναικών πάλιν όλων τών χωρίων οί σάκκοι (καυ- 
τάνια, τσουκμάνια) πλήν τής κυανής (λουλακής) βαφής εϊχον καί έπί- 
στρωσιν στιλπνήν (λούστρου). Έ φ ’ όσον επομένως πάντες έφερον τοιαύ- 
τας περισκελίδας καί ή θερινή ένδυμασία άνδρών καί γυναικών έβάφοντο, 
εύνόητον είναι πόσον ηύπόρει τό ρουφέτιον τοΰτο! ! 5Ή δη είς μόνον βα· 
φεύς μέ ολίγα έσοδα υπάρχει καθ’ οσον πάντες καί πάσαι έγιναν λάτρεις 
τής ευρωπαϊκής λεγομένης άμφιέσεως, ό δέ άργαλειός άποτελεΐ άντικείμε- 
νον έχον άρχαιολογικήν πλέον άξίαν καί ή τοιούτου είδους οικοτεχνία συνε- 
κεντρώθη εις 2— 3 ύφασματοπώλας.

Ή  εϊκών τής Π αναγίας εις τήν άντίστοιχον πλευράν τοΰ εικονοστα
σίου φέρει τήν ιδίαν άφιέρωσιν μέ τά αυτά στοιχεία τοΰ Ρουφετίου τών 
γεμενετζήδων (σανδαλοπο ιώ ν ).

Ή  τών Τριών Ιεραρχώ ν τοΰ Ρουφετίου τών σιμητσήδων (κουλουρ- 
τζήδων).

Ή  τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ τοΰ Ρουφετίου τών κασάπηδων.
Ή  τοΰ Ίω άννου Προδρόμου τοΰ Ρουφετίου τών Γουναράδων.
Τό ρουφέτιον τοΰτο ήτο πλουσιώτατον, διότι λόγφ τής δριμύτητος τοΰ 

'ψύχους τών μερών τούτων έκαστος τών κατοίκων έπρεπε νά φέρη καί μίαν
γούναν τόν χειμώνα έπενδεδυμένην μέ ύφασμα χονδρό (σαγάκι) καί κεν
τημένη ν διά γαϊτανίων. Α ί γυναίκες πάλιν τών πόλεων έφερον γούναν μέ 
δέρμα κάστορος τών πλουσίων, καί άλώπεκος ή βρωμοκούναβου τών πτω- 
χοτέρων. Πάσαι δέ αί χωρικαί έφερον γούναν έκ δέρματος προβάτου συρ- 
ραμμένην μέ γαϊτάνιον, λευκήν ή μαύρην καί ά'νευ μανικίων. Τόν μέν χει
μώνα έφόρουν αύτάς. μέ τό τρίχωμα έσωθεν, τό δέ θέρος μέ τό τρίχωμα 
έξωθεν, δηλαδή άντεστρέφοντο άναλόγως τής έποχής. Σήμερον ούδείς τών 
γουναράδων ύφίσταται.
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Ή  είκών τοΰ 'Αγίου Δημητρίου άφιεροΰται ΰπδ τοΰ ρουφετίου τών 
Άμπατζήδων (φαρδορραπτών). Ή  συντεχνία αΰτη μέχρι τοΰ 1940 ήκμα- 
ζε, διότι δλοι οί χωρικοί, άλλα και γέροντες Διδυμοτειχΐται έφόρουν ενδύ
ματα έκ οαγιακίου χονδρού πλαισιωμένα μέ γαϊτάνια καί τά γυναικεία κον
τογούνια, επομένως δέ αί πρόσοδοι ήσαν πολλαί. Νΰν ό αριθμός τών φαρ- 
δορραπτών περιωρίσθη είς δύο.

Ή  είκών τών Είσοδίων τής Θεοτόκου άφιερώθη ΰπδ τών Γεωργών 
Ή  είκών τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος άφιερώθη ΰπδ τών Κεραμάρηδων 
Ή  είκών τοΰ 'Αγίου ’Ιωσήφ άφιερώθη ΰπδ τών δουλγκέρηδων (κτιστών) 
Ή  είκών τοΰ 'Α γ. Γεωργίου άφιερώθη ΰπδ τών τσοπάνηδων (ποιμένων).

Ή  είκών τών Κουγιουμτζήδων (χρυσοχόων) τοΰ Ευαγγελισμού ήτο 
ή πλουσιωτέρα διά πολλών κομψοτεχνημάτιον άργυρών κεκοσμημένη, διότι 
καί τό ρουφέτιον τοΰτο ήτο τδ πλουσιώτερον. 'Τπολογίζεται δτι άνω τών 
30 οικογενειαρχών ήσαν αρχηγοί εργαστηρίων χρυσοχοείας ολκής οΰχί 
μικράς καί άνω τών 30 καλφάδων καί ισαρίθμων τσιρακίων είργάζοντο 
παρ’ αΰτοϊς. Τά Ιερά σκεύη άπασών τών έκκλησιών ΰπ’ αυτών κατεσκευά- 
ζοντο. Αί εικόνες τών αγίων έπηργυρώνοντο ή έπεχρυσώνοντο. "Ολαι αί 
γυναίκες τών χωρίων έφόρουν εις τήν όσφΰν ζώνην άργυράν μέ σπονδύ
λους τρυπητούς καί μέ πόρπην απεικονίζουσαν τδν δικέφαλον άετόν. Αί 
γυναίκες τών πόλεων έφόρουν είς τήν κεφαλήν έπηργυρωμένα τεπελίκια. 
Τών χωρίων προσθέτους κουσοποΰλες (βουρλίδες) μέ ασημένιους παράδες 
φιλότεχνη μένας άπδ χρυσοχόους. "Ολα αυτά έκόστιζον τήν εποχήν έκείνην 
καί τό ρουφέτιον ήκμαζε καί εΐχεν οικονομικήν ευεξίαν ου τήν τυχοΰσαν. 
Νΰν έξέλιπον πάντες, τά δέ κατασκευάσματά των, δηλαδή τεπελίκια, ζω
νάρια κ.τ.λ., εΰρίσκονται έρριμμένα είς τά ΰπόγεια τών οικιών περιφρονη- 
μένα καί έκτοπισμένα διά παντός άπό τόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν.

Εΐπομεν δτι έκ τών άνωτέρω συντεχιών μιας μόνον τά άρχεΐα εΰρί- 
σκονται τήν στιγμήν αυτήν είς χεΐρας ήμών καί σημειοΰμεν έλάχιστα έκ 
τών περιεχομένων καθ’ δσον έπί 120 καί πλέον έτη τά ίδια έπαναλαμβά- 
νονται κατ’ έτος, ήΰοι έθιμα τοΰ έσναφίου τών γεμενετζήδων καί κουντου- 
ράδων καί όμολογουμένως τοΰτο άποτελεϊ θησαυρόν άρχαιολογικόν καί 
εθνικόν. Συνίστανται τά άρχεΐα ταΰτα είς έν βιβλίον δερματόδετον μέ 
φύλλα χάρτου χονδρά καί δυνατόν νά όνομασθή βιβλίον εσόδων καί έξό
δων τοΰ Ρουφετίου. Τοΰτο ώνόμασαν κώδικα καί άρχεται μέν άπό τοΰ 1831 
καί φθάνει είς τό έτος 1957, έχει δμως καί σελίδας χρονολογουμένας άπό 
τοΰ 1828, αιτινες προφανώς συνερράφησαν έκ τών ΰστέρων, δτε συνεκρο- 
τήθη έπισήμως τό ρουφέτιον.

’Εν τή πρώτη αΰτοΰ σελίδι άναγράφεται διά γραμμάτων καλλιγραφι
κών: «1831, Ίανουαρίου 8. Κώδιξ τοΰ ιερού έσναφίου τών γεμενετζήδων 
καί παπουτζήδων, έν ω καταγράφονται δνομαστί τά τε κινητά καί
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ακίνητα υποστατικά τών αύτών έσναφίων, άπερ σώζονται μέχρι τής 
σήμερον πρός διηνεκή τήν ασφάλειαν και έλθη ό Πανάγαθος Κύριος διά 
πρεσβειών τοΰ έν Ά γίο ις  πατρός ήμών Σπυρίδωνος αύξάναι και πληθύναι 
αύτάΜ Αμήν».

Έ κ τής συντάξεως τής επιγραφής και έκ τής ορθογραφίας φαίνεται δτι ό 
συντάξας ήτο έγγράμματος. Είς τάς έπομένας δμως σελίδας δέον κανείς 
νά έχη υπομονήν ίνα άναγνώση τινά έκ τών άναγραφομένων. Έ ν τή επο
μένη σελίδι καταγράφονται τά ονόματα τών κατά πρώτον συγκροτησάντων 
τήν συντεχνίαν τών μελών μετά μαστόρων, ύπομαστόρων, καλφάδων καί 
τσιρακίων τών γεμενετζήδων καί κουντουράδων έν δλω 65. "Ολα τά ονόματα 
γράφονται μέ τό υποκοριστικόν : Δημητράκις, Μιχαλάκις, Βλασάκις, Χρη- 
στάκις χωρίς έπώνυμον, είμή μόνον τό πατρώνυμον, έάν ήτο ό πατήρ έν 
τή ζωή καί άν δχι τοϋ ποτέ τάδε, τοΰ ποτέ Μιχαλάκι, τοΰ ποτέ Δημητρά- 
κι κ.τ.λ.

Είς έπομένας σελίδας έχει πάλιν τά ονόματα τών μελών τών άποτε- 
λεσάντων τήν συντεχνίαν εκάστου έτους, έπί λέξει : «1838: ’Ιδού σιμιονου- 
τοΰ ίσναφιοΰ τά δσα γρόσια έχι τό ίσνάφι μέ όμο(λο)για, πρός δνομα Για- 
κόβις 40 γρόσια. Λαμβάνι Νιδέλκος 70 γροσια Π αναγιοτις τοΰ Θανασι 
120 γρόσ. Κιριακις 10 γρόσ.» καί οΰτω καθ’ έξής. Τά μέν ονόματα μέ 
Ελληνικούς χαρακτήρας, τά ποσά δμως μέ τουρκικούς χαρακτήρας άγνω
στον διά ποίαν σκοπιμότητα. Ό μοίω ς: «1839 Στον "Αγιον Αθανάσιον 
μία όμολο(γ)ια 1000 γρόσια λαμβάνι Γιανουδις τό Θανας φουτσιτζί γροσ. 
50 ηδού τήν σουμα πρός δνομα τις ομολογίας Κουνσταντι Αναστας 100 
γροσ. Σταμάτις Σταμπολι 100 Τζινάρ Κονσταντί 30 καί {έξής. Γρόσ. 2.574

«1840: ελαβι δ Ποτουρογλους αναστασουδι απο ισναφ γρόσ. 25 Χα" 
Πουλιογλους Διμιτρακις 300 γρόσ. μια δμολο(ι)α».

«1841 : Ιδου η σουμα τις ομολογίας ήτοι γρόσ. 1810».
«1842 : Φτάνι ή μανα (κεφάλαιον) μέ τό διάφορο (τόκο) 3234 γρόσ. 

Ιδου δ λογαριασμός του έτους τούτου τις αρτοκλασίας
γροσ. 62 αλεύρι γροσ. 13 σαμόλαδου

» 21 ρακί » 5 διά μεκίκια (λουκουμάδες)
» 22 μέλι > 5 ψυστικά
» 20 μυρωδικά » 5 κρασί
» 40 διά δισπότ » 2 διά κραχτ
» 40 δια πανκάρ » 1 δια πριμικίρ
» 5 διά παπαδις » 1 χαρτιά διά μάστορι

» 9 διά ψαλτάδις γρ· 251».

’Από τοΰ έτους τούτου καί μέχρι τοΰ 1920 στερεοτύπως γίνονται 
όμοια έξοδα τής αρτοκλασίας καί τής εκλογής τοΰ προεδρείου διά παρα
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σκευής μεκιπίων (λοκουμάδο^ν) και κρασορακοκατανύξεως. Μεταβαίνον* 
τες είς τήν οικίαν τοϋ πρωτομάστορος μετά τήν άπόλυσιν τής έκκλησίας 
έσήκωνον τό ύψωμα, διά τοϋ Άρχιερέως ή ίερέως. Έγίνετο ή εκλογή μετά 
τήν λογοδοσίαν και έπηκολούθουν τά αναψυκτικά μέ αριθμόν δι’ έκαστον 
ικανόν λουκουμάδων (μεκικίων) τά όποια έπί 100 καί πλέον έτη ουδέποτε 
άπέλιπον.

Ά πό τοϋ 1856 ήρχισαν νά συνεισφέρουν καί διά τό μετόχι, τόν άγιον 
Τάφον, τά Σχολεία απ’ ευθείας πλέον καί όχι έμμέσως, διά τών έκκλησιών 
Άπό τοϋ 1860 έκάστη τών τριών έκκλησιών ένισχϋετο διά γροσίων 40, 50, 
60 έκ μέρους τοϋ Σωματείου τοΰτου.

'Ένας λογαριασμός παρουσιάζει κατά τό 1856 τήν περιουσίαν τοϋ 
Σωματείου ώς εξής : Λίραι οθωμανικοί 5 λουΐζια 3 Ροΰσσικαι 1 μετζίτια 
1 καί ψιλά.

Παραθέτομεν καί μίαν διάταξιν τής συνελεύσεως τοϋ Σωματείου 
κατά τών φοροφυγάδων. Οί γεμενετζήδες δηλαδή έλάμβανον δέρματα %ar 
τειργασμένα ή έκ Διδυμοτείχου ή έξ άλλης πόλεως τής Θράκης. 'Ό στις 
ήθελε νά πώληση δέρματα έπρεπε νά καταβολή καί άνάλογον ποσοστόν φό
ρου πρός τό έσνάφι.

Ιδού  ή διάταξις ήτις ΐσχυε περισσότερον άπό Νόμον.

«’Έτος 1871 δεκεμβρίου 12 ήμέρα τοϋ Α γίου Σπυρίδωνος τι θά γι- 
ρίσι καθε σαβατο καθε μάστορας τό κάν μπαστί (φόρον αίματος) θά δινι 
ένα 1 γρόσι κι άπο έξο δπιος μάστορις ταμπάκς (βυρσοδέψης) θά φέρι 
πράμα χορίς νά εροτα κριφά δέν έχι το δικέωμα νά παρι σαράντα παρα- 
διόν πράμα οπιος ιθελε κι λαθοσι κι πάρι πράμα νά ηνε ιπόχρεος νά δίνι 
πρός τοκο μια λιρα οθομανικη διά τούς πτωχούς». Ή  ποινική αυτή ρήτρα 
έτηρείτο άπαρεγκλίτως διότι περιεφρουρεΐτο τό συμφέρον τού Σωματείου 
καί κάθε μέλος ήτο ύποχρεωμένον νά συμμορφοϋται καί νά πειθαρχή.

Ταύτην τήν άπόφασιν υπογράφουν.
Χατζηαποστόλις βέβαιο Γιώργις βεβαιόνου
Χατζηπαναγιώτις βέβαιο Χ α " ’Ηλίας βεβαιόνου
Θεολόγις βέβαιό
Βαγγέλης βεβαιόνου κ.τ.λ.

Έ ν  τώ Κώδικι τούτφ καί έν έτει 1851 αναγράφεται μία χαρακτηρι
στική δωρεά τοϋ Σωματείου πρός τήν μονήν Κορνοφωλιάς έκ γροσίων 
1000 ήτις προφανώς θά είχε σκοπόν εθνικόν καί όχι ένισχύσεως τής μο
νής, ήτις άλλωστε ήτο εις άνθηράν οικονομικήν κατάστασιν.

«Γρόσια 1000 έδόθησαν είς τό μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς 
γρόσια χίλια διά μνημόσυνό τού ίσναφίου».
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Καθώς φαίνεται έκ τών δωρεών αί όποΐαι σημειοΰνται έν τώ Κώδικι 
ή τάσις ιερός κοινωφελή έργα ήτο πολύ μεγάλη, αί αγαθοεργοί δέ πράξεις 
τοΰ ίοναφίου άπειροι. Σωρεία ονομαστικών καταστάσειον εύρίσκεται είς τό 
άρχεΐον διανομής βοηθημάτων είς πτωχούς. Δι’ έθνικούς δέ σκοπούς συνέ- 
πραττον πάντα τά ίσνάφια συνεισφέροντα ύπό διάφορα προσχήματα ΐνα 
μή υποπίπτουν είς τήν άντίληψιν τοϋ δυνάστου. Έ φθασεν δ Κώδιξ ούτος 
είς τό έτος 1912 αναγραφών τά έσοδα καί έξοδα καθ’ δν τρόπον διετυπώθη 
άνωτέρω, άλλά καί κατά τόν σάλον τών Βαλκανικών πολέμων καί τοΰ 
πρώτου Εύρωπαϊκοΰ τοιούτου καθ’ οΰς τό ήμέτερον έθνος ύπέστη τά πάν* 
δείνα, δέν έπαυσαν τά έσνάφια δρώντα έθύοπρεπώς, διότι τώρα ήτο περισ
σότερον έπιβεβλημένη ή συσπείρωσις καί ή άλληλεγγύη τών ομογενών. 
Ιδ ο ύ  όλίγαι λέξεις σημειωθεΐσαι κατά τούς χαλεπούς έκείνους χρόνους 
τής δουλείας καί τοΰ τρόμου.

«Ή  άρτοκλασία έγινε εις τοΰ Νικολάου Βασιλείου τήν οικίαν τοΰ 
'Αγίου Σπυρίδωνος τοΰ έτους 1914. Οί μάστοροι καί οί καλφάδες ήταν 
στρατιώται είς τήν Τουρκίαν καί μόνον τά ονόματα μνημονεύθηκαν. Τό δέ 
191(5 έγινε ή άρτοκλασία (γράφει) μέ μερικούς μαστόρους δηλ. 8 καί οί 
άλλοι έλιπαν». Π ράγματι έλειπαν καί έλειψαν διά παντός διότι φοβε
ρά τάγματα τών εργατών τής Τουρκίας (άμελέ - ταμπούρ) άπεδεκάτισαν 
τό Έλληνικόν στοιχεΐον καί άπό 65 μαστόρους τοΰ ίσναφίου τών γεμενε- 
τζήδων άπέμειαν 8 καί έν άναλογίρ τών άλλων ίσναφίων. Σημειωτέον 
δτι, δτε οί δυστυχείς "Ελληνες Διδυμοτείχου καί περιχώρων ύπηρέτουν είς 
τά άνωτέρω έξοντωτικά τάγματα, τό Διδυμότειχον παρεδίδετο είς τούς 
Βουλγάρους διά συνθήκης Τουρκίας— Βουλγαρίας καί ή έπιδείνωσις τής 
θέσεως τών Ελλήνων ήτο τώρα διπλή. Ή  άρτοκλασία τοΰ ίσναφίου τού
του έχοντος τήν προσωνυμίαν τής Συντεχνίας σανδαλοποιών καί υποδημα
τοποιών έξακολουθεΐ τελουμένη καί σήμερον καί θά τελήται πάντοτε είς 
άνάμνησιν τών δσων ύπέστη τό έθνος μας κατά τούς χρόνους τής δουλείας 
άφ ’ ένός, είς τιμήν τοΰ προστάτου 'Αγίου Σπυρίδωνος καί ώς μνημόσυνον 
τών θεαρέστως έργασθέντων έπί αιώνα καί πλέον ώς καί τών μαρτυρικών 
θανάτων ύποστάντών ατυχών μελών τής Συντεχνίας είς τά εξοντωτικά 
τάγματα εργατών τής Τουρκίας ών τά ονόματα άτινα άναγράφονταί τώ 
παρόντι Κώδικι, έστωσαν πάνθεον ήρώων έθνικών.

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

Μ Ι Α Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Π Τ Υ Χ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ο Υ Σ  Μ Α Σ

Έ ξ  άφορμής τής λέξεως «Ζιντάν» («Φυλακή Καρόλου» Διδυμοτεί
χου) τήν οποίαν άνεγράψαμεν είς τό τραγικόν έπεισόδιον κατά τήν ήμέ
ραν τής πανηγύρεως τής Πεντηκοστής (Καλέ - παναϊρή) παραθέτομεν τήν



Δ. Μ Α Ν Α Κ Α  — - Συυταξ. Διδασκάλου 2 5 3

έξής άγνωστον λεπτομέρειαν μιας Ιστορικής ατυχής τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821 :

Είναι γνωστόν δτι ή Βόρειος 'Ελλάς, δηλαδή Θράκη κα'ι Μακεδονία, 
προσέφερον είς τόν βωμόν τής ελευθερίας αρκετόν αίμα. Ό  Πατριάρχης 
Κύριλλος Σερμετζόγλους, τέκνον τής άνθούσης άλλοτε Άδριανουπόλεως, 
άπαγχονισθείς μετά δεκάδων άλλων προκρίτων τής πόλεως ταύτης έν 
Άδριανουπόλει οπου εύρίσκετο ύπέργηρος έφησυχάζων, ό καπετάν Βισβύ- 
ζης και ή σύζυγός του Δόμνα Βισβύζαινα, ό καπετάν Κούταβος καί οί κα
τόπιν καπεταναΐοι Βαγγέλης, έκ Λαβάρων, καί Λάζος, έκ Διδυμοτείχου, 
καί άλλοι πολλοί· αποτελούν τά συμβόλαια καί τήν ίεράν παρακαταθήκην 
τής συμβολής τών μερών διά την άνάπτυξιν τού δένδρου τής ελευθερίας 
καί παράδειγμα διά τήν τωρινήν καί μέλλουσαν γενεάν τού ’Έθνους μας.

Ό  Εμμανουήλ Π απάς τραπεζίτης έκ Σερρών, δστις έγκαταλείψας 
πλούτη καί ευμάρειαν, ύψωσε τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως εις τήν πα
τρίδα του Σέρρας αλλά καί είς Χαλκιδικήν ύπήρξεν ή ψυχή τού άγώνος 
κατά τού δυνάστου Τούρκου, Ό  Γάτσος Ά γγελής καί Καρατάσος Ξαφη- 
ράκης καπεταναΐοι τής Ναούσης κατά τήν έπανάστασιν τής πόλεως ταύτης 
τό 1822, υπήρξαν οί μάρτυρες τής έλευθερίας τήν οποίαν έχάρισαν είς 
τους απογόνους των. Άλλά καί αΐ γυναίκες Ναουσαΐαι υπήρξαν ύπ’ άριθ. 
2 Σουλιώτισσαι. Έκεϊναι είς τό Ζάλογγον, αύταί είς τόν ποταμόν Άρα- 
πίτσα με τους αβυσσαλέους καταρράκτας του.

Μέ τά τέκνα των είς τήν αγκάλην έπροτίμησαν νά ριφθούν είς τά 
μαύρα καί ορμητικά νερά τού ποταμού τούτου, παρά νά συλληφθούν αιχ
μάλωτοι καί νά κοσμούν τά χαρέμια τών πασάδων καί αξιωματικών Τούρ
κων. Εΐχον δίκαιον. Τ ί τήν ήθελον τήν ζωήν ; "Οσαι, λοιπόν, δέν κατώρ- 
θωσαν νά φθάσουν είς τήν Άραπίτσαν δέν εΐχον καλυτέραν τύχην. Τάς 
εφαγε τό μαχαίρι τού κατακτητού καί άλλαι έγιναν σκλάβαι τών Τούρκων.

, 4Όσοι πάλιν άνδρες, κατόπιν ήρωΐκής εξόδου, κατά σχέδιον τής έξο
δοί τού Μεσολογγίου, έμειναν είς τήν ζωήν καί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, 
έκρεμάσθησαν εις τάς ύπαρχούσας άκόμη πλατάνους τού Ιστορικού κιόσκι 
τής Ναούσης καί τό θρόισμα τών ψύλλων των διαλαλά είς τά πέρατα τής 
γής τόν ήρωϊσμόν τών παλληκαριών τής πόλεως ταύτης καί τών περιχώ
ρων κατά τάς μαύρας έκείνας ήμέρας καί ώρας τάς οποίας διήλθον μέ τήν 
είσοδον τού Τυράννου εντός αυτής. Τά αγάλματα τών ήρωϊκών αρχηγών 
καί τό ήρώον τών πεσόντων εΰρίσκονται είς τήν θέσιν ταύτην διά νά υπεν
θυμίζουν είς τάς νέας γενεάς τό πώς οί δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Είναι 
τώ οντι τραγική ή ιστορία τής Ναούσης τόσον, δσον ηρωικοί, φιλελεύθε
ροι καί υπερήφανοι είναι καί θά είναι οί κάτοικοί της. Αί ίστορίαι καί τά 
έπη δέν γράφονται μέ άνδρας ψοφοδεεΐς, άλλά μέ παλληκάρια καί λεβέν
τες, οπως είναι οί Ναουσαΐοι... "Ας σταματήσω εδώ, διότι παρεσύρθην καί
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έξέφυγον τοΰ .θέματός μου. Θά δοθή πάλιν ευκαιρία νά ψάλω διθυράμβους 
και νά έξυμνησω τόν πατριωτισμόν τών Ναουσαίων κατά τόν Μακεδονικόν 
αγώνα 1903— 1908. Επανερχόμενος πάλιν είς τήν λέξιν Ζιντάν έξ ής 
ελαβον αφορμήν, σημειώ οτι αΰτη κακώς προσωνομάσθη «φυλακαί Καρό
λου», δηλαδή τοΰ βασιλέως τής Σουηδίας, δστις έπολέμησεν είς τήν Πουλ- 
τάβαν κατά τών Ρώσων, ένικήθη, καί καταφυγών τραυματίας έπί φορείου 
είς τήν Τουρκίαν συνελήφθη κατ’ άπαίτησιν αυτών καί ένεκλείσθη είς 
τήν φυλακήν Ζιντάν μετά τής συνοδείας του. Ή  φυλακή αυτή 
προϋπήρχε τοΰ Καρόλου, άπό Βυζαντινής άκόμη έποχής καί ένεκλείοντο 
είς αυτήν οί πολιτικοί κατάδικοι. Δέν έγινεν έπομένως άποκλειστικώς διά 
τόν Κάρολον άλλά, καθώς είπομεν, πολλά έτη ένωρίτερον ή σφΰρα καί ή 
σμίλη άτεχνου πετρά έλάξευσε είς τόν βράχον δστις εύρίσκεται δπισθεν τής 
έκκλησίας 'Αγίου ’Αθανασίου παρά τήν Μητρόπολιν, σπήλαιον βάθους 2 
μέτρων περίπου άπό τήν έπιφάνειαν τής γής καί δχι δπως υπάρχει θρΰ- 
λος κατεβίβαζον τους καταδίκους διά σχοινιού. "Άλλον είναι έκεΐνον τό 
Ζιντάν, τό όποιον, πράγματι, έχει βάθος πολΰ, άλλά τοΰτο εύρίσκεται με
ταξύ τών χωρίων Κυανής καί Βρυσικών καί ονομάζεται Ζιντάν-τεπέ. Τάς 
φυλακάς τοΰ Καρόλου περιέγραψε πληρέστατα έν τοΐς «Θρακικοΐς» ό άεί- 
μνηστος Ά χιλ. Σαμοθράκης. Ό  Σουλτάνος διά τήν καταστολήν τής έπα· 
ναστάσεως Σερρών— Χαλκιδικής καί Ναούσης άπέστειλε τόν στρατηγόν 
αΰτοΰ Άβδούλ-Άββούτ-πασάν. Είς τά άνωτέρω μέρη δι’ ευκολίαν τόν ονο
μάζουν Λουμπούτ - πασάν. Ά φοΰ κατέστειλε διά πυρός καί σιδήρου τήν 
έπανάστασιν τών δύο πρώτων σαντζακίων, κατέληξεν είς τήν πόλιν Νάου
σαν, ήτις έπανεστάτησε ύπό τήν άρχηγίαν Γάτσου καί Καρατάσου καπε- 
ταναίων. Έ π ί τή πληροφορίρ τής έλεύσεως τοΰ Λουμπούτ-πασά μετά πο
λυαρίθμου στρατοΰ, συγκεντρώσαντες έντός τής πόλεως καί τά χωρία Γκί- 
μνοβα, Κουτσούφλιανη, Περισόρι, Δαρζίλοθον, Κοπανάν κ.τ.λ. άπεφάσι- 
σαν νά άντιτάξσυν άμυναν καί νά άποθάνουν μαχόμενοι. Ή  μάχη άρχί- 
ζει. 01 'Έλληνες μάχονται ήρωϊκώς. Τό τηλεβόλον τοΰ Λουμπούτ άπό τήν 
θέσιν τοΰ σημερινοΰ φυτωρίου Λαναρά προξενεί ζημίας είς τήν πόλιν. Οί 
Ναουσαΐόι ακλόνητοι. Παρέρχονται ώραι καί ήμέραι άγωνίας. Τά τρόφι
μα ήρχισαν έλαττούμενα. Τά πολεμεφόδια επίσης. Ό  κλοιός γίνεται στε- 
νώτερος. Άποφασίζεται έξοδος τήν νύκτα. Ξιφήρεις έξέρχονται καί σκορ
πίζουν τόν θάνατον είς τούς έχθρους. ’Ολίγοι δμως κατορθώνουν νά δια
περάσουν τόν κλοιόν. Πολλοί συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι καί μηδενός 
έξαιρουμένου άπαγχονίζονται είς τάς ίστορικάς πλατάνους τής Άκροπό- 
λεως Κιόσκι. Τότε αί γυναίκες ρίπτονται είς τά άβυσσαλέα ΰδατα τής Άρα- 
πίτσας έχουσαι είς τάς άγκάλας τά τέκνα των. Ό  Λουμπούτ γίνεται κύριος 
τής πόλεως. 'Ό πω ς ό πλούτος είναι έφήμερος είς τούς άνθρώπους καί μά-
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λίστα όταν κερδίζεται μέ μέσα αθέμιτα, οϋτω και ή δόξα δταν είναι βαμ
μένη μέ αίμα αθώων είναι προσωρινή.

Τδν Άβδούλ-Άββούτ-Λουμπούτ τδν διαβάλλουν είς τδν Σουλτάνου 
δτι δεικνύει σημεία άνευλαβείας και ανυποταξίας προερχόμενα έξ έπάρσεο^ς 
λόγω τών κατορθωμάτων του. Ό  Σουλτάνος διατάσσει τήν σύλληψιν καί 
μεταγωγήν του είς Διδυμότειχου, δπου ρίπτεται είς τήν τρομεράν φυλακήν 
Ζιντάν. Έ ν τη ύγρρ ταύτη φυλακή διαμένει έπί έξάμηνον, έως ού προκύ- 
ψουν στοιχεία ενοχοποιητικά. Διαπιστοΰται η κατηγορία καί αποστέλλει 
Κούρδους εφίππους δημίους —  σιδηρόδρομος δέν υπήρχε τότε — οί όποιοι 
παραλαμβάνουν τδν Λουμπούτ έκ τής φυλακής καί τδν οδηγούν είς τδν τό
πον τής έκτελέσεως. Κ αθ’ όδδν παρακαλεΐ νά τδν ελευθερώσουν, ώς ήκουον 
οί περίοικοι Χριστιανοί, καί προσφέρει χρήματα πολλά —  τις οίδε πόσα 
συνεκέντρωσεν έκ τών πόλεοτν καί χωρίων τών τριών σαντζακίων,— άλλ1 
ούτοι άκαμπτοι θέλουν νά έκτελέσουν τήν διαταγήν τού Σουλτάνου. Σύρουν 
τδν δοξασθέντα πασάν είς τήν πλατείαν έμπροσθεν τής νύν οικίας τού κ. 
Γ. Γιαρματξή, τδν υποχρεώνουν νά γονατίση, άποκόπτουν τήν κεφαλήν του 
καί τοποθετήσαντες έντδς δισακίου τήν μεταφέρουν πρδς τδν Σουλτάνου.

Τούτο ήτο τδ τέλος τού αιμοσταγούς θηρίου, τδ όποιον έβαψε μέ άθώον 
αίμα ραγιάδων τήν Μακεδονικήν γήν. ’Ή ξιζε τοιαύτης τιμωρίας. Ή  Θεία 
δίκη τδν κατεδίκασεν δπως έπρεπεν. Ή  πλατεία δπου έξετελέσθη καί έκτε- 
λούντο καί άλλοι τήν έποχήν έκείνην ώνομάζετο Βεφά-γερή =  Θανάτου 
τόπος.

Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η —  Σ Α Ρ Α Ι —  Κ Ο Υ Σ Κ Ο Υ Λ Α Σ — Κ Α Λ Ε  Π Α Ν Α Ύ Ρ Η  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ

Είς τδ άνώτατον σημεϊον τού Καλέ (Φρουρίου) είς τδν τελευταΐον 
έξώστην τού Σαραϊού ( ’Ανακτόρου) υπάρχει έδαφος λεΐον έκτάσεως 4— 5 
στρεμμάτων, δπου εύρίσκονται τά λεγάμενα καγιάνια, όνομαξόμενον Κού- 
σκουλας. Ή  λέξις αύτή είναι παραφθορά τής Τουρκικής κίζ-κουλέ ήτοι πύρ
γος τής κόρης, τής Βασιλοπούλας δηλονότι. Είναι γνωστή ή θέσις αύτή είς 
όλους τούς Διδυμοτειχίτας, διότι είς τήν νεαράν των ήλικίαν εϋρισκον άσυ- 
λον, μακράν τών όμμάτων τής Τουρκικής Α ρχής καί τού δχλου, είς παίγνια 
καί παντοίας έκδηλώσεις ’Εθνικής έξάρσεως καί οργασμού. Έ κεΐ έψάλ- 
λοντο θούρια, έχορεύοντο χοροί έθνικοί ώσεί ό τόπος ούτος νά άπετέλει μέ
ρος τού έλευθέρου Ελληνικού Κράτους. Φόβος παρεξηγήσεων καί συνεπειών 
δέν ύπήρχεν. Είς τήν θέσιν ταύτην καί είς τδ Β.Δ. μέρος υπήρχε πύργος 
τετράπους κατά τδ 1)3 καί κυλινδρικδς είς τδ άνω μέρος, αρκετού ύψους 
λίθινος καταλήγων είς έξαγωνικδν παρατηρητήριον μέ έξ μεγάλα παρά
θυρα καί ή άνοδος έπ’ αύτού έγίνετο μέ λιθίνην κλίμακα έσωτερικήν. Ή  
στέγη τού παρατηρητηρίου ήτο θολωτή λίθινη τδ δέ άνω μέρος ήτο έξώ- 
,στης μέ έπιφάνειαν λίαν καί χαμηλά κράσπεδα. Τδ παρατηρητήριον τούτο
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έχρησίμευε διά νά διέρχηται ή Βασιλοπούλα (αί, κόραι τών Βυζ. Βασιλέ
ων) τάς ώρας τής σχολής της όπόθεν άπελάμβανε τή θέαν τών άπειροκάλ- 
λων τοπείων τοΰ Διδυμοτείχου, τά όποια έσχηματίζοντο με τάς κατάφυτους 
πεδιάδας καί κοιλάδας τών ποταμών 'Έβρου καί Κιζήλ-δελή-δερέ (Έρυθρο- 
ποτάμου) καί τάς κατάφυτους μέ όργιάζουσαν βλάστησιν δχθας αυτών καί 
λαχανοκήπους. Παρεϊχεν ό πύργος οΰτος ορατότητα μοναδικήν μέχρις Ά - 
δριανουπόλεως. Ή  στέγη του έπί τής οποίας άνέβαινον μέ λιθίνην κλίμα
κα έχρησιμοποιεΐτο δι’ εκπομπήν όπτικοΰ τηλεγράφου τήν νύκτα διά πυρ
σών καί παρατηρητήριον κατοπτεύσεως τών πέριξ είς περίπτωσιν επιδρο
μών λαών εχθρικών πρός τό Βυζαντινόν Κράτος. Ό  άνωτέρω περιγράφεις 
πύργος ύφίστατο μέχρι πρό 100 περίπου ετών καί ύποστάς ρήγμα— προ
φανώς έκ σεισμού —  κατηδαφίσθη ύπό τών Τουρκικών Α ρχών ινα διά τών 
λίθων έπιστρωθούν ο'ι δρόμοι τής αγοράς Διδυμοτείχου. 'Οσάκις λοιπόν, 
παρουσιάζετο κίνδυνος έπιδρομής αλλοφύλων, καί τοιαϋται έπιδρομαί έγι
ναν πολλαί κατά τόν 12ον αιώνα ύπό Κουμάνων καί Βουλγάρων, οί κά
τοικοι Διδυμοτείχου έγκαταλείποντες τάς οικίας των κειμένας έξω τοΰ 
φρουρίου έσπευδον μετά τής φρουράς αύτών καί ένεκλείοντο έντός κλείον- 
τες καλώς τάς σιδηράς θύρας τοΰ φρουρίου καί κατελάμβανον τάς έπάλξεις 
άφ’ ών έπιτίθεντο κατά τών άποπειρωμένων νά άναριχηθοΰν έχθρών, ρί- 
πτοντες κατ’ αύτών λίθους καί βέλη καί πάν δ,τι ή πολεμική τέχνη τής 
έποχής έκείνης διέθετεν. Έναπέθετον άρκετάς τροφάς είς τά κοιλώματα 
τών κυλινδρικών καί παραλληλοπέδων πύργων συνισταμένας είς σίτον, αρα
βόσιτον καί ιδίως κέχρον δστϊς είναι αντοχής μεγαλυτέρας είς τήν πολυ
καιρίαν. Τούτον ήλεθον είς ανεμόμυλον κείμενον ολίγον ΰπερθεν τοΰ τοπ- 
χανά οπου ή σημερινή πευκόφυτος θέσις καί έψηνον άρτον είς φούρνους εν
τός τοΰ φρουρίου εύρισκομένους. "Τδωρ έπρομηθεύοντο διά τής νερόπορτας, 
παρά τήν ’Αρμενικήν έκκλησίαν 'Αγίου Γεωργίου Παλαιοκαστρίτου, έκ 
τών Πηγαδιτσίων καί έν έσχάτη ανάγκη έκ τοΰ Πενταζώνου. Ε ίς τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην έπαυε πλέον τό παρατηρητήριον τοΰ πύργου νά παρέχη 
θέαμα είς τήν Βασιλοπούλαν διότι κατελαμβάνετο τοΰτο ύπό άξιωματού- 
χου παρατηρητοΰ, δστις κατώπτευε τά πέριξ καί είδοποίει τήν φρουράν διά 
τό σημεΐον άπ’ δπου ένεφανίζετο ό έχθρός. Τό ήμισυ τής πόλεως Δίδυμο 
τείχου περιερρέετο ύπό τοΰ ήμίσεος Έρυθροποτάμου (Κιζίλ-δε?„ή-δερέ), τό 
δ’ έτερον ήμισυ διά τοΰ άλλου ήμίσεος ποταμοΰ στρεφομένου διά μεγάλης 
καταπακτής παρά τήν κλινικήν κ. Τιρρή καί διοχετευομένου διά βαθέος 
χάνδακος άρχομένου άπό τήν συνοικίαν Χλόης καί καταλήγοντος είς συνοι
κίαν ’Άμμου, δπου έχύνοντο τά ΰδατα καί σήμερον ονομάζεται ή θέσις 
ντολμαλίκ (έπίχωσις). Ό  βαθύς οΰτος χάνδαξ δέν απείχε τοΰ σημερινού 
μεγάλου τζαμιού παρά πεντηκοντάδα μέτρων άνατολικώς. Οΰτω πρός πλη- 
ρεστέραν όχύρωσιν τοΰ Διδυμοτείχου μετεβαλλετο τοΰτο εις νη-
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σΐδα και ό εχθρός έπρεπε νά διέλθη πρώτον τόν χάνδακα ή τόν ποταμόν 
δια νά φθάση προ τών τειχών.

Κατά μίαν περίπτωοιν τοιαΰτην έκ τών πολλών επιδρομών κατά τής 
πόλεως ταύτης, ήτις τρις έκάη, έπυρπολήθη όλοσχερώς, δπως αναφέρουν τά 
τοπικά ιστορικά γεγονότα, ύπό τών Βουλγάρων τήν φοράν ταύτην κατά 
τό 1257 προφανώς, καθ’ ήν δεινώς έλεηλάτησαν καί κατέκαυσαν τήν έξω 
τοϋ φρουρίου πόλιν, οί κάτοικοι τοϋ Διδυμοτείχου έσώθησαν κατά τόν έξης 
περίεργον τρόπον, δπως μεταδίδεται άπό γενεάς είς γενεάν ιστορική παρά- 
δοσις. Εϊχον πληροφορίας δτι ό εχθρός πλησιάζει. Οί κάτοικοι είσήλθον 
εντός τοϋ φρουρίου έγκατασταθέντες είς τά πολυάριθμα λαξευτά σπήλαια 
’Έλαβον τροφάς άρκετάς καί έκλεισαν τάς θύρας (καλέπορτες). Τά πάντα 
ήσαν έτοιμα δι’ άπόκρουσιν έπιθέσεως. Ό  παρατηρητής ειδοποιεί δτι ό εχ
θρός προελαύνει έξ δλων τών μερών καί φθάνει προ τού ποταμού καί τού 
διοχετευτικοϋ χάνδακος τούς οποίους διέρχονται άνέτως ξηρούς τελείως δν- 
τας καθ’ δτι ό μήν ήτο ’Ιούνιος καί ό χείμαρρος Έρυθροπόταμος δέν εΐχεν 
ούτε σταγόνα νερού. Φθάνει προ τών τειχών καί έπιτίθεται πρός άνάβασιν 
καί έκπόρθησιν τοϋ φρουρίου. ’Αποκρούεται πεισμόνως. Αί μάχαι διεξά
γονται τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, ό εχθρός συμπληρώνει τάς απώλειας του 
δι’ έφεδρικών στρατευμάτων του. Α ί ήμέραι παρέρχονται καί ή έκβασις 
τοΰ άγώνος δέν αποκλίνει υπέρ ούδενός. Μέ τά σύγχρονα μέσα τού πολέμου 
οί πολιορκούμενοι άνθίστανται γενναίως. Ή  υπεροχή είς αριθμόν τοϋ έχ- 
θροϋ έπί σειράν ήμερών άνανεώνοντος τάς δυνάμεις του ήρχισε νά θορυβή 
τούς πολιορκημένους. ’Ενισχύουν τό φρούριον έξ ’Ανατολών, αδυνατίζει τό 
Δυτικόν. Καταρρέει μέρος τού τείχους άπό Βορρά, αυθωρεί έπισκευάζεται 
ύπό τού μηχανικού, άλλά καταρρέει άλλο σημείον καί σπεύδουν έκεϊ. Ή  
τύχη τών πολιορκημένων άποβαίνει επικίνδυνος. Ή το  ή νύξ τού Σαββάτου 
πρός τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής, καθ’ ήν άπεφασίσθη νά δοθή τελική 
καί άποφασιστική μάχη μέ έξοδον τών Ελλήνων έκ τοϋ Φρουρίου. Πάντες 
οί μάχιμοι είς τάς θέσεις των. Οί γέροντες, γυναίκες καί παιδιά μεταβαί
νουν άφ’ έσπέρας είς τήν έκκλησίαν τού ’Ιησού Χριστού έντός τοϋ Φρου
ρίου, προσεύχονται γονυκλινείς ένώπιον τής είκόνος τού Σωτήρος καί πα- 
ρακαλούν δακρύοντες νά σώση αυτούς ένισχύών τά δπλα τών μαχομένων 
διά τήν έλευθερίαν των. Άνασηκώνουν τέσσαρες τήν εικόνα τού Σωτήρος 
καί έν δεήσει καί ψαλμούς λιτανεύουν αυτήν μέχρι τού 'Αγίου ’Αθανασίου 

' έντός τού Φρουρίου. ’Εναποθέτουν τήν εικόνα έμπροσθεν τής είκόνος τοϋ 
'Αγίου ’Αθανασίου καί μετά δίωρον προσευχήν αύθις έπαναφέρουν τήν ει
κόνα τού Χριστού είς τήν θέσιν της καθ’ δμοιον τρόπον λιτανείας. Π άν
τες διέρχονται κάτωθεν αύτής ώσεί έπιτάφιον καί άφού έτοποθέτησαν πλέον 
τήν εικόνα είς τήν θέσιν της έκαστος μετέβη το μεσονύκτιον είς τό κατά
λυμά του ίνα άναπαυθή καί τή έπαύριον παράσχη τήν βοήθειάν του είς τούς
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μαχομένους. Τάς μεταμεσονυκτίους ώρας αρχίζει νά πίπτη ραγδαία βροχή 
καταρρακτώδης και μέχρι τής πρωίας ό Έρυθροπόταμος πλημμυρίζει μέ 
βορβορώδες καί κατέρυθρον ΰδωρ, το όποιον διαχωρίσαντες οί πολιορκη- 
μένοι διά τής καταπακτής, μεταβάλλουν είς νησίδα. 'Ο  εχθρός χωρίς νά 
άντιληφθή περικυκλοΰται καί εΰρίσκεται μεταξύ υδατος καί τειχών. ’Επι
τίθενται τώρα οί "Ελληνες δ ι’ έξορμήσεως έκ του Φρουρίου καί άλλους τών 
εχθρών συλλαμβάνουν, άλλους φονεΰουν καί άλλοι ριπτόμενοι είς τό ρεύμα 
πνίγονται. Οί Διδυμοτειχΐται σώζονται. Ό  εχθρός φεύγει κατησχυμένος. 
Είς ένδειξιν δμως ευγνωμοσύνης διά τήν σωτηρίαν των επιστρέφουν είς τό 
φρούριον, δπου λιτανεύουν πάλιν τήν εικόνα τού Σωτήρος, τώρα με ομαδι
κήν -ψαλμωδίαν καί επιδίδονται είς ευωχίας, χορούς καί αγώνας έπί τής 
θέσεως τού Κούσκουλα, καθιερώσαντες πανήγυριν έτησίαν. "Εκτοτε ή λι
τανεία αύτή καί ή πανήγυρις έτελούντο κατ’ έτος τήν ήμέραν τής Π εντη
κοστής, καθ’ ήν έλάμβανον χώραν έν τώ είρημένω πεδίω τοϋ Φρουρίου πα- 
λαΐστραι μέ έπαθλα, χοροί καί παντοΐαι έκδηλώσεις έπινικείων. Μέ τήν κα- 
τάληψιν τοΰ Διδυμοτείχου υπό τών Τούρκων τό 1261 ή πανήγυρις έξηκο- 
λούθει νά γίνεται διότι οί Τούρκοι δχι μόνον έσεβάσθησαν καί έπέτρεψαν 
αύτήν άλλ’ έλάμβανον μέρος καί αύτοί είς τάς παλαίστρας καί πολλοί τών 
πλουσίων έξ αύτών ήθλοθέτουν. Μέχρι τοϋ 1940 έξηκολούθει μέ τήν αύτήν 
πάντοτε ζωηρότητα νά γίνεται ή πανήγυρις αυτη μετατοπισθεΐσα έκ τού 
φρουρίου έλλείψει έπαρκούς χώρου καί υδατος είς τήν πεδιάδα Χλόης 
(Τσαΐρια) προηγουμένης πάντοτε τής ανωτέρω περιγραφείσης λιτανείας. 
Μετά τόν πόλεμον δμως τού 1940 περιωρίσθη είς μόνην τήν λιτανείαν καί 
όλίγον χορόν έντός τής πόλεως καί συν τώ χρόνφ κατατείνει νά άτονίση 
τελείως καί νά έκλειψη διότι δέν δίδεται ή δέουσα σημασία έξ άγνοιας προ 
φανώς τού ιστορικού της, δέν τυγχάνει κρατικής άντιλήψεως, προστασίας 
καί τονώσεως καί δέν δίδεται ή δέουσα θρησκευτική καί έθνική αίγλη.

Τ ί κρίμα νά έκλειψη όλοσχερώς μία τοιαύτη προγονική παρακαταθήκη 
καί ωραία Ιστορική παράδοσις! !

Κατά τό 1888 τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής άνεστάτωσε καί ένέπλησε 
λύπης τό Διδυμότειχον καί τήν περιφέρειαν ολόκληρον τό έξής θλιβερόν 
έπεισόδιον:.

Ο ί προσκυνηταί τών πέραν τοϋ "Εβρου χωρίων έφθανον τήν πρωίαν 
είς Διδυμότειχον διαπεραιούμενοι μέ σχεδίας δυναμένας νά μεταφέρουν 50 
περίπου άτομα. Τήν πρωίαν έκείνην διά νά προλάβουν οί πανηγυρισταί τό 
πλεΐστον νέαι ήρραβωνισμέναι τήν θείαν λειτουργίαν είσήλθον περισσότεροι 
τής αντοχής τής σχεδίας παρά τάς διαμαρτυρίας τών πορθμέων ήτις κατα- 
ποντισθεΐσα παρέσυρεν είς τόν βυθόν τοϋ "Εβρου ολους τους νέους και νεα- 
νιδας καί έθρηνήθη ό πνιγμός δεκάδων έξ αύτών. Ή  λαϊκή μούσα συνέθεσε
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έλεγείαν, ήτις κατ’ έτος έκτοτε έψάλλετο είς άνάμνησιν τοΰ θλιβερού 
γεγονότος.
’Αλλάξουν μάνεις κι πιδιά 
κι πιθιρές κι νΰφεις 
άλλάζ καημέν Λιμπιράκνα 
δυο κουρίτσια κουπέλεις 
Τώνα βάξ του τιρλικάκ 
κι τάλλου τοΰ σκαλένιουτ (κεντητό 

φουστάνι), 
περνούν κηριά στα χέριατς 
λαμπάδεις στήν πουδιά τς 
κι στοΰ Χριστό παένουν

Κ ι’ άγιον Χριστός δέ σκώνουνταν 
κόσμους για νά πιράσουν 
κανένας δέν κατάλαβε ι 
μόν γέροντας κατάλαβει 
Κόφτει πιδιά τις γκάϊδεις σας 
κουρίτσια τά τραγούδια 
θά γίν ένα φουν(ι)κό 
ένα μεγάλο θάμα 
Θά χάσουν κόσμους τή ζουή τς 
γιατί καράβ μπατίκουσι 
κι τοΰ καράβ μπατκώνει.

Ε Ν  Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο Ν  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ο Ν  Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ ΙΝ  Τ Η Σ  Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Είς τήν προηγουμένην άφήγησιν τοΰ Ιστορικού τής Πανηγύρεως τής 
Πεντηκοστής έν Δίδυμοτείχω (Καλέ-παναϊρή) εΐπομεν δτι έλάμβανον χώ
ραν παλαΐστραι, πανάρχαιον Ελληνικόν αγώνισμα, μέ έπαθλα σοβαρά, ήρ- 
χοντο δέ παλαισται μέ φήμην μεγάλην έξ δλων τών πόλεων καί χωρίων τής 
Θράκης καί Μακεδονίας, μάλιστα δέ, δπως ένθυμοϋμαι προπολεμικώς άκόμη, 
δηλ. πρό τοΰ 1940 ήρχοντο καί έκ Βουλγαρίας καί Τουρκίας διά νά άγωνι- 
σθοΰν καί λάβουν τό έπαθλον. Δυστυχώς, άπό ηθικήν ίκανοποίησιν τήν 
οποίαν ήντλει ό νικητής κατά τήν άρχαιότητα, τώρα ή νίκη κατήντησεν υλι
κή, δέν έπαυσεν δμως νά έχη καί τό ήθικόν μέρος. Είπομεν έπίσης δτι έλάμ
βανον μέρος είς τήν πάλην καί Τοΰρκοι παλαισται, άφοΰ καί ή Κυβέρνησίς 
των έσεβάσθη τήν πανήγυριν αυτήν, ώς μή θίγουσαν τήν έθνικήν καί .φυλε
τικήν άξιοπρέπειαν αυτών. Περισσότερον δμως ένδιαφέρον διά τήν παλαί- 
στραν έπεδείκνυον οί στρατιωτικοί διοικηταί τοΰ τόπου πασάδες, μοιραλάη- 
δες κ.τ.λ. καί πολιτικοί καημακάμηδες, μουτεσαρίφηδες κ.τ.λ. Αυτοί έθεώ- 
ρομν μεγάλην των τιμήν νά έχουν υπό τήν προστασίαν των Τούρκους παλαι- 
στάς, τους δποίους έτρεφον, ένέδυον καί έμισθοδότουν καί γενικώς έπροστά- 
τευον. Αυτοί πάλιν έκτος τής προπονήσεως ούδέν άλλον έργον έκαμνον καί 
ήσαν έτοιμοι διά πάλην είς γάμους καί πανηγύρεις. Ή  νίκη τοΰ παλαιστοΰ 
έθεωρεΐτο νίκη τοΰ προστάτου πασά, διότι εΰρεν άξιον παλαιστήν καί ή δια
τροφή του ήτο πλήρης. Εις έκ τών πασάδων τούτων πρό πολλών ετών είχε 
τόν τρομερώτερον παλαιστήν ό όποιος ένίκησε Τούρκους καί Ρωμηοΰς— δπως 
άπεκάλουν τότε τους "Ελληνας— καί έγινε τό δνομά του— τόν ώνόμαζον Σού- 
λιον Πεχλιβάν— θρύλος. Ούδείς άντιμετώπιζε πλέον αυτόν καί ή φήμη του 
ήρχισε νά άμβλύνηται. Ό  πασάς μίαν ημέραν καλεΐ τους προύχοντας τοΰ Δι
δυμοτείχου καί έρωτά άν γνωρίζουν κανένα παλαιστή άξιον νά παλαίση μέ
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τόν παλαιστήν Σούλιον. Οί πρόκριτοι 'Έλληνες απαντούν οτι είναι είς Έ λ 
λη ν, άλλ’ εύρίσκεται είς τήν φυλακήν Ζιντάν (φυλακαί Καρόλου) άπό πολ- 
λοΰ καιρού, φυλακισθείς δι’ άσήμαντον αιτίαν ύπό τού προκατόχου του. 
Ούτος, είπον, έντός τής ύγράς φυλακής έχασε τήν αρχικήν του δύναμιν, 
άλλ’ ϊσως έξερχόμενος και διατρεφόμενος καλώς, ν ’ αντιμετώπιση τόν Σού- 
λιον. Ό  πασάς διατάσσει τήν άμεσον άποφυλάκισιν τού Έλληνος τούτου 
παλαιστού άκούοντος είς τό όνομα Άρχοντή - πεχλιβάν, καί τήν παράδοσιν 
αυτού είς τούς προκρίτους τού Διδυμοτείχου. *Ητο μήν Φεβρουάριος, δη
λαδή 5 περίπου μήνας προ τής πανηγύρειυς τής Πεντηκοστής. Οί πρόκρι
τοι παραλαμβάνουν τόν Ά ρχοντήν καί αρχίζουν τήν διατροφήν του. Ούτος 
πάλιν ή'ρχισε τάς προπονήσεις του κατά τόν έξής δοκιμαστικόν τρόπον : 
’Αφού έπί 2— 3 μήνας συνήλθε, έκαμε σωρόν πηλού καί καθ’ ήμέραν ένε- 
πήγνυε τά δάκτυλά του έντός. Ό  πηλός έν δσω ήτο ύγρός έδέχετο τά δά
κτυλα τού παλαιστού, ολίγον δμως κατ’ ολίγον ξηραινόμενος άπήτει δύνα- 
μιν τεραστίαν, οπότε έμπήξας καί πάλιν τούς δακτύλους του έβεβαιώθη δτι 
είναι πλέον είς θέσιν νά παλαίση τόν Σούλιον.

Τήν ήμέραν τής πανηγύρεως αφού έπάλαισαν πρώτον οί αρχάριοι, 
κατά τά είθισμένα, καί οί μικροτέρας ολκής παλαισταί, έξεδύθη έπιδεικτι- 
κώς καί ό Σούλιος φορέσας τήν ειδικήν περισκελίδα έκ δέρματος (κιου- 
σπέτι), ήλειψαν αυτόν μέ ελαων δλον τόν κορμόν του καί τάς χεΐρας καί 
έξελθών είς τόν στίβον ήρχισεν επιδεικνυόμενος καί προκαλών. Ό  πασάς 
άπό τής έξέδρας παρηκολοΰθει πλήρης ίκανοποιήσεως διά τό άθλητικόν 
παράστημα τού προστατευομένου του καί τήν σωματικήν του άλκήν.

’Εξέρχεται καί ό Έ λλην Άρχοντή - πεχλιβάν ήλειμμένος μέ έλαιον 
καί φορών κιουσπέτι. Κάμνει ένα γύρον καί προκαλεϊ τόν Σούλιον. Ούτος 
μέ μειδιάματα ειρωνικά προσβλέπει τόν άντίπαλόν του Άρχοντήν, άλλά μέ 
τήν χειραψίαν άντιλαμβάνεται δτι δέν έχει κοινόν άντίπαλόν, άλλ’ επικίν
δυνον. Χάνει τήν αύτοπεποίθησίν του. Γίνεται ο δεύτερος γύρος καί κατα
φέρει κατά τού Ά ρχοντή κτύπημα έπί τού αύχένος διά νά τόν παραλύση. 
Είς τόν τρίτον γύρον επαναλαμβάνει τό κτύπημα έπί τής κεφαλής καή είς 
τόν τέταρτον, οπότε θά έπάλαιον πλέον, ήτοιμάζετο νά καταφέρη τρίτον 
κτύπημα. Αυτήν τήν φοράν ό Άρχοντής χάνει τήν ύπομονήν του καί ώς 
θηρίον έκμανέν επιτίθεται κατά τού Σούλιου, έμπηγνύει τά δάκτυλά του 
είς τήν κοιλίαν αυτού καί έξορύσσει τά έντόσθιά του. Ό  κόσμος δλος πε
λιδνός φεύγει. Ή  πανήγυρις διελύθη. ’Έ γινε γενική άναστάτωσις. Ό  
Σούλιος πέφτει νεκρός, άλλά καί δ Άρχοντή-πεχλιβάνης δέν έφάνη πλέον, 
ούτε ήκούσθη τί άπέγινε! ! Έ π ί πολλά έτη ούδείς "Ελλην έτόλμα νά άντε- 
πεξέλθη κατά Τούρκου παλαιστού πρός άποφυγήν έπεισοδίων.

Δ. ΜΑΝΑΚΑΣ 
Συνταξιούχος Δημοδιδάσκαλος



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστός γεν ν ά τα ι χα ρ ά  στόν κόσμο 
χ α ρ ά  στούν κόσμου στά  παλληκάρ ια .
Ή  Π α ν α γ ιά  μας σ α ρ ά ντα  μέρες 
σ α ρ ά ντα  νύ χτες  κοιλοπονοΟσε π α ρ α κ α λο υ σ ι 
τούς "Α ί Π οστόλους τούς ’Α ρ χα γγέλο υ ς. 
Βοηθήσατέ με σ ’ αύτήν τήν ώρα 
τήν ά γϊασ μένη , τήν βλογημένη.
Οί "Α ϊ Π οστόλοι γ ιά  μΟρα τρέχουν 
κ ι’ οί Ά ρ χ α γ γ έ λ ο ι  μαμές γυρεύουν 
δσου νά  πάνου  κι’ δσου νά  έρθουν 
ή Π α να γ ιά  μ α ς ξελευθερώ θκει 
ή Π α να γ ιά  μ ας ξελευθερώ θκει 
μέσα στίς δάφ νες μές τά  λουλούδια  (δίς) 
κάμνει τόν ήλιο καί τό φ εγγά ρ ι 
σαν ήλιος λά μ πει καί τό φ εγγά ρ ι.

’Ά ρ χο ν τες  μή τήν ά ρχό ντισ α  στή σκάλα κατηβαίνει 
στή σκάλα  τήν περ ίσκαλα  στά  μάρμαρα  στριμμένη. 
Γ υρ ίζ’ ά ρχόντης κί τή λέει γ υ ρ ίζ ’ κί τή ρουτάει 
Κόρημ κι’ άν ε ίσα ι ρ ο ϊδα ν ιά  κόρημ κ ι’ άν ε ίσ α ι ξάσπρη. 
— Κι’ άν θέλης νά μ α ι ρ ο ϊδα ν ιά  κι’ άν θέλης νάμ α ι 
ξάσπρη ά γόρα σ έ μι ξοπλαστήρ (χρυσό πλάστη) 
καί συρνικό ζουνάρ ι (ζώνη άσημένια) καί σκολα- 
ρίκια κ ιχρω τά  καλέμ  κι μή γρ ά μ μ α ς 
νά  σιοΟμη (κουνιέμαι) νά  λυγίζουμη νά φαίνητη 
τού γρ ά μ μ α .

"Ε να  μικρό μικρούτσικο. Σ ά β βα το  μέρα γεννήθηκι 
τήν Κυριακή βαφτίσκει, κ ι’ ή μ ά ννα  πού του 
β ίζανει κ ι’ ή ρ ό γα  άσημένια  κι του β ο υζίτσ ’ 
μ ά λ α μ α  κ ι’ ρ ό γα  άσημένια .
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