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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ (1778 - 1953)

TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΓΗΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΑΚΑ
Α ί εχ&όΰνις τών ιΘραχίχοιν» μετ' εΰχαριβτήοεως προβαίνουν εις την 

θτμιοΰίενίπν τής βιολόγου ναι εμπΕριπτατωμένης Ηρηγματείίΐς τον ιταλαι- 
μάγον* ΑιΛαακκ^ηυ, γηγενούς , * ,  Αημηϊ^ίαυ Μ<η<§*&:
«*IuTO0 [c Παιδείας Λιδυμτπίχομ «μι περ [χώρων*;

Ό  οηγ γραφτής, α*ίί προιτηυιινοίς του εντυπώοεις, εξ ιΐφηγήοεοον τών 
γέρον τηιτιίρων χαί Et κπατήμων πηγών, ώς xfti μι1 ιήιχά ton <ΐξιο jto^oeμτλ 
αχά\ψ , παρομοιάζει πολύτιμον ουλλογήν τής παλιμοτερας χαι νεωτερος επο- 
yiji;, μέ φίλοπονίαν 6f ύξιοίίαΰμαοτογ καί μέ αγάπην προς τήν πητοίήα του 
επαινετήν, ftίfist ζίοντηιγήι· εικόνα τών διαφόρων ψάαεων xu l έϊελίςΕων τής 
[[αινείας t:i; τήν .τόλιν καί όλόχληρογ ττήν κολυιτλη&ή περιφέρειαν τοΰ Αι- 
δυμοιείχοη. χατά τί) ν ζοφίομν χαι με ft ι άφ op η ΐοτορίχα γεγονότα onvfim· 
μένην εποχήν diro του 1 778— ]fl5 3 . Ή  με-λετη ταμ χ. Μονάχα πμοουοιάμΕί iftr 
ιιίτερον Evftiaipppov κυρίως δια τους κατοίκους Διδυμοτείχου, αλλ' ΙπεχτΕί’ 
ve irii και γε.νι χιό repo ν ε Ϊ ;  ολόκληρον την Θράχην, εν συνδυασμοί προ; τ.( 
διαδηηματι.σΐΪΕντα διάφορα ιστορικά mil πολίτικο γεγονότα, κατά τήν οχο· 
τίίνήν, ποληχάμοιντον xul ταραχώδη Εποχήν τής 6 ο τελείας, μέ τα οποί», 
ψνπιχον είναι, νΰ είναι ουνυφίιΰμΕνη, Ε ϊν « ι αξιον να σημείωσή «τι έκτος
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τΛν (3λλίι>ν δεινών, δεν κλεινόν κοΰ of ουνή^ει; διχηομοι και τη προοωπίχα 
;χαΟη τοιν τΕταγμενοίΐν διό τήν διοίκηοιν και εκτηίδευσιν τοπικήν παηαγσν- 
τοον, ατινα εδημιούργονν ολε^ρίαν διπ'ρΕεπν, εχΐ fiXtifln τών τοπι,κών οιΐμ* 
φερόνΤΦν. At διενίξεις αΐίται κφΐλανογ εις σημειΰν ώστε να Ιίΐκαλήταί ό 
Μητροπολίτης ενίοτε τήν |π£μβα(αν ιών τουρχικώγ καί ίίοΐΆγπ ρικών αρχών* 
μί: μεί&ιοιν τοΐ κόρους κ«ΐ της ά|ιθ;τ(>Ετείας χών έκ τώγ προνομίων απορ- 
ρεόγτΦν δικαιωμάτων τής Ελληνικής Έθνόϊητος.

Παρ* δλβ ταυ τα η φιλοτιμία των κατοίκων uni ή ε φταις :χρης πρόο
δον, παρειχον ενθαρρυντικό ιϊάραθείγμϊτα, τούτο δέ κατεφάνη χαί όταν ή 
Διοίχησις χαί ή Πολιτεία κεριήλίλον, μετά τήν Ελληνικήν κατοχήν, εις τήν 
ίκ τοΰ Κέντρου Ελληνικήν εςαρτησιν, ήτις έΰεώρησκγ ΰ πείρα ί τη τον fin* 
πολυν καιρόν τήν πυνεογΗβίαν χών (όρακικών nap αγόντων, μεχρις Stou όψο- 
μοιωθή και καγίω&ΐ όριοτιζώς ή κεντρική κρατική μηχανή.

Έκχιμώντες τήν Εργασίαν, τοΐι ΰνευ συγγραφικών ύςΐώοειον κ. Μα- 
νιίχα, συγχαίρομεν uixov &ιά τους κόπους και τήν {aiep τής 1Ι(ΐτρίδθς too 
και τής Παιδείας στοργήν καί αγάπην καί ε.0χο.οιεϋ« Ενα το παράδειγμά του 
εΐρη μιμητός και μεταξύ ΰλλων ουναδελφοον του, fy διαφόρων περιοχών 
τής Θράκης.

Ή  Σύνταξις τοϋ riFtHoSiKOv μας ΐπιίΗιμεΙ να συμπεριλάβη ϊΐς τας εκ- 
δόιίΕίς ιών «Θρακικών* παν οτι γράφεται και άφορρί ’Εθνικούς σκοπούς, 
και διαιωνίζει γεγονότα καί εποχάς άτι να δεν πρέπει να λησμονήίΜ/ν καί 
vu καλυφθούν ιΐπο χον πανδαμάτορα χρόνον.

Τ Α  « θ Ρ Α Κ ΐΚ Α »
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'"it ππρΰΰσα πενιχρά πραγματεία καταχρηστικούς ί)ά τιτλοφορηθή ί^Γ* 
στόμια Εκπαιδευτικής χΐνήσιως Διδυμοτείχου χ«ί περιχώρων». διόπ γνώρι
σμα ιστορικόν δεν εχει, 6 0έ υποφαινόμενος ούτε ιστορικός eI vcil ούτε συγ
γραφικήν ικανότητα Εχει καί οϋτε ποτεΐ^νειρεύθη τοιοντον τίτλον. Πώς 
όμως να ώνημαζετο αυτή, άφοΰ ή fin’ (ΐοίί>. 3 IJJ/3-1-53 διαταγή τοΰ κ. Έ -  
πιθεωρητοίί Δημοτικών Σχολείων Διδυμοτείχου, κατόπιν τ ς̂ όποιας προε- 
βημεν εις τήν σύνταξιν αότής, όιϊλιίμβανεν ιστορίαν τοΰ Σχολείου; Εύστοχος 
Οα ήτο ό τίτλος βΞυλλογή πληροφοριών περί πνευματικής 6vuπτύξεως τής 
πόλεως Διδυμοτείχου και περιφέρειας», ’Από αυτός καί εγώ ήρχισα καί 
σιγά σιγά εφθασα Εις τον χαρακτηρισμόν ΐ'Ια τορ ία ΐ. Διά την προοπαρειάν 
μου αυτήν έστάΟην τυχηρός' διότι ή '!ερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου μετά 
μεγάλης εΰχαριστήοεως εθεσεν εις την διώθεσίν μου όλα τά αρχεία της, 
οπό τά όποια συνελεξα τά περισσότερο στοιχεία η καλύτερον νά ε’ιπω όνΐέ- 
γριιήκι, διά να εύρίσχωμαι εις τήν πραγματικότητα. Πολυτίμους πληροφο
ρίας μ οι ίδω σαν επίσης και σί ολίγοι ίπιζώντες συμπολϊται μου υπερήλικες, 
οι όποιοι ήκσυον τύ γεγονότα εκ ιών προγόνων των η οί ίδιοι εζησαν αυτά 
εν Λιδυμοτείχω. Έ γώ , ώς γηγενής, προσέθεσα Εκείνα, τά οποία ήκουοα 
από τοί'ς προγόνους μου και εζησα μόνος τό γεγονότα καί οσα ενθυμούμαι 
από τήν μαθητικήν ζωήν. Προβαίνω συνεπώς, ανεπηρέαστος από προσωπι
κός συμπάθειας η ανΐιπαθείιις προς άτομα, εις μερικός κρίσεις γεγονότων 
και προσώπων και παρακαλώ τους πατρ ιώτας μου αναγνώστας να με συγ
χωρήσουν διό παρατηρηίλησομενας τυχόν σφαλερός κρίσεις ή παραλείψεις. 
Νομίζω ότι με τήν Ικτελεσιν τής ώς όνο) διαταγής του κ. 'Κπιθεωρηΐοϋ, 
εμρίσκομαι εις τήν ευχαριστόν θεσιν να φέρω με τήν μελέτην αυτήν, εις 
τήν μνήμην των ΐν τή ζωή εδώ καί αλλαχού εΰρισχομενών πατριωτών μου, 
ϊό σχολείο ν, εις το όποιον εφοίτησαν, τήν παιδικήν και μαθητικήν ζωήν 
των και γενικώς τήν πνευματικήν εζελιςιν τοΰ τόπου τής καταγωγής των. 
Πιστεύω οτι αϊτό θά τούς συγκίνηση καί οτι ευχαρίστως θα τό ανα- 
γνώοουν, "Αν ή παρούσα πτωχή μελέτη είναι πλημμελής καί ακατάλληλος 
να ονομάζεται ιστορία πνευματικής έξελιξεως τοΰ τόπου και εΐδικώς τοΰ 
Σχολείου, τό ύποΐΰν εχω τήν τιμήν να διευθύνω από ‘όθετίος, ας με: συγ
χωρήσουν καί ας διορθώσουν αυτήν j  τι μ πληρούν τες καί ΰναουνΐιίσοοντΕς
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την, ?<ρ* ίσον ίΐά παρουαίπαουν πραγματικότητα πληρεα τέραν. ‘ϊίγώ, τόΐϊ, 
προσωπικές θα χαρώ Si ότι. έγινα αφορμή ϊυρυτερας μελέτη  ̂ τον θέμα
τος τούτου.

Δίδυμό™ ιχον 2 1 — II  — Ιθη,ΐ.

Αη μ η τ ρ ι β ς  ΜΑΝΑΚΑΣ

Διευθυντής τού Λ' ϊχολτίον Διδυμοτείχου

Υ, Γ, Θεωρω ευχάριστόν ύποχρεωοιν νά τονίοω καί έςάριυ την ϊϊγενη 
προθυμίαν τοϋ έν Άθηναις Θρακιχοϋ Κίντραΐϊ xal ιδιαιτέρως τον έπΐ 
33ετιαν οννιχώς xfcl έιταξιώταΐα τροιδρεύοντος αύτοΰ x. ΦιΜ**θυ Μανον- 
η?, ιδού, επί όλο κλήρου; δεκαετίας Βοιλβντοϋ Θράκης καί κατ’ έπανάληψιγ 
Ύΐίονργοΰι διόΐι άνελαβον νά Ιΐιμέληθώσι τώ τής παρουσιάσεως, εις τον 
3 1 ον τόμον τά>ν «Θρα πικών», της ιτρηγμπτείας μου ταυ της καί να εκιρράοω 
προς αϊτούς τάς θερμότατος μου ευχαριστίας καί την άπειρόν μου ευγνωμο
σύνην, διότι μέ την τοιαύτην φροντίδα χαΐ σημαντιχην δαπάνην θΰ ξ έ 
ρουν εις φώ; καί θά κυκλοφορήσουν, τα τόοον ενδιαφέροντα διά την πα
τρίδα μας θέματα, Δέν πρόκειται χα) έγώ να θαυμάσω χαϊ νΰ επαινέσω το 
Λϊ^ΰπονδαστοΎ, λαμτίφον χα’ι ίΐτηιαγτ.ΆΟγ ίργογ, ίίπτρ δι’ ΐπίρ 31 ϊτϊάϊλ 
τοΰδε τόμων, thuv 300 χαΐ άνω σελίδων εχαστον, κατόρθωσαν τον άνειι 
προηγουμένου δ&λον να συγκεντρώσουν, εκτυπώσουν χαι κυκλοφορήσουν 
ιστοριχιί, επιστημονικά, λαογραφιζά x.i.ji; θέματα. αποκλειστικός Ενδιαφέ
ροντα την πατρίδα μας Θραχην, Έγώ έχ της περιοχής ταύτης της Θράκης, 
κα! £ν τή «ιριιγιαα του συνταξιούχου λιδασκάλου, με Εχχυλέ&νϊα ενθου
σιασμόν διά τα συντελεσθβνΐα, εύχοαιπ όπως ή άχτινοβόλος χαΐ φωτεινή 
Ί-,θνικτί δράσις τον Θρακιχοΰ Κέντρου, συν£γιοθ(ϊ προς ολοκληρωτικήν 
περίσωσιν των πνευματικών θησαυράν της άπωλεσθείσης αγαπητής μας 
Θράκης.

Λύγουοτος ]059. Λ, Μ.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ!

Ό  Τούρκος καταχτητής, χαθώς όμιλει έκιενώς καί ή Ιστορία 
μας, έδωκε προνόμια εις τόν 'Ελληνικών λαόν, άμα τή ύποδουλώσει 
του, διά νά περίποιηθη χαί έξυπηρΐτήοη, τάχα, αύτόν, έν τη πραγ- 
ματικότητι βμως, τοΰτο άπέβλεπεν είς -πολιτικήν σκοπιμότητα μάλ
λον, παρά είς τήν άνακούφισιν τοΟ δούλου 'Ελληνισμού. Έ ξ  άλλου 
τά προνόμια ιαΰτα δέν έφηρμόσθησαν όμοιομόρφως είς όλα τά μέρη 
τής Αυτοκρατορίας ή ουδόλως έπραγματοποιήθηυαν χαΐ άναλάγως 
ιών ουνβηκών έχάστου μέρους. Έςήγγειλαν Ελευθερίαν έχτελέαεως 
τών θρησκευτικών καθηκόντων τών ραγιάδων, πλήν ΰμΐύς 5ι' εκδο- 
σιν Αύΐοκρατορικοΰ φίρμανίου πρός άνέγερσιν ναίδρΐου είς τό πλέον 
άπαμεμακρυσμένον χωρίον, ΕχρειάΕετα πολυχρόνιος ένέργεια καί τις 
οΤδε, πόσα άλλα μέσα άπητοΟντο διά νά καμψθή ή Αύτοκρατορίκή 
βουλή. Πολύ περισσότερον δύσκολος ή μάλλον Ακατόρθωτος ήτο ή 
έκδοσις φίρμανίου περί Ιδρύσεως Σχολείου, διότι ό καταχτητής καλώς 
γνοορίζων τήν σημασίαν τής Παιδείας, ήθέλησε νά δώση πλήγμα 
κατά τοΰ έθνους και τής φυλής μα; δι" άπαγορεύσεως λειτουργίας 
Σχολείων, καθ' δτι ή Παιδεία ήτο έκείνη ή όποία θά συνεκράτει γλώσ
σαν. θρησκείαν καί έθνικάτητα. Οί διάδοχοι χοΰ καταχτητοΰ 
Μωάμεθ φαίνονται σκληρότεροι καί ώμότεραι. πλήν ίλαχί- 
στων έπιειχέστερσν πολιτευθέντων έναντι τοΟ υποδούλου 
Ελληνισμού. Ποσάκις Σουλτάνοι δέν ήθέλησαν νά έξον- 
τώσαυν τήν 'Ελληνικήν φυλήν μέ μίαν άπλήν διαταγήν έκδιδομένην 
εις οτιγμάς παροξυσμού τοΰ φανατισμού των ! ί ! Πόσοι τούτων κατέ
κριναν τήν πολιτικήν tou Μωάμεθ, διάτι παρεχώρησεν είς τούς "Ε λ 
ληνας προνόμια, λέγοντες, έκ καθολικού φανατισμού, άτι τά προνό
μια &ιά τούς άπιστους εΐναι έπιζήμια διά τήν Αύτοκρατορίαν !! J 
Πολιτικαΐ καί στρατιωτικαΐ άστοχίαι χαί άποτυχίαι. άπεδίδοντο είς 
τούς δυστυχείς ραγιάδες. Έξεμαίνοντο οί Σουλτάνοι, έλάμβανον 
άποφάσεις πλήρους έξοντώσεως, άλλά παρουσιάζει ο ό άπό μηχανής
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θεός, έζευμενίζοντο καί ιό  δύσμοιρσν γένος μας έσώζετο άπό τήν 
μανίαν των καί ιών βέβαιον άφπνισμόν 1 Τοιαύται περίοδοι ύπήρξαν 
πολλαΐ κατά τό διάστημα ιών προτων, i&iijt αίώνων τής Τουρκοκρα
τίας καί τά έξ αύτών δεινά τοΰ ύποδούλου 'Ελληνισμού υπήρξαν 
άψόρητα. Κατά τάς περιόδους ταύιας, ά,τι εΐχε δημιουργήσει δ ϋπά- 
δούλος διά τήν πνευματικήν του όνύψωοίν έκρημνίζετο καί έσαρώ- 
v e t o . Έπήρχετο γαλήνη καί κατηυνάζετο ή μήνις τοθ δυνάστου, ή 
διότι τούτον διε&έχετο άλλος Σουλτάνος ήπιώτερσς του προκατόχου 
του ή παρουσιάζοντο άζειαι έξοντωτικαί μεταξύ των διαμάχαι, άλ
λων καΐεχόντων καί άλλων έπιθυμοΰνΐων τάν θρόνον, έποινήρχιζε 
καί πάλιν τό Ελληνικόν ατοιχεΐον, έπωψελούμενον τής άνωτέρω 
καταστάσεως, τήν προσπάθειαν του πράς πνευματικήν άνάτασιν, τήν 
όποιαν πάλιν έματαίου άλλος διάδοχος του θρόνου ώμώτερος τοϋ 
προκατόχου του Τοιαύτας περιστάσεις καί μεταλλαγάς βλέπομεν πολ- 
λάς έν τη ίστορίςκ. Χαρακτηριστική ιής εύνοιας τών μεταβολών τούτων 
είναι ή έν τώ Κώδικι τής ίεράς Μητοοπόλεως Διδυμοτείχου ά να γραφή 
τής έξης πληροφορίας: «Τόέτος 1008 ’Ιουλίου Τ5 έξώαθη ώ Σουλτάν 
Μουσταφάς καί έβοισίλευοεν ό Σευλτάν Μαχμούτ. Τήν αότήν ήμέ- 
ραν δ Σουλτάν Μαυστσφάς έφόνευσε τάν Σουλτάν Σελίμ κ. τ- λ-». 
Ποιας άρά γε έλπίδας ετρεφεν ό έν μιςί γωνίςι τού Κωδικός άναγρά- 
ψας τήν εΐδηοιν αύτήν καί ποιοι πόθοι διηγείμονιο έν τή ψυχή αύτοϋ!!

Κατά τον τρόπον τούτον τών μεταλλαγών ή άνεκσυφιζετο όλί- 
γον ό Ελληνικός λαός ή έβυθίζείσ είς τά σκότη τής άμαθείας, 
ούδέποτε όμως επαυαεν έλπίζων είς τήν άνάστααΐν ταΟ Έ θνους, 
ούτε έλησμόνηοε τήν καταγωγήν του τήν Ελληνικήν καί τήν θρη
σκείαν του Χριστού. Κατά τάς ζοοερός αύτάς περιόδους ό παπάς 
καί τοΰ τελευταίου χωρίου έπαιζε τόν ρόλον του. Αυτός ήτο ό συν- 
δετήρ καί έκτελεστής τού συμβολαίου τού "Εθνους καί τών υποδού
λων. Αύτάς διετήρησε τήν θρησκείαν είς τά Ελληνόπουλα τής μαύ
ρης σκλαβιάς, άλλα καί τήν ψυχήν αύιών διεθέρμανεν έθνικώς καί 
διετήρηοεν άσβεστον τήν άγάπην πρός τήν πατρίδα καί τήν έλπίδα 
διά τήν άνάστασιν τοϋ "Εθνους. Τοιαύτη ήτο ή κατάσιασις τών υπο
δούλων μερών καί συνεπώς καί τών πόλεων καί χωρίων τής Θρά
κης. Τά Διδυμότειχαν, τώ όποιον ύτήρξε πάτε πρωτεύουσα τού Βυ
ζαντινού Κράτους, έγνώρισε στέψεις Αΰτοκρατόρων καί έδρεψε 
δάφνας νίκης κατά βαρβάρων έπιδρομέων, τίς οίδε δέ ποιας μορφώ
σεις καί τίνα έκπαιδευτήρια διετήρει τότε, εύρε 5έ τώρα τήν αύτήν 
τύχην μ£ τά άλλα ύπό&ουλα μέρη. Αέν λαμβάνομεν ύπ" οψει καθό
λου τά μεγάλα κέντρα, δπου διά λόγους σκοπιμότητας έπετράπη ή 
λειτουργία σχολείων υποτυπωδών, ούτε τά άξιόλογα σχολεία ώρι-
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σμένων Κοινοτήτων, έλαχίστων Καί τούτων, πλουσίων δμως εις άπό- 
δσσιν πυρήνων διά καλλιέργειαν τής έθνεγέρσεως- Λσμβάνομεν ύπ" 
όψει τήν πλειονότητα τών μικρότερων πόλεων και χωρίων, μακρών 
τών κέντρων Ευρισκομένων, όπως ιό Διδυμάτειχον, διά ϊά όποιον 
γράφεται ή μικρά καί λιτή αΰτή πραγματεία, σχβτικώς μέ τήν λει
τουργίαν σχολείου έν αΰτώ, όπερ κατά καιρούς ώνομάσθη σχαλειον 
θρησκευτικόν—σκοπίμως— κατόπιν Επαρχιακή Σχολή. Α λληλοδι
δακτική, 'Αστική καί τέλος Α' Δημοτικόν Σχολεϊον, καθώς καί 6ίά 
τήν έν -yivti πνευματικήν έπαρχίσκήν κατάστασιν.

Δυσίυχώς δεν δυνάμεθα νά περιορισθώμεν ξηρώς εις ιό θέμα 
τούτο, ήτοι νά όμιλήαωμεν άπ’ εύθείας περί Σχολείου, άν &tv λά· 
Ιδωμεν ύπ' όψιν μας καί άλλα στοιχεία καί παράγοντας καί πρό 
πάντων τήν κατώοτασιν τής κοινωνίας, ήτις ήτο προϊόν τής κατα
σ τ ά σ ε ις  τών τότε χαλεπών χρόνων καί τό είδος τοΰ Σχολείου, τό 
όποιον εΐναι τό έξάρτημα αυτής. Έπεκτεινόμεθα έπίσης καί 
πολύ πέραν τοΰ Διδυμοτείχου εις πόλεις τής Θράκης ώναφέροντες 
γεγονότα ψαινομενικώς μέν ξένα πρός τήν έκπαίόευσιν, σονυφα- 
σμένα ίίμως μέ αΰτήν, διά νά κατσλήξωμεν εις συμπεράσματα. Καί 
διά νά έπΐϊύχωμεν τούτο διηρέσαμεν τήν πραγματείαν εις περιό
δους καί έποχάς, πολεμικών I&ict γεγονότων, άτινα έπέδρασαν έπί 
τής πνευματικής καταοτάσεως τού δυστυχούς τότε τούτου μέρους, 
Ή πρώτη περίοδος άρχεται άπό τοΰ 1778—μή όπαρχάντων παλαιο- 
τέρων στοιχείων—μέχρι τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, ή δευτέρα 
άπό τοΰ 1821— 1878, ή τρίτη άπό τοΰ 1878— 18&7, ή Τετάρτη άπό 
τού 1 897— 1908, ή πέμπτη άπά τοό 1908 1912, ή έκτη άπό τοΰ
1912-1919 , ή έβδόμη άπό τοΰ 1919— 1923, ή όγδοη άπό τοΟ 1923— 
1940 καί ή ξνάτη άπό τοϋ 1940 μέχρι σήμερον.

ΓΊίρϊοδος πρώτη Ί 77Θ—1821,

Έν rQ Κώδικί Α' τής Ίεράς Μητροπάλεως εύρίσκονίαι πρακτικά 
συνεδριάσεων, είς τά όποΊα Μητροτολΐται ιών έτών 1778 —1821, άνα- 
φέρονιαι Παΐσιος, έτερος Παΐσιος 1797, Μελέτιος 1893— 1815, “Ανθι
μος 1815— 182ΐ, Οΰτοι προέιρεπον τούς χριστιανούς νά έχουν σΰνε- 
σιν, υπομονήν, καρτερίαν, ίιρός δέ όπως ερχωνται εις συνεννοήσεις 
μετά διαφόρων ισχυρών παϋόδων τής έποχήτ καί έναντι άδράς άμοί- 
βής, νά άναθέτουν τήν δισφύλαξίν των έκ τών κακοποιών Τούρκων. 
Τούτο εύγλώττως όμιλεΐ περί τής κρατοΰσης τότε καταοτάσεως, 
“Ετερον γεγονός παρέχει πιστήν ε!κόνα τής άθλιας καταοτάσεως 
καί τής δεινής θέσεως τών Ελλήνων τήν έπαχήν έκείνην ήτοι: Ένώ
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μέχρι του 1804 ή έβδομαδιαία άγορά έγίνετο τό Σάββατον, κατόπιν 
εισηγήσεων παρά τφ έκπροσώπιρ ιής Κυβερνήσεως, όλων τών άλλο- 
θρήσκων, μετετέθη αϋτη έν ήμέρα Κυριακή. Πάντες οί 'Έλληνες άπέ· 
αχόν τής άγοράς εις ένδειξιν διαμαρτυρίας. Επειδή δέ Λ άσκητεύων 
έν τή πλησίον τού Διδυμοτείχου ενρισκομένή Μονή τής Ζωσδόχου 
Πηγής, ίεροδιάκονος Παρθένιος άνιέδρασε σθεναρώς κατά τής άδι
κου καί ύκοβολιμιαίσς ταύτης άποψάσεως τοΰ κυβερνήτου,. δι* όμΐ- 
λιών έν τή έκκλησίςμ άναπτύσσων δτι τοΟχΰ άντίκειται είς τούς θρη
σκευτικούς ήμών κανόνας, παρεδόβη είς τόν φανατισθέντα όχλον 
καί ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον κατά τό 1905, Έ κτοτε  έχρειάσθη- 
σαν άγώνες καί μετά πολλά έτη μετεφέμθη καί ώρίσθη ήμέρα έβ&ο- 
μαδιαίας ώγοράς ή Τρίτη, ήτις καί γίνεται μέχρι σήμερον. ΖοφΕρω- 
τέραν είκόνα τής τότε καταστάσεως τών Ελλήνων παρέχει ιό γεγο
νός, δπερ είναι άναγεγραμμένον ΐίς τό κάΐάστιχον τών έπιτρόπων 
1819—1833 ήτοι ι «Παρεδώσαμεν το ποσόν τών 14,552 γροσίων καί 
παρόδων 28^ποσΰν ϋπέρογκον τήν έποχήν έκείνην—διατεθέν διά 
τήν ά π ελευθέριο σι ν σκλάβων γυναικών ‘ΕλληνΙδων έκ ιών Μόρτυ- 
&ων»--προφανώς βασιβουζούκων.— Κατά ΐήν περίοδον ταύτην, ώς 
είναι γνωστόν, έγίνοντο τοπικά! έ«τ ναστάσεις έν θεσσαλίφ, Ήπείρω 
καί άλλαχοΰ, ή καταστολή τών όποιων έγινετο κεραυνοβόλως καί οι 
μέν άνδρες έφονεύοντο ή κατέφευγαν είς ιά όρη, αί &έ γυναίκες έγί- 
νοντο αιχμάλωτοι τών Μόρτυδων, "Εν κύμα toloutiov σκλάβων γυ
ναικών εφθασεν είς Διδυμότειχον έί; Ηπείρου καί Θεσσαλίας, Με
ταξύ αύτών, ώς ώναφέρεται, ήτο καί μία κόρη ϊερέως. Ταύτας οί 
Δι&υμοτείχΐται ώπελ&υθέρωσαν καταβαλάντες τό άνωιέρω ποσόν είς 
τούς Μόρτυδας καί άπασαι έγιναν σύζυγοι τών καλυτέρων οικογε
νειαρχών τής έπαχής έκείνης, Σήμερον ύπάρχουν οίκογένειαι τών 
όποιων οί γόνοι προέρχονται έκ τυιούτων θεαρέστων συνοικεσίων. 
Τό άνωτέρω συγκινητικόν γεγονός κατοπτρίζει τήν ψιλογένειαν τών 
υποδούλων Ελλήνω ν καί τήν άν α τριχιά στ ικήν περίοδον τήν όποίαν 
δίήλθε τό ήμέτερον Γένος.

Πώς ήτο έπομένως δυνατόν νά λειτουργήση σχολεΐον έπίοημον ; 
Βλέποντες ΰμως ότι οί μειέπ&ιτα διάφοροι έπίτροποι καί δημογέρον
τες έγνώριζον άνάγνωσίν καί γραφήν όπωσ&ήποτε έξάγσμεν τό συμ
πέρασμα, ότι άν καί δεν ύπήρχον σχολεία λόγιρ τής ζοφερός κατα- 
στάσεως, ή Ελληνική γλώσσα καί τά γράμματα έδιδάσκοντο οίκοι 
ύπό μεγαλυτέρων μελών τής οικογένειας πρός τούς μίκροτέρους 
κατά μόνας ή καθ' όμάδας παιδιών τών περίοικων. "Οπου δηλαδή 
καί όπότε 6έν ήτο δυνατή λειτουργία σχολείου καί κρυψοΰ άκόμη, ή 
οικογένεια άνελάμβανε, συναισθανομένη τήν όποχρέωσίν της, τό
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έργσν τής διδα ο κοιλίας έμπροσθεν τής έστιας μέ το άμυδρόν φώς 
τής κανδήλας. Παράθυρα καί φώς δέν έπετρέπσντο ε(μή μίναν φεγ
γίτης έπί τής στέγης, όπου ό πάππος καί ή μάμμη μέ τήν ήλακάτην, 
ώς καί οι μεγαλύτεροι άδελφοί τών μικρών έδίδασκον τά γράμματα, 
διηγούντο τήν ιστορίαν τού "Εθνους καί έν κατακλεΐδι έλεγαν τό 
*Πάλι μέ χρόνια καί καιρούς πάλι δικά μας θάνε».

Ανωτέρω μέ τήν πενιχρότητα τής γραφίδας μας προσεπατήσα
με ν νά δώσωμεν, έν όλίγοις, άμυδράν εικόνα τής καταστάοεως κατά 
τήν περίοδον τήν περί τό 1773. Δέν ήόονήθημεν όμως νά συλλέξωμεν 
στοιχεία σταθερά καί θετικά διά τήν πρό τοΰ 1778 έποχήν καί 
&έν δσνάμεθα νά όμιλήοωμεν περί ύπάρζεως σοβαρας έκπαι&ευτικής 
κινήσεως. Είπομεν δτι τόνρόλον τοΰ σχολείου μέχρι τής έποχής ταύ- 
της καί άκόμη άργότερον, εϊχεν δ παππας, ‘Αλλα καί κατόπιν καί 
μέχρι τής άπελευθερώσεως τοΰ τόπου αΰτσΰ, όπου σήμερον κυματί
ζει ή Ελληνική σημαία, ποιος εΐχε τόν ρόλον τόν πρωτεύοντα διά 
τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τού γένους έκτός τοϋ κλήρου, θά ίδωμεν 
παρακάτω, διότι όλη ή έκπαιδευτική κίνησις ήτο είς χεΐρας τής έκ· 
κλησίας καί τοΰ κλήρου διά τόν όποιον πρέπει νά σεμνυνώμεθα δεδο
μένου ότι είς αυτόν ύφείλεταί ή διβαωσις καί ή ϋπαρζις σήμερον τοΰ 
"Εθνους μας Τά περί λειτουργίας ή μή άξιο λόγων σχολείων ώς Ανα
φέρει ό Αείμνηστος ιατρός Κ- Κουρτίδης έν τη ίστορίςτ του, 
και ή έν τώ Α' Κώ&ικί τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου μέ ημερομη
νίαν αψπγ 177β 'Οκτωβρίου α'. έπί λ έ ξ ε ι : «έτι έδιωρισθησαν κοινή 
γνώμη δύο έπίτροποι τής σχολής, 8 τε κύρ Διαμαντής Δανήλογλσυ 
καί ό κυρ Δημήτρης Ζότσγλου &ιά νά συντάξωαι τά διάφορα (τόκους) 
καί άσπρα (κεφάλαια) τής έκκληοίας, ΰλα ΐίπερ καταγράφσμεν ΐν- 
ταΟθα» δέν Αποτελούν στοιχεία σοβαρά περί λειτουργίας διοργανω- 
μένων όπωσδήποτε σχολείων, Ούτε ή Αναγραφή έν τώ αύτώ Κώδικι 
τοϋ σημειώματος καί τσΰ θεωρημένου λογαριασμού τοϋ Μητροπολι- 
τικοΰ ΠαοΟ ‘Αγίου 'Αθανασίου κΓρόσία 1000 είς τόν Άποαΐολάκη 
νά δίδη διάφορον (τόκον) είς τήν Ελληνικήν σχολήν κατά τόν διορι
σμόν (κανονισμόν τής έκκλησίας), δπου κατά μήνα νά δίδη 10 γρό- 
σια μηνίαΐον νά διορισθή δάσ-ιαλος», μάς δίδει πληροφορίαν 
σαφή λειτουργίας άξιολώγου σχολείου. Τά Ανωτέρω 1000 γρό- 
αια έδόθησαν ώς δάνειον έπί υπογραφή όμολόγου (γραμ
ματίου) μέ τόκον έλάχιστον ύπέρ τού σχολείου καί ΰπερ όμό- 
λογον οΰδέποτε ώς φαίνεται παρακάτω, έξωφλήθη,

Έκ, τών Ανωτέρω δυνάμεθα νά χαρακτηρίαωμεν τόπον σχολείων 
τόν έξής ι θρησκευτικά, ώς συνέχειαν τών κρυφών Σχολείων, μέ 
εόρύτερον κάπως κύκλον μαθήσεως καί τά όποια προσέφερον όμολο-
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γουμένως ύψίστας υπηρεσίας Εις τά Έθνος. Ε κείνο  τό όποιον συγ
κινεί βαθύτατα πάντα “Ελληνα είναι τή γεγονός δτι τά σχολεία 
ταΰτα έκαλλιέργουν πλήν τών ίίλλων καί τήν φιλανθρωπίαν, τήν 
Αλληλεγγύην καί πρό παντός τήν ψιλογένεΐαν. Τήν έποχήν ταύτην 
δέν ελειπον καί αί καταχρήσεις τών 5ΐαχειριζομένων τά κοινά ΰπό 
έπιτηδείων, δΓ □ καί τά σχολειακά ζητήματα δέν κατώρθωνον καί έκ 
τούτου νά όρθοποδήσουν. Έ ν  τώ Κώδικι η, χ, τοΰ έτους 177S ά Μη
τροπολίτης ΠαΤσιος, οικεία χειρί γράφει έτιί λέζει ι «Δύο έτη μετά 
τήν έκλογήν του 6 Δημήιριος Δανήλογλου Καλελής (κάτοικος Φρου
ρίου) ήρνεΐτο νά δώοη λογαριασμόν, καίτοι ύπήρχε διαταγή τοΰ Πα- 
τριάρχου καί δτι οί Καλελήδες (κάτοικοι Φρουρίου) κατέτρωγον τά 
χρήματα τής κοινότητας, τά 6έ οικονομικά της είναι έν κακή καταστά- 
σει. "Εγινε ό λογαριασμός καί εύρέθησαν χρεωστούμενα 1125 γρδα. καί 
διωρίσθησαν έπίτροποι οί Γεώργιος Βλάχογλου καί Βλασάκης &ιά 
θεώρησιν τού λογαριασμού». Εις τά πρακτικόν τούτο συνυπογράφει 
καί ά "Άγιος Αιτίτοης. Τά αύϊά γράφονται καί διά τά έτη 1785, 
37, 91 καί 1797. Καί έκ τοΟ σημειώματος τούτου δύναταί
έκαστος νά κρίνη ποια ήτο ή έκπαιδε^τική κίνησις κατά τό 
1773, "Έτερον σημείωμα διοφωτιστικόν Αναγράψει : «αζηζ
"Οκτωβρίου α". δίδονται γρόσια 10 εις τόν διδάσκαλον έντάς 
τοΰ Καλέ (Φρουρίου)»?. "Άρσ το Διδυμότειχον άπετελεϊτο άπό 
πάλιν έντάς τοΰ Φρουρίου (Καλέ) καί άπό πάλιν έκτάς τοΰ 
Φρουρίου (Καλέ). Έ κ  τοΰ πενιχρού ποσοΰ τών γροσίων 10 
έζάγεταί ιό  συμπέρασμα &τι έπρόκειτο περί διδασκάλου τών πτω
χών χριστιανών, διδάξαντος άλίγην άνάγνωαιν καί γραφήν, Φαίνε
ται &έ δτι ύπήρχε καί έτερος διδάσκαλος τών πλουσίων, έψ' ΰσον 
μεταχειρίζεται τόν χαρακτηρισμόν «πτωχών χριστιανών», Τά σχο
λεία ταΰτα άν διετηρήθησαν καί έλειτούργησαν συνεχώς μέχρι τοΰ 
1321, 6έν δυνάμεθα νά ύποσιηρίξωμεν. 'Η περίοδος αΰτη, έπανα- 
λαμβάνομεν, ήτο ή ζοφερωτέρα ίίά τά 'Ελληνικόν στοιχειον, διδτι 
αΐ τοπικοί έπανα στάσεις, αϊτινες ήρζαντο έκδηλοΰμεναι άπό το πρα
ξικόπημα τοΰ Λάμπρου Κατσώνη καί περί ών άνεψέραμεν ανωτέρω 
καί άλλα γεγονότα έξώργιζον τούς Τούρκους καί ή μήνις των έπιπτε 
βαρεία έπί τών δυστυχών ραγιάδων, Πώς έπομένως ήτο δυνατόν 
ύπά ουνθήκας τόσον τραγικός νά λειτουργήση σχολεϊον ;

Περίοδος δεύτερα 1821 — 1878,

Είναι λίαν δικαιολογημένη ή παντελής έλλειψις ΐκπαιδεύσεως 
κατά τά πρώτα έτη τής περιόδου ταύτης, καθ’ ήν ίχνος ύπάρξεως
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σχολείου δέν εΰρομεν σύδαμοθ, διότι ώπό τοϋ 1821 μέχρι τοΰ 1830, 
σύσσωμον τό "Εθνος έπανεστώτησε καί διεδραματίζοντο παντού γε
γονότα καταπληκτικά καί δέν ήιο δυνατόν νά σκεφθοθν οί ύπάδου- 
λοί δι’ έκποίδεσσιν έν μέσιρ τής κοχλαζούσης όργης κοιί μανίας τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως καί τοϋ όχλου τοΰ παθολογικές φανατισμέ
νου. ’’Ήτο άδυνηρά ή έποχή έκείνη διά τό Ελληνικόν στοιχειον διότι 
έπΐ μίαν δεκαετίαν ύπέστη ΐά ς  μεγσλυτέρας συμφοράς, τάς άνεκδιη* 
γήτοος καταστροφάς καί έδοκίμασε ιό ς  περισοοτέρας πικρίας, βλέ- 
πον τάς πόλεις καί χωρία έρημούμενσ, άπαιγχονισμοθς Πατριαρχέν, 
&πως τοΰ άοιδίμου Γρηγορίου καί ταύτοχράνως τοϋ έδ Άδρια νουπό- 
λβως άείμνήστου Κυρίλλου τοΰ Σ Τ  [’), Μητροπολιτών, Ιερέων. διδα
σκάλων, προκρίτων, δημογερόντων κ.τ.λ- * 0  Πατριάρχης Κύριλλος 
ΣΤ' εύρίσκετο έν ’ Αδρια νσσπόλει ϋπέργηρος έφησυχάζων, παραιτη
θείς τοθ θρόνου του. "Οΐ$ ίίγινεν ή έπανάσταοίς ύπεδείχθη είς αύτόν 
νά τήν άποκηρύζη. Ήρνήθη νά ύπογράφη καί άπηγχονισθη μέ είκο- 
σά&α άλλων προκρίτων καί δημογερόντων, Τό πτώμα του ΐρρϊψθη 
είς τόν ποταμόν 'Έβρον καί έξεβράσθη παρά τό χωρίον Πύθιον, Ό  
Δημήτριος ‘Αργυρίου κάτοικος τοΰ χωρίου τούτου μεταβάς είς τόν 
άγρόν του κείμενον παρά τήν όχθην τοΰ “Εβρου, εΰρε τό πτώμα, 
άνεγνώρισε αυτό, τό άνέσυρεν έκ τοΰ ποταμού καί τό μετέφερε τήν 
νύκτα είς τήν οικίαν του. θάψας δέ αϋτό είς £ν ΰπόγειον τών δωμα
τίων του εκαιε κανδύλαν νυχθημερόν χωρίς νά εΐπη τίποτε είς τούς 
συγχωριανούς του. Τό δωμάτιον τοθϊο ήτο άφιερωμένον διά προσευ
χήν καί δέν έπέτρεπεν είς τούς οίκείους ταυ νά τό μεταχειρισθοΰν 
δι' άλλος ώνάγκας. 'Ό τε διησθώνθη δτι θά άποθώνη ώφηκε διαθή
κην εις τούς απογόνους του νά μή χρησιμοποιήσουν τό Βωμάτιον 
τούτο 6ιά καμμίαν άλλην έργασίαν. Οί συγχωριανοί του έκλαβόντες 
τόν ’Αργυρίου ώς άκρως θρησκευτικόν έθεώρουν καί αύτοί to  δωμά- 
τιον <5>ς μικρόν έκκλησίδιον δι’ οίκ&γενειακήν προσευχήν. Μέχρι τοϋ 
1941 ούδείς έγνώριζεν άλλος έκτόί τ έν  άπογόνων του τί έκρύπτετο 
είς ιό υπόγειον τοϋ δωματίου αύτοΰ, ώπότε ώμολογήθη ή άλήθεια 
καί άπεκαλύφθη ή πραγματικώτης, Τοιαΰτα ΰφίατατο ιό γένος ήμέν 
τήν έποχήν έκείνην. Έκοιμώντο άφ' έσπέρας άσπαζόμενοι πρό τής 
κατακλίσεως άλλήλους, διότι δέν έγνώριζον άν θά εύρίοκονιο έν τή 
ζωή τήν πρωίαν τής έπιοΰοης. ‘Αλλά καί μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τής Ελλάδος καί Ανεξαρτησίαν αύτης, έπΐ μίαν δεκαετίαν είσέτι, 
έξηκολούθει νά μένη τό "Εθνος τό Ελληνικόν άνευ σχολείων καί 1

1, Βλέπε πλήρη βιογραφίαν εις 2ίον τόμον *θρακικών» σελίς 230,
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πνευματικής ά να πτύξεως, διότι δέν ήτο δυνατόν αμέσως νά συνέλθη 
καί σκεφθή περί παιδείας. Μόνον κατά τό έτος 1840, όποτε άνεθάρ- 
ρήσε τό έλληνικάν στοιχεΐον της πόλεως τούτης βεβαιωθέν 5τί μέρος 
τι τής 'Ελλάδος άπελευθερώθη καί pi τήν παρηγοριάν τής προστα
σίας του ύπώ τοΟ έλευθέρου κράτους καί τών χριστιανικήν δυνάμεων 
ήρχισεν άνασυνταροόμενον καί δημιουργούν τάς πρώτας βάσεις τής 
παιδείας. Τότε ήρχισαν καί κοίνωνικώς δρώντες οί "Ελληνες, καί 
κατά τινα όπωσδήποτε ποραχωρηθειοσν έλευθερίαν, ασνεστήθησαν 
καί τά έσνάφισ καί ρουφέτια (συντίχνίαι), άτινα υπήρξαν σί οικονο
μικά! πηγαί έφ' <5γ έστηρίχθη ή έκταίδευσις. ( ι)

Ή  άνάπτυξις τής δράσεως ιών ΐσναφίων καί ρσυφετίων δέν 
θά εϊχεν οΰδεμίαν θέσιν ένταΰθα, 5:ν δέν ήτο συνυφασμένη μέ τήν 
παιδείαν. Ά πά τΠς καταλήψεως τί|ς πόλεως Διδυμοτείχου ύπΰ τών 
Τούρκων (1361J καί μέχρι τού 1830 έλάχιστα στοιχεία εύρίοκοντπΐ 
μαρτυρούντα τάν τρόττον διαβιώσεις τών Ελλήνων, Ό  πέπλος τής 
σκλαβιάς δέν άφήκεν άκτΐνα ούδεμίαν νά ουμπεράνη τις ΐδν τράττον 
ζωής τών κατοίκων, παρά όλίγας μόνον σημειώσεις ΐν τώ Κώδικι 
τής Μητρσπόλεως άμυδρώς σκιαγραφούσας τήν γενικήν θέσιν εις 
τόν όποιαν εύρίσκοντο οί 'Έλληνες τής πόλεως ταύτης καί γενικώς 
τοΟ "Εθνους μας, Μόνον μετά τό 1830 ήρχισε νά έμφανίζηται ζωή 
κοινωνική τών δούλων 'Ελλήνων τής πόλεως καί περίχωρων καί άπό 
τότε ήρχισαν νά άνασυγκροτοΰνται o S toi διά έοναφίων— ρουφετίων, 
(Έσνάφ ^-ρουφέι ή Ρ --χφέτ) λέξεις άραβικαι σημαίνουσαί συντεχνίαν. 
Αΰται έξησφάλιζον αύτοδιοίκησιν πλήρη, ώστε πολλά έθνικά 
ώφέλη νά προκύπτουν. Τήν κοινωνικήν αυτήν ζωήν μαρτυρεί ή SpS- 
σις τών συντεχνιών δλων τών Επαγγελμάτων, αί άποϊαι άπέβησαν 
στοιχεία προόδου οικονομικής, πολιτιστικής, έθνικής, θρησκευτικής 
καί άνθρωπίσϊικής 5ι' άνεκφράστου άλληλεγγόης καί φιλαλληλίας 
μεταξύ τών μελών των. Έ κύστη  τών οοντεχνιών τούτων εΤχεν ιδίαν 
όργάνωσιν διευθυνομένην ύπό τού πρωτσμαΐστορος, δστις έκανόνιζε 
τήν οικονομικήν έξέλιξιν τής ώλότητος τών μελών, έπέλυε τάς δια
φοράς αύτών, πρώς άποφυγήν τών τουρκικών δικαστηρίων, είσέ
πραττε τόν κεφαλικόν φόρον, ΐνα μή ταλαιπωρούνται οί πένητες καί 
οί μή δυνάμενοι νά καταβάλωοι τούτον καί ένήργεί πάν δτι ήτο συμ

!. Περί έσναψίων καί ρουιρετίων τά «θραιακάκ έχουν άσχοληθίΐ έν έκ- 

τάσει εις τόν 27ον τόμον, "Ηδη γίνε icu καί π ά λ ιν  λόγος περί τούτων άνα- 

λυτικώτερον, ώς έχάντων άμεσον σχέσ.ν μέ τήν παιδείαν.
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φέρον Βιά τό σύνολον και τά Έθνος, Ό  Αρχηγός τής συντεχνίας 
πρωτομαΐατωρ περίεστοιχίζετο άπό δλα τά αύτοτελώς έργαζόμενα 
μέλη ήται: ιούς μαστόρους, κσλφά&ες nat τσιράκια. Έ ξελέγετσ  κατ' 
έτος καί άνελάμβανε τό άζίωμα όι' όμοφώνου άποφάσεως τής γενι
κής συνελεύσεως, συνερχομένης άπαξ τού Ετους καί κατά τήν ήμέ- 
ραν της έορτής τού προστάτου tfjc; συντεχνίας Α γίου καί παρελάμ- 
βανε τήν διοίκηοιν καί διαχείρισιν άμέσως μετά τήν λογοδοσίαν τοΰ 
προκαιόχου του. Κατά τάς θρησκευτικός καί συγκεκαλυμμένας έθνι- 
κάς έορτάς καί τελείά ς  παρίστατο ώς έκπρόσωπος τής ύλύιητος καί 
συνεισέφερεν εις τόν περιαγόμενον δίσκον &σα ένόμιζε καλόν έκ τοΰ 
ταμείου του άμιλλώμενος πράς προέδρους άλλων Επαγγελμάτων, 
καθ' δσον έγνώριζεν ότι τά προϊόν προωρίζετο 6ι’ Εθνικούς σκοπούς. 
Διά τά μέλη 6 θεσμός ήτο σωτήριος, άλλά καί ή πειθαρχία ίων ζη
λευτή, Έοχηματίζετο κεφάλαιον, διότι ή αΰτοσυντήρησις ώθει αύτούς 
εις συσπείρωσίν καί ουνεισέφερον πάντες ευχαρίστως. Τό κεφάλαιον 
όμως τούτο δέν έμενεν άδρανές εί; χεΤρας τού πρωτομαΓστορος, άλλ' 
έτοκίζετο εις τά μέλη, εύπορούντο καί μή, ή άτυχήσαντα καί Εχοντα 
άνάγκην οικονομικής ένισχύσεως. Α π λή όμολογία (γραμμάτιον), 
ύπογραφόμενον Οπό τοΰ δανειζομένου καί 2 —3 μελών ώς μαρτύρων 
ή το άρκετόν διά τήν περιφρούρησ.ν τής περιουσίας τής συντεχνίας 
καί νώ μή άμφισβητηθη ποτέ τό χρέος, καταβαλλόμενον υπό τοΰ 
οφειλέτου εις πρώτην ζήτησιν, άνιυ διαμαρτυρήσεων καί δικαστικών 
Επεμβάσεων. Ό  λαμβάνων δάνειον, Εάν έγνώριζε γραφήν ΰπέγραφε 
τό γραμμάτιον, άν όχι έβεβαίου δι" άποτυπώματος τού δακτύλου του 
έμβαπτιζομένου εις μελάνην, Ή  παραμικρά δυστροπία πρός Εκπλή
ρω σή ύποχρεώσεως ήτο ίκσνή να έπισύρη τήν κοινήν περιφρόνησιν, 
ήτις ήτο χειροτέρα πάοης δικαστικής άποφάσεως- Τοιαΰται συντεχ- 
vid ΰπήρζαν πολλαί έν Διδυμότειχό) σχεδόν όλων των Επαγγελμά
των καί ήμιλλώντο ποια θά ύπερβάλη είς έργα φιλογενείας έν γένει, 
Ή  5ιά τά σχολεία, πρό παντός, Εμμέσως διά τών Εκκλησιαστικών 
ταμείων, συνεισφορά των, ήτο τό πρωταρχικόν μέλημά ίων. Μιάς 
μόνον συντεχνίας τά άρχεΐα κατίχομεν δυστυχώς, μή διασωθένιων 
τών άλλων, τής συντεχνίας τών γεμενετζήΒων ίσαν Βαλοπο ιών) καί 
κουντουράδων (ύποδηματοποιών), Τήν ύπσρξιν καί τών άλλων συν
τεχνιών δύναταί τις νά διαπιστώοη έκ τών εικόνων τών τριών Εκκλη
σιών τής πόλεως, αΐτινες άνεκαινίοθησαν κατά ιό έτος 1843 κατόπιν 
έκΒάσεως αύτοκρατορί-κοΟ φιρμανίου καί άφοΰ έκάπασεν όπωσδή- 
ποτε ή τουρκική τυραννία. Ή  συντεχνία τών μπογιατζήδων (βαφέων) 
έ&ώρησε τήν εικόνα τοΰ Σωτήρος Κριστοΰ, Ή  συντεχνία αύτή ήτο ή 
εύπορο Οσα τής Εποχής Εκείνης καί ή μάλλον διακεκριμένη. "Ολα τά
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έν&Οματα άνδρών καί γυναικών, πόλεων καί χωρίων, ύφαίνόμενα 
είς τόν πατροπαράδοτον Αργαλειόν παρεδίδοντο εις τόν βαφέα πρός 
βαφήν. Αί περισκελίδες εΐχον τό καθαρώς έλληνικόν χρώμα, τό κυα- 
νοΰν, τών δέ γυναικών εΐχον έπίστρωσιν λούστρου διά νά στίλβουν. 
Έ φ ’ όσον λοιπών έβάφοντο δλα τών ένδύματα τών κατοίκων πόλεων 
καί χωρίων, ήιο φυσικόν τά μέλη τής συντεχνίας τούτης νά είναι 
πλουσιώτατα. Εις μόνον βαφεύς ύπάρχει είς ώιδυμότειχον μέ έλα- 
χίστας έργασίας βαφής διότι είς όλα τά χωρία είσεχώρησεν ό πολι
τισμός τής Ρύσεως. Τό ρΰσφέτίΰν τών σιμιτζήδων (κουλουράδων) 
έδώρησε τήν εικόνα τών Τριών 'Ιεραρχών. Τό ρουφέτιον τών κασά- 
πηόων [κρεοπωλών) καί τσελέπη&ων (ζωεμπόρων) τήν εικόνα τοΟ 
Α ρχαγγέλου Γαβριήλ. Τό ρουφέτιον ιών γουναράδων τήν εικόνα 
ΤοΟ "Αγίου ’ίωάννου τοΰ Προδρόμου. Τοΰτο ήιο τό πλουσιώτερσν, 
διότι λόγιρ τής δριμύτητος τοΟ ψνχους τών μερών, έκαστος τών κα
τοίκων έφερε καί γούναν, οι μέν ανδρες καί γυναίκες τών χωρίων 
έκ δέρματος προβάτου, οί δέ τών πόλεων ΐκ δέρματος κάστσρσς ή 
άλωπέκων. Καί τώρα άκόμη αί χωρεκαί φέρουν κοντογούνι έκ δέρ
ματος προβάτου ή άμνοΰ, τά όπσ'ον τόν μέν χειμώνα εχει τό γού- 
νωμα πράς τά έσω τό δέ καλοκοίρι πρός τά έξω Σήμερον εΤς μό
νον γουναράς ύπάρχει, Τό ρουφέτιον τών άμπατζήδων, τήν εικόνα 
τοΟ 'Αγίου ώημητρίου, ιΗ συντεχνία αυτή, ήιις καλείται καί τών 
φαρδοραπτών, μέχρι καί τοΰ 1940 ήκμαζε, διότι όλοι οί χωρικοί καί 
γέροντες Διδυμοτεΐχΐταί έφόρουν ένδύμστα φαρδιά έξ υφάσματος 
χονΒροϋ (σαγιακίου), πλαισιωμένα μέ γαϊτάνια και αί γυναίκες κον
τογούνια ραπτόμενα ύπώ τών ιδίων άμπατζήδων. Αί πρόσοδοι έπο· 
μένως ήσαν Ικανοποιητικοί. Τώρα ό άριθμός τών άμπατζήδων περι- 
ωρίαθη είς δύο μόνον. Τό ρουφέτιον ιών γεωργών έδώρησε τήν εί- 
κόνα τών Είσοδίων τής Θεοτόκου. Τό ρουφέτιον τών κεραμάρηδων 
τήν είκόνα τοΟ δικαίου Ιωσήφ. Τα ρουφέτιον τών τσομπάνηδων (ποι
μένων) τήν είκόνα τοΰ Ά γιου Γεωργίου. Ή  είκών τής Παναγίας άφι- 
ερώθη άπό τά έσνάφίσν τών κουγιουμτζήόων (χρυσοχόων) καί εΐναι 
ή ώραιοτέρα άπά άπόψεως τέχνης καί άργυροΰ πλαισίου. Ή τα  πολύ 
προοδευμένη τήν έποχήν έκείνην ή τέχνη τοΰ πλαισιώματος αότοΰ 
τών εικόνων δι' άργυρών στολισμάτων. Τά έσνάφιον τοΰτο ήρ[0μει 
δεκάδας έργαστηρίων όλκής οόχί μίκρδς καί είργάζοντο άνω τών 30 
τσιρακίων (μαθητευομένων) καί άνάλογος άριθμός καλφάδων έν 
αύτοΐς. Τά Ιερά σκεύη καΐεσχευάζοντο άπό αύταύς. Πάσαι αί γυ
ναίκες έφόρουν είς τήν όσφόν των ζώνην άπό σπονδόλους συναρμό- 
λογημένους διά ζώνης πλατείας έσωθεν και άποληγούσης είς διπλήν 
πόρπην έστολιομένην μέ πολυτίμους λίθους παριατάνονικς άετόν,
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τό έμβλημα δηλαδή τής Βυζαντινής Αότοκρατσρίας. ΜΟν έξέλιπσν 
άλα τά άργυρά καί έπιχ ρυσωμέ να κοσμήματα, ζώναι καί Εξαρτήματα 
καί τά άλλοτέ ποτέ ζεπελίκια εύρίσκονται είς μίαν γωνίαν περιφρο- 
νημένα. πωλούμενα Είς εότελεστάτην τιμήν κατ’ όκθν, καθ' όσον ά 
Ευρωπαϊκός πολιτισμός έξετόπισε* αότά. Εΐπομεν Βτι τής μιας 
μόνον τών συντεχνιών τούτων τά άρχεία σώζονται καί σημειοΰμεν 
Ελάχιστα έξ αϋτών καθ’ ότι έιτί 12C καί πλέον ετη έπαναλαμβάνον* 
ται μέχρι σήμερον καί καταγράφονται τά ίδια Εθιμα καί αί τελεταί 
εις κώδικα. Αϋτη είναι ή χών γεμενετζή&ων (σανδαλοΐιοιών) καί 
τών κσυντουράδων (όποδηματοπσιών). Τά άρχεϊον άποτελειται άπά 
κώδικα δερματόδετον μέ χονδρά φύλλα χάρτου καί ώνομάσθη βιβλίον 
Εσόδων καί έξΰ&ων, κατά τό 1039, όπότε ήρξατο ύποτυπωθώς ύφι* 
σταμένη ή συντεχνία. Φθάνει μέχρι τά 1953 Έ ν  -jfj πρώτη αύτοΟ 
σελίδι Εχει τήν Εξής Επιγραφήν άρχαμένην άιτά 1831 Ενώ είς φύλλα 
χάρτου άναγράψεται 1829:

« 1831, ’Ιανουάριου 8. Κώ&ιξ τοΟ ίεροΰ έσναψίοσ τών γεμενε
τζή&ων καί παπουτζή&ων έν ώ καταγράφονται όνομαστI τά τε κινητά 
καί άκίνητα υποστατικά τών έσναοίων άπερ σώζονται μέχρι τής 
σήμερον πρός διηνεκή τήν όσφάλειαν καί ελθη ό Πανάγαθος Κύριος 
5ιά πρεσβειών τοΟ έν ώγίοις πατρός ήμών Σπυρίδωνος αύξάνας καί 
πληθύνας αότά. Ά μ ή ν 'ί *

Φαίνεται άτι ά συνΐάξας καί γράψας τήν άνωτέρω έπιγραφήν 
έγνώριζε γράμματα, άλλ’ είς τάς ΐπομένας σελίδας καταφαίνεται 
πόσον Αγράμματοι ήσαν οι δύσμοιροι κάτοικοι τού Διδυμοτείχου. Είς 
έπομένην σελίδα καταγράφονται τσ άνάματα τών κατά πρώτον συγ- 
κροτησάντων τήν συντεχνίαν μελών μαϊστόρων, ύπομαΐστόρων, 
καλφάδων καί τσιρακίων έν άλω 85. "Ολα τά ώνάματα Λναφέρονται 
ύποκοριατικώς : Δημηιράκης, Μικολάκης, Βλσσάκης τοΟ ποτέ Μιχα- 
Λάκη, τοΰ Χρηστάκη κ.τ.λ. Δέν εγρίφον άηλ. έπώνσρσ καϊ ήρκσϋντσ 
είς τά πατρώνυμσν μόνον. Παραθέτομεν καί ήμεϊς ένταΰθα άλίγας 
σημειώσεις ώς Εχουν αΰΐαΐ:

ϊΊδοΰ σιμιονου τό έσναφιοΟ τά άσα γρόσια Εχι τό εσνάφι μι όμο- 
λογίας πρός άνομα Γιακόβις 40 γρόσια λαμβανί Μι&έλκος 70 γροσια 
Παναγιάτις τού Θανάση 120 γρόσια Κιριακους 100 γρόσια. Στούν 
"Αγιον ’Αθανάσιον μιά όμολογία 1000 γρόσια λαμβανι Γιανσσ&ις 
τού θ α ν α ς  Φουτσιτζΐ γρόσια 50 Ιδού τήν οούμα πρός όνομα άμολσ- 
γίας. Κουσταντι Ά ναστάς 100 γρόσια Σταματί Σταμπόλι 100 Τζι· 
νάρ Κουσταντϊ 30. 1840 έλαβι ό Γ1συτουρογλους Άναστασού&ι
άπώ ίσνάφ γρόσια 25 ο Χατζηποϋλιογλους Δημητράκις 300 γρόσια».

Ά πό τοΟΕτους 1840 και μέχρι σήμερον έξακολουθοΰν νά κατα-
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γράψουν τά έσσ&α καί έξο&α τά όποια έπραγματοποιοΟντο είς τε
λείά ς  άρτοκλασιας κ.τ.λ, ’Από τοΟ 1636 ήρχισαν νά συνεισφέρουν 
6ιά τό μετόχι, περί οδ θά γίνη λόγος, είς "Αγιον Τάφον καί άπ' εύ- 
θείας πλέον είς ιά οχολεϊα. Ποραθέτομίν καί μίαν Βιάταξιν συνε- 
λεύσεως τοΰ Σωματείου κατά τόν φοροφυγάδων. Ιδού αΰτη, Ισχύ- 
ουσα τάτε περισσότερον άπά νόμους καί άιατάγμα τα-

s ' Ι&αΰ σίμίονου οπού σιμψσνίσαμι έσναφικος ττροτοσ &ια τά 
κουτί θα γιρισι κάθε Σαβατου κάθε μάστορα το κάν μπαστί 
(φόρος αίματος) θ α  B i v l  £να γοάσι κι απο εξου οπίος μαστούρας 
ταμτταης (βυρσοδέψης θά φερι. πράμα χσρις νά ερουτα κριφα 5εν εχι 
τό Βικέομα να παμι σαραντα παραδιον πράμα να (νι ιποχρει οπίος 
ιθιλι να λαθοσι κι παρι πράμα νά ηνί υποχρει να όινι πράς τόκο 1 
λίρα οθομανικϊ 5ιυ τούς ττιοχους,

Χατζιαποστόλις βξβαιο Θεολογος βέβαιο Γιοργις βεβιόνου 
Χατζι/παναγιότις βέβαιο Βα^γελις βεβιονου Χ "Ή λ (α ς  βιβιόνου* 

Ή  ποινική αβτη ρήτρα άπέβσινεν όπέρ τών σχολείων καί είς 
βοήθειαν τών πτωχών, κατεβάλλετσ όέ άσυζητητεί ύπό τών παρα- 
σπονΒούντων. "Ασχετον δν έγραφον ϋπέρ τών πτωχών πράς συγκά- 
λυψιν. Σκοπός ήτο νά ένι,σχύουν τό ταμεϊον καί 6Τ αύτοϋ τά σχο
λεία, χωρίς, ΐννοεΐταί, νά παραλείπουν καί τό έργον τής φιλανθρω
πίας Ή  εΐσπραξίς έγίνετο, δπως ά να γράφει ή σημείωοις, όιά κυτίου 
περιαγομένου είς όλα τά μέλη πρός αότοπροαίρετον συνεισφοράν, 
άλλά καί πρός συλλογήν τών προστίμων. Μία έπίσης σημείωοις, 
προφανώς άποβλέττουσα είς έθνίκούς σκοπούς, έχει οΰτω : «Γρόοια 
1000 έδόθίσαν είς τά Μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς. Γρόστα 1000 διά 
μνημόσινο του έοναψίου#. Έ κ  ιών συνεισφορών τούτων έξάγεται ή 
τώσις πρός κοινωφελή έργα καί τό ένδιαφέρσν πρός ένίσχυσιν τοΰ 
σχολείου άμείωτον. Αί άγαθοερχοΐ πάλιν πράξεις του έοναφίου, με
γάλοι. Σωρεϊοι καταστάσεων όνομαστικών εύρίσκονται άκόμη περί 
διανομής βοηθημάτων είς ένόεεΐ;. ΣΤχον καί κοινοπραξίαν έοναφίων, 
συλλέγουσαν ποσά ύπέρογκα, έν πάοη μυστίκότητι, ύπέρ έθνικών 
σκοπών. ‘Ο Κώ&ίξ οότος πλήν τών άλλων όπογραφών φέρει καί τάς 
έξης τών νεωρέρων χρόνων: «Νικόλαος Βασιλίου, Πουλυζώης X' 
Πούλίογλους, Δηυήτριος Χατζητοόλίογλους, Λάμπος Παντελή! Κυ
ριάκος Παντελή, Δημήτριος Καβάζης, Παντελής Στεφάνου, Δήμος 
Σαρόγλου, Σταμάτης Χριοτο&ούλσυ, Καβάζης, θεοθόσογλου, Γιώρ- 
γης θεο&όσογλου, Ν. Κουρκουρίκας, Γ}ασ. Κουρκοορίκας, Νέστωρ 
ΣυναπίΒης, Βασίλειος Συναπίθης».

Εΐατά τήν έπ&χήν ταύτην είς τόν αυλόγυρον τής έκκλησίας τής 
Παναγίας καί πράς τήν πλευράν τής πλατείας δπου σήμερον ή ώπο-
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θήκη τής έκκλησίσς τούτης, άνηγΐρθη διΒακτήρίον μετά μαγαζιών 
καί έκ τών ένοικίων αύτών ένισχύετο τώ σχολικόν τομεΐον, Τό σχσ- 
λεΐσν τοΟτο ήτο ύποτυπώ&ες καί έφοίτων κατά τά πρώτα ετη σι Έ λ -  
ληνόπαιδες διδασκόμενοι 6λίγο< γράμματα ήτοι; άνάγνωσιν καί γρα
φήν καί Αποστήθίσιν ευαγγελικών περικοπών καί έκκλησι αστικών 
υμνολογιών. Άργότερον διωρίΓοντο και άλλοι διδάσκαλοι οί όποιοι 
έδίδασκον άρχαΐα συνιστάμενα είς αίσωπ&ίους μύθους καί άλλα 
γνωμικά ώς καί Αριθμητικήν κ. τ λ. Κατά τά ετη ταΰτα ήρχισε νά 
άφοπνίζετσι τό έλληνικόν στσίχεϊον. δπερ είχε περιπέσει εις πνευμα
τικήν και κοινωνικήν νάρκην λόγω ιών πιέσεων καί νά χαλυβδοΟται 
σύν τ@ χρόνω ή πρός έλευθερίαν ιδέα και πεποίθησις τής ταχείας 
άπο λύτρωσε ως έκ toG ζυγοΟ, νά άντλη διδάγματα έκ τών Αποτελε
σμάτων τής 'Ελληνικής Ε π α ν α σ τ ά σ ε ις  καί νά άτενίζη μέ σταθερόν 
βλέμμα πράς τΰ έλεύθερον Κράτος. 'Αρχίζει ΐντονωτέρα έθνική δια
παιδαγώγησή και ώς θά ϊ&ωμεν παρακάτω at όμιλίαι τών Α ρχιε
ρέων καί λογιών άνέφερον άπροκολύπτως περί 'Ελληνικού "Εθνους, 
ένώ μέχρι τοΰόε ή λέξις "Ελλην, ήτο ίκανή νά άναφλέξη τά μίσος 
τών τουρκικών Αρχών καί τοΰ όχλου. "Εως τώρα μετεχειρίζαντο τήν 
λέξιν ροόμ^Ρωμαίος, ή τις έσήμσ-νε κατά τήν τουρκικήν έρμηνείαυ 
«ραγιάς* κα( ούχί "Ελλην. Τά οχσλεΐα, περί ών ώμιλήσαμεν, δέν 
ήσαν Βιωργσνωμένα, διότι διωρίζοντο διδάσκαλοι άδοεΐς, Αμόρφω
τοι καί Ανίδεοι συστημάτων παιδαγωγικών καί διδακτικών άρχών, 
Τινές έξ αύτών ήααν χειρίσίαί τοΰ καλάμου καί γνώσται τής Αρχαίας 
'Ελληνικής γλώσσης καί ταΰτα άπετέλσυν τά μόνα κριτήρια τής ικα
νότητάς των. Προϊόντος τοΟ χρόνου ήρχισαν νά διορίζωνταί 2 - 3  
διδάσκαλοι κατ' ξτος καί ούτως ή έκπαΐδευσις ήρχισε νά λαμβάνη 
χροιάν παιδαγωγικήν. Μέχρι τοΰ&ε οί διδάσκαλοι είργάζοντο τάς 
πρωινός μόνον ώρας, όχι πράς έφαρμογήν παιδαγωγικής τινώς άρ- 
χής, άλλά διότι ούτοι τάς μεταμεσημβρινός ώρας έπε&ίδοντο εις τάς 
γεωργικός σηρ ο τροφικός καί Αμπελουργικός Ασχολίας Σπουδαία 
έκπαιδευτική κίνησις παρετηρήθη έπί Βησσαρίωνος, Άρχιερέως Δΐ&υ- 
μοτείχου καί. ώς άναφέρεται έν τώ Δ' Κώδικι, έδόθησαν έπί τής άρ- 
^χιερατείας του 20.000 γρόσια (200 λίραι Τουρκίας περίπου) δι' άνέ- 
γερσιν οχολής, ήτίς ώνομώσθη Ελληνική Σχολή, Τό ποοόν τοΰτο, 
ύπέρογκον διά τήν έπαχήν Iκείνην, συνελέγη άπό διαφόρους πολί 
τας καί υπάρχει πίνοιξ όνσμαστικός μέ τά έναντι τοΟ όνόματος έκά- 
ατου προοφερθέντα ποσά. ΤοΟτο όνηγέρθη ε(ς τήν θέσιν Τζινταργιώ, 
&ηλ. έπί οΙκοπέδου πωληθέντος ύιό τοΟ Τζιντάρ - βεη φρουράρχου 
Διδυμοτείχου πρός τήν Ελληνικήν Κοινότητα. Ό  βέης σΰτος είχε 
παραπλεόρως τοϋ νεο&μήτου διδακτηρίου οικίαν (σημερινήν οικίαν
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Χατζηλία), ούχί ώς έχει αϋτη σήμερον, άλλ' άλλην κατεδαφισθεΐ- 
οαν πρώ πολλών έτών, είς τήν όποιαν περιέκλειε τό χαρέμι του όσώ- 
κις περιόδευε ή έστέλλετο είς πολεμικός έπιχεψήσεις, πρός άσφά- 
λείαν. Αί πύλαι του φρουρίου, είς ιό όποιον εύρίσκετο κ«ί ή οικία, 
έκλεΐοντο καθ' έσπίραν καί ούδένα Βιέτρεχον κίνδυνον οί έντάς 
αύτοϋ διαμένοντες 'Έλληνες, ώς καί ή οΙκογένεια τοΰ φρουράρχου, 
έκ τών κακοποιών στοιχείων. Τούτο είναι άπΰδειξις τρανή, όποία 
άσφάλεια έβασίλευεν είς τόν τόπον αυτόν πρό έκατονταετίας περί
που άφοΟ καί οί άξιωμστοΟχοι καί φρούραρχοι έφσβοΰνίο τάς νύ
κτας τά κακοποιώ στοιχεία. Ό  καλές (φροόριον) είχε πολλάς πύ- 
λας, μίαν πρός τήν Μητρόπολιν, μίαν πρός τό φρούριον παρά τήν 
οίκίαν Άποοτόλου Σαρόγλου, μίαν ώπό νότου παρά τήν γέφυραν 
καί μίαν μικρόν νερό πόρταν κάτωθεν τής ΐκκλησίας Αρμενίων τοΟ 
'Αγίου Γεωργίου Παλαιοκαστρίτου, ώς καί μίαν παρά τό πεντάζω·· 
νον όλίγον βορειότεροι άπό ιόν πύργον Κεχρί. Αΰτσι έκλείοντο τήν 
νύκτα διά σιδηρών άλύσεων χονδρών και ώφοϋ ό έπί τοότω ΰπάλ- 
ληλος (νυκτοφύλαξ) έκραζεν έκ τίνος πύργου μή παραμείνη εξω κα
νείς, δέν ήνοιγον 6έ έν ούδεμιίχ περιπτώσει πρίν άνατείλη ό ήλιος. 
Ή  μία τών θυρών τούτων μέχρι, ποό 60 έτών εύρίσκετο έν ιή  θέσει 
της πρώς τήν Μητρόπολιν καθώς καί αί άλλοι δύο χρησιμοποιούμε
νοι οχι όμως τόσον, *ΑΪ τουρκικοί άρχαί έξήγαγον ταύΐας καί μίαν 
έτοποθέτησαν είς άντιπλημμυρικόν φράγμα παρά τήν θέσιν Γκιμή—■ 
μποσή. "Ισως νά εύρίσκεται άκόμη έκεΐ έπιχωσμένη είς τήν ίλύν. 
Έ ν  έτει 1843 ευρομεν λογαριασμόν τής Εκκλησίας Γϊοιναγΐας διά 
διδάσκαλον γρόοια 1780, άλλα 2.550 τό δέ έτος 1848 διά διδάσκα
λον γρόσια 470, Κατά το £τος 1856 εΰρομεν είς τά κατάστιχα τής 
ΐκκλησίας Παναγίας διά διδασκάλους γρόσια 15.337, Έ κ  τούτων 
ουμπεραίνεται ΰτι Βιωρίζοντο διδάσκαλοι διαφόρων κλάσεων δηλ. 
μορψώσεως, διότι άλλοτε έλάμβανον ποσόν ύπέρογκον και άλλοτε 
εύτελές. Τό δέ ποσόν τών 15.337 γ^οσίων πιστεύομεν βτι δέν διετέθη 
διά μισθούς διδασκάλων μόνον, άλλά καί διά διδακτηριακός άνάγ- 
κας. Τοιούτους λογαριασμούς εύρίσκομεν καί είς άλλα κατάστιχα 
τών δύο άλλων έκκλησιών ‘Αγίου Αθανασίου καί Σωτήρος Χριστού- 
Έ ξ  αύτοΰ συμπεραίνεται &τι τήν έποχήν έκείνην καί μέχρι τού 
1864, έκαστη έκκλησία άνελάμβανε νά πληρώνΐ} διά διδάσκολον τής 
ένορίας της καί έδιδάσκοντο οΐ μα&ηταί είς τό αύτό δι&ακτήριον, 
είς κεχωρισμένας δμως κατ' ένορίαν αίθουσας ή είς τούς νάρθηκας 
τών έκκλησιών καί δτι ένιαία κατεύθυνσις έκπαιδευτική, οίκονομικώς 
τούλάχιστον, δέν ύπήρχε, Μόνον κατά τό έτος 1842, ώς έν τώ Κώ- 
δικι Β' γίνεται ιινεία. κατεγράψησαν αι όμολογίαι τής Ελληνικής
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Κοινότητας τήν 31 Αύγούστου, άνήκουσαί είς τήν Σχολήν άξίας
20.000 γροσίων, συλλεγένΐων άπσ 43 προκρίτους κατοίκους, ών τά 
όνόματα περιέχονται είς πίνακα καί περί οά Εγινε λόγος άνωτέρω. 
Τό ποσών τοΟτο έχρησίμοπουήθη διό διδακτήριον, Καθ' ά προκύπτει 
έκ τοΰ βιβλίου έσόδων καί έξόδων τής έκκλησίας Παναγίας, tv λεπτο- 
μερεΐ λογαριασμώ τού έτους ΐ86ΐ, τό σύνολον τής δαπάνης πρός 
άνέγερσιν τοΰ νέου διδακτηρίου έν τή θέσει Τζινταργιφ έφθασε τό 
ποοόν τών 43.953 γροσ. ήτοι 500 περίπου λιρών όθωμανικών καί έττΐ 
λέξετ λέγει:  «Κλείεται τό βιβλίον ή 5έ &λη δαπάνη τής οικοδομής 
τής σχολής γρόσια 43.953*. " Ε κ ϊο τ ε  ή σχολή ώνομάσθη 'Αλληλοδι
δακτική. τό δέ διδακτήριον ήρχισε τό 1843 καί ΐπερατώθη τό !36ί. 
Ήρχιααν όττό τοΰδε πλέον νά διορίζωνται κανονυιώς όιδάσκαλοι 
άλλά δυστυχώς &ι" ώριομένας περιόδους καί ούχι συνεχώς, Παρσλ- 
λήλως ττρός τήν Αλληλοδιδακτικήν ταύτην σχολήν έλεΐτούργει καί 
άλλη έν τώ αΰλσγύρω τής έκκλησίας. ως ειπσμεν, όνομαξομένη 
Δημοτική σχολή. Κατά το έτος 1361 φέρεται δισρισθείς διδά
σκαλος ό ’Αλέξανδρος Γεωργίου καί έδαπανήθησαν γενικώς 
διά τάς άνάγκας τοΰ σχολείου γρόσια 3,026, "Επίσης είς τήν 
σχολήν ταύτην τού Καλέ διωρώθη ό έξ Όρτάκιοΐ Ελληνοδιδά
σκαλος, πρώτος λαβών τόν τίτλον τοΰτσν, ό Γεώργιος Λογο- 
θετί&ης, δστις, ώς φαίνεται, ήτο άρκετά εύπαίδευτος, διότι ό 
μισθός αύιοΰ έφθανε 8.000 γροσίων καί μέ τήν συμφωνίαν, 
όπως έπί τρεις μήνας άπέχει τών καθηκόντων καί πόσης διδα
σκαλίας, διότι ώς σποροπαραγωγός κουκουλίων ήσχολεΐτο με 
μικρσσκόπιον καί διανομήν κυτίων κουκουλοσπόρου. Έ ν  τώ συμφω
νητικά) άναγρώψεται, δ τι ύποχρεοϋιαι οΰτος νά διδάξη έγκύκλια 
μαθήματα. Γαλλικήν γλώσσαν, Χρηστοήθειαν καί γενικώς νά 
άνατττύξη πνεσματικώς τούς μαθητάς. Κατά τό 1871 μειοϋται 
ό μισθός σΰτοΰ είς γρόσια 7 200 μέ τάς ρητός υποχρεώσεις 
νά μή άπάσχη ιών καθηκόνιων του πρός διανομήν κουκοαλο
σπόρου κ, τ. λ. ΟΞτος έδίδαξε πρώτος έν τφ νεοδμήτω διδακτη- 
ρις>. 'Όπως έκ τών Λνωτέρω άποδεικνύετσι, διωρίζοντο τότε πλέον 
διδάσκαλοι άξιοι τής άποστσλής ίων, μέ προσόντα άρκετά καί διδα
σκαλίαν, πλήν τών άλλων καί ξένης γλώσσής. Είς έτερον πάλιν 
οίκημα αυνεφωνήθη άλλος διδάσκαλος άξιος πολλοΟ λόγου ώ Γεώρ
γιος Περραιβός, tou όποίσυ τό ιδιόχειρον σύμφωνητικόν εύρίσκεται 
καί άντίγραφον αύιοΰ καταχωροΰμεν:

ν Σύμφωνη τικόν ΠερραιβσΟ. Ό  υποφαινόμενος δηλοποιώ διά τοΰ 
παρόντος μου Βτι συνεφώνησα μέ τούς κατοίκους τής πόλεως Διδυ
μοτείχου, ινα διδάσκω έν τώ έν τη πσλιτείςι ταύτη Έλληνικώ σχο-
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λείω διά δύο έτη έπ! μισθφ δέκα χιλιάδων γροσίων διά τά διετές 
τοΰτο διάστημα χρονικόν, τά όποια θέλουσι μοΐ πληρώνεσθαι άνά 
πάσαν τριμηνίαν ένα μήνα πρό τής προθεσμίας, ώς Τώ άνά χεΐρας 
μου συμφωνητικών αΰτό έγγραφον ύποχρεούμενος νά έκτελώ καλώς 
τά καθήκοντά μου καθ' δλην τήν διάρκειαν τής διδασκαλίας μου 8ι’ 
6 καί ύποφαίνσμαΐ. Έ ν  Διδυμοτόχιμ 1052 Δεκεμβρίου 25, ‘Ο διδά
σκαλος Γεώργιος Περραιβός*. Ή καταχώρηοις τοθ διορισμού τού
του έγινε έν τη παρούση μελέτη προθυοτέρως τοϋ Λογοθετίδου διότι 
τό έγγραφον εύρέθη άργότερον, Έ κ  τών άνω στοιχείων καί 
άλλων μή καταχωρηθέντων ένταΰθαάποδεικνΰεταί ιό έ ξ ή ς : Τό 
Διδυμότειχον άπε τελείτο άπό δύο τάζεις, α) ιών έντός τοθ 
καλέ (φρουρίου) ευρισκομένων μορφωμένων καί κατεχόντων 
δλας τάς θέσεις τής Κοινότητας καί άλα τά ώξιώματα καί β) 
τών έκτός τοθ καλέ γεωργών και άλλων μικροαστών βιοτεχ
νών μή μετεχόντων εις τήν διοίκησιν. Ό  διδάσκαλος Περραιβός δέν 
ήτο τής άλκής τοΰ Λογοθετίδου, ούτε είχε τάν τίτλον τοϋ Ε λ λ η ν ο 
διδασκάλου. ’Απορίας όμως άξιον είναι διαΐι νά μή διορισθσΰν 
διδάσκαλοι, έστω δύο, άπό κοινού νά διδάξουν είς τά αύτώ 
διδακτήριον ; Τί νά έπεδίωκεν άρό γε τό Αλληλοδιδακτικόν, ποιον 
σκοπόν τό Δημοτικόν καί ποιον τα άλλα είς διάφορα οίκήματα σχο 
λ εία ; θ ά  ίδωμεν τοΰτο παρακάτω, ‘Έτερος διδάσκαλος, άγνώστου 
έττωνΰμου, διορίζεται πρό τοθ Λογοθετίδοσ τώ 1360 άντί γροσίων 
3.140 έτησίως καί άλλος ό Γεώργιος Παρισσης. Κατά τά 1364 φέρε
ται διορισθείς έτερος, Νικόλαος δαμαζόμενος, μέ μισθόν Ι.2Π0 γρο- 
σιων. Κατά δέ τό έτος 1866 δαπανώνται 6Γ έπισκευάς καί συμπλη
ρώσεις τοϋ νέου διδακτηρίου γρόοια I 295, ΰπερ καί πάλιν δέν άπο- 
περατώθη. Ε πίσης διωρίσθη ύ τωό πολλοΟ έργαοθεΐς άνευ συμφω
νητικού μοναδικός έκ Διδυμοτείχου διδάσκαλος Κων.τϊνος Παπαΐω- 
αννόπουλος άντί γροσίων 3.600, αύξηθέντος κατόπιν τοθ μισθοΟ 
τούτου είς γρόοια 3-920. Τό 1373 διορίζονται ό Ά στεράς Βασίλειος 
καί Α. Λουδαρθς έκ Κων-'πόλεως ώς καί ό Κ. 'Αντωνίου. Κατά τό 
1874 ούδεις φέρεται διορισθείς πλήν τοΰ Κων/τίνου Παπαϊωαννο- 
πούλου συμφωνηθέ ντος ώς διδασκάλου καί ψάλτου, άντί γροσίων 
4,560 καί τό 1875 άντί γροσίων 5.350. ’Επίσης διορίζονται καί οί 
διδάσκαλοι Πασχάλης καί Ιάκωβος. Τό αϋτό έτος αυμφωνεΐται ώς 
διδάσκαλος τής έκκλησιαοτικής μουσικής ό Χριστόδουλος Ψαλτόπου- 
λος. Έ κ  τοΰ βιβλίου ταμείου τοΰ Χριστού έξάγεται ϋτι κατά τό 1870 
διορίζεται διδάσκαλός τις Κ. Εύαγγέλου μέ μισθόν γροσίων 3.600- 

Έ ς  δλων αύτών συμπεραίνεται δτι ή περίοδος 1821 - 1878 δέν 
ύπήρξε τόσον γόνιμος μέ έναν μόνον, άλλοτε μέ δύο καί ποτέ μέ
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τρεις διδασκάλους. 'Οσάκις δέν διωρίζοντο κανονικές διδάσκα
λοι— και τοιαΰται Ενδιάμεσοι περίοδοι πολλοί όπάρχουν— τό σχο- 
λεΐον ήσχολεΐτο μέ τήν διδασκαλίαν τοΰ 'Οκτωήχου, Ψαλτηρίου, 
’Αποστόλου κ,τ.λ. Γέροντες διατεϊ.έσαντες μαθηταί κατά τά διαστή
ματα ταΰτα διηγούνται δτι έδιδάχθηααν εις τδ αΰτό διδακτήριον, 
δπσσ έδίδαξαν οί άνωτέρω Επιφανείς διδάσκαλοι, άλλα άττό προσω
ρινούς διδασκάλους τοΰ ’Οκτωήχου καί τοΰ Ψαλτηρίου, καθήμενοί 
δμως Επί προσκεψαλαίων έκ τών οικιών των προσκομισμένων. Αί 
τάξεις καΰωρίζογτο έκ τοΰ βιβλίου τό ότιοισν άνεγίνωσκον, Ό  'Οκτώ- 
ήχος τ γ . χ, ήτσ ή Α' τάξις, ό Ά τόστολος Β' καί οϋτω καθ’ έξης. 
Σχολικόν έτος έλογίζετο άπά τήν αρχήν τής άναγνώσεως Ίθ0 βιβλίου 
καί τό τέλος τούτου έσήμαΐνε λήξιν του σχολικού έτους. Έ λέγετο  Βέ 
χαρακτηριστιχώς «"Έβγαλε ό μαθητής καί τό βιβλίον αυτό» δηλ. 
άνεγίνωσκε καλώς έπ' αύτοΰ καί άπεσιήθιζε ττερικοττάς καί τροπά
ρια. Μέ τήν περάτωστν ταΰ βιβλίου ήλλαξεν δ μαθητής τάξιν, άνε- 
ξαρτήτως τοΰ χρόνου καθ’ ΰν έδιδάχθη, διότι ή άλλαγή τής τάξεως 
έγίνετο έκ τής έπιδόσεως τοΰ μαθητου. Ό  διδάσκαλος μέ τήν Αλλα
γήν του βιβλίου Εδέχετο φιλοδώρημα, πλήν τοΰ κανονικού μισθού 
του, ουνιστώμενον εις φαγητόν ή γλΰκυσμα πράς Ανταμοιβήν τών 
δσων κατέβαλε κόπων ΰπέρ τοΰ διδαχθέντος. ΟΙ οικείοι Επίσης έώρ- 
ταζον τήν ήμέραν Εκείνην Επί ιή πραάδω τοΰ τέκνου των, Έ κ  τής μή 
συνεχοΟς λειτουργίας κοινοτικού σχολείου προέκυπτε καί ή πνευμα
τική διαφορά τών μελών τής κοινωνίας. Ή  διαφορά αύτή εΤναΐ κα
ταφανής καί Εκ τών υπογραφών άχόμη έπί έγγράφων ευρισκομένων 
εις τό άρχεΐον τής Μητροπόλεως. διότι άν τις είχε τήν τύχην νά Bl- 
δαχθή άπό Ελληνοδιδασκάλους καί ΆλληλοΒίδάκιας. έγνώριζε κα
λώς άνάγνωσίν, γραφήν καί Αριθμητικήν, Ά ν  πάλιν είχε τήν άτυ- 
χίαν, κατά τήν μαθητικήν του περίοδον, νά μή διδαχθη ή έδιδάχθη 
καθ’ ον τρόπον άνωτέρω περιεγράψαμεν, διά τών Εκκλησιαστικών 
βιβλίων. Ελάχιστα έγνώριζεν άλλ’ ώπήγγειλεν άπταίστως ώλοκλή- 
ρους περικοπάς καί όλόκληρον τών έξάψαλμον. Δημογέροντες τής 
αύτής περιόδου άλλοι ύπογράφοστ καλώς καί άλλοι έντελώς κακο- 
VP αφημένα Επί Εγγράφων τής Μητροπόλεως διότι δέν έτυχον τής 
αΰί-ής διδασκαλίας. θέλσντες νά κλείσωμεν καί τήν περίοδον 
ταύτην Εμποδιζόμεθα έκ τής συναισθήσεως ότι δέν έκτελοϋ- 
μεν τώ καθήκον μας καί άναγκαζόμεθα νά έξακολουθήσωμεν 
έρευνώντες πρός άνακάλυψιν τών αίτιων, ιά  όποια ήμπό- 
δισαν Εργασίαν σχολείων κανονικώς Ή  μέχρι τοΟδε διδα
σκαλία, πλήν ολίγων Ετών, όπήρξε περιωρισμένη χωρίς συ- 
στηματοποίησιν, χωρίς σκοπόν άγωγής πρός άνάπτυξιν τής νεο-



u Δ- ΜΑ ΝΑ K Α, ΔιίβιτκάΑου

λαίσς Είς ύψηλώτερα έπίπεδα πολυπλεύρως. Είς τήν ώρχήν τ&ν κα
λώς λειτουργού ντων σχολείων διά διορισμού καλών διδασκάλων 
ένεγράφοντο 300 περίπου μαθηταί, 6ν τό ήμισυ άπετελεϊτο έκ τών 
μαθητών xrjq Α' τάξεως καί ό άριθμός αύτός ήλαττοΟτο κατ' άνα- 
λογίαν είς άλας τάς άνωτέρας τάξεις, ώστε είς τήν τελευταίαν, 
ούτος νά περιορίζητσί είς άριθμόν τών δακτύλων τής μιάς χειρός. 
Οόδέπστε ή φοίτησις έπετεύχΟη μέχρι τέλους τοΟ σχολικού έτους. 
Έ ν φ  μέ τό Σου λτ α νικών φιρμάνιον Χ ά ττι—σερή έδίδε το ποιώ τις 
έλευθερία είς τό Ελληνικόν σχολεϊον καί ήδόναντο πολλά νά πρά- 
ξουν, οί τώ κοινά διαχειριζόμενοι, βλέπομεν δτι δέν έξεμεταλλεύθη- 
σαν οΟτοι τήν περίστασιν αύτήν, ij όποία παρεΐχεν, έστω ύποτυπω- 
&ώς, έλευθερίαν πολύ άπέχουσαν τής κατσστάσεως τής πρό τοΰ 
ίβϊ1. Διά τόν λόγον αύτόν δέν βλέπομεν δισργάνωαιν συστηματικήν 
σϋτε διευθύνοντα νοΟν, ίσως διότι σί δημογέροντες ήσαν περιωρι- 
σμένης μσρφώσεως καί ο( τελείως άγράμματοί καί μόνον τήν ύπο- 
γραφήν γνωρίζοντες νά είναι ο! μονόφθαλμοι μεταξύ άομμάτων, άνευ 
ίσχυράς βουλήσεως, ύστερόβουλοι, κρυψίνοες— χαρακτηριστικόν τής 
μακραίωνος δουλείας—μή όντες είς θέσιν νά λάβουν θέσιν σταθε
ρόν άντιμετωπίσεως τών άντίξσοτήτων. Οί Μητροπολΐται, ών ήσαν 
φιλόμσυαοί καί ήγάπων τόν τόπον, είργάζοντσ ώς καλοί ποίμενάρ- 
χαι καί έθνάρχαι. ‘'Αλλοι δμως ήσαν διαρκώς συνοδικοί, εόρισκό- 
μενοι κατά τό πλεΐστον χρονικόν διάστημα τής Ά ρχιερστείσς των 
ΐίς Κων/πολιν, μακράν τοΰ ποιμνίου των και είς έποχάς λίαν χαλε
πός. Στοιχειώδης διαπαιδαγώγησή τού κοινού δέν ύπήρχε καί ή 
πλειονότης τών κατοίκων δέν έγνώριζον κ<5ν τήν σημασίαν τών 
γραμμάτων. Παρά ταΟτα θαυμάζομεν καί πάλιν τούς τότε συμπσλί- 
ϊας μας διά τήν μικρών των προσπάθειαν, ήτις άργότερον άπετέλεσε 
τό θεμέλιον έφ' οΰ έστηρίχθη τό έκπαιδευτικόν οικοδόμημα τών 
έπομένων έποχών. “Αν κρίνωντσι σήμερον άνευ έπιεικείας, τούτο 
γίνεται, διότι όπό τήν αύραν τής έλευθερίσς βλέπομεν τά πράγματα 
μέ πρίσμα αυστηρότητας. "Αν ΐγρόψοντο α! γραμμαί αϋται τήν έπο- 
χήν έκείνην, τότε, οί τής έποχής έκείνης θώ έκρινον ήμάς αύστηρώς. 
Εύρέ&ησαν έν τοότοίς Μητροπολΐται ήρωες πράξανίες τό κοθήκόν 
των δπως έπρεπεν. Έκαυτηρίαζον τήν στάσιν καί όδράνειαν τών 
προύχώντων έναντι τής παιδείας καί έκέντριζον σκοπίμως τήν φιλο
τιμίαν τής τότε κοινωνίας, ϊνα άψυπνίσσυν τό έλληνικάν στοίχεΐον, 
δπερ κατεδικάσθη είς μακροχρόνιον πνευματικόν νήδυμον. ΤοιοΟτος 
Μητροπολίτης πονών τόν τόπον καί θέλων νά προ αγά γη αύτόν 
πνευματικώς ήτο ό ΐκ Καλύμνου ώείμνηστος Μελέτιος Καβάαιλας, 
8στις κατά τήν ώλιγοχρόνιον ένταΟθα παραμονήν του πολλά ύπέρ
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τοΰ ποιμνίου του κατώρθωσε. Δέτ. όκνοΰμεν ν' άντίγράψωμεν δύο 
λόγους του έκφωνηθέντσς εις τά σχολεία Διδυμοτείχου, Εξ ών άπο· 
δεικνύεται πόσον δίκαιον εΤχε κρίνσς αόστηρές τήν Εκπαιδευτικήν 
στασιμότητα της Εποχής, τήν άναγλύφως κατοπτριζομένην έν τοΐς 
λόγοις αύτοΐς τοΰ ιεράρχου καί |ν οΓς καταφαίνεται πόσον έποθει 
οΟτος τήν άνοδον τοΰ 'Έθνους πνευματικές, θρησκευτικές καί Εθνι
κ ές ,  ’Αξίζει νά άναγνώαη τις τούς λόγους αύτούς, διότι εΤνσι με
στοί νοημάτων ύψηλών, πατριωτικής έξάραεως καί διότι φιλολογι
κ έ ς  άποτελαΟν Εντρύφημα. Μόνον γλ ω σ σ ικ ές  κρίνομεν δυσμενές 
αύτούς, διότι άπευθΰνονται μί γλώσσαν ΰπερκαθαρεύουσαν πρός 
κοινόν ώγράμματον κσΐ Επομένως οί λόγοι αΰτοΐ δέν κατενοήθησαν 
είμή ύπό Ελάχιστων.

'Ομιλία Άΰχίεοέως Μελετίου εις τήν 'A.Xh^Xo5i5an\iai}v Σχο
λήν τό £το$ 18G 4  Metro τήν ήμ,ΐρχν Εορτής των Τριών '/ιεραρχών.

Δις τοΟ Ενιαυτού έκτελοΰντες μνημόουνον ΰπέρ άναπαύσεως τών 
ψυχών δλων ^κείνων, οϊτινες συνέ&ρσμον είς σχολών ούστσσιν και 
τήν κοινστέραν διάδοσιν τών γραμμάτων όπωσδήποτε συνετέλεσαν, 
κατά τε δήλον δτι τήν σήμερον, κσθ' ήν φαιδράν εχομεν πανήγυριν 
εις τιμήν ιών τριών μεγάλων τής ήμετέρας Εκκλησίας διδασκάλων 
και ιεραρχών καί τήν παρακειμένην Εορτήν τής 'Ορθοδοξίας δεικνδο- 
μεν, κύριοι, &τι έκτιμώμεν πρεπόντως τό Εκ τών γραμμάτων πραερ- 
χόμεναν εις τήν κοινωνίαν ήμών μΕγα κα! κοινόν όφελος καϊ Βτι 
τούς λόγω καί ϊργφ υπέρ τής αυτών διαδόσεως μοχθήσαντας θεω- 
ροΰμεν έ ς  τούς κοίνωφελεστέρους τής πατρίδος εύεργΕτας, τουθ’ 
όπερ είναι καί άληθΕστατον όπότε τήν θρησκευτικήν κσί ηθικήν έπο- 
ψιν Εξεταζόμενοι, διά τόν άπλούσΐαΐον λόγον, δτι ό έκ τής τών 
πραγμάτων μαθήσεως τής άναγκσίας κεκτημένος γνώσεως, ούτε τήν 
θρησκείαν αύτοϋ, ούτε τόν Εΰνιομόι/ εόκόλως καταπροδίδει, Εκείνης 
μέν τήν τό όρθόδοξον καί τήν άγιάτητα ίστάμενος, τοΰ δέ έθνους Εξ 
οΰ τήν καταγωγήν μέν Ελκει τήν άρχαίαν εΰκλειαν καί λαμπρότητα. 
Μετά τοιαότην, λοιπόν, έκτίμησιν, άγαπητοί, τών τε γραμμάτων καί 
Εκείνων οιτινές όπωσδήποτε ύπέρ τής κσινοτέρας αύτών διαδάσεως 
είργάσθησαν, τί Εδικαιούτο νά άπεκδέχεταί τις παρ’ ήμών ; βεβαιό
τατα οϋδέν Ετερον παρά τοΰ καλαΟ Εκείνου παραδείγματος φιλότιμοι 
νά εΐμεθα μιμητοί καί Ιλευθεμίως όν συνεισφέρωμεν άναλόγως τών 
τε ήμετέρων πσρσοτάσεων καί τής Εποχής έν ij ζώμεν, εύτυχεΐς τφ 
δντι πολΰ τής Εποχής τών άειμνήστων Εκείνων εύνοϊκωτέρας καθ’ 
όσον καί παρά τής Σ^Πί Αϋτοκρ at ορικής Κυβέρνησε ως πάσα μάς 
παρέχεται Ελευθερία πρός Εκπαίδευσιν τής ήμετέρας νεολαίας καί
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τά μέσα tor πρός τόν σκοπόν t d Oiq v  είναι προχειρότερσ νά συνεισ- 
φέρωμεν λέγω δσο αί δυνάμεις καί καθ' f}v έλαχε παρά θ εο ϋ  εύπο- 
ρίαν έκαστος ού μόνον πρός άξιοπρεπή τών ύπαρχόντων προπαιδευ- 
τικών καταστημάτων συντήρησίν, ώλλά καί έκπαιδευτήρια έλληνικά 
καλώς δσον οΤον τε διωργανωμένα, ούτινος ή πρό τεσσάρων περί
που έτών τελεία καταστροφή τοσοΰτον είς τόν τόπον όνειδος φέρει, 
δσον εϊναι μεγάλη ή έκ ταύτης ζημία, τής όποιας αΤτιοί έν γνώσει 
γινόμεθα ήμεΐς αότοί εις τήν συμπολίχιδσ ήμών νεολαίαν έγκατα- 
λείποντες σότήν έν όλοσχερεΐ όμαθείφ καί αύτών τών στοιχειοδε- 
στέρων γνώσεων της έΰνικής ήμών γλώσσης έξ ής καί μόνης ήδι> 
νατο νά καρπωθή θρησκευτικήν άμε καί έθνικήν μόρψωσιν. ΤοιοΟτον 
τι. άγσπητοί, πάς άνθρωπος όΐτωσδήποτε eC φρονών έπρεπε παρ' 
ήμών άνενδοιάστως ν1 άπεκδέχητσι. ’Αλλά συμβαίνει εις ήμάς 
άραγε ϊοΰτο ; Δυστυχώς βχί. Προθυμότατοι νά τιμώμεν τών τοιού- 
των τής Πατρίδας εύεργετών τήν μνήμην, ένδεικνύμεθα ραθυμότατοι 
περί τήν μνήμην αύτών. Μετά πόσης άλγη&όνος καί βαρυθυμίας 
άνσκσλεΐ είς τήν μνήμην μσυ είσέτ; τήν άπατρόπαιον έκείνην όχλσ- 
γωγίαν ήτις ήγέρθη έναντίον μσυ, λτε συναισθανόμενος τών ύπαρ- 
χόντων μέσων τό άνεπαρκές καί ποοβλέπων τό άόύνατον τής έπΐ 
πολύ διατηρήσεως τοΟ "Ελληνος διδασκάλου διά μερικής συνδρομής, 
έζήτησα νά προλάβω τό κακόν, άποτεινόμενος πρός δλας τάς συνοι
κίας καί τήν άπά κοινού συνδρομήν αυτών έπικαλοόμενος I Of 
τσααϋτα καί τόσα άνωφελή καί πολλάκις έπιζήμια, ήθικώς, άφειδώς 
δαπσνώντες, κωφοί είς τάς πατρικός παραστάσεις καί προτροπάς 
μου, δέν ήσχύνθησσν νά μοί όρνηθώσι μετ’ έπιμονής άμΐτακλήτου 
δι’ £να τόσον ίερόν σκοπόν τόν ΐδ.ου όβολόν των. Τοΰθ’ ΰπερ και 
δεν έβρά&υνε νά έπενέγκη τήν καταστροφήν το& έκπσιδευτηρίου έν 
ώ πάντες οί παϊδες αότών έμελλαν θρησκευτικώς καί έθνικώς νά 
μορφοΟνται. Δεινή τφ όντι ή μίσοκαλίακαί μισομάθεια διά μίαν κοι
νωνίαν ήτις ώς έκ τών έτησίως τελσυμένων τούτων μνημοσύνων, 
τουλάχιστον φαίνεται ότι δέν αγνοεί παντάπασι τήν χρησιμότητα 
τής παιδείας καί τά έί; αότής πηγάζοντα πολλά καί πολυειδή άγοθάίϋ 
Τί δέ νά εϊπω, κύριοι, καί περί έκείνων, οΐτινες διαφέροντες ιών άλ
λων κατά τήν κοινωνικήν θέσιν έπροθυμοπσιήθησαν μόνον νά σημει- 
ώσωσιν έπί χάρτου τήν συνδρομήν των, Βτε τούς έζητήθη πρός οίκο
δομήν τοΰ ίεροΰ τούτου τών γραμμάτων καταγωγίου, έστρεψαν δέ, 
καί μέχρι σήμερον άνερυθριάστως στρέψουσι τά νώτα είς τήν νεο- 
διορισθεΐσαν έφορείαν δτε ήλθεν ή ώρα τήν καταγραφείσαν συνδρο
μήν νά καταβάλω σι, Αισχύνη τφ δντι καί αισχύνη μεγίστη έν έποχή 
έν  ̂ ΰποδιέστεραι τής ήμεχέρας πόλεως κατά τε τά ύλικά μέσα καί
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τάν -πληθυσμόν, φιλστίμως συνιστώσι σκολείο οθ μόνον 'Ελληνικά 
και Παρθεναγωγεία ψιλογενώς κσί φιλσχρίστως μεριμνώσαι περί τής 
χριστιανικής καί έθνικής μορφώσεως άμφοτέρων τών φύλων, άρρέ- 
νων καί θηλέων, μόνη αΰτή νά διατελή Εν άξίοδακρύττρ καταστάσει 
καί πνευματική στασιμότητά Διατί ; Διότι άφειδοδντες οί πλεΐστοι 
νά έξοδεόσωσι τόσα καί τόσα πρός τοϊς άλλοις εις καφενεία και 
καπηλεία συχνάζοντες, τής έπαράτου άργίας τά καταγώγια, έχουσι 
τήν Αναισχυντίαν Ανέχειαν νά προφασίζονται πρακειμένου νά συν- 
εΐΟφέρωσι μικρά πράγματι διά σκοπόν ϋσων οΰ ένεκα σιμά τοΰ 6τι 
θέλσυσι συμμερίζεαθαι τοΰ κοινού τής Πατρίδος αύτών Επαίνου καί 
αιωνίως ώς εύεργέται της μετά τών πρό αϋτών θέλουσι συμμνημο- 
νεύεσθαι. Ά λ λ ’ Εν τούτοις θέλει άραγε έχει ή Πατρϊς τήν δυστυ
χίαν τοΟ νά παρατσθή έπί πολύ Ακόμη ή τοιαύτη αύτής πνευματική 
στασιμότης ώς έκ τής άξιομέμπταυ καί άσυγγνώστου ψειδωλότητσς 
καί ραθυμίας τών (δίων αύτής τέκνων περί έν τόσον ιερόν άντικεί- 
μίναν οϊα είναι ή τής παιδείας διάδοσις ; Δέν τολμώ, Αγαπητοί, νά 
γίνω μάντις οστω μεγάλου κακού, τό όποιον θέλει προγράψει εις 
άπαντας αίσχος αιώνιον καί άνεξάλευπτον άτιμίαν, Εόελπίζσμαι, λοι
πόν, ΐτ ι  θέλετε δειχθή Εφεξής ψιλοτιμότεροί καί φιλομουσότεροί Επ’ 
άγαθφ τής Πατρίδος καί εύκλεια συντρέχοντες κατά τό δυνατόν 
έκαστος, ού μόνον πρός βελτίωσιν τών ύπαρχόντων προεκποπδευτη- 
ρίων, άλλά καί πρός σύστασιν και διαρκή διατήρησιν 'Ελληνικών 
έκπαιόευιηρίων, μελλόντων νά Αναπτύξουν τής ήμετέρας νεολαίας τά 
θρησκευτικά καί Εθνικά αισθήματα, Οϋτω δέ διατεθειμένος προσ
καλώ πόντος ϋμάς όπως συ-νανυψώσωμεν χεΤρας ίκέτιδας πρός τόν 
μόνον εχοντσ ζωής καί θανάτου Εξουσίαν, Εξαιτούμενοι όπως διά 
πρεσβειών τών έορταζομένων οήμερον μεγάλων διδασκάλων, τούς 
Εξ ήμών μεταστάντας ίδρυτάς, συνδρομητάς καί διδασκάλους τών 
έκπαιδεοτικών τής ήμετέρας ΠατρΙ&ος καταστημάτων κατατάξη φι- 
λανθρώπως έν χώρφ ζώντων καί ίν σκηναϊς δικαίων, Γένοιτοί Γέ- 
νοιτο !». Ή  όμιλία αυτή έγινε κοτά τήν τελετήν τών τριών 'Ιεραρ
χών τήν όποίαν έπι Τουρκοκρατίας έώρταζον πανηγυρικώς πάντα 
τά σχολεία τοΰ ύποδοόλου Έλληνισμοΰ καί κατά τήν όποίαν Εξε- 
φωνοϋντο λόγοι ύπέρ τών γραμμάτων καί τών τριών διδασκάλων, 
οΐτινες τόσον έμόχθησαν καί ύπήοξαν ύπέρμαχοι τής παιδείας λά- 
τρεις, παρενεβάλλοντο ΰμως καί διάφορα άσματα κσί άπαγγελίαι, 
πλήν τών Εκκλησιαστικών κσί πατριωτικά ΕθνικσΟ περιεχομένου. Ή  
φαινομενική χροιά τής τελετής ταότης κατά τήν 30ήν 'Ιανουάριου 
έκώστου έτους ήτο θρησκευτική δι δ καί άπέρρεον ύποχρεώσεις τών 
Εκπαιδευτηρίων νά καλούν τάς τουρκικός άρχώς, καί ΐδίδετο οϋτως
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ευκαιρία νά καλλιεργηθή τό πατριωτικόν αίσθημα τών μαθητών καί 
γονέων, ύπεκαθίστα δέ τήν τελετήν τής 25ης Μαρτίου ήτις διά λό
γους εύνοήτους ή to  άδύνατος έν φανερώ χώρω καί άσύνετον νά έορ- 
τασθή, Καθώς βλέπσμεν, ό παραινετικός οΰτσς λόγος τοΰ άειμνή- 
στου ιεράρχου είναι πλήρης έξάρσεως πατριωτισμοΟ καί αί όλίγαι 
πατριωτικοί λέγεις, τάς όποιας μεταχειρίζεται έν προλόγφ, ήτο δυ
νατόν νά θεωρηθοΟν άφορμή παρεξηγήσεων, αν ποτέ μετεδίδοντσ εις 
τάς τουρκικός άρχάς Ή  λέξις Έθνος Ελληνικόν ήτο ικανή ν' άπο- 
τελάση τοιαύτην άφορμήν, διότι, ί>ς και άλλου άναφέρεται, άπεκα- 
λοΰντο ο/ "Ελληνες ρσύμ * Ρωμαίο.. Αναπτύσσει πρός τούς κατοί
κους ϊά άγαθά τά όποια προκύπτουν έκ τής παιδείας θρησκευτικά 
καί έθνικά. 'Εκείνο όμως τό σημείον, τό όποιον μάς κάμνει ιδιαιτέ
ραν έντύπωσιν, είναι τό μαστίγωμα τοΰ Ιεράρχου πρός τούς κατοί
κους, διότι, ώς φαίνεται, θελήσας νά δώση ώθησιν πρός τήν έκπαί- 
δευσιν έζήτησε τήν συνδρομήν των καί ο 5τοι άντί νά σπεύσουν πρός 
ένίσχυσιν τής προσπάθειας αάτής. όχι μόνον έκώφευσαν, άλλώ καί 
σκηνάς έδημιούργησαν έν εϊδει συλλαλητηρίου ή διαδηλώσεως. Τό 
μαστίγωμα στρέφεται περισσότερον πρός έκείνους, οΐτινες ήδύναντο 
νά συντρέξωσι εις τό θεάρεστοι ΐσΰτο έργον οίκονομ ικώς καί άντί 
συνδρομής έστρεψαν τά νώτα Βταν έπρόκειτο νά έκπληρώσωσι ΐήν 
ύποχρέωσιν ταύιην. Δέν άπελπίζεται ό συνετός έκεΐνος ιεράρχης 
καί έξακολουθεϊ τάς κρούσεις, ώς θά ίδωμεν παρακάτω, είς τό τέλι ς 
δέ έπετυχε τοΰ σκοποΟ του. Αί φράσεις του. δσονβαρΕΐσι καίάν ήσαν 
δέν εΐχον σκοπόν νά προσβάλουν μόνον τούς προύχοντας τοϋ τόπου, 
άλλά νά έπιτάχουν τήν άφύπνισιν αυτών καί νά διεγείρουν τά αίσθή- 
ματα αύτφν, τά όποια λόγτρ τής εαταστάσεως τόσον ήτόνησαν καί 
περιέπεσαν εις νάρκην. ’Αλήθεια Π 'Οσάκις είχε τήν τύχην νά κυ- 
βερνηθή ό τόπος αύτός άπό ικανούς ίεράρχας άξιους τής άποστολής 
των καί λάτρεις τών γραμμάτων, πολλά ώφελήθη. ΤοιοΟτος ιεράρ
χης ήτο ά Μελέτιος Καλύμνιος, τοϋ όποιου Βλη ή προσοχή έστράφη 
είς τήν παιδείαν καί συνέλαβε πρώτος τήν ιδέαν νά δημιουργήση εις 
τόν τόπον σχολήν επαρχιακήν μέ άνώτερον πνεΰμα έργασίας, μέ 
σκοπόν έκτροφής στελεχών πρός λειτουργίαν σχολείων έν ύπαιθρω, 
μέ ένιαίαν καί όμοιόμορφον άνάπτυξιν πνευματικήν. "Ας ίδωμεν 
τώρα ποια ήσαν τά αίτια, τά όποια κατεδίκασαν τόν τόπον αότόν 
εις στασιμότητα : Τά Διδυμότειχον ήτο μία τών άρχαίοτέρων πόλεων 
τής Θράκης καί έπρεπε νά εΤναι πρωτσπόρον εις τήν έκπαίδευσιν. 
Τούναντίον βλέπομεν σκότος καί πνευματικόν λήθαργον μέχρι τοΰ 
t Θ78. Απόφοιτος Γυμνασίου οϋδεί; έν ΔιΒειμοτεΙχφ, δΓ δ έγένοντο 
διορισμοί διδασκάλων έξ άλλων πόλεων. Μόνος διδάσκαλος καί
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οϋτος μή άπόφαιτος γυμνασίου γηγενής ήτο ό Παπάϊωαννόπουλος, 6 
μετέπέιτσ Παττσγίαννόπουλος κσί χστά τούς πσλαιοτΐρους Πα- 
παγίαννάκογλους Κων/χϊνος. Οί κάτοικοι διαρκώς παράπονο Ον to δί' 
Μλλειψίν έργασίσς καί Βέν ήσαν ε!ς θέσιν νά σκεφθοΟν διά πνευμα
τικήν άνόρθωσιν, ’Αλλά καί οί όπωσΒήποτε ή τελείως οίκονομικώς 
Ανεξάρτητοι Βέν έψρόντιζον διά χήν μόρφωσιν τών τέκνων των. Ή  
όπισθοδρομικόχης καί ή άβελχηρίο ήσςτν έρριζωμέναι έν τρ πόλει 
τσόχη, "Αλλοι πόλεις τής Θράκης μακράν καί αότοι θαλασσίων συγ· 
κοινωνιών άνέπτυσσον δράσιν άξιόλαγον. Ένίσχυοιν τής έκπλήξεώς 
μας άποτελεΐ τό γεγονός, ΰτι ένφ τό Διδυμότυχον έ θεωρείτο κέν- 
τρον μιάς μεγάλης περιφερείάς, τριπλάσιας τής σημερινής καί θά 
έπρεπεν έπομένως νά άκτινοβολή καί είς τήν περιφέρειαν ή πρόο
δός της, τοΰναντίον οί ώρμόδιοι τοΰ τόπου διήνυον τόν νήδυμον, ή Βέ 
περιφέρεια, έν συγκρίσει πρός τά μέσα τά όποΐσ διέθεχεχαϊ χήν 
θέσιν είς ΐήν όποίαν εόρίσκετο, δέν έσημεΐωνε πρόοδον πνευμα
τικήν καλυτέραν. Ή  πολίχνη Όρτάκιοϊ (’), Ιδίως Βέ τό παρ' αότήν 
χωρίαν Ά κ  ■ Άλάν(*), ή Μανδρίταα(’) ή ξενόφωνος, Βιεχήροον ΐήν έ- 
ποχήν αύχήν άξιολογώχερα σχολεία. Τό Ά κ  - Ά λάν τά όποιον, πλήν

1. Όρτάκιοϊ =  πολίχνη ώμιγώς Ελληνική, όλίγον πέραν τών Έλληνο- 
βουλγαριχών συνόρων, έδρα Μητροπολίτου Λιτίτσης καί μέ δράσινέθνικήν καί 
ΐκπαιδευτικήν τών κατοίκων λαμπρών.

2. Άκ - Άλάν=χ«ριον πέραν όλίγον μέτρων άπό τά έλληνοβουλγαρικα 
σύνορα, καθαρώς έλληνικόν μέ Βρΰσιν έθνικήν ύπέροχον καί πρσσήλωσιν πρός 
τά πάτρια καί τήν παιδείαν ού τήν ιυχοΟοαν. Σήμερον οί κάτοικοι διασκορπι
σμένοι είς Βλην τήν Έλλά&α ώς πρόσφυγες άποτελούν παράδειγμα φιλεργίας 
καί προόδου στοιχείο ν Βέ εκπολιτιστικόν άξιο μιμητόν.

3. Μανδρίτοα : χωρίον επί τής έλληνοβουλγοιριχής μεθορίου Αλβανόφωνον 
μέ συνείδηοιν έθνικήν καί προαήλ«θιν πράς τήν όρθ άδοξο ν θρησκείαν μέ φανα
τισμόν, Παρά τήν ξενογλωσσίαν των έχουν σήμερον νά έπι&είήσυν, άλλά καί 
τότε έπςδείκνυον, άνθρώπσυς τών γραμμάτων πολλούς, Σήμερον ώς πρόσφυγες 
έν Έλλάθι παραδειγματικήν έχουν χήν φιλεργίαν, τιμιότητα καί πολιτισμόν, 
'Έλκουν τήν καταγωγήν έκ Βυθικουχίσυ— Κορυτσδς έλθόντες είς Θράκην ιτρό 
τού 13DD. Άρχικΰς έπεδί&οντο ιίς τήν κτηνοτροφίαν καί ήσαν άπηλλαγμένοι 
παντός φόρου τή είαηγήσει τοΰ Άλή—πασά Άδριανουπόλεώς, Ι&ρυτοΒ τής 
σκεπαστής άγορδς (Άλή—παϊά τσαρσισή), ΒΙς άντάλλαγμα τής τοιαότης εύ
νοιας τοΰ πασά έδιδσν κατ' ίτος οί κάτοικοι πρός αΰτόν άριθμΰν κριαρίων. 
ΆργότερΟν έπεδόθησαν είς τήν σηροτροφίαν καί ή εκτροφή μεταξοσκωλήκων 
εις τά χωρίον των ήτα ούχί μόνον είς όριθμΰν χιλιογράμμων μεγάλη, άλλά 
καί ποιότητας έξαιρετικής τών βομβυκίων.
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της χινήσεως πρός έξύψωσίν ίου καί έπί άλλων πεδίων, προσέθεσεν 
είς τό σχολεΐον του Ζ' τάξιν £ξ έτη ένωρίτερον τοΟ Διδυμοτείχου 
διατηρήσαν^ καί βιβλιοθήκην άξιόλργον,

"Αλλη βμως πάλιν παραδοξότης μέ άναχκάζει νά καταλή
ξω είς συμπεράσματα αάθαίρετα. Τό Σσυφλίον καί Οΰζούν - κισπροΟ 
(Μακρά - Γ έψυρσ) παρουσίαξον έττώς τών πόλεών των άξιάλογον 
δράσιν σχολικήν καί όργασμόν πνευματικής άνυψώσεως. Α! περιφέ
ρεια! των ΰμως, ώς θά ίδωμεν παρακάτω, εΰρίσκοντο εις κατάστασιν 
ούχί εύχάριστον. “Ο τι πάλιν τά Διδυμύτειχσν ήδράνει κυριολεκτι
κ ές ,  ή περιφέρεια εύρίσκετο εις χολυτέραν μοίραν πνευματικές καί 
ένφ έπρεπε νά έποπτεύη τής περιάερείας, άπ' έναντίας έδιδάσκετο 
καί πσρεδειγμσΐΐζέτο άπό σύτήν. Γά αίτια είναι τά έξής : 1) Λόγοι
τών πολλαπλόν γεγονότων πσλεμ.κών κ.τ.λ. καί τής μή παγιωμέ- 
νης άσφάλείας έν τή ύπαίθριμ, πολλοί κάτοικοι τών περιχώρων συν- 
έρρεον καί κατώκουν είς Δι&υμότειχον μετά τών όλίγων έναπομει- 
νάντων κατοίκων τής πόλεως ταύτης μετά τήν άλωσίν της. "Αλλοι 
πάλιν διωκόμενοι έξ άλλων πόλεων χατέληγον είς Διδυμότειχον καί 
έγκαθίσταντο όριοτικώς, καθ 'δτι πσρείχετο είςαύτούς σχετική ήαυ- 
χία. Καί μετά ιήν άπιοσδήποτε βελτίωσιν τής καταστάσεως δέν έπα- 
νεπατρίοθησαν καί έγιναν μόνιμός κάτοικοι Διδυμοτείχου. Ούτως 
έδημιουργήθη μία άνομοισγένεια τοΟ στοιχείου του πληθυσμοϋ τής 
πόλεως τούτης άνευ δεσμοΟ μεταξύ του. 2) Έδημιουργήθη ή τάξις 
τών πατρικίων καί πληβείων, τής πρώτης κατοικοάσης έντός τοΟ φρου
ρίου καί τής δευτέρας έκτός αΰτοΟ. Ή πρώτη τάξις ήτο ή προνομυ 
οΰχος καί κατελάμβανεν Βλα τά άξιώματα τής ύπηρεσίας τής κοινό- 
τητος. Ή τών πληβείων ήτο ή άθλ!α τάξις τών γεωργών, βιοτεχνών 
καί όλίγων μικροαστών, ήτις καί ήχο ή έπ' άπειρον διοικουμένη καί 
είς πάντα καθυστερημένη, Ή  διαφορά, καθώς εϊ&ομεν καί είς άλλην 
περίοδον, ήτο καναφανής καί ή περιφρόνησις τών πρώτων πράς τούς 
δευτέρους κραυγαλέα. "Εχουσα λοιπόν, ή τάξις αύτή τήν κληροδο-· 
τηθεΐσαν πληροφορίαν τών καταχρήσεων τών έντός του φρουρίου, 
διαρκώς παρεπονεΐτο κατ’ αύτής τό δέ μίσος καί ή ΐχθρότης ηΰξα- 
νον καθ' ήμέραν καί 6 χαρακτηρισμός καλέ ■ μπαταξιλοτρή ήτο ό προ- 
χειρότερος είς τά χείλη των. Τό γεφύρωμα τής διαστάσεως ταότης 
ήτο δύσκολον καί έκστέρα τών δύο τάξεων ΰπεβλέπετο- Τούτων 
ούτως έχόντων δέν ήτο εύκολος ή &ιαπαι&αγώγησις καί κατεόθυναις 
τής κοινότητας πρός μιάν ένιαίαν ΐργασίαν πνευματικής άνστάσεως. 
Έχρειάζετο νοΰς δυνατός, ρηξικέλευθος καί ριψοκίνδυνος διά νά 
κατωρθώοη τούτο. Τοιοθτος νοΰς θέοας τάς πρώτας βάσεις βελτιώ- 
σεως τών πραγμάτων ήτο ό άείμνηστας Μελέτιος. 3) 'Ιδιαίτατα τό
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Διδυμότειχον, ώς κέντρον τής Όθωμαγικής Αύτοκρατορίας έπ! 30 
περίπου Ετη, πρό τής καταλήψεις τής Κων, πόλεως, συνεκέντρωσε 
πληθυσμών άνομοι αγενή διότι συνέρρευσαν πολλά φΰλα Αλλόθρησκα, 
άτι να παρασιτικώς Εζων έκ τοΟ Ελληνικού στοιχείου. Ταύτα πάρε- 
νέβαλλον πολλά Εμπόδια, ώς ήτο Επόμενον, είς τήν πνευματικήν 
άνάπτυξιν. Ούτως έξηγεΐται ή άνομασία διαφόρων συνοικιών π. χ. 
Γ ιαχουντή μαχαλεσή ή συνοικία Παναγίας, διότι τό πρώτον κατιμ- 
χήθη άπό 'ίσραηλίτας, Ταταρλάρ -μαχαλεσή έν ή κατιβκησαν πρώτον, 
τίς οϊδε πόθεν προελθόντες Τούρκοι ταταρικής καταγωγής. Άρνα- 
ούτ-μαχαλεσή προφανώς ύπό 'Αλβανών κατιρκηθεϊσσ κ τ.λ. καί πΐ- 
στεύομεν ότι δέν θά ήσαν άσχετα χά γεγονότα ταΰτα πρός δσα πα
ραπάνω λέγομεν. Ή  άνομοιογένεια έκ τούτου τής συστάσεως τής 
κοινωνίας Διδυμοτείχου εΤναι κοταφανής καί δέν ήσκησεν όλίγήν 
έπίδρασιν αότή εις τήν στασιμότατα τής πνευματικής κατα στά σεις  
τού τόπου καί τής διαμορφώσεις τοΟ χαρακτήρος τών Ελλήνων κα
τοίκων, 4) Έπαναλαμβάνομεν ότι τό πλεΐστον βάρος κλίνει πρός 
τούς προκρίτους, οΐτινες λόγω άμαθείας, φθόνου κσΐ Αντιζηλίας πρός 
άλλους συμπολίτας, δέν έκινήθησαν, ώς Επρεπε, διότι έπίστευον, 
μέ τήν άφύπνισιν τών χωρίων, τό οικονομικόν των έδαφος έσείεΐσ  
καί ώλίσθαινεν ύπό τούς πό&ας των καί 5) Ή  οικονομική άθλιό της 
τής κοινοτικής περιουσίας, ήτις ήτο Αποκαρδιωτική, Τόν τρόπον δια- 
χειρίσεως αύτής θά άναπτύξωμεν παροκατιόντες. Τώρα νομίζομεν 
καλόν νά προαθΐοωμεν όλνγα τινά ί "Οσοι κατελάμβανον θέσεις έν 
τη κοινότητι (δημογέροντες) πρασεπάθουν νώ ικανοποιήσουν Εαυτούς 
καί τούς συγγενείς των μέ παροχάς δανείων έπί όμολΰγω. ΤαΟτά 
έπί τή έκπνοή τής προθεσμίας άνπνεοΟντο καί ούδέποτε έξωφλούντο. 
Ύπήρχσν βεβαίως κσί δημογέροντες άσπιλοι, βράχοι ήθικής. "Οτε 
όμως άνελάμβαναν τοιοΰτοι δέν κστώρθωνον νά ρευστοποιήσουν ΐά  
γραμμάτια διότι άμα τη άποπείρπ έξσφΛήσεως άμέσως άνετρέπσνίο 
καί ήρχοντα άλλοι είς τήν διαχείρισιν τών κοινών, Ό  καλός ποιμε
νάρχης Μελέτιος, παρ' Βλην τήν όλιγοχρόνιον ένταΰθα ποιμαντορίαν 
του κατώρθωσε νά διαγνώση τό κακόν καί νά παρακάμψη τούτο 
μέχρίς δτσυ έπιτύχη τήν πρός τά πρόσω ώθησιν τής παιδείας τοΟ 
τόπου. Ή  πρώτη έπιτυχία του ήτα ό διορισμός έλληνοδιδασκάλου, 
ώς μαρτυρεί ό Εκφωνηθείς λόγος αΰτοΟ πλήρης Ενθουσιασμοί) καί 
χαράς Επί τή έγκαταστάσει τού Ανωτέρω διορισθέντος,
‘Ομιλία τής 2 3 ijc Ίονλίον 1 8Θ 4 κατά ιήν Ιγχητάβταβιν δι&ααχάλον.

«Κύριοι ί Ή  άπΰ τετραετίας καταλλήλου Ελληνοδιδασκάλου Ελ- 
λειφις άπά τοΟ όπσίοσ ή ήμετέρα κοινότης όφείλει νώ περιμένη βαθ
μηδόν καί κατ' όλίγον πρός τοαοόταις άλλοις καλοΐς καί τήν πρέ-
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πουσαν αύτής έθνικήν άνάπΤυξιν, έκ τΡ|ς όποιας κατά μέγα μέρος 
έξαρτάται τό τε μέλλον αύτής καί ό προορισμός, τοσαύτην, μά τήν 
Αλήθειαν, μοί έπροξένησε ψυχικήν Αθυμ [crv, 6αη ήτο ή έκ μέρους μου 
συνσίσθησις τής έκ τοιαύτης έλλείψεως προερχομένης ήθικής 
καί Ολικής ζημίας Κί(ί τής τοιαύτης προστριβομένης καί εις έμέ 
καί εις ύμάς συγχρόνως μομφής καί κατηγορίας ύπό παντός όμογε- 
νοϋς ζηλωτοΰ τής έθνικής δόξης καί ευημερίας, δτε δή άνεχομένου 
νά παρορώμεν τήν πνευματικήν μόρφωσιν της συμπολίχιδος ήμών 
νεσΛαία'ς. τής χ ρ η σ τ ή  τούτης έλπίδας τασ ~£θνους καί τής: Πατρί- 
5ος, ήτις καί έπρεπε διά τοΟτο νά είναι τά πρώτιστον ήμών μίλημα 
καί τό κυριώτερον Ανχικείμενον τών ήμετέρων φροντίδων. Καί πώς 
όχι ;  'Αγαπητοί ; Η σ ί! Ύ μ εϊς  Καί ίγώ καί λεγόμεθα καί έσμέν ή τοΟ 
ήμετέρου κοινωνικού σώματος κεφαλή, ώς έκ τοΰ όποιου μάς έπιβάλ- 
λεται τό ίερόν καθήκον νά διευθάνωμεν καί ποδηγετώμεν τόν λαόν 
αύτοΟ, πρός πάν ΰ,τι Αγαθών καί σωτήριον μεταξύ τών όποιων πρω
τεύει πάντων ή τής παι&είας έξάπλωσις, ήτις Εχουσα τήν δύναμίν 
νά έκπολιτίζη τόν άνθρωπον τόν Αποκαθιστα καί καί πρός έξάσκησιν 
τών θρησκευτικών καί κοινωνικών αότοθ καθηκόντων άρμοδιώτερον, 
οδ ένεκα καί δέον γινώμεθα τοΐς τάσι τά πάντα δπως Αείποτε ώμεν 
είς θέσιν νά αΐρωμεν έκποδών οΓον δήποτε πρόσκομμα δπερ ήθελε 
νά ματαιώση τάς ήμετέρας προσπάθειας έπι της τοιαύτης χειρσγω- 
γίας καί ποδηγετήσεως τών Απλουσ τερών, οΐτινες άδύνατοι εΤναι. 
ώς έξ Ανατροφής Απειρόκαλοι, νά μή έμβάλωσι ΐμπόδια μικρά ή με
γάλα εις τών καλών τήν διάπραξιν παντού καί πάντοτε, Ά λ λ '  έν 
τοότοίς τί εις ήμάς, άγαπητοί, συνέβη ένανχίον τοΰ ήμετέρου τούτου 
καθήκοντος* Παρσθέντες έπ’ όλίγον άλλοτε ΰπως, έκ τών ένόντων 
μέσων έξσσψαλίαωμεν τήν ϋπαρξιν τών έκπαιδευτικών τής πατρίδος 
καταστημάτων άμα εϊδομεν άνχίδραοίν τινα έκ μέρους τών περισσο
τέρων τής ήμετέρας κοινωνίας, Αντί νά καταπολεμήσωμεν, ώς έπρε
πε, καί διά παντός έφικτοΟ μέσου προσπαθήσωμεν νά τήν καταβά- 
λωμεν, ώς καί ή τιμή καί τό συμφέρον τής Πατρίδος Απήτεξ πρσετι- 
μήσαμεν νά ύποχωρήσωμεν καί Αφέντες τά πράγματα νά τρέχωσιν 
έφθάσαμεν έπί τέλους νά ίδωμεν μέ ψυχρόν Βμμα κλειόμενον το 
^Ελληνικόν Σχολεΐσν, Αφ' οδ μόλ,ς έπταετίαν έβίωσε καί μόλις ήρ- 
ξατο, ώς καί μέ Αλλαγήν δύο διδασκάλων έν ϊφ  μεταξύ, ν’ Ανταπσ- 
κρίνηται πρός τόν σκοπόν τής αύτού αυστάοεως καί εκτοτε, ώς καί 
πολύς κατά καιρούς περί αάτοο όγένεχο λόγος, άπαξ οπό νάρκης 
καταληφθέντες δέν ήδυνήθημ&ν, παρά έσχΑτως μόλις περί ιιύτοΰ νά 
μεριμνήσωμΐν. Α λ λ ά  πεμφθήτωσαν έν τούτιρ εις κόρακας ώς Ανα
μνήσεις λυπηρών γεγονότων, άφοό σήμερον έσχομεν τήν εύτυχίαν
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νά εί&ωμεν Ανοιγομένην τήν ήμετέραν ταΰτην Ανωτέραν σχολήν, 
διά τής προσκλήσεως διδασκάλου, περί τής ήθικότητος, τής φιλοτι
μίας, τοΰ ζήλου καί τής έκπαιδεύσεως τοΰ όποίου περιττόν Αλως νά 
αάς $γγυώμβι, προσόντων έπί τών όποίων έπερειδόμενος, ισ τ έ  βέ
βαιοι, άτι ή λογιότης του εσετσι ίκανή τήν άποχρώσσν νά &ώση είς 
τήν ήμετέραν νεολαίαν πνευματικήν μόρφωσιν, έάν οί μέν γονείς μή 
ΑναισθητοΟντες εις τά τής παιδείας καλά, Ιχωαι τήν άζιέπαιτον θέ- 
ληαιν νά είοάγωσι καί άνευ Αξιοκατακρίτων Απουοιάσεων διατηρώσι 
τά τέκνα αΰτών σπουδάζοντα έν τή ΰπό οιωνούς αίσίους άνοιγομένη 
σήμερον Ελληνική Σχολή ταύτη, έν τή όποία πρόκειται νά διακού- 
οωσι πρός τή προγονική ήμών γλώσση και τήν Γαλλικήν καί 'Οθω
μανικήν καί προσέτι, Ασοτ άλλα μαθήματα άπαρτίζωσι τήν έγκύκλιον 
παί&ευσιν, ήμεΐς δέμή άπαξ μή άπαξιώμεν καί ένθαρρόνωμεν άείποτε 
είς τό &οσν κοινωφελές τοΟτο καί δυσχερές έργον τής διδασκαλίας, 
τήν αϋτοο λογιότητα, καί διηνεκώς μεριμνώμεν ούχί μόνον περί τής 
διατηρήσεως, ώς νΰν έχει, άλλά καί τής βαθμιαίας βελΐιώσεως τοΰ 
Ανωτέρου τούτου έκπαιδευτηρίαυ, τό όποιον θέλει είναι τιμή καί τής 
πατρί&ος τό καύχημα. ΤαΟτα, Αγαπητοί μου, άπό ψυχής εύχομαι καί 
παρά παντός ε ί  φροναϋντος πολ.του ώπεκδέχομαι χοτίρων &έ έν το- 
αοϋτο. Κύριοι, χαράν μεγάλην, 6τι έφεξής άπαλλάττομσι τής αίαχύ- 
νης καί τοΰ άνοσίου κόπου τοΰ νά δικαιολογώ μέ άλλ’ άντ' άλλων 
ένώπιον τών περιέργων καί ένδιαφερομένων Αλλοδαπών, τών όμο- 
γενών τήν έλλειψιν ένός τοσοθτον άναγκαίου άνωτέρου έκπαιδευτη- 
ρίου έν τή ήμετέρα πατρίδι, τής όποιας—τή λέγω μετά βαθυτάτης 
λύπης—δεινότατη είναι δυστυχώς ή Αμάθεια καί ή άποπ&ευσία, πέ- 
ποιθσ έπί Κύριον Βστις εΐνοι ή πηγή τών φώτων καί ό χορηγός τής 
σοφίας, ότι δικαιοτέραν θέλομεν ποιεί τό έπιόν τών έκ τής παιδείας 
Αγαθών έκτίμησιν καί περί τής διαδόοεως αότής μεριμνώντες, θέλο
με ν έχει ιό θάρρος νά λέγωμεν ΐτι δέν εΐμεθα προγόνων βαρβάρων 
βάρβαροι Απόγονοι, άλλά τών καί μέχρι σήμερον έπί παιδεία καί 
Απαραμίλλω πολιτισμέ κλεΐζομένων έκείνων Ελλήνω ν, έπί κατα
γωγή καί τών όποιων δέν Αρμόζει παντώπασι νά σεμνύνηται κοινω
νία μισομαθής καί Απαίδευτος. ΕΤθεΙΜ». Ή  παραΟσα όμηλία τοΰ ιε
ράρχου Αποτελεί συνέχειαν τής πρώτης έκφωνηθείσης κατά τήν τε
λετήν τών Τριών Ιεραρχών. Βλέιιομεν έν αύτή μέ πόσον ψυχικόν άλ
γος διατυπώνει τό παράπονόν του διά τήν πνευματικήν στασιμότητα 
τοΟ τόπου. Έ κ  τοΰ λόγου τούτου καί σήμερον Ακόμη συναισθανόμεθα 
πόσην ώψέλειαν εΐχεν ή παιδεία κατά τούς ζοφερούς έκείνους χρό
νους τής δουλείας, καθ' οΰς τά στίφη χών Τούρκων Ακόμη δέν είχον 
ηρεμήσει καί ό παθολογικός θρησκευτικός αυτών φανατισμός δέν είχε

-ΘΡΑΚΙΚΑι.· 3
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με ιωθή. Μέ πόσην άληθώς γλαφυρότητα ποιριστάνει ό ίεράρχης σίτος 
τοΟ "Εθνους τήν άρχαίοτν εϋκλειαν!! Πόσον πειστικός είναι πράς τά 
μέλη τής κοινωνίας διά νά κατανοήσουν τό ιερόν των καθήκον πράς 
τά τέκνα των καί τήν Πατρίδα!! Ταΰτα δέ. έπαναλαμβάνομεν, εις 
έποψήν, καθ’ ήν τά βλοσυρόν βλέμμα τοΟ Τούρκου ζαπτιέ ήτο Απειλή- 
τικόν κατά τταντάς ‘Έλληλας καί τό ψάσγανον τοθ τυχόντος βασι
βουζούκου, σοφτά, ούλεμά, άγά, έφέντη, βέη κ,τ,λ. έπεκρέμστο έπί 
τής κεφαλής roC δυστυχούς ραγιά. Καυτηριάζει καί πάλιν τήν Αδρά
νειαν τών προκρίτων τής πόλεως καί μέ πολιτικάτητα συνιστά νά μή 
έπαναληφθουν τά έκτροπα. Παρά τήν πικρόχολον δέ γλώσσαν του, 
πιστεύομέν ΰτι ώκτειρεν ένδομΰχως καί έλυπεΐτο τούς δυστυχείς, 
διότι τά αίτια τής στασιμότητάς των ήσσν πολλά,, ήμεΐς δέ τά πολ- 
λοστημόριαν τούτων παρεθέσαμεν ή διότι δέν ήδυνήθημεν νά έξιχνι- 
άσωμεν ταΰτα ή διότι στερούμεθα τών άπαραιτήτων στοιχείων διά 
νά κρίνωμεν, Ή  έγκστάστασις τοΰ έλληνοδιδσσκάλου (προφανώς 
τού Λογοθετίδου) μετά έπταετή στασιμότητα τής Σχολής (άνωτέρας 
όπως τήν άποκαλεΐ) θεωρείται ώς έκ τών καλλίοτων οιωνών, διότι 
διανοίγεται νέος δρόμος πρός τά ιδανικά τής φυλής. Συμβουλεύει ό 
ιεράρχης τούς πάντας νά τηρήσουν αύστηρώς τήν τάξιν καί τήν 
άνελλιπή ψοίτησιν εις τήν σχολήν τούτην καί διατυπώνει προσδοκίας 
πολλάς κσί ώφέλη Εθνικά άπειραέκ τής διδασκαλίας τοΰ άρτι προσ- 
ληφθέντος διδασκάλου, προσέτι δέ ΰτι σΰν τή Ελληνική γλώσση θά 
διδάοκηται καί ή Γαλλική καί 'Οθωμανική. Κατά τήν έποχήν τής 
τουρκοκρατίας, ώς γνωστόν, πάντα τά σχολεία, Αδιακρίτως τόπου, 
έπρεπε νά έχουν ώρισμένας ώρας πράς διδασκαλίαν τής Γαλλικής 
καί Τουρκικής, άκόμη καί είς τά χωρία. Τοΰτο έπεβάλλετο διά πολ
λούς λόγους άλλά καί διότι ό τελειώνων τό σχολεΐαν, έστω τετρα- 
τάξιον, έπρεπε νά γνωριζη άν όχι πολλά, όλίγα τουρκικά καί γαλ
λικά διότι ή έξοδός του έκ τού σχολείου έοήμαινε βιοπάλην καί στα
διοδρομία ν έν τή κοινωνία ήτις, πλήν τών άλλων, άπήτει καί τήν 
ξενογλωσσίαν ταύτην. Οί θέλοντες βεβαίως, νά ΐξακολουθήσουν 
άνωτέρας σπουδάς έκαλλιέργουν ταΰτα περισσότερον διότι έν τή 
Τουρκική έπικρατείσ σί δύο αύται γλώαοαι ήσαν έκ τών ών ούκ 
άνευ, Καταφαίνεται έκ τών άνωτέρω όμιλιών δτι ό ιεράρχης κατώρ- 
θωοε τό ποθοόμενον κσί &έν ώπε&υσπέτησε είς τάοσς Αντιξοότητας, 
προβληθείσας ύπά τών προκρίτων ίδ(α, ώς θά έκαμνον ίσως άλλοι 
προκάτοχοι καί διάδοχοί του. Έ ξ  αύτοΰ ουμπεραίνεται δτι, όσάκις 
έτυχε νά κυβερνηθή ό τόπος άπό ανθρώπους ζωντανούς καί πραγμα
τικά πονοόντας σύτόν, έσημείωσε πρόοδον. 'Οσάκις πάλιν έκυβερνήθη 
άπό ίεράρχας οΐτινες όλίγον μόνον παρέμεινσν ένταΟθα ή τίτλον μόνον
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έφερον τοΰ Μητροπολίτου Διδυμοτείχου καί εΟρίοκοντο διαρκώς 
είς Κωνσταντινούπουλιν ώς συνοδικοί κ. τ. λ, ή Ατενίζοντας πρός 
άλλους όρίζοντας, 6 τύπος εμενε στάσιμος. Διά τοΰ to βλέπομεν 
ένολλαγάς δηλ. τήν στασιμότητα νά τήν διαθέχηται ή δράοις καί 
τόν όργασμόν ή Αδράνεια. "Αλλοτε εις διδάσκαλος, άλλοτε δύο. 
άλλοτε τέσσαρες καί. έστιν δτε καθόλου. Άναφορικώς μέ τδν άεί- 
μνησταν Μελέτιον πολύς έγένετο μέχρι τοΟδε λόγος καί δέν χρήζεί 
ύμνων Οπ' έμσΰ, διότι καί τά έργα του φαίνονται κα! ή δρασις του 
μαρτυρεί ποίας όλκής έθνάρχης ητο κα! ήκουσα πσλλάκις Από γ έ 
ροντας, προ 50/ετΙας Ακόμη, νά έκφράζωνται μετά πολλής εόλα- 
βείας ύπέρ αύτοΟ. "Εχομεν ύποχρέωσιν νά εύγνωμονοΟμεν διά τήν 
τοιαύτην και τοσαύτην δράσιν του ύπέρ τοΟ τόπου ή δέ μνήμη του 
ΰά εΐναι παντοτεινή. ‘Ο σεπτός ίεράρχης καταγόμενος έκ Κάλυμνου 
δΐς έποίμσνε τήν περιφέρειαν Διδυμοτείχου τοποθετηθείς κατά τό 
1S6Q. Κατά τό 1868, τη ύπα δείξει τής τουρκικής κυβερνήσεις πρός 
ιό Πατρίαρχεΐον μετετέθη είς Κρήτην πρός κατευνασμόν τών πνευ
μάτων κατά τήν έπανάστσσιν τών ϊΐρητφν, Αΰθις ΐπσνήλθε τό 1074 
καί διφκησε τήν έκκλησίαν Διδυμοτείχου μέχρι τοΰ 1077, ώπότε όρι- 
στικβς μετετέθη. Έ ν  τώ Κώδικι Αναγράφεται ή πληροφορία δτι τό 
παρθένα γιαγεΐον Διδυμοτείχου, περί σό θά γράψωμεν σχετικώς, έκτί- 
οθη τό 1868 έπί παλαιάς ’Αλληλοδιδακτικής σχολής. Δυστυχώς δέν 
Αναγράφεται τι περί τής δράαεως τής σχολής ταύτης, τήν όποιαν ό 
Μελέτιος διωργάνωσε, διότι έν τσΐς κώδιξι εύρίσκομεν σχετικά μό
νον κατά τό έτος 1873. Τό έτος τοΟτο διορίζεται ό Στεψανίδης ’Ιά
κωβος έξ Άδριανουπόλεως διδάοκαλος τής τουρκικής καί γραμμα
τείς τής Δημογεροντίας, άνϊΐ λιρϋν 4 μηνιαίως, διά διδασκαλίαν 
δύο ώρών ήμερηοίως καί διεξαγωγήν τής γραφικής ύπηρεσίας τής 
Μητροτιόλεως. Ό  άείμνηστος Περικλής Βλσχόπουλος έμαθήτευοε 
παρ'αύτβ προαληφθείς ώς βοηθός είς τό γραφεΐον τής Μητροπόλεως 
καί τόν διεδέχθη έπαξίως εέ<ς τήν θέσιν τής γραμματείας καί τοΟ 
διδασκάλου τής τουρκικής πολλάκις. Τά αύτρ έτος 14 Νοεμβρίου έν 
συνεδριάσει Δ' λαμβώνεται άπόφασις νά βραβεύονται οΙ καλοί μαθη- 
ταί, προσλαμβάνεται δέ διδασκάλισσα ή 'Αγγελική Κάλφσγλου άντ! 
500 γροσίων μηνιαίως, καυσίμου ϋλης, κατοικίας κα! ποσίμου ΰδα- 
τος, [τό τοΟ ϋδστσς άς μή φανή παράξενον διότι ό τρόπος τής προ- 
μηθείας αύταΰ έν Δι&υμοτείχιμ είναι γνωστός και έξακολουθεΐ τοίοΰ- 
τος κα! μέχρι σήμερον). Τό πρακτικόν ύπογράφαυν of Γεώργιος X "  
Δημητρίου, ’Ιωάννης Σεραϊδάρογλου καί Δημήτρισς Πολυζώης. Πρό 
τοΟ Σχεφανίδου, διδάσκαλος τής τουρκικής, ήτο ό ΣταΟρος Μερικό- 
γλους, πάππος τοΰ νΰν είς τήν Άγροτοτράπεζαν Διδυμοτείχου έργα-
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ζομένου κ, Μερίκογλου Σταύρου ή Μουρούκη. Κατά τά 1874 σ ' Σε
πτεμβρίου ό Ά σ τερ ά ς  Βασίλειος σίτεΐται νά διευθύνη μετά τής συ
ζύγου του τό Παρθεναγωγεΐον ύπό τόν δρον νά Απολυθη ή διδσσκά- 
λισσα "Αγγελική. ‘Η αίτησις άπορρίπτΐται. Έ ν  συνεδριάσει Ε' συνι
στώ ταΐ τό πρώτον έφορεία σχολείων γενικώς καί βρίζονται μέλη ά 
Εΰστάθιος Καβάσιλας, Σταύρος 'Αναγνώστου καί Κ. Τσσβδάρας. 
Έ ν  άλλη συνεδριάσει τής 19 'Οκτωβρίου 1873, γίνεται λόγος περί 
συοτάσεως έν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικές 'Αδελφότητος 
καί συνιστάται έγγραφή μελών καί συνδρομητών, Ανατίθεται δέ είς 
έπιτροπήν ή σύνταξις έκθέσεως της καταστάσεως τών σχολείων της 
περιφέρειας- Είς τήν έπιτροπήν τούτην ύπογράφουν καί ό Γκαρίλλης 
καί Νάγκουλτσης, οΐτινες Αργότεοον ύπήρξαν σχισματικοί. Κατά 
Σεπτέμβριον του 1877 διορίζεται ό ΓΙασχάλης Παύλου διδάσκαλος 
καί ώς βοηθάς αύτοΰ ό Μόσχος Χρήστου (ψάλτης έπί 80 έτη) άντί 
γροσίων 60 μηνισίως- Οΰτος ήτο έΐί πλέον υποχρεωμένος νά ένεργή 
εισπράξεις τών όφειλομένων είς ιήν κοινότητα διά τά έκπαιδευτή- 
ρια, "Επίσης διορίζεται διδασκάλισσα μέ μισθόν 55 λιρών έτησίως, 
κατοικίαν καί καύσιμον ϋλην ή Ά3ηνά Μαργαριτίδου. Διά τήν ένί- 
σχυσιν τοΰ σχολικού ταμείου άποφασίζεται όπως έπιβληθη φορολο
γία έπί της είσαγομένης είς Διδυμάτειχον ρακης 1 παρά κατ' όκάν. 
Ή  ρακή, ώς γνωστόν, δέν πσρεοκευάζετο τάτε είς Διδυμάτειχον 
διότι ήγνόουν τήν τέχνην καί ήγοράζετο έξ Άδριανουπόλεως, μετα- 
ψερομένη διά βαρελίων έπί αμαξών. Δοθέντος δέ άτι ένταΟθα ή κατα
νάλωσα; ρακης ήτσ μεγάλη, άρκετά Απέδιδε πράς τά σχολικά ταμεία 
άλλα καί τούς νεκραθάπτας. Έπί τη λήξει της περιάδου ταύτης κα
λόν ένομίσαμεν νά άντιγράψωμεν τά άνόματα τών δημογερόντων οϊ- 
τινες θεσρέστως πρασέφερον τάς ύπηρεσίας rav , ώς καί τών έπιτρό- 
πων μέ τούς παραδόξους 5Γ ήμάς σήμερον τίτλους αύτών, 1836- 
Σκευοφύλαξ Χριστόδουλος, Ά ρχω ν τοΰ Εύαγγελίου, Άδάμης, Δο- 
μέστιχος 'Ιωάννης, Εκκλησιάρχης Δανιήλ, Ρ^φεντάρης (κήρυξ τών 
Αποφάσεων) Ιωάννης, Όστίαρχος Μέγας θ&όδωρος, Ά ρ χ ω ν  Εκκλη
σιών Γουρης, Δομέστίχος Στσμάτης.. 1842. Έφοροδημογέροντες Χρ. 
Λογοθέτης, Ταβλάρης X "  Δημήτρης, Ρήτωρ Νικόλαος, ΠρωτοδιΑκο- 
νος Μιχαλάκης, έκκλησιάρχης Άποατόλης- 1847. Λογοθέτης Νικό
λαος, Μανώλης τοΟ Πασχάλη, Χμηστάκηςταΰ ΓιουβΑν, Γεώργιος τοΰ 
Κωστη, Χατζηγιάννης τοΰ Μόσχου Πρωτονοτάριος Χατζηθεοδώρου 
Λάμπης Βασιλείου, 1348. Εκκλησιάρχης Άποατόλης, Μόσχος, Πρω
τονοτάριος Νικολάκης, Ίερομνήμαν, Γ. Κωνσταντίνου, Νικόλαος 
Δήμου, Θεόδωρος Δημητρίου, Νικόλαος X "  θεοδώρου, Μανώλης 
Πασχάλη, X "  Γιάννης Μπογιοαζύγλου- 1349. Ψάλτης Δημήτρης
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Άναστάς, Δημογέροντες X'* Σχίργιος X ” θεοδώρου, Σταύρος Βλά- 
χογλου, Νικόλαος Πασχάλης. 1659, X "  Νικόλαος Πουλίζογλου, 
Σταύρος Βλάχογλου, Δημήχρης Σταύρου, Άτιοστολάκης Δημητρίου. 
Θανάς Δανίλης, Χρηστάκης Άδεμίδης, Μόσχος X "  Βενέτη, Χατζή* 
πούλίογλσυ Χστζηθιαχάρ, Χρίστος Παπαλάμτισγλου Δράγκνης, Χα· 
τζημιχάλης, Βασίλης Πάλλας, 1854. Μιλέι χσόρμπατζή (προΰχων 
τοΟ έθνους) Ν. ‘Λλγιαννάκης. 1855 Βασίλης Γεωργίου, ’Απόστολος 
Άλγίαννάκης, Νικόλ. Βογιαχζόγλου, Σταύρος Βλάχογλοο, Μόσχος 
Χ"Βενέτη. 1356- Μιλέτ μπασής ’έθνάρχης) Μόσχος Χ"Βενΐτη , ’Από
στολος Τριαντάφυλλου. Μανώλης Πασχάλη. Χρηστάκης Άδαμίδης. 
1858. Νικόλαος Βογιατζόγλους, Γιάννης Βογιατζής, Νικολάκης Δη- 
μητρίου, Ν, Άλγίαννάκης, Σχαύοος Βλάχογλου, Β- Γεωργίου, Χρι
στόδουλος Ψαλτ όπου λος, Γ  ι άννη ς Σ τσ μ ά χ ης, Χαχζησχέργιος. 1863, 
Γευργάκης Κωσταντή, Νικόλαος Δημητρίου, Μόσχος Χ"Βενέχη, 
Χ"Άθανάσογλου Χ'ΊΧικόλα, Χρτστάκης Άδαμίδη, Γρηγόριος Εύστα- 
θίου, Ν. Πσπαοΐμσς, Γιώργη Δράγκνη, Χριστόδουλος Ψσλχόπουλος, 
Μαλέας Ρήγου, Παπασταύρος θεσχάρη, ΣπΟρος Κωσταντή, Γρηγό
ριος Σταθάκογλου, Γιάννης Κουγίουμτζής. Παύλος Χ 'ΓΣτεργίου, X"- 
Δημήτρης 'Αναγνώστου, Ν. Παπάζαγλους Δράγκνης. 1864. Ν. Βο- 
γιαχζόγλου, Δημήχρης Ζώ χογλου, Χρήστος Παπαλάμπου, Σαθρός 
Χ"Σχεργίου, Δημήχρης Σταύρη, Σ- 'Αναγνώστου, Πασχόλης Στω- 
γιΐόν, Β. Πάλλας, Νικόλαος Δημήτρη, Χ'Τιάννης τοΟ Μιχαήλ, Γιάν
νης χοΰ Σταμώχη, Θανάσης Αποστόλου, Γιάννης Βογιατζάγλου, 
Χρήστος Μήχρου. 1866. Έαί ιών άνωτέρω αροσετέθησαν οί Λογο
θέτης Γεώργιος, ΣτσΟρος Βλάχσγλου, Μόσχος Χ 'Β εν έιη , Δημήτρίος 
Ζάχογλου, Δημήτρίος Σταύρου, Χ ’ Τσΐρος θεοχάρης, Πασχάλης 
Παύλου, 1870. Ν, Δημητρίσυ, Χ'Τιάννης Μόσχου, Ν. Παπασυμεών, 
Δημήτρίος Σταύρου, Β, Άλγίαννάκης, Χρηστόδοσλος Πρωτοψάλτης. 
1873. Χ''Χρΐστος Άδαμίδης, Χ'Τιάννης Μόσχου, Ν, Τζανίδης, Ν 
Παπασυμεών, Β. Χ'Ήικόλας, Άρ, Γκαρίλλης, Μαάτας Δημήτρης.
’ Εκ παιδευτικών : Εύσχώθιος Καβάσιλας, Σταύρος ’Αναγνώστου,
Χ"Κωστανχής Τσαβδάρας. 1875- Χ” Νικάλας Βογιαχζόγλσυ, X"- 
Γιάννης Μάσχου, Χ"Σχαύρος X"'Αναγνώστου, Χ"Κωστανχής Τσαβ* 
δώρας, Χ'Άημήτρης X "Χρήστος, Άδαμίδης Πασχάλης, Γιάννης Άν- 
τώνσγλου, Δημήτρης Μπακάλης, Χ"Μηχαήλ Χ"Στεργίου. "Οπως 
βλέπομεν έπώνυμα δέν μεχεχεψίζονχο τότε ε(μή μόνον τό όνομα 
καί χό παχρώνυμον. Ο! περισσότεροι ήσαν χατζήδες, ήτοι προσκυ* 
νηταί τών Ά γιων τόπων Ιερουσαλήμ καί Παναγίου Τάφου. Μετέ- 
βαινον τότε πεζή έν πομπή συνοδευόμενοί μέχρι τών όρίων Διδυμο
τείχου ύπό τών συγγενών των. "Εφθανον είς Άλεξανδρούπολιν (Δε-
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όΕαγατς} και Επεβιβάζοντο άτμοτλοίου. προορισμένου διά Παλαβ
ό τίνην, κατά δέ τήν Επι στ ραφήν ύπεδέχοντο αυτούς μέ κωδωνοκρου
σίας καί Ιεροτελεστίας διότι μειέφερον Εξ "Ιερουσαλήμ τό άνέσπερον 
φώς, βπ^ρ μετέδιδαν είς ιούς συγχενείς καί φίλους των. Πιστεύομεν 
ότι δπως έγένετο κάθαρσις τοΰ σώματός των Εν τφ Ιορδάνη ποταμφ 
κατά τήν βάπτισίν των, ουτω καί τής ψυχής των ό ρύπος άπεπλά- 
veto καί συνεπώς ή μετέκειτα πολιτεία των θά ήτα άγνή και άνα- 
μάρτητος.

Περίοδος τρίτη ΐθ78 —1897.
Ή  περίοδος αϋτη άρχεται άπό τοΰ 1878 ήτοι τής καθόδου τών 

Ρώσσων καί προελάσεως αύτών μέχρι τών πρόθυρων τής Κων/πόλεως 
καί λήγει τό έτος 1897 ήτοι κατά τόν άτυχή πόλεμον τής "Ελλάδος 
Εναντίον τής Τουρκίας. Αϋτη έχει περιωρισμένα χρονικά άρια, εϊνςτι 
όμως λίαν ταραχώδης, διότι κατ' αύτήν διεδραματίσθηοσν πολλά 
γεγονότα και άπέβη έλπιδοφόμος και γόνιμος εις Εκπαιδευτικήν κ[· 
νηοίν. Ή κάθοδος τών Ρώσσων προσχηματικώς μέν, ώς γνωοτόν, 
πρός προστααίοιν τών χριστιανικών λαών, ούσιαστικώς δμως πρός 
πραγματοποίηοιν τών όνείρων των, τής καθόδου της δηλονότι πρός 
τήν Μεσόγειον, κατετάραξε τών τόπον τούτον, Τήν προέλασίν των 
καί τήν έπι έτος και πλέον παραμονήν των είς τό μέρος τοΰτο, τάς 
διεδέχθη ή άποχώρησις αΰτών. Κατά τήν προέλασίν των ιτλή&η 
Τούρκων έκ Βουλγαρίας κατήλθον νοτίώτερον ώς πρόσφυγες καί 
Εντόπιοι πάλιν Τούρκοι διεπεραιώθησαν είς Μ. "Ασίαν. Τήν όπιοθο- 
χώρηοίν ήκολοόθουν πλήθη πολινοστοόντων Τούρκων είς Βουλγα
ρίαν καί τών Εντοπίων είς ιά ς  Εοτίσς των- Ό  δημιουργηθεΐς σάλος 
ύπήρξεν άνευ προηγουμένου, Άνταρρίαι καί αύθαιρεσιαι είς ήμερη- 
αίαν όιάταξιν, 'Εκδικήσεις, άντεκδικήσεις, αύτοδικίαι καί άλλα Επα
κόλουθα μιας τοιαότης περιόδου όνεατάτωσαν τά σύμπαν καί ούτως 
άντί νά Εξασφαλίσθή Ελευθερία τών Ελλήνω ν, Επσγιώθη μία κατά- 
στάσις έλεεινοτέρα τής πρό δΟετίας. Τώ μίση ήρχισαν νό έξάπτων- 
ται, Ό  φυλετικός άνταγωνιομός, ή έπικράτησις μιας Εθνικότητας Επί 
τής άλλης, τής κυριαρχησάσης τουρκικής κατοχής Επί άλλων φυλών 
κα! ό τουρκικός θρησκευτικός φανατισμός, έπανήλθον βιαιότεροι, Ή  
παλινόοτηοις καί έπανεγκατάστασις τών μουατζήρηδων (προσφό- 
γων) Τούρκων ουνεπήγετο καί τήν όρπαγήν τής περιουσίας τών 
"Ελλήνων. Ποιος κυβερνητικός έλεγχος θά έσταμάια τήν κατάστα- 
σιν αύτήν, καθ' ήν πάντες ήσαν κατά πόντων; Αϊ συμφωνίαι τών 
άνακωχών ύπογράφονται είς πόλεις καί όποβλέπουν είς γενικός 
γραμμάς, Τός  πολιτικός διάφορός, Τάς δημιουργηθείσας έκ τοΰ πρ-
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λέμου τούτου έν τή υπαίθρω. ποιος θά σϋμβιβάση ; At λεπτομέρειαι 
τοίσύτων διαφορών είναι τόσοι, δσαι δέν είναι αΐ γενικότητες. Τού
τος έπιλύει ή αύθαίρεσία καί ή ούτοδικία, όπότε ή αδικία. θά είναι 
άσφαλώς είς βάρος τών αδυνάτων καί άνυπερασπίστων, Ό  τόιτος 
ούτός έγνώρισε πουλάς τοιαάτας καταστάσεις καί τοιαύτη καί χει- 
ροτέρα έδημιουργήθη ένταΟθα μέ τήν κάθοδον και άπισθοχώρησιν 
τών Ρώσσων καί ϊά φυλετικά πάθη άντι νό άμβλυνθοΰν δξόνθηααν 
In  περισσότερον, 'Επομένως τά πρώτον έτος τούλάχιστον τής δια
μονής έδώ τών Ρώσιτων 5έν παρπτηρείται σπουδαία έκπαιδευτική κι- 
νηαις έν Διδυμότειχό και τη ύπαίθρω. 'Εκείνο τά όποιον μάς έκλη 
ροδότησεν ή Ρωσσική κάθοδος ττσ ή προπαγάνδα τοΰ πανσλαυϊ- 
σμοΰ. Δεν άφηγούνται τοΰτο άνθρωποι έπηρεασμένσι, ά λ λ ’ ομιλούν 
έπίσημα καί άδιώσειστα έγγραφο. Μάς έκληροδότησε τήν κατάραν 
τοΰ Βουλγαρισμοΰ, ά άποίος έπί τόσα έτη. δηλ. άπά τής έποχής τοΰ 
Τσιμισκή καί Βαϋλγσροκτάνου δέν έτόλμησε νά όρθωθή καί τώρα 
ήρχισε πάλιν νά παρέχη άφορμάς εις τον "Ελληνισμόν, εύθύς ώς 
Οπεχώρησαν ο[ Ρώασοι. Καί ή ύτόθεσις έχει ούτω: Έ ν  τή πόλει καί 
περιφερείρι Διδυμοτείχου συνειδητοί Βούλγαροι δέν ύπήρχον. "Ολα 
τά χωρία τής περιφέρειας παρουσίαζον και παρουσιάζουν ήθη, έθι
μα καί γλώσσαν έλληνικά. “Αλλοι τών χωρικών μας, κατά παράδο- 
σιν μεταδοθεισαν καί εις ήμας, κατάγονται έκ Πελοπόννησου καί 
Θεσσαλίας, Π, χ. τά χωρία, τών δποίων οί κάτοικοι φέρουν όμοιαν 
ένδυμασίαν, έχουν τά αύτά ήθη καί έθιμα ΰπως τΰ χωρίον Koupou- 
τζή (Καρωτή), Καδήκιοΐ(Μάνη), Τοομπανλή (Ποιμενικόν), Σκουρκοχώρι 
(Κιζιλιζή - κιοϊ). Παζαρλή (Παταγή). Κσυλακλή (Άμπελάκια), Κοϋφό- 
βουνο, Καρά - μπουνάρ (Βρυσίκά), "Ακ - μπαυνάρ (Άσπρονέρι) Α σ β ε
στάδες ίΚιρέτς - κιοϊ). Τσαουσλή (Κυανή), έχουν άκάμη τήν προσωνυ· 
μίαν μΐ τήν δποίαν έχαρακτήριζίν αύτά καί οί Τούρκοι -ΐΚαπετα- 
ναϊοιν. Τά χωρία τούτα εις ούδεμίαν έπιμειξίαν συνήρχοντο μέ τά 
άλλα χωρία τής περιφέρειας. “Εμεινεν εις αύτούς ώς παράδοσις τά 
Αμιγές. χωρίς νά γνωρίζουν τόν λόγον καί τά αίτια καί άπέδιδον τήν 
μ.ή ούναψιν συνοικεσίων μέ άλλα χωρία εις τήν ώνομσίότητα τών έν- 
δυμααιών. Ή άνομοιότης αϋτη πμοήρχετο έκ τοΰ γεγονότος δτι εΐχον 
διαφοράς προελεύσεως- Τά χωρίο Βσυλγάρχίο'ί {'Ελληνοχώρι), Πάλι- 
σύριον (Τσαλή - κιοϊ), Τοκμάκ (Μεταζάδες). Ίβλεδίν (Λάδη), Καρλή 
(Χιονάδες), Δουγαντζή (Δοξαπάρα’ι, Καμπαΐκ(Χανδράς), έχουν όμοίαν 
στολήν οί άνδρες καί χωριστά αί γυναίκες έν συγκρίσει πράς άλλα 
χωρία μέ τά όποια δεν έρχονται εις έπιγαμίαν, σΰτε μέ τά 11 άνω- 
τέρω χωρία. "Εχουν οΰτοι τήν πμοέλευσίν των έξ 'Ηπείρου. Τά χω
ρία Καπουτζή (θυρέα), Κούλελη - Βουργάζ {Πύθιον}, Πετράδες (Τασ-
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τσή - άρναούτ ■ κιο'Ο καί Πραγγίον = χουν τά αΰτά ήθη καί έθιμα, τήν 
αυτήν έν&υμασίαν καί προέρχονται έκ Βορείου 'Ηπείρου. ΤοΟτο ά λ 
λωστε καταφαίνεται καί έκ τής τουρκικής προσωνυμίας των Άρνα- 
ούτ ■ κιοΐ — Τασταή ■ Άρναούτ ■ κιοΐ =  Πετράδων Αρβανιτοχώρι, ώς 
καί τά πέραν τοΰ "Έβρου χωρίον Χασιρτζή Άρναούτ - κιοΐ - ■ Ψαθά- 
6ων άλβανιτοχώρι, χωρίς, έννοείται, ταΰτα νά άμιλαΰν Αλβανικήν 
άλλα καθσρώς "Ελληνικήν. Τά πέρον τοΰ Έβρου χωρία ήοαν άκραιφ- 
νώς Ελληνικά, λέγουσι δέ δτι προέρχονται έκ Κρήτης. Ίσ ω ς  τσΟτο 
νά έξάγεται έκ τής καταλήξεως τ&ν έπωνϋμων τών χωρικών, άτινα 
άνεξαιρέιως λήγουν εις ακης— Τερζάκης, Πιπιλικάκης, Τουτζαρά- 
κης, Χαιζάκης κ. τ. λ. Τά χωρία Κόρα - βεΐλή (Άμόριον). Σαλτίκι 
fΛάβαρα), Μάνδρα, είναι τής αϋτής καταγωγής μέ τήν προέλευαιν 
τών Σουφλιωτών' διότι ήθη, έθιμα, τρόποι έκφράσεως, φωνήν, ένδυ- 
μασίαν κ,τ.λ. έχουν τά αύτά. Πότε καί πώς μετηνώστευσαν καί έπω- 
κίσθησαν έ&ώ τοΰτο θά άποτελέστ θέμα ιδιαιτέρας έρεύνης. "Επειδή 
άνεφέρθη τώ χωρίον Έλληνοχώριον (Βουλγάρκιοϊ), όλίγον έξω τοΰ 
Διδυμοτείχου ευρισκόμενον, θά εΐπω όλίγώ τινα περί αώτου. Τό Έ λ 
ληνοχώριον ώνομάζετο ύπΰ τών Τούρκων Βουλγώρκιοϊ (χωρίον τών 
Βουλγάρων), ένβ οΰχε ίχνος Βολγπρικδν ύπάρχει έν τώ χωρίω τούτω 
οΐ 6έ κάτοικοί του προέρχονται, ώς άνωτέρω έλέχθη, έξ 'Ηπείρου καί 
είναι ατενώς ουν&εδεμένον μέ τά άλλα έξ χωρία τύ όποια άνεφέ- 
ραμεν άνωτέρω. "Ηθη, έθιμα, γλώσσα Ελληνικά καί καθ’ ΰλα όμοιοι 
μέ τά έξ άνωτέρω χωρία, μεθ" ών έρχονται εις έπιμέιξίαν. "Όιε τό 
Ι9Ί2 κατελήφθη τά χωρίον τοΰτο ύπό ιών Βουλγάρων, ή όνομασία 
αώτου I κίνησε τήν περιέργειαν κα. τό ένδιαφέρον τών διοικητών νο- 
μισάντων ότι έχουν χωρίον τόσον πλησίον τσΰ Διδυμοτείχου, "Οτε 
έπισκεφθέντες έπί τούτω τό χωρίον, δέν εΰρον ίχνος Βουλγαρικόν 
οΰτε τινά γνωρίζοντα ούδέ λέξιν Βουλγαρικήν, συνοφρυωθέντες εΤπον 
έν άργη. *Τότε ποιους άδελφούς ήλθομεν νά έλευθερώοωμεν -* Ή  
λέξις Βουλγάρκιοϊ είναι παραφθορά τής λέξεως Πλονγκάρ - κιοΐ. 
Επειδή τά χωρίον τούτα έχει έδαφος γόνιμον μέ ποικιλίαν προϊόν
των, οί κάτοικοι αύτοΰ ήσαν κατ' έξοχήν γεωργοί διατηροΰντες που- 
λούγκι, τό όποιον ήιο άροίρον βαρύ πολλάκις δίυνον συρόμενον μέ 
2 ή καί περισσότερα ζεύγη βοών. Πολλοί εΐχον τοιαΰτσ άροτρα καί 
ώνόμαζον αϋτά τουρκίατί πλουγκσρλή καί πλουγκαρλή - κιοΐ. Σύν 
τώ χρόνω διά τά δυσκολοπρόφερτον τής λέξεως τα ύ της μέ άναγραμ· 
ματισμόν κατήντησε Μπουλχκάρ ■ κιοΐ ένώ ήδΰναντσ καλύτερον νά 
όνομάαουν Λανεσπέρκιοΐ ή Τσιφτο ήκιοΐ πρός άποφυγήν τής λέξεως 
ήτις τόσον έκακοποιήθη. Καί ή σημερινή όνομαοία αύτοΟ «Έλληνο- 
χώρι» νομίζομε ν 64ν είναι έπιτυχής διότι άν τό χωρίον τοΰτο κατσι-
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κήταί άπό "Ελληνας τότε οί κάτοικοι τών άλλων χωρίων τί νά είναι 
άρά γε ; Προσφυέστατα ήδύνατο νά όνομασθή Γεωργιανά κατά ιτι
ά (ήν μετάφρασιν τού Πλουγκαρλή- κισϊ. Τά πέραν τού "Εβρου χω- 
pia Κωοτή, Λιλή, Κούρτες. Ζαλούφι (Ζαλουψάκι), Τσαλί], Τσιφλικάκι, 
κ τ.λ- εύγλωττότερα όμιλοΰν τά περισσότερα περί τής 'Ελληνικότη
τάς των και τούτο Ενισχύ^ται καί Εκ τής καταλήξεως, ώς εϊπομεν, 
είς ακης τών όνομάτων καί έπωνύμων των, Ή  Ενδυμασία τβν χ ω 
ρίων τούτων ήτο καί είναι άκόμη είς μερικούς μή μοντερνίζοντας 
άν&ρας καί γυναίκας γραφικωτάτη. Ή περισκελίς των είχε χρώμα 
κυανοϋν μέ ύττοκάμίσον λευκόν άπεικονίζον πλήρως τήν Ελληνικήν 
Σημαίαν. Κάλυμμα τής κεφαλής των εΐχον τό σαρίκι (εΐδος κασκόλ 
ύφασμένον Οπό τής οίκοδέσποίνης), τό όποιον έδενον Επί τής κεφαλής 
Ι&ιορρύθμως, μΕ χρώμα βαθύ κυανοϋν καί λευκά στίγματα είς τό 
άκρον, Εκ τοΰ τρόπου &έ ΐοΟ τυλίγματος καί τής μιάς άκρης αότοΰ 
άψημένης Επί τής ράχεως ύπεδηλοετοό ραγιαδισμός καί τό άκρον ή 
Ελπίς άπολυτρώσεως, Πσλλάκις εις ένδειζιν οικογενειακού ή Εθνικού 
πένθους Εδένετο μΕ ύποσιώγωνον. Τόν χειμώνα εψερον Επανωφόρι 
ύφασμένον οίκοι καί ίδιορρύθμως Εραμμένον άνευ μα νικιών μέ πόρ
πην αύτοσχΕδιον κάτω τής σιαγώνος. Τό ύφασμα ήτο καί είναι χον
δρών άνάμεικτον μάλλινον καί βαμβακερόν μή έπιτρέπσν διαπερασιν 
τής βροχής καί τοΰ ψύχους* Τό ένδυμα τούτο Ενθυμίζει τάς ώρχαίας 
ζεφάς τάς όποιας Εφόρουν οί άρχπίοι Θράκες, Διά τήν γυναικείαν 
6έ Ενδυμασίαν, τήν άττοίαν πολλοί μοντερνίζονιες κατεπολέμησαν ώς 
λάτρεις τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμοί;, ιί νά εϊπωμεν ■ Ό  σάκκος (καυ- 
τάνι ή τσουκμάνι) είναι ένδυμα Βυζαντινόν τών Αΰτοκραΐόρων καί 
μέχρι τοΰ τελευταίου άξιωματούχου. Ή  Εσωτερική Εοθής ποδήρης μΕ 
άρκετά κομψοτεχνήματα κεντημένοι μέ χρωματιστήν κλωστήν καί 
πολύχρωμα ψηφιδωτά ήσαν γραφικότατοι καί ιταρειχετο εις ιάς γυ
ναίκας ευκαιρία κυτά ιήν ύψανσιν ή κέντημα αυτών νά άσκήοουν 
καί όξύνουν πνεύμα καί σώμα. Αΰται καλούνται «σκαλένια» καί 
τώρα ώκόμη εΐναι πολυτιμώΐαται. Ή  Ενδυμασία τών γυναικών, ήτις 
ουνεπληροΟτο μέ μαν&ήλαν Επί τής κεφαλής μάλλινης, Εν είδει κεκρυ- 
φάλου Καί μέ πλεξίδα τοποθετημένην Εντός θύλακος, δστις έξωθεν 
ήτο κεντημένος διά νομισμάτων άογυρών, άπΕβαινεν οίκονομικώς 
άνακουψιοτική τών άνδρών διότι ή σιερεότης καί ή άντοχή της ήτο 
πολυχρόνιος, Πρός συμπλήρωοιν τής άμφιέοεως ταΰτης έφεραν Επί 
τής όσφύσς ζώνην ώργσράν άποτελουμέ^ην Εκ σπονδύλων όργυρών 
διαπερασμένων εις ζώνην Εξ ύφάσματος καί καταλήγουσαν είς πόρ
πην μέ πολύτιμα ή μή πετράδια εις σχήμα δικεφάλου ώετοΟ παρι- 
Οτάνσυσαν τό έμβλημα tlft Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Τά πολύ-
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χρώμα άνθη, άτινα έφιλοτεχνοϋντο μέ σύρματα και νήματα μάλ
λινα πολύχρωμα και τά όποια έοτόλιζον τάς κεφαλάς τών γυναικών 
(τά σσυρκούτσία λεγάμενα) προσέδιδον δψιν, έν τώ συνόλο τών γυ
ναικών, άνθακήΓτσσ. Ή  ύπόδησίς ™ν συ via τα τσ άττά έρυθμά ά παθή
ματα Εύρύχωρα φορσύμενα είς άμφστέρους τούς πόδας δηλ. δέν 
υπήρχε άριστεράν καί δεξιόν και ώνσμάζοντο ταΰτα κατίργία fjtot 
έκ παραφθοράς τής λέξεω ς κόθορνοι—-κότορνοι=κατ[ργΐΰιΊ πανάρ- 
χαια ϋπο&ήματα μέ τά όποια παρωμσίαζον καί τούς άσΐάΐους χαρα
κτήρας άνθρώπων, τούς έπαμφοτερίζοντας δηλονότι. Ταϋΐα έφόρουν 
μέ πέδιλα (μέσιια) χρώματος κίτρινου έκ δέρματος προβάτου. όλίγον 
κάτωθι του γόνατος φθάνοντα καί δττινα έφοροΰντσ Οπό τών Βυζαν
τινών. Μέχρι τής καθόδου τών Ρώσοων ούδεμία αιρεσις ύπήρχεν έν 
Δτδυμοτείχω καί τή π&ριφερεία. Ούδέν χωρίον άπεακίρτησεν του 
Πατριαρχείου. Ού&είς ίξωμότης παρετηρήθη άποσχιζόμενος της 'Ορ
θοδοξίας καί προσ κολλώ μένος εις τήν έξαρχίαν ή εΙς αϊρεαίν τινα. 
Πάσαι αί διαφοραί όλων τών κατοίκων έπελύοντο είς τά θρησκευ
τικά δικαστήρια τής Μητροπόλευς Διδυμοτείχου. Αί λέξεις σ χ ί 
σμα καί έξσρχία ήσαν ayvcoatoi τελείως. Άνοίγων τις τούς κώ
δικας τής Μητροπόλεως άπό tou 1854 μέχρι τοΰ 1878, θά ΐδη σ ω 
ρείαν ύποθέσεων έπιλυθεισών ύπό τού άνωτέρω δικαστηρίου καί 
αυτών άκόμη τών τεσσάρων ξε\οφώνων χωρίων τής περιφέρειας 
Μ πάς-κλησέ (Πρωτοκλήσι), Καρά-κληαέ (Μαυροκλήσι) Καγιατζίκ 
(Κυριακή) καί Δερβέντ (Δέρειον), ΰν θά γίνη μνεία εύρεΐα είς έτερον 
κεφάλαιο ν, Κατά τό 1854 έξε&ικύοθη έν τη Μητροπόλει ή ύπόθεσις 
Στώγιου "Αγγελη καί Στάγκου έτπ διαθήκης "Ηλκου έκ Δερβέντ. Τό 
αύτό έτος αυντάοαεται συμφωνητικόν υιοθεσίας μιας όρφανής Μα
ρίας ύπό Γίαρίμογλου Γιουβάν. Κατά τό έτος 1873 έξεπροσώπει τδν 
Μητροπολίτην Μεθόδιον ύ δημογέρων Γ καρίλλης, ό μετέπειτα σχι
σματικός. Ο3τος έκτισε μεγαλοπρεπή οικίαν είς τήν συνοικίαν φρου
ρίου (καλέ - πόρτες) έν Διδυμότειχο μέ ώραίαν έπί τής μετώπης έλ- 
ληνικήν έπιγραφήν σωζομένην μέχρι σήμερον. ‘Ο Γκάντσας πάλιν 
καθίσταται άντιπρόσωπος τοΰ Μητροπολίτου Μεθοδίου διά πρακτικού 
Μ.Β. τής 30ής 'Απριλίου 1Θ78- Ό Δράγκνης ύπογράφει πρακτικά τής 
Μητροπόλεως ώς δημογέρων Ελληνιστί. Ό  Ναϊντίνης γίνεται έπί- 
τρσπος τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου. Μόνον είς τό χωρίον Δερβέντ (ώέ- 
ρειον) είχον προσηλυτισθη είς τόν Ουνιτισμόν μερικοί χωρικοί καί εΓς 
ίερεΰς όνόματι ΓΓαπαπαΰλος, όστις πατριαρχική διαταγή καθηρέθη. 
Άργότερον μεταμεληθ&ίς προσήλβεν ένώπιον τοΰ Μητροπολίτου τό 
1869 καί γονυκλινής καί δακρύων έζήτησε συγχώρησιν, ήτις τώ 
έδόθη καί έίσήλθε πάλιν είς τούς κόλπους τής ώρθοδοξίας. Μόλις
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δμώς Επανελθών εις τό χωρίον ίου, τις οΤδε Οπό ποίου Επηρεασθ&ίς, 
αόδις προσεχώρησέ πρός τόν Ούνιτισμόν. Τούτου Ενεκα καθηρέθη 
όριστικώς, Σχολεία τά τΕάσαρα άνωτέρω χωρία διετήρουν Ε λ λ η ν ι
κά. Ό  άείμνηοτος Ιατρός Κ, Κουρτίδης ΐν ιοϊς  ΐθρακικοις» κάμνει 
λόγον περί Ενός διδασκάλου ΔημητροΟ (δασκάλου άποκαλουμένου) 
έκ Διδυμοτείχου ύπηρετήσαντος Επί σειράν έτϋν ε(ς τά άνωτέρω 
σχολεία διδάσκοντος ΐά 'Ελληνικά Γράμματα καί τήν προς τό έλληνί- 
κών Εθνος προοήλωσιν. Διά τούια βλέπομεν τήν Εποχήν αυτήν ττάν- 
τας σχεδόν τούς χωρικούς τών Α τούτων χωρίων γνωρίζοντας τήν Ελ
ληνικήν και ύπογράφοντας ΐλλληνιστί. Έ ν  Διδυμοτείχω πάλιν διά- 
κρισις δέν ύφίσταχο μεταξύ τών κατοίκων διότι δέν υπήρχε σχίσμα. 
Πάντες ωμίλουν τήν Ελληνικήν καί δλοι Εδιδάσκοντο τά Ελληνικά 
γράμματα εις τά αυτά σχολεία. Έκκλησιάζοντο είς τάς Ιδίας έκ- 
ληαΐας. Ίχνος βουλγαρικόν δέν άνεφαίνετο πουθενά κατά τήν πε
ρίοδον τής μακραίωνος δουλείας μέχρι τοΟ 1878. ΟΙ 5 έν συνόλιρ, οϋς 
εΐδομεν άνωτέρω, ώς δημογέροντας, άποσχισθέντες νΟν, ύπήρξαν οί 
πρώτοι Εκ&ηλώσαντες αίσθήματα φιλοβουλγαρικώ ένώ μέχρι τοΰδε 
ήσσν δημογέροντες όιαχειρισατί τών κοινών τής πόλεως καί τίνες 
άργότερον έννοήοαντες τήν πλάνην των άπΐβησαν στοιχεία οίκονο- 
μικής προόδου Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων. Δέν παρήλθε πολύς χρό· 
νος άφ' ΰτου άπεχώρησαν οϊ Ρώσσοι έκ τών μερών τούτων καί ευθύς 
ώς ΐπανεπατρίσθησαν πάντες χωρικοί καί Διδυμοτειχϊται καί ηρέμη
σαν έκ τοΟ πολεμικού τούτου σάλου, άνεφάνησαν τά πρώτα κρού
σματα τής πανσλαυϊστικής πολιτικής. Τή προτροπή τής Βουλγαρίας 
καί καθ’ ύπόδειξιν τής Ρωσσίας. αυνελήψθη ή Ιδέα ίδρύσίως Βουλ
γαρικής σχολής καί Εκκλησίας έ\ Διδυμοτείχω, πρός δημιουργίαν πυ
ρήνων καί Επιτυχίαν τού σχεδίου των. Παρασύρουν μέ διάφορα δε- 
λ ΐα ια  άφελεΐς καί άπαΐδεύτους κατοίκους νά ζητήσουν άπά τόν 
Βαλήν Άδριανουπόλεως ΐ&ρυσιν σχολής βουλγαρικής καί Εκκλησίας 
Εν Διδυμοτείχω κοΐ άπέναντι τού λειτουργοΰντος Εν τή συνοικίςι 
Κουγιουμτζή έλλ. νηπιαγωγείου, όπου 5ηλ. σήμερον ιό Α' Δημοτι
κόν Σχολειον, διά τό όποιον γράφεται τό πλεΐστον ή παροΟσα, μό
νον καί μόνον διά νά άρχιαη Ανταγωνισμός και προσηλυτισμός. Γρά
ψει δ Μητροπολίτης έγγραφον πρός τόν Μουτεσαρίψην {Νομάρχην} 
Τζώρτζη - πασάν όμογένή, πρός πρόληψιν ταραχών καί άπευκταίων. 
Το έγγραφον έχει οΰτω : *Πρός τήν Α. 'Εξοχότητα τόν Μουτεσαρίφην 
Διδυμοτείχου κ. κ, Τζώρτζη ■ πασάν Έξσχώτατε. Οί υποφαινόμενοι 
ώντιπρόσωποι τής Ενταύθα χριστιανικής κοινότητας, λαμβάνσμεν τήν 
τιμήν νά ψέρωμεν είς γνώσιν τής ύμετέρας έξοχότητος. δΐι όλΐγοί 
τίνές Εκ τών ήμετέρων συμπολιτών προσλαβόντές ήδη άπό nviov
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ήμερών τήν προσωνυμίαν τοΰ Βουλγάρου καί θωρακισθέντες δι' 
αύτής, βσυλεόονται κρόφα, όπως έναντίον ρητών τής Σεβαστής Αύ- 
τοκρατορικής Κυβερνήσεως διατάξεων, ού μόνον περί συστάσεως 
βουλγαρικής σχολής ζητώσιν, άπσκοπτόμενοί οΰτως αύτοβσύλως τής 
ένταύθα χριστιανικής όλομελείας ούδέποτε άρνηθεισης αϋτοίς τήν 
εισαγωγήν τών τέκνων των έν τοΓς ύττάρχουιτι σχολείοις σϋτής, άλλά 
καί ττερί αυθαιρέτου καί βιαίας κατοχής τμήματός τίνος, άνήκοντος 
έξ άμ νημονεύτων έτών τή Ινταΰθα άρθοδόξω κοινότηη, 'Επειδή δέ, 
έξοχώτατε. τό σφαλερόν τούτο δ.άβημα θέλει πρσκαλέσει ού μόνον 
μεταξύ τών κατοίκων τής πόλεως ταύτης σοβαρόν διένεξιν καί δια- 
πληκτισμοός άλλά καί θέλει ταράξει τήν ήουχίαν τής τε πόλεως καί 
τών οικιών αυτής, καθήκον ήμών ήγησάμεθα δπως άναγγείλωμεν 
ύμΐν ταΰτα πρός Απαλλαγήν πάσης έν τώ μέλλοντι εύθόνης, ένώ· 
πιον τής Αύτοκρατορικής Κυβερνήσεως τοϋ φιλολάου ήμών "Ανα- 
κτος καί παρακαλέσωμεν Αύτήν συγχρόνως ϊνα καταβληθή ή δέουσα 
πρόνοια καί πολιτική ούνεαις πρός παρακώλυσιν Από τοΰ άπερι- 
οκέπτου αύτού διοβήματος, οΰτινος αΐ συνέπειαι άναντίρρητον δτι 
ΰπασαι θλιβεραί διό τόν τόπον τούτον έν ιό) μέλλοντι χρόνιο θό 
άποβώσιν. Έ ν  τοσούτω διαβεβαιοΰντες τήν άκραν ήμών άφοσίωσιν 
πρός τό έξοχον αύτής άιομον όιατελοϋμεν. Έ ν  Διδυμΰτείχω τή 19η 
Μαρτίου 1884 Τής ϋμετέρας έξοχότητος ταπεινοί θεράποντες. Ύπο- 
γραφαί δημογερόντων καί Πρωτοσύγκελλος Πανάρετος». 'Ο ύπογρά- 
ψας Πρωτοσΰγκελος Πανάρετος, ‘Αρχιμανδρίτης, άνεπλήρου τόν Μη
τροπολίτην άπουσιάζοντα εις Κων/πολιν- τΗτο άνήρ εύρείας μορφώ- 
σεως καί μεστός πατριωτικών συναισθημάτων, ή σθεναρά δέ αύτοΰ 
άντίδρασις κατά τής βουλγαρικής προπαγάνδας έματαίωσε τήν άγκί· 
σιρωσιν αύτής έν Διδυμοτείχω. Οστος άνε&έξατο έκτης ίερδς κσλυμ- 
βήθρας κατά τό 1882 τόν μέγαν ευεργέτην καί πολυειδώς ώφελή- 
σαντα τό έθνος, Εύγενίδην Εάγένιον γεννηθένχα ένταϋθα κατά τό 
έτος 1880. Τό άνωτέρω έγγραφον διαβιβάζεται δι" έπιοτολής ιδιαι
τέρας ΐοΟ Πανοσιολογιωιάτου Παναρέτου έχούσης οϋτω: «Πρός τήν 
Α. Εξοχότητα Μοοτεσαρίφην κ, κ, Τζώρτζη ■ πασάν. Έξοχώτατε, 
Επισυνάπτω ν τή παρούση ταπεινή μου σχετικόν τό άπό μέρους τών 
Αντιπροσώπων τής χριστιανικής κοίνότητος έπισημον τακρίριον, λαμ
βάνω τό θάρρος νά παρακαλέσω τήν φίλην μου έξοχάτητα ΐνα εΰα 
ρεστουμένη λάβη αύιό ΰπ' όψει σπου&αίφ καί ένεργήση συμφώνως 
πρός τήν έν αϋτώ έκδηλσυμένην παράκλησιν τών είρημένων. 'Έχω 
δι* έλπίδος ΰτι κατά τήν κρίσιμΰν όντως τούτην περίπτωοιν θέλει 
δείξει ή Ύμετέρα έξοχόιης ύπό τής βαθείας ΑΟιής συνέοεως όδηγου- 
μένη, τρανά δείγματα τής πρός τε τ' Αληθή τοΰ ΎφηλοΟ Κράτους
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συμφέροντα ειλικρινείς Αύτής προσπάθειας καί πρός τήν έγκαρδίως 
άγαπήσασαν Αυτήν χριστιανικήν ένταϋθα κοινότητα, δίατελώ. Έ ν  τη 
'Ιερά Μητροπόλει Διδυμοτείχου 19 Μαρτίου 1884 Ταπεινός πρός 
θεόν εύχέτης Πρωτοσύγκελλος Πανάρετος*. Ή παρά τώ Μσοτεσαρίφη 
Διδυμοτείχου Κ&ϊ Τζώρτζη - πασά ένέργεισ, έγέν&το κατόπιν άποφά- 
σ&ως γενικής συνελεΰαεως τών κατοίκων τής πΰλεως Διδυμοτείχου, 
Πρός καταταπισμόν πλήρη τών ά να γνωστών, παρατίθεται τό πρα
κτικόν τής συνελεύσεως ταότης, κατόπιν δέ θά πραβώμεν είς συνέ
χειαν ιών γεγονότων ΰτινα σχέσιν έχουν μέ τήν παιδείαν τοΰτόπου.

&Σννεδβίασις Κ . Σήμερον τήν ’8ην Μαρτίου τοΰ 1884 έτους, ήμέ- 
ραν Κυριακήν, συνελθόντες οί τιμ.ώτατοι δημογέροντες καί έφοροι 
τών σχολείων καί πρόκριτοι καί λοιποί έγκριτοι τής πόλεως ταύτης 
έν γενική ουνελεύοει ΰιιό τήν προεδρίαν τής Α. Πανοαιολογιότητος 
τοΰ Πρωτοαυγκέλλου Κ Παναρέιου. έπιτρόπου τοΰ 'Αγίου Δι
δυμοτείχου, ΐνα συσκεφθώσι περί τοΰ άρτι άναψυέντσς έν τή πόλει 
τούτη βουλγαρικού ζητήματος, παρόντων μετά προηγουμένην πρόσ- 
κλησιν ύπό τής “Ιεράς Μητροπόλεως καί τών διενεργούντων τό σχέ
διο ν τοΰτο, ήρωτή&ηοαν έν πρώτοις όποιον έχουσι σκοπόν ένεργοΟν 
τες τήν ούστασιν ιδιαιτέρας βουλγαρικής σχολής πρός πρόσληψιν 
έπί τούτου Βουλγάρου διδασκάλου, έν άγνοίςτ τής ιεράς Μητροπό
λεως, άπεκρίναντο δτι ό μόνος σκοπός είναι ή έν αυτή διδασκαλία 
τής βουλγαρικής γλώσσης. Κατά συνέπειαν σσνεβουλεύθηοαν όπως 
άπόσχωσι τοΰ σχεδίου τούτου δυναμενου νά έχη θλιβερός συνέπειας 
έν τφ τόπιρ ιούτω, ένφ ούδεμία άχρι τοΟ&ε έγένετο έθνική διάκρισις 
καί &τι έάν πράγματι αίΐτη καί μόνη ή Ιδέα αυτών καί οϋδείς έτερος 
ΰποκρύπτεται σκοπός, δυνατόν νά γενή σκέψις πρός τοΰτο κατά τόν 
προσεχή Σεπτέμβριον καί προσληφθή Βούλγαρος διδάσκαλος έν τοΐς 
ύπάρχουσι οχσλείοις, Ϊνα διδάξη κατά τό προσεχές σχολικόν έτος, ή 
πρότασις άπερρίφθη δπ' αύαών κρασγαζόντων ότι ά&ύνατον νά πα- 
ραιτηθοΟν τοΰ σκοπού των, τής συστάσεως δηλονότι ιδιαιτέρας βουλ
γαρικής σχολής, έψ’ φ άπεφασίσθη όμοθύμως ΰπως ένεργηθώσι τά 
δέοντα διαβήματα πρός τήν ένταϋθσ Κυβέρνησιν πρός πρόληψην δυσ· 
αρέσιων συνεπειών. "Επονται πλεισται ύπογραφοί», Έ κ  τσΟ ώνιοτέρω 
πρακτικοΟ καταφαίνεται ότι όντως άλλος σκοπός ύπεκρύπτετο καί 
ούχί διδασκαλία βουλγαρικής γλώοσης μόνον. Έ τέρα  έπιατολή τού 
Πρωτοσυγκέλλου Παναρέτου άττσσταλεισσ έπί τή πληροφορία ΰτι ο! 
ίδιοι άποσκιρτήααντες τής όρθοδσδίας δρουν συντόνως πρός έπίτυ- 
χίαν τοΰ σκοπσΟ των ήτοι περί άνεγέρσεως σχολής καί έκκλησίας έν 
τώ Μετοχίιρ Ά γιου Χαραλάμπους καθιστά ένήμερον τόν Μουτεσα- 
ρίφην θι* δ, τι είναι δυνατόν νά συμβή δυσάρεστο ν κίνημα τοΰ λαοΰ
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K . i l  Τό Μετόχιον τοΰϊο τοϋ Άγιου Χαραλάμπους άνήκε πρά άμνη- 
μονεύτων έτών εις τήν ορθόδοξον έκκλησίαν, ή τις καί διετήρει τούτο 
έν καλή καταστάσει, τά 6έ άνήκοντα εις αυτά κτήματα, έργαστήοια, 
γανωτήρια, χρυσοχοεία κ,τ λ. ένοικίαζον ε(ς διαφόρους έπαγγελμα- 
τίας τής πάψεως έπ" ώφελεία τών κοινών, ήτοι λειτουργίας σχολείων, 
πληρωμής διδασκάλων κ. τ, λ Έτειδή δέν υπήρχε διάκρισις όρθοδό- 
ξων καί σχισματικών άν&τέθη ή έττιτροπεία του Μετοχιού τούτου εις 
κάποιον έκ τών ήδη άπσσιαρτηαά νιων Δράγκνην πρώην δημογέροντα. 
Ούτσς έπί σειράν έιών έπιτροπευαας του Μετοχίου, δοθείοης νΟν 
ευκαιρίας μέ τό κίνημα τό βουλγαρικόν ήθέλησε νά σφετερισθή τούτο 
καί νά τό παραχώρηση, ώς ώφιέρωσιν τάχα, πρός τήν βουλγαρι
κήν, μ ή συγκρστηθεϊσαν κάν άκόμη κοινότητα, έν τή πραγματικό- 
τητι 6έ. κατόπιν, τις οΤ6ε, πόσων χρημάτων, ήθελε να πωλήσή εις 
τήν βουλγαρικήν προπαγάνδαν. Κληθείς ά άνωτέρω εις τήν Μητρό- 
πολιν ν' άπολογηθή διά τήν τοιούτην του ένέργειαν προαεκόμίσεν 
άν ερυθριώ στ ως έγγραφον άνεπίσημον ε(ς γλώσσαν σλπυΐκήν διατ&ι- 
νόμενον 6τι άνήκει ε(ς οΰτόν ώτομικώς τώ Μετόχιον. Ή πράξις ούτή 
καθ' έαυτήν ήΐΰ κωμική διότι Μετόχιον έπ! τόσα £τη ύπέρ τών σχο
λείων τοσαΟτα άποδώσαν πώς ήτο δυνατόν τώρα νά άνήκη ε(ς ί&ιώ- 
την και έφ’ δσσν ή ώρθό&οξος κοινότης διεχειρίίετα αώτό ; Άπεφασί- 
σθη όθεν. όπως άφαιρεθή τό κλειδίον τοΟ Μετοχιού έκ τσΟ αύτοτι* 
τλοφορηθέντος ιδιοκτήτου έξωμό^ου Δράγκνη, νά έπισκευασθή τό 
vat5pLOv τοϋ Άγιου Χαραλάμπους, ώς καί τά παραρτήματα αΰτοΰ 
μαγαζεΐα κ.τ.λ., άτίνα ήρχίααν ένοικιαζόμενα άπ’ εύθείσς πλέον ύπό 
τής Δημογεροντίας διορισάσης πρΐς τούτο έπιτρόπους< Πλήν τούτου 
έλήφ^η άπσφασις ν' άνεγερίη νοσοκομείου, τώ αύλσγόρω, £πορ- 
χισκόν καί νά θεραπεύωντσι όλοι οί άρρωστοι πένητες παντός χω
ρίου καί παντός θρησκεύματος. Ή άναλσβοΟσα τήν δλην ύπόθετιν 
έπιτροπή άπετελεΐτο έκ τών 1) Δημητρίου Ζάχογλου, 2) Μόσχου λ ’ 
Βενέτη, 3) Παντελή Χαραλάμπους, 4) Γεωργίου Χατζηΐωάννου, 5) 
Μ πάκου Παπσδυπούλου καί 6) Χριστοδούλου Παρασχίδου, διά τοΰ 
ύπ' άριθ, κθ' πρακτικού τής 10ης Απριλίου 1684. Ή  πρός τόν Μου- 
τεσαρίψην Διδυμοτείχου Τζώρτζη - πασάν έπιστολή έχει οϋτω :

^Έξοχώ ιατε, Μετά λύπης πληροφορούμαι δτι ή έν τώ είρημένω 
ΜετοχΙιρ έργασία έξακολουθεϊ έν πλήρει άγνοί^ι, ώς προανηγγείλα- 
μεν αότή, τής τε ίερθς Μητρσπύλεως καί τής έντιμου Δημογεροντίας, 
ών ή έποπτεία και ή διαίκησις άνήκει ε(ς τά δύο ταϋτα σώματα δυ
νάμει αύτοκρατορικΰν διατάξεων Ή  εκνομσς αϋτη και άνοίκειος 
πράήις άλίγων τινών πολιτών, περί ών έγράψαμενέν τώπροαπαστα- 
λέντι τακριρίω τή ύμετέρα έξοχότητι, δλως άντικειμένη τή ένταΰθα
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Χριστιανική Κοινότητι καί είς τούς καθεστώτος τοΰ ύψηλοΰ κράτους 
νόμους και διατάξεις, δέον νά διακοπή δσον τό δυνατόν ταχέως, 
"να μή παρατεινομένη αΰτη διεγείρη τήν άγανάκτησιν του λαοΰ είς 
βαθμόν τοσαΰιον, ώστε νά προβή ουτος είς παράτολμόν τι κίνημα 
διαταράττον τήν ήσυχίαν τών Σ τών ’ Αρχών καί τής πόλεως Κοινο- 
ποιοθμεν ΰθεν ταΰτα κατά καθήκον τη όμετέρα έξοχότητι κα! παρα- 
καλούμεν δπως εϋαρεστουμένη διατάξη τήν παΰσιν τών έν αΰτφ έργα- 
σιϋν καί τήν παράδοσιν τοΰ είρημένου Μετοχιού είς τήν άναγνωρι- 
ζομένην ένταΰθα βεβαίως πνευματικήν άρχήν, Εύελπιστών δτι ή ήμε- 
τέρα Έξοχόιης  έν ιή έγνωσμένη αυτής περινοία θέλει ένεργήοει δ,τι 
υπαγορεύει τΰ άληθές συμφέρον τοΰ υψηλού κράτους. 21 - 3 * 1384. 
Διατελώ Πρωτοσύγκελλος ΠανάρετοςΒ,

Έ ξ  δλων τών άνωιέρω ώδιασείοτων στοιχείων καταφαίνεται μέ 
πόσην σπουδήν έδρα ή προπαγάνδα διά τών άλίγων έξωμοτών, 
ϊνα σχηματίση πυρήνας σλσυϊομοίΐ έν τή πόλει τούτη καί μέ πόσην 
σατανικότητα ένήργουν, ώστε νά παρουσιασθοΰν άποτελέοματα θε
τικό είς έκείνους, οϊτίνες καθωδήγουν καί έχρηματο&ότουν τήν προ
παγάνδαν. 'Αλλά καί τά γεγονός τής μεταθέσεως έντεϋθεν τού Μσυ- 
τεσαρίφη υπό τού Βαλή Αδριανουπόλεως, έξα γορασθέντας προφα
νώς καί αΰτοϋ, είναι άρκ&τάν διάνά καταδειχθή μέχρι ποΰ έφ&ασεν ή 
διείσδυοις καί ή σατανικότης τής προπαγάνδας. Έπροχωρήσαμεν 
ΰμως πρός τό 1Θ34 ήτοι 5 έτη μετά τήν άποχώρησιν τών Ρώσσων 
ΐντεΰθεν έν £  έχομεν γεγονότα σπουδαία νά άναπτόξωμεν, λαβόντα 
χώραν κατά τήν κατοχήν, Καθ' ήν έποχήν εύρίσκοντο έ&ώ οί Ρώσ· 
σοι ή πρός τον λαόν συμπεριφορά τών στρατευμάτων ήτο λεπτή, όσον 
σκληρά και ώγενής ήτο κατά τήν πρώτην κάθοδόν των. "Ο.τι δέν κα- 
τώρθωσαν τότε διά τής βίας τώρα άποπειρώνται νά καταφέρουν διά 
τής πειθοϋς Δαπανούν χρήματα άφειδώς, διά νά σχηματισθη ή έν- 
τϋπωαις, &τι είναι κράτος πλούσιον, έξοπηρετικόν καί δΐι αυτοί ήααν 
θεόπεμπτοι, νά παγιώοουν εύδαΐμονίαν. Ώμίλουν περίέλευθερίας ιών 
χριστιανικών λαών έκ τοΰ τουρκικού ζυγού, δέν παρέλειπον όμωςνά 
έχουν καί πράκτορας έντός τών πόλεων καί είς τά περίχωρα, περιερ- 
χομένους και διακηρύττοντας, ότι ή χριστιανική Ρωσσία εϊνοι ό λυ
τρωτής τών λαών έκ τού ζυγού· ΓΊαραλλήλως πρός ταΰτα έπίσκοττός 
τις τής έπαρχίας Βράτζης (παρά τό Τατάρ - παζαρτζΐκ) τής Μητρο- 
πόλεως Βράτζης ύπήρξε τό σκάνδαλον τής έποχής. Ούτος. Ρωσσα- 
μαθής ων, σπουδάσας είς Ρωσάίαν, έγκαταλείψας τήν έπαρχίαν του 
ήλθεν έδώ καί άνέλαβεν άγώνα ύπέρ τής έπικρατήοεως τής Ρωσσι- 
κης πολιτικής. "Αμα τω πέρατι τής λειτουργίας ΐν τή έκκλησίςι καί 
άπουσιάζΰντος τοΰ Μητροπολίτου Μεθοδίου, έπαναλάμβανεν οϋτος
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τήν λειτουργίαν καί Ρωσσιστί διά Ρώσσων Ιερέαν όποχρεώνων καί 
τούς ^Ελληνας ιερείς νά παρα χο λουθώ σι ν αύ τήν. Παρώτρυνεν έπίσης 
πάντας νά παρακολουθοΟν, αύτός δε άπό τοΰ ΔεσποτικοΟ θρόνου 
Εψαλλε Ρωασισιΐ τά Χερουβικόν. Διέπραξε καί άπάτας. Έ ζέδιδε 
διαζευκιήρία καί διαλυτήρια άρραβώνων έπί χρηματική άμοιβή. ύπό 
τό πρόσχημα, ϋτι ένδιαψέρεται διά τήν έκπαίδευσιν τοΟ τόπου, ένώ 
ΐτοϊέ ούδ’ όβολόν κατέβαλε διά τόν σκοπόν αύτάν άλλα τοόναντίον, 
ώς όμιλει ή πράς τά Πατριαρχεία έκθεσις συνταχθεΐσα ΐν συνεδρι
άσει τα' τής Μητροπόλεως, κατέτίινε νά διάλυση τά 'Ελληνικά Σχο
λεία. Ύπειοήλθεν είς τάς διαχειρίσεις τής άκμαζούσης τότε Μονής 
τής Δσδιας. Άνβμείχθη εις τάς κοινοτικός υποθέσεις Κσρνοφωληδς 
Σουφλίου μέ σκοπούς προσηλυτισμού. Συνέλεζεν άφθονα, μετερχόμε- 
νος τόν διαιτητήν καί ίεροδικαστήν τού τύπου. Τέλος διέδιδεν 
δτι όσσνοΰπω καταλαμβάνει τόν ’Αρχιερατικόν θρόνον Διδυμοτείχου 
καί δτι τόν Μητροπολίτην Μεθόδιον θά άνοκαλέσουν είς ιό Πατριαρ
χείο ν. Ύπέκλεψε τάς ϋττογραψάς τών ιερέων τής πόλεως καί περί- 
χώρων δι" ών. δήθεν, ΐξητοΰντο οΰτσι τήν ιοποθέτηοιν αΰτοΰ ώς Μη
τροπολίτου καί, &ιε περιήλθε τό γεγονός είς γνώσιν τής Μητρσ- 
πόλεως, κληθέντες οί ιερείς αυτοί '/ά δηλώσωσι τί άπεοκόπουν διά τής 
ύπογραφής των, ήρχισαν νά σταυροκοπσύνται διότι δέν ΐγνώριζον 
τό περιεχόμενον τοΟ έγγράφου δηερ υπέγραψαν, ένφ ό έηίσκοπος 
Βράτζης τούς έλεγεν άλλ' άντ’ άλλων Ιδού καί έτερον έπειοόδιον 
κατά τήν ύπσχώρησιν τών Ρώσσων έντεΟθεν κατά τό έτος 1879. Τά 
Ρωσσικά στρατεύματα έπρεπε ύποχωροΰντα να παραδίδουν τάς πό
λεις καί χωρία είς τάς Τουρκικάς Ά ρχάς, Πρό τής εισόδου τών 
Τουρκικών Στρατιωτικών ’Αρχών οί Ρώσσοι παρώτρυναν τούς κατοί
κους νά διαδηλώσουν τήν ώποσιροψήν των πρός τήν Τουρκίαν καί 
νά ζητούν τήν διοίκησιν τοΰ τόπον των ύπό τών Ρώσσων. "Ηθελον 
νά έπηρεάσουν αύτούς ούχΐ βεβαίως πρός ματαίωσιν τών άποψά- 
αεων τής συνθήκης άλλά διά μελλοντικήν κατανάλωσιν, Βπως άνε- 
πτόξαμεν προηγουμένως. Άπέβλεπον έξ άλλου νά δημιουργήσουν 
έντύπωσιν Ρωσσσψιλίας παρά τη Εύρώπη, άδίαψοροΟντες άν θά 
έδημιούργουν είς βάρος τοΟ άφελοΰς λαοΟ ένδεχομένην κόλασή καί 
συνέπειας κατά τά μετέπειτα έτη τής Τουρκοκρατίας. Τούτοι 6έ άπό 
ρωσσικής πλευράς. Ή 'Αγγλία πάλιν θσρυβηθεΐαα άπό τήν ύπογρα- 
ψήν τής μονομερούς συνθήκης του "Αγίου Στεψώνου, καθ’ ήν ή Ρωσ- 
οία έπετύγχανε τοΟ ΐπιδιωκομένου σκοπού, έκίνησε γήν καί ού- 
ρανόν νά άναθεωρήση τούτην καί τή συμπράξει τής τότε άκμαζού- 
σης Αυστρίας, κατώρθωσε διά τοΰ Βερολινείου συνεδρίου νά τροπσ- 
ποιηθή αύτη καί διά τής μακιαβελικής πολιτικής τοΰ υπουργού τών
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"Εξωτερικών νά έπιτύχη μέν τήν μή κάθοδον τών σλαύων ε(ς τά Αϊ· 
γαϊον, νά άδικήση όμως τήν 'Ελλάδα μετερχομένη πολιτικήν άμφίρ- 
ρέπουσαν, άλλοτε ύποστηρίζσυσα αυτήν καί άλλοτε ΰπέρμαχος προ
στάτης τής Τουρκίας γενομίνη. Ή  προπαγάνδα της παρά τώ λαώ 
τής Θράκης, κατά ουνέπειαν δέ καί τοϋ Διδυμοτείχου, έπισείουσα 
διαρκώς πρό τών άμμάτων ιών κατοίκων της τό φάσμα τού υλαυϊ- 
σμοΟ καί υποσχόμενη παραδείσους καί εύνομίαν Τουρκικήν έν τώ 
μέλλοντι, Ιθεσε  τούς δυστυχείς "Έλληνας τού τόπου αΰτοϋ πρά δι
λήμματος, Νά προτιμήσουν τήν ταραμονήν τών Ρώσσων, όπότε έθά- 
πτετο δ έλληνικός πολιτισμός καί ή ΐλληνική γλώσσα, ή νά δεχθούν 
τήν τουρκικήν έπανακυρίσρχίαν καίτοι έπι αιώνας τόσα δεινά ύπέοτη 
ιό ήμέτερον γένος ; Έφήρμοοε ΐώ δύο κακών προκειμένων καί έπρο- 
τίμησε τά δεύτερον, 'Υπήρξαν ΰμως καί πρόσωπα, τά όποια έπηρεά- 
σθησαν ώπό τούς Ρώσσους καί δέν ήθελαν καν νά άκούσωσι περί 
έπανόδου τών Τούρκων. Τήν 9ην λοιπόν ΦεβρουαρΙου τοΰ 1679 έτσ- 
ποθετήθη είς Διδυμότειχον πρός έφαρμσγήν τών ΰρων τής άνακω- 
χής ό όμογενής άξιωματοΰχος τής τουρκικής κυβερνήσεις Μουτασε- 
ρίφης (Νομάρχης) Τζώρϊζη πασάς, περί ου έγένετο λόγος άνωτέριρ, 
άπσσταλείς ΰττό του Βαλή{Γεν. Λιοΐκητοϋ) Άδριανουπόλεως δ ια λ ό 
γους πολιτικής σκοπιμότητος. Τοΰτον, τον Τξώρτζη - πσσάν, όπεόέ- 
χθη δ Μητροπολίτης Μεθόδιος είς τήν Μητρόπολιν διότι καί όμογε- 
νής ήχο καί ήθελε συνεννοούμενος μετ’ αύΐοΰ νά έξοΰφαλίση χρη
στήν υπέρ τών χριστιανών διοικτσιν.. "Αλλωστε ξενοδοχεία τότε δέν 
ύπήρχον καί τήν πρόσκλησιν τοΰ Μητροπολίτου πρδς κατάλυσιν έν 
τή Μητροπόλει, εύχαρίστως έδέχθη. Τήν επαύριον πλήθος άγοραίων 
άνδρών καί γυναικών ^στιγματισμένων συνωθεϊτο πρό τής θύρας 
τής Μητροπόλεως και έκραύγαζε κατά τοϋ Μητροπολίτου ώς όπου 
τίου τής έπανακυριαρχίας τών Τούρκων καί ξβαλλον λίθους κατά 
τών παραθύρων. "Εθραυσαν τάς θύρας τής Μητροπόλεως καί παρ' 
όλίγον νά έπιτίθεντο κατά τοΰ Μσυτεσαρίφη, άν δέν κατέφθανεν ή 
παρωθήσασα αύτούς Ρωσσική ώστυνομία, ήτις διά ραβδισμών κα· 
τώρθωσε νά διαλύαη αυτούς, Σύλληψις δέν έγινεν οϋδεμία. Έ τέθη  
όμως φρουρά Ρωσσική, κατόπιν διαμαρτυρίας τοΰ Μητροπολίτου καί 
τοΰ Μουτεσαρίφη, μέχρις οΰ άντικατεστάθη άπά Τουρκικήν φρουράν, 
η τις άνέλαβε τήν άρχήν περί τά τέλη Φεβρουάριου. Οί διαδηλωται 
οΰτοι ύπεκίνήθησαν άσφαλώς άπό τούς Ρώσσους καί ^δημιούργησαν 
οΰτω κλίμα Ρωοσοφιλίας καί οί ίδιοι πάλιν διέλυσαν τούς έγκαθέ- 
τους διά ραβδισμών, Υνα διασκεδασθή πάσα έντύπωσις περί ώνα· 
μίξεώς των είς τά έκτροπα. Εϊχον άράγε οί δυστυχείς αύτοί Διδυ- 
μοτειχιται συναίσθησιν τής πράίεώς τω ν ; Έ λέγετο  ή άλήθεια είς
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αυτούς, ότι δηλ, ήτο ειλημμένη ή άπόφασις περί έκκενώσεως της 
Θράκης, αύτά SA τά όποια επροττον ήσαν μάταια; Τήν έπανεγκα- 
τάσταοτν τών τουρκικών άρχών τήν άπέδιδον εις ιόν Μητροπολίτην 
καί Μουτεσαριφην, Βιότι αάτά τούς ελεγον &ιά μελλοντικήν έκμε- 
τάλλευαιν. Έγεννήθη, λοιπόν, είς αΰτούς τΰ έρώτημα : Νά φύγουν
ή νά μή φύγουν ; Ποια όμως τϋχτ τούς άνέμενεν άν έμενον; Πολλοί 
ήκολούθησαν τούς Ρώοσους φοβηθέντες τιμωρίαν, “Αλλοι τούτων 
τελείως άδα,εϊς καί ξένοι πρός τά συμβαίνοντα, μεταμεληθέντες 5ι' 
όσα επραξαν, τήν ήμέραν καθ' ήν συνεκέντρωσεν ό Μουτεοαρίφης 
τούς προκρίτους της πόλεως, 5ιάν' άνακοινώση πρός αότούς άπο· 
φάσεις τής Κυβερνήοεώς του, ΐπ ίκαλφ  τοΟ έλληνικοΟ στοιχείου, καθ' 
ύπόάειξιν τής Α γγλία ς, μηδέποτε όμως Αφαρμοσθείσας, συγκεν- 
τροΰνται πρό τής Μητροπόλεως, οχι πλέον συνωθούμενοι καί φωνα- 
σκοΰντες, άλλά συντετριμμένοι διά τό όλίσθημά των καί έπι&ίδουν 
πρός τόν Μουτεσαρίφην άναψορόν καί άντίγραφον αΰτής πρός τόν 
Μητροπολίτην, έχουσαν οθτω :

«Έξοχώ τατε. Ή κατά τοΟ ύμετέρου ύψηλοΟ προσώπου γενο· 
μένη προσβολή κατά τήν 10ην Φεβρουάριου έν τή ίερςί Μητρσπόλει 
ΰπύ τίνων άναμίξ κακοήθων καί όιαβοήτων άνθρωπομόρφων όντων, 
διήγειρον, ώς ήν ΐπόμεναν, παρ’ ήμΐν τοΐς ΰποφαινομένοις καί λοι- 
ποΐς κατοίκοις τής πόλεως τούτη; καί έπαρχίας, αίσθημα άγανα- 
κτήσεως καί άποτροπισσεως. Εόελπιστοΰντες, Έ ξοχώ τατε, ότι ή 
όμετέρα έξοχότης, γνωρίζουσα ιούς έργάτας ταύτης της έπικεκηρυγ- 
μένης πράξεως, θέλετε παράσχει αύτοις, έν τή εύμενεία ύμών, τήν 
συγχώρησίν σας και ήμΐν διά τήν έκ γνωστών αίτιων βραδύτητα τής 
διαμαρτυρήσευς καί άπσκηρύξεως τήςταιαύτης βδελυράς καί άπονε- 
νοημένης πράξεως, εύγνωμονοΰμεν καί &ι.ατελοϋμεν. Ταπεινοί θε
ράποντες», "Επονται πολλαί ύπογραφαί,

‘Η άναφορά σύτή όμιλεΐ εύγλώττως κατά πόσον οί κάτοικοι οί 
δημίουργήσαντες πό\ σκηνάς εΤχον έπίγνωσίν τής ένεργείας των καί 
ύπά ποιων ύπεκινήθησαν, "Επραξαν δ,τι έπραξαν ΐν πλήρει άγνοια 
τών άποφάσεων. Ό  Μητροπολίτης προσφωνεί τόν Τζώρτζη-πασάν 
καί όιαθηλώνει τήν χαράν καί άγαλλίασιν διά τήν έπανεγκατάστα- 
αΐν τών τουρκικών άρχών καί εύχεται ύπΑρ ευημερίας τοΰ Άβδοϋλ 
Χαμίτ--Χάν. Ή  ζητηΟεΓσα συγγνώμη δίδεται τή έπεμβάαει της δη
μογεροντίας καί οί άκολου&ήσαντες τούς Ρώσσους έπανέρχονται, 
πλήν όλίγων, εκπατρισθέντων ώριστικώς. Διαρκούσης τής κατοχής 
τών Ρώσσων έτερον πλήγμα £πληξε τήν Κοινότητα, Τά διδακτήριον, 
τό όποιον άνηγέρθη, ώς γνωρίζομεν. μέ δαπάνην 43.000 γροσίων 
έπυρπσλήθη. ΊΗ Σχολή αϋτη, καθώς Αγράφη, άνηγέρθη τό 1864 καί
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διά νά έχη πόρους τό ταμείον της, ώνήγειρεν Ιπί τής προσόψεως, 
πράς τήν πλατείαν τής Παναγίας, μαγαζεϊα, ότινα ^νοικιαζόμενα 
εις έπαγγελματιας άπέδιδσν ύπέρ τής έκπαιδεύσεως. Ταΰτα άπαντα 
έκάησαν. Ή  μετέπειτα ’Αστική Σχ:>λή όνηγέρθη κατόπιν, ήτίς έπί 
50ετίαν καί πλέον έξέθρεψε τόσους καί τόσους μαθητάς, οΐτινες άπε- 
τέλεσαν τήν σημερινήν κοινωνίαν Διδυμοτείχου, Άπόφασις άνεχέρ- 
σεως τής Σχολής ιαύτης (Διδακτηρίου) έλήφθη τώ πρώτον κατά τό 
1879 καί άνετέθη ή ΰπόθεσις είς Διδακτηριακήν έπιτροπήν άποτελου- 
μένην έκ τών 1) Χατζηα&αμίδου, 2) Δημητρίου Σταύρου, 3) Σταύ
ρου 'Αναγνώστου, 4) βασιλείου Χατζηϊωάννου, 5) Δημητρίου Γιουρ- 
τσόγλου, ’Επί τού οικοπέδου &έ τής ττυρποληθείσης Σχολής άνηγέρ- 
θησαν πάλιν μαγαζεΐα σωζόμενα μέχρι σήμερον, έπί τής όπισθίας 
πλευράς τών όποιων ύπήρχον καί δύο αΐθουσαι, ώς παράρτημα τής 
Σχολής διά 2 άνωτέρας τάζεις. ‘Ο Μουτεσαρίφης Τζώρτζη - πασάς 
έν τη γι' συνεδριάσει τής Δημογεροντίας προσκαλεΐ πάλιν όλους 
τούς προκρίτους τήν 21ην Νοεμβρίου 1879 καί ένώπιον αυτών καί τοΰ 
Μητροπολίτου, δηλοϊ καθ' ύψηλήν διαταγήν τοΰ Σουλτάνου ότι έπε- 
κτείνονται τά προνόμια τών ‘Ελλήνων. Πρόκεααι προφανώς περί τού 
θρυλικού Διατάγματος Αύτοκρατορικοΰ Χάΐτι ■ Χαυμαγιοόν, Ό  6έ 
Ρεούφ πααάς, Βαλής τής ' Α&ριανουπόλεως, ζητεί άντιπροοώπους 
πρός συζήτηυΐν καί σύνταξιν προγράμματος προνομίων. Πράς τούτο 
έκλέγεται δ τότε έν τη άκμή ιατρός Ευστάθιος Καβώοιλας. Κάθε με
ταπολεμική περίοδος παρουσιάζει άφύπνισιν τών λαών. Καί ή περίο
δος αυτή κατόπιν τών τόσων γεγονότων και τοσαύτης παραζάλης, 
είχεν ώς άποτέλεσμσ τήν πνευματικήν άφύΐινίσιν τοΰ λαού τής πο- 
λεως ταύτης καί τών περιχώρων, Ή άνάγκη τής Παιόείας έθεωρήθη 
πλέον έπιτακτική ύπά τών κατοίκων καί ή ά&ιαψορία των πράς άνά- 
πίυξιν τών τέκνων των ήρχιοε νά ύποχωρη. Οργασμός έκπαιδευτι- 
κώς παρατηρεϊται καί ή έξύψωσις τοΰ τόπου εις έπίπεδα πνευματικά 
ύψηλάτερα. Είς τοΰτο. άς όμολογήσωμεν, συνετέλεοε πρώτον ή με
γάλη σύνεσις, τό φιλόμουσον καί φιλσγενές τού 'Ιεράρχου Μεθοδίου, 
διά τήν προσωπικότητα τοΰ όποιου &έν κρίνομεν έαυτΰν μας άξιον 
καί ικανόν νά πλέξη έγκώμισ, δεύτερον δέ ή, τύχη άγαθή, τοποθέτησις 
Μουτβσαρίφη εύθάς άμέσως μέτά τήν κατοχήν όμογενσΰς καί τρίτον 
ή ώθησις μιάς έν Κων/πόλει όργανώοεως άποδοσάοης καρπούς 
άγλαούς, καίτοι παρακατιόντες καμνομεν αϋστηράν κρίσίν τού έρ
γου της- *Η όργάνωσις αΰτη ώνομάσθη άρχικώς «Φιλεκπαιδευτικός 
ιερατικός Σύλλογος™. "Επειτα «Φιλεκπαιδευτικός καί Φιλανθρωπικός 
Σύλλογος» μέ σύνθημα «’Αγαπάτε άλλήλους». Οί τίτλοι αύτσί παρά 
τό βαθύ νόημα τοΰ περιεχομένου των, δέν άποκλείεται νά ήσαν, κα(
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ήσαν, Επιφανειακοί καί 6 σκοπός τής όργανώσεως «κρως Εθνικός, 
Έ κ  παραλλήλου καί ή Δημογεροντία ήρχισε νά κινήιαι πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν, ϊνα κατορθώση νά έίυγιάνη την έκπαίδευσιν, Μέ τήν 
ύττ' άριθ. Μ Ξ . 11 Μρΐου τοΰ 1879 άπόφασίν της ζητεί άπό κά
ποιαν Σαπψώ Λεοντιάδου Εκ Κωνσταντινουπόλεως, νά στείλη διευθύν
τριαν 7iap6eyp(Yf&y‘slt>a> Δέν εύρίσκείαί τοίαύτη. Γράφεί είς Σμύρνην 
καί Εκεί &Εν ύπάρχει. Τέλος καταλήγουν είς Άδριανούπουλιν πρός 
τόν γνωστόν πάλιν Λσγσθετίδην. Ό  Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 
πρώτην φοράν ζητεί άπά τάς Επαρχίας Θράκης νά σταλούν υπότρο
φοι είς τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλιππουπόλεως πρός Εκπαίδευσιν 
καί στέλλει άπόσττασμα κανονισμού τής σχολής. Αΰτη, ή σχολή, 
υπήρξε τό μοναδικόν φυτώριον Εν Θράκη Εκτροφής διδασκάλων καί 
Επιστημόνων άργότερον, [δίφ όμως τών κατοίκων τής Ά νατολ, Ρω
μυλίας, οϊτινες περιεστοιχίζονιο άπό διάφορα άλλα φϋλα τά όποια 
μέ τάς προπαγάνδας ίων ούδ' Επί οτιγμήν έπαυσαν δρώντα πρός 
Εθνολογικήν άλλοίωσιν τοΰ μέρους τούτου. "Ερχεται ή 'Αδελφότης 
εις Επαφήν μέ την Μητρόπολιν καί ζητεί τοπικήν Επιτροπήν, Εν είδει 
παραρτήματος αυτής καί Εκλέγεται τοιαύτη άπαρτισθεΐσα έκ τών 
Ευσταθίου Καβόσιλα, Σταματίου ναλτσπούλου, θ .  Άσκληπιάδου, 
Γεωργίου Κωστή καί Βασιλείου Ζαννή. Έπΐ δέ τοΰ Εγγράφου τής 
'Αδελφότητος περί σχηματισμού Εξεταστικής Επιτροπής πρός Εξέια- 
σιν και εισαγωγήν είς Ζαρίφεια τών Μαριγώς Χατζηβογιατζόγλου 
Εκ Διδυμοτείχου καί Σταμάΐας Χατζηαποστόλου Εκ Σσυφλίου, καταρ
τίζεται Εκ τών Κ. Παπαίωαννοπούλου, ΕϋαγγΕλου Γίαπαδοπούλαυ 
καί Χρύσανθου θωμαίοου, ήιις προβδσα είς Εξέτασιν των άνωτέρω 
προέκρινεν είσακτΕαν τήν Σ τομάταν ώς καλύτερον καταρτισμΕνην. 
Ό  Σύλλογος Γραμμάτων Αθηνών πάλιν διά τοΰ Εν Κωνσταντίνου- 
πόλει κ., ΒρεττοΟ συνίστά τόν Ελληνοδιδάσκαλον κ Παοχάλην Λο- 
γιωτατιάδην Εξ Όρτάκιοΐ, άνδρα μεγάλης μορφώσεως καί λαμβάνεται 
Λπΰφασις 6π' άριθ. Π' νά διδάξη τρία έτη πρός 65 λίρας Τουρκίας 
έιησίως. Οθτος καί άλλοτε Εδιδαξε μέ καταφανή άποδοτικότητα. Έ π ί 
τοΰ οηαείου αϋιοΰ παρατηροΰμεν δτι ή Εκλογή τοΰ διδασκάλου, Εξηρ- 
ιάχο άπό τήν ευρύτητα τής μορφώσεώς του είς τά τυπικά προσόντα 
μόνον ήτοι γραμματικός γνώσεις, μαθηματικά, Γαλλικά καί Τουρ
κικά, και οϋχί τής ίκανότητος τοΰ δίδάσκειν, Επαινείτο δε ό εχων 
■’ μεταδοτικόν» πρός δίοχέτευσιν π εμισσοτ Ερων γνώσεων, Τά σύστημα, 
ή μέθοδος, ή παιδαγωγική, διδακτική καί ό σκοπός των παρεβλέποντο. 
"Οσα περισσότερα έγνώριζεν ό δώάσκαλος, τόσα περισσότερα θά 
Εδιδάσκοντο οί μαθηταί, "Οταν έγνώριζε δέ νά ψελλίζη τά Γαλλικά 
καί Τουρκικά ήτο ό ιδεώδης διδάσκαλος τής Εποχής, Περί τής άλη-
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θείας ιών άνωτέρω μαρτυρεί καί ή πολύ πρόχειρος λαϊκή φρ&σίς 
έπί τού ηροκειμΐνου και περί κριτηρίων διδασκάλου *”Av μάθουν τά 
παι&ιά μας δσα αότάς γνωρίζει φτάνει», Αιά τής αυτής άποφάσεως 
Π' γράφει ή Δμμογερόντια πράς τόν έν Άδρίοινουπάλει πρόξενον 
"Έλληνα κ. Ν. Ρενάδην νά γράψη είς Σύλλογον γραμμάτων 'Αθη
νών, νά οιείλη διδασκώλισοαν γνωρίζουσαν σύστημα νέον νηπιαγω- 
γυιάν, μέ 50 λίρας καί όδοιπορικά, Ο Σύλλογος στέλλει χήν Σοφίαν 
Πολίτου οιδαοκάλισσαν Β' τάξεος καί οΟτω διαψεύδσμαι. γράψας 
δτι δεν εοιδον τότε σημασίαν είς τάς μεθόδους κ. ι, λ, άλλ" εις τά 
ποσάν τών γνώσεων τοΰ διδασκάλου. Διά τής ύπ" άριθ, πβ* άποφά- 
σεως τής Της Σεπτεμβρίου 1679 οί δόοσχολαί Αλληλοδιδακτική τοΰ 
Τζί&αριοΟ καί τής Παναγίας ή Δημοτική συγχωνεύονται καί συστε
γάζονται είς τό διδακτήριον τής Παναγίας ύπό τήν διεύθυνσιν χών 
Ε. Πατιαδοκοΰλου καί Κ, Παππ'ίιϊαννΰπούλου διδασκάλου, Ή  '.Αλ
ληλοδιδακτική τοϋ Καλέ (Τζιδαριοϋ) μετεβλήθη εις Νηπιαγωγείο ν. τά 
δέ Παρθεναγωγεΐσν έστεγάσθη είς τά άνώτερον σχολεΐον, έττ’ ωφέ
λεια τής έκπαιδεΰσεως και διά λόγους οικονομίας, "Ας καθορίσωμεν 
είς τά σημεΐον τούτο σαφέστεροι τά πράγματα : Είς Τζι&αριά έπί 
μέν χής νοτίου πλευράς δπου σήμερον ύπάρχουν ίχνη κτιρίου ύπήρ- 
χεν ή 'Αλληλοδιδακτική σχολή. Το διδακτηρίων της συνίστατο έκ μιάς 
μεγάλης αίθούσης καί ένάς γραφείου είς τόν προθάλαμον έν εϊδει 
ύπερώου, θρανία έν τή αιθούση τούτη 6έν ύπήρχον άλλά βαθμίδες 
άμφιθεατρικώς έν ήμικυκλίιμ φθάνουσαι μέχρι χών παραθύρων ΰψους 
4 μέτρων, Πλήν τοΰ καθίσματος κολυέδρΰυ μέ έρεισίνωτον δέν είχε 
τίποτε άλλο πράς χοποθέτησιν βιβλίων μαθητών ή γραφείου διά 
γραφήν κ. τ. λ. Οϊ μαθηχαί έκράτΰυν άνβ χεϊρας τά βιβλία των καί 
έγραφον έπί τών γονάτων. Πρός ιοΰτο έβοήθει καί χό χαμηλόν ΰψος 
τών βαθμιδών 0,30 - 0.40 τοΟ μέτρου. Ή  σάκκα (ιζι&άνι) εΰρίσκετο 
διαρκώς άνηρτημένη έπί τοΰ ώμου τοΟ μαθητου. Τά καθίοματα τά 
όποια περιεγράψαμεν έλέγονχο τότε βάθρα καί εΐχον όμοιότητα μέ 
κερκίδας τοΰ σταδίου καί έμπροσθεν ήτο ό χώρος άνοικτός ώς στί
βος, δπου κατά τήν διδασκαλίαν οί μαθητοί ήτένιζον τάς είς αϋτάν 
καθημένας διδασκαλίσσας άφ' ύφηλοθ καί δπου έγένοντο αί τελεταί. 
Περιττόν νά περιγράψωμεν τόν θόρυβον δστις έδημιουργεί το ύπό τής 
πληθύος τών μαθητών, τών όποιων ή τακτική φοίτηοις άργάτερον, 
δτε αετετράπη είς πολυπληθέσχατον νήπιαγωγεΐον, ήτο άδύνατον 
νά έλεγχθή. Ηότύχηοα νά γίνω καί έγώ μαθητής έν χφ νηπίαγω- 
γείω τοΰτω, ύπό τάς διδασκαλίσσας Σοφίας Γμαμμενί&ου, ουνταξιού- 
χου ήδη, καί Βικτωρίας Δημητρίου. Γίαραττλεύρως τής σχολής ΐαύ- 
της ήτα καί άλλη «Άνωχέρσ "Ελληνική», λεγομένη, ήτίς συνέχω-
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νεύθη μέ τήν της Παναγίας. Εις αΰτήν τώρα Εγκατεοτάθη τά Παρ- 
θεναγωγεΐον, τά όποιον έλειτοόρχησε μέχρι toG 1918 19. Πλήν
τούτων ύτιί^ρχε καί άλλη Δημοτική Σχολή ΕοτεγαομΕνη είς οίκημα 
παρά ΐήν Μητρόπολίν. Έκτάς τοΟ Νηπιαγωγείου του Καλέ (φρου
ρίου). ύπήρχε καί Ετερον τοιοΰτον είς συνοικίαν Κσυγιουμτζή, όπου 
άκριβώς σήμερον τό διδακτήριον τοΟ Α' δημοτικοί ο χολείου, Ετερον 
εις τόν συνοικισμόν Πυροστιάς καί δύο άλλα άκόμη, Εν είς τήν 
συνοικίαν Ταταρλάρ, παρά τήν ο ι κ ί α ν  Ζεγκίνη Παν. καί τής 
Γέφυρας (Ταμ πακι&ς), περί ών θά γράψοομεν άργότερον,

Τήν 17ην Μαΐοσ τού 1879 γίνεται κανονισμός τής ουοταθείσης διά 
συμπτόξεως Σχολής ύπό Επιτροπής άποτελουμένης Εκ τοΟ Ευστα
θίου Καβάσιλα, Άνδρέου Σακελλίωνος, Παοχαλάκη Σωτηρίου, β α 
σιλείου Χατζη'ϊωά ννσυ, Σταρ. Ψαλτό πού λ ου, Κ. Παπα'ίωαννοπσό- 
λσσ, άι&ίΓακάΑσν καί Σ. ‘Αναγνώΰΐου. Ή  Σχολή  σάτη φαίνεται S ri 
έλειτούργησε κανονικώς, διότι καί οί μσθηταί ΰλων τών άλλων σχο
λείων, ’Αλληλοδιδακτικής, Δημοτικής καί Ά νωτέρας, συνεπτύχθησαν 
άργότερον καί τό προσωπικόν ήτο συγκεντρωμένον, ώς έκ τούτου 
6έ ήτο δυνατόν νά εχη ρυθμόν λειτουργίας κανονικόν. Πρό τής συμ
π τ ύ ξ ε ις .  ώς φαίνεται έκ ιού ύπ’ ώριθ- ΗΓ' Πης 'Ιουλίου 1879 συνε
δριάσεις  τής Δημογεροντίας, άτιασαι Ελειτούργουν πλημμελές. Διά 
τοΟ άνωτέρω πρακτικού καλείται ώ διδάσκαλος Σ. Κούλας καί Ανα
λαμβάνει καθήκοντα. Τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1379 δια πράξεως τιζΓ 
άπσφασιζεται δπως ή έκκενωθεισσ καί συμπτυχθεϊσα εις τό σχσ- 
λείον Παναγίας δημοτική σχολή του Καλέ χρησιμεύση &ιά στέγαοίν 
τού ήμίσεος ώριθμοϋ τών μαθητριών Παρθεναγωγείου, διότι ή πλη- 
θύς τών μαθητών δέν Επίτρεπε κανονικήν λεΐνουργίαν. Έγκρίνεται 
Επίσης ΰπως διά τήν Εγγραφήν τών μαθητών εις τά Εκπαιδευτήρια 
Διδυμοτείχου καθορισθοΰν τά εισιτήρια είς τρείς κατηγορίας, α' γρό- 
σια 20 , β ' γρόσια 10 , γ' γρόσια 5 - Ούδείς μαθητής γίνεται δεκτός 
άνευ εισιτηρίου καί σϋόέν είσιτήριον ΐκδιδεται δωρεάν. Τάποσά ταΰτα 
διά τήν Εποχήν Εκείνην δέν ήοαν μηδαμηνά, ώς μάς φαίνονται σήμε
ρον. Διορίζεται ό ΆνδρΕας Σακελλίων Πρόεδρος τής Σχολής Πανα
γίας, ό Βασίλειος Χ ” Ίωάννου τομίαςκαί προτρέπσνται οί πλούσιοι 
νά προσφέρουν περισσότερα τών κανόνισθΐντων. ϊνα άρθοποδήσουν 
τά Σχολεία οίκονομικώς. Διά τής πθ' πράξεως τής 28ης Σεπτεμβρίου 
1879 άπευθύνεται έπιστολή πρός ιούς προκρίτους Σουφλίου ν' άπο- 
στείλωσΐ δύο κοράσια είς τό Ενταύθα Παρθεναγωγειον διά νά παρα
κολουθήσουν ιό νέσν Νήπιαγωγικόν σύστημα. 'Επειδή πολύς μέχρι 
τοϋδε Εγινε λόγος περί Νηπιαγωγείου συστήματος, μάς έγεννήθη ή 
απορία τί είδους Νηπιαγωγεία ήοαν ταθτα καί ποιον τό σύστημα
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αυτών- Μέχρι τοΰδε τά λειτουργήσαντα τοίσΟτα έπεδίδοντο είς 
άσματα παιδικά, παίγνια, λεκηκάς άσκήσεις καί διδασκαλίαν δλων 
τών γραμμάτων. Έ δ η  παρουσιάζονται μέ πρόγραμμα διαφορετικόν, 
μέ ποιήματα, μέ ένισχυμένα παίγνια, χειροτεχνίαν κ.τ,λ,, ένφ εις τήν 
Έλευθέραν Ε λ λ ά δ α  δέν άνεψάνησαν τοιαΟτα παρά μετά έξαετίαν, 
Μέχρι τότε ύπήρχον έκεϊ Νηπιαγωγεία σκοπόν έχοντα τήν συγκέντρω- 
σιντών νηπίων καί πολλάκις εΐχον ταύτα ηλικίαν καί 10 άκάμη έτών. 
Μόλις κατά τό 1&Θ5 ή Αικατερίνη Λασκαρί&συ, ίδρυσε ιά περισσό
τερα συστηματικά Νηπιαγωγεία, έκδυΰσα καί σχετικήν πραγματείαν. 
Ταύτα εΐχον, ϋπως καί σήμερον, μικρούς μαθητάς καί μαθητρίας καί 
ή δργάνωοίς των έβασίζετο έπί τού γεγονότος δτι ή προσχολική ήλι- 
κία είναι έκείνη, ή όπσία ένδείκνυται νά λάβη άγωγήν διά τήν μελ
λοντικήν πνευματικήν έξέλιξίν της καί προ παρασκευήν &ιά κοινωνι
κόν όμαδικόν βίον, Και Ιπειδή ή οικογένεια ε(ς τοΰτο ύοτερεΤ. έρχε
ται επίκουρον ιά Νηπιαγωγεΐον. ΤαΟτο έξυπηρετεΐ και τά Δημοτικόν 
Σχολεϊον, διότι ό άμέσως έκ τών κόλπων τής σίκογενείας έξερχόμε- 
νος μικρός δέν δύναταί νά προσαρμοσθή πρός τήν νέαν σχολικήν 
ζωήν, ένώ ή ζωή του Νηπιαγωγείου εΐναι ή γέφυρα πρΰς τό Δημοτι
κόν. Γ0  μαθητής τοϋ Πεσταλόζι, Φράϊβελ, έθεμελίωσε τά Νηπιαγω- 
γεΐον καί υπάρχει σύστημα Φραϊβελιανόν, μέ τό όποιον σήμερον 
άκόμη διδάσκουν οί Νηπιαγωγοί καί τινες μέ τό άναμορφωτίκον σύ
στημα ιής Μοντεσόρι. Ό  κυριώτερος όμως σκοπός ιών σήμερον λει- 
τουργούντων, έν Βορείω Ιδία Έλλάδι, Νηπιαγωγείων, είναι ώ γλωσ- 
σοεθνικός, Ά λ λ '  έν προκειμένω εΙς τί άπέβλεπε ιήν έπαχήν έκεινην 
τό Νηπιαγωγικόν σύστημα ; Διορίζονται διδασκάλισσαι και καλούν
ται νά διδάξουν τήν Α' τάξιν ‘Ελληνικά, ώς θά ίδωμεν, 5ηλ, τήν 
πρώτη ν άνάγνωσιν J 1 Επίσης καλούνται οί διδάσκαλοι μή εχοντες 
γνώσεις νηπίαγωγικάς νά παρακολουθήσουν υποδειγματικήν διδα
σκαλίαν μέ τό νέον σύστημα, μέ τύ όποιον διδάσκει ό τυχών τοιαύ- 
της μαρφώσεως. Ή συνεδρίασις ψ τής 30ής Σεπτεμβρίου 1Θ79 δια
λαμβάνει τά έξης : «Παραιτειται ό Λογιωτατιάδης ώς άσθενής. Γίνεται 
δεκτή ή παραίτησις καί ζητούν ταχέως έξ 'Αθηνών διδάσκαλον γνω
ρίζονται Νηπιαγωγικήν, διά νά &ιδάξτ) τήν Α' τάξιν Ελληνικά καί 
ίξασκήοη τούς δύο διδασκάλους είς τό Νηπιαγωγικόν σύστημα. Γρά
ψουν προς τόν Σύλλογον διαδόσεως γραμμάτων διά τού Προξένου 
‘Αδριανουπάλεως κ Ρενάδου καί άποστέλλουν 200 δραχ. ΐνα παρα
δοθούν είς τόν ή τήν δι&αακάλισσαν τήν κεκτημένην Νηπιαγωγικήν, 
τήν όποίαν θά συνεφώνουν. Ποίαυ όμως σχέσιν ίίχει ή Νηπιαγωγός 
Βιδασκάλισσα μέ τήν Α' τάξιν ; Έ φ ’ ΰσον δέ πρόκειται περί Α' τά- 
ξεως διατΐ τά 2 κοράσια νά σταλούν έκ Σουψλίου νά μάθουν Νηπι-
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αγωγικήν ; Έ χομ εν  τήν γνώμην όιι τά σύστημα τούτο συνίστατσ είς 
τήν διδασκαλίαν της Α' άναγνώσεως και άντί νά λέγεται, όπως λέ
γεται σήμερον, άναλυτικοαυνθετίκή ή τάνάπαλιν καί μέθοδος τοΰ 
ϋλου, έδόθη ή προσωνυμία «Νηπιαγωγικύν ούσιημα* διότι έπρόκειτο 
περί Α' τάξεως, είς ήν έφσίτων τότε καί δωδεκαετείς άκόμη. Παρ’ 
δλην τήν σπαομωδικήν κίνησιν της Δημογεροντίας περί κανονικής 
λειτουργίας σχολείων καί τόν πόθον αυτής νά (δη τήν έκπαίδευσιν 
όρθοποδοΰσαν, ή παρακάτω συνεδρίασις μας δίδει τήν έντύπωοιν 
ΰτι σι έλλείψεις προσωπικού δέν ηόνόουν τήν πρόοδον καί ώναγκάζε- 
ταΐ νά λάβη αέτρα καθόλου ένδεδειγμένα έκπαι&ευτικώς, Ιδού τι 
λέγει ή συνε&ρίασις ΡΒ' 1079 2β Δεκεμβρίου: « Ό  Μητροπολίτης προ
τείνει έπανάληψιν τών έργασιών τών σχολείων (διακοπεισών προφα
νώς δι* άγνωστον αιτίαν). Νά διοριοθή άμέσως διευθυντής καί οί έκ 
τών πολιτών δυνάμενοι νά διδάξωσι άνό εν μάθημα, πρέπει νά πρά- 
ξουν τούτο εύχαρίστωΓ, Πορακαλε'τηι είδικώς 6 κ. Χρύσανθος, υπάλ
ληλος δικαστικός, νά διδάδη τήν Τουρκικήν. Ό  Σεβασμιώτατας άνα- 
λαμβάνω νά διδάξη μέχρι τού νέου σχολικού έτους, διότι ή έξεύρεσις 
διδασκάλων ητο δυσχερής». Έ κ  τούτου καταφαίνεται όποια λειψαν
δρία μορφωμένων ύπηρχε τήν έποχήν έκείνην ή καί άν Οπηρχον ται- 
οΰιοι, έπεδίδοντο εις άλλα έπαγγέλματα μάλλον προσοδοφόρα καί 
ούχι είς τά διδασκαλικόν, όπερ κοπιωδέστατον, γλισχρότατον, έν 
άναλογία τών άλλων έπαγγελ μάτιον, καί διότι τούτο ένεϊχεν εύθύ- 
νσς καί καθημερινόν έλεγχον πάντων καί πασών. Δ ι1 ούτΰ έβλεπε 
τις τότε τΰν παντοπώλην διδάσκοντα Ελληνικά, τόν φαρμακοποιόν 
(αΐορίαν, τόν ίατρόν γεωγραφίαν καί τόν ποτοποΐόν γεωμετρίαν! ! J 
Πόσους αγλαούς καρπούς θά άπέψερεν αρα γε τό οϋτω λειτούργησαν 
Σχολεΐον! ! Τά αποτελέσματα της τΰιαύτης προθέσεως Τού προσω
πικού παιδαγωγικής υπήρξαν άμεσα. Καί Ιδού : Τήν 7ην Φεβρουα- 
ρίου γίνεται παράπονον δτι διδάσκων τις ίκ τών άνωτέρω έδειρεν 
άνηλεώς τόν υιόν τού Μ. Βογιατζόγλου. Γίνεται έρευνα καί έξακρι- 
βοΰται δτι προύκλήθη ύπό τοΰ μαθητου, βντσς λίαν ζωηρού. Κατα- 
κρίνεται ό διδάσκων—σχι διδάσκαλος νά έξηγούμεθα— καί διά τής 
ΰπ' άριθ. λδΓ τής 9ης Φεβρουάριου άποψάσεως αίρεται ή ποιν ή τής 
φάλαγγας ήτοι δεσίματος στερρώς τών πο&ών ταΰ μαθητού εις κυ
λινδρικόν ξΰλον διά σχοινιού, ΐναεύχερέστερον ό τίμωρών καταψέρη 
κτυπήματα έπί ιών γυμνών ποδών του διά ξύλου πρασίνου (εϋλυγΐ- 
στου), δηλ. είδος ποδοπέδης. Καθιερούται τό γονάτιαμα έπί ρεβυ- 
βίων ή άμμοχαλίκου μέ άνατεταμένας τάς χείρας κρατούσας βάρη, 
τό ράβδισμα έπί τών χειρών (παλαμών) καί γλουτών, σήκωμα όρθιον 
έπί ώραν, γύρισμα πρός τόν τοίχον, άποβολή, κράτησις, νηστεία,
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άντιγραφή, άπσστήθιοις κεφαλαίων κα! up ο τρέπονται οι δι 5 άσ κοντές 
νά έπιτηροΰν τούς μαθητάς εις τήν αύλήν τήν πρωίαν καί t [ς τήν 
Εκκλησίαν. Θά ήτσ πληρέστερος 5 κανονισμός άν συμπεριελοιμβάνετο 
καί τά άρθρον τοΰ τουφεκισμού ύπά έκτελεστικοθ άποοπάσματος!

Συνεδρίασις ι&' 17 Φεβρουάριου 1830. Έ ν  τη συνεδριάσει ταύτη 
πρώτην φοράν συλλαμβάνεται ή Ιδέα ίδρύσεως Σχολής έν τώ κέντριμ 
τής πόλεως καί προτε(vetch δπως 6 άνω όροφος τοΰ σχολείου τού· 
του (Διδακτηρίου) χρησιμοποιηθή ώς Κεντρική Σχολή, ό κάτω Α λ λ η 
λοδιδακτική καί προτείνεται Επίσης ϊνα έκποιηθώσι τά κτήματα Χατζη- 
μιχαήλ καί άνεγερθή ή Σχολή αΰιη. Πρώτος πόρος έπομένως διά τόν 
σκοπόν το ΰτσν υπήρξε τό μαγαζιΐον τοΰ άνωτέρω Χ«" Μιχαήλ, κεί
μενον πρό τοΰ μεγάλου Τζαμιού, και έκτίθεται εις πλειστηριασμόν, 
Ή άνάγκη ίδρύσεως τής άνωτέρω Σχολής έθεωρήθη Επιτακτική άπά 
τοΰ Ί680 καί πραγματοποιείται τό 19 Π, ήτοι μετά 30 ήλάκληρα Ετη, 
όπότε ούτε Κεντρική Σχολή, ούτε Τ.παρχιακή Ανώτερα, ούτε Α λ λ η 
λοδιδακτική ύιτήρχε πλέον, άλλά μία Αστική Σχολή. Τώ ιστορικόν 
τοΰ Διδακτηρίου τούτου θά ϊδοεν οΐ άναγνώσται εις πολλά σημεία 
τής παρούσης μελέτης, διότι είναι λίαν ένδριαφέρον. Διά τής ύπ1 
άριθ ιθ' δ Μαρτίου I38G άποφόσεως, μή ύπάρχοντος διδασκάλου 
άνοαίθεται ή διδασκαλία των ‘Ελληνικών εις τών κ. Χρύσανθον θω · 
μυΐδην άντί δύο λιρών Όθωμαν,κών μηνιαίως, άλλα μετά τήν έκτέ- 
λεσιν τών δικαστικών ίου καθηκόντων. Ή  Δημογεροντία έρχεται 
πάλιν εις συνεννοήσεις με τόν Γ. Λογοθετίδην νά διδάξη ένταΰθα τό 
προσεχές έτος Συνεδρίασις ιζ Γ 7 Ιουλίου tfl 1330. Προσλαμβάνεται 
διδάσκαλος ό εκ Δεδέαγατς (Άλεξανδρούπολις) Γεώργιος θεοδώρου 
νά δι&άξη εις τήν Δημοτικήν Σχολήν Νηπίαγωγίκήν μέθοδον τοΰ 
νεωτέρου συσιήιιατος καί νά σχηματίοη δύο τάζεις Ελληνικής Σχο
λής. Λίρας έτησίως 5G, Τούτου όμως μή άποδεζαμένου νά διδσξη 
άνωτέρας τάζεις, παρουσιάζεται ό Αντώνιος ’ϊωαννόπουλος, λέγων 
δ τι άναλαμβάνει τάς ύποχρεώσεις, α'ιτινες προύτάθησα.ν είς τόν 
θεοδώρου. Διά τής ύπ’ άριθ. μθ' άποφάσεώς της τής 10ης Ιουλίου 
προσλαμβάνεται είς τήν Σχολήν ή 'Ασπασία Ίωάννσυ, είδήμων Ερ
γόχειρων. Επομένως ή χειροτεχνία έν τοΐς σχολείοις δέν είναι τι 
τό νέον, άλλά πρό πολλοΰ άνεγνωρισθη ή άνάγκη τής Εργασίας τής 
χειρός. Τότε, βεβαίως, άπεδίδετο άλλος σκοπός τοΰ μαθήματος τού
του καί άλλος τώρα. Πάντως ύφϊοτατσ ή ιδέα τής άνάγκης, περιω- 
ρισμένης όμως μόνον είς τάς μαθήτριας Καλείται αύθις ό Αογιωτα- 
τιάδης, όσης άναλαμβάνει καθήκοντα ΔιευθυντοΟ άντι 6 λιρών "Οθω
μανικών κατά μήνα, Άπά τώρα ώρχίζει ή ευεργετική δρ&σις τής Φ ιλ
εκπαιδευτικής Αδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως, ήπς άναλαμβά
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νει πλέον σοβαρώς τήν έκπαιδευτίκήν πρόοδον εις διάφορα διαμερί
σματα τής Θράκης. Τό παρακάτω έγγραφον τής ’Αδελφότητος ταθ- 
της πρός τήν Ίεράν Μητράπολιν Διδυμοτείχου, μαρτυρεί ποιον ρό
λον έπρόκειτο νά άναλάβή ή Όργάνωσις αϋτη καί ττοϊα μέτρα έπρό- 
τεινε πρός ώφέλειαν τής παιδείας ι 
«Φιλανθρωπική καί Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης

«’Αγαπάτε άλλήλους» Άριθ πρωτ. 1313.
Έ ν  Κωνσταντινουπότει ιή 7-7-1383. Πρός τήν Άξιότιμον Δημο

γεροντίαν καί 'Εφορείαν Διδυμοτείχου, Ή  ήμετέρα ’Αδελφότης, έπι- 
θυμοϋαα νά συντέλεση εις τήν προαγωγήν τής έκπαΐδεύσεως έν τοΐς 
χωρίοις τής Διοικητικής περιφέρειας τοΰ σαντζακιού Διδυμοτείχου, 
έξαιτεΐται τήν σύμπραζίν τής αυτόθι Ίεράς Μητροπόλεως. Τά μέρη, 
ύπέρ τής έκπαιδεύσεως ιών όποιων, έπιθυμεϊ νά έργασθή, κατά τό 
προσεχές, ή Αδελφότης είναι τό Δίδυμότειχον, τό Ζαλοόψιον, { ‘Λ νατ. 
Θράκης Αλβανόφωνον), τό Σκουρτοχώριον, τό Βουλγάρκισΐ f Ελλη- 
νοχώριον), τό Καπουτζή (θυρέα), τό Καραμπεϊλή (Άμόριον), τό Τοκ- 
μάκιο'ϊ (Μεταξάδες), ή Κορνοψωλειά καί ή Δαδιά, θ έ λ ε τ ε  προσκαλέ- 
σει τούς προκρίτους όλων τών Κοινοτήτων τούτων καί θέλετε προσ
παθήσει νά πείαητε αυτούς νά ψηΰίαοον διά τήν τοΟ προσεχούς έτους 
έκπαίδευοίν των Βσον τό δυνατόν μεγαλείτερον ποσόν έκ τοΰ Κοι
νοτικού ταμείου, διότι όσον μεΐζον ποσόν καταβάλλει έξ ίδιων έκά- 
στη τών Κοινοτήτων τούτων, τοσοότςρ μεϊζονέσται και τά τής Α δ ε λ 
φότητος χορηγηθησδμενον ποσόν, θέλετε λοιπόν απεΰσει νά άναγ- 
γείλητε ήμΐν όαοΐον ποσόν και πό&εν προερχόμενον θέλει καταβάλ
λει έκάστη Κοινότης διά τήν τοΰ προσεχοΰς έτους έκπαίδευοίν της. 
Μόνον μετά τήν άπάντησιν 'Υμών τούτων θά εϊμεθα εις θέοιν νά 
όρίσωμεν τό έκάστη Κοινότητι χορηγητέον ττοσον καί τόν τρόπον τής 
έκπαιδεσίικής χρησιμοποιήσεως ούτοΰ. Συνιστώμεν 6ι’ Υ μ ώ ν  \να 
δι' έγγραφων ύποχρεωτικών καί έγγυηίικών, υπογεγραμμένων ύπό 
φερεγγύων Ατόμων, έζασφαλίσητε τήν πληρωμήν τών ποσών, τά 
όποια θέλουσι ύποσχεθή οί πρόκριτοι. Εις τούς προκρίτους τών εί· 
ρημένων Κοινοτήτων θέλετε ύποβάλει έπίαης ότι οΐ όροι ΰπό τούς 
όποιους ή Αδελφότης θέλει παρέχει τήν συνδρομήν αυτής είναι οί 
έξης ; 1) Τόν διδάσκαλον, του όποιου εϊτε τό Βλον είτε μέρος της 
μισθοδοσίας καταβάλλει ή 'Αδελφότης θέλομεν διορίσει ημείς. 2) Οί 
άλλοι τών χωρίων διδάσκαλοι, οί μή υφ' ήμών διοριζόμενοι καί μι
σθοδοτούμενοι, άν ύπάρχωσι τοιοΰτοί, δέν θά διορίζωνται άν μή φέ- 
ρωοίν ότπόδειξιν ότι παρουσία σθέντες εις τό Γραφείον τό ήμέτερον 
έπέδειξαν τούς τίτλους αυτών. 3) ’Εν τώ χωρίω £ν καί τό αυτό 
Σωματείο ν ύπό τόν τίτλον «Έφοροεπι τροπήν θέλει διευθύνει άπό
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κοινού ταμειον τά τε έκκλησιαστικόν καί τά σχολικά πράχματα.
4) Μέλη τίνά τής Έφοροετπτροπής τούτης θά διορίζωνται Οπό τού 
Άρχιερέως. 5) Ό  ύφ’ ήμών διοριζόμενος διδάσκαλος έστα ιώ ς γραμ- 
ματεύς της Έφοροεπι τροπής, όότοίος θά κρατά τά βιβλία τών λο
γαριασμών τοΟχωρίου και τής Κ&ινότητος. ό) Oi λογαριασμοί άνάγκη 
νά πσρουσιάζωνται κατ’ έτος tit ιόν ‘Αρχιερέα, ΐνα έξελέγζη αύ- 
χοΰς καί διαγράψη τάς χυχόν περιττός δαπάνας. θ έλ ετε  λοιπών ζη
τήσει πορά τών προκρίτων τήν παραδοχήν τών όρων τούτων, τών 
όποιων τάν σκοπόν ευκόλως έννοείτε: δΓ αυτών προλαμβάνονται 
καταχρήσεις χών διαχειρισμένων καί ή σπατάλη ιών τυχόν περισ- 
σευόντων έκκλησιαστικών χρημάτων εΙς μσταίας έκκλησιαστικάς έπι- 
δείξεις. Παρακαλοΰμεν 6έ, ΐνα τεΰς διδασκάλους οϋς έχσυσιν ήδη 
αί είρημέναι Κοινότητες, άποστείλητε εις Άδριανούπολιν πράς χόν 
έκεΐ 'Αρχιερέα, ΐνα έζελεγχθώσι ο’ι τε οί τίτλοι αυτών καί ή ϊκανό- 
της. 'Ά λλω ς δέν δύνανται νά διοτηρηθώαιν εις τάς θέσεις των. Ή 
άπάντηοις Υ μώ ν έστω όσον τά δυνατόν ταχυτέρσ, διότι όλίγσν εί
ναι τό μέχρι του Σεπτεμβρίου χρονικόν διάστημα, άνάγκη δε να 
φροντίσωμεν έγκαίρως διά τήν έκλογήν τού καταλλήλου προσωπικού.

Διατελούμεν μετά πολλής ύπολήφεως 
Ό  Γεν. Γραμματεΰς Δ. ΓΙασσαλής Ό  "ΑντιπρόεδροςΕ. Εΰγενίδης» 

Ή  'Εταιρεία αϋτη, &ν έχη σχέσιν μέ τήν έν Άθήναις ίδρυθεϊ- 
σαν τοιαύτην τό 1836. δέν γνωρίζομεν. Σκοπός έκείνης ήχο ή μόρ- 
φωσις διδασκαλισοών καί μητέρων πρός έξάπλωσιν τής παιδείας και 
τού πολιτισμού, Είχε και σκοπόν καταπολεμήσεως έν xfj περιψερείφ 
Αττικής τής Αλβανικής γλώσσης. 'Ίδρυσε Διδασκαλεία έν Κερκύρα 
καί άλλαχού. Εμπορικήν καί Ισοτίμους μέ τάς κρατικός, άλλας 
σχολάς. Ή περί ής ό λόγος, φαίνεται ότι είναι νεσϊδρυθεΓσα, μέ 
κέντρον τήν Κων.-’πολιν καί μέ τούς αύταύς σκοπούς καί τόνωοιν τού 
έ&νίκού φρονήματος έν Θράκη γενικώς. Ώ ς  διαφαίνετσι Ιν τώ έγγρά- 
φω τούτω, ή Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης θέλει νά καθιερώση νέον 
σύστημα διοικητικόν τής έκπαιδεύσεως. Επιθυμεί, λέγει, νά έργα- 
σθη ε[ς ώρισμένα χωρία τής περιοερείας, ϋ5ν αί άνάγκαι καί τό σκά- 
πιμον είσηγήθησαν άγνωστον ϋπό ποιου. Ζητεί τήν συνεργασίαν τής 
Μητροπολεως. Διαιρεί τό διδακτικόν προσωπικόν εις δύο τάξεις ; Εις 
τό ύπ" αύτής διοριζόμενο ν καί τό υπό τών Κοινοτήτων. Καθιεροΐ δι- 
ευθυντάς σχολείων, σΐτινες θά βοηθοΟνται ύπό τών Κοινοτικών δι
δασκάλων είς τό εργον των, χωρίς νά έχωσιν εύθύνην οΐ τελευταίοι 
έναντι τής Αδελφότητος, Συνιστα σύστημα διαχειριστικόν μή δια- 
φέρον ουδόλως τοΰ σημερινού, μέ γραμματέα πάλιν τόν διδάσκαλον, 
Ειδοποιεί δτι, πάντες οι μή ύπ' αύτής διοριζόμενοι, δέον νά παρου-
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σιασθοΰν είς τον Μητροπολίτην "Αδριανουπόλεως 6ΐ" έλεγχον τών 
τίτλων καί λάβωσα τό χρίσμα του δ.δασκάλου, Τό έγγραφον τούτο, 
ϋσον ύψηλόν καΐ δν είναι Από Απλψεως ένίηαφέροντος Αγαθού πρΰς 
τήν έκπαίδευσιν, έχει τα τρωτά τον, διότι ι 1) Τό ύφος εΐναι 'Αρχής 
Ανωτέρας πρός ϋφισταμένην. 2) Τά χωρία, περί ών ένδιαφέρεταί, δέν 
ήσαν έκ τών έχόντων άμεσον Ανάγκην ένιοχύσεως, Πρός τούτο έπρε
πε πρώτον νά ζητηθη ή γνώμη τής Μητροπόλεως, γνωριζούσης κα
λώς τά πράγματα έχ τοϋ πλησίον. 3) Έτπζητεΐ έγγυητάς τών χω
ρίων, ένώ ύ Μητροπολίτης έχει, καί Ασκεί τά δικαίωμα έλέγχοο έπι 
τών διαχειρίσεων τών έκκλησιών. 41 Συνιστά φει&ώ είς τάς δαπΑνας 
τών έκκλησιών, ώσεί νά υπήρχε { τ '  αύτοΟ πλήρης Ασυδοσία. 5) Υ 
ποτιμά τό κύρος ιοϋ Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, ώς μή Αρμοδίου 
νά έλέγξη τίτλους διδασκάλων. Τεύιων ένεκα δημιουργείται πικρία 
ιών έν τή Μητροπόλει Διδυμοτείχου καί προκαλεΤται Λπάντηρις, £ΐΓ 
ής Αναγνωρίζεται μεν τά ένδιαφέρσν της 'Αδελφότητος, τροποποι
ούνται δμως διάφορα σημεία τών λδηγιών της, μετά πολλής δέ εύγε- 
νείας και Ακροθιγώς έκφράζεται ή λύπη &ιά τε τά ύφος καί τήν έλ· 
λειπή διατΰπωσιν τών όδηγιών, Τ ί  έγγραφον έχει ώς έξης :

*Πρός τόν Άξιότιμον 'Αντιπρόεδρον τής έν Κωνσταντινουπόλει 
Φιλανθρωπικής καί Φιλεκπαιδευτικής "Αδελφότητος «Α γαπάτε άλ- 
λήλουςΐ. Μετ' έθ/ΐκής δντως χαράς έκομισάμεθα τήν Από ίλης πα
ρελθόντος ήδη μηνός έπισιολής Υμών, ιήν όποιαν μετά προσοχής 
άνέγνωμεν και έπισταμένως έμελετήσαμεν, Άπαντώντες σήμερον 
ευχαρίστως δέν λείπομεν νά έπαινέσωμεν, ώς είκός, τήν έπιθυμίαν 
καί έθνωφελή πρόθεση/, έξ ών ώρμήθη ή Σιή Αδελφότης εις λήψιν άπο- 
φάοεως Αξιέπαινου καί ύψηλοΰ Αύιής προορισμού. “Ενία όμως τών 
μέτρων, οοα αϋιη έλσβεν ε(ς έκτιλήρωσιν καΐ εϋόδωσιν τής ΑποφΑ- 
σεώς της, δέν όκνοΰμεν νά καταγγείλωμεν ώς Απρόσφορα Αλως καΐ 
Αλυσιτελή είς τάν παρ' Αυτής, α) Γό μέτρον όπως οί έν τοΐς ώρι- 
σμένοις χωρίοις ύπαρχοντες διδάοΐαλοι πσρουοισσθώοιν είς τδΓρα- 
φεΐον τής "Αδελφότητος καί δείξωοι τούς τίτλους αάτών καταγγέλ- 
λομεν ώς λίαν δαπανηρόν καί κατά συνέπειαν προτείνομεν δπως κα· 
ταργηθή. β) Τό μέτρον ΰπως οί ύπάρχοντες διδάσκαλοί έν ταις είρη- 
μένοις χωρίοις ύποχρεωθώσιν, έπι Απειλή παύσεως. νά μεταβώσιν 
καί νά πσρουσιασθώσιν είς τόν "Άγιον Άδρίανουπόλεως πρός έξέ- 
λεγξιν τών τίτλων των, δέον έπίσης νά τροποποιηθή. κατά τοσούτον 
μάλλον, καΒ" δσον, ε! καί δέν διστάζΰμεν άφ’ ένός νά όμολαγήσω- 
μεν τήν σπου&αίαν ελλειψίν ένταϋθα λογιών Ανδρών, δέν δυνάμεθα 
ϋμως ν’ άρνηθώμεν ότι ή πατρίς ήμών κέκτηται, εώτυχώς, πνευμα
τικού ποίμένος μή υστερούντος τών όμοιων αΰτώ, ούτε κατά τήν μά-
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θησιν οϋτε κατά ιήν φιλογένειαν κα! άξίοπρέπείαν. γ) * 0  Βρος Βπως 
οί κάτοικοι τών είρημένων χωρίων ύποχρεωθώσι νά παράσχωσι άξιο- 
χρέους έγγυητάς διά τά άπσ μέρους αύτών προσενεχθησόμενον διά 
ιήν έκπαίδευσιν χρηματικόν ποσόν εΤναι δύσκολος τοσοΰτον καθ' 
ήμάς καί περιττός, καθ’ όσον άρκεΟσαν άσψάλειαν πσρέχουσι τά 
ταμεία τών έκκλησιών έξ ων καί μόνον πορίζονται οΰτοι τό προς 
τόν είρημένον σκοπόν άναγκοϊον ποσόν, δ) ΓΗ έκλογή τών σημείων, 
ε(ς Q εγνω ή 'Αδελφότης νά έπιστήση ιήν προσοχήν Αυτής, καθ' 
όσον σκοπιμωτέρα θά ήτο καί μάλλον λυσιτελής, τοΰΐο δέ διότι έν 
αϋτσΐς καί ή πρός διώπλασιν ΰλη ώψθονωτέρα καί τά πρός τοΟτο 
μέσα άφθσνώτερα καί πλουσιωτέρα ού μήν, άλλα ή άποστολή παί- 
6ων έκ τών άποκέντρων τούτων μερών, εις τά τής πρωτευούσης παι- 
δευτήρια λίαν δυσχερής καί όλως άδόνατος τυγχάνει. Προτείνομεν 
Βθεν, όπως τό μέν βουλγάρκιοϊ (σήμερον Έλληνοχώριον), ήμίωρον 
μόλις άπέχον τής πρωτευούσης, άντικατασταθή διά τού χωρίου Κα* 
δήκιοϊ [σήμερον Μάνη), δίωρον άπέχοντσς αύτής καί τριπλάσιον 
εχοντος τόν άριθμόν κατοίκων. Τώ Καραμπεΐλή (σήμερον Άμόρτον), 
ίσον τήν άπόστασιν τής πρωτευουσης, άντικατασταθή διά τοΟ χω 
ρίου Σαλτίκι (σήμερον Λάβαρα), δίείρσν άπέχοντος καί τριπλάσιον 
εχοντος κατοίκους. Τά &έ Καπουτζή (οήμερον θυρέα), διά τοΰ χω 
ρίου Πετράδων δι’ οϋς άνωτέρω εϊπομεν λόγους, ε) Ή  πρότοσις 
όπως οί κατά τόπους έφσρο&πίτροιτοι παρουσίάζωσι καί" έτος τούς 
λογαριασμούς τών έκκλησιών εις τόν Αρχιερέα πρός έξέλεγζιν πε
ριττή δλως ένταΰθα, καθ’ Βσον γνωρίζουσαι αί έφορεΐαι δτι άδιαψι- 
λονικήχως έχουσι τό δικαίωμα τοΰΐο οί Αρχιερείς, δυνάμει τών έν 
ισχύει ιερών κανόνων τής έκκληαίσς καί Νόμων τοΰ Υψηλού Κρά
τους, ουδέποτε ήρνήθησαν τύ δικαίωμα τούτο πρός τούτο, στ) ΓΗ 
πρότασις Βπως μέλη τινά τών έψοροεπιτροπών δισρίζωνται ύπό τού 
Άρχιερέως, δέον νά τροποποιηθή, ώς άντιβαίνουσα είς τά ένταΰθα 
είθισμένα. καθ’ Βσον έθος έπικρατΕί όπως τά μέλη ταΰτα έκλέγων- 
ται μέν όπό τών κατοίκων έκάστης Κοινότητας, διορίζωνται δμως 
ύπό τοΰ Άρχιερέως καί τής Κεντρικής Δημογεροντίας, μετά άκρίβή 
έί,έλεγξιν τής τε έκλογής καί τών έκλεγέντων προσώπων. Καί σΰται 
μέν είσίν αί ήμέτεραι παρατηρήσεις έπΐ τών άπά μέρους τής 'Αδελ
φότητος προτ&ινομένων Βρων, άς τολμώμεν νά ΰποβάλωμεν ύπό ιήν 
έμφρονα καί συνετήν υμών σκέψιν. Άντιπροτείνοντες δέ, θερμώς 
παρακαλοΰμεν ιήν Σήν 'Αδελφότητα 5 πως καταβάλη αυτή τήν δέου
σαν προσοχήν είς έκλογήν ού μόνον συμπαγέστερων έθνικών κέντρων 
πρός ένέργειαν, έστω καί ολιγάριθμων, άλλά και προσωπικού καταλ
λήλου, έμφορουμένου ύπό άκραιφνοΰς πατριωτισμού καί θέλοντας
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νά ζήση έν ταϊς χώραις ταύταΐς καί συμμορφωθή πρός τά ήθη καί 
έθιμα αΰτών, ’Ό πω ς, μακράν σϋτη έδρεύουσα καί μή Βυναμένηκατά 
αυνέπειαν νά έπιβλέπη, κρίνη καί παραδεχθη ά&ιστάκτως, Βπως τό 
σπου&αΐον τούτο έργον, έπιβληθεν άλλωστε ύπό τε τίης μητρός έκ- 
κληαίας καί τής Σής Αύτοκρατορικής Κυβερνήσεις, εις ιούς κατά 
τόπους ’Αρχιερείς καί Δήμογέροντας, έμπίστευθή καί Αΰτη αύτοίς 
άφιεμένη συνάμα έλευθέρους όπως έν άνάγκή πάντα μέν άτακτοΰντα 
είτε τού στιου&αίου αύτοΰ προορισμού παρεκκλίνοντα, αύτεπαγγέλ- 
τως παόωσι, άντικαθιστώσι δέ αιίτόν δι’ έτέρουτη γνώσει και έκγρί- 
σει τής 'Αδελφότητος. Εύελτπστοϋντες δτι θέλουσι ληψθή ϋπΰ οπού- 
δαίαν οψιν ού μόνον αί παρατηρήσεις ήμών, άς μετά θάρρους έτολ- 
μήσαμεν νά έπενέγκωμεν έπΐ τών προτεινομένων όρων, άλλά καί αί 
ήμέτεραι άν τι προ τάσεις. έκφράζομεν έκ προοιμίων τήν βαθεϊαν ήμών 
ευγνωμοσύνην καί δίαβ&βσιουμεν τήν άκραν ήμών ύπόληφιν καί τό 
βαθύ σέβας πρός τό Σόν Αύτής κτομον καί Βίατελοϋμεν οί Δημογέ
ροντες. 2Ϊ Ιουλίου I Θβ3».

Τό έγγραφον τοΰτο, άποοταλέν πρός τάν Σ&βασμιώτατον Μη
τροπολίτην Μεθόδιον, Βιαμένΰντσ ώς συνοδικόν έν Κων/πόλει, έτέθη 
ύπό τήν εγκρισίν του καί εΐτα έπ&δόθη πρός τήν Αδελφότητα. "Η 
"Αδελφότης διά του ύπ’ άριθ- 1374 τής 11 Αύγούστου 1833 έγγράφου 
της, άπαντά ά π ’ ευθείας πράς τάν Μητροπολίτην, Βίδουοα έξηγή- 
οεις δτι, &έν υποτιμά τήν Σεβασμιότητά του διά τής θεωρήσεως τών 
τίτλων τών διδασκάλων ύπό τού Μητροπολίτου Άδριανΰυΐτόλεως, 
ούτε ά έλεγχος τών Βι&ασκάλων θά γίνη ύπ’ αύτοΰ ώς Άρχίερέως, 
ά λ λ ’ ώς Προέδρου τής έν Άδριανουπόλ&ι έ&ρευούσης έ tut ροπής, 
άΊοτελουμένης έκ δύο φιλολόγων καθηγών καί δύο όι&αοκάλων μετά 
του Προέδρου Μητροπολίτου Ά&ρίανουπΰλεως καί έττί πλέον, διά 
νά δικαιολογηθη πληρέστεροι, Εηλοΐ δτι «έκαστος εις δ έκλήθτρ, 
διδάσκαλος όηλ- ώς έκπαιδευτίκός Βύναται νά έλέγξη τήν ικανότητα 
άλλου διδαοκάλου. ΌμιΛεΐ κατόκιν τό έγγραφον τοΰτο περί συστή
ματος πρωτοβαθμίου έκπαιδεύσεως έν "ΑΒριανσυπόλει, έκθειάζσν 
τούτο ώς λίαν άποδοτικόν. Επιμένει ε(ς τήν έπικόρωσίν τών έγγρα
φων τών διδασκάλων ύπό τού Πατριαρχείου κατ’ άπόφαοίν ληφθεΐ- 
σαν έν συνεδριάσει, θ εω ρεί πλήρη τήν έγγύηαπν τού Μητροπολίτου 
διά τά ήθος τών έφόρων καί εύχοριστειται διά τά άντιπροτεινόμενα 
μέτρα ύπό τής Δημογεροντίας, "£ϊς πράς τήν άντικατάστασιν τών 
χωρίων είς τά όποια άρχιχώς ή "Αδελφότης έλαβεν άπόφαοίν νά έρ- 
γσοθή. θά γράφη προσεχώς. ’Επιθυμεί τέλος πλήρη κατάοτασιν σχο
λείων καί προσωπικού τής ’Επαρχίας. Τήν 2.3ην Αύγουστου τού 1Θ83 
οι δημογέροντες γράφουν πράς τάν έν Κωνοταντίνουπόλει Μητροπο-
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λίτην Μεθόδιον, δη ή 'Αδελφότης συνέστησεν ώς Ελληνοδιδάσκα
λον τών έκ Σουφλίσυ τέως εύδοκίμως έργασθέντα διδάσκαλον Κ, Σσυ· 
λίδην, τόν όποιον καί συνεφώνησεν 6 5 λίρας έτησίως καί παρακαλεΐ 
νά έξεύρη έιΐ Κωνσταντινουπόλεως διευθυντήν Ικανόν διά τήν Δημο
τικήν Σχολήν, διότι έν Άδριανουπόλει καί άλλαχοΰ ένεργήσασα δέν 
εδρε τοιοϋτον Πρός τούτοις παρακαλοΰν νά ένεργήση παρά τη 
’Α&βλφότητί, δπως ό εις τών δι&ασκάλων πληρωθή όπ" αυτής, διότι 
τόν τόπον μαστίζει ή πενία καί αδυνατεί ή Δημογεροντία νά πλη- 
ρώνη τόσον προσωπικόν. Επίσης νά γίνη άσπαστή καί ή όρθή σκέ- 
ψις περί ένισχόσεως τών πολυπληθών ’Εθνικών Κέντρων καί τούτο 
ταχύτερον, διόη &*■ αύτών, άν ίόμοιρώσιν Ισχύος καί ρώμης, έλπί- 
ζεται έν τώ μέλλοντί ή διάσωσις τών πέριξ μεμονωμένων έθνικών 
δυνάμεων άπό τών δηλητηριωδών καί όξέων όνύχων, &ν καί ή έλα- 
χίοτη έπαφή καί νΰν έτι άλγεινήν έμποιεΐ εις τό άσθενές ήμϋν σώμα 
έθνικήν καί δριμεϊαν όδύνην— όπως μεταχειρίζεται τάς λέξεις καί 
φράσεις ή Δημογεροντία— ,*Η ’Αδελφότης άπαντά μέ τά έξης έγγρα
φον παραΐιθέμενον ένταΰθα έν περιλήψει:

ε"Αριθ. πρωτ. 1403 26 Αύγουστου 1083- Πανοαισλογιώτατε ’Αν
τιπρόσωπε Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ, κ. Πανάρετε. Τά σχολεία 
Διδυμοτείχου καί Σουφλίου, τά όνομοζύμενα ‘Ελληνικά Σχολεία, μέ 
Ελληνοδιδασκάλους, είναι καταστροφή τών κατοίκων διότι δατια- 
νώνται χρήματα πολλά xal οΐ παϊ&εζ όέν lunatSevovzat μένονϊεζ 
έσαΐΐ άηαίάευτθί_ (Τήν φράσιν αάτήν ύπογραμμέζομεν ήαεΐς). Κατά, τό 
νέον σύστημα, τό έφαρμοζόμενον πολλαχοΰ, οΰδέν σχολεϊον εΤναι 
χρήσιμον άν δέν έχη άρχήν καί τέλος, άν δηλαδή &έν έχη προκαθω- 
ρισμένον σκοπόν. Τοιοϋτον σχολεϊον, έχον σκοπόν, άρχήν καί τέλος 
δέν είναι τώ 'Ελληνικόν, άλλά τό "Αστικόν ή Δημοτικόν μέ 5 τάξεις. 
Σκοπός αϋτοΰ είναι νά λαλώσιν οί μαθηταί καί γράφωσιν άρθώς καί 
έ λεοθέρ ως εις γλώσσαν καθαρεύουσαν νεωτέραν, τεχνολογικώς καί 
συντακτικώς. Νά έννοώσι τό Εύαγγέλιον, τάς έφημερίδας, τόν Ιερο
κήρυκα, Νά διδάσκωνται 6έ καί Αριθμητικήν, γεωγραφίαν, ιστορίαν 
καί στοιχεία φυσικής. Τοιοϋτος, λέγει, είναι ό τέλειος πολίτης καί 
μέ βοόλησιν άφιερούμενος εις τόν πρακτικόν βίον ή προοριζόμενος 
διά τό Γυμνάσιον. ΠαρακαλεΙ τών Μητροπολίτην βπως τάς προλή
ψεις τών κατοίκων περί 'Ελληνοδιδασκάλων καί 'Ελληνικών σχο
λείων νά παρακάμψη καί κάθε προσπάθεια νά κατατείνη είς τήν 
ϊδρυσίν τοιοϋτων, ώς άνωτέρω, σχολείων». Εις άπάντησιν του έγ- 
γράφου αϋτοΰ ή Δημογεροντία τήν 25ην Αΰγούστου 1833 γράψει 
πρός τήν Αδελφότητα, δτι καλή είναι ή πραγματοποίησίς τοΰ νέου 
σχολείου καί συστήματος αύτοΟ, άλλά τοΰτο είναι δαπανηρόν καί
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άποπτεϊ έξ  διΒοκηνάΛσας, ένώ δέ £άϊς τώρα δαπύτκά J50 λίρας  έτη- 
σίως, μέ τήν ΐδρυαιν τοιαύιης Στολής 'Αστικής, θά άπαιτηθή διπλά
σιου ποσών, ήτοι 300 λίραι, Εΐνα. δυνατόν, λέγει, τό ύπάρχον προ
σωπικόν νά χρησιμοποιηθή διά τήν μεταρρύθμίοΐι· αύτήν, πλήν τάέπί 
πλέον ποσών νά σταλη όπύ τής ’Αδελφότητος καί ώς πρός τάς προ
λήψεις τών κατοίκων άναλαμβάνϊΐ νά καταπολέμησή καί άφσνίση. 
Ζητεί πρόγραμμα τής τοιαύτης Σχολής καί παρακαλεΐ δπως σΐ διδά
σκαλοι μή ερχωνται άπ εόθείας εις συνεννοήσεις μέ τήν ’Αδελφό
τητα, άλλα διά τής Μητροπόλεως. Ή  Αδελφότης έπί τής έπιστολής 
τούτης άπαντά λακωντκώς ;

«Άριθ. 1431 Κωνΐαντινούπολις 30 8 1683 Πανοστολογίώτατε. 
"Εχοντες ΰπ' άψιν τήν άττώ 25ης Αύγουστου έπιστολήν άπαντώμεν 
έκτενέστερον τά άκόλουθα : 1} Εατά τάς Ύμετέρας σημειώσεις αί 
σχολαί Διδυμοτείχου Αριθμούν 300 μαθητάς. ('Ενταύθα δέον νά διευ- 
κρινισθή δτι τό ιιλεϊστον τών ΰποχρέων πρώς φοίτηοιν τότε, δεν ένε- 
γράφετο κάν εις τό σχολεΐον καί ήσχολεΐτο εις γεωργικός ή είς άλ- 
λας έργαοίας). 2) "O tl 5lo πλήρτ ’Δοτικήν Σχολήν ώρκούσι 4 διδά
σκαλοι, διά τήν μισθοδοσίαν τών όποιων Απαιτούνται ΐΟΟλίραι. Έ άν 
μετά τά Ανωτέρω λάβωμεν όπΓ όψιν δτι διά τάς σχολάς τών Αρμέ
νων δαπανώνται 160 λίραι, προσθέσατε εις αΟτάς καί 50 λίρας, 
τάς χορηγουμενας ύπο τής ’Αδελφότητος, 6ά έχετε 210 λίρας, ώστε 
δυνατή ή σύμπτυξις τών αύτόθι δύο σχολών είς μίαν Αστικήν 
Σχολήν, 'Ο Αντιπρόεδρος Εύγενιδης^,

Ή  δημογεροντία λαμβάνει άλλην έπιοτολήν τής "Αδελφότητος 
εχουσαν οιίτω :

"Φιλεκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική ’Αδελφότης. Αριθ. 1433-
Κωνσταντινούπολή 27 ■ 8 ■ 1833, Έλάβομεν γνώοιν τής πρός 

ιήν Α. Σεβασμιότητα, τόν "Αγιον Διδυμοτείχου, έπιστολής Υ
μών, χρονολογούμενης άπό 20 Αύγοόΰτου καί υπογεγραμμένης όπό ΐοΰ 
Εφόρου καί τής Δημογεροντίας τής Ύμετέρας Κοινότητος. Συμφώνυς 
πρός σότήν διωρίααμεν νηπιαγωγών τήν Ελένην Κεοϊαογλου είς τό 
χωρίον Μανδρίτσα, τήν δέ Αικατερίνην Ίωαννίδου είς Ζαλοόφιρν, 
αϊτινες καί άναχωρούν τήν προσεχή Τρίτην είς τάς θέσεις αυτών, 
άφοΟ δίέλθωσιν αυτόθι καί λάβωσι τάς Αναγκαίας όδηγίας καί αυ- 
στάσετς. Συνιστώμεν αύτάς Ιδιαζόντως είς τήν μέριμναν Υμώ ν καθά 
παλλά τά καλά καί χρηστά προσόντα φεροόσας. Ή  1 Αδελφό της, 
πραβαίνουσα εις τήν έκπαιδευτικήν αυτής έργασίαν, βαδίζει έπιώρι· 
Ο μ έ ν ω ν  άρχών καί συγκεκροτημένου προγράμματος. "Ωρισε νηπια
γωγών είς Σκουρτοχώριον, ίιόΐΐ ώς ξςνόφωνον, έπρεπε νά ίδρυθη 
τοιοΰΐον, δπερ προηγείται πόσης άλλης έκπαιδεοτικής έργαοίας και
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συνιστώμεν έπιμονήν παρά τοϊς κατοίκοις νά έτοιμάσωσι πρόχειρον, 
έστω, οίκημα τού Νηπιαγωγείου. 'Ομοίως καί ε(ς Ρσυλγάρκιοϊ καί 
Καπουτζή-κιοΐ. Αποδεχάμεθα τήν πρότασιν περί άνιικαταοτάσεως 
τοΰ χωρίου Καρά-βεΐλή μέ τό χωρίο ν Σαλτίκι, καθά σύμφωνον πρός 
τό ήμέτερον πρόγραμμα. Γ0  κ. Κρυσιαλλίδης θά έγχειρίση Ύμΐν 
άριθμάν τινα προγραμμάτων, τςΰ ύπά τών Πατριαρχείων καί ύφι 
ήμών παραδεδεγμένου έκπαιδευτικοΟ ουστήματος, Άνσψεράμενοι εις 
τήν ύπ’ άριθ. 1703 έπιστολήν Υμών συμβσυλεόομεν λνα, τό λεγόμε
νον καί ύπάρχον παρ’ ‘Υμΐν Ελληνικόν Σχολεΐον, περιλάβη καί τήν 
Ε ' καί Τ' τάξιν τοΰ στελλομένου προγράμματος Πλείονας όδηγίας 
θέλομεν άποστείλει προσεχώς εις τόν Ύμέτερον Ελληνοδιδάσκαλον, 
άστις πρέπει νά έπιβλέπη τήν έργασίαν τών 4 κατωτέρων τάξεων 
τού προγράμματος, συνιστώμεν 6έ εις τούς διδασκάλους 'Υμών νά 
ουμβουλεύωντσι πάντα τήν διδασκαλίαν τοΰ Μωραΐτου καί τάςάδη- 
γίας τού Πετριδου. Περί τών διδακτικών βιβλίων θέλομεν γράψει 
προσεχώς. Τη προτάσει Υ μ ώ ν  δισρίζομεν πσρθεναγωγόν αύτόθι τήν 
Κυρίαν ’Αμαλίαν Κυριάκου, εις ιήν όποιαν ήμείς μέν θέλομεν πλη- 
ρώοει λίρας έιηοίως 50, σείς 6ε 10. Τέλος νά δηλώση ή Δημογερον
τία εις ποιαν Εκπαιδευτικήν βελτίωοιν δίατεθήσεται τά ούτως έξοιίίο- 
νσμηθησόμενον ποσόν τών 50 λιρών. ΦρονοΟμεν άτι, ώς έχει τδ προ
σωπικόν, άδύνατον νά ίκανοποιήση τά στελλόμενον πρόγραμμα κατά 
τούς παιδαγωγικούς νόμους, Καλόν είναι νά παυθή εις διδάσκαλος, 
ώ Ιωάννης Χ α" Νικολάου, ζητήσατε δέ νά σταλή άλλος, άπό ήμάς, 
κατάλληλος. * 0  άντιπρόεδρος Εύγενίδης*. *Υ Γ. Αί δύο οχολαΐ άριθ- 
μοΰσιν. Ελληνική καί δημοτική, 295 μαθητάς καί έξυπηρετούνται μέ 
ιρεΐς διδασκάλους ικανούς καί μέ μιοθσ&ασίαν 150- 130 λιρών τό 
πολύ. Νομίζομεν δτι μετά τήν έκ λιρών 50 συν&ρομήν, είναι λίαν εύ
κολος ή έφαρμογή τοΰ προγράμματος εις νέον σύστημα άπώ τάν διευ
θυντήν κ, Σουλίδην, Ιχοντα συνεργάτην διδασκαλιστήν τι να. Διό 
γράφομεν άμέσως σήμερον πρώς τινα ιών άριστων πιυχιούχων διδα
σκάλων τών Ζαριψείων κ. Σωιηριά&ην έν Χάοκιοΐ, νά £λθη αύτόσε 
καί τεθή εις τάς Ύμετέρας διαταγάς. Ή  μισθοδοσία αύτοΟ όρίζεται 
εις 45 λίρας έτησίως, καύσιμον ΰλην καί κατοικίαν. Περί τών άλλων 
τής ‘Υμετέρας έπιστολής θέλομεν γράψει προσεχώς^.

Συμπληρωματικόν ιδιαίτερον ύστερό γραψον τής 29ης Αϋγούστου 
γράψει δ τ ι : ="Η γνώμη τής Α. Σεβασμίότητος, τού "Αγίου Διδυμο
τείχου, (ευρισκομένου νΟν έν Κωνσταντινουπόλει), είναι νά παυ&ή ώ 
Παπαγιαννόπσυλος. Προκειμέυου τούτου, ήμών &έ άνακουφισάντων 
ύμάς κατά 50 λίρας, θά έχητε νά δια θέση τε ύπέρτής Αστικής Σχο
λής έκ τοΰ ‘Υμετέρου ταμείου &0λίρας, αί όποΐαι έξαρκοΰσιν διά τήν

ΘΡΛΚΙΚΛ: 5
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μισθοδοσίαν δύο καλών διδασκαλιστών, ήτοι τού Σωτηριάδου καί 
ένός άλλου, Gv Θά διορίσωμεν ειϋθός ώς μάς γράψητε.

Κατ' έντολήν Καραπανογιώτης».
“Αλλη έπιοτσλή τής 'Αδελφότητος πρός τόν Γοποιηρητήν Μητρο

πολίτου Διδυμοτείχου, ’Αρχιμανδρίτην Πανάρετον, τής 3 0 ' 8 -  1833;
*Φιλ εκπαιδευτική ’Αδελφότης «Α γαπάτε άλλήλους* ΑριΘ, 1431 

Έ χ ον τες  ύπ' δψιν τήν άπό 25ης Αύγουστου έπιστολήν Σας άπαντώ- 
μεν έκτενέστερον τά Ακόλουθα : I) Κατά τάς "Υμετέρας οημειώοεις 
αί Σχολαί άρρένων καί θηλέων άριθμοΰσι 300 μαθητάς περίπου,

Ξ) "Ότι διά πλήρη Αστικήν Σχολήν Αρκσϋσι 4 διδάσκαλοι, διά 
μισθοδοσίαν τών όποιων έπσρκοΰσι 200 λίραι,

Ό  Γενικός Γραμματεύς κ ά. α, Κσραπαναγιώτης».
Τήν 3ην Σεπτεμβρίου 18&3 ή Δημογεροντία γράφει πράς τόν Σε- 

βασμιώτατον Μητροπολίτην έπιστολήν άναφέρουσαν ; ’"Οτι έλαβε 
παρά τοΟ κ. Κρυσταλλίδου τά προγράμματα, άποσταλένία ϋπό τής 
"Αδελφότητος, άτίνα παρεδέχθηοσν οί διδάσκαλοι, Ό  κ, Σουλίδης 
(έκ Σουφλίου), Αναμένει, ώς διευθυντής ήδη συνιστωμένης Αστικής 
Σχολής, Gu ό Σωτηριάδης, διδάσκαλος άφικόμενος, ΐτέθη ύπό τάς 
διαταγάς τής Δημογεροντίας, κομίσας και έπιστολήν συστατικήν 
τών προκρίτων καί έφόρου κωμοπόλεως Χάσκιοϊ "Οτι ό διδάσκαλος 
Χατζημίχαήλ άπελύθη, μένει &έ ώ Κ. Παπαγίαννόπουλος, όστις καί 
πείραν έχει καί διότι εύρέθη ή Δημογεροντία πρό Αντιστάσεως τών 
κατοίκων τής συνοικίας του. Ό  μισθός τοοδμως ύποβιβάζεται κατά 
ΙΟΟγρόσια μηνιαίως. *Ότι διά ΐήν συμπλήρωσιντοΰπροσωπικοΰάπαΐ' 
τεΐται εΤς άκόμη διδάσκαλος καί ή Αδελφότης πρέπει νά στείλη 
τοιοΰτον συντόμως, άφοΰ Οπεσχέθη τοΰτο καί τέλος νά φροντίση 
παρά τή Αδελφότητι να στείλη νηπιαγωγόν, διότι ή Δημογεροντία θά 
εύρεθή ε[ς τήν άνάγκην νά κλείση τά νήπιαγωγειον. Μά έπέμβη καί 
πάλιν παρά τή Άδελφότητι νά μτ συνεννοήιοι Απ' ευθείας μέ ιούς 
διδασκάλους, διότι δημιουργοΰνται παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. 
Λαμβάνει Αφορμήν έκ τής τελευταίας παραγράφου καί έκ τοΟ ότι 
ή νηπιαγωγός Μανδρίτοας, Κεσίσογλαυ, ήν τόσον θερμώς συνέστησεν 
ή 'Αδελφότης καί ή τοΰ Ζαλουφιου, δέν παρουσιάσθηααν καθόλου 
είς τήν Μητρόπολιν καί ζητεί ή Δημογεροντία &Γ έπιστολής τής 
13-9 1833 πρός τόν Μητροπολίτην νά έπέμβη παρά τή Άδελφότητι.

Ή  δημογεροντία καί &ι' άλλης έπιστολής της παρακσλεΐ τόν 
Σεβασμιώ ιστόν, εύρισκόμενον έν Κωνσταντινουπόλει, νά ένεργήση 
και έπισπευθή ή Αποστολή νηπιαγωγού καί τετάρτου διδασκάλου, 
πρός πλήρη καταρτισμόν τής 'Αστικής Σχολής, ώς ΰπεσχέθη αυτή 
διά τού ΰπ’ άριθ, 1423 έγγράφου της κοΐ νά σταλούν όδηγίαι είς τόν
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κ, Σουλίδην, διευθυντήν. διά τά είσαχθηοάμενα βιβλία. Ή  βραδΰτης 
έπιφίρει άναχοίτησιν λειτουργίας σχολείων, λέγει, καί ώ χρόνος -πα
ρέρχεται, Ή άδελφότης στέλλει -'-ον διδάσκαλον, τόν Γ, Κυρισκίδην, 
δν πρέπει νό οσμφωνήοη ή δημογεροντία 40 λίρας, κατοικίαν 
καί θέρμανσιν, Αϋτη συμφωνεί αυτόν διό τοΟ ϋπ' άριθ. 1 πρα- 
κτικοΰ τής 16ης Σεπτεμβρίου 33Θ3.

Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότης «‘Αγαπάτε Άλλήλους*.
Άριθ. 1480 Έ ν  Κωνσταντίνουπόλει τη 9-9-1883.
Σεβασμίώτατε, Έλάβομεν τήν άπό 3ης ένεστώτος έπιστολήν, ήν 

άπηύθυνεν ήμϊν ή έν Διδυμοτείχω Δημογεροντία, άττοκριναμένη εις 
τάς άπό 27, 29, καί 30ής παρελθόντος ήμετέρας έπιστολός. Συγχαίρο- 
μεν κοϊεόχαιστοΟμέντή Ύμετέρρ Σεβασμιόιητι ΐπΐ τη προθυμία, μεθ’ 
fjccl έν Διδυμστείχιμ έπιτροπαί, ταίς ήμετέραις προτροπαΐς, άπσδέχον- 
ται καί πραγμαϊοηαο&σι τάς Ιδίας ήμών, συνξ.ργαζό·μ£ναι αίίτνυςείς τό 
Εθνικόν Εργον. Πρός τήν Κοινότητα Σουψλίου άττοκρινόμεθα ΰιι, 
ήμεΐς δέν άνακαυφίζομεν χρηματ.κώς τάς Κοινότητας, άλλα ουντε- 
λοΟμεν είς τό νά προβιβάζηται ή ύπΓ αύτών συντηρουμένη έκπαίδευ- 
σις. Οότω τό &ιδ τό Σσυφλίον πρόγραμμα ήμών περιλαμβάνει, ώς 
και &ιά τό Διδυμότειχον, πολλώ πλείονα καί άνώτερα έκείνων, τά 
οποία προτείνομεν μέχρι τοΰδε ταίς είρημέναις Κοίνό^ησι Τό πρό
γραμμα όμως ήμών τοΟτο δέν δόναται νό λύβη πλήρη ΐψαρμογήν ή 
μόνον σύν τω χρόνω Ό , τ ι  πράττομεν ήδη διά τό Σουφλίον καί Δυ 
δ-υμότειχον είναι άρχαί του ήμειτρου προγράμματος. Έ ά ν  αί άρχαί 
αΰιαι γίνωσ.ν άποδεκΐαι καί εύδοκιμήσωσι, τότε θά προβώμεν ε ίςά λ- 
λας αποφάσεις* Διά τούς λόγους τούτους δέν άναλαμβάνομεν τήν 
μισθοδοσίαν τής νηπιαγωγού, διότι τούτην δόναται νά καταβάλη ό 
τόπος. Δέν παραδεχόμεθα δέ δΐι δέν υπάρχουν κοράσια διά τό Παρ- 
θεναγωγειον, άντιλαμβανάμεθα ΰτι δέν όπάρχει κτίριον κατάλληλον 
και ότι έλλείπει ή έκ μέρους τών κατοίκων θέληαις πρός έξοικονύ- 
μησιν τής έλλείψεως. ΆφοΟ ή Κοινάτης είναι διατεθειμένη νά δαπα- 
νήση 50 λίρας διά τό Παρθεναγωγειον, είχαν καθήκον οΐ κάτοικοι 
νά μετέλθωσι πάντα ιρόπον, ϊνα έκ τοΟ προχείρου εύρεθη τό κατάλ
ληλον κτίριον, Άρνοόμενοι, ούτως, άποξενοΰνται διαρκώς ιών συμ
παθειών τής ’Αδελφόιηίος. Πρός &έ τόν Διευθυντήν τής έν Διδυμό
τειχό 'Αστικής Σχολής παρέχομεν τό γε νΰν τάς έξής όδηγίας πρός 
διδασκαλίαν : 1j "O u  διά τήν έφαρμογήν τοΰ προγράμματος καί τήν 
διδασκαλίαν έν γένει. οφείλει να συμβουλεΰηται αύτός καί αί συνά
δελφοί του τήν διδασκαλίαν τοΰ Μωραΐτου και τάς όδηγίας τοΰ 
Πειρίδου. 2] 'Ότι τάς 4 τάξεις TcO σταλέντος προγράμματος θέλου· 
σι καταρτίσει οί μαθηται τής κοινώς, μέχρι τοΰδε, καλουμένης αύ- 
τόθι Δημοτικής Σχολής, τής δέ Ε' καί Τ' τάξεως οΐ μαθηται τής
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μέχρι τοΰδε Ελληνικής Σχολάς. 3) Έ ν  όνάγκη δέν κωλύει δπως αί 
τέοσαρες τάζεις (&σΐν έν άλλω κτιρίω, ο( 64 δΰο άνώτεροα εις άλλο, 
4) 'Ότι ή χρήοις βιβλίων δέον νά ή, ώς οΐον τε έλαχίστη. νά είαά- 
γωνται 54 ταΰτα, άφοϋ προηγουμένως έρωτώμεθα ήμεΐς, 'Ο κ. Σου- 
λί&ηε παρακαλεΐται νά έπιτηρή τήν έφαρμογήν τοΰ προγράμματοςέν 
τβ  Παρθεναγωγεία. ‘Η έν Διδυμοτείχω Δημογεροντία άπεδέχθη τήν 
άξίωσιν ήμών, ΐνα τάς 50 λίρας, άς τό πριν έδαπάνα ύ τόπος Οτΐέρ 
τοΰ Παρθεναγωγείου, διαθέτει εις τό έφεξής πρός βελτίωσιν τής 4κ- 
παιδεύσεως, συμπληρουμένου τοΰ προσωπικού τής ’Αστικής Σχολής 
κατά τάς ήμειέρας ένδείζεις, Συνεπώς έξαίιειται ή Δημογεροντία 
τήν άποστολήν ένός £τι πτυχιούχοσ διδασκαλιοτοΟ. Κατά τούτα 
διωρίσαμεν τάν κ. Κυριακίδην Γ., άπόφοιτον Ζαριφείων, άντι μισθοΰ 
40 λιρών έτηοίως και μετά κατοικίας και θερμάνσεως Διά δέ τήν αϊ- 
τησιν τής Δημογεροντίας περί άποσιολής νηπιαγωγού δαπάναις 
ήμών. ούδέν δυνάμεθα σήμερον ν' άποφααίσωμεν, μή συνεδριάσαν- 
τος τοΰ καθ' ήμάς Συμβουλίου. Έπιφυλασσόμεθα 8μως νά ποιήσω- 
μεν εΰμενή κερί τής αίτήσεως τούτης ττρότασιν, Πρώς τοΰτο δμως 
είναι άναγκαϊον νά πληροφορήστε ήμάς, άν έν περιπτώσει άποδο- 
χής τής αίτήσεως τούτης, είναι διατεθειμένη ή Δήμο γερόντια νά άπο- 
Χύπη τήν Σταμάταν καί νά χρηοιμσττοΐήοη τάς 24 λίρας, μισθόν αύ- 
τής, διά διορισμόν νέας νηπιαγωγοί). Μόνον ύπό τόν άρον τούτον 
θά γίνη δεκτή ή αϊτησις. Τήν Σαμάταν 6υνάμεθα να χρήσιμο- 
ποιήσωμεν άλλοθι. Ή  Δημογεροντία καθιστά γνωστά τά έν χώ 
ΰη1 άριθ. 1480 έγγράφω τής Ά&ελφότητος διαλαμβανόμενα πρώς 
τόν Στόν Μητροπολίτην 6ιά τής άπά 17ης Σεπτεμβρίου 1883 έπιστο- 
λής της. Εύχσριστεί τή Άδελφότηιι διότι ήρξατο ώπό τίνος δαψιλέ- 
στερον νά έπιδεικνύη συμπάθειαν όπέρ τών έκπαιδευτικών τής πά- 
λεως ίδίφ καί τής έπαρχίας καθόλου. Ή  ευγνωμοσύνη συμπάσηςτής 
ΈπαοχΙας ήμών, λέγουν, ήν, έστί και έυϊαΐ άπειρος πράς τήν Σεβα
στήν Αδελφότητα, διότι Αϋιή καί μόνη πρώς ταΐς πατρικαϊς καί φι- 
λαστόργοις μερίμνσίς τής Ύμετέρας Σεβασμιότητας θάόψείλειαι π&ν 
τό 4κ τής νέας ταύτης στενωτέρας ώθήσεως ε(ς τόν ήμέιερον τόπον 
προκΰψον καλόν, Ό  κ. Σουλίδης, ώς καί οί συνάδελφοί του, ύπεσχέ- 
θησαν 5τι θέλουσι συμμορφωθη κατά πάντα πρός τάς όδηγίας Τής 
Σιής Αδελφότητος, ιά διδακτικά δέ βιβλία θέλοοσι νά εισαγάγω- 
σιν είς μέν τήνΑ' τάξιν: Έγχειρίδιον τοΰ ΜωραΤτου καί Άργυροΰ, 
Β' τάξιν : βφλίον του Μωραΐτου,Γ' τάξιν : Ιστορίαν καί 'Ιερόν Τζά· 
κο, τό γ' βφλίον τοΰ Μωραΐτου καί τόν Καλόν Πατέρα τού Βρει- 
τού, τό β'βιβλίον τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας τού Ηανθοπούλου καί 
τήν ζωολογίαν Βρεττοΰ. Δ ' τάξι\ : Ιερόν Ιστορίαν Τζόκο, τόνΓέρω
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Στάθη τοΟ Μελά καί τήν Φυσ. "ιστορίαν Μηλιαράκη. Ε ' τάξιν : 'Ιε
ρά ν "locToptoiν Βερναρδάκη, Κατήχησιν Βαφείδου, τήν 'Ελληνικήν 
Χρηστομάθειαν Ραγκαβή, Εύαγγέλίον άποστηθιζάμενον καί έρμηνευό- 
μενον, τήν 'Αριθμητικήν τού ΔαμαοκηνοΟ, "Ελληνικήν Ιστορίαν Ξάν
θο πού λου, τήν Γεωγραφίαν Σσκελλσρίου καί Φυσ. "Ιστορίαν Μηλιά- 
ράκη, ψ  τάξίν : Μ. 'Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν Λασκάρεως, Κατήχη- 
σιν Βαφεί&ου, 2ο ν τόμον Χρησΐο-ΐαθείας Ραγκαβή, Γραμματικήν, 
'Ιχνογραφίαν, Διαμετρικήν Δραΐτη καί, άντί Φυσικής Πειραματικής 
καί Χημείας, είσήχθησαν ή Τουρκική καί Γαλλική είς τάς άνωτέρας 
τάξεις. Προσεχώς θέλει σταλή πρός εγκρισιν καί έπικΰρωσιν καί τό 
Ειδικόν πρόγραμμα τσΟ τε Άρρεναγωγείου καί Παρθεναγωγείου, 
Κατασιρέφοντες τήν παρούσαν γνωρίζομεν ότι τήν νηπιαγωγόν Στα- 
μάισν άπελύσαμεν άμέσως μετά τάς έζετάσεις καί ότι τά Νηπίαγω- 
γεΐον είναι κλειστόν. ΠαρακαλοΟμεν τήν Στήν Σεβασμιότητα ΰιτως 
παρακσλέση τήν 'Αδελφότητα νά συμπλήρωσή τά υπόλοιπον τσΟ μι
σθού τής νηπιαγωγού, λαμβάνει 20 λίρας μόνον έκ τής Δημογερον
τίας, καί άποστείλη άμέσως νηπιαγωγόν,

«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης «'Αγαπάτε άλλήλους#,
Άριθ, 1375. Εν Κωναταντινοσπόλει τη 14-10-1083, 'Επιστολή 

πρός τήν Καν Βρεττά, νηπιαγωγόν Διδυμοτείχου, εις ήν θά κατα
βληθούν λίραι 20 ε[ς 10 μηνιαίας δόσεις, κατοικίαν, θέρμσνσιν. Γνω
ρίζει 6 τι τό ζήτημα τών βιβλίων πσρεπέμφθη είς ειδικήν έττιτ ροπήν 
καί άναμένεΐαι άπάντησις γνωματεΰσεως. Οΰτε άκόμη εΐναι δυνα
τόν νά άποκριθη είς έκθεσιν Σοσλίδου καί δτι μόνον έΐς τάς 3 κάτω- 
τέρας τάξεις έπιτρέπεται χρήσις βιβλίων, ή δ£ διδασκαλία τών άλ
λων μαθημάτων θα γίνηται άπό στόματος είς στόμα, ‘Εκφράζει άπο- 
ρίαν, διατί δέν άπαντ^ ή παρθεναγωγός "Αμαλία Κυριάκού, περίάπο- 
δοχής τού διορισμού της. "Εκφράζει τήν λύπην της, διότι οί διδά
σκαλοι Καδή - κιοΐ (Μάνης) και Πετράδων έγγράφουν μέ μελανώτερα 
χρώματα τήν κατώστσσιν κοί άδιοφορίαν ιών κατοίκων κ τ λ. Ότι 
παρακολουθεί μεΓ Ενδιαφέροντος τήν έπιδεικνυομένη ν μέριμναν και 
στοργήν ιών κατοίκων καί θά ληφθή άνόλογος μέριμνα διά τό έπιόν 
έτος καί δτι άν έζακολουθήοη ή τοιαΰτη άδιαφορία τών κατοίκων θά 
σκεφθή άν τό προσεχές έτος θά στείλη διδασκάλους άξίσυς τσΰ 
όνόματός των. Αποστέλλει γραφικήν ύλην καί βιβλία διά διανομήν 
είς άπόρους μαθητάς καί έπιθυμεΐ νά στείλωσιν οί χωρικοί ευχαρι
στηρίους έπιστολάς πρός αότήν καί τούτο, νά γίνηται κατ' £τος, δΓ 
όσα ύπέρ τού χωρίου των έμερϊμντσεν.
*0  "Αντιπρόεδρος : Εύγενίδης. Ό  Γτν. Γραμματεϋς : Δ, Πασπαλλής*, 

Ή  Δημογεροντία δι" έπιοτολής της τής 20ής "Οκτωβρίου 1033,
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άπαντςϊ έπι τών άνωτέρω έγγραφων καί μεταξύ άλλων γράφει : 
*Ol Κύριοι οδτοι (διδάσκαλοι Πετράδων καί Καδή - κιοϊ), ώφειλον 
καί όφείλουσι να εχωσι πάντοτε ϋπ' όψιν τήν ίεράν Αποστολήν, ήτις 
έοΐίν ή άνάπτυξις τοϋ, κρίμασιν οΓς οΤδε Κύριος, άμαθσΰς τούτου 
λαού, άΐιΐναντί &έ τής ίεράς αυτών ταύτης άποστολής. δέον νά θυ· 
σιώζη πάς, ό ύπό έθνικών όντως έμψορούμενος αισθημάτων, ϊά 
■πάντα μηδ' αύτής τής ύπάρξεώς του ΐξαιρουμένης. Διά τοίσύτης εύ- 
γενοΰς αύταπαρνήσεως δυνατών νά ψθάσωμέν ποτέ εις τών έπι&ιω- 
κόμενον σκοπών, ίή' άλα ταΰτα θέλομεν Αξακολουθή νά κατα^άλω- 
μεν, τόσον ή Ιερά Μητράπολις, καθώς καί ήμεΐς, τήν θέουσοιν φρον
τίδα, δπως διορθωθούν κατά τά ένόν άπασαι α[ ΤΕροσαρτώμεναιτοϊς 
χωρικοις Ελλείψεις καί καταβληθή έκ μέρους των τό Απιβληθέν αϋ- 
τοΐς μέρος τής μισθοδοσίας είς τούς διδασκάλους των καί ταΰια 
ού μόνον δπως κατασιήσωμεν &crov σΓόν τε άνεκτόν ιόν Ενταύθα 
βίον τών Ύμετέρων διδασκάλων άλλά καί μή ψυχραίνωμεν όλοσχε- 
ρώς τόν προς τά γράμματα ζήλον τών χωρικών, δν μετά πολλσΟ 
κόπου ή&υνήθημεν ν' ά ναπτύξωμεν, εις δ εύρίσκεται σημεϊονί. Έ π '  
αυτού ή ’Αδελφότης άπαντά μέ τόύπ’ άριθ. 1640 2 8 * 1 0 -  1853 έγγρα
φόν της: «Είναι δλως φυσικόν είς νέους διδασκάλους, ζήσαντας μέχρι 
σήμερον εις μεγσλουπόλεις, νά παριστώσιν όπερβολικώτερόν πως τά 
πράγματα έν τοϊς χωρίοις. Επίσης δε άλως φυσικαΐ εΤναι αϊ ΰφι- 
στάμΕναι παρά τοΓς χωρικούς σπου&αΐαι Ελλείψεις, Ύμιν τε καί 
ήμΐν άνήκει νά προσπαθήσωμεν ήπ(ως καί έπιτηδείως, ώστε οΐ μεν 
πρώτοι \ά Εζοικειωθώσι βαθμηδόν καί πρός τών νέον αύτόν βίαν, οί 
5Ε δεύτεροι νά διορθώσωαι, κατά τό δυνατόν, ιά ς  ύφισταμΑνας Ελ
λείψεις. Ούτω μόνον θέλομεν Επιτύχει του σκοπού δν άμφότεροι Επι- 
διώκομεν. Ό  'Αντιπρόεδρος: Εύγενί&ης, *0 Γενικός Γραμματεύς : 
Δ. Πασπσλλής».

Έ κ  τής όλης μέχρι ΐοΰ&ε άλληλογραψίας, Αδελφότητος και Μη- 
τροπώλεως, ήτοι άπώ 7 ’Ιουλίου 1383, σκοπίμως παρατεθείσης Εν
ταύθα, ώς εχει, καθ’ ότι πολλά περιέχει οιοιχεΐα περί έξελίξεως τής 
παιδείας, κατά τό διάστημα τούτο τής άνοουγκροτήσεως, έξάγοντοι 
τά Εξής : Ή  Φιλεκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική ’Αδελφότης, τώ πρώ
τον τιτλοφορηθεϊσα 'Ιερατική κατά τό ειος 1373, άνέλαβεν άγώνα 
όμολογουμένως σκληρόν διά νά έξυγιάνη τήν Εκπαίδίυαιν γενικώς 
τής Θράκης, εί&ικώς δέ τοΰ τόπου αύΐοΰ, ό όποιος όντως, ώς καί 
άλλσχού έλέχθη έν τη παρούση μελέτη. ύοτέρει κατά πολύ τών άλ
λων Επαρχιών πνεύμαΐΐκώς, Πρός τοΟτο δέν Εφείδετο κόπων καί 
ύλης, ΒΓ Εκείνα τά χωρία, δπου Ενόμίζεν ότι ή Επίδρασίς της θά 
ή το ευεργετική Επί τού τομέως τής Εκτιαιδεόσεως καί τοΰ Εθνικού
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φρονήματος τών κατοίκων, Έ π ί της έν γένει δμως πολιτείας της Ιν 
τη περιφερεία τούτη, παρά τήν ευγνωμοσύνην μας, τήν όποιαν όφεί- 
λσμεν προς αύτήν 6lj Βσα έπραξεν ωφέλιμα, ας μας έπιτραπη νά 
έχωμεν τάς έξης κρίσεις : 1) Ή έργασία αυτή έγινεν άρχικώς βεβια
σμένη καί χωρίς κάν μιας προουνεννοήσεως μέ τήν Μητρόπσλιν καί τήν 
Δημογεροντίαν, αΐτινες καλώς έγνώριζον τά πράγματα έκ Τού πλη
σίον. Θά ήτο τουλάχιστον καλύτεοον, άν έπί τόπου έρευνα, μέλους 
τινάς τής 'Εταιρείας, όιεπίστωνε τήν πραγματικήν καιάστασιν καί 
προέβαινεν εις ένεργείας. Ή  άνωτέρω παράλειψις εγινεν αιτία νά 
δημιουργηθη ή έντάς έλαχίστου χρονικού διαστήματος άσκοπος άλ~ 
ληλογρσφια, ήιις ε(ς ούΒέν ώψέλησεν, είμή εις φιλολογικήν συζήτη- 
σιν άτελεύτητον, 'Εταιρείας καί Μητροπόλεως, καί ^δημιούργησε πα
ρεξηγήσεις 'Αδελφότητος πρός Μητράπολιν καί τάνάπαλίν, μέ πιθα
νήν άποκαρΒίωσιν τών άχρι τοΰδε θεαρέστως άσχοληθέντων περί τά 
Ικπαιδευτικά Διδυμοτείχου, Έ ά ν  οί τοπικοί παράγοντες Βέν άπέόι* 
Βον τούς προ σ δοκωμέ νους καρπούς ή Βέν έδρων κατά ιό  πνεύμα 
της, λόγω πνευματικής άνεπσρκεΐας, ή&ύνατο ή Ά&ελφότης, σύν τώ 
χρόνω, τεχνηέντως νά παραμερίστ- καί νά θέση τούτουςύπΰ τών έλεγ
χον, ώς άλλωστε ήσ«ν ούσιαστικώς καί τήν ποδηγεσίαν τής Μητρο- 
πόλεως, τήν όποιαν έπρεπε νά εχη ώς πολύιιμον συνεργάτην καί 
σύμβουλον. Ούτω Βέν θά περιέπιπτεν εις άστοχίας, τάς όποιας άνα- 
πτύσσομεν παρακάτω καί αΐΐινες πιθανώς νά έφερον άντίθετα τού 
έπι&ιωκομένου σκοπού άποτελέσματα. Αί παρακάτω γραμμαί ίσως 
νά μή εΓχον θέσιν ένταύθα καί πι&ανάν νά μή άνταποκρίνωνται πλή
ρως πρός τήν πραγματικότητα, διότι &έν έχομεν ύπ' Βφιν μας τόν 
φακόν, μέ τόν όποιον έβλεπε τά τράγματα ή ΑΒελφότης. Άποπει- 
ρόμεθα νά έκφερωμεν γνώμην ιατεινήν, χωρίς αϋτη νά χαρακτηρι- 
σθη έλεγχος, καθ’ Βτι τό ανάστημά μας δέν τολμώμεν νά άνορ- 
θώσωμεν ένώπιον αυτής καί τοΟ τεραστίου έργου της, 2) "Ηρξστο 
Βιορίζουσα διδασκάλους εις χωτία, τά όποια Βέν εΤχον ανάγκην 
ύλικής ύποστηρίξεως, άλλά καί εις τά οίκονομικώς καλώς έχοντα 
Βέν έδόθη ή προσήκουσα προσοχή και ή ήθική ένΒεδειγμένη τόνωσις, 
ώστε νά μεθέξοον μέ Βλας τάς δυνάμεις των καί τύχουν τής ευερ
γετικής έπιΒράσεώς της, Τά Σκουρτοχώριον π. χ. θεωρείται ξενόφω- 
νον καί διορίζεται νηπιαγωγός, Τέ Καπουτζή έκλαμβάνεται Κέντρον 
Ικπαιδευτικόν. Τό χωρίον Πετράδες όμοίως και έχσν άνάγκην υλικής 
ΐνισχύσεως. Τό Κα&ήκιοϊ ώσαύίως. Έ κ  τούτων οΰοέν ύπήρξε ξενόφω- 
νον, άλλ" άνέκαθεν ώμίλουν τήν 'Ελληνικήν καί έαψυζον άπά Ε λ λ η 
νικήν άνθηρότητα. Τά Βσυλγάρκίοξ διά τό όποιον μάς έ&όθη ή ευ
καιρία νά γράψωμεν ε!ς άλλο σημεΐον τής παροόσης, φαίνεται ΰτι
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παρέσυρε τήν ^Αδελφότητα μέ τήν άνΑρμοστσν προσωνυμίαν του, 
ήιΐς όντως μέν είναι σκανδαλώδης μακρόθεν, οΰχι όμως καί τά χω- 
ρίον νΑ είναι αξίαν τοισύτού χαρακτηρισμού καί θά Απεφεύγετο ή 
Αστοχία άν έγίνετοέρευνα, βπως εΐπομεν, 'Επιτυχής διορισμός υπήρξε 
Sid τό ξενόφωνον μόνον Ζαλοόφίον καί τής Αλβανοφώνου αέν 
Μανδρίτσης, ΑλλΑ μέ άκμαϊσν τό πατριωτικών φρόνημα. Ή  ξενο
γλωσσία έν αϋτοΐς όντως ήτο έπιβεβλημένη. 'Επίσης και ό διορι
σμός νηπιαγωγοί) είς τό Κέντρον, τό Διδυμάτειχσν, ήτα έπιτυχής, 
διότι οί κάτοικοι αύτοΰ ώμίλοϋν μέν τήν 'Ελληνικήν, τόσον δμωςπα- 
ρεφθαρμένηνκαι γέμουοαν ξενιομών καί κακοήχων λέξεων, λόγιμ 
συμβιώαεως ιών κατοίκων μετά πολλών ξένων φύλων, ώστε νά κα
ταντά ξενόφωνον, 3) Ή  έκλαγή *ών ώλίγων αότών χωρίων τής πε
ριφέρειας, πλήν τοΰ ότι ήτο Ανεπιτυχής, διότι &έν έγινε προσυν- 
εννΰησις μέ τήν Μητρόπολιν. ήτο καί άδικος καί έθνικώς ίσως έπι- 
ζημία. Έ γινεν  ύπόδειξις τούτων Ασφαλώς όπό τίνος φίλα φρονοΰν- 
τος πρός αύτά ή έχοντος οικονομικούς δεσμούς μετά τών κατοίκων 
των, Ύτιήρχον καί άλλα χωρία έχοντα μειζσνα άνάγκην Ολικής και 
ήθικής τονώσεως. Μήπως τώ ίΐουλακλή, Καραμπουνάρ, ΚοΟλελη - 
Βουργάζ τό καί κόμβος συγκοινωνιακός καί πολυπληθέστερον τοΰ 
Καπουτζή καί άνώτερον Από πόσης άπόψεως δεν εΐχον άνάγκην ώς 
κέντρα νώ τονωθούν ; 'Επίσης σωρεία χωρίων πέραν τοΰ "Εβρου, καί 
τάμεταξύ αύΐού και Έργκίνηφ. διαιίνά μήν τΟχουν μερίμνης ής,κατά 
τήν γνώμην μας, εΓχον μεγίστην άνάγκην ; Ή  μονομερής καί έμφα- 
νής άλλωστε υιοθεσία όλίγων μόνον χωρίων, πιστεύομεν, Ατι έδη- 
μιούργει Αντιζηλίας, διότι δεν ήτο τότε ό χωρικός είς τήν πνευματι
κήν θέσιν έκείνην, ώστε νά διϊδη τήν σκοπιμότητα μίΑς τοιαύτης 
ΐνεργείας, ήιις έχαρακτηριζετο μεροληπτική ύπ' αύτοΰ. ‘Εκείνο τό 
όποιον δημιουργεί τρανόν έρωτηματικόν είναι τά άρεινά χωρία ί) 
Χαιζελή (Κόρυμβος), Καρακλησέ (Μαυροκλήσι), Μπάς-κλησέ (Πρω- 
τοκλήοι), Δερβένχια (Δέρεια) και ΚΑγιατζίκ (Κυριακή), εις τά όποια 
δέν εΤχεν Ακόμη ύπεισέλθει ή Βουλγαρική προπαγΑν&α. ούτε εΐχον 
προσαρτηθή είς τήν Βουλγαρικήν 'Εξαρχίαν, είμή μόνον τινές εις 
είς τόν Ούνιτισμόν, &έν ετυχον μερίμνης ώς ξενόφωνα, ένώ έπεβάλ- 
λετο πρωτίστως είς αύτΑ νά διορισθούν νηπιαγωγοί καί ίδρυθοΰν 
ούχί έν, Αλλά δύο καί τρία νηπιαγωγεία είς έκαστον τούτων. 
Τά χωρία ταΰτα, έπαναλαμβΑνομεν, ήσαν Βουλγαρόφωνα, διότι 
κατώκουν έποικοι έκ Βουλγαρίας, έγκατασταθέντες κατόπιν τών 
πιέσεων τών Τούρκων πρό καί μετΑ τήν πρώιην κΑθοδον τών Ρώσ- 
σων. "Εμειναν ούτοι τελείως Ανυπεράσπιστοι καί τό Κομιτ&τον, έκ- 
μεταλλευθέν άργάτερσν τήν ξενογλωσσίαν των, κατώρθωσε νά προ-
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σηλυτίση άκόπως, Ενώ μέχρι τοΟ 1833 εύρίσκοντο ύπό τήν Επιρροήν 
της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Δέν θά είχον Εδώ είς τά χωρία 
ιαΰτα καί Διδυμότειχον έρεισμα οί Βούλγαροι καί δέν θά άνέπτυα- 
οον προπαγάνδαν άξιόλσγον, θά προελαμβάνσμεν τό κακήν καί 
δέν θά άγωνιζώμεθα κατόπιν νά άναστείλωμεν αύτό. 4) Ή  Φιλεκ
παιδευτική 'Αδελφότης Ενήργει αόταρχικώς καί κατά τρόπον μειώ- 
νονια τήν Αξιοπρέπειαν καί τό κόρος Μητροπόλεως καί Δημο
γεροντίας Τά ύφος τών Επιστολών, Αρχικώς τούλΑχιοτον, ήτσ Em- 
τακτικόν καί ή ένέργεια χωρίς ούδεμίαν προσυνεννάησίν μετ' αυτής, 
διό καί προόκλήθη ή Εκτενής Εκείνη καί άστοχος Αλληλογραφία, τήν 
όποιαν παρεθέσαμεν καί ής ίσως τό περιεχάμενον τυνετάσαετο ύπό 
του Μητροπολίτου, εύριρκομίνου είς Κωνσταντινούπολή. καί ύπε- 
δεικνύετσ είς ιόν τοποτηρητήν του νά οταλη είς τήν 'Αδελφότητα, 
ήτις έπεθύμει νά Ανατρέψη άρδην τά μέχρι τότε ΕπικρατοΟντα Εθι
μα, Ενώ παρά τοις χωρικοί ς πάσα μεταβολή τών κοινοτικήν πρα
γμάτων άπήτει Αγώνα τιτάνειον. διότι ή προκατάληψις καί πρόληψις 
ήσαν τά κυριώτερα γνωρίσματα τοΟ τόσον άδικηθένΐσς λαοσ τής 
περιφέρειας, άλλά καί τής πάλεως Διδυμοτείχου. 5) Ώ ς  καί έν τή 
2α παραγράφω έτονίααμεν, ή ένίοχυσις Ενίων χωρίων διά διδασκά
λων, όσην σκοπιμότητα καί αν εΤχ&ν, έδημιούργει Κοινότητας ύπόέϋ- 
μένειαν καί Κοινότητας οϋ. τΗτί Επομένως εύλογον νά παραπσ- 
νώνται δτι δέν τυγχάνουν ίσης μετά χειρ ίσε ως, Ενώ μία Ενιαία Εκ
παιδευτική πολιτική μέ οικονομικής κρύφα παρΕκκλιοιν ύπέρ τών τεε- 
νεσιέρων Κοινοτήτων, θά Επέφερε καλύτερα ΑποτελΕσμαΐα, 6) Ένώ  
ή 'Αδελφότης Εχει όλίγα χωρία ύπό τήν Επίδραοίν της καί ταΰτα 
ΰποδείξεαι άνειλικρινέοι, θέλει νά συγκεντρώση δλην τήν Εξουσίαν 
έφ’ δλης τής περιφέρειας, ώς τοΰτο διαφαίνεται Εκ τής άλληλογρα- 
φίας. Τοΰτο Αλλωστε κατεφάνη καί έκ τοΰ γεγονότος ότι, οί διοριζό
μενοι διδάσκαλοι 6πό τής 'Αδελφότητος, οϋτε κάν παρουσιάζοντο 
είς τήν Μητρόπολιν διά νά λάβουν όδηγίας καί κατατοπισθοΰν του
λάχιστον γενικώς περί τής καταστάσέως καί τών συνθηκών τών 
χωρίων των, δι' irtiva προωρίζοντο. 7} Οί διοριζόμενοι διδάσκαλοι 
SEv εΐχον έλεγχον άποδόοεως Εργασίας ή άν Αντεπεκρίνοντο πρός 
τόν σκοπόν τής άποσιολής των. Ή εκθεσις τοΟ ίδιου διδασκάλοσ Εν 
τή όποίφ ύπήρχον, εσην δτε, ΰπερβολαί. ήτο άρκετή νά διαπιστωθή 
ή Εργασία του θ ά  ήτο προτιμώτερον νά διορίζηται Επόπτης, άφοθ 
άφηρέθη τά δικαίωμα Ελέγχου άεά τήν Δημογεροντίαν. 8) Ή  δη
μιουργία καί ό διορισμός δύο ποιοτήτων διδασκάλων, τών μέν ύπό τήν 
προστασίαν τής ‘Αδελφότητος. ιών δε οΰ. δέν ήτο ένδεδειγμένη, 
διότι είς κάθε πολυτάζισν σχολεΐον ΕστΕλλετο διδάσκαλος γνωστής
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έπαγγελματικής, τάχα, Ικανότητας, τοΰ όποιου οί τίτλοι ήσσν χρυ' 
σοποίκιλτοι περγαμηναί έξηλεγμέναι ϋπό τής ’Αδελφότητος καί τρεις 
ή τέσσαρες διοριζόμενοι ύπό τής Κοίνότητος Γομνασιασταί καί ιέπω- 
μίζετο ό διευθυντής (ό διδάσκαλος τής 'Αδελφότητος) τήν έφαρμο- 
γήν τοΰ προγράμματος, μέ νέας δήθεν, παιδαγωγικός άρχάς, ένώ άν 
έστρέφΕΤΟ ή 'Αδελφότης εις τήν ένέργειαν ίδρύοεως έν Θράκη καί 
άλλου ένός ταύλάχιστον Δικασκαλείου, πλήν τοΰ έν Φιλιττττουπόλεΐ 
Ζαριφείου, τοΰ όποιου τήν άνάγκην πολλοί έκ τών ύστερων άνεγνώ- 
ρισαν, θά υπήρχε προσωπικόν τέλειον, όμοιόμορφον καί δεν θά έξηρ- 
τάτο ή προκοπή όλου τοΰ σχολείου άπά τόν διευθυντήν καί μόνον 
τών παιδαγωγικών καί διδακτικών 'Αρχών, 9) Πσρατηροΰμεν κυ
κεώνα σχολείων, διαφόρων δηλ. τόπων : 'Αλληλοδιδακτικά. 'Ε λ λ η 
νικά, Δημοτικά. 'Ανώτερα, Κατώτερα, Νηπιαγωγεία, μέ Άλληλοδι- 
δάκτας, Ελληνοδιδασκάλους, άπλοϋς, νηπιαγωγούς κ.τ,λ,, χωρίς νά 
φαίνεται πουθενά τι τέλος πάντων έπεδΐωκε τό έν, τι τά άλλο καί 
ποιους σκοπούς είχον. Έ ν  τή έπιστολη τής Αδελφότητος ύπ' άριθ- 
M03 άναγράφεται τό νέον πρόγραμμα καί λέγει ότι: ^οΰδέν σχολεϊον 
είναι χρήσιμον άν δέν έχη άρχήν καί τέλος και ΰτι μόνον τό Ά στυ  
κόν ή Δημοτικόν είναι τά ένδεδειγμένοο, Α λ λ ά  ποια εΐναι ή άρχή 
καί ποιον τό τέλος αυτών ; Πότε θά έχη άρχήν καί τέλος δεν όνα- 
πτύσσεται. Έ ά ν  αρά γε τό σχολεϊον έλέγετο ‘Ελληνικόν και έφηρ- 
μόζσντο νέαι παιδαγωγικοί Λρχαί δεν θά ήτο σχολεΐον παιδαγω- 
γοΰν ■ Ποιαν οχέσιν έχει ή προσωνυμία καί δ τίτλος τοΰ σχολείου ; 
Ποιον ρόλον έπαιζον ταΰτα ; Σκοιιός τοΰ νέου συστήματος, λέγει, 
είναι νά λαλώαιν σι μαθητσί καί νά γράφωσιν όρθώς καί έλευθέρως 
τήν γλώσσαν, καθαρεύουσαν δέ .(άβεβήλωτον), τεχνσλογικώς δέ καί 
συντακτικώς νεωιέραν. Νά έννοώσιτό Ευαγγέλιο ν καί τόν ιεροκήρυκα. 
Ό  άλλος κόσμος, ό όποΙος άπό κακοδαιμονίαν, όπισθο&ρομικότηια, 
πενίαν ή διότι δέν έποδηγετήθη έπαρκώς— καί ήτο ό περισσότερος 
ΐοιοΟίος, ί&ιςι τής τάζεως τών γεωργών —καί δέν διεφωτισθη ποτέ ά πό 
κανένα, δέν έπρεπε νά κατανοή τον ιεροκήρυκα, άφοΰ δέν υπήρξε 
μαθητής τοΰ σχολείου τούτου ; Δέν ήτο προτιμώτερον, ό κηρύσσων 
τόν θειον λόγον, ίεροκήρυξ, νά καιήρχετο γλωασικώς κατά τι έρμη- 
νεόων τό Εύαγγέλιον καί νά γίνηται κατανοητός καί άπό τούς έγ- 
γραμμάτσυς τοΰ 'Αστικού σχολείου καί άπό τούς μή ; θ ά  έπεκράιει 
τότε άσφαλώς ή νοοτροπία δη, γνώρισμα μορφωμένου άνθρώπου 
ήτο νά όμιλή καθαρεύουσαν καθαρόν καί δόσληπτον, άλλως έθεω- 
ρεΐτο άγράμματος καί τοΟτο φοβούμενος, ώμίλει ύπερκοθαρεύουσαν. 
"Οσον διά τάς έφημερίδας, τών όποιων τήν γλωσσικήν στάθμην 
έχομεν ϋπ' δψιν καΐ πολύ άργότερεν τής έποχής τούτης, έχομεν νά
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ειπωμεν βτι είς τήν ττόλι,ν Διδυμοτείχου άπεστέλλετο είς «θεολό
γος ' έκ Κωνσταντίνουπόλεως, εΓς «"Εβρος* έξ Άδριανΰυπάλεως 
καί ισάριθμοι Τουρκικά! «Τανίνη ή κ'Ικ&άμ» μέχρι toO 1912. Ποιος 
άν&γίνωσκε τότε έφημ&ρίδας ; Τοιοΰτον θέλει, λέγει, ή κοινωνία άν
θρωπον καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον γίνεται ό μαθητής μέ βούλησυν, 
ώφιεροόμενος εις τόν πρακτικόν βίον, ΤαΟτα, βεβαίως, ήσαν άντιλή- 
ψεις της έπσχής έκείνης και τής παροόσης σκοπός &έν είναι ή άνά- 
πτυζις τού θέματος τής βουλήσεως καί τών ικανοτήτων τοΟ μαθητοά, 
παρασκευαζόμενου &ιά τόν πρακτικόν αότοΰ βίον, διότι θά μακρυγο- 
ρήσωμεν καί ούτε ό χρόνος ούτε & τόπος μάς έπιτρέπει. Α λ λ ά  τί 
τέλος πάντων διελάμβανε τό πρόγραμμα τής νέας αυτής Σχολής, 
Αστικής λεγομένης; 'Ασφαλώς περιείχε βερμπαλισμόν, έπικρατή- 

σαντα είς τά σχολεία μας μέχρι τής άπελευθερώσεως τοϋ μέρους 
τούτου, Είναι τό πρόγραμμα, τό όποιον περίΕϊχεν ύλην ώρκετήν και 
οί διδάσκαλοι ήσαν υποχρεωμένοι νά τήν διανύσουν καλώς, κακώς. 
^Ητοό Μσραθώνειος δρόμος, τοΰ όποιου τήν άπόστασιν έκανόνιζεν 
είτε ή Δημογεροντία είτε τώρα, ή Αδελφότης, ή ή Διδακτική τοΰΜω- 
ραΐιου. Άπέβλεπον δηλ. είς τό ποοόν τών γνώσεων, όπως λέγουν 
οί σημερινοί παιδαγωγοί, καί οχ·. είς τό ποιόν, κακίζοντες παλαιός 
μεθόδους. Πάρε γνώριζαν τήν έσοθεν πηγάζουααν ζωήν καί παρημέ- 
λουν τήν άνάπτυξι ν τών ικανοτήτων, πνευματικών καΐσωματικών. δι' 
&ν ό άνθρωπος καθίσταται άξιες διά ιόν πρακτικόν αυτού βίον. 
"Επρεπεν ό διδάσκαλος νά φθάοη είς τόν τιθέμενον σκοπόν, έξάν- 
τλησιν δηλ. τής έν τώ προγράμματι ΰλης, δι" δ καί έζητεΐτο ή γνώμη 
του πριν ή συνταχθή τό συμβόλαιον. Ήτένιζον τό πρόγραμμα μετά 
προσοχής, μέ τάς διόπτρας των άφ" ύψηλοϋ, άνεμέτρων τάς δυνά
μεις τών πνευμόνων των, καί άν ένόμιζον έαυτοΰς Ικανούς δια 
τον δρόμον, Οπέγραφον τό συμβολαιον, αν όχι έζήτουν τήν τύχην 
των μέ δρόμον μικρστέρας άποστάσεως. Κατανόησις τής ύλης, έμιιέ- 
δωοις, άφομοίωσις κ.τ.λ. παρεγνωρίί'οντο. βλέπομεν όμως καί £να 
νεωτερισμόν, άντίθετσν τοΰ νΰν έ πιβαλλομέ ναυ. Άπηγορεύοντο 
τά βοηθητικό βιβλία, είς τάς άνίΐϊέρας όμως τάζεις, δπου θά έδιδά- 
σκοντο τά μαθήματα άπά ατόμαΐσς είς οτόμα. Εννοεί φαίνεται, τά 
φρόνημα τΐστικά μαθήματα καί θά είσήγον τήν διηγηματικήν μορφήν. 
Τώρα γίνεται τό άντίθετον. Απαγορεύεται αύστηρώς ή χρήσις βοη
θητικών είς τάς τέσσαρας κατωτέρας τάζεις A ‘ . Β\ Γ· καί Δ ', άν 
καί, παρά τήν άπαγόρευσιν, ή σάκκα τού μαθητου είναι κατάμεστη, 
οΰ μόνον βοηθητικών, άλλα καί ποικίλων περιοδικών μέ τούς Ταρ· 
ζάν κ,τ.λ. 10) Οϊ διδάσκαλοι Πετράδων καί Καδήκιο'ϊ έγραψαν εις 
τήν ‘Αδελφότητα, διεκτραγωδήσωντες τήν θέσιν αΰτών ώς βεινοτώ-
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την. Ήδύναντο οί κύριοι οΟτσι ν’ άπευθυνθώσιν είς τήν Μητρόπολιν 
καί νά βελτιωθη ή κατάστασίς των. «ν, ώς έγραψαν, ήτο άπελπυ 
στίκή. Είναι άληθές δτι τήν έποχήν Εκείνην τά χωρία ήσαν εις καχά- 
σταοιν πνευματικήν καί πολιτιστικήν κάτω τοΟ μηθενός, Είναι Ιπί- 
σης άληθές διι είς τοιαΟτα χωρία ή ζωή τού διδασκάλου είναι μαρ
τυρική καί 6ή ΰταν έξαρτάται άπό τούς χωρικούς και έλέγχεται ύπό 
πάντων καί πασών. Τό μαρτύριαν πάλιν τής πληρωμής τού μισθού, 
ϊών κοινοτικών ίδια διδασκάλων, ΰπερέβαΐνε καί αυτής τής βιαιο
πραγίας, διότι εΤχεν ένώπιόν του τόν σαδισμόν τού άρχοντοχωριά* 
του προέδρου ή ταμίου τής 'Εφορείας καί ό δύσμοιρος διδάσκαλος 
ύφίστατο ταπεινώσεις μέχρις σύ κοιορθώση νά πλησιάση τόν Τσορ- 
μπατζήν έκεΐνον, άπώ τόν όποιον έζηρτάτο οίκονσμίκώς καί έπρεπε 
πρώτον νά ψυχολσγήοη τάς διαθέσεις αυτού καί μέ περιστροψάς 
καί κολακείας νά τολμήση νά προτείνη τό αίτημα τής μισθοδοσίας 
του, άλλως θά έδεχετο άρνησιν ζηράν.

Έ ν προκειμένω δμως έχομεν διδασκάλους άνεζαρτήτους οίκο* 
νομίκώς άπό τήν Κοινότητα καί έζ άλλου έπρεπε νά γνωρίζουν fin 
μεταβαίνουν είς χωρία, δπου ή άμάθεΐα εύρίσκετσ είς κατάστασιν 
άπελπιστικήν καί ή πολιτιστική των στάθμη όμοίως. Δέν μετέβαινον 
έπομένως είς μεγαλούπολη/, όπου θά είίρισκον άναπαύσεις και εύ- 
μάρειαν, άλλα θά άντεμετώπιζον τήν σκληράν πραγματικότητα τοΰ 
μαρτυρίου. Έ ν φ  δέ τά χωρία ήσαν εις τοιαύΐην κατάστασιν, ποιος 
έπταιεν; Οί κακόμεαρσί αΐ χωρικοί ; "Αλλωστε ό σκοπός τής άπο- 
στολής των ήτο έθνικός καί θά επρεπεν, ώς τοίοΟτοι έθνεργάται, τά 
πάντα νά ύπομείνουν πρός έπίτευςίν τού έπιδιωκομέναυ. Έ ά ν  δέν 
εΤχσν ύπ* όψιν των ταοτα, πρός τί έγκτατέλειπον τήν πολυδαίδαλον 
καί παρέχουσαν άπολαύσεις Βασ.λίδα ιών πόλεων ; ’Ά ς  μοί έπι- 
τραπή, έπι τού προκειμένου, νά έκφράσω τήν λύπην μου, διότι καί 
τώρα άκόμη άκούω έκ στόματος διδασκάλων παράπονα, διά τό άπο- 
λίιιατον τών χωρικών, τό άψιλόξενον, τό άξεστον. τήν κρυψίνοιαν 
καί τόσα άλλα έλατχώματα. "Οτι άόιαφοροΰν διά τό σχσλεΐον καί 
δι' έαυτούς άκόμη καί δτι ή διαβίωσίς των δέν είναι άνθρωπίνη (τών 
διδασκάλων δηλ-). Βεβαίως μαρτυρική, διότι τό έργσν τοΟ διδασκά
λου είναι μαρτυρικόν, δταν γίνητα. τούτο ώς πρέπει νά γίνηταί και 
δταν ή έπίδραοις αυτού δέν περιορίζεται είς τούς τέσσαρας τοί
χους τής αιθούσης διδσσκαλίας. ‘Ο διδάσκαλος, καί ιδία ή διδα- 
σκάλισσα, είς τό χωρίον είναι οί φορείς τοΟ πολιτισμού. Είναι οί 
φάροι, οί όποΤαι θά φωτίσουν τήν διάνοιαν μικρών καί μεγάλων καί 
θά μετατρέφουν τό χωρίον άπό κακορίζικον είς καλορίζικο, θ ά  συνά- 
ψη σχέσεις μέ τούς χωρικούς καί τά μέλη τών οικογενειών των, θά
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προσποιηθή άφομοίωσιν, τάχα, μέ αΰτούς, Εως δ του ύπεισέλθη είς 
τώ οικογενειακά άδυτα καί διαπιστώση τήν πολιτιστικήν στάθμην 
αΰΐών. Τότε, έκ τοΰ άσψαλοΰς. θά άρχίσή μέ τέχνην νώ καθοδηγή, 
νά νσυθετή. "Οταν &ΐαιΰθανθή ά χωρικός δϊι, πδοα υπόδειξις τοΰ δι
δασκάλου άποβαίνει έπ' ώφελεία του, θά λατρεύοη αυτών, όσον 
δυσήνιος καί άν εΐναι σίτος. Έ ξ  άλλου δέν φαντάζομαι τούς χωρι
κούς μας τόοον καθυστερημένους και πολιτιστικές άνατιήρους. 'Ε 
κείνο, τώ όποιον διαπιστοΟται είναι ότι, τήν χθαμαλήν πολιτιστικήν 
στάθμην τών χωρικών, έπαυξάντι ή περιφρόνησις και άδιαφορία τοΰ 
διδασκάλου πρός τόν δυστυχή, ώ όποιος ουδόλως πϊαίει διά τήνκα- 
τάστασίν του. ’Αντί, έπομένως, νά διαΐυποΰνταί παράπονα κατ' 
αυτών. καλών θά είναι κατά ΐά συνέδρια καί τάς έκθέσεις αύτών 
ν’ άναφέρουν ειλικρινές ποια μέτρα μετήλθον, διά τήν άνύψωσίν τής 
πολιτιστικής στάθμης τών χωρικών καί 5ή τών θηλέων, όπου ή διδα- 
σχάλισσα άναμφισβητήτως φέρε. άγλαούς καρπούς. "Αν ό διδάσκα
λος καί ή διδασκάλιοσα δέν έμψοροΰνται ύπό τοίοάτων ιδεωδών καί 
δέν θυσιάσουν όλίγάν τι έκ τού έγώ των, είναι πρστιμώΐερΰν νά πα- 
ραιτηθοθν, 5l0tl δέν θά εύδοκιμήσουν εις ιά έργσν των. Δέν περιο
ρίζομαι μόνον εις τήν πρσσωΐϊικ&τητα τοΰ διδασκάλου καί τής διδα- 
σχαλίσσης, ή όποια ίδίςι, δύναται νά κόμη θαύματα είς τόν τομέα 
τοϋτον. "Ηχούσα πολλάκις άπό στόματα άνωτέρων λειτουργών τοΰ 
Κράτους, νά περιγράφουν μέ μελανώτατα χρώματα ιήν άπισθοδρσ- 
μικότητα, τάς προλήψεις και τήγ χθαμαλότητα ιών χωρικών, θ ά  έ 
γιναν ΐ π ’ αύτών καί Εκθέσεις, αι όποιαι θά εύρίσκωνίαι είς τά άρ· 
χεια τών γραφείων. Δέν ήκουσα ΰμως κανέναν μέχρι τούδε νά προ- 
τείνη μέτρα καταπολεμήσεων καί έζυγιάνσεως πολιτιστικής τών χω
ρικών. Άρκοΰνται είς τήν διαπίστωσή μόνον καί όχι είς τήν περι
στολήν, Δέν έκδίδουν διαταγάς, μέ έλεγχον έπ' αύτών, πρός άλας 
τάς κατευθύνσεις καί πρός ϋλους τούς ύπαλλήλους, καθ' όσον πάν- 
τες και έκαστος τούτων δύνατσι νά έπιδράση, έν τφ κύκλο) του, Ευ- 
εργετικώς. Οϋτως ή κατάστασις θά διαιωνίζηταί καί τούτο θά άπο~ 
τελή στίγμα τοΰ πολιτισμού τοΰ Κράτους μας. II) Τήν ά&ιαφορίαν 
τών Διδυμοτειχιτών, διά τήν έξεύρεσιν καταλλήλου οικήματος έν Δι- 
δυμοτείχω άλλά καί τών Σουφλιωτών έν Σουφλίω, διά Παρθ ενάγω- 
γεϊον, υπέρ ών ή 'Αδελφότης διέθετε 50 λίρας Ιτησίως, εύρίσκω άληθή 
καί άποκαρδιωτικήν, διότι είς τών τόπον αΰτόν ή άδιαφορία βύρίσκει 
γόνιμον έδαφος κα! καταντά έν&ημική νόσος άναμεμίγμένη μέ κρυ- 
ψίνοιαν, ύπόλειμμα άνίατον τής δουλείας. Φαίνεται δτι καί τότε 
έπεκράιει ή νοσηρά άνΐίληψις δτι, ή μόρφωσις τοΰ γυναικείου φύλου 
είναι περιττή. Εΐδομεν έκθεοιν τής Δημογεροντίας νά περίλαμβάνη
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250— 300 μαθητάς άρρενας καί θέλεις Επί άριθμοΰ κατοίκων Ε λ λ ή 
νων, τότε, 9000. Τώρα μέ ήλαττομένον Αριθμόν κατοίκων είς τό ή- 
μισυ καί περιωρισμένην τεκνογονίαν, ιά  Δημοτικά καί τά Γυμνάαιον 
άριθμοΰν 300 και άνω μαθητάς. ΓΤροσφάτως άκόμη Εδόθη άνάγλυφός 
εΐκών τής άδιαφορίας τούτης- Βιατί νά τήν άποκρύψω ; — μέ ιά γε
γονός άτι τό Γυμνάαιον κατήντησε νά Εχη Εναν (άριθ. 1) μόνον κα
θηγητήν καί τόν Επιστάτην, ήμείς θέ γονείς καί κηδεμόνες, ήνέχθη- 
μεν τήν κατάσταοιν καί άνεμέναμεν μοιρολατρικές τήν Κρατικήν 
Αντίληψήν Επί τοϋ προκειμένου. "Ας ΕπανΕλθωμεν ήδη ε(ς τόν κύριον 
οκοηόν μας καί άς ίδωμεν τί Επηκολούθησε καί πώς Εξειλίχθησαν 
τά σχολειακά πράγματα τής πίλεω ς Διδυμοτείχου εΐδίκώς : ΒλΕ- 
πουσα ή Δημογεροντία ότι σίκονομίκώς δέγ ήδύνατσ νά άνθέξη, γε- 
νομένης συν&δριάσεως, ύπσ τήν Προεδρείαν ταΰ Πρωτοσυγκέλλου 
Παναρέτου, περί Ενισχύοεως τ έ ν  πόρων τέν  σχολείων, Εγκρίνεται 
διά τής ΰπ" άριθ. ΙΒ' άττοφάσεως τής 25ης Σεπτεμβρίου 1883, δπως 
ή μέν Εκκλησία Παναγίας συνεισφέρη 40 λίρας κατ’ έτος, ή τοϋ Σω- 
τήρος Χριστού 40 καί τοΰ ‘Αγίου Αθανασίου 30. ΈνίσχυθΕντος οδτω 
τού ταμείου, ήρξατο ή πληρωμή τέν διδασκάλων, οΐτινες έχώρουν 
κανονικές διδάσκοντες. Κατά τάς ώρχάς ΐίμως 'ίανουαρίου τοΰ 1884, 
ουγκαλεΐϊαι συνεδρίασις έκτάκτας καί λαμβάνεται ή ΰπ' άριθ. Κ' 
άπόφασις τής 19ης Ίανουαρίου. νά Εζυγίανθή ή Εκπαίδευσις και 
τιροτεΐνεται ύπΰ τοΰ Ευσταθίου Κσβάοιλα, νά γίνη συνέλευσις, μέ 
ΕμβριθεστΕραν Εξέτοσιν, τήν προσεχή Κυριακήν. Έπιτευχθείσης συν- 
ελεύσεως τήν 3ην Φεβρουάριου 1ί)84, λαμβάνεται άπόφασις ύπ' άριθ, 
ηθλ δι’ ής παύεται ό Σουλί&ης, 4 πολύς διευθυντής, 6ι’ άσύγγνω- 
στον διαγωγήν. ’Έχων δμως ουϊσς εις χεϊρας του συμβόλαιον, όπερ 
συνετάχθη κατά τήν πρόσληψίν ίου, άπαιτει όλους τούς μισθούς 
του, 6Γ άλόκληρον τά σχολικόν έτος. Ή Δημογεροντία κωλυομένη 
ν’ άντιτάζη άρνησιν, Επεδίωξε συ-ίβιβαοϊικήν λύσιν καί τέλος Εν θο- 
ρυβέόει Επαναληπτική συνεδριάσει τής 7ης Μαρτίου 1884 ύπ’ άριθ. 
ηζ', Εξοφλείται μέ λίρας 15, σχίζονται τά συμβόλαια καί λήγει αι
σίως ή Οπόθεσις Σσυλιδου, διευθυντοΰ Επί Εν τετράμηνον, τής νεωστΐ 
ίδρυθείσης 'Αστικής Σχολής, τοϋ τοσαύτην άσύνετον διαγωγήν έπι- 
δειξαμΕνου. Τήν άπόφαοίν της τούτην ή Δημογεροντία κοί τώ δικαΐ- 
ολΰγητικάν τής ώπολύσεως τοΰ διευθυντοΰ τής Σχολής, άπέστειλε 
πρός τήν ’Αδελφότητα, άνατπυξασα Εκτενές τά περί Αντικαταστώ· 
σεως τοΰ παυθέντσς Σουλί&ου. ΆνεφΕρθη Επίσης δτι, κληθείς οΰτος 
πολλάκις καί νουθετηθείς δέν Εσυνετίσθη καί Εζήτησεν ή Δημο
γεροντία άλλον διευθυντήν. Ή ‘Αδελφότης, διά τής από 12ης Φε- 
βρουαρίου 1884 Επιστολής της, Εγκρίνει τήν άπόφασιν τής Δημογε-
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ρσντίας καί συνιστδ τόν Στεφαιί&ην, συγκεντρώνοντα πολλά προ
σόντα, μέ 60 λίρας έτησίως καί γνωρίζει (m πρόσθετος δαπάνη διά 
τόν σκοπόν τούτον ή Βιά σομπλήρωσιν προσωπικού Βέν Επιτρέπεται, 
διότι Κοινότης μέ 1000 οικογένειας περίπου, δύναται νά διατηρήση 
τούς διδασκάλους της, αί Βαπάναι Βέ αύτών Βέν είναι δυσβάστα
κτοι. Ζητεί πληροφορίας πότε γίνεται έναρζις μαθημάτων και λήξις 
αύτών, Πότε γίνονται αί ένιαύσιαι Εξετάσεις καί συνιστφ όπως 
όρίζονται αύται είς έποχήν, ώστε νά συμπίπτουν μέ τάς θερινός άσχο- 
λίας τών κατοίκων τής πόλεως καί χωρίων. Αί Εξετάσεις αύται δέον 
νά Βιεξάγωνται πανηγυρικοί. Γνωρίζει έπίσης Βτι ό Καϊμακάμης (έ
παρχος) Χάφσας, ζητεί τούς τίτλους τών διδασκάλων, Τούτο όμως Βέν 
είναι δυνατόν νά γίνη μέχρις έπιλύαεως του Πατριαρχικού ζητήμα
τος (τοΟ Πατριάρχου "Ιωακείμ Λ' παραιτηθέντος). Κατά τό σχολικόν 
τούτο έτος ένεγράφη έν τφ βιβλίω Εξόδων τοΟ σχολείου, όαπάνη 
άρκετών γροοίων ΒΓ άξίαν χάνΒρων καί έμπρισιμίου, ως και άλλων 
ύλικών χειροτεχνίας. Μάς δίδεται δθεν ή ευκαιρία καί πάλιν νά to- 
νίσωμεν άτι ή χειροτεχνία τήν έποχήν έκείνην είσήχθη εις τά σχολεία 
6ι" έκμάθησιν ύπό μαθητριών τοΰ κεντήματος καί άλλων Εργόχειρων 
άξίας σοβαράς, Βιότι τά προϊόντα ταΟτα ήσαν ώλη&ή κομψοτεχνή
ματα καί ένίοχυον τούς πόρους τών σχολείων διά λαχειοψόρου άγο- 
ράς τούτων εις πολύ ύψηλάς τιμάς, Χόγ<ρ τής σοβαρότητας τής τέχνης 
των, "Η καλλιγραφία ήτο ΐό κατ'Εξοχήν μάθημα, διάιι τότε ό καλλι
γράφος προσελαμβάνετο ύπάλληλος όπου&ήΐιοτε. Έ&ίδετο σημασία 
μεγίστη καί έβαθμολαγεΐτο βάσει λευκώματος τής Βλης κατά τό έτος 
έπιδόσεως τών μαθητών, γραμμάτων μικρών, κεφαλαίων, εύθυγράμ- 
μων, Γοτθικών, Κωχικών, διπλών κ.τ.λ., τιθέμενσν ύπ' όψιν τής έξε- 
ταστικής Επιτροπής κατά τάς Ενιαυσίους Εξετάσεις, Βεδεμένον καλ
λιτεχνικός διά ταινίας κυανής καί άναγράφον έπί τοΟ Εξωφύλλου 
τό άνομα τού μαθητου Εν πλσωίω συνερραμμέι ω μέ τήν ταινίαν. 
Τώρα ή γραφομηχανή έζετόπισε τήν Καλλιγραφίαν καί είς τά Δημο
τικά γίνεται τά μάθημα τούτα ώς Βευτερεΰον, Ή  Δημογεροντία διά 
ουνε&ριάσεως τής 20 'Ιουλίου 1δ84 άριθ. λε" καθορίζει τό οίκημα τού 
Παρθεναγωγείου ήτοι: «τό άνω μέρος τής τέως 'ΕλληνικήςΣχολής, 
πλήν τής διδασκαλίας, νά χρηοιμίύοη (μία αίθουσα) διά κατοικίαν 
τής παρθεναγωγοϋ, μ ή Εξευρεθ εντός άλλου οικήματος». Τήν Εποχήν 
έκείνην φαίνεται Βτΐ ή κοσμική κίνησις δέν ύστέρει είς ΔιΒυμότειχσν, 
θίασος έλθώνΓ ήΐήσατο τήν αίθουσαν τής ’Αστικής Σχολής Πανα
γίας διά νά δώση Τταραστάσεις ύπό τήν προστασίαν τοΰ Μουτεσα- 
ρίφη Τζώρτζη πασά. "Ο θίασος οΰτσς έδωσε παράΰτασιν καί ύπέρ 
τών έκπαι&ευτηρίων τής πάλεως καί Βευτέραν είς τήν αίθουσαν τού
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Παρθεναγωγείου. Τά συλλεγέν ποσόν Εξ 104 μετζιτίων, ήτοι 21 λι
ρών περίπου, παρεδόθη εις την 'Ξφορείαν, ϊνα τό διανείμη είς τά 
σχολεία τής πόλεως. Πλήν τού πςσοΰ τούτου εΤχον πρός ΕΓαπραζιν 
Εκ διαθέσεως εισιτηρίων πολλά άκάμη μετζίτια. Τό ποοόν, τό όποιον 
διά τήν Εποχήν Εκείνην ήτο ύπέρογκον, μάς δίδει τό στοιχεΐσν νά 
σχηματίσωμεν ιήν γνώμην 5 tl σί κάτοικοι Διδυμοτείχου εύρίσκοντο 
εις άνθηράν οικονομικήν κατάστασίν καί ή προσφορά ίων αϋτη 
Εναντι της ψυχαγωγίας των Siv ήτο εύκαταφράνητος. Διδάσκαλοι 
τήν Εποχήν αύτήν φέρονται οί Σ- Τζαρίδης και Ε. Ποπέσκος. Τήν Ι2ην 
Αύγουστου 1634 διά τής Οτι* άριθ. λη' πράξεως τής Δημογεροντίας, 
προσλαμβάνεται διδάσκαλος και ψάλτης ό Κωνσταντίνος Παπαγιαν- 
νάπουλος, άντι γροθιών 475 μηνιαίως. Διά τής αότής Επίσης άπαφά- 
σεως, προσλαμβάνεται διδάσκαλος τής Τουρκικής 6 Δημήτρίος Χρη- 
σιάκης καί τής Γαλλικής δ Λεαντυπουλος, άντί τεσσάρων μετζιτίων 
μηνιαίως Εκαστος, Ώ ς  νά μή ήρκει ή οικονομική δυσχέρεια εις τά 
σχολεία μας, παρουσιάζεται καί ς Τουρκική κυβέρνησις, ζητούσα 60 
λίρας διά τήν ιδρυσιν Άνωτάτης Γενικής ’Οθωμανικής Σχολής, διά 
διαταγής τού Μουτεσαριφη Διδυμοτείχου, καί δίδονται αΰται έκ τού 
ύστερήματος του Κοινοτικού ταμείου διά τής Cut' άριθ, ΜΔ' 25ης Νο
εμβρίου 1884 άποφάσεως. Τά διδακτήριον τής Σχολής ταύτης άνη- 
γΕρθη Επί οικοπέδου, δπου εΤνσι σήμερον τό Δημσρχειον, ώραΐον. 
μέ άνοικτόν όρίζοντα καί πληρούν τούς δρους τής ύγιεινής, δεσπό- 
ζον δλακλήρου τής πόλεως. Τούτο, ώς θά ίδωμεν, κατηδαφίσθη κα
τόπιν καί ώνηγέρθη έτέρα Σχολή μεγαλοπρεπής ύπό του τυράννου 
Καϊμακάμη Ά λ ή -Γκ α λ ίπ  κατά τά 1914 —15, δστις ύπήρξεν ή μάστιζ 
τοΰ 'Ελληνισμού, άλλά καί ρέκτης καί ρηξικέλευθος εις Εργα κοινής 
ώψελείας. Μέ τήν Εναρζίν τού 1805 τό πρώτον συνέρχεται ή Δημο
γεροντία τήν 20ήν 'Ιανουάριου και Βιά τής 20ής άποφάσεως της ώπο- 
φασίζει νά είσαχθή καί πάλιν τά μάθημα τής έκκλησιαστικής μουσι
κής, μέ ηύξημένας ώρας διδασκαλίας. Τό μάθημα τούτο, ώς γνω
στόν, έπί Τουρκοκρατίας ήτσ τό κυριαρχούν. Οί γονείς τών μαθητών 
έσεμνύνοντο δίαν ήκουον τούς ςίούς των νά ψελλίζουν Εκκλησια
στικά τροπάρια ή νώ άνα γινώσκονν τόν ’Απόστολον. Ή  τάοις αύτή 
ήτο κληρονομία μετα&ιδομένη άπό γενεάς είς γενεάν καί $Τχε τήν 
Επωφελή πλευράν της, διότι δι’ αύτής άνεπτύσσετο τό θρησκευτικόν 
αίσθημα εις βαθμόν ΰπέρτατον και Εξεδηλοΰτο διά τακτικού Εκ
κλησιασμού καί παρακολουθήσεων τών ύμνωδιών καί διαφόρων τρο
παρίων, "Ενεκα τούτου ούδεΐς τών πρό όλίγων έτών γερόντων ήγνόει 
τήν Εκκλησιαστικήν μουσικήν και ψαλμωδίαν. Ά λ λ ά  καί ή έκ τούταυ 
Εθνική ώφέλεια δέν πρέπει νά παραγνωρισθή, άψοΰ θρησκεία καί
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Πατρίς ήσαν σύμπλεγμα ουνυφασμένσν καί ή ώφέλεια αυτή ουνετε- 
λεΐτο άβιάστως καί (σως άσϋνειδήτως παρά τοΐς άγραμμάτοις. Α[ 
έκκλησίαι ήσαν μεσταί έκκληοιάομαιος, άπά ορθρου βαθέος, Βπερ 
παρηκολούθει τήν θειαν λειτουρχίαν μέ κατάνυξιν καί εύλάβειαν not 
οϋντεΐρίμμένηυ κσρδίαν, Προσηλοϋντο πρός τόν θεάνθρωπον καί 
ιιαρεκάλουν ένδομύχως ν’ Απαλλαγούν τής δουλείας, ν' άποκτή- 
σουν τό πρώτιοτον άγαθόν, τήν έλευθερίαν, Καί είσηκούοθη ή παρά- 
κληοίς των, όοθείσης έλευθερίας κατόπιν τόσων άγώνων τοΰ "Έθνους, 
Α λ λ ά  νΰν αί έκκλησίαι κεναί. Ποΰ ό ζήλος τών γονέαν τών έκκλη- 
σιαζομένων καί κρατουντών έκ ιής χειράς τά τέκνα των, διδόντων 
τά παράδειγμα εις τούς νεοσσούς των ; Τώρα Αγωνίζεται ά ιερο
ψάλτης νά συγκράτηση δύο ίσοκράτας. Δέν εΤναι ΰμως τού παρόν
τος σκοπού ή έπέκτασις έπί τού θέματος τούτου, Τήν αύτήν έποχήν 
καί κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1035, καλείται ό διευθυντής ένώπιον 
τής Δημογεροντίας ν’ άπολογηθη, διά φράσεις Ασεβείς Βιασπαρείσσς 
ύιι’ αύτοΟ. Εύτυχώς ή Δημογεροντία περίωρίαθη εις έπίπληξιν τού 
διευθυντσϋ καί δέν προέβη, ώς άλλοτε, εις παύσιν σΰτού καί ταλαι
πωρίαν τοΰ σχολείου άνευ κεφαλής.

Πάλιν οί Βούλγαροι. — 0 (  Βούλγαροι, ΐνα δρώσιν άσφαλέστερον 
καί άποτελεσματικώτερον, διώρισαν ε(ς Άδριανούπολιν, παρανόμως, 
διάδοχον τοΰ Σχισματικού Επισκόπου Συνεσίου, κάποιον Στουγιάν- 
νην, ώ όποιος έν τη περιβολή τοΰ κληρικού άπέκρυπτε σατανικόν 
προπαγανδιστήν τού Κομιτάτου. Πρώτη του ένέργεια όπήρξεν ή έξα- 
πόλυσις έγκυκλίου, δι' ής προέτρεπε ιούς σχισματικούς ιερείς νά ίε· 
ρουργοϋν δωρεάν, διά Βέ βαπτίοεις, γάμους, κηδείας κ.τ,λ. νά μή 
πληρώνωνται. Ό  σκοπός ήιο γνωστός. Εϊς γάμος άνευ πληρωμής 
έπετεϋχθη έν Διδυμοτείχτρ, παρά μΐφ άφελεΐ οίκσγενείςι, χωρίς νά 
γνωρίζη αϋτη τί έπε&ιώκετο μέ τήν ένέργειαν αυτήν. “Οτε δμως ώ 
τελέσας τάν γάμον τούτον έκλτθη εις τήν Μητρόπολιν καί έμαθε τί 
έπεδιώκετο καί τόν οκοπόν τής προπαγάνδας, έζήτησε μετά δακρύων 
νά έπαναληφθή τό μυστήριον κατά τούς ορθοδόξους έκκλησιαστικούς 
κανόνας. Οΰτω καί έγινε. Τό άπόγευμα τής (δίας ημέρας ό Π. . . . 
έοτεφανώθη μέ 'Έλληνα ιερέα. Έ κ  τής άφορμής ταύτης άπεφασί- 
σθη νά άναγνωσθοΰν γράμματα εις τάς έκκλησίας τής Μητροπόλεως, 
προτρέπονια τούς χριστιανούς δρθοδόξους νά μή παραπλανών ται 
εις τοιούτου είδους παγίδας. Διά δέ τής MB’ άποφάσεως έγένετο 
δεκτόν όπως συνταχθή Αναφορά πράς τάν Βαλήν (Γενικόν Διοικητήν) 
Άδριανσυπόλεως, διά τοΰ Καϊμακάμη Διδυμοτείχου, καί νά ζηιηθή 
ή άπομάκρυνσις τού παρανόμως τοποθετηθέντος αϋτοΰ Βουλγάρου 
Έξαρχικοϋ Μητροπολίτου. Έ ν ώ ΰ μ ω ς τοιαύτη έλαμβάνετο άπόφα-

6t  ΘΗΑΚΙΚΑ*
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σις. γίνεται Ε' συνεδρίασις τήν 17ην ΜαΤου Εν τη Μητροπόλει καί ό 
Σεβσσμιώταΐος Μητροπολίτης λαβών τον λόγον λ έ γ ε ι : «Πρό τινωνήμε- 
ρών μαθών δτι, ήλθεν υψηλή διαταγή ϊνα ίδρύσωσιν οί Βούλγαροι σχο
λήν έν Διδυμοτείχω, άνέμενον νά Ϊ6ω &ν όντως άληθεύη τούτο, διότι 
ούδένα οϋδΕποτε έποιήσατΰ pot λόγον ό Καϊμακάμης (“Επαρχος) |Ό 
Μουτεσαρίψης Τζώρτζη πασάς, ΰτως εΐπομεν άλλου. άνεκλήθη, τη 
ένεργεία τών Βουλγάρων και τό Δίδυμό ιειχον ΰπεβιβάσθη άπό Μου- 
τεσαριψλίκ [Νομαρχίαν) είς Καϊμακαμλικ (Επαρχίαν)}, 'Ακολούθως 
εμαθον 6ττ καί διδάσκαλος, πρός τών οκοπόν τούτον, άπεσιάλη όπά 
ταΰέν Άδριανουπόλει παρανάμως διαμένοντος Βουλγάρου Σχισματι
κού Άρχιερέως καί δτι έσχάτως ή Ενταύθα διοίκησις εδωκεν αύτώ τήν 
ά&ειαν νά άνοιξη σχολήν, “Αμα τούτο βεβαιωθείς, εσπευσα άπά 
καθήκοντος, νά μετακσλέσω τούς Ενταύθα ίερείς καί καταστήσω 
αότσΰς προσεκτικούς και ένεργητικούς, δούς αύτοις τώς δεούσας 
ώδηγίας πράς άποσάβησιν τούτου τοΰ κακού, διά τόν φιλήσσχον τού
τον τόπον. Οόχ ήττον καί αύτάς πσρεοθείς προς τόν Καϊμακάμην καί 
μαθών παρ' αύτοΰ δτι Εχει Εντονον διαταγήν τής Δίοΐκήσεως Άδρία- 
νουπόλεως διέταζε νά άνοιχθή ή σχολή αύτη, ά^οΰ παρετήρησε του 
Βουλγάρου διδοοκώλου τά έγγραψα καί εδρεν αΰτά έπικεκυρωμένα 
ύπό τής έν Άνδριανουπάλει Εκπαιδευτικής πολιτικής έπιτραπής καί 
δΐι άλλως δέν ήδύναΐο νά πράξη Βλέπων δτι είς μάτην συζητώ 
διά πράγματα, λέγει ό Σεβασμιώτατος, ύψίστης σημασίας άψορώντα 
αΰτήν τήν ύψηλήν Κυβέρνησιν, άπήλΰον άπ" αύτοΰ. Συνεπώς καθή* 
κον μου ποιμαντορικόν έθεώρησα, όπως ά ναγνωσθοΟν Επ'Εκκλησίαις 
γράμματα προτρεπτικά, δπως μή (ξαπατηθοϋν οί γονείς καί στεί- 
λωσι τά άθώα τέκνά των είς τήν σχολήν ταότην καί άν τινες τά ένέ- 
γραψαν νά τά άποσύρωσιν από του Σχισματικού τούτου καί άπακεκη- 
ρυγμένου ΰπό τής Μητρός 'Αγίας Εκκλησίας, ώς σταλέντος, ύπό 
Σχισματικού Άρχιερέως, διδασκάλου καί δεύτερον νά Ενθαρρύνω 
τά ευσεβή μου Εν Κυρίω τέκνα, νά μείνωσι πιστά είς τήν μητέρα αυ
τών Εκκλησίαν τήν ώρθόδοξον καί μή δίδωοι προσοχήν είς τούςάπο- 
νενοημένσυς καί καυτηριασμένους τήν συνείδησιν προ στ ά τα ς τής 
παρασυναγωγής ταϋτηΐ. ή τις ουδέ να σκοπόν άλλον έχει, ή τόν 
προσηλυτισμόν και τήν άποπλάνηοιν τών άπλουστέρων άπό τών πα
τρώων»- Τάς πατρικός συμβουλάς τής Α. Σεβασμίότητος άπαντες 
άποδεχθέντες ώς δίκσίας και άπορρεούσας άπό τοΰ πσίμαντορίκοΟ 
καθήκοντος, ύπεσχέθησαν ότι είς τοΰτο θά ένεργήσωσι τά δέον,πρός 
πρόληψιν Ενδεχομένων περιστατικών έν τή ψιλησύχω αΰτών Πατρίδι, 

Ή  Εκδοσις άδείας περί λειτουργίας σχολείου Βουλγαρικού, ήτο 
παράνομος διότι δέν ύπήρχεν άριθμός Βουλγάρων Εγκατεστημένων
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έν Διδυμότειχο πρός δικαιολογίαν (δρύσεως σχολείου. Τό Κομίτά- 
ίον, τό όποιον έδρα άπό τότε άκόμη, κατέβαλε μυρίας Τΐροα π αθεΐας 
κοί δι' άπατηλ&ν ύποσχέσεων καί. χρήματος άφθόνσυ, ιτροέτρεπεν 
άψελεις πτωχούς νά έγγράψωσι τά τέκνα των ε(ς τό οχσλεΐον, μό
νον καί μόνον, διά ν' άγκιστρωθοΰν καί άρχίσουν νά προπαγαν
δίζουν έντονώιερον, Τήν άδειαν αυτήν, τίς οΐδε, κατόπιν πόσων δ ω 
ροδοκιών καί πόσου χρυσού ιό Κομίιάϊον έξεμαίευοεν άπό ιόν Βα- 
λή> Άδριανουπόλεως, fieriις, ώς θα ΐ&ωμεν παρακάτω και άλλας έκ- 
δουλεύσ&ις πσρέοχεν είς τούς Βουλγάρους Έ ξ  άντιθέΐου ό Καϊμα
κάμης Διδυμοτείχου, πλησιέστερον πρύς τά πράγματα εύρισκόμενος 
καί μή πλησιασθείς είσέτι ύπό τοά Κομιτάτου, &έν ήχο, ώς φαίνεται 
διατεθειμένος νά υποστήριξή τήν παράνομον αότήν ένέργεταν υπέρ 
ιών Βουλγάρων, άλλ' έ&εσμεύετο ύπά τής έντόνου διαταγής τοΰ 
Βαλή. Παραδείγματα τοίαΰτα δωροδοκιών Τούρκων άνωτέρων καί 
κατωτέρων έοημεΐσϋνιο πολλά τήν έποχήν έκείνην, καθώς και μετέ- 
πειτα άκόμη, κατά τόν Μακεδονικών άγώνα, πρός προσαιτερισμών 
άλλοτε μέν τών Βουλγάρων και άλλοτε ένίων "Ελλήνων προδοτών. 
‘'Αλλωστε τήν διένεξιν αύτήν τοϋ σχίσματος εβλεπον οί Τούρκοι εύ- 
μενώς, διότι έθεώρουν τούτην ώς ήτταν τών άπίστων,. ώγνοοΰντες 
fiτι ή άνησυχία έν τ<£ κράτετ τωτ εΐχε δεινόν άντίκτυπον καί λίαν 
όλέ&ριον, ώς 0 ποσκάπτσυοα τά βάθρα τής Διοικήσεώς ίων, ώς άπε- 
δείχθη- Γ0  Μητροπολίτης έν τη ΗΤ' συνεδριάσει τής 24ης Μαΐου 
1885, προτείνει όπως ί&ρυθυΰν δύο νηπιαγωγεία, τό έν εις Κιοπροΰ 
(Γέφυραν) ή Τσμπάχανα, Ταμπακιά (Βυρσοδεψεΐον) καί τό άλλο εις 
ϊιντζιρλή μαχαλεσή (όπου τό σημερινόν ήρώον). Τό νηπιαγωγεΐον 
Κιοπροΰ θά ουνετηρεϊτο, εΤπεν, έξ Ιδίων του, Ή  ένέργεια αϋτη ήτο 
εϋστοχωτώτη, διότι αί συνοικίαι οίται, μακράν τοΰ κέντρου εύρισκό- 
μεναι διετέλοον ύπά τό κράτος τής άμαθειας καί άγραμματωσύνης, 
Βέν ήτο &έ δυνατόν νά μεταβαίνουν τά νήπια είς τά έν Καλέ ή Κου- 
γιουμτζή νηπιαγωγεία, ούτε είς τά έν ‘Αρναοΰτ μαχαλεσή καί Τα- 
ταρλάρ λειτουργούντα τοιαΰτα. Ή αΐτηοις, 5ι' ής έζήτουν οί Ρω
μαίοι (“Ελληνες) νά λειτουργήσουν τά δύο ταύτα νηπιαγωγεία διε- 
βιβάσθη είς Καΐμακάμην Σουλεΐμάν Φετχή, διά τής ΰπ" άριθ. 243 
εώμενοΟς είσηγητικής άναφοράς, Τήν έποχήν αυτήν δημίουργεΐται 
πάλιν άναστάϊωσις είς τά μέλη ιής Δημογεροντίας, διώτι πληροφο
ρούνται ότι ό Λεοντόπουλος, διευθυντής τοΰ Παρθεναγωγείου, πρό
κειται νά ουμψωνηθή είς Καλλίπολιν καί τοΟτο είκάζεται έκ τοΰ γ ε 
γονότος ότι άπεφάσισε νά οτείλΐ) τήν θυγατέρα του έκεΐ πρό τής 
λήξεως τοϋ σχολικού έτους. Πόσος φόβος έκυρίευσε τήν Δημογερον
τίαν δι' άποχώρηοιν ένός διευθυντοΟ ! 1 ΕΤναι άληθές άτι, οί διευ-
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θυνταϊ εΐχον τήν εάθΰνην. καθώς καί πάντοτε, τής εύρύθμου λει
τουργίας ένός σχολείου. Ποτέ οΰτοι ή οί διδάσκαλοι δέν άπεμα- 
κρΰνοντο τής θέσεώς των διαρκοΰντος τοΟ σχολικού έτους, έκτός 
ΰν παροϋσιάζετσ έξαιρετική περίττωσις άντικαταοτάσεως κανενός 
f) άποχωρήσεως ΤοΟ ίδίου λάχω όσθενείας, καί, είρήσθω, τό σχολι
κόν έτος ήτο δεκάμηνον, άρχόμενον τήν 1η ν Σεπτεμβρίου καί λήγον 
τήν 30ήν άκριβώς 'Ιουνίου, καθ' rju έγίνοντο αΙ προφορικοί έξετάσεις. 
Έπί της άνωτέρω ύποθέσε,ως λυπούνται οί Δημογέροντες διότι διά 
τό έπιόν έτος θά παρουσιαοθή πάλιν κενών εις τήν έκπαίδεοσιν. 
Συνέρχονται εις συνέδρίασιν καί άπσφασίζουν νά καλέσουν τήν 
Λεοντόπουλον νά τών έρωτήσουν άν έχη τοιαότην πρόθεσιν, Επειδή 
έπιβεβαίούται τούτο Οπό τοΟ ίδιου καί διότι έθεωρεΐτο άπαραίτητΰς 
ή παρουσία του διδασκάλου, άποφασίζεται, λόγιμ τής έκρύθμου κα
τα σ τά σ εις ,  διά ι^ς ύπ’ άριθ. θ '  πράξεως, όπως οί διδάσκαλοι μή 
άπομακρυνθούν τής θέσεώς τ« ν  κατά τό θέρος, άλλα νά έξακολου- 
θήσουν διδάσκοντες τάς προμεστμβρινάς μόνον ώρας, βάσει προ
γράμματος είδικώς κσταρτισθησομένου. Διά τής συνεδριάσεις &έ 
τής ΐ7ης Ιουνίου όρίζεται έξεταστική έπιτροπή, διά τήν έξέ- 
τασιν τών μαθητών έπί τη λήξει τών μαθημάτων τήν 30ήV 'Ιουλίου 
καί έκλέγονται τοιούτοι. οί έν τβ Τουρκική Στρατβ ύπηρετούντες 
δύο όμογενεΐς ιατροί, θεο&ωράκης έφέντης καί Χρηστάκη έφέντης 
ώς καί οί Κωστάκης Γεωργίου (Γκανή-βέης) έκ Διδυμοτείχου, καί 
Θεόφιλος Καβάσιλας κάτοικος όμοίως. Τό «Κακουργοδικεΐον» ί! κα- 
τηρτίσθη άπό τούς άνωτέρω, πιθανόν όρκιοθένιας και έπί τοΟ ίερσΟ 
Εύαγγελίου θέντας τάς χεΐρας, ώστε νά δεσμεύωνται νά έπισρκή- 
σωσιν έπί τοΰ άνατεθέντος αάτοΐς τόσον ύψηλοΰ καθήκοντος. Οίμα- 
θηταί τώρα θά έχουν ένώπιόν των δύο ώξιωματικούς Τούρκους, δη\. 
όμογενεΐς μέ περιβολήν στρατιωτικήν, μέ στιλβοντα ύποδήματα κάί 
άπαοτρσπτούαας έπωμίδας καί θά άπαντοϋν δυστυχώς εις τάς βρο
χηδόν έρωτήσεις αυτών καί τών ΰυνεπικσύρων δύο έντοπίων μελών, 
όραματιζόμενοί τήν δευτέραν παρουσίαν καί θά λέγουν ένδομύχως 
μέ τήν παιδικήν γλώσσαν ΐπαρελθέτω άτι* έμοΟ τό ποτήριον τού
το! ! ». Έκρίνετο Βμως ή τύχη τής θ εά ς  Σοφίας. Έχρειάζετο αύατή- 
ρότης, έξονύχισις τής διδαχθεί σης όλης καί άμεροληφία, Έ π ρ επ ε  
καί ό μαθητής τής Α' καί Β' τάξεως νά λάβη έπσξϊως ένδεικτικών 
προαγωγής καί θά έπετυγχάνετο τοΟτο μόνον μέ αυστηρότητα καί 
έξέτασιν. Κατά τήν άνωτέρω συνεδρίαν τής 17ης ’Ιουνίου t8df>. 
δημιουργεΐται καί £ν έπεισάδιον, μεταξύ Μητροπολίτου Μεθοδίου 
και Προέδρου τής νεοσυσταθείστς ευεργετικής ’Αδελφότητος Διδυ
μοτείχου (παραρτήματος τής έν Κωνσταντινουπόλει). Ό  Πρόεδρος
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τής Αδελφότητος ΤϊροτεΕνει. άπως, άντί τής αοντηρήσεως τοΟ έν Κιΰ- 
προΰ νηπιαγωγείου ύπό τοΟ Μητροπολίτου, κατλών είναι νά συντη
ρητή ύπ’ αύτοΰ τό έν Ζιντζιρλή κσί τό του ΚιοπροΟ νώ έγκατσλεΐ- 
φθή. Ό  Μητροπολίτης άνθίσταται καί λυπεΐται, διότι ή Ά&ελφότης 
δΐν θέλει νά άναλάβη τό Εν έκ τύν νηπιαγωγείων ύπ" εύθύνην της- 
Γέλος διευθετείται τό ζήτημα, όποχωρήσαντσς τοΰ Προέδρου, καί 
έτπκρατοΰν ούτως σί άπόψεις too Μητροπολίτου.

Αλλη σκανδαλώδης τών Βονλγάβων, — Βλέποντες ΰί
Βούλγαροι ότι, ιό σχέδιον καταλήψεως τοΰ Μετοχιού 'Αγίου Χσρα- 
λάμπους Αποτυγχάνει, Εστρεψαν τήν προσοχήν των πρός τό πσρεκ- 
κλήσιον τοΟ Αγίου Νικολάου, έν τώ Κέντρτμ τής πόλ&ως κοτΐ παρά 
τήν άλλοτε άνθοΰσαν Αγοράν. Πέριζ, αότοΰ όπήρχον γήπεδα, τά 
όποια έδωρήθηασν ύπώ διαφόρων κατόχων είς τό παρεκκλήσιον 
τοΰτο τοΟ Ά γιου Μικολάου. Έ κ  τών γηπέδων τό £ν έ&ωρήθη ύπό 
τών Αδελφών Ζαννή, διατηροόντων πλησίον κατφενεϊον καί πανδο
χείο ν, "Ετερον πάλιν, τό καί μεγαλότερον, έ&ωρήθη ύπό τοΟ Έμίν - 
βεη, Τούρκου προΰχοντος, είς τήν όρθό&οξον Κοινότητα, άγνωστον 
διά ποιαν αιτίαν καί Βιά τακτικού τσκριρίου (συμβολαίου), Οί Βούλ
γαροι μαθόντες &τι ήρχισαν έργπσίαι περιμανδρώσεως τών γηπέ
δων καί νομίζοντες &τι πρόκειται περί άνεγέρσεως σχολής ή Εκκλη
σίας, όπότε καί πάλιν τά σχέδιά των έμσταιοΰντο, κατήγγειλαν 
τοΰτο εις τόν Βαλήν Ά&ριανουπόλεως καί έζήτησαν Βιά τοΰ Καϊμα
κάμη νά Βιατσχθή ή Δημογεροντία νά οταματήση τάς Εργασίας, 
διότι άνευ ά&είας, τάχα, εΐχον τήν άπόφασιν οί "Ελληνες ν’ Ανεγεί
ρουν παρανόμως σχολεΐον ή Εκκλησίαν. Ή Μητρόπολις Βίδει είς 
τόν Καϊμακάμην Εξηγήσεις Βτι ό μανΒρότοιχος έκτίσθη ύπό τά άρ
ματα τών Α ρχών καί ϋτι άν Επρόκειτο περί άνεγέρσεως σχολής ή 
Εκκλησίας θά έζηχεΐχο άρμοδΐως, κατά τούς Νόμους, ή εκ&οσις υψη
λής Αότοκραχορικής ά&είας καί άτι τό γήπεδον toCxo Βέν ύφηρπάγή, 
άλλά παρεχωρήθη Οπό τοΰ Έ μ (ν-3εη  πρός τήν όρθόδοξον Κοινότητά, 
διά λόγους, οϋς γνωρίζει αϋτός καί όπάρχει σχετικόν τακρίριον. Ό  
Καϊμακάμης λαμβάνει διαταγήν τοΟ Βαλή νά ζητήση αΰτό άπό τήν 
Μητρόπσλιν, αυτή &έ Αναφέρει &τι εΰρίοκετσι είς τόν Εν ΔεΒέά- 
γατς (Άλεξανδροόποχιν) Μουτεσαρίψην. Γράφουν Εκεϊ καί λαμβά
νουν άπάντηαιν άτι ά μουδίρης ιών βακουφίων Χασήμ- Εφέν-
της. οίτος δμως εύρισκάμενος BiJ οικογενειακούς λόγους είς ΔιΒυ- 
μότειχον, δηλοΐ Βτι έχασε τό τακρίριον καί τότε ή Μητρόπολις κατα
φεύγει είς τόν Βαλήν άποστείλασα πρός τοΰτο τόν Πρωτοσύγκελλσν 
Πανάρετον είς Άδριανούπολίν. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ θέρους, 
έλβοΰοα ή Δημογεροντία είς συνεννόησιν μετά τοΟ έξ Όρτάκιοϊ Βι-
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δασκάλου Λογιωτατιάδου Πασχάλη, άν δύναται νά Ιργασθη καί 
πάλιν είς Διδυμότειχον, άφοΰ είχε πληροφορίας δτι 6 Λεοντόπσυλος 
θά άπέλθη καί λαβοϋσα άπάντησιν δτι άποδέχεται σίτος τήν θέσιν 
τσΰ διευθυντσΟ, διά τρίτην ¥>£ φορών, συνέρχεται καί διά τής όπ’ 
ώριθ. tO' άποφάσεως τής 17ης 'Ιουλίου 1085, προσλαμβάνεται σ ί 
τος διευθυντής, έπί μισθφ 72 λιρών έτησίως καί ά Κύριος Ποσιαγιαν- 
νόποσλος διδάσκαλος, ώς καί ή τοισΰτος Α. Σταυρίδης μέ 35 λίρας 
έτησίως έκαστος, παρεχόμενης είς τών δεύτερον κατοικίας καί θερ· 
μάνσεως. Έ ν  τφ μεταξύ ή 'Αδελφότης, μή γνωρίζουσα τάς άποφά- 
σεις της Δημογεροντίας, γράφει έτισταλήν άναγνωσθείσαν έν ΚΑ' 
συνεδριάσει της 5ης Αύγουστου, &ι’ ής συνιστάται διδάσκαλος καί 
διευθυντής ό Γλαυκυπίδης καί ή διδασκάλισσα άδελφή του διά τά 
τεχνικά μαθήματα. Ή  Δημογεροντία εάρισκομένη πρά διλήμματος 
γράφει δτι, παραδέχεται μέν τόν Γλοτυκωπίδην, οϋχί όμως καί τήν 
άδελφήν του, διότι τό ταμεΐον στερείται χρημάτων καί άδονατεΐ νά 
πληρώση διδάσκαλον άποκλειστικώς &ιά τεχνικά μαθήματα. Περί &έ 
της Παρασκευής Λαζαρίδου, συνιστωμένης ώς διευθυντρίας τοΰ 
Παρθεναγωγείου, θά άπαντήοη ώς ληφθη άπόφασις τοΰ Λογίωτα- 
τιάδου. Διά της συνεδριάσεως ταύτης λαμβάνεται άπόφασις βπως 
τά μαθήματα άρχίσωσι τήν 2 ΐην Αύγουστου, & δέ Σεβασμιώτοττος 
Μητροπολίτης προτείνει όπως πρός ένίσχυσιν τών πόρων τών σχο
λείων, λαμβάνωσιν έξ έκάατου έμβατσικίου ποσόν 20 γροσίων, έξ 
έκάστου γάμου 12 γροσίων, κηδείας όμοίως καί βαπτιοεως 10, Διά 
τής συνεδριάσεως κγ' τής 16ης Αύγουστου, ύποχρεώνεται καί ά 
Περικλής Βλοτχότιουλος, γραμματείς τής Δημογεροντίας, νά διδά* 
σκη τήν Τουρκικήν είς τάς Ε' καί ί "  τάξεις.

Σννεδβίασίς κε' της 6ης Σεπτέμβριον 1 S S 5 ,  — ‘Αναγινώσκεται 
ίπιστολή της Αδελφότητος, συνισοώσης διευθυντήν τής ’Αστικής 
Σχολής τόν Α, Οίκονομίδην, χωρίς ν’ άναφέρη μισθόν, Οΰτος έρχε
ται είς Διδυμότειχον καί προσκληθείς είς τήν Μητρόπολιν δηλοΐ &τι 
συνεφωνήθη άντί λιρών 70 και άναπτύσσει τά έξής : 1) "Οτι τά προ
σωπικόν τοΟ σχολείου εΓνσι άνεπαρκές καί ζητεί 4ον διδάσκαλον η 
νά συγκοποΰν μαθήματά τινα. 2) "Αν θά άπολυθώσιν σί περυαινοί 
μαθηταί τής ΣΤ' τάξεως η θά διαττρηθώσι, διότι, λέγει παραιτηθέν- 
τος τοΰ κ. Καβάσιλα, δστις άνέλαβε νά διδάξη δωρεάν δύο μαθή
ματα, δέν είναι δυνατή ή διδασκαλία μέ τρεις μόνον διδασκάλους, 
Άποφασίζεται δθεν νά γράψουν είς τήν Αδελφότητα νά στείλη έτε
ρον διδάσκαλον μέ μισθόν 40 λιρών καί νά μείνωσιν οί μαθηταί της 
ΣΤ τάξεως, ό δέ Οίκονομίδης νά έξεύρη 2 ώρας ήμερηαίως διά διδα
σκαλίαν της μιάς περυσινης ΣΤ' τάξεως τών Ελληνικών καί Μαθη
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ματικών, είς τά άλλα δέ μαθήματα? νά συνδιδάσκωνται αί δΰο ΣΤ'. 
Ό  Μητροπολίτης, έν άλλη συνεδριάσει κ ξ '  τής Π Σεπτεμβρίου 
1ΘΘ5, γράφει καί σΰτάς είς τήν 'Αδελφότητα νά στείλη 4ον διδάσκα
λον καί δίδει Εντολήν είς τάν Πρωτοσύγκελλον νά γράψη εις Φέρ- 
ρας πρός τάν διδάσκαλον Β, Άθοινασιάθην νά έλθη καί άναλάβη 
καθήκοντα μέ 50 λίρας έτηαίως, κατοικίαν καί θέρμανσιν, βέβαιος 
ών άτι, ή ’Αδελφότης δέν θά στείλη 4ον διδάσκαλον καί τά πράγμα 
θά έξοικονομηθή έκ τοΟ έντσθθσ ταμείου. Οί έφοροι δέν ικανοποι
ούνται διάτι ούτε ϋραι έξοίκονομήθησαν Οπό τοΟ διευθυντοΟ διά τήν 
ΣΤ' τάξιν, οΰτε Ζ' τάξις έσχηματίσθη. Πρστείνεται δθεν νά κατσ- 
στοΟν ταΰτα γνωστά είς τήν 'Αδελφότητα. 'Απλώς λαμβάνουν άτιό- 
φασιν περί κατοικίας τών διδασκάλων είς οικήματα τής Κοινάτητοξ 
καί λύεται ή συνεδρίαοις, Εότυχώς ή ‘Αδελφότης συμφωνεί μέ τήν 
γνώμην τοΟ Μητροπολίτου καί ουνιστ^ καί αιϋτή τάν διδάσκαλον 
Άθανασιάδην, διατάασει δέ τάν διευθυντήν νά άπολάση τους μαθη- 
τάς τής ΣΤ' ΐάξεως, έάν δέ ή Κοίνότης Επιθυμεί Ζ' τάξιν, νά σκεφθρ 
μόνη της ή Δημογεροντία, Γίνεται έπί τοΟ πρσκειμένσυ αυνεδρίασις 
καί προτείνεται όπως οί γονείς καταβάλουν έξ ιδίων των χρήματα 
πρώτος δέ δ Μητροπολίτης προσφέρει 25 λίρας^ ό Πολυζώης Κσβώ- 
σιλας 25 καί ό Δ. Γιωρτζόγλους 10 λίρας. Πρΰς έξεύρεσιν τοΰ 
καταλλήλου καθηγητοΟ γράφουν ώς έξής :

κΠρός τάν Άξιότιμον Πρόεδρον Συλλόγου δίαδάσεως Ε λ λ η ν ι
κών Γραμμάτων 'Αθήνας. 'Αξιότιμε Κε. Εόαρεοτηθήτε παρακαλοδ" 
μεν νά έκλέξητε καί στείλητε ήμΐι* μέ πρώιην ευκαιρίαν καθηγητήν 
τών Ελληνικών γραμμάτων, άξιον νά διδάξη Γυμνασιακά μαθήματα 
έπί ένιαυσίιρ μισθώ λιρών ’Οθωμανικών Θ5 - 70 άνευ άλλης ϋποχρε- 
ώσεως καί έσόμεθα εύγνώμονες. Έ ν  Διδυμοτείχω τή 1 9 - 9 -  1865. 
Ή ’Εφορεία Σχολείων Διδυμοτείχαυ*.

Έν τφ μεταξύ, Ινφ ά Άθανοσιάδης ήτα προωρισμένος διά τά 
αχολεΐον καί καλείται νά τφ άνακσίνωθή ό διορισμός του, παρουσία- 
σθείς δηλο! ΰτι δέν δύναται νά άναλάβη ύπηρεσίαν άν δέν εχή 
άπάντησιν τής 'Αδελφότητος, πρός ήν Εγραψε σχετικώς περί τών 
άποδοχών του. Ή  Δημογεροντία ώς έκ τούτου έν τή ΰΐΓ άριθ. λγ' 
συνεδριάσει, άπορε! περί τοθ πρακτέου καί είς έπί μέτρο ν λαμβάνει 
Επιστολήν τής ’Αδελφότητος, ήτις συγχαίρει μέν τήν Δημογεροντίαν 
διά τήν πράς τά γράμματα άψοσίωσίν της καί τήν δημιουργίαν Ζ' 
τάξεως, έκφράζει όμως τήν λΰπηντης (πρώτον νέφος δυσαρ&σκείας). 
διότι ή Δημογεροντία έστειλεν άπ' εύθείας έπιοτολήν πρός τόν Σύλ
λογον διαδόσεως Γραμμάτων είς Αθήνας διά καθηγητήν καί ή ένέρ- 
γεια αϋτη προδίδει ΰτι αί θυσίαι αιϋτής δέν άναγνωρίζονται, οΰτε αί
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μέριμναι ύπέρ τί ς̂ έκπαιθεύσεως ό Ο τύπου τούτου. Έγκρίνεται Αμέ
σως ν' άπαντήση ή Δημογεροντία πρώς τήν ’Αδελφότητα, δτι ή ύπά- 
θεσις της Ζ' τάξεως ήτο Ιδιωτική καί St’ αύτό έγραψεν άπ" ευθείας 
πράς τόν Σύλλογον καί νά παρακαλέση δπως έξακολοϋθήστι τήν 
αυτήν μέριμναν καί στοργήν νά διά τάν τύπον τούτον, άπο- 
στείλη δέ καί νηπιαγωγών είς άντικατάσταοιν της παραιτηθεί- 
σης νηπιαγωγοΟ Βρεττά. Έ ν  τφ μεταξύ ή Άδελφΰτης διαβιβάζει 
έγγραφον τοΟ Συλλόγου Γραμμάιων δπερ άναγινώσκεται έν τή λς"' 
συνεδριάσει ιής 16 ■ 10 ■ 1835 δτι άποστέλλει καθηγητήν τών Ε λ λ η 
νικών άλλ' ή έφορεία άπαντά άμέσως Βτι λόγω τοΰ προκεχωρηκά- 
τος τής έποχής καί τής διασπορ&ςτών μαθητών, άπεφάσισε νά άνα- 
βάλη τήν δημιουργίαν Ζ' τάξεως, ήτις καί έματαιώθη όριατικώς.

ΒσνΙγάβων α'&δ'αιρεΰίαι.—Τάδρειυά χωρία Δερβένι, Μπάς-κλη- 
σέ, Καρά-κλησέ καί Κσγιατζικ, έποικισθέντα πρώ πολλών έτών όπό 
προσφύγων έκ Βουλγαρίας ήσαν Πατριαρχικά καί δλαι αί υποθέσεις 
των έπελόονΐο ύπά τής Γεράς Μητμοπόλεως Διδυμοτείχου. Ά φ ’ 5του 
δμως ήρξατο τήν προπαγάνδαν tou τό Βουλγαρικών κομίτάτσν κατώρ- 
θωσε ν' άποσπάση τινώς τών χωρικών τούτων καί νά τούς προσαρ- 
τήοη είς τήν Βουλγαρικήν Εξαρχίαν, Ούτοί δωροδοκούμενοι παρεΤ- 
χον πράγματα είς ιούς λοιπούς σταθερούς Πατριαρχικούς ουγχωρυ 
κούς των. Ό  Μουχτάρης τοΟ Δερ3έντ γράφει προς τήν Α ντιπροσω
πείαν τής ίεράς Μητροπόλεως, Βτι Βούλγαροί τινες, λσβώντες τήν 
άπάκλιοιν τελευταίως, προσπαθούν νά κατάοχωσι τήν έκκλησίαν 
τοΰ χωρίου ώς Βουλγαρικήν, έχοντες μέ τά μέρος των κάποιον Μήλ- 
κον, δστις μετέβαινεν είς Άδριανοόπσλιν καί συνεννοείτο μέ τών 
έκεΐ "Εξαρχον. Ό  Χατζησποστόλου έκ Σουφλίου διά νά περιφρου- 
ρήση τά δίκαια τών κατοίκων καί νά διατηρήση τά πάτρια μετέβη 
είς Άδριανούπολιν καί ελαβε τήν άπάντηοιν τού Ίδαρέϊ μεζλίς 
(Συμβούλιον Βιλαετιού), άπόφσοιν δηλ., δι’ ής ώνηγέρθη ή έκκλησία 
αυτή, ή τιμωμένη ΐπ ' άνόμαπ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, έχουσαν οϋτω: 
* Ή  έπ ’ άνδμστι τού Ά γιου Ίωάννου έκκληαία τοΰ Μ. Δερβέντ, 
κατά τάν κώ&ικα τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, είς τήν πνευματι
κήν δικαιοδοσίαν τής όποιας υπάγεται αυτή, έκτίσθη |π" όνώματι 
τού Ρωμαϊκού έθνους, tfj οίτήσει πρός τήν Αύτοκρατορικήν Κυβέρ- 
νησιν τοΟ Ρωμαίου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Άβερκίου πρώ 49 
έτών (1837) χριστιανικόν, όθωμανικών 1353, άνεκαινίσθη Βέ ύπώ τοΰ 
ίδιου Μητροπολίτου. Τό ύψηλάν ριρμάνιον, ώς εΐθισται, κατετέθη 
είς τά ποτγκάριον τής έκκλησίσς#. Είς τήν εκκλησίαν ταύτην κατ’ 
έτος, κατά τήν μνήμην τοΰ "Αγίου Ίωάννου τήν 39ην Αύγούστου, 
έγίνετσ πανήγυρις καί έστέλλοντο τρεις ίΐρεΤς ύπά τής Μητροπΰ-
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λεως Διδυμοτείχου διά συλλειτουργόν, Ή  Μητράπσλιςκαϊπάλιν. διά 
Της όπ’ άριθ-ξγΓ άποφάσεώς της, Εστειλε τρεις ιερείς έκ Σουφλισυ νά 
συλλειτουργήσωσι καί έφέτος {!88δ). Οΰτοι συνωδεύοντο καί άπά 
τόν τσαούση Χαλίλ - άγαν μετά τινων χωροφυλάκων, δΓ Ασφάλειαν 
έκ τών κακοποιόν στοιχείων. ΟΙ Στώγιας Γκαρίλης δμως, Χτώγισς 
Κιζλάρογλους, Μήλκος Μπαλτζής καί Στάγκος, Ενάντιοι. δντες xctl 
κρατούντες τηλεγράφημα τού Άρχιερέως Στουγιάννου πρός τόν 
Μουχτάρην Γεώργιον, (δ Γεώργιος δέν ήτο ό πραγματικός Μουχτά- 
ρης, άλλ’ έχρισαν αύτάν οί Ανωτέρω Ενάντιοι), &έν παρσδίδουν τήν 
Εκκλησίαν. Τό τηλεγράφημα εΤχενσϋτω: *Τό τηλεγράφημά σας έλα- 
βον, ή Εκκλησία σας ϊνα παραδοθή εις τούς Βουλγάρους, Εδόθη δια
ταγή άπώ μέρους Βαλή 12— — 1686. Μητροπολίτης Στουγιάννης». 
Έ κ  τσΟ τηλεγραφήματος τούτου πάς τις Εννοέΐ, πάσον μεροληπτι
κ έ ς  καί σκανδαλώδες Ενήργει ύτέρ τών Βουλγάρων ή Βαλής ΆΒρια- 
νουπόλεως. Κατόπιν τής διαταγής, τήν άποίαν άνέγνωσεν ά τσαού
σης, κα(ται σίτος Εστάλη άπό τύν Κα'ίμακάμην Διδυμοτείχου, ή Εκ
κλησία παρεδόθη καί οί Εκ Σουφ^ίου τρεις ιερείς ήπειλήθησαν βπ θά 
φονευθώσυ * 0  Μητροπολίτης Δι&υμοτείχου άπεκήρυξε τούς τέσσαρας 
τούτους πρωταιτίους τής άναοτατώσεως τοΰ χωρίου, οΐτινες, ώς 
φαίνεται, Ενήργουν διά λογαριασμών τής προπαγάνδας Επί χρήμασι, 
καθώς γράφει καί τό πρακτικών τής Μητραπάλεως. ’Επίσης άπσστέλ- 
λει καί άλλην Αναφοράν, κατ’ εύ&εϊαν πράς τούς Βαλήν καί Μουτίσα- 
ρίφην Άλεξαν&ρουπόλεως, (δπου ύπήχθη τό Διδυμότειχσν), Εγκρυ 
θεισαν &ιά τοΰ άπά 1 'Οκτωβρίου πρακτικού τοΰ 1^86, ϊνα δίατα- 
χθοϋν οί Βούλγαροι νά κλείσουν τώ σχολεΐον καί νηπίαγωγεϊον, τά 
όποια έλειτούργουν παρσνόμως, διά δέ τής ύπ’ άριθ. οθ' άπαφά- 
σεως, νά άναγνωοθή άφσρισμάς εις τάς έκκληαίας δΓ Εκείνους, οϊ· 
τινες θά ΕνΕγράψον τά τέκνα των εις τά Βουλγαρικά ταΰτα σχολεία. 
Ή ύποβολή όμως τής Αναφοράς Βά Εγίνετο μετά τήν Εγκρισιν τών 
Πστριαρχείων, καθ’ δσον τά ζήτημα ελαβε διαστάσεις, Έ κ  τοΟ Επει
σοδίου τούτου Εξηγείται διατί δ Βαλής έφάνη συγκαταβατικά*? πράς 
τά αίτημα τής Δημογεροντίας, έπιτρέψας τήν ϊ&ρυσιν τών δύο νη
πιαγωγείων Κιοπρού και Ζιντζιρλή, διότι εΤχε πρώθεσιν ούχί μόνον 
τούς Βουλγάρους Δερβένι νά ικανοποίηση, εις βάρος τών Πατριαρ
χικών, άλλά καί τά πραξικοπήματα τών Βουλγάρων Εν Διδυμοτείχω, 
κατά τρόπον λίαν σκανδαλώδη, νά υίοθετήση, ώς θά ίδωμεν. Πάντα 
τ' Ανωτέρω άνάφέρονται είς τό Πατριαρχεΐσν κατόπιν κοινής, τών 
’Εφόρων καί Δημογερόντων, ύπά τήν Προεδρείαν του Μητροπολίτου, 
άποφάσεως, ληφθείαης έν τη οθ' 8-10-1888 συνεδριάσει, Τά αύτό αχο
λικών έτος, κατά Φεβρουάριον, περιέρχεται είς γνώσιν τής Δήμο
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γερόντιας έτερον κροΰσμπ αύθαιρΐσίσς, ύττά τοθ Βουλγάρου Δράγ- 
κνη, δστις, ώς έπίτρσπός ποτέ τής έκκλησίας τοΰ Σωτήρος Χρισχοΰ, 
έκράχει τά φιρμάνιον χής άνεγέρσεως καί άνακαινίσεως χής έκκλη- 
σίας τούτης καί ήρνεΐτο νά τά παραδώση. Μόλις έπληροφορήθη δτι 
έγινε τό τακρίριον [μήνυσις) πράς χών είσαγγελέα, έσπευσε περίφο
βος νά τά παρα&ώοη είς τήν Μητράπσλιν. Κατά τά θέρος τοθ έτους 
τούτου άποφασίζεται έν συνεδριάσει ξη', όπως τά ’Επαρχιακόν ίΗο- 
σοκομεΐον, τά όποιον, ώς γνωστόν, ίδρΰθη είς τό Μετάχιον τού 
Ά γιου Χαμαλάμπους γίνη Σχολή, Τοΰχο δέν έπραγμ άτοποι ήθη. 
Τά Πατριαρχεϊον έξ ά λ λ ου ζητεί δΓ έπιστολής πίνακα έκκλησιών 
καί οχολείων κατά διαταγήν τοΰ ΓουρκικοΟ Υπουργείου Παιδείας 
καί Δικαιοσύνης, φέρουσαν ήμερομηνίαν 21 Ρ εβι- ο υ λ - εβέλ 302. Έ ν  
δέ τή συνεδριάσει ξο', 3 - 3  - 1886, ή Χατζηφωτεινή παραχωρεί είς τό 
σχολεΐον οίκώπεδον διά τόν σόζυγάν της Χ 'Ζήση καί τό Χοτζέτι 
{τίτλος κυριότητας) παραδίδεχαι είς Περ. Βλαχΰπουλάν Έ ν  τφ  με
ταξύ έζητήθη άδεια άπό τό Υπουργείον Παιδείας δι’ έπισκευήν τοΰ 
διδακτηρίου Μαναγίας. Τοΰτο άρνΕΪται νά δώση άδειαν, τή είσηγή- 
αει τοΰ Βαλή Άδριανουπόλεως, προφασιζόμενον, δτι χινά σχολεία 
τής περιφέρειας Διδυμοτείχου άντγέρθησαν άνευ άδειας τής 'Υψη
λής Αύτοκρατομικής Κυβερνήσεως καί άντι άδειας ζητεί κατάσχασιν 
τών σχολείων, ΐνα τελή έν γνώσει. Τήν διαταγήν ταύτην δέν κοινο
ποιεί ό Βαλής άπ' εύθείας, άλλα διά τοΟ Καϊμακάμη Σουλεϊμάν Φε- 
κίμ τήν Ρεβι ■ ουλ - άχίρ 1303. Τήν Ι7ην Αύγούσιου 1886 παρουσιά
ζεται είς χήν Δημογεροντίαν 6 Ιωάννης Άποστολίδης, διδάσκαλος, 
εργαζόμενος άλλαχοΟ καί ζητεί διορισμόν έν Δίδυμό τείχω, ΐνα περί- 
θάλπη καί τήν γραίαν μητέρα του. Έ κ  τούτου φαίνεται δτι οΰτσς 
ήτο Διδυμοτειχίτης. Ή  Δημογεροντία στοργικές ΰπέρ αύτοΟ σκε- 
φθεΐαα τόν διορίζει διδάσκαλον καί ψάλχην μέ 5000 γρόαια. 
Κατά τό αύτό σχολικόν έτος άναγνωρίζεται ή άνάγκη παρακολου
θ ή σ ε ις  τών σχολείων καί διορίζεται έπόπτης ά μάλλον πράς τοΰτο 
έν&εδειγμένος ’Ιατρός Ευστάθιος Καβάσιλσς. Τά σχολεία ήδη έλα
βαν τήν δέουσαν κατεύθυνσιν κσί ήρχισαν νά λειτουργούν ρυθμικώς 
καί συσχημαχικώτερον. 'Εμφανίζεται πάλιν ά διδάσκαλος Τακαντζάς 
Γεώργιος καί Βηλαΐ δτι έπιθυμεί νά έργασθή, άν παυθη ά Σ ταυρί - 
δης, ώς μ ή άποδίδων, τόν δέ Άθανασιά&ην νουθετεί ΐνα μείζονα 
καταβάλη προσπάθειαν. Παύεται ώ Σταυρίδης καί γράψουν πράς 
τήν ’Αδελφότητα, Παραιτεϊται κα·. ό Ιωάννης Άποστολίδης, Οΰτω 
παρουσιάζονται δύο κενά είς τά τών άρρένων σχολεία, ένφ τά νηπια
γωγεία είναι πλήρη. Διά πρακτικοί ΡΕ' 7 -1  - 1886, κανονίζονται αί 
άποδοχαΐ τής Χρυσής Γεωργίου είς 40 γρόσια μηνιαίως. Κατά τά
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τΐροτκ,τίΚόν τής 1.3ης Ιουνίου 1636 άπσφσσίζεται δπως, έπειδή Α χώ 
ρος τοΰ νηπιαγωγείου Τστσρλάρ εΓναι μικρός, έκκενωθή τό οίκημα 
X" Μιχαήλ, δπερ έδωρήθη είς τήν Κοινότητα καί νά στεγασθή έκεΤ 
τό νηπιαγωγείον. Νά παρακληθή &έ ό στρατιωτικός Διοικητής Χα
σάν - βεης νά διατάξη τόν γιούζ ■ μπασήν (λοχαγόν) νά έκκενώση τό 
οίκημα, εις τό όποιον ήτο έγκατεοτημένος. Συντάσσετσι καί κανονι
σμός τής 'Αστικής Σχολής ύπό τοΟ πρσσληφθέντος διδασκάλου 
Γεωργίου Τακαντζά- Ό  κανονισμός οΰτος τροποποιείται καί υπο
γράφεται τό πρόγραμμα λειτουργίας τής σχολής. ’Επίσης φιλάν- 
θρώπως σκεφθεΐσα ή Δημογεροντία, Ανακουφίζει τούς διδασκάλους, 
διά παροχής καυσίμου ύλης κα! κατοικίας διά τό έπι,όν Ετος, άλλά 
μέ τήν αΰτήν μισθοδοσίαν. Διό δέ τής Ρ. μ β'άποφάσεως έπισκευάζε- 
ται τό πσρθεναγωγεΤον καί τό ντπιαγωγεϊον μέ έπιτρόπσυς τούς Δ- 
Μερίκογλουν, Εόσγγ. Τεκτονί&ην καί ί, Χατζηΐωάννου. Οί κάτοικοι 
Άρναοΰτ μσχαλεσή παρσκσλούν δι' Αναφοράς των, τά 100 γρόσια 
τής Χρυσής Γεωργίου, νηπιαγωγού, νά καταβάλλονται ύπά τής έκ- 
κλησίας καί ή άναφορά ίων γίνεται έν μέρει δεκτή διά Ρ.νη' 20 
Νοεμβρίου άποφάσεως. Οί διδάσκαλοι τής ’Αστικής Σχολής υπο
βάλλουν άναφοράν πρός τήν Δημογεροντίαν παρακαλοΟντες, όπως 
έγκρίναυν τήν Αποβολήν τοΰ μαθητου Βλασίου Χατζπβλασάκογλου, 
έχοντος διαγωγήν κακήν καί έπχρεάζοντος τούς λοιπούς μσθητάς- 
Ή  Δημογεροντία Απορρίπτει τήν Αναφοράν μέν, κσλεί όμως τόν πα
τέρα αύτού νά συστήση είς τόν υΙόν του δπως ζήτηση συγχώρησή 
παρά τών διδασκάλων, Δέν δέχειαι ό πατήρ του νά ταπεινωθη 6 
υίάς του ! ! f καί Αποβάλλεται όριστικώς έκ τού σχολείου,

Τήν εποχήν αύτήν εύρίσκετα. ή Δημογεροντία εις δύσκολον οι
κονομικήν θεσιν νά πληρώση τούς μισθούς τών διδασκάλων καί ή 
καθυοτέρησις τής πληρωμής άγει αυτούς είς άπόγνιοσιν. 'Εκποι
ούνται μία ντούπλα καί μερικά εικοσάρικα φλουριά καί πρσσωρί- 
νώς Ανακουφίζονται οί διδάσκαλοι. Τήν 5ην Ιουλίου 1889 συμφω- 
νούνται οί ίδιοι διδάσκαλοι, πλήν ένός θεοδωρίδου, ζητήσανχος 
προθεσμίαν 15 ήμερών. Συμφωνοΰντσι έπίσης α! άδελφαΐ Δραγγι- 
δου, διδασκάλισσαι. “Ηδη διά πρώΐην φοράν άναφέρεται καί τό όνο
μα τού άρίστου διδασκάλου Ν. Γζιρώνη ή Τσιρώνη, ό όποιος συμ- 
φωνεΐται διευθυντής, καθ' ύπόδειξιν τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Α
δελφότητος, καί προτείνει είς τήν Δημογεροντίαν νά δημιουργήσει 
μίαν Ακόμη αίθουσαν καί νά πσραγγείλη 10 βάθρα (πολύεδρα). Γί
νεται καί τό παράρτημα τής σχολής είς τήν ’Ανατολικήν πλευράν 
τής αόλής, δπου έπι έτη πολλά έυτεγάζοντο αί Δ ' καί Ε ' τάξεις κΰί 
ένίοτε καί ή ΣΤ'. Ή  τάσις τής Δημογεροντίας καί ή θέλησίς της νά
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βελτίωση τώ προσωπικών τών σχολείων, φαίνεται άπά τήν ύπ’ άριθί 
ΡψβΓ συνεδρία σι ν, καθ' ήν έλήψθη άπόψασις νά ένεργηθούν τά δέ
οντα παρά τή Φιλεκπαιδευτική Άόελψύτητι. ΐνα δίορίση διδάσκαλον 
τόν Κ. Παπαδόπουλον, άπύφοιτον Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Έ ν  
συνεδριάσει Σα  τής 20ής ’Οκτωβρίου 1889, 6 ρέκτης διδάσκαλος 
Τσιρώνης, όμιλεΐ περί άπουσιών τών μαθητών, σημειωθεισών κατά 
τήν άρχήν καί τά τέλος τού σχολικού έτους. Διά μέν ιήν άρχήν ά- 
πεδόθησαν α! άπουσίαι εις οικονομικά αΐτια, ήτοι τά είσητήρια, διά 
δέ τά τέλος είς τήν άπασχύλησιν ιών μαθητών μέ τούς μεταξοσκώ
ληκας. Λαμβώνετοτι άπόφασις καϊ καθορίζεται χρόνος ένάρξεως τών 
μαθημάτων άργάτερον κσί τής λήξεως ένωρίτερον. Τά άποτελέσματα 
ύπήρζαν τά αύτά και έξακ ο λουθούν άκόμη, μετά 80 περίπου έτη, τά 
ϊδια. Ή μή έγκαιρος έγγραφή τών μαθητών δέν ήτο ούτε είναι τώ 
οικονομικών ζήτημα Είναι ή άδιαψορία πολλών γονέων, οΐτινες έγ· 
γράψουν τά τέκνα των καί τάν Δεκέμβριον άκώμη. προψαοιζάμενοί 
άφελέστατα &τι ήσαν άπησχολημένα μέ γεωργικάς έργασίας. βοή- 
θοΟντα αύτούς, ένφ άπασαι αί έμγσσίαι ούσιαστικώς λήγουν περί 
τά τέλος 'Οκτωβρίου. Ή  γάγγραινα αυτή ιών άπουσιών έξακολου- 
θεΐ, οώχί βεβαίως είς τόσον μεγάλην κλίμακα «πως άλλοτε, άλλ' 
ΰψίσιαταί ώπωσδήποτε Καί τά μέτρα περί ύποχρεωτικής φοιτήσεως, 
έψαρμοσθέντα αύστηρώς ή έπιεικώς, δέν έξερρίζωσσν τά κακών, 
Τοΰτο άς άπστελέση θέμα παιδαγωγικού συνεδρίου, διότι δέν είναι 
τής παρούσης μελέτης. * 0  ίδιας διδάσκαλος προτείνει προμήθειαν 
άργάνων Φυσικής καί Χημείας, καιανοηθείστ]ς τότε τής άνάγκηςΐπο- 
πτικής διδασκαλίας τών μαθημάτων τούτων καί ή Δημογεροντία 
γράψει είς Παρισσίους καί προμηθεύεται ΐοιαΰτα. 'Ακούσατε!! ! ‘Ημείς 
μειά 80 ετη έλευθερίας δέν ήξιώθημεν ν’ άποκτήσωμεν τά τόσον 
άπαραίτητα αϋτά ΰργανα. Ό  διδάσκαλος ούτος, ό χαράξας νέαν 
γραμμήν καί τακτικήν είς ιώ σχολεΐον, Μ. Τσιρώνης, ώς όμολογοΰν 
έπιζώνιες μαθηταί του, ήτο άριστος καί ώς διδάσκαλος καί ώς διευ
θυντής. Διωρίσθη ύπώ τής Αδελφότης Κωνσταντινουπόλεως κψί 
έόίδαξεν έπΐ δετίαν περίπου λίαν εύδοκίμως, ώς έκ τών έγγρώψων 
τού Αρχείου έμψαίνεται καί έξετιμήθη τόσον, «σον αύδείς άλλος τών 
έως τότε διδαξάντων, ώλλά καί έπικράνθη είς βαθμών άνείπωτον. 
Παρά τήν έπίδοσίν του, τήν άπσδοίικότητά του καί τήν άπέραντον 
μόρψωσίν του, παρεσύρετο, δέν άντεΐχενείς τάς άντιξοότητας καί δέν 
ήτο είς θέσιν νά τάς άντιμετωπίζη σθανερώς, ή καλύτερον νά εϊπω- 
μεν. ή ζέσις του πρός τώ επάγγελμα, ή μυθώδης φιλεργία του καί 
ή τρανή φιλοτιμία του, έπέδρσσαν έπί τοΰ νευρικού του συστήματος 
καί τούτο ίσως συνετέλεοεν είς τ^ν διανοητικήν του διάσεισίν. Ό
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άναγνώστης θά ίδη πάρα κάτω ότι ό δυστυχής αΰτάς Εκπαιδευτικός, 
βστις άφιΕρωσε κυριολεκτικές Εαυτόν ύπέρ τής μαθητιώσης νεολαίας 
καί συνεπές ϊοΟ "Εθνους, έπσθε τώς φρένσς καί τελικές, ώς Ανα
φέρουν πληροφορίαι έπιζέντων, ταξιδεύων είς Κωνσταντινούπολή 
Ερρίφθη |κ τής άμαξοστοιχίας καί διεμελίσθη. Μία νύκτα τοΰ Φε· 
βρουρίου, Ι5ην πρός τήν Ιδην τού 1Β39, άγνωστον πως, εύρέθη είς 
τήν άγοράν 6 -  7 μεσονυκτίου άλά τούρκα, δηλ. 1 - 2 μέ σημερινήν 
ώραν. 'Υπήρχε διαταγή νά κυκλοφορούν σί κάτοικοι, φέμοντ&ς φανόν 
άνημμένον, "Αλλως συνελαμβώνοντο κσί ώδηγοΰντυ είς τήν φυλα
κήν, Ούτος δέν είχε φανόν, κοίτοι τήν πρωΓαν διαμαρτυρόμενος 
Ελεγεν δτι εΓχε, Ή  Τουρκική περίπολος (κανόν - κόλ) τόν συν Ελαβε, 
τόν Εκακοποίησε καί τόν ΐνέκλεισεν είς τήν φυλακήν τού Διοικητη
ρίου. Τήν άλλην ήμέρσν άπέλύθτ, άλλ’ ήρνήθη νά όναλόβη ύπηρε- 
αίαν. Καλεν τοέτον ή Δημογεροντία καί προτρέπει νά Εξακολού
θηση τό καθήκόν του, Εκφράζουσα συνάμα τήν λύπην της δι’ δσα 
συνέβη σαν κσί βεβαιώσασα αύτόν, δτι θά γίνουν αί δέσυσαι παρα
στάσεις παρά τώ Καϊμακάμη. Ό  Ν. Τσιρώνης μένει άνέν&οτος Τ έ 
λος δέχεται Εφ' Βουν τ έ  έκφρασθή έγγράφως ή λύπη της Δημογε
ροντίας διά τό έπειαάδιον, ήτις ΐόχαρίστως δίδει τοίοΰτον έγγρα
φον διά πράξεώς της ιης Π-2-1869 καί τό Επεισόδιον λήγει, Ή  έμ
μονή σϋιη τοΰ διδασκάλου δέν ώποδίδεται ύπ’ Εμού είς Εγκεφαλι
κήν μόνον Ελαττωματικότητα αύτοΟ, Τήν Εποχήν Εκείνην τά ήθηήοαν 
αυστηρά καί κύριον γνώρισμα και προσόν'Απαραίτητον ποντός άτό· 
μου, πολύ δέ περισσότερον τού διδασκάλου, ήτο ή ήθική. Αί Εφο- 
ρίαι άπήτουν παρά τ έ ν  διδασκάλων καί πιστοποιητικά καλής δια
γωγής. Καί είς τό καφενεΐον άκόμη ό διδάσκαλος οπανίως Ενεφανί- 
ζετο καί Εκάθητο κσσμίως. Χαρτοπαιξία, κυβοπαΐξία κ.τ.λ. ήσαν θα
νάσιμα σφάλματα καί Ασυμβίβαστα πρός τό Επάγγελμά του. ‘Η πε· 
ριβολή του, έστω Εκ τής πολυκαιρίας ΑπεχρωματισμΕνη. έπρεπε νά 
εΤναι άψογος καί καθαρά. Τό πεοιλαιμιον (γιακάς) σκληρόν, Ικ κα
ουτσούκ, ύψηλόν μέχρι τ έν  σιαγώνων, είς βαθμόν, ώστε νά προσ- 
βλέπη κατ' εύθεΐαν Εμπρός, χωρίς νά δύναται νά κώμη στροφήν τής 
κεφαλής εάκόλως. Έ κ  τής αύτής ούαίας Επρεπε νά ώσι καί tp  έπι- 
μώνικα (ρεβερισ), τά όποια μέ τήν παραμικρόν κίνησιν Ετριζον. ώς αί 
Αμσξαι τής Αμαξοστοιχίας τής Γάλλο - Ελληνικής Εταιρείας! Έάν, 
λοιπόν, διεδί&ετο, κσί 6ή Εξωγκωμένα, άτι ό Τσιρώνης, ό τόσον 
άριοίος διδάσκαλος, γνωστός Εν Άδελφότητι Κωνσταντινουπόλεως 
καί ώπώση τή Θράκη, συνελήφθη ύπό περιπόλου τήν νύκτα, άγνω
στον ποΰ καί διά ποίαν αίτίαν καί πώς έφωρώθη, ποία ή θέσις του ; 
’Ήτα δυνατόν νά άποτελέση τούτο άφορμήν σχολίων καί στιγματι-
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σμοΰ διά κατραμώματος τής έξώθυρας του, δπως ύπήρχεν ή συνή
θεια τήν Εποχήν έκείνην, νά στιγματίζουν τούς βιοΰντας άρρεναςκσί 
θήλεις έκλυτον βίον, Καλώς, έπομΐνως, έπραξε, χωρίς δμως καί νά 
είναι τελείως ώνεπηρέαστσς έκ τής παθήσεώς του, ή όποια άργότε- 
ρον ζωηρώς έξεδηλώθη, ζητήσας καί έπιμένων εις γραπτήν έκφραοιν 
λύπης τής Δημογεροντίας Συνεχίζεται ή Εργασία τοΰ Τσιρώνη όμα- 
λώς καί παρουσιάζεται σίτος πρός τήν συνεδριάζουσαν Δημογερον
τίαν τήν Αύγουστον 1090 (συνεδρίπσις λ δ )  καί προτείνει δημιουρ
γίαν ΖΓ τάξεως άναλαμβάνων αυτός τήν διδασκαλίαν της ώς αριστος 
'Ελληνιστής καί διά τήν έξεόρεσιν χώρου προτείνει δπως ή Α' τώ- 
ξΐς διαιρεΟή εις 2 τμήματα καί διανεμηθούν είς τά 2 νηπιαγωγεία. 
Ώ ς  πρός τό προσωπικόν, λέγει, θά μείνη τό ίδιον ώφοΟ θα διανε- 
μηθή ή πρώτη τάξις. Ή  πρότασις τοΟ Τσιρώνη κρίνεται όρθή καί 
διά τό συμφέρον τοΰ τόπου καλάν εΓναι νά ίβρυθη Ζ' τάξις, ώστε τά 
τέκνα ιών Δημογερόντων νά άπαλλαγοΰν τής προ γυμνασιακής τά- 
ξεως. ήτις έπρεπε νά διανυθή έν Άδριανουπόλει. Ή  ιδέα τοΰ κ. Τσ ι
ρώνη είναι μέν ύπέροχος, μάς κάμνει όμως κατάπληξιν ή διαίρεσις τής 
A J τάξεως καί διανομή της εις τά 2 νηπιαγωγεία βπου βεβαίως, θά 
έδι&άσκοντο ύπό τών νηπιαγωγών τήν πρώτην άνάγνωσιν, χωρίς 
νά οκέπτωνται ΰτι διά παντός κατεοτρέφετο ή τάξις αιϋτή, ή όποια 
θέτει βάσεις καί άπαιτεΐ τόν πλέον πεπειραμένοι διδάσκαλον καί 
οιϋχί τόν τυχόντα ή νηπιαγωγούς ξένους πρός τήν διδασκαλίαν τής 
πρώτης άναγνώσεως άπαιτούσης ύπομονήν, έπιμονήν καί τέχνην, 
ψυχολογίαν τοΰ παιδιού, γνώσεις περισσοτέρας άπό δσας χρειάζε
ται ή διδασκαλία τής Τ ' καί προσγείωσιν τοΰ διδασκάλου είς τό Επί
πεδον τοΟ παιδιού κ.τ-λ., καθ’ δΐι άποτελεΐ ιήν βάοιντής περαιτέρω 
πνευματικής έξελίζΐω ς αϋτοΰ. Τότε δμως Επεκράτει ή γνώμη, καί 
ίσως νά έπιτρατεϊ καί τώρα εις τινας, ότι ή διδασκαλία τής πρώτης 
είναι δυνατόν νά άνατίθηται εις ιόν μάλλον άδαή καί πρωτόπειρον 
διδάσκαλον. Επειδή ό διδάσκαλος Γεώργίος Δαμβαλακίδης μέχρι 
τής άφίξΐως τοΰ Τσιρώνη ήτα διευθυντής, πολλάκις παρατηρηθείς 
διά πλημμελή έκτέλεσιν ιών καθηκόντων ταυ, τώρα δέ γίνεται υφι
στάμενος καί £χων φαίνεται τό φίλερι, έξ ο ί  έδημιουργήθη άτμό- 
σφαίρα οόχί τόσον κολακευτική τής πολιτείας του, μ.ή άνεχόμενος 
δέ τήν έκδήλωσιν ΟαυμασμοΟ καί εύχαριστιών πρός τόν Τοιρώνην, 
έπιθυμήσαντος νά έξυγιάνη τήν πα.δείαν μέ συστήματα νεωριστικά, 
ύποβάλλει παραίτησιν, ή όποια γίνεται εύχαρίστως δεκτή καί ζητεί
ται άπό τήν ’Αδελφότητα ώντικαταστώτης. Ή  ’Αδελφότης δέν ένέ- 
κρίνε τήν δημιουργίαν Ζ' τάξεως, διότι δέν ένέπιπτεν είς τόν σκο
πόν, τό όποιον έπεδίωκε καί ουνιστφ τήν πρόσληψιν ώς δίδασκα-
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λίσσης τής 'Ελένης Άντώνογλου, άποφοίτου τών Ζσριφείων Διδα
σκαλείων Φιλιττπουπόλεως. Έ ν  τφ μεταξύ Βμως ό Τσιρώνης είχε με- 
ταβή εις Κωνσταντινούπολή πρός αυνεννόηαιν αύτοπροσώπως, ή 
δέ 'Αδελφότης στέλλει έπιστολήν πρόςτήν Δημογεροντίαν συνιστΟσα 
νά μή προέλθη £ίς μεταρρυθμίσεις τιρίν ή έπιστρέψη 6 Τσιρώνης. 
'Ολίγον άνωτέρω εί&ορεν διοριξομένην, τη συοτάσει τής Φιλεκπαι
δευτικής 'Αδελφότητος, τήν Ελένην Άντώνογλου, Τώρα διορίζεται 
καί ή άδελφή της Άθηνά, Τά άρχεια τίης Μητροπόλεως όμιλοΰν έκ- 
θύμως όπέρ τών δύο αυτών διδαακαλίσσφν, πολλά άποδωσασών είς 
τήν έκπαίδευσιν. Ηύν εύρίσκονται έν ζωή εις γήρας βαθύ, ώς συν
ταξιούχοι έγκατεστημένσι εις Χρυσούτιολιν. δπου είργάσθηααν τά τε
λευταία έτη τής ύπηρεάίας των. Άπό τοΟ 1830 καί διά τής ύπ’ όριθ- 
σμβ' άποφάσεως τής Δημογεροντίας τής 1ης Σεπτεμβρίου, ή 'Αστική 
Σχολή όνομάζεται Ροδοκανάκείος ’Αστική Σχολή Διδυμοτείχου, χΐ- 
μηθεισα έπ' όνόματι τοΟ έκ Χίου καί έν Μασσσλίφ εύδοκίμως 
έμπορευομένου Θεοδώρου Ροδοκανάκη, Ούτος έζήτηοε μίαν Κοινό
τητα πτωχοτέραν, ϊνα ένισχύση αύτήν καί ύπεδείχθη ή τού Διδυμο
τείχου. Ήρχιοε τότε έμβάζων λίρας 100 'Οθωμανικός κατ’ έτος διά 
τά έκπαιδευτήρια τών άρρένων. ^Ητο, έπομένως, έκδήλωσις ευγνωμο
σύνης ή όνομασία τής σχολής μέ τό όνομα τοΰ τόσον μεγατίμου 
καί πατριώτου αύτοΟ άνδρός, Έκορώζονται πρός αύτόν εόχαριστίαι 
τής Δημογεροντίας καί Μητροπολίτου καί γράφουν συγχρόνως πρός 
τήν 'Αδελφότητα, ϊνα μεσολαβήση παρά τφ Ροδοκανάκη καί αύξηση 
τήν έπιχορήγησιν (κώκιστσ πράξαντες) έπί τφ σκοπφ τής έιτιοκευής 
τοΰ Διδακτηρίου, τό όποιον ήτο είς κακήν κατάστασιν, καθ’ ά άνέ- 
πτυσσεν ή Δημογεροντία έν ιδιαιτέρά έκθΐσει. Ε π ’ αΰίοΟ τι ένήρ- 
γησεν ή ’Αδελφότης δέν έγνώοθη, Τό βέβαιον είναι, ότι. είτε Ιλαβε 
γνώσιν τής παραλόγου καί παραδόξου αύτής αίτήσεως ό Ροδοκανά- 
κης είτε όχι, δέν έπαυσεν έπΐ πολλά έτη ν' άποστέλλη τακτικφς καί 
άνελλιπώς τό ΙΟΟλιρον καί μέχρι τού θανάτου του, ώστε ή Κοινό- 
της νά δύναται νά συνΐηρή τά σχολεία,

’ ϋ̂ΐέμ/ΪΗΐΐ'ίς Τονρκιχοΰ Κράτους εις Έκχληΰίας κπΐ Σχολεία, — 
Είπομεν εις τήν άρχήν τής παρούσης πραγματείας βτι ή ήσυχία 
ένός τόπου καί ή πνευματική του έξέλιξις δέν έξηρτάτο άπό νόμους 
καί. προνόμια, παραχωρηθέντα ύπό τοΰ κατακτητοΰ καί κατά και
ρούς υπό άλλων αϋτοκρατόρων τή έπεμβάσει τών Μεγάλων Δυνά
μεων, πρός έξυπηρέτησιν βεβαίως καί τών συμφερόντων τοΟ Κρά
τους των, άλλά κυρίως όπά αύτούς τούς σουλτάνους ή διοικητάς τών 
διαφόρων διαμερισμάτων κ,τ,λ. Όοα Βαλή ν Άδρισνουπόλεως, δστις 
διώκει τόν τόπον κατά τό δοκοΟν, μεροληπτικώς 6πέρ τών Βουλγά-
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ρων καί κατά τοΟ Ελληνικού στοιχείου, ώς θά ίδωμεν παρακάτω. 
Κατά τό 1890, έποψήν τοΟ Φθινοπώρου. γεγονός άξιον λόγου, παρα- 
γνώρισις δηλονότι τών δικαιωμάτων τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, 
άναστατώνει τά Πατριαρχεία καί γενικώς τόν υπόδουλον Έ λ λ η ' 
νισμόν. Ή  ύπόθεσίς εχει ώς έξης : Τόν άπομακρυνθέντσ, διό λόγους 
πολιτικούς, Πατριάρχην ’Ιωακείμ Γ 'Γ πστριαρχεύσσντα μετέπειτα έττί 
πολλά έτη, μέ μαεστρίαν πραγματικήν ύπέρ τοΟ γένους πολιτευ- 
θέντσ, ώς καί τόν οι' άλίγον χρόνον πστριαρχεύσαντα διάδοχον αϋ- 
ΐοΰ και παραιτηθένχο: λόγφ νόθου ’Ιωακείμ Δ', διεθέχθη ό έξ Άδρια- 
νουπόλεως Διονύσιος Ε'. Ούτος μετήρχετο πολιτικήν φιλώτουρκον, 
όλλ ' ή τών πραγμάτων βία ύπεχρέωσεν αϋτόν νά έλθη εις όξυτάτην 
άντίθεσιν μέ τήν Κυβέρνησίν. ’Επί τής Πατριαρχίας αύτού πολλαι 
ένηργήθησαν, ύπό τών πολιτικών καί δικαστικών ‘Αρχών τοΟ Κρά
τους, έπεμβάσεις άθέμιτοι εις βάρος τής έκκλησισστικής διοΐκήσεως. 
Οί Λήωσμεθσν ί δικασταϊ ήρχισαν έκδίδοντες άποφάσεις διαζυγίων 
είς όρθοδόξους. Τοθτο ήτο πράξις άνχιβαίνουσα είς τά χορηγηθέντα 
προνόμια καί τά πρό όλίγων έτών έξσγγελθέντα Αύτοκρατορικά δια' 
τάγματα, Ό  Πατριάρχης Διονύσιος διαμαρτύρεται έντονώτστα είς 
τήν Αύτοκρατορικήν Κυβέρνησιν καί άποφάσει τής Ιερός Συνόδου 
διατάσσει, είς ένδειξιν διαμαρτυρίας καί πρός ίκφοβισμόν τής Πύ
λης, τήν όργίαν τών έκκλησιών καί τήν πσΟσιν πάαης ιεροτελεστίας 
μέχρις ύποχωρήοεως τοΟ Σουλτάνου, Αί έκκλησίαι έκλεισαν έπί 
τρίμηνον περίπου· Κ<χί ήκολοάθησσν, πρός έπΐΐαοιν  τής έντνηφ&έως 
τού κινήματος, καί τά σχολεία. ‘C άπομακρυνθείς Πατριάρχης Τωα' 
κείμ Γ ’ , κατΐκρινε τήν πράξιν αύτήν ώς έ πίφερου σαν σάλον πολιτι
κόν προσωρινόν άνευ άποτελέσματος, δνομάσας αύτήν άπεργί αν. Τά 
κίνημα τοΰτοάπέληξε τή έπεμβάσει τής Ρωσικής Κυβερνήσεως ύπέρ 
τών Χριστιανών. Ό  Σουλτάνος πιεσθείς προφανώς ύπό τής Πέτρου- 
πόλεως έζήτησε παρά τοΰ Πατριάοχου, διά του έμπιστου ιδιαιτέ
ρου (ατροΰ αϋτοΟ Μαυρογένη - πασά, τήν λύσιν τής άπεργί ας, ύπο- 
σχόμένος έπί τώ λάγω τής τιμής του Βτι θά έσέβετσ τό καθεστώς 
τής έκκλησίας. Ό  όμογενής ιατρός παρουσιααθείς είς τά Πατριαρ
χεία διεβίβασε τήν πρότασιν αύτήντοΟ Σουλτάνου πρός τά συνέδριά- 
ζοντα μέλη τής Συνόδου προτρέπων αύτά νά δεχθούν τήν πρότασιν 
πρός παΟσιν τοΰ σόλου. 'Ιδιαιτέρως δμως κατά τήν έξοδον έκ τής 
αιθούσης τών συνεδριάσεων καλεί τόν Πρωϊοούγκελλον Γραμματέα 
καί συνιστφ νά διαβιβάση πρός τόν Πατριάρχην νά έμμείνη είς τάς 
άπόψεις του μέχρις όλοκληρώσεως τού αίτήματος καί δντως τό Πα* 
ιριαρχεΤον σθεναρώς έπιμεΐνσν έπιτυχε τήν γραπτήν παραδοχήν τοΟ 
αίτήματος άπό τόν Σουλτάναν. Έ ν φ , λοιπόν, οί Χριστιανοί τήν
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έσπέραν τής παραμονής ιών Χριστουγέννων, παρά Τά έπίκρατοΟντσ 
έθιμα, κατεκλίθησαν περίλυποι. διότι &έν θά έγείροντο τό μεσονύ
κτιον νά τελέσουν τήν μεγάλη ν έσρτήν τής γεννήσεως τοΰ Σωτή- 
ρος καί παρακολουθήσω σι τήν θείαν λειτουργίαν, άκούουν χαρμο- 
σύνους κωδωνοκρουσίας κσ! έγερθέντες διαπιστώνουν δτι καλούνται 
είς τήν έκκλησίαν, κατά τά πάτρια, έπελθσύσης άνακωχής μεταξύ 
Πύλης καί Πατριαρχείου, όπως γράψει έν τή ιστορία του τόμος Σ' 
σελίς Π ό άείμνηστσς Γίαπαρρηγόπουλος, Οί Χριστιανοί έμ
πλεοι χαράς καί μέ δακρυβρέκτους όφθαλμούς κατακλύζουν τάς 
έκκλησίσς, έπειτα άπό διακοπήν πάοης ιεροτελεστίας έπί τοσοθτον 
χρόνον, καί γίνεται κατσνυκτική λε.τουργία έπί τώ χαρμοσόνω γε- 
γονότι τής γεννήσεως τοΰ Χριστού καί τής νίκης τοϋ "Εθνους, ήτις 
διεβφάσθη έκ Κωνσταντινουπόλεως τηλεγρσψικώς πρός δλας τάς 
Μητροπόλεις τής Έπικρατείας τήν νύκτα έκείνην. Μόλις όμως 
ήρχισε νά άνατέλη τό σωτήριον έτος 1091, ό Βαλής 'Αδρίανσυπό- 
λεως. Οι' ένός έγγράφου του ύπ’ άριθ. 224, χρονολογσυμένου δήθεν 
άπό 11 Σεπτεμβρίου 1S90 διστάσσει τήν Μητρόιιολιν, δπως πάντες οί 
έκφωνούμενοι λόγοι ύπό διδασκάΛων έν ταϊς έκκληαίαις, ταΐς έξε- 
τάοεσι καί Γυμνασίοις, έστω καί ύπά μαθητών όκόμη, έπικυροΟν- 
ται ύπό τής έκπαιδευτικής έπιτροπής Άδρίανσυπόλεως, Ό  σατανάς 
Βαλής, μαινόμενος κατά παντός "Ελληνικού, Εφεύρισκε πάντοτε 
τρόπους νά πικραίνη τούς ραγιάδες "Ελληνας. Ε ξ έ λ ε ξ ε  λοιπόν, τάς 
ίεράς ταύίας ήμΐρας τών Χριστουγέννων καί Φώτων νά στείλη τήν 
διαταγήν διά νά χύοη δηλητήρισν ίίς τήν εάθυμίαν τών Ελλήνων 
καί νά μειώαη τήν σχηματισθΐΐσαν ευμενή έντύπωσιν αύτών έκ τής 
έπαναλειτουργίας έκκλησιών καί σκολείων. Ό  Καϊμακάμης ευτυχώς 
δέν έσπευσε νά κοινοποίηση τήν διαταγήν ταΰτην είμή μετά τό τέλος 
τών έορτών. Οί διδάσκαλοι, ώς ήτο έπόμενσν, συνεμορφώθησαν καί 
ό δαίμων Βαλής ού&έν τά &£ΐΐκύν έπέτυχε διά τής άνωΐέρω  διατα
γής tou. Ή Κοινότης κατόπιν τής ευνοϊκής ύπέρ τών Ελλήνω ν λύ- 
οεως τής όργιας, συγκροτεί δικαστήριον πρός έπίλυσιν πασών τών 
ύποθέσεων ιών άναφυομένων μετοξύ συζύγων άλλά καί περιου
σιακών, διαθηκών κ.τ.λ, Τά δικαστήρια ταΰτα έξεδίκαζον τάς υπο
θέσεις μέ συγκρότησίν tow έκ τών πρός τοθτο έκλεγομένων δικα
στών καί έφοροδημογεράντων προε&ρεόοντος πάντοτε τοΟ Μητροπο
λίτου ή τοποτηρηίοΟ αύΐοΰ. Παρίσταντο κατά τάς Βίκας καί συνή
γοροι ύπερσσπίσεως καί πολιτικής άγωγής. Διήρκουν πολλάκις αί 
δίκαι όλοκλήρους ή μέρας καί πολλαί τών άποφάσεων έφεσιβάλλοντο 
ή άνεκόπτοντο. Διά τής ύπ' όριθ. ΣΗΒ'συνέδριά σεως τής 1 Φεβρουά
ριου 1891 άποφασίζεται νά σταλή είς τόν Ρσδοκανάκην εύχαριατή-

«ΘΡΑΚΙΚΑ^ 7



96 Λ. λΤΑΝΑΛ'Α, Αί&Μκάλνί/

ριος Επιστολή καί νά ζητήοη τήν φυτογραφίαν του ή Δημογεροντία. 
Διά δέ τής νσε' Β Φεβρουάριου IBS) άποφώσεως ζητεί ή Έφορσδη- 
μογεροντία εκδοσίν Αΰτοκρστορικοδ φίρμανίσυ άνεγΕρσεως σχολάς 
έν τή συνοικία Κουγιουμτζή Τοιαύτη Ενέργεια, είναι γνωοιόν, δπ 
προηγήθη άλλά, κατόπιν σατανικών Ενεργειών τοΟ Βαλή Εματαιώθη. 
’Em τούτφ ένήργησε και &ΓΙκδοσ*ν διαταγής Αύτσκρατορικής, Απει
λητικής τρόπον τινά, ήτις κοινοποίηβείσσ διά τών Πατριαρχείων, ώς 
γενική Εγκύκλιος αύτών άνεγνώσθη έν τή Σνη' συνεδριάσει τής 2ας 
Φεβρουαρίου 13 9 1 φέρουσα τόν άριθ. 322, Αϋτη eTvql μέν πατριαρ
χική καί παραινετική, Αλλά διαφαίνεταί καθαρώς είς αύτήν ή Ενέρ
γεια ιοΰ Βολή, ώς Απειλή τής Ηυβερνήσεως, εχει δέ ώς Εξής :

«Έπΐ δέ τών σχολικών άψειλει προσέχειν α) έν τή Εκλογή τής 
Εφορίας γενομένη ύπά τήν προεθρείσν Αυτής (τής Σεβοσμιότητος 
6ηλ.)ί Βπως καταρτίζηται Εκ προσώπων τίμιων καί ά πολαυάντων τής 
άγαθής ύπολήψεως τής Κοινότητος καί Μητροπόλξως, υποχρεών 
δντων Εργάζεσθαι ύπό τήν προεδρίαν Αύιής ή τού ίδιου Επιτρόπου, 
β) Έν  τή Εκλογή τοΟ προσωπικού, τών διδασκάλων, γενομένη έν 
συνεδριάσει τής 'Εφορίας, Βπως ωσιν ούτοι ού μόνον εΰπαίδευτοι 
Καί δόκιμοί περί Γό δίδασκα Α ικόιτ σϋτών Επάγγελμα, άλλα καί χρη
στοί. φιλότιμοι φρόνιμοι, τύποι ήθικής καί ύπογραμμύς άγιους μορ- 
φώοεως και ούτως έγκρίνειν αυτούς καί εφοδιάζει κατ' έτος 6t’ ίδιου 
Αύτής Ενδεικτικού, γ) Μελετών όφείλει τά προγράμματα τών μαθη
μάτων λίαν προοεκτικώς, ϊνα μή τι ύπώρχη τό άπά&ον, ου μόνον 
Υοΐς πολίϊΐκοίς καθεστώσι άλ^ό καί τη διανοητική Αναπτύξει καί 
ήθική καί θρησκευτική διαπλάσει τής μαθητιώσης νεότηιος καί Ακο
λούθως έπικυροΰν ταΰτα, άναλογιζάμεναι ιάς εΰθόνσς Ας μόνη φέρει 
Ενώπιον τής Εκκλησίας κοί Σεβαστής Κυβερνήσεως^·,

’Εν τή (δίφ συνεδριάσει Εκλέγονται μέλη τής Επαρχιακής Εΐιιτρσ- 
ΐτής οί κ, κ- Β Τζαννής, Κ. Γεωργίου, Δ. Ψαλτόπουλος, Πέτρος Πα- 
ναγιώτου, Τηλέμαχος Ίατρόπουλος (Χεκίμογλους) καί Π. Τσαβδά- 
Ρας. Ώ ς  Αποτέλεσμα τής Ανωτέρω άναφερομένης Εγκυκλίου, Εκδο* 
ήείοης κατόπιν Βεζυρικής διαταγής, ύπήρΐεν ή Ακολουθήαασα αυνε- 
δρίασις Σξα' τής 10 Μαρτίου, κιιβ' ήν παρέστησαν καί τά μέλη τής 
νεωστί Εκλεγείοης Επαρχιακής Επιτροπής καί δίδονται αί δέουσαι 
Βιαταγαί ύπό τού Μητροπολίτου πμός τούς διδασκάλους, νά προσ- 
κομίσωοιν είς τήν Μητρόπολιν τά συστατικά των. τά συμφωνητικά 
των, τούς τίτλους σπουδών καί προγράμματα τών διδασκομένων 
μαθηαάτων. Αί διδσσκάλισσαι τοϋ Παρθεναγωγείου ύποβάλλουν αί
τησή πράς τήν *£φσρ ο όη μ ο γερ a νιίαν καί ζητούν άποζημίωσιν διάτι, 
Καίτοι έπληρώθησαν διά διδασκαλίαν Δ ' τάξεως, έδίδαξαν καί Ε'.
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Έ ν 6έ τη σοα' συνεδριάσει τής 5 ΛΐαΤαυ 1691 άναγινώσκεται αιτη- 
σις τοΰ διδασκάλου τής Αστικής Σχολής Δ. ’Αγαθού, ζητσΰντος ινα 
τώ πληρωθώσιν οί καθυστερούμενοι μισθοί έιιί ιή βάσει ιών 50 λιρών 
έιησίως, ώς συν&φώνησε, γράφει, μετά τοΰ διευθυντοΰ Γσιρώνη. Ό  
Τσ<ρώνης δμως άρνεΐται τα πάντα και ή αιτησις άπορρίπτεται ώς 
διαφεύγουσα τής άρμοδιότητσς τής Έφοροδημαγεροντίας. Ή  συνε- 
δρίασις σογ' καθορίζει νά ΰρχωνται αί προφορικοί έξετάσεις τήν 
26ην Μαΐου καί νά τελειώνουν τήν ΙΟην ’Ιουλίου, ούτε πολύ αΰτε 
δλίγον 45 ήμέρας περίπου, Ό  Ιψιάλτης αύτάς τών έξετάοεων έπί 
αίώνα σχεδόν έψόβιζε μαθητάς καί μαθήτριας μέχρις δτου κατηργή- 
Θήραν ιτέν αί προφορικαί, μηδέν άπο&ί&οΟοαΐ καί οϋ&ένοτ σκοπόν έξυ- 
πηρετοΟσσι. έμειναν ΰμως αί γραπταί καί θά ύφίστανται ε(ς ιά &η- 
μοτικώ σχολεία μέ μειωμένην σημαοίαν καί σκοπόν, αύσιηρόταται 
&έ εις τά Γυμνάσια. ’Επειδή καί ό γράψων ταΰτα έζησε τήν πρά 50 ε- 
τίας ζωήν τοΰ έξεταζομένου μσθττοΟ, έποχήν, καθ' ήν ή διάρκεια 
τούτων ήτο περιορισμένη είς όλίγας ήμέρας, ώλλ' εις αύστηρότητα 
σκληρότατοι, όμσλογώ, άτι άκόμη εις τήν λέξιν έξέτασις μέ κατα
λαμβάνει φοβία. Αί γραπιαι διήρκουν ϊόσας ήμέρας, δσα ήσαν τά 
μαθήματα, ΈτακτοποιοΟντο κατ’ αύτάς οί μαθηται μέ πάσαν προ
σοχήν καί αυστηρότητα έναλλάξ ή καλύτερον άναμιζ τών διαφόρων 
τάξεων, ΰπό τοΰ διευθυντοΰ καίδιδασκάλων, γνωματευόντων διά τήν 
κατάλληλον θέσιν ένός έκαστου. Εις δηλ, τής Γ',  μετά είς τής ΣΤ', 
έπειτα, εις τής Δ' καί ουτω καθ' έζές, ώστε νά μή ουνδέωνται μαθη- 
τσι τής ιδίας τάξέως οΰιε νά έρχωνιαι εις έπαψήν καί βεβηλώσουν 
τώς έξετάσεις. Τό θέμα έ&ίδετο διά ζώσης φωνής ή γραπτώς έπί τοΰ 
πίνακας, άλλά μονολεκτικώς Tt. χ. ΰ Λυκούργος, οί Σταυροφορίας 6 
Κίμων. ό Θησεύς, Περιλήψεις ή έρωτήσεις έσήμαινον βεβήλωσιν τής 
ίερότητος τών έξετάοεων. Έπιτήρησις οχι έπιεικής. Κέρβεροι οί διδά
σκαλοι καί ή παραμικρά κίνηοις. χαρακτηριζόμενη ύποπτος, ήτο ίκανή 
νά καταδικάση τόν μαθητήν τελίσι&ίκως. Ιΐλέμματα διδασκάλων 
βλοσυρά, έτοιμα διά καταπέλτην. Έπράκειτο προφανώς περί τών μυ
στικών τής άτομοβόμβας. Συνελλέγοντσ τά γραπτά, έπί τών όποιων 
έγίνετο ή διόρθωσις καί τών όρθογραψικών λαθών, προκειμένου περί 
ίσταρίας ή γεωγραφίας καί άλλοίμονον είς έκεΐνον δστις παρέλείπε 
νά θέση έπί τοΟ ρ τήν δοσεϊαν. άψεΰ ή λέξις ήρχιζεν έκ τοΰ ρ. Ή  βα
ρεία δέ έπρεπε νώ διακρίνηται καλώς τής άξείας, άλλως ήτο λάθος 
σοβαρόν. “Οσον αάστηραί καί άν ήσαν αί γραπτοί έξετάσεις δέν 
□ υνέθλιβον τόσον τήν ψυχήν τού μοθητσθ, διότι έπί τέλους, ϊγραφεν 
ΰ.τι έκ τής άποστηθίσεως άπέμενεν είς τήν μνήμην του, ένώ τρομε- 
ραί, ώς πραγματικός έφιάλτης, άπέβαινον αί προφορικαί, ‘Ημέρας
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άλοκλήρους έν καιρώ θέρους, όπό καύσωνα 35 ■ 38 βαθμών, έστιβαγ- 
μένοι ΐπί πολυέδρων καί ανθυγιεινών θρανίων, ένώπιον όλων τών 
παραγόντων τοΰ τόπου, σοφών καί μή, πάντων καί πασών, ή έξετα- 
στική έπιτροπή, άποτελουμένη έκ 4 ■ 5 προκρίτων tflq πόλεως, συγ
κροτεί τό Στρατοδικεΐον I... έν κοιρφ πολέμου μέ κατηγορουμένους 
τούς έξεταζομένους μαθητάς. Περίρρυτοι ίδρώτος οί δυστυχείς, πρσσ- 
παθοΟν νά ένθυμηθοΰν όλα τά διδαχθέντα κεφάλαια Βλων τών μα
θημάτων, Ιστορίας, θρησκευτικών. Γεωγραφίας κ.τ. λ, καί μέ τήν σει
ράν ήρωτώντο μονολεκτικώς όχι ΰφ’ ένός τών μελών, άλλά ύπά πάν
των ιών έξεταστών, οΐιινες ήθελαν νά έξαντλήσουν όλην τήν 
δεινότητα καί πολυμάθειάν των άφοΟ καί αύτοί έξητάζσντο 
τήν στιγμήν έκείνην όπό τοΰ λαού περί τής κσταλληλόιητός των διά 
τό υψηλόν τσΰτο έργσν. Ό  μαθητής Απήγγειλε τό κεφάλαιον τροχά
δην, μέ τήν προβολήν όμως μιάς ίρωτήσεως ή ένός λάθους έκ λησμο
σύνης, ήρχιζεν ό δυστυχής τό μάθημα έξ άρχής, τούτο θέ έπαναλαμβώ- 
νετομίαν καί δύο καίτρεΓς φοράς, διότι πλήν τής ώποστηθίσεως δέν έ- 
γινετο ούδεμία βσθεϊα έπεξεργασία κατά τήν διδασκαλίαν. "Ολοι 
ήρώτων κάτι καί ό είς τών έξεταστών αυνεπλήρωνε τον άλλον, τό 
6έ βλέμμα τοΰ μαθητου ήτο ύποχρεωμένον νά στρέφηται πρός πάν- 
τας, ϊνα βεβαιωθή άν ώπήντα όρθώς, Αί άπαντήσεις έπρεπε νά 
έχουν τάνον ζωηρόν, εις ένδειξιν ί5τι κατέχει τό μάθημα, Ούδόλως 
διέψερον άπό τήν έξονυχιστικήν έζέιασιν πρός άνακάλοψιν έγκλή- 
ματος. Κάθιδροι οί έζετσσταί καί οί μαθητοί, άλλά καί τύ κοινών 
έκ τοΰ συνωστισμού, έταλαιπωροΰντο όλοι έπί ήμέρας, άν δέ τις τών 
μαθητών δέν άπήντα εϋατόχως, ήχούοντο θυμηδίαι, μυκτηρισμοί καί 
καγχασμοί. Ό  διδάσκαλος τής τάξεως, ίστάμενος όπισθεν ή παρα- 
πλεύρως τής έπιτροπής, ήλλαζε τάθε δευτεράλεπτον μορφασμούς 
καί χρώμα, άναλόγως τών άπαντήσεων ιών μαθητών, διότι έξηρ- 
τάτο ή όπαρξίς του ώς διδασκάλου καί οικογενειάρχου διά τόέπιόν 
έτος Έ ά ν  παρενέβαινέ ποτέ, πρός διευκόλυναιν ιών μαθητών όΓ 
άστοχον άπόντησιν, έν βλέμμα βλοσυρόν τών έξεταστών άνεκάλει 
αύτόν εις τήν τάξιν, Καί τό άνωτέρω μαρτύριαν, κατά τήν πρό άλί- 
γου διατυπωθεΐάαν άπάψασιν, θά διήρκει 45 ήμέρας, Αί προφορικοί 
αυται &ρκιμασίαι κατηρΥήθησαν, ώς θά ίδωμεν, μετά εικοσαετίαν. 
Οί έφϋροδημογέροντες, άφοΟ έ πραγμα τα ποίησαν τό έτος τούτο τάς 
πολυημέρους έξονυχιστικάς έξετάο&ις, διά προσώπων ξένων καί 
άμερολήπτων, έξέδωσσν τά ώποτελέσμσια μέ αυνείδησιν καθαρόν, 
έλσψράν, όχι βεβαρυμένην &Γ άίχκιών καί μερολήψεων, έγραψαν 
εις τήν 'Αδελφότητα, δτι όλοι έμειναν ευχαριστημένοι άπό τήν μά· 
θησιν τών μαθητών καί τήν φιλεργίαν τών δι&ασκάλων, πλήν τοΟ
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διδασκάλου Άγάθοΰ, διότι, φαίνεται, ά «άγαθός* αύτώς διδάσκαλος 
ήτο παρεξηγήσιμος καθ’ δτι δέν κατώρθωσε νά προσαρμοαθή μέ τάν 
θεατρινισιιόν, όπως άλλοι, καί τήν επαθε, Παρακαλεϊται ή Δημογερον
τία νά όιορίση πάλ\ν Τήν Ελένην ^ΥΤώΥίϊγλοϋ, εις δέ τήν Θ4σ\ν τής 
νηπιαγωγού τήν Αικατερίνην Καλλίαυ- Τό Πατριαρχεΐαν έν τώ με
ταξύ ζητεί άριθμόν Βουλγαρικών οικογενειών έγκατεστημένων έν 
τή πόλει Διδυτιοτείχου καί, άφού προηγουμένως £γινεν Μρευνα έπίστα- 
μένη, όποφαοίζετοπ νά γράψη, δτι έν Διδυμοτειχω Βουλγαρικοί οικο
γένεια! δέν ύπάρχουν, άλλά μιγάδες τινες, Βουλγαρορωμαΐαι, δηλ. 
προελθοΰσαι έξ έπιμειξίας άνδρών είτε γυναικών άλλοθεν έλθου- 
σών καί έγκατασταθεισών ενταύθα καί ότι ό άριθμός τούτων δέν 
υπερβαίνει τάς 22. Ή  Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότης γράφει τήν 
εύχάριστον εΐδησίν δτι θά χορηγηθη καί. έφέτος ιό ΐΟΟλιρον ώς ένί- 
σχυσις ιών έκπαιόευτηρίων καί προσκαλούνται ύπό τής Δημογερον
τίας οί διδάσκαλοι τής πΰλεως προς άνακοίνωσίν τών διορισμών 
των (συνεδρ. ιπζ' 1 Σεπτεμβρίου 1Θ91), έξ ών ό Τσιρώνης Μ. καί Γ. 
Δασκαλότιΰυλος άποόήχσνται ττλήτ τοΰ Καβάσιλα Θεοφίλου, ζητή- 
οαντος προθεσμίαν 15 ήμερών διά νά άποφαοίση. Πράο άνσπλή- 
ρωσιν δέ τής μιάς κενωθείσης θέσεως διδασκάλου καί ψάλτου, διά 
τής άπολύσεως τού Κ, Παπαγιαννοπούλου, προσρισθέντος δια Κού- 
λελη - Βουργάζ, καλεΐ τάν Ίωάννην Άποστολίδην, παρακαλ&ΐ δέ 
καί τήν Αδελφότητα νά στείλη δύο άκόμη διδασκάλους, έξ ϋν 6 
είς νά γνωρίζη ψαλτικήν. Διά τής θύτης άποψάσεως διορίζεται νηπια
γωγός ή Σοφία Δέλιου. Την 8ην δέ Σεπτεμβρίου, καθ' ήν συνεδριάζει 
καί πάλιν ή Έψοροδημογεροντια έπί τοΰ θέματος τών διδασκάλων, 
6 Θεόφιλος Καβάσιλας έρχεται καίδηλοιοτι θά έργασθή διά τώ σχο
λικόν έτος 1891 - 1892 καί αντί τής νηπιαγωγού Χρυσής, διορίζεται ή 
’Αναστασία Σταματιάδου. Γράψει ή ’Αδελφότης πάλιν δτι πρός 
συμπλήρωσιν τών δύο κενών θέσεων τής "Αστικής Σχολής διορίζει 
τούς ’Αντώνιον Ναούμ καί Δ. Πολυχρονιάδην μέ 45 λίρας έτησίως, 
μέ τήν προσθήκην δτι ό δεύτερος τούτων ψάλλει δεξιά είς μίαν τών 
έκκληοιών τής πσΧεως

ϋφούχΑμματα Βουλγάβοαν xal Tovqxov Βαλή $ιά τήν dr^yfCOtv 
Σχολάς, — “Ως έκ τών προηγουμένων έγνώσθη. ό Μητροπολίτης Με
θόδιος καί ή Δημογεροντία άπό έτών ήγωνίζονΐο νά έκδώσουν τό 
Αότοκρατορικόν Διάταγμα περί άνεγέρσεως Σχολής τώνάρρένων έν 
τή συνοικίφ Κουγίουμτζή, δπου τό λειτουργούν άπό έτών νηπιαγω- 
γεΐον, μέ έπέκτασιν τοΰ οικοπέδου διά κτήματός τίνος ύπό τοΰ Χα- 
τζημιχαήλ παραχωμϊ^έντος. Οί Βούλγαρέ σατανι,ν,ώς ένεργήααντες 
διά τοΰ προστάτου τών Βαλή, άνατρέπουν τήν προσπάθειαν ταότην.
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Δέν χάνουν Βμως τάς έλπίδσς καί Μητροπολίτην καί Δημογερον
τία έξακολουθοΟν νά ένεργοΰν., τελικώς δέ, ώς θά ίδωμεν, έπέτυχον 
μόλις μετά τριακονταετίαν άπά τής πρώτης ουνεδριάοεως, καθ' 
ήν τό πρώτον έλήφθη τοιαύτη άπόψασις. Έ ν  συνεδριάσει Σψα' τής 
22 Σεπτεμβρίου 1891, λαβών τάν λόγον ό Σεβασμίώτατος λέγει περί 
Βουλγαρικής Σχολής, ήν προετοιμάζουν οί Βούλγαροι έν τή ύπ' αύ* 
τών άγαρασθείση ώποθήκη τών οίνων, Απέναντι τοΰ λειτουργοΰντος 
ΈλληνικοΟ νηπιαγωγείου κειμένης. "Οτι ένφ άλλοτε ή ένταΰθα Διοί- 
κησις άπέρριψε τήν α'τησιν τών Βουλγάρων, ώς παράνομον καίμέλ- 
λοοσαν νά προκαλέση ϊαραχάς, ήδη, έν γνώαει αυτής, έπισκευάζου- 
σιν ο&τοι τό μέρος «ύτό, ότι εγραψε πάλιν είς τόν Βαλήν έκζητών 
τήν παρεμπόδισιν τοΰ έργου, προτείνει 0έ ΰπως καί οί Δημογέροντες 
ζητήσουν &ι' ώνσφοράς των πρός τάν Βαλήν, 6 π ως παρεμπσδισθή 
Λρμοδίως ή άπέναντι τής Ρωμαϊκής σχολής σύστασις Βουλγαρικής. 
Έκρίθη 6τι έπιβάλλεται ή τοιαύτη ένέργεια και συνέταξαν άναφσ- 
ράν σχετικήν πρώς τόν Βαλήν Άδριανουπάλεως. Πάς τις έννοεΐ 
τι είχε συμβή, ώσιε, ένώ ώρχικώς Βέν έ&όθη ά&εια, έκ τών υστέρων, 
οϋχί μόνον έπετράττη, άλλά καί προστασία έπεδείχθη ύπά τοΟ 
Βαλή. Διατΐ δέ οί Βούλγαροι έπροτίμησαν τήν θέσιν αύτήν και όχι 
άλλην, έπίσης είναι καταφανές. Ε?χον &ηλ. πληροφορηθή τήν άμε* 
τάκλητον άπόψασιν τής Δημογεροντίας νά κτίση Διδα κτήριον εις τήν 
θέσιν αυτήν, άλλ* &τι τό φιρμάνιον καθσστερεΐτο, καθ' ότι οί ίδιοι, 
&ιά τοΰ Βαλή, παρίστανον τά πράγματα διαφορετικά και έματαίω- 
νον τήν έκ&οσίν του, τή είαηγήαειπάντοτε τοΰ ΔιοικητοΟ τής Άδρια- 
νουπώλεως. Τήν 4ην 'Οκτωβρίου Ϊ891, γενομένης συνεδριώσεως τής 
Έψοροδημογερόντιας, άναγινώακεται έπιοτολή τοΟ τοποτηρητοΰ τοΰ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου πρώς τόν Σεβασμιώτατον, χρονολογού
μενη άπό 26 Σεπτεμβρίου, περί τής ζητηθείσης Αύτοκρατορικής άδειας 
πρός άνέγερσιν σχολής άρρένων έν τή συνοικιςι Κοσγιουμιζί) καί ή 
μετάφραοις τοΰ δευτέρου ίστιλαμίου (άποφάσεως) τοΰ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης καί θρησκευμάτων πρός τόν Βαλήν Άδριανουπόλεως, 
δι* ο ί  ζητεί πληροφορίας, άν ύπόρχη έμπόδιόν τι, πρός άνέγερσιν 
τοΰ σχολείου, καθ' ά έγραψον άλλοτε, δτι ή σχολή τών άρρένων 
έχει [κανάν χώρον (αύλόγυρος Παναγίας) δυνάμενον νά περιλόβη 
πλείονας μαθητάς. δτι ιά μέρος, 5πεο σκοπεί ή Ρωμαϊκή Κοινότης 
νά άν£γείρη τήν σχολήν, εΐναι &ώο οΐκίαΐ άφιερωθεΐσαι ύπό τοΰ 
Χατζημίχαήλ καί &ti έπιχειρεΓ τοϋτο, διά νά παρεμβάλη προσκόμ* 
ματα εις τήν Βουλγαρικήν Κοινότητα, ήτις έχει Απέναντι τήν σχο
λήν αύτής. Έπίσης άνεγνώσθη καί. έπιστολή τής Α. Σεβασμιότητας 
πρώς τόν Βαλήν, &ι’ ής συνώ&ευσϊ το ίστιλάμιον, ώς καί ή άπών'
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τησις τοΟ ένταΰθα Καϊμακάμη, ποάς τά τακρϊριον τής Α. Σεβασμιό
τητας, ότι ή Βουλγαρική Κοίνότης, ζητήσασα, έλαβεν άδειαν τοΟ 
Συμβουλίου τής Παιδείας Άδριβ νουπάλεως διά νά άνοιξη σχο- 
λεΐον έν ifj κατά τήν συνοικίαν Κουγιουμτζή οίκίςι καί έπομένως 
κάμνει ΐν αυτή έπισκευάς τινας καί βτι δεν έπίχειρεΤ έκ νέου άνέ- 
γερσιν σχολής, Ένεκρίθη, όθεν, Βπως ή Α. Σεβασμιότης ατείλη εις 
ιά Πατριαρχεία άντίγραφσν τής «παντήσεως αύτής τοΰ Καϊμακάμη, 
ώς καί τού προηγουμένου γράμματός του έν φ  ώνόμαζε τήν οικίαν, 
ήν τροετοίμαζον οι Βούλγαροί &tA σχολήν, έργοστάσιον ρακής, ώς 
καί τό μαρτυρικόν ιού Δημάρχου, ότι τό μέρος, ιό άπέναντι του πρό 
πολλών έτών λειτουργούν το ς Ρωμαϊκού νηπιαγωγείου ήτο καί εΤνα1 
έργοστάσιον ρακής. Καί παρά τάς ένεργείας ταύτας οΰδέν θετικόν 
άπατέλεσμα προέκυψε, τοΰ Βαλή Άδριανουπόλεως άνεν&ότου δντος 
ϋττέρ τών Βουλγάρων καί ύπέρ ί&ρόαεως ύπ’ αϋτών σχολής καί συνε
πώς νά γΒη έντονος διαμαρτυρία τηλεγραφική πρός τόν βαλήν ζη
τούσα τήν ένέργειαν τών δεόντων. Ό  Σεβασμιώτατος γράφει έπίοης 
πρός τόν Καϊμακάμην έσωκλείων και τήν έπιστολήν, έν άντιγρόφω, 
έν ή όνομάζεται τό μέρος, πού έτοιμάζουν οϊ Βούλγαροι &ίά σχο- 
λεΐον. Ό  Βαλής εις άπόντηοιν τοΟ τηλεγραφήματος τούτου ΒίΒει 
πράς Ίάν Καΐμακάμην έντονον διαταγήν, κοίνοποιηθεϊσαν διά τοΰ 
ύπ' άρι,θ, 158 έγγράφου ίου πρός τήν Μητρόπολιν, Βι’ ής ζητεί πί
νακα τών σχολείων τοΰ Καζα (έπσρχίας), εϊδη τών σχολείων, άριθμόν 
μαθητών καί διδασκάλων, ονόματα αυτών, ύπηκοάτητα καί προγράμ
ματα, μέ σκοπόν νά έκφοβίσή τήν Δημογεροντίαν καί Μητρόπολιν, 
νά άσκήοη ΒηλαΒή, ψυχολογικήν έπίδρασιν, ‘Η Μητρόπσλις καί ή 
Δημογεροντία μέ άπόφασίν Τ ' τής 25ης Νοεμβρίου 1091, καλούν πάν- 
τας τούς διδασκάλους νά παρουσιάσουν τά εγγραφώ των ττρύς έλεγ
χον και άναψοράν πρός τόν Βαλήν Έ ν φ  τά σχολικά πράγματα Διδυ
μοτείχου καί δή τής 'Αστικής Σχολής, ύπά τήν διεόθυνσιν τοΟ άξιου 
διευθυντοΰ Ν Τσιρώνη εβαινον όμαλώς, παραδόξως, κατά μήνα 
Μάίον ουιος υποβάλει τήν έκ τής θέσεώς του παραίτησιν πρός τόν 
Πανοσολογιώτατον "Αρχιμανδρίτην, τοπότηρητήν, τοΰ Μητροπολίτου 
εύρισκομένου ώς ΣυνοΒικοΟ έν Κίονσταντινουπάλει, έχουσαν οϋτω : 

«Μετ' άλγους ψυχής καί καρ&ίας ύποβάλλω τή ύμετέρςι πανσσιο- 
λογιότητι άπόφασιν μου, ήτις μέ λυπεί μέν τά μέγιστα, διότι εις Κοι
νότητα άγαπήσασάν με και άγαπηθεισαν, άπροσδόκητος καί παρά 
καιρόν γενομένη φανήσεται, είναι όμως σταθερά καί άμετάκλητος 
καίπερ τό μέλλον μου κα τασ τρέψε υσα, Καίτοι είργάσθην έπί πενταε
τίαν καί οι καρποί τοΰ έργου μου έφάνησαν, ώς θά φανώσι καί vGv 
κάί ύπό άλλων έξεταζομένων μαθητών μου, οϋκ οϊδά πως άπό χθές
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δΰναμις άχατανίκητος μοί έπιβάλλει τήν άπό σήμερον άπό τής Σχο
λής άτιοχώρησίν μου. Γνωρίζω κρΕίττον παντός τήν οικονομικήν μου 
κατάσταοιν, άλλά 6έν Suvauat νά άνΐιστώ ε(ς τήν δύναμιν, ήτις 
κυριεύουσα τόν όργανίσμΰν μου, άψ' ένάς μέν μοΐ έπιβάλλει τήν έν- 
τεΰθεν άναχώρησϊν μου, άφ1 έτέρου δέ μέ διαβεβσιοι έσωτερικώς, 
fin, ΘεοΟ θέλοντος δυνηθήσομαι τά φανώ ώφέλιμος καί έμαυτφ καί 
τοϊς ώπωσδήποτε τιμήσασί μβ έμπράκτως, εάγνώμων έν προοεχεΐ 
μέλλοντι Έ π ί τούτοις διατελώ Ν. Τσιρώτης».

Ό  σκαπανεύς ουΐας τών γραμμάτων, έξ όμολογιών έπιζώντων 
άκόμη μαθητών του. άλλά καί άλλων συλλεγέυτων στοιχείων, κατα
φαίνεται ότι ύπήρξε διδάσκαλος άψοσιωθεΐς ψυχή τε καίαώματι εις 
τήν άνάκτυξίν τών τροφίμων του Μετά πόσης πεποιθήσεως ώμίλεΐ, 
έν τη αιτήσει τής παρσνιήσεώς του, διά τήν συντελεσθεΐααν παρ' 
αότυϋ έργασίαν. "Η ψράαις του «θα φανώσι καί νυν όπό άλλων έξε- 
ταζομένων μαθητών μου κ.τ-λ.», σημαίνει Βτι είχε πλήρη έπίγνωσιν 
καί ουναίαθησιν τοΰ καθήκοντός του, άλλά καί φαίνεται άτι έπραττε 
καί πέραν τοΟ καλώς νοουμένου, Έ κ  τών έτησίων δέ έκθέσεων τοΟ 
Μητροπολίτου καί τής Δημογεροντίας έξάγεταί άτι οάτας υπήρξε 
όντως διδάσκαλος τοΟ Γένους, Είναι όμως, φαίνεται, νόμος φυσικός, 
υί άφοσιούμενοι εις τώ καθήκον μέχρις αόταπαρνήσεως, νύ φθείρων- 
ται ψυχή τε καί σώμαη, μέ τόν ίδιον ρυθμόν τής άφοσιώοεώς των. 
Εις τόν διδάσκαλον τοΰτον ουνέβησαν καί τά &όο ΐαυτοχρόνως. Καί 
ή ψυχή του έφθάρη καί ήτώνησε, τις οΐδε κατόπιν πόσων άντιξοοτή- 
tov, πόσων ραδιουργιών κατά τοΟ άτόμου ταυ καί δολιοφθορών τοΰ 
έργου του. άξ άντιζηλίας, ίσως, έ παγγελματικής, έκ τής μή άναγνω- 
ρίσεως τοΟ έργου του καί τών κόπων του κ τ.λ. Καί τό σώμά ταυ, 
έκ τής έργασίας και τής συνεχούς έπιδόσεώς του εις τό καθήκον, 
παθόν ύπερκόπωσιν ήσθένησε κα. ή ψυχή του έκ τών αλλεπαλλή
λων ταραχών έμαμάζωοε, Έφώτισεν ό δυστυχής έπι έτη πολλά τάς 
Κοινότητας, έ&ώ 5έ έπί πενταετίαν, τήν έμπιστευθεΐσαν αϋτφ μα- 
θητιώσαν νεολαίαν Διδυμοτείχου έξεπαίδευσε, &ιά νά τακή ό ίδιος 
καί νά έκλειψη, καθ' ον τρόπον έξέλιπεν. “Οτε κανείς άκμαΊος, έχων 
άλκήν σωματικήν καί πνευματικήν, άπολαμβόνει έκτιμήσεως, διότι 
προσφέρει. "Οτε όμως, συμφορά τις άλλοιώση τάς δυνάμεις του, 
τότε μυκτηρισμοί καί χλεύη τόν περιλούουνέκ μέρους έκείνων, οΐτινες 
τόν έξεθείαζον. ΈφΛ  τό Διδυμότειχον, ιό  όποιον τόσον έφωτίσθη 
6 π’ αϋτοΰ. έφάνη ειίγνώμον ή ΰχ., θά καταδειχθή άπό μίαν έπιατο- 
λήν, τήν όποιαν ή Δημογεροντία άπηύθυνε πρός τήν 'Αδελφότητα 
Κωνσταντινουπόλεως καί τήν όποίαν παραθέΐομεν παρακατιόντες, 
Τήν παραίτησιν του Ν. Τσιρώνη στέλλει πρώτον ή Δημογεροντία
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πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει Μητροπολίτην, δι' έκτενοϋς έπιστα- 
λής έχούσης οϋτω :

*Σεβασμιώτατε. Έγκλείομεν δ&ε άντίγραφον τής πρός τόν ύμέ· 
τερον έπίτροπον πρό ήμερου έπί&οθ^ίαης άμετακλήτου, άπώ τής δι
δασκαλικής του ένταύθα Ηδρας, παραιτήσεως τοΟ διευθυντσΟ της 
Αστικής Σχολής, κ, Μ. Ταιρώνη, ύπσβώλλομέν &έ ifj ΰμετέ- 
ρςτ προσκυνητή Σεβασμιότητι Βτι, συνεπείς τοΰ είρημένσυ έγγρά- 
φου, ουνελθόντες έν συνεδριάσει μετά τών μελών τής έντιμου 
Δημογεροντίας,. ύπώ τήν προέδρευαν τού ύμετέρου έπιτρόπου, ΐνα 
συσκεφθώμεν έττί τοΟ πρωτοφανούς, Βιά τόν ήυέτερον τόπον, ζητή
ματος τούτου, πρΰοεκαλέσαιιεν κατά πρώτον τόν κ. Μ. Τσιρώνην 
καί διά παντός μέσου προοεπαθήσαμεν νά πείσωμεν αύτόν νά άνα- 
καλέση τήν παραίτησίν του, Ά λ λ ' έπ&ιδή οΰτος εμεινεν άνένδοτος, 
διαβεβαιών ήμΐν δημοσία Βτι έιταθε τάς ψρενας, προΐβημεν, όμοθύ- 
μψ γνώμη, εις τήν έκλογήν έςεταστικής έπιτροπής διά τε τάς γρα
πτός καί προφορικός έζετάσεις τών μαθημάτων, τών ύιτά τοΰ είρη- 
μένου δι&αχθένιων, έπιθυ μουντές ούτως, Ϊνα διατηρηθή άκμαΐον τό 
γόητρον τής Άοτικής Σχολής, δπερ §ια τής άαυγγνώστου πολιτείας 
τοο ήθέληοε νά προσβολή δ κύριος Τσιρώνης καί Ϊνα μή πσρασα- 
λευθοΰν αϊ πεποιθήσεις τών κατοίκων, καθ’ δσον μάλιστα, οΰ σμι· 
κράς, ώς γνωστών, ύφιστάμεθα οικονομικός δυσχερείας πρός διατή- 
ρησιν τής είρημένης Σχολής, Έχοντες δι' έλπίδσς, 6 η  ή όμετέρα Σε 
βαομίότης θά έγκρίντ) τήν άπόφααίν μας τούτην κσί Βτι θά εύδοκήοη 
νό μετα&ώση ταύτην και είς τό Προεδρείον τής Σ;'ιής Αδελφότητος 
όποσημ&ιούμεθα μετά προσήκοντος σεβασμού, Οί Δημογέροντες*.

Πρωτοφανές ζήτημα χαρακτηρίζεται ή παραίτησις τοΟ διδασκά
λου, τού όμολογουμένως παθόντος έν τή υπηρεσία, Άνέσκαφεν ό 
δυοτυχής τά θεμέλια τής πίστεως τοΰ κοινού πρός τώ σχολεϊον, τάς 
πεποιθήσεις τής κοινωνίας καί τό γόητρον τής Αστικής Σχολής. 
Ά συγγνώατωζ  προοέβαλε τήν ΰπόστάσιν τής. Παιδείας Διδυμοτείχου. 
Οί γράψαντες ταύτα όμφιβάλλομεν άν έπίστευον είς εαυτούς καί τά 
γρσφώμενά των, Ό  άνθρωπος αύτός ήσθένησε καί ή άσθένειά Του 
ίτραηλθεν ίσως έκ τίνος ττΑεκτάνης τών άντιζήλων του. Πιθανόν νά 
έζωθήθη ύπ’ αστών χών ίδιων είς περιπέτειαν τινα, έρωτικήν ίσως, 
μέ σκοπόν καταρρακώσεως αύτοΰ καί πλήρους έξευτελισμοϋ του, 
Ό λ α  εΐναι δυνατόν νά υποτεθούν Έδήλωσεν ό δυστυχής ότι άδυ- 
vatEi νά έργααθή καί έπειδή εϊχε πλήρη τήν έπίγνωσιν τής Ιδιότη- 
τός του ώς διδασκάλου και τής ευθύνης του ώς διευθυντοΰ, δέν ήθελε 
νά ιιαραμείνη itap aan ιζόμένος καί μή προσφερων. Πόσοι άρά γε έν- 
δομύχως ηύνόουν τήν κατάατασιν καί ε χοίρον έπι τή όναχωρήσει
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του ένϊεΟθεν - Έφ.? όσον ήτο έδώ έπεσκίαζε πολλούς. ’Ά λλω σ τε  ή 
όιπόφασις τοϋ διορισμοί) έξετασπκής έπιτ ροπής, έςΓ δσον 6έν ήδύ- 
ναντο νά παρεκκλίνουν τής γραμμής τών θεσπισμένων περί έζετό- 
σεων, ήτο ή ένδεδειγμένη. Πρός ιί λοιπόν ό τόσος θόρυβος καί τά 
κατ' αύτοΰ, μετά τήν συμφοράν ισυ, βέλη ; ΤΙ νά άπέκρυπτον δρά 
γε όλα αύτά ; Ιδού τώρα πώς ήμείφθη ώ άνωτέρω διδάσκαλος διά 
ϊοΟς τόσους κόπους του έπί 5/ετίαν ύπέρ τής νεολαίας :

«Πρός τον Άξιότιμον "Αντιπρόεδρον τής "Εκπαιδευτικής κοί Φι
λανθρωπικής "Αδελφότητος κ, Μπλέσσαν. 'Αξιότιμε ϊΐε. 'Επειδή καθ’ 
ά προανηγγείλαμεν ύμΐν δια του Σεβασμιωτάτσυ Μητροπολίτου ότι 
ό διευθυντής τής 'Αστικής Σχολής κ. Τσιρώνης έδρτο έγνραφως ήμίν 
τήν έκ τής θέσεώς του παραίτησιν, ήδη πρστίθεται ώς πληροφσρού- 
μεθα, νά άναχωρήση έντεΰθεν, έπειδή δέ τό ταμεΐον τής ήμετέρσς 
Κοίνόιητος έχει νά λαμβάνη παρ’ αύτοΰ λίρας Τουρκίας 10,50 άς τφ 
έδωκεν είς τρεις δόσεις, δύο δέ έκ τών συναδέλφων του, ήτοι ό Γ ε 
ώργιος Δαϋκαλόπουλος έχει λαμβάνειν παρ' αύτοΰ 2 λίρας Τουρ
κίας καί έν είκοσόφραγκον, ό δέ θ .  Καβάσιλας γρόσια τρεχούμενα 
151 καί πορώδες 25. έπειδή. καθ' ά βλέπσμεν, στερείται χρημάτων 
καί έπειδή ένδεχόμενον νά έπέλθη ζημία τόσον είς ιό ταμεΐον τής 
ήμετέρας Κοινότητας, όσον καί είς τούς έν λόγω συναδέλφους του, 
&ιά ταΰτα προαγόμεθα νά παρακαλέσωμεν ύμάς θερμώς όπως εύά- 
ρεσιηθήτε καί διατάζητε ΐνα κρατηθώσι τά άνωτέρω χρηματικά ποσά 
ΐκ του υπολοίπου τής έτησίας αύτοΰ μίαθοδοαίσς πρός μεγίστην 
ήμών ύποχμέωοιν. Οί Δημογέροντες», Ιδού καί ή άπάντησις τής Α 
δελφότητος, ήτις ήτο καταπέλτης, πρός τήν Δημογεροντίαν, όπως άλ
λωστε έπρεπε νά είναι αυτή :

«Πρός τούς άζιοτίμους Δημογέροντας τής Κοινότητας Διδυμο
τείχου. Έλήφθη Ιπιστολή ύμών, 0Γ ής άπαΐτεΐτε νά κρατήοη ή 
Αδελφότης χρήματα όφειλόμενο άπό τοΰ 1890 καί 1891, Τή Κσΐ- 
νότητί καί άλλοίς άτόμοις Οπό τού διευθυντοΰ ιών ύμετέρων σχο
λείων κ. Π. Τσιρώνη. Ή  Αδελφότης οΰδεμίαν ύποχρέωσιν έχει πρός 
τοΰτο. 'Οφείλει νά πληρώαη τό ύτόλοιπον τής μισθοδοσίας άκέραιαν 
εις δυστυχή άνθρωπον, ΰστις κατά τάς έτησίας ύμετέρσς έκθέσεις, 
ύπήρξεν ό εύιυχής διευθυντής καί μορφωτής τής ήμετέρας "Αστικής 
Σχολής, Οί άπώ τοϋ 1890 καί 1891 καί 92 έχοντες λαβεϊν, δΰναντά1 
νά ζητήσωσι καί λάβωσι τά ώφειλάμενα αύτοΐς παρά του κ. Τσιρώνη. 
"Εχω είς χεΐρας μου έπιστολήν τοΰ Σ/του Μητροπολίτου Διδυμοτεί
χου καί Προέδρου τής 'Εφορείας τής Κοινότητης ΰμών 6Γ ής παρά- 
καλεΓ με νά μετρήσω τα υπόλοιπον τής μισθοδοσίας τοΟ κ. Τσιρώνη 
πρός τόν ίδιον δικαιούχον. Ό  διευθυντής τοΰ Γραφείου X. Σαμαρ-
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τζίδης», * 0  Σεβασμιώτατος έξ άλλου, γράφει τήν έζής έπιστολήν 
πρός τήν ένταϋθσ Δημογεροντίαν :

«Εντιμότατοι Δημογέροντες τής θεοσώστου Επαρχίας ήμών, τήν 
έντιμότητα ύμών εύχόμεθσ έν Kuply πατρικ&ς. Ά παντώ νιες  είς τάς 
άπά 23ης τού σήμερον έκπνέοντος μηνάς 'Ιουνίου έπιστολάς ύμών, 
έκφράζομεν τήν λύπην ήμών έπί τώ παθήματι τοϋ τέως διευθοντοΰ 
τής έν Διδυμοτείχω ’Αστικής Σχολής, τοΰ κ, Μ. Τσιρώνη, ΐξ  οδ προ- 
έβη οδτος νά πσραιτηθή της διευθύνσεως πρό τών έήετάσεων, άφ' 
έτέρου δέ εΰχαριστοΰμεν ύμας διά τήν πρόνοιαν, ήν έλάβατε διορί- 
ζοντες έξεταστικήν Επιτροπήν. Γήν τε παραίτησιν τοΰ κ. Τσιρώνη 
καί id πρός ήμάς γράμμα ύμϋν άπεστείλαμεν είς τό Γραφεΐον τής 
'Αδελφότητος πρός γνώσιν τοΰ έντιμου Προεδρείου, τό άποΐον καί 
σκέπτεται νά Βιαρίση διευθυντήν αυτής, άντί τοΰ κ. Τ σ ιρ ώ ν η , πρόσω- 
πον Ιερωμένον, έπ ίών μαθητών τής θεσΛογικής Σχολής, Έ ν  Κων- 
ατο ντίνουπόλει 30 Ιουνίου 1892 Μεθόδιος»,

Οΐ Δημογέροντες γράφουν πρός τον Μητροπολίτην και τήν Α δ ε λ 
φότητα τάς έξής έπιστολάς χρονολογουμένας άιιό 18ης ’Ιουλίου 1892:

«Σεβασμιώτατε. Εύσεβάστως ύπσβάλλομεν τή Ύμβτέρςι προσκυ
νητή Σεβασμιάτηιι ότι αί έξετάσεις τών ένταΰθα έκπαιδευτηρίων ήμών 
έληγαν πρώ τινων ήμερών, δικαιώσασαι κατά τό ένόν ιά ς  προσδο
κίας ήμών καί τής Κοινότητος ένιοϋθα καί ότι προκειμένΟύ περί κα
ταρτισμού προσωπικού τής Αστικής Σχολής διά τό έπιόν έτος, ώς 
και περί Βιευθυντοΰ, έπειδή εύρισκόμεθα είς διαπραγματεύσεις μετά 
τών έφετος άποφοιτηαάντων έκ τοΰ Γυμνασίου νέων συμπολιτών 
ήμών, γνωστών τή Ύμετέρα Σεβαομίότητι, θέλομεν υποβάλει Αυτή 
προοεχώς τάς σκέψεις καί τήν όπόφαοιν περί τούτων μηδόλως 
άμφιβάλλοντες. δτι θέλομεν αόθις καί έπΙ τούτω τής Πατρικής Αυ
τής έγκρίσεως καί έπιδοχιμασίας 'ύχει. Έ π ΐ  τούτοις κ τ,λ. 1θ ’Ιου
λίου 1892 οι Δημογέροντες».

«Πρός ιόν Άξιάτιμον Αντιπρόεδρον τής Εκπαιδευτικής Φιλαν
θρωπικής ‘Αδελφότητος κ. Μπλέυσαν. Αξιότιμε Κύριε. Καθήκον 
άπαραίτητον ήγούμεθα νά άναγγείλωμεν Ύ μίν, καίτοι λίαν βρα
δέως, άτι αί έξειάσεις τών έκπαιδευτηρίων τής ήμετέρας πάλεως 
περαιωθεΐσαι πρό ήμερών έ&ικαίωσαν κατά τό ένόν τάς προσδοκίας 
ήμών τε καί τής Κοινάιητος Ινταΰθα. Μετά τήν άποχώρησιν, έν 
ΐαΐς παρσμοναΐς τών έξετάσεων, τοΰ τέως διευθυντοΰ τής 'Αστικής 
Σχολής κ Ν. Τσιρώνη, διωρίααμεν, καθ' όμάφωνον ήμών άπόφασιν, 
έπιτροπήν έκ δύο λαγίων συμπολιτών μας καί δύο μελών τής έψο' 
ρείας πρός έξέτασιν τών ύτό τοΰ κ. Τσιρώνη Βιδαχθέντων μαθημά
των. Προκειμένου δέ περί καταρτισμού τοΰ προσωπικού τής "Αστικής
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Σχολήν διά τό προσεχές σχολικόν έτος, ώς χα! περί διευθυντοΰ, 
έπει&ή εύρισχόμεθα εις διαπραγματεύσεις μ^τά τΟν νέων συμπολιτών 
μας, έψέτος άπαψοιτησάντων, τών μέν έκ τοΰ Γυμνασίου Άδμια- 
νουπόλεως, τών δέ έκ τών Ζαριφείων Διδασκαλείων, θέλομεν υπο
βάλει ύμίν προσεχώς τάς σκέψεις ήμών άποστέλλοντες συνάμα καί 
τά Απολυτήρια τών νέων Αποφοίτων. Έσμέν ό£ βέβαιοι, δα  ώς πάν
τοτε, θέλετε καί αίθις εύαρεστηθή νά έγκρίνητε τήν περί τούτων ληψθη- 
σομένην ήμετέραν άπόφασιν. Ήν τέλει έκφράξονίες ύμίν Απείρους 
ευχαριστίας, &Γ ας έπίδαψιλεύετε ευεργεσίας τή ήμετέρα Κοί- 
νότητι, πρός πνευματικήν άνάπτυξιν τών τέκνων αύτής, διατελοϋ- 
μεν μετά βαθυτάτου σεβασμού καί έξιδισσμένης ύπολήψεως. Διδυ- 
ιιάτειχσν 18 "Γουλιού 1892. Οϊ Δημογέροντες».

Ο! άναγνώσαντες τά μέχρι το&δε διαΐυπούμενα ΔιδυματειχΤται, 
έχουν σχηματίσει σαφή [δέαν περί τής λειψανδρίας,, ήτις έμάστιξε, 
τότε, Αλλά καί τώρα Ακόμη ΐήν Πατρίδα μας. Τά αίτια άναφέρον- 
ται εις πολλά σημεία τής παρούσης πενιχρ&ς πραγματείας καί ή 
έπανάληψις περιττεύει. Πλήν τοϋ Παπαγιαννσπούλου έκ Διδυμο
τείχου και τοΰ Γ. Άποστολίδου, του όποιου ή καταγωγή Αμφισβητεί
ται, μέχρι τοΰ 1892 έτερος διδάσκαλοςδένυπήρξε Πόσον Αποκαρδιω
τικόν τώ όντι, μία πόλις ΑριθμοΟσα τότε 13.000 καί άνω κατοίκους 
μειά τών Αλλοφύλων, τό πλειστον δμως όμσγενών, νά μή δΰναται 
νά διαθέση δεκάδα Ανθρώπων μορφωμένων καί νά προστρέχω άλ
λοτε εις ’Λ&ριανσύπολιν, άλλοτε εις "Ορτάκιο'ΐ, κατά 7 a μικρότερσν 
τοΰ Διδυμοτείχου, Δε&έαγατς καί ΧΑσκιοϊ, άκύμη και τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν και μέχρις Αθηνών ! ! Τό γεγονός τοΟτο δικαιώνει τήν 
λύπην μας διά ΐήν άπαιδευσίαν τοΰ τόπου μας. τήν όποιαν μέ τόσον 
ψυχικόν άλγος άνέιιτυξεν ό άείμντστος Μητροπολίτης Μελέτιος Κα- 
βάσιλας. "Είδη ήρχισε νά άναψαίνηται έλπίς βελτιώσεως τοΰ κακοΟ 
καί έκ τής συζητήοεως περί προσλήψέως έντοπίων διδασκάλων έξά- 
γεται, otl ή πόλις τοΰ Διδυμοτείχου Απέκτησε στελέχη μέ ώθησιν 
πράς τά γράμματα καί μέ τάσιν ιής Δημογεροντίας νά Απαλλαγή 
των παλινωδιών έξευρέσεως προσώπων, παραιτήσεων καί Ανωμα
λιών, διδασκάλων ξένων, καλώς ή κακώς έργαζομένων, ήλθεν όμως 
Αντιμέτωπος μέ τήν Αδελφότητα, διά δευτέραν φοράν, παρά τό ότι 
ή λύσις αυτή, κατά τήν Δημογεροντίαν, ήγγυάτο εύρυθμστέραν λει 
τουργίαν τών σχολείων. Τό σχέδιον τοϋτο ή Δημογεροντία θέλει νά 
θέση εις ένέργειαν καί έν συνεδριάσει άποψασιζεται όπως διατυπω
θούν αϊ Αποκρυσταλλωθείσαι γνώμαι πρός τών Μητροπολίτην Με
θόδιον καί ίήν Αδελφότητα εις Κωνοταντιναΰττολιν :

κΣεβασιΐιώτατε Εύσεβάστως παρελάβαμεν καί έν πλήρει ημών
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συνεδριάσει άνέγνωμεν τήν Από 24ης λήγοντος σχετικήν έπιστολήν 
τής ύμετέρας Σεβοσμίότητος, άπαντώσαν είς τήν ώπό ΐβης ίδίου 
ήμετέραν υΓίκήν έπιοτολήν. Προ αγόμενοι, είς άπάντηοιν εύχαρισταΰ- 
μεν έγκαρδίως τήν ύμετέραν Σεβασμιότητα. Βτΐ ΐν ιή Αξιέπαινη 
Αυτής μερίμνη καί προνοία ύπέρ τής ήμέιέρας Κοινότητος ηΰδοκη- 
οεν οό μόνον νά έγκρίνη καί έπώοκιμάοη τάς σκέψεις κσί Αποφά
σεις ήμών, περί μεταρρυθμίσεων έν ιή Αστική Σχολή, άλλά καί να 
συνηγορήοη ϋπέρ τής παραδοχής τούτων παρά τώ Προέδρω τής Ε κ 
παιδευτικής Αδελφότητος, Οι λόγοι. Σεβασμιώτστε, 6Γ οϋς ιτροέ- 
βησεν είς τό μέτρον τούτο εΐναι, ώς γνωστόν, οικονομικοί, διότι ΰχΐ 
μόνον τό Κοινοτικόν ταμεϊον παρουσίασήν έφέτος έλλειμμα 160 
'Οθωμανικών λιρών, άλλά καί τό ταμεία τών έκκλησήν, ύφ' 5>ν 
έβοηθεΐτο τούτο, έκτάκτως ύποστάντα δαπάνας οσ σμικρΑς. Ανα- 
λόγως τών έσόδων αύτών, πρός κατασκευήν τών καταρρευοάντων 
τοίχων ιών τριών ιερών έκκλησιών, κατέστησαν άνίκανα, κατά ιό 
έτος τούτο τούλώχιστον, είς παροχήν ώρισμένων βοηθημάτων. Συ- 
σκεψάμενοι δθεν έπΐ μακρόν επί τοΰ ζητήματος τούτου, έν πλήρη 
ήμών συνεδριάσει ύπό τήν προεδρείαν τού έπιτρόπου Αύτής, Πανο- 
σιολογιωτάτου 'Αρχιμανδρίτου Πσρθενίου (τοΰ κατόπιν 'Αγίου Σιδη
ροκάστρου) έγνωμεν, καθ' ά προεγράψομεν ιή ΰμειέρα Σεβάσμιό- 
τητι, νά Αιαπραγματευθώμεν μετά τών γνωστών Αύιή συμπολιτών 
ημών, έψέτος άποφοιτησάντων έκ τών Γυμνασίων Άδριανουπόλεως 
καί Φιλί πτιουπόλεως, καί έλθωμεν μ ε τ 'αυτών είς συμφωνίας, βέβαιοι 
δντες, όχι οί νέοι σίτοι, οϋς πρσσελάβομεν, πτυχίοϋχοι όντες. κσίτοι 
πρωτόπειροι θέλουσι γονίιιως έργασθή ύπό συνετήν καί έμφρονα τασ
σόμενοι διεόθυνσιν. "Η σκέψις αίίτη παρώδησεν ήμάς νά άποβλέψω- 
μεν είς τόν έν Άδριανουττόλει κ, Φυλσκτόν, κατ’ άρχάς, περί ο5 εΓ- 
χομεν πληροψορηθή ότι έ&οτο παρσίτησιν άπά τής θέσεώς του, γνω· 
οθέντα ςδ1 Ακολούθως, ΰιι τοΰτο ήν ώιυπόστατον, είς τόν έν Άδρια- 
νουπόλει έ πίσης διαμένοντα δι&άοκαλον Άθανασιά&ην 'Αθανάσιον, 
εύδσκίμως διευθύνοντας τήν Αστικήν Σχολήν Δεδέαγατς, είς οΰ- 
δεμίαν όμως με’-" σΰτοΰ προέβημ&ν συμφωνίαν έχσντες ύπ’ άψιν δτι 
Ανάγκη πρώς τούτο νά έχωμεν και τήν ύμετέραν γνώμην, πρός 6έ 
καί τήν τής Εκπαιδευτικής 'Αδελφότητος- 'Η Ελένη ’ Αντώνογλου, 
παρθέναγωγός, γονίμως έργαοθεΐοα κατά τό διανΰσαν σχολικόν 
έτος σσνεφωνήθη και διά τό έπιόν, ΰπο τούς αύτούς, ώς και 
πρότερον, όρους. Είς τήν θέαν τής νηπιαγωγού Αίκατερίνης 
Κωνσταντινί&ου. άπολυθείσης, προσελάβΑμεν τήν συμίίολίτι&α ή- 
μών και υπότροφον τής ήμετέρας Κοινότητας Αικατερίνην Γεωργίου, 
έφέτος άποφοιτήαασαν τοΰ Ζαππείου Άδρίανουπόλεως, έτιί έτησίφ 
μισθοδοσία λιρών 'Οθωμανικών 25, (Ή  νηπιαγωγός αυτή λίαν φίλο-
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μαβής καί άγχινους, Αργότερο ν σπσυδάσασα μαία, μετέοχε πΑσης 
πνευματικής κινήσεις καί άνορθώσεως τοΰ τόπου (Προώρως έξεμέ- 
τρησε του ζην, διότι Αέναος Εργασία πνευματική ύπΕσκάψε τήν ΰγΐίαν 
της) Ό  κ. Γεώργιος Λασκαλάπουλος, εΰδοκίμως έργασθείς Επί δύο 
ετη, εμεινεν αΰθις εις τήν θέσιν του. Οϋτος λίαν φίλοτιμως καί άξιε- 
παίνως προσψερόμενος πρός τήν ήμετέραν Κοινότητα παρεΒέζατσ 
νά υηηρετήση Επί μΐοθώ Ετησίω λιρών Τουρκικών 45, Εκπληρών συ
νάμα καί τά καθήκοντα τοΰ Ιεροψάλτου, Αντί 53 λιρών, άς κατά τά 
δύο παρελθόντα Ετη Ελάμβανε. Ό  κ. ΠαπαΒόπσυλος Λεωνίδας (Πα- 
πάζογλους), άργότερον ιατρός, καί Νικόλαος Κινίδής, ύπότροφσς τής 
ήμετΑρας Κοινότητας καί ό Γεώργιος ΒαψειάΒης, Απόφοιτοι άπαντες 
τοϋ Γυμνασίου Άδριανουπόλεως, συνεφωνήθηοαν οί μΕν δύο πρώτοι 
Επί Ετησίω μισθώ λιρών Τουρκίας 30 Εκαστος, ό 6έ τελευταίος 40, 
χριγσιμεάων καί ώς δεξιός ϊερσψάλτης τής Εκκλησίας τής Ύπερσγόας 
Θεοτόκου. Ό  Βέ ’Αριστοτέλης Παπαγιαννόπουλος, Απόφοιτος τών 
Ζσριφείων Διδασκαλείων, Επί μιοθώ 30 λιρών. Πρός ίχπαν τά προ
σωπικόν διδασκάλων καί διδαοκαλισοών ούδεμίαν, έκτός τής όρι- 
σθείοης μισθοδοσίας, έχει όποχρΐωσιν ή ήμετΕρα Κοινότης. Τάς τα
πεινός ήμών ταύτας σκέψεις καί Αποφάσεις ΰπσβάλλοντες ύπά τήν 
εμφρονα καί αυνετήν γνώμην τή·; όμετέρας προσκυνητής Σεβασμίό- 
τητος πεποίθαμεν κ,τ.λ. 1 Αύγουστου 189£. Οί Έφοροδημογέροντες».

’Ακριβές άντίγρσψον τής ώς άνω Επιστολής Εστάλη καί πρός 
τήν ΦιλεκπαιΒευτίκήν "Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως «’Αγαπάτε 
Αλλήλσυς». Πριν ή λάβη άπάντηοιν τοΟ Μητροπολίτου καί τής Άθελ- 
φότητος ή Δημογεροντία γράφει πρός τόν Σεβασμιώτατον, παραπο- 
νουμένη διά τήν Εκκρεμότητα τών σχολικών πραγμάτων καί 6ή τοΰ 
διορίσμσΰ καί Αποστολής διευθυντοΰ, *Η Επιστολή εχει ώς έ ξ η ς :

«Σεβασμιώτατε. Χθες συνελΕόντες Εν έκτάκτω συνεΒριάσει ΰπσ 
τήν προε&ρείαν τοΰ ύμετέρου 'Επιτρόπου Πανοσιαλογιωτάτου ’Αρχι
μανδρίτου κ. Παρθενίου, άνΕγνωμεν τήν ΐτράς τόν Επίτροπον αόιής 
Επιστολήν τής ύμετΕρας Σεβασμιότητας, χρονολογουμένην όπό 30 
λήνοντος καί άφορώσαν είς τό ζήτημα τοΰ, μή ώποσταλέντος εί- 
σέτι, Βιευθυντσϋ διά τήν Ενταύθα ’Αστικήν Σχολήν, Άπαντώντες 
έκψράζομεν Απορίαν εις τό διι r παράταοις τοΰ μή διορισμοΟ τοΟ 
διευθυνιαΰ, προήλθεν Εκ τής και' εΰθεΐσν μετά τοΰ Προεδρείου τής 
Σ/ΐής ’Αδελφότητος συνεννοήσεως ήμών Εν άγνοια δήθεν τής ΰμετέ- 
ρας Σεβασμιότητας, καθ’ δτι εχομεν άνά χεΐρας τά άντίτυπα τών 
πρός τήν όμειέραν Σεβασμιότητα σιαλεΐοών ήμετΕρων Επιστολών 
περί τών σχολειακών έν γένει τοέχαντος έτους, χρονολογούμενων 
άπό 18 Ιουλίου, 1 Αύγουστου καί 10 Σεπτεμβρίου, ι5ν ισάριθμοι καί
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ύπό τό αΰτό τίνεΰμα διεβιβάοθησαν ταύτοχρόνως καί εις τό Προε
δρείο ν τής ’Εκπαιδευτικής Ά&ελοότητσς. Ή  έκκρεμότης τοΰ ζητήμα
τος τούτου, Σεβασμιώτατε, προήλθε μάλλον, διότι άφηρέθη Εφέτος 
τό δικαίωμα άφ' ήμφν οϋ μόνον τού δίορισμοΰ, ώλλά καί της ύπο- 
δείξεως προσώπου, ώς διευθυντοό, έπΙ άπειλή μάλιστα Εν ύποτροπή, 
διακοπής τοΰ ίΟΟλίρου Επιδόματος τής 'Εκπαιδευτικής 'Αδελφότητος 
είς τήν 'Αστικήν ήμών Σχολήν, καθ' ΰ, Εκ τής άπό 24ης "ΙουλίουΕπι
στολής πρόςήμας τής Out τέρας Σεβασμιότητας, καταφαίνεται. Μ 'όλα  
ταίϊτα. δέν λείπαμε* νά παρ·ακα.λέσωμεν αυθις τήν ύμετέραν προσκυ
νητήν Σεβασμιότητα, δπως εύδοκήση καί άπαστείλη τόν εύρεθέντα 
ή6η, ώς γράφει έν τή έν λόγω Επιστολή Αυτής, διευθυντήν, εις βν τό 
ταμεϊον τής ήμετέρας Κοινότητας άναλαμβάνει νά χορηγήοη Ετησίως 
50- δΟ Τουρκικός λίρας, άνευ έτέρας ύποχρεώσεως τής Κοινότητας 
πρός αΰτόν, καθ’ ότι γνωστή τυγχάνει τή ύμετέρα Σ&βαομιότητι ή 
οικονομική κατάστασις ιών Κοινοτικών μας, ΰστις δέν άμφιβάλλομεν, 
δτι θά είναι άντάξιος τών προσδοκιών ήμών. Προκειμένου ΘΕ περί 
τοΰ έπισφαλοΰς καί ώβεβοίου τής παροχής καί διά τώ έτος τοΰτο 
εις τήν ήμετέραν Σχολήν τοΰ ΙΟΟλίρου Επιδόματος τοΰ Άξιοτίμου 
Κυρίου Ροδοκανάκη, θέλομε* Ενεργήσει σύμφωνα πρός τάς πατρικός 
ύμών προτάσεις, καίτοί κρατούμε* Επιστολήν πρός ήμΰς τής 
'Αδελφότητος ύπό χρονολογίαν 26 Αύγουστου έ. £, βεβσιοΰσαν τήν 
χορήγησιν τοΰ ΙΟΟλίρου και διά τό ειος τσΰτο. 'Επί τούτοις κα- 
τασπαζόμενοι κ.τ,λ, Διδυμότειχο* 5 Σεπτεμβρίου 1Θ92, Οί "Εφο- 
ροδημογέρσντες»,

Μιά παράδοξος Επιστολή, άπό Π Αϋγούστου, τοθ Σεβασμιωτό- 
του πρός ιούς Έφοροδημογέροντας, θορυβεί αύιοός. Ή Επιστολή 
αΰτη είναι έκδήλωσις δυσφορίας τής "Αδελφότητος, ήτις διά τής τε
θλασμένης φθάνει εις τό ζητήματα τών 'Εκπαιδευτηρίων Διδυμοτεί
χου. Είναι όποτέλεσμα τών δύο πποπειρΟν, νά καταστή ή Έφορο
δημογεροντία άνεξάρτητος καί έχ=ι ούτως :

‘ "Εντιμότατοι Δημογέροντες καί “Εφοροι, Μετά λύπης οΰ μικράς 
σας γνωστοποιοϋμεν δτι, ή 'Εκπαιδευτική ’Αδελφότης χορηγήματα 
θά δώση μόνον εις Διδυμότειχο* καί δτι εις τό λοιπά μέρη τής έπαρ- 
χίας μας τά Εκοψε. Πίκρας δέ παρατηρήσεις έκαμεν εις ήμάς ό διευ
θυντής τοΰ Γρπφείου τής "Εκπαιδευτικής "Αδελφότητος κ, Χρ. Σα- 
μαρτζίδης διά τόν διορισμόν άπειρων νέων έν τή "Αστική Σχολή Δι
δυμοτείχου, χωρίς νά μάς λέγη τό πράαωκον, τά όποιον θά μάς 
στείλη ώς διευθυντήν εις τήν ’Αστικήν Σχολήν, ούδέ μάς ώναφέρει 
τό πασόν, τό όποιον θά χορηγήοη εις Διδυμόιειχον. II Αύγουστου 
1892. Ό  διάπυρος εύχΕτης Μεθόδιος*.
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Πριν ή λάβη τήν Ανωτέρω έπ.στολήν ή Δημογεροντία, γράφει 
ττρύς τόν Πρόεδρον τής Ά&ελφότητος κ. Εύγενίδην άλλην έπίστο- 
λήν, εχοοσαν ούτως :

α’Αξιότιμον Πράε&ρον τής έ.ν Κωνσιαντινουπόλει Φιλεκπαιδευ
τικής Αδελφότητος κ. Εύγένιον Εόγενί&ην. Διά τής Από 29ης πα
ρελθόντος μηνάς έτηστολής ϋμϋν, Απαντώσης εις ιήν άπό 26ης ί&ίου 
ήμετέραν, εύχαριστοΰντες ύμάς έπί τή χορηγήσει καί διά ιό άρξά- 
μενον σχολικόν έτος τρΟ ΙΟΰλίμοο, διά τήν 'Αστικήν Σχολήν τήςήμε- 
τέρας πάλεως, παρακαλοϋμεν δπως εόαρεστηθήτε καί μερίμνήσητε 
περί άνευρέσεως καί ταχείας αποστολής τοΰ διευθυντοΟ, άτε πρσσεγ- 
γιζούσης τής ένάρξεως τών σχολείων. Έπει&ή δέ μέχρι τοΰδε δέν 
άπεστάλη δ ζητηθείς διευθυντής, ϋττοθέτομεν Βτι ή έν λόγω έπι> 
στολή ήμών πσρέπεσεν. Έπαναλαμβάνομεν δθεν νά παρακαλέσω- 
μεν αδθις άμας, όπως εύαρεστηθήτε καί λάβητε Ιγκαιρον πρόνοιαν 
περί τής Αποστολής τοΰ διευθυντου. καθ' Ατι ό άριθμός τβν μαθη
τήν έν τή σχολή όσσνοθπω συμπληροΰται καί έπομένως δέον μετά 
τινας ήμέρσς νά άρχίσωσι τά μαθήματα τακτικώς. Έπϊ τούτοις κ,τ.λ. 
10 Σεπτεμβρίου ίβ92. Οί Έφορο δημογέροντες*,

'Άλλη πάλιν Επιστολή πράς ιόν Σεβασμιώταισν Εχει οϋτως :
«Εύσεβάστως φέρομεν είς yvCoiv τής ύμετέρας προσκυνητής Σε

βασμιότητας δτι, συμφώνως τή άπά 2ΰης παρελθόντος Αύγουστου 
έπιστολή πρός ήαάς, τού άξίοτίμοο Προέδρου τής Φιλεκπαιδευτικής 
Ά&ελφότ^τας,&Γηςώνήγγειλεμήμίν&τιθάλ ο^ηγήση &J ά τ ά Αρξ άμ εν ο ν 
σχολικόν έτος τάς 100 λίρας, διά τήν 'Αστικήν Σχολήν τής ήμ&τέρας 
Κοινότηίσς. ήξίου δέ νά γράψωμεν αιϋτώ έγκαίρωζ περί άνευρέσεως 
καί Αποστολής τοΰ διευθυντοΰ αΰτής. άπαντήσαντες έγκαίρως ενθεν 
μέν έήεψράζομεν εύχαριστίας διά τήν χορήγησίν, παρακαλοΟμεν δέ 
ϊνα λάβη σύντονον πρόνοιαν περί Αποστολής τού διευθυνιοΰ. Επειδή 
δέ. Σεβασμιώτατε, δέν άπεστάλη μέχρι τοΟ&ε ό ζητηθείς διευθυντής 
καί έπειδή συμπληρουμένου όσονοόπω τοΰ αριθμού τών μαθητών δέον 
μετά τινας ήμέρας νά άρχίσωσι τά μαθήματα, διά Ταΰια λαμβάνο* 
μεν το υίϊκόν θάρρος νά έκλιπαρήσωμεν τήν όμετέραν Σεβάσμιό' 
τητα, άπως εύ&οκήση, έν τή έγνωσμένη Αϋτής πατρική προνοία, νά 
συνηγορήση παρά χφ Άξιοτίμφ Προέδρω τής Αδελφότητος περί, 
τής όσον τάχιον Αποστολής τοΰ διευθυντοΰ. Έπί τούτοις κ.τ-λ, 
Οί Δημογέροντες*.

Έ ξ  Βλης αύτής τής Αλληλογραφίας, παρεμβληθείσης σκοπίμως 
έν άκριβέΐ Αντιγράψω, καταφαίνεται άτι έπήλθε ψυχρότης Δημογε
ροντίας καί ’Αδελφότητος, τσΰ Μητροπολίτου προσπαθσΰντος νά 
γεφυρώοη το χάσμα καί τήν μή περαιτέρω έκτράχυνσιν τών σχέσεων.
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Τούτο μαρτυρούν αί ά νταλλαγΕϊσαι έπισιολαί μεταξύ Δημογερον
τίας καί Μητροπόλεως. Ή  Δημογεροντία £χει μέ τό μέρος της ιό 
δίκαιον, διότι άπηυδήσασα πλέον άπό τά φώτα ιών διαφόρων ξέ
νον διευθυντών, έκ της έκάστατε όχι τόσον συνετής διαγωγής ή πο
λιτείας ίων, τοσαΰτα έπείσόδια καί ζητήματα δημιουργηοάντων 
άσκοπα, έλαβε τήν όριστικήν άπόφασιν, άμετάκλητον δέ, νά διορίοη 
διευθυντήν έντάπιον, έκ τών μορφώθέντων είς τά Ζαρίφεια Διδασκα
λεία καί διδασκάλους άποφοίτους ταυ έν Άδριανουπόλει Γυμνασίου, 
ϊνσ παύση καί ή παλινωδία τής άποοτολής διευθσντοΰ, δσΐις όπωο- 
δήποτε άπεχώρει εις τάς άρχάς του σχολικού έτους ή εις τά τέλος, 
Έστερειτσ ΰμως πρός Touto πολιτικότητος καί ήρξατο έφαρμάζουσα 
τάς σκέψεις της χωρίς τήν συγκατάθεσιν τής "Αδελφότητος, παρ' ής 
έξηρτστο οίκονομικώς. Ή κάτωθι πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητρο
πολίτην έπισισλή, άποτελει τήν πρώτην έκδήλωσιν τής άμετακλήΐοσ 
άποφάσεως τής Δημογεροντίας :

«ΣΕβααμιώτατε. Εόσεβάστως ψέρομεν είς γνώοιν τής ύμετέρας 
προσκυνητής ήμίν Σεβασμιότητας 6τΐ μή λαβόντες είσέτι άπάντησιν 
Λυτής είς τήν άπό 5ης δδεύοντος ήμετέραν έπιστολήν, άπαντώσαν 
είς τήν άπό 30 παρελθόντος μηνός σεπτήν έπιστολήν τής ύμετέρας 
Σεβασμιότητας, πρός τόν πανρσιολογιώτατον έπίτροπον αύτής Κύ
ριον Παρθένιον, βλέπομεν 6έ μετ'έγκαρδίου άλγους τόν καιρών άσκό- 
πως παρερχόμενον τούς 6έ μαθηιας έπί ματαίω δαπανώντας τόν πο
λύτιμον αύϊών χρόνον, συνήλθομεν ύπό τήν Προεδρείαν του πανοσιο- 
λογιωτάτοϋ ύμετέρου έπιτρΰπου καί έπί μακρόν συσκεψάμενοι, ένε- 
κρίναμεν όμοψώνως ν' άναθέσωμεν τήν διεύθυνσιν τής ’Αστικής Σχο
λής τής ήμετέρας πόλεως, είς £νσ έκ τών ύπαρχόντων πέντε διδασκά
λων αύτής, ύπΰ τόν Βρον νά διευθύνη οοτος διαρκώς καθ' &λον τά 
σχολικόν έτος, έάν δέν ήθελε ν έμφανισθή μέχρι τής προσεχούς 
Δευτέρας ό ζητηθείς παρά τής ύμετέρας Σεβασμιότητας διευθυντής 
δια τήν ήμετέραν Σχολήν. Έ π ί τής έκΑογής του προσώπου, μυστι
κής ψηφοφορίας μεταξύ ημών γενομένης, άνεδείχθη &ιά πλειοψηφιας, 
δ κ. "Αριστοτέλης Παπαγιαννόπουλος είς ΰν, παρόντων καί ιών λοι
πών συναδέλφων του, έδόθησαν άπό μέρους ήμών αί ττροσήκουοσι 
όδηγίαι. "Εχομεν δέ δΓ έλπίδος ότι ύπό τήν άγρυπνον ήμών έπίβλε- 
ψιν καί τήν συνεργασίαν έν συμπνοίςι μετά τών λοιπών συναδέλφων 
του, δυνηθήσεται ό είρημένος νά έπιτελέση, ώς δει, τό ώνατεθέν 
αύτώ καθήκον τούτο. Τήν άπόφασιν ήμών τούτην ύποβάλλαντες κ τ.λ, 
12 'Οκτωβρίου 1Θ92- Οί 1 Εφ ο ροδή μογέροντες»

Ή ένέργεια αυτή τής Δημογεροντίας ήΐο άντίθετος μέ τήν γνώ
μην τού Μητροπολίτου, διατυπωθεί σαν είς τήν άπό 17ης Σεΐΐτεμ-

«ΘΡΑΚίΚΑ»
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βρίου έπιοτολήν του περί προσλήψεις έντοπιου διευθυντσΰ 'Ιδού 
τί γράφει αύτη :

^Εντιμότατοι Δημογέροντες καί έφοροι τών 'Εκπαιδευτικών κα
ταστημάτων τής θεοσώστου πόλεως Διδυμοτείχου. Απαντώντες 
είς τήν πρός ήμάς τελευταίαν έπιοτολήν σας, άφορώσαν τών διό- 
ρισμάν διευθυντοΰ τής 'Αστικής Σχολής οας, σάς γνωσ το ποιούμε ν, 
δτι έστείλαμεν ταύτην είς τήν Βιεύθσνσιν τοΰ Γραφείου τής Φιλεκ
παιδευτικής Αδελφότητος, συστήοαντες θερμώς τό περιεχάμενον. 
έλάβομεν 5έ άπάντησιν ότι, έπειδή ούδείς ΐδέχετο τήν διεύθυνσιν 
άπέβλεψεν εις τινα τών λογίων, σ υ νεννοηθέντος του γραφείου τοϋ 
διευθυντοΰ μετά τοΰ έπιτρόπου μας. Ei τούτο έχηται άληθείας, πσ- 
τρίκώς προνοοΰντες ώπέρ τής ήσυχίας τής πόλεως, άξιοΰμεν άνευ 
τής γνώσεως και τής παραδοχής μας νά μή προβήτε είς τών διορι
σμών αύτοΐι. καθ' δπ  προβλέπομεν άνησυχ'ιας. Ταΰτα έκ καθήκον
τος κ,τ.λ- Κω νσταντινού πόλις 17 Σεπτεμβρίου 1892, Ό  διάπυρος εύ· 
χέτης Μεθόδιος»,

Ί&ού κα! ή κωμική πλευρά τής ύποθέσ^ως τούτης, του Βιευθυν- 
τοΰ τής Αστικής Σχολής, τών όποιον τόμον άγωνιωδώς άνέμενεν 
ή Έφοροδημονεροντίσ, ώσεί νά έι-ρόκειτο νά άναλάβη τήν Πρωθυ
πουργίαν καί διακυβέρνησιν Κράτους, Ή  Δημογεροντία ένεργήσαοα, 
παρά τήν άνωτέρω διαταγήν τοΰ Μητροπολίτου, ϊαώριοεν ώς διευθυν
τήν τάν έντόπιον Άριστοτέλην Παπαγιαννόποσλον καί κατέστησε 
γνωστόν τούτο δΓ έπίστολής της άπό ΐ2 Σεπτεμβρίου μέ τήν έπιφύ- 
λαξίν όμως, αν δέν ήρχετο μέχρι τής Δευτέρας ό διευθυντής, ό ύπό 
τής ’Αδελφότητος διορισθείς- ‘Ο Μητροπολίτης γράφει ότι ΐστάλη 
ώς διευθυντής ό κ. Παπακοσμάς καί ή έπισιολή έχει ουτω :

• Λοβώντες χθές τά άπά 12 'Οκτωβρίου γράμμα σας, έξεπλάγη- 
μεν διά τήν μή έλευσιν τοϋ διευθοντοΟ τής Αστικής Σχολής κ. Κ, 
Παπακοσμά, βεβαιώοαντος ήμάς ότι εμελλε νά έκκινήοη διά Διδυ- 
μότειχον τήν 9ην τούτου, naiioL σημειώνομεν έν τώ συσταιικώ πρός 
ΰμάς γράμματι λανθασμένη* τήν χρονολογίαν, ώς έκ τοΰ πολυσσχό- 
λου ήμών. Έ π ΐ τή έλπιδι δτι ήδη άφίκετο καί οΰτω διεσκεδάσθησαν 
ήμών και ώμών αΐ άνηουχίαι, διατελοϋμεν άναμένοντες ταχεΐαν εΓ 
δοποίησιν. Κωνσταντίνου πόλις 18 'Οκτωβρίου 1892».

Ούτε τοΰ Μητροπολίτου άλλ' αΰιε κσΐ τής Δημογεροντίας διε- 
σκε&άσθησαν αί ώνησυχίαι, Ό  διευθυντής Παπακοσμάς, τάν όποιον 
ό δυστυχής Μητροπολίτης έφωδίαυε μέ συστατικήν Επιστολήν, δέν ά- 
νεφάνη καί θά ίδωμεν οτι ή ταλαιπωρία αϋτή τής διευθύνσεως. Ιξα- 
κΰλουθεΐ μέχρις fitou διά τής πρός τάν Μητροπολίτην κάτωθι έπίστο- 
λής της ή Δημογεροντία λύει όριστικώς τώ ζήτημα τοΰΐο :
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ΐΣεβασμιώιατε. Ά παντέντες εύσεβάστως είς τήν άπΰ 18ης ύ- 
περμεσούντος σεπτήν Επιστολήν τής ύμετέρας προσκυνητής Σεβα
σμιότητας δηλούμεν, Βτι Επειδή ό ευρεθείς διευθυντής, Βιώ τήν ήμε- 
τέραν Ενταύθα Σχολήν, καιτοί ώφειλε, κατά τήν δοθεϊσαν Αύτή ΰπό- 
σχεσιν, νά έλθη Ενταύθα Εγκαίρως καί σήμερον ετι Βέν ένεψανίσθη, 
ΕπειΒή κα ταρτίσα ντες Εφέτος τήν ΣΤ' τώξιν τής είρημένης Σχολής, 
μαθηταί τινες, ένεκα τής βραδύτητας τής Ελεύσεως του Βιευθυντοΰ, 
ήνογκώσθησαν νά τραπΟσιν είς διάφορα βιοποριστικά Επαγγέλματα 
καί Επειδή ή άπόψασίς μας, ήν διεκοινώσαμεν τή ΰμετέρφ προσκυνη
τή Σεβασμιότητι, διά τής άηό 12ης 'Οκτωβρίου ταπεινής ήμέν, εΤνοι 
νά άναλάβη άρισιιχώς ώπά σήμερον τήν διεΰθυνσιν τής Σχολής, δ 
Βιά πλςιοψηφίας, έν μυστική ήμών συνεδριάσει Εκλεγείς Εκ τέν  δι
δασκάλων 'Αριστοτέλης Παπαγίαννόπουλος καί έπε<δή άπά σήμε
ρον Ελαβε πλέον όρτοτικόν κύρος ή έν λόγίρ. περί διορισμοί Βιεο- 
θυντού, ήμετέρα άπόφασις, διά ταΟτα άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ 
Βιευθυντοΰ δ είρημένος Παπαγιαννόπουλος, άπαράδεκτος 6έ Βλως 
τυγχάνει, καθ' ήμάς, του λοιπού δ εΰρεθείς διευθυντής, τουθ' Βπερ 
Εσπεύσαμεν σήμερον τηλεγραφικές ν’ άναγγείλωμεν τή ύμετέρα Σε- 
βασμιότητι διά τοΰ Στοΰ Αύτής Επιτρόπου, T9 ’Οκτωβρίου Ϊ892. 
Οί ΕφοροΒήμογΕροντες», Ή  άνωτερω δπόθεσις τοΰ Βιευθυντοΰ εΐναι 
ώποτέλεομα τής συγκρούσεως Δημογεροντίας καί 'Αδελφότητος, τήν 
όποιαν δ Μητροπολίτης Επιχειρεί νά παρσκάμψη, άλλ' είναι τούτο 
άδύνατον, διότι1 1) Ή  Δημογεροντία μετά σπουδής Ενεργεί νά έπι- 
κρατήσουν αί ώπόψεις της, περί Ειευθυντοΰ καί γενικές τ έν  διδα
σκάλων καί δίδασκα λ ισσών τών σκολείων. 2) Αί σύμβουλοί τοΰ Μη
τροπολίτου, δπως άΓίάσχη ή Δημογεροντία άπά Ενέργειας, α ι 
ώνες άπαρέσκουν είς τήν Ά&ελφότητα, διότι μειώνουν, τάχα, τό κΰ- 
ρος καί τήν κυριαρχίαν αύτής, Βέν ευρίσκουν εύήκοον ούς καί 3) Ή 
ΆΒελφότης σκοπίμως άναβάλλει τήν άποστολήν Βιευθυντοΰ καμ 
καίτοι κρατεί τύ προσχήματα, έν τούτοις άνσμένει άφορμήν νά τι- 
μωρήοη τήν Δημογεροντίαν, ήτις τήν έχΰλωσε Καθ’ ήμδς, ώ Παπα- 
κοσμάς, καθόλου άπίθανον, νά Βίωρίσθη διευθυντής τής Σχολής Δι
δυμοτείχου καί άνεκοινώθη ή άπόφασις είς τόν Μητροπολίτην, άλ- 
λά κατόπιν νά ύπεδείχθη είς αυτόν, νά μή Χάβη τήν πράς 
τό Διδυμότυχον άγουσαν, άλλ’ άλλαχοΰ. Έ ν  τφ μεταξύ ύ δυΰΐυ- 
χής Μητροπολίτης, πιστεύων άκόμη είς συνεργασίαν ’Αδελφότητος 
καί Δημογεροντίας, άγωνιά καί άναζητεϊ τόν Παπακοσμάν είς τήν 
πολυδαίδαλον Κωνσταντινούπολή, διά νά μάθη ποιον τό αίτιον τής 
μή άναχωρήσεώς του διά Διδυμότειχον, πράγμα, τό όποιον άπέ&ιδε 
πιθανές είς άλλος ώφορμάς- Ή  Δημογεροντία πάλιν, διά τής άιέχνου
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πολιτικής της, κατώρθωσε νά έπιτύχη του σκοπού της, νά Βιορίση 
Βηλονότι έντόπιον προσωπικών κοί διευθυντήν, Βιότι εχουσα πικρόν 
πείραν τών ξένων, ήθελε νά άποκίήση Ανεξαρτησίαν, Απαλλαγήν 
Βηλ, άπό τήν ΆΒελφότητα- Δέν ύπελώγίσεν όμως τώ οικονομικών ζή
τημα τής ύποθέσεως ταύτης καί ί· θέαις της, άπο τής ά πάψεως αύ- 
τής, ήτο δεινή. Τό έτήσιον ΙΟΟλιρον φαίνεται ότι δυσκόλως θά ΐδη 
τόν όρίζσνια τοΰ Διδυμοτείχου *Η Ά&ελφότης ούτως ή άλλως έψυ- 
χράνθη καί είναι άμφίβολον αν τοϋ λοιπού θά άτενίση μετά συμπά
θειας πρός τήν έπαρχίαν και τώ κέντρον Διδυμοτείχου, Τούτο διεΐ- 
&εν 6 συνετός Ιεράρχης, Βστις καλώς έγνώριζεν ότι ή περαιτέρω δια- 
τήρησις έκπαιΒευτηρίων, Βιά Βαπάνης μόνον τής Κοινότητας, ήτο Α
νέφικτος. Τώρα ή Δημογεροντία οτρέφεται πρώς τόν ΡοΒοκανάκην 
καί δι’ όψιμου έπιστολής της ζητεί άμεσον έπαφήν καί συνεννόηοιν 
μετ' αότοΟ, χωρίς νώ Βιακόψη τελείως τάς οχέοεις της μέ τήν Α 
δελφότητα, ήτις προφανώς Βέν πεοιωρίσθη είς έκΒήλωσιν έχβρότητος 
πρός τήν Δημογεροντίαν, άλλ' έπεξετάθη καί πέραν, Βηλ. εις Μαά1 
σαλίαν, πρός τόν ΡοΒοκανάκην. ΓΗ πρώτη έπιστολή τής Δημογερον
τίας πρός τόν θ ,  ΡοΒοκανάκην έχει οΰτω :

<Φ<λογενέστατε άνερ. Σπου&αΐον παρελείψαμεν καθήκον, μή 
ουμμορψωθέντες μέχρι τοΰ&ε, εις ιήν Βικαίαν καί άγαθήν υμών έπι- 
θυμίαν, δια τυπωθεί σαν Βιά τής άπώ 1 Οης Νοεμβρίου 1890 ύμετέρας 
πρός ήμας άξιοτίμου έπιστολής, όπως εχωμεν ύμάς ένημέρους περί 
τής πορείας τών έκπανδευτηρίων τής ήμετΐρας πόλεως καί δή τής έιά 
τφ Ομίτέρτρ τίτλ,ρρ οεμνυνΰμένης οχολής άρρένων. Ή  παραμέλησις 
αοτη τοΰ άπαρσβάτου καθήκοντος ήμών προήλθε, φιλογ&νέστατε <5- 
νερ, έκ πολλών μέν άλλων αίτιων, Ι&ίφ 6έ έκ τής σκέψεως, όπως μή 
καθιστάμεθα ύμΐν οϋτως όχληροί &ι' άλλεπαλλήλων έκθέοεων, βλσ- 
τττουσών ΐοως τό πολυάσχολον ό>ών, Ά λλ" ή σκέψις Βτι κίνόονεύο* 
μεν οϋτω νά λογιζώμεθα έπιλήσμυνπς τοιοότου σπου&αίΰυ καθήκον
τος καί άγνώμονες πρός μέγαν τΡς Κσινότητος ήμών εύεργέτην, τάς 
άνωτέρω γνώμας ύπερακοντίσασο, έπεισεν ήμας ότι ιήν σιωπήν ετι 
έπΐ μοκρόν παρατείνοντες, σπουδοίως έαφάλομεν. Καί Βή έκψράζον- 
τες κοί αϋθις Βιά τής ταπεινής τούτης έκιστολής τάς άπειρους εύ- 
χοριστίας ήμών καί τήν βαθειαν εύγνωμοσόνην έπΐ ιί) ύφ" ύμών πα
ρεχόμενη εϋγενεΐ και γενναία χορηγίςι, άνθ’ ής άνταμείβει υμάς 
πλουοιο παρόχως ό "Υψιστος, έκλιπαροΰμ&ν θερμώς, όπως παρά- 
σχητε τήν εύιιενή ύμών έπίείκειαν έπί τή άκουσίςι, ώς εΐρηται, παρα· 
βάσει καθήκοντος έπιβεβλημένου ήμΐν άπό ουνειΒήοεως, ής, ύπ’ 
όψιν εχοντες τά εύγενή ύμών αισθήματα, εύέλπιόες έσμέν ότι θέλο
με ν έπιτύχει, Ή  ύπό τοΰ ύμετέρου ΰψηλοΰ τίτλου τεθωρακισμένη
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καί τής ίσχυρας ϋμών προστασίας όχυρωθεϊσα ’Αστική Σχολή τής 
ήμετέρας Κοινότητος, έν ή ύπερτριακάσιοι παΐδες τά νώματα τής 
παιδείας ποτιζάμενοι εύλογοΰσι ιό όνομα τού μεγάλου αΰτών προσ
τάτου καί Ευεργέτου, χεϊρας αϊροττες ίκέτιδας πράς τόν Πανάγαθον 
ύπέρ τής ΰγείας καί εύημερίας υμών τε κσί τής εύγενοΰς καί άξιο- 
τίμϋυ ύμών οικογένειας, έπιτελεΐ προσηκόντως τόν ιερόν αυτής προο
ρισμόν τακτικώς λειτουργούσα 5ιά διδασκάλων μετ’ άΓτσραμίλλσσ 
έθνικού ζήλου έργαζομένων, ύττό τήν συνετήν καί άγρυπνον έπίτή- 
ρησίν τής τε ίεράς ήμών Μητροπά>.εως καί τής Διοΐκούσης 'Εκπαι
δευτικής "Επιτροπής, κύριον τιθέμενον πάντοτε μέλημα τήν έτιί τά 
κρείττω και βελτίω προαγωγήν ταύτης, πράς δόξαν καί τιμήν οϋ 
μήν, άλλα κοί έγκάρδιον εύχαρίστησιν τού γενναίου αυτής προστά
του. Ή  έν Κωνσταντινουπόλει Στή Εκπαιδευτική Αδελφότης, μεθ' 
ής μέχρι πρό μικροί; συνεννοούμεθα περί τε ιών έκπαι&ευτικών ήμών 
καί τοΰ παρ'υμών χορηγουμένου δι" αυτής ήμιν έκατονταλίρου έπι- 
δόματος, μολονότι διεβεβαιώσατο ημάς, διά τής άπό 26ης Αύγού· 
στου έ. ε. έπιστολής αότής, ότι θά χορηγηθή καί έφέτος τή ήμετέρςι 
Κοινότητι τό διαληψθέν έπίδομα, εώχ ήττον, έπει&ή περιέκοψεν αΰτη, 
έξ όλων ιών σημείων τής έπαρχίας Διδυδοτειχου, τά έαυτής βοηθή
ματα &ιά τήν έκπαί&ευσιν καί καθ’ ίχ έξωδίκως πληροψορούμεθα προ- 
τίθεται νά διακόψη έν τώ μέλλαντι, πάσαν έκπαι&ευτικήν έργαοίαν. 
διά λόγους ίσως οικονομικούς, τούτο ένέβαλεν ήμάς εις άπορίαν 
περί τής έν τφ μέλλονμ χρόνω χορηγίας τοΰ ϋμετέρου έπιδόμστος 
διά τήν Σχολήν ήμών. Συνεπώς Εγνωμεν πρόσψορον τή πσρούοη πε- 
ρίοτάσει, ϊνα γνωρίσωμεν ύμιν τοΰτο. καί νά έκλιπαρήσωμεν ένθέρ- 
μως, ΰπως Τό μέν μή παύσητε και εις τό έξης παρέχοντες τή ήμετέρφ 
Κοινότητι τήν ευμενή ύμών χορηγίαν, τό δέ όπως άποστείλητε 
ταότην κατ' εΰθειαν, ε( δυνατόν, ιτρός τήν ήμετέραν Κοινότητα, βέ
βαιοι όντες. ότι ύποστηρίζετε οϋτω Κοινότητα σπου&αιως άπειλου- 
μένην υπό ιών ΐναντίων. Πεποιθό-τες τό νΰν έπί τά φιλάνθρωπο καί 
φιλογενή ύμών αισθήματα, ύφ’ ών προαγόμεναι γενναίως προστα
τεύετε και ύποστηρίζετε άπανταχοϋ τήν Ελληνικήν παιδείαν καίτά 
γράμματα, έχομεν δι’ έλπίδος δτι θέλετε άποδεχθή εύμενώς τήν τα
πεινήν ήμών ταύτην παράκλησιν, άνθ’ ου έκ προοιμίων έκφράζοντες 
μυρίας εύχαριστίος καί άπειρον ευγνωμοσύνην, διατελοΰμεν μετά 
σεβασμού καί μεγίστης πράς ύμ&ς ύπολήψεως- Διδυμότειχον 12 
Νοεμβρίου 1Θ&2. Οί Έφοροδημογέροντες».

Τήν πολιτικότητα τής έπιστολής ταύτης άποφεύγομεν νά σχολιά- 
σωμεν διότι δέν ύποτιμ&μεν τήν νοημοσύνην τών άναγνωστών τής 
παρούσης πενιχρός μελέτης. "Εν οημεΐον μόνον θέλομεν νά ύπο-
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γραμμίσωμεν, Sit δηλ. άπΰ τοΟ 1890 έξεδήλωσεν 6 μέγας εύεργέ* 
της τοΟ Διδυμοτείχου Ροδοκανάκης τήν έπιθυμίαν του όπως ένημε- 
ρώνηται έπί τών σχολικών πραγμάτων καί μόλις τό τέλος του 1892 
ηύδόκησεν ή Δημογεροντία ν ’ άπαντήση, 8τε δηλ. είδε νά όλισθαίνή 
τό ύπέ&αφος τής συνεργασίας της μετά τής ’Αδελφότητος, "Ίσως είς 
τούτο νά αυνετέλεσε καί ή Απουσία τοΟ Μητροπολίτου, διότι άν εΰ- 
ρίσκετο είς τήν Εδραν του 5 συνετός Ιεράρχης Μεθόδιος, δέν θά 
εφθανον τά πράγματα είς δ σημεΐον έφθασαν καί τόσον περιεπλέ- 
χθησαν. ώστε ν' άποβοΟν δυσάρβσια διά τήν έκπαίδευσιν. Ή  άπ’ 
εύθείας Αλληλογραφία αύτή, βρίθουσα κολακειών καί άβασίμων δικαιο
λογιών έξεζητημένων, άπέβλεπεν είς τήν άπ" εύθείας Αποστολήν τοΰ 
ΙΟΟλίρου, Ό  πολύπειρος όμως Ροδοκανάκης, άνευ προειδοποιήσεων 
τής 'Αδελφότητας δέν ήθελε νά ένεργήση ούόέν καί δεν άπαντφ άπ' 
εύθείας είς τήν Δημογεροντίαν, Αλλά ζητεί πρώτον νά ένημερωθή 
άπό τήν 'Αδελφότητα, είς δέ τήν Δημογεροντίαν άπαντά όλίγον 
άργότερον οΰτω :

«Πρός τήν Έφοροδημογεροντίαν Διδυμοτείχου. Διδυμότειχον. 
Σεβαστοί Κύριοι, Έλαβον έτπστολήν τής 12ης Νοεμβρίου τού παρόν
τος έτους (1892), είς άπάντησιν τής (δικής μου ύπό ήμερομηνίαν 10 
Νοεμβρίου 1890. Πέμπω Αντίγραφο ν τής άνω είρημένης έπιατολής 
Σας πρός τόν Πρόεδρον τής έν Κν>νστα ντινουπόλει "Εκπαιδευτικής 
καί Φ<λανθρωπικής Αδελφότητος. Ζητώ έξηγήσεις καί πληροφορίας 
περί τών όσων μοί Αναφέρεσθε. 'Άμα μάθω τά διατρέχοντα θέλω 
λάβει τήν τιμήν νά Σάς άπευθόνω γράμμα μου. Παρακαλών Σας νά 
δεχθήτε τήν διαβεβαίωσίν τής πρός ΰμ&ς έζαιρέτου ύπολήψεως δια' 
τελώ πρόθυμος, Θ. "Εμμανουήλ Ροδοκανάκης».

Έ ν  καιρώ δέ, άμα λαβών τήν Απάντησιν τής 'Αδελφότητος, γρά
φει τήν έζής έπιστολήν :

«Μασσαλία 7 Ιανουάριου 7893. Πρός τούς Έφοροδημογέροντας 
Διδυμοτείχου. Διδυμότειχον, Σεβαστοί Κύριοι, Βεβαιών Σας τό πε' 
ριεχόμενον τής έπιατολής μου 18ης τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου 
σπεύδω νά οάς κοινοποιήσω τό όκόλουθον άπόσπασμα γράμματος 
τής "Εκπαιδευτικής Αδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως πρός γνώοιν. 
«Ή καθ' ήμάς Αδελφότης έγκαίρος έκοινοποίησε τοΐς έν ΔιδυμΟ' 
τείχιρ διά τού 'Αρχιερέως αύτών, ώς εΤθισται, Sti κατά τό έτος 
7892 - 1893 θά χσρηγήοη τήν έκ τοΟ ύμετέρου χορηγήματος έκ λιρών 
Τουρκίας 700 ύπέρ τών σχολείων αύτών συνδρομήν καί ένέκρινε 
τούς διορισθέντας ύπό τής Κοινύτητος διδασκάλους». "Η άνω Ά δ ελ '  
φότης, φροντιζουσα διά τάς διαφόρους σχολάς τών θρακικών Κέν' 
τρων (Κοινοτήτων) καί έμβάσασα ήδη μέρος τοΰ χορηγήμαΐός μου
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δέν δύναμαι νά παραδεχθώ τήν αιτησίν σας, ώς καλώς καταλαμ
βάνετε, Βεβαιών πρός ύμάς κ,ι.λ, θ ,  Έμμ. Ροδοκανάκης».

Ά λλη  έπιστολή πράς τόν Ρσδοκανάχην s «Φιλογενέστατε *ΐ*ί 
μεγάτιμέ άνερ. Ειμεθα κάτοχοι τών άπό !βης Δεκεμβρίου καί 7ης 
όδεύοντος ΟμετΑρων άξιοτίμων ‘ πιστολών άπαντουσών είς τήν 
άπό 12ης Νοεμβρίου ήμετέραν πράςϋμ&ς έπιστολήν. Εύγνωμονοθμεν 
ύμΐν μυριάκις, διι έν τή διακρίνούοη ύμάς φιλογενεΤ προθυμιςι εΟηρε- 
στήθητε νά είσακοόσητε τής θερμής ήμών παρακλήσεως. "Εργον φι
λάνθρωπον, άξιον ιιαντάς έπαίνου, έκπληροΰντες έν τη υποστηρίξει 
τών γραμμάτων καί έν τή άξίςι βοθείας έν τη ήμετέρα Κοινότητι έπι- 
σπάσθε τής δικαίας άγάπης καί άφοσιώσεως απάντων ήμών άδια- 
λειπτως πρός τόν Ύψιοτον μετά τών άθώων ήμών τέκνων δεσμέ* 
νων ύπέρ τής μακροβιόΐητος καί εύημερίας ύμών. Έ ν  τούτοις εύ- 
χόμενοι ύμΐν, δ πως τό άρτι άρξάμενον νέον έτος είη μεστόν παν- 
τδς άγαθοθ, άληθοΟς εύδαΐμονίας ύμών ιε καί τή άξιοτίμω ύμών 
οίκογενεία. 12 'Ιανουάριου 1893. Οί Έφοροδημογέροντες»,

'Απάντησις ; =Πρός τήν Έφοροδημαγεροντίαν Διδυμοτείχου, Δι- 
δομότειχον. Έλάβομεν έγκαίρως τήν άπό 12ης Ιανουάριου έ. έ έπι- 
στολήν σας. Σάς ευχαριστούμεν καί δι' ύμών όλόκληρον τήν Κοινό
τητα διά ιά ς  έν τη έπιστολή σας έκδηλώσεις τής πρός έμΑ άγά- 
πης καί τάς εύχάς σας διά τό νΑον έτος. Πάντοτε μετ' ένδιοφέρον- 
τος πληροφορούμαι περί τής προόδου τών μαθητών, διότι ή εύΰδω 
σις τοΰ σκοπού τοΰ σχολείου είναι μΑλημα προσφιλές τοΟ βίου 
μου, ώσαύιως SA λίαν έν&ίαφέρομαι πάντοτε ύπέρ τής Κοινότητάς 
οας. Δράττομαι τής ευκαιρίας ταύτης διά νά σάς εύχαριστήσω καί 
διά τάς τηλεγραφικές διαβιβασθείσας μοι εόχάς σας έπί τή Αορτή 
τοΰ όνόματάς μου- Δέξασθε κ.τ.λ. θ ,  Έμμ. Ροδοκανάκης*.

Ή  Δημογεροντία έν 1η έτπστολή της άπέφυγεν έπιμελώς νά 
θίξη τά σημεία, εις τά όποΤα ώ Ροδοκανάκης άνέπτυασε τήν ώς 
είχε κατάστασιν μεταξύ Δημογεροντίας καί 'Αδελφότητος, ήτις 
( ’Αδελφότης) δικαιολογείται παρά τώ Ροδοκανάκη διά τό ένδιαφέ- 
ρον της ύπέρ τής Κοινότητος Διδυμοτείχου, ούσιαστικώς δμως δέν 
παύει νά Αχη Αναντίον της. ΤοΟγο άλλωστε θά φανή άμέσως έκ 
τών κάτωθι έπιστολών :

«Πράς τάν Άξιότιμον Πρόεδρον τής "Εκπαιδευτικής 'Αδελφότη
τος κ. κ Εϋγενίδην. Αξιότιμε Κύριε, Άνέγνωμεν τήν πρός τήν διεύ- 
θυνσιν τής ένταΰθα Ροδοκανακείοΐ) Σχολής ΰμειέραν άξιότιμον έπι- 
στολήν, χρονολογουμένην άπό 14ης λήγοντας, 6ι’ ής έντέλλεσθε σύτή 
ΐνα άποστείλη ύμΐν έκθεσιν τής εις τήν πρώτην έξαμηνίαν έ Α, γε- 
νομένης έκπσιδευτικής Αργασίας έν τή έν Διδυμότειχο Σχολή, συνάμα
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δέ καί άπόδειξιν παραλαβής άπό του ΰμετέροο ταμείου, τής α έξα- 
μηνίας τής μισθοδοσίας τοΟ διευθυντοΟ. ' Απαντώντες δηλαΰμεν 5ττ. 
ό διευθυντής τής είρημένης Σχολής καθώς καί οί λοιποί διδάσκαλοι 
£λΐιβον παρά τού ταμείου τούς μισθούς ούτών τής a J έζαμηνίσς 
τοΟ ένεσϊώτος σχολικού έτους, ΐγένετο δέ τούτο έπΐ τη έλπίδι &τι 
ιό  Στάν Προεδρ&ϊον τής Εκπαιδευτικής "Αδελφότητος έμελλε νά άπο· 
στείλη άπ’ ευθείας εις τό ήμέτερον ταμεΐον τό α' έξάμηνον τής έτη- 
σίας χορηγίας τοΰ φιλογενεστάϊο J καί μεγατίμου άνδρός κ. Θ, 
Έμ. Ροόοκανάκη. Ζητούντες συγγνώμην έπΐ τη, άνευ προηγουμένης 
μεθ" ύμών συνεννοήσεις, ένεργείφ ήμών έπί τοΟ προκεΐμένου ζητή
ματος, πρσκληθείση κατά μέγιστοι μέρος έκ τών ποικίλων άναγκών 
τοΰ τε διευθυντοΟ καί λοιπών διδασκάλων, παραχαλοΰμεν θερμώς, 
δποος τιμήσητε τούς λόγους δι" ους πρσέβημεν εις τό μέτρον τοΰτο 
καί εύαρεστηθήτε, εί τούτο δυνατόν, ν' άποστείλητε είς τό ήμέτερον 
ταμεΐον τό ποσών τής α' έξαμηνίας τοΟ ΙΟΟλίρου τοΰ Ροδοκανάκείου 
Επιδόματος, πρώς άνταπόκρισιν αΰτοΰ εις τήν παρά δόναμιν θυσίαν 
τής πληρωμής τοΰ α' έξαμήνου τοΰ προσωπικού τής είρημένης Σχο
λής. Έγκλείομεν ώδε άπόδειξιν τοΰ διευθυντοΟ τής Σχολής δτιέπλη- 
ρώθη παρά τοΰ ήμετέρου ταμείου τήν α' έξαμηνίαν τής έτησίας αυ
τού μνσύο&σσίας τρΐ’χοντσς έτους. Οοτος θέλτ,ν συμμορψωθή πρός τάς 
ϋμετέρας όδηγίας. Διδυμότυχον 30-Ι Ί8 9 3 .  Οί Δημογέροντες».

*Η ’Αδελφότης έκδηλώνει τήν δυσφορίαν της πρός ιήν Δημο
γεροντίαν, γράφουσα άπ' ευθείας τρΰς τόν διευθυντήν τής Σχολής 
διά τε τήν πρόοδον τσΰ Σχολείου, άλλά καί διά τά οικονομικά ζητή
ματα, έφ7 ών ήόύνατο φυσικότατα νά ζητήοη πληροφορίας άπώ τήν 
Δημογεροντίαν. Τούτο σημαίνει ΰτι ήγνοήθη πλέον ή Δημογεροντία, 
τεθεΐσα είς τό περιθώριον ή καλύτερον περιφρονηθεισα. Ή  Δημογε
ροντία ύπ’ δψιν τής όποιας εθεσενό διευθυντής τήν έπιστολήν τής 
"Αδελφότητος, καθ' ότι οΰτος δεν ήτο δυνατόν νά ένεργήση τι έν 
άγνοίφ αύτής, έφ' δαον μάλιστα ύπήρξε καί δημιούργημά της, 
άναλαμβάνει ν' άπανΐήση ή ίδ̂ α πρός τήν ’Αδελφότητα, κα- 
λοΰσα αότήν τρόπον τινά εις τήν τάξιν και μέ τήν εύκαιρίαν ζη
τεί τό ήμισυ τοΟ έκατονταλίρου, περί τού όποιου έγραφε μέν ή Α δ ε λ 
φότης δτι θά χορηγηθή, 6έν άπέστειλεν δμως τοΰτο έγκαίρως, δη
μιουργούσα οικονομικόν άδιέξοδον είς τήν Δημογεροντίαν. Αί έπιοτο- 
Χαί ήρχισαν άΧλεπάΧΧηλοι έκ μέρασς της Δημογεροντίας, ηττς εΐχεν 
άφοπλισθή ήθικώ ς καί όλικώς κοί οϋτως ή κατάστασις έφθασεν, ώς 
έπεθύμει ή 'Αδελφότης, είς σημεΐσν δυσάρεστον. Ή  Δημογεροντία 
γράφει, άλλην έπιατολήν έχουσαν οϋτως :

« 'Αξιότιμον Πρόεδρον Φιλεκπβιδευτικής 'Αδελφότητος κ. κ, Εΰ-
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γενί&ην, Βεβαιοΰμεν τήν ώπό 30ής Ίοινουαρίου έ„ I. ήμετέραν πρός 
ύμ&ς Επιστολήν, έπισυνάπτοϋσαν άπάδειξιν τοΟ διευθυντοΰ τής Εν
ταύθα 'Αστικής Σχολής, &Tt έλαβε παρά τοΟ ταμείου τής ήμετέρας 
Κοινότητας τήν α' Εξαμηνίαν τής Ενιαυσίου αύτοΟ μισθοδοσίας ένε- 
στώτος σχολικού έτους κα! Εξηγούσαν τούς λόγους, δι’ οϋς ήναγκά- 
σθημεν, παρ' ΰλην τήν πενιχρότητα τοΰ Κοινοτικού ήμών ταμείου, 
νά πληρώσωμεν τό α Γ Εξάμηνον τής μισθοδοσίας, οΰ μόνον είς τόν 
διευθυντήν, άλλά καί εις τούς λοιπούς διδασκάλους τής Εν λόγιμ 
Σχολής. Έπαναλαμβάνομεν 6έ σδθις νά παρακαλέσωμεν όμδς θερ
μώς, όπως, λαμβάνσντες ύπ’ 6ι|/ιν τάς δυσχερείας, &ς ύφιοτάμεθα 
συνεπεία πολλών, ώς μή ώφειλτ, περιστατικών, πρός συντήρησίν 
τών ήμετέρων Ενταύθα Εκπαιδευτηρίων, £τΐ δΕ και ΰτι προσεγγίζον- 
τος τοΟ Πάσχα θά περιέλθωμεν ί[ς τήν Ανάγκην νά θεραπεύσωμεν 
τάς πολυειδεΐς τών διδασκάλων χρηματικός άνάγκας, εύαρεστηθήτε 
Εν τή διακρίνούοη ύμ&ς φιλογενΈφ νά διατάξητε τό ταμεΐον τής Σε
βαστής Αδελφότητος, ής Επάξιος πάνυ πρσΐστασθε, διά ν’ άπο- 
στείλη ύμϊν ιήν α' Εξαμηνίαν του άνωτέρω χορηγήματος πρός τήν 
ήμετέραν Κοινότητα, τού μεγατίμου καί φίλογενεστάτου άνδρός κ. 
θ .  Ροδοκανάκη, άνθ' ο5 έσόμεθα εύγνώμονες. 9 Μαρτίου 1893, Οί 
Δημογέροντες^.

Μάτην ή Δημογεροντία κρούει κώδωνα κινδύνου βαραθρώσεως 
τών σχολειακών πραγμάτων, λόγω οικονομικού άδιεξόδοσ. Μάτην 
α,ί πομπώδεις φράσεις τής άνωτέρω Επιστολής Επί σκοπιρ νά κάμψη 
τήν καρδίαν τής Αδελφότητος. Τά νήματα τοΰ δεσμού μετ’ αΰτής 
έκόπησαν. Αΰτη πάλιν άπαντφ διά τής παρακάτω Επιστολής, σκο
πίμως, ϊνα παρέρχηται καιρός και ή ΘΕσίς τής Δημογέροντας καύί 
σταται δυσχερέστερα, 'Επομένως δύναταί τις νά άποκαρδιωθή, καί 
νά είπη, διι μεταξύ τών δύο αυτών Σωμάτων, παρ' ών Εξηρτάτο ή 
ύπόστασις του Έ θν ο υ ς, κατά τάς λίαν χαλεπάς Εκείνας περιστά
σεις, ύφίστατο άκήρυκτος πόλεμος καί δή τών νεύρων. Έ κ  &Ε ιών 
Επιστολών, όσον τών μέχρι τούδε, τόσον καί τών άπό τοοδε, κατα
φαίνεται, όποια Εμπάθεια ύπήρχεν είς τάς ψυχάς τών διευθυνόντων 
τήν τύχην τοΰ δύσμοιρου αΰτοΰ λαοΰ, τού άναμένοντος φώτα και 
φάρσν, ϊνα ώ&ηγηθή είς δρμσν άοφαλή κατά τήν τόσον δυσάρεοτον 
Εκείνην Εποχήν, Ιδού ή άπάντησις τής Αδελφότητος;

«Κωνσταντινούπολή tfi Μαρτίου 3Β93. Πρός τούς άξιατϊμους 
Έφοροδημογέροντας τής Εν Διδυμοτείχω 'Ελληνικής Κοινότητας. Έλή- 
φθησαν αί ύμέτεραι έπιστολαι, δι’ ών έξοιτεϊσθε τήν άποοτολήν τής 
α' Εξαμηνίας τοΰ σχολικού έτους 1892-1893, ήτοι λίρας Τουρκίας 
δΟ, Άλλ" ϊνα άποσταλώσι τά χρήματα, &Εον νά εύρητε συνάλλαγμα
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είς βάροςτοΰ ταμίου τής 'Αδελφότητος κ. Ν. Μπλέσσα. ΕΤναι άδύ- 
νατόι» ν' άπανταλ£>&ι κατ' άλλον τρόπον τά χρήματα. Τό συνάλλα 
γμα δέον νά έκδοθή άττό τής I- Μητροπόλεως Διδυμοιείχου, ή Εκ- 
δοσις δε αότοΰ δ|ον νά άναγγελθή είς τό ταμεΐον. Ό  Γραμμστεύς 
Τρ. Κσλογερόπουλοςΐ.

Ή  ξηρά αυτή έπιστολή είναι χαρακτηριστική τής δημιουργήσει- 
σης κατασιάσεως. Ή  Αδελφότης ίδέχέτο νά στείλη τά χρήματαάπ* 
εύθείας πρός τόν διευθυντήν τής Σχολής, άλλά ξπά τήν Δημογερον
τίαν έπινοεϊ άλλον τρόπον πληρωμής, δηλ. διά συναλλαγματικής, 
δπλσΰσα Su άδόναταν άλλως νά σταλυΰν τά χρήματα. Οΰτω κερ
δίζει καιρόν Οπέρ αότής ή ’Αδελφότης, εις βάρος τής Δημογεροντίας, 
καί τήν ταπεινώνει ώς μή φερέγγυσν πλέον άπέναντί της. Ή  τυ· 
πικΰτης του συναλλάγματος δαπανφ πράγματι χρόνον και ή Δημο
γεροντία όντως τιμωρείται.

Άπάντησις τής Δημογεροντίας ττρός τόν Μπλέσσαν :
«'Αξιότιμε Κύριε Μπλέσσα. Σύμφωνα πρός τδ περιεχάμενον τής 

ώιτά 16 ύπερμεαοΟντος έπιστολής πρός ήμσς, τής έν Κωνσταντινσυ- 
πόλει Φιλεκπαιδευτικής 'Αδελφότητος, έσόραμεν συναλλαγματικήν 
Οπό σημερινήν ήμερομηνίαν, έπ’ όνόματί όμών, έκδοθεΐσαν Οπό τής 
ΐ. Μητροπόλεως μέ ύπογρσφήν ιοΟ άρχιερατικοϋ έπιτρόπου κ. Παρ
θενίου, εις διαταγήν τοϋ ένταΟθα r. Σ. Ψαλτοπούλου διά λίρας χρο- 
σάς 50, α" έξαμήνσο σχολικού έτους 1892 —1093, έκ του είς τά σχο
λεία τής ήμετέρας Κοινότητος έτησίου χορηγήματος τοΰ φιλογενε- 
στάτου καί μεγατίμου κ, θ .  Ροδοκανώκη καί είδοποιοΟμεν υμάς πρός 
τοΰτο. 19 Μαρτ:συ 1893. Πρόθυμοι Έφυροδημογέροντεςΐ,

Ή  Δημογεροντία γράφει και πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει 
διαμένονϊσ Μητροπολίτην Μεθόδιον, παρακαλοΰσα αότόν νά έπέμβη 
παρά τη Άδελφάτητι, πρός έξομάλυνσιν τής οικονομικής ταύτης 
ϋποθέσεως Αί σχέσεις τής Δημογεροντίας μέ τόν Ροδοκανάκην είναι 
άκόμη καλαί, τοΰτο δμως δέν τήν βοηθεΐ καθόλου είς τό δημιουργη- 
θέν οικονομικόν Αδιέξοδον. Κωλυσιεργεί ή ’Αδελφότης καί άναβάλ- 
λει τήν άποστολήν χρημάτων ύπά διάφορα προσχήματα καί μετά 
τήν τακτοποίησιν ακόμη τής συναλλαγματικής. Ή  Δημογεροντία εύ· 
ρίσκεταί είς άγωνίαν καί άπελπισίαν. Νά γράψη πάλιν καί νά έξισιο- 
ρήση τήν κατάατασιν; Διστάζει, δ.ότι γνωρίζει ϋτι δ φιλογενής έκεϊ- 
νος ώνήρ Ετρεψε περισσοτέραν έκτίμησιν πρός τήν ’Αδελφότητα καί 
5έν παρσσύρεται ώπό πομπώδεις τπιστολάς, ϊνα ελθη άπ' εύθείας 
άρωγός πρός τήν Κοινότητα. Ώ ς  νά μήν ήρκει αότό, έκσπ^ ί>ς 
βόμβα μία ά προ οδό κήτος εϊσησις έκ Κωνσταντινουπόλεως, Stl ά 
Μητροπολίτης Μεθόδιος. ΐ> τόσον μοχθήσας διά τόν τόπον αυτόν
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καί τά έκπαιδευτικά ζητήματά του, μετατίθεται είς Μυτιλήνην. ΕΓχεν 
ή Δημογεροντία τόν κολοσσόν τούτον, ώς στήριγμα είς πάσαν περί* 
πτωσιν καί τώρα Αποστερείται της προστασίας τσυ, ΠολλΑκις ουτος 
παρεμβαίνων μεταξύ Κοινότητοι; καί Αδελφότητος, έγεφύρωνε τά 
χάσματα, τά όποια έδήειιουργοΰντο έκαϊέρωθεν, διά τά οικονομικά. 
Ιδίως, ζητήματα, διά τά όποια τόσος θόρυβος καί τάση άάκοπος Αλ
ληλογραφία διεξήχθη άνωφελώς και τήν όποιαν ήμεΐς μετά ψυχικής 
ά&όντγς παραθέταμεν ένταΘΘα. "Η είδησις αΰχη καταθορσβ^Ι καί Α
πελπίζει τήν Δημογεροντίαν. Τό ληψθέν τηλεγράφημα,, περί τής με- 
ταθέσεως τοΰ Μεθοδίου £χει οάτω;

κΙΊράς τήν Δημογεροντίαν τής Κοινότητος Διδυμοτείχου, Τοΰ 
Μητροπολίτου σας Κυρίου Μεθο&ίου μετατεθέντος εις Μητρόπολιν 
Μυτιλήνης, κανονικός Μητροπολίτης τής έπαρχίας Διδυμοτείχου έξε- 
λέγη καί διωρίσθη ό Κορυτσάς κ. Φιλόθεος. Συγχαίρομεν έπί τούτοις 
ύμάς καί άπασαν έπαρχίσν. Κωνσταντινοΰπολις Γενή- Τζαμί 30 Α 
πριλίου 1363, Πατριάρχης Νεάόυτοςΐ.

Έπηκσλούθησε συνοδική έπιοτολή, κατά τά έκκληαιαστίκά έθι
μα, πρός τήν Μητρόπολιν περί ίκλογής καί διορισμού τοΰ Φιλοθέου 
καί προαγωγής τοΰ Μεθοδίου, τοποθετουμένου εις Μυτιλήνην, Ό  
Φιλόθεος Αναγγέλλει δι’ έπιστολής του τήν έκλογήν του χαιρετών 
όλους, τήν ζ '  Μαΐου 1ί93 Ή  Δημογεροντία άπαντά συγχαίρσυσα 
αυτόν καί λυπουμένη διά τήν μειάθεσίν του έκδηλώνουοα συνάμα 
τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν αυτής πρός τόν μετατιθέμενοι κοί 
τόσον στοργίκώς ποιμάναντα τήν έπαρχίαν Διδυμοτείχου. Ό  Μεθό
διος διά μακροσκελούς έπιοτσλής έκφράζει τήν λύπην του καί άνα- 
λϋεται είς δάκρυα, διότι έγκαταλείπει. Κοινότητα τόσον Αγαπητήν 
καί συνιστα άψοσίωσιν κοί συνεργασίαν μετά τοΰ νεοεκλεγέντος 
Φιλοθέου, ώποδίδων τήν μετάθεοίν του τούτην είς τήν βουλήν τοΰ 
Παντοδυνάμου. ‘Εκ Μυτιλήνης, όπου μετέβη, γράφει άλλην έπιστσ- 
λήν έπί τη έγκαταστάαει του αύτώοε, ήτις έπιστολή είναι πράγματι 
συγκινητική καί φιλολογικόν Αριστούργημα, Λυποΰμαί διότι δέν πα
ραθέτω αυτήν διά ιό  μακροσκελές της.

Ποιος ήτο 6 Μεθόδιος·— Έρωτώμενοι οίόλίγοι έπιζώντες είοέτι 
κάτοικοι Διδυμοτείχου, άλλά καί οί πρό έτών γνωρίσαντες τόν Μη- 
τροπολίιην Μεθόδιον, έχφράζονται ένθουσιωδώς ύπέρ αύτοΟ, 
όστις ήτο συνετός καί μ£ μαεστρίον, ού τήν τυχσΰσαν, κατώρθωνε 
νά ποιμαίνη τήν έπαρχίαν του τούτην, ούδέποτε έλθών είς προστρι- 
βάς διάρκειας μετά τών δυσήνιων Δημογερόντων, Κατέκτησεν οίτος 
τήν συμπάθειαν καί σεβασμόν πάσης τής Κοινωνίας Διδυμοτείχου, 
διότι έπεβάλλετο διά τής προσάπακότητος καί τοΰ παραδείγματός
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του καί διέβλεπαν πάνκες έν τφ ιρασώπιω του τόν προστάτην καί 
άναίιλάστην τής κοινωνίας, φερώμενος πάντοτε μέ πατρικήν στορ
γήν πρός τό ποίμνιόν του μ4 Αξιοπρέπειαν καί μειλιχιάτητα, Έ τ υ χ ε  
νά άναλάβη τόν θρόνον Διδυμοτείχου είς στιγμάς λίαν χαλεπάς 
τοΟ "Εθνους, λίαν έπιχινδϋνσυς καί πάσας τάς άντιξοάτητας ύπερη- 
κόντισε μέ θαυμαστήν ψυχραιμίαν καί πολιπκότητα, ή τις ένιοχϋετο. 
ώς λέγουοι, καί ύπό τής άπεράντου μσρφώσεώς του, όξυνοίας καί 
προνοίας. Έ ά ν  άναγνώση τις τάς έπιστσλάς τών Δημογερόντων έκ- 
δηλωσώντων τήν βαθεΐαν των λύπην έπί τη εις Μυτιλήνην τοποθε
τήσει του, όμολογουμένως θα συγκινηθή. Συνεδέθη ψυχικώς μέ τόν 
τόπον αύτόν, ώστε πάσα σκέψις του, ένέργειά του καί φροντίς άπέ- 
βλεπον εις τήν πνευματικήν άνΰψωσιν τής κοινωνίας. ‘Υπήρχεν ό 
συνεχιστής του άλλοτε προκατόχου του Μελετίου Καβάσιλα και 
άξιος διάδοχος τοΰ έργου αΰτοθ καί έδοκίμασε τάς περιοσοτέρας 
άντιξοότητας καί πικρίας έπί ΐ3 έτη ' Αρχιερατείας του ΐνταΟθα- 
Πλήν τής μερίμνης του διά τήν πόλιν Διδυμοτείχου, αί ένέργείαί 
του καί διά τά περίχωρα ήααν πατρικαί. Αψευδής μάρτυς τώντοιού- 
των διαθέσεών του, ύπέρ τοΟ ποιμνίου του, είναι ή ώνέγερσις διδα
κτηρίων, έξεύρεσις καταλλήλων διδασκάλων καί ιδιαίτατα ή μετά 
συνέσεως άντιμετώπισις τής χαώδους καταατάσεως, τής δημιουρ 
γηθείσης έκ τής καθόδου τών Ρώοσων καί άποχωρήσεως αυτών. 
Όμοίως πρός άντίμετώπισιν τςΰ σλαυΐκοΰ κινήματος, καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής ’Αρχιερατείας του, έόρασεν άποτελεοματικώς. 
ΤοΟτο ήχο τό σπουδαιότερου εργον του, διότι μικρά τις άδιαψορία 
έπ' αιϋτοϋ καί χλιαρότης θά είχε πολύ δυσάρεστα Αποτελέσματα. 
Έ γ ώ  δέν είμαι άξιος νά κρίνω το έργον τοΰ ιεράρχου Μεθοδίου οΰτε 
δύναμαι νά έκθειάσω τόν κολοσσόν τούτον τής Ιεραρχίας. Εύγλωτ- 
τότερον έμοΟ όμιλοΰν τά έργα ίου καί δή πρώς τόν τομέα τής παι
δείας, δτινα είναι καταχωρημένα έν σελίδι 411 τοΰ Κώδικας 1380- 
1Θ92, δπσυ άναγράφεται ότι ό Μεθόδιος άνήγειρεν έκ τοΰ μηδενός 
καί έν μέσιρ άπεριγράπτου ώπαι&ευσϊας τά έξής Διδακτήρια καί 
Ισάριθμα Σχολεία, δπου δέν ύπήρχον ποτέ είς τά χωρία ταΰτα ι
1) Άνήγειρε νΐον διδακιήριον έν τή αυλή τής Παναγίας κατόπιν 
πυρπόλησε ως του προϋπάρχοντος έπί Βησσαρίωνος, 2) τό διδακτή- 
ριον Τοκμάκ (Μεταξάδων) τό 1380, 3) τό σχολεΐον καί διδακτή
ριο ν Ίμπλεδίν (Λάδης) i860, 4) τό σχολεΐον καί διδακτήριον Καρλή 
(Χιονάδων) 1880, 5) ιό σχολεΐον καί διδακτήριο ν Κΐυυπλή (Σσυφλίου) 
1831, 6) τό σχολεΐον και διδακτήριο ν Α σβεστάδων 1383, 7) τό σχο
λεΐον καί διδακτήριον Ά σλα ά ν (Ταυρκόφωνον) 1884, 3) χό σχολεΐον 
καί διδακτήριον Μ. Σουγσνλή 1884, 9) τό σχολεΐον καί διδακτήριον
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Πετράδων ΐ 894. 10) τό σχολείων καί διδακτήριον Σαλτίκ (Λαζάρων) 
1Θ87, 11) τό σχολεϊον καί διδακτήριον Σκο up το χωρίου 1868, 12) τό 
οχολεϊον καί διδακτήριον Παληουρίου 1389. ΤοιοΟτος ύπήρξεν 6 έκ 
Σμύρνης Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Μεθόδιος Άρώνης και άν έλη- 
σμονήθη 6πό τών κατοίκων Διδυμοτείχου λόγω παρόδου τοΰ χρόνου, 
τά Ιργο του θά όμιλσθν, διότι tTvat γραμμένα άνεξίτήλως είς τούς 
κώδικας τής Μητροιιόλεως, Επανερχόμενοι είς τά σχολικά ξητή- 
ματα τοΰ τόπου βλέπομεν ότι τά διάφορα άπρόοπτα γεγονότα ήγα- 
γον τήν Δημογεροντίαν είς άδιέξοδον και τήν άπελπιαίαν της έξάγο* 
μεν έκ τής έπιστολής της πρός τόν φίλογενέστατον ευεργέτην Ροδο- 
κανάκην καί τοιαΰτας πρός ιόν νέον Μητροπολίτην Φιλόθεσν καί Φι
λεκπαιδευτικήν 'Αδελφότητα,

ϊΦιλογενέστατε καί μεγάτιμε άνερ. Έλάβομεν τήν άπά 1 5 η ς  

όπερμεσοΰντος ύμετέραν άξιότιμον έπιστολήν καί μετ’ έπιστασίας 
διεξήλθομεν ταύτην. Ή  δι' αυτής διερμήνευοις τών φιλογενών ΰμών 
α ι σ θ η μ ά τ ω ν  και τοΰ πατρικού όντως ένδιαφέρονΐας διά τήν ήμετέραν 
Κοινότητα, ένέπληοε χαράς ήμθς άνεκλαλήτου. Άναλογιζάμενοι ότι 
έτύχομεν προστάτου φίλο γεν ώς ·<αι φιλοστόργως μεριμνώ ντος περί 
τής όπσστηρίξεως καί τής προαγωγής τών έκπαιδευτηρίων τής ήμε· 
τέρας Κοινότητας, έφ’ οΤς έκψράζομεν αΕθις έγκαρδίους ευχαριστίας 
καί βαθυτώτην εύγνωμοσύνην, Καθήκον άιταράβατον έκπληροΰντες, 
σπεύδομεν δια τής τιαρούσης νά συγχαρώμεν όμάς ότι ταϊς προο- 
εγγιζούσαίς ήμέρακς tod 'Αγίου Πάσχα £ν&ίρμως δεόμενοι είς τόν 
‘Ύψιστον, όπως καταξιώοη ύμιν πανοικεί νά έορτάσητε ταύτας ύγιώς 
καί θεαρέστως δωροόμενος ύμΐ\ μακροβιότητα καί εύημερίαν μετ' 
άληθοΟς ευδαιμονίας. Έ ν  τοσοΰτοις δίατελοΰμεν μετά βαθυτάτου 
σεβασμού κ,τ.λ. Οί Δημογέροντες»,

Γράφουν και πρός τόν Μητροπολίτην Φιλόθεον, μή έλθόντα εί- 
σέτι είς τήν Ηδραν του, άναπτύσσοντες τήν έκπαιδευτικήν κατάστα- 
σιν τοΰ τόπου, Κατόπιν τών δαων συνέβησαν μεταξύ αΰτής (Δη
μογεροντίας) καί ’Αδελφότητος, ίξ ής οίκονομικώς άπεμονώθηοαν, 
κάμπτονται έπΐ τέλους οί έν Κωνσταντινουπόλει καίστέλλουν τήν a 
δΰσιν τοΟ έκατΰνταλίρου έκ λιρών 50, δπερ ποσόν έκαλύφθη πρό 
πολλοΟ δι" Ιξοδα τών διδασκάλων καί τώρα δι’ έπιστολής πρός τήν 
’Αδελφότητα έκλιπαροΰν τήν άποστολήν τής β' δόσεως δηλ, άλ* 
λων 50 λιρών :

«Άξιότιμον Πρόεδρον Εκπαιδευτικής Φιλανθρωπικής ’Αδελφό
τητος κ. Εόγενίδην. Περατουμένων τη προσέχει έβδομάδι τών ένιαυ· 
σίων προφορικών έξετάσεων τής έν τη πόλει ήμών Ροόοκανακείου 
Αστικής Σχολής, &ν τά άποτελέσματα έπιφυλασσόμεθα νά 0 vq-
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κοινώσωμεν ΰμιν λήγει συγχρόνως καί ιό  σχολικών έτος 1892—1693, 
καθ' 6 Απαραίτητον νά έξοφλήσωμεν τών λογαριασμόν τών έν αυτή 
έργασθένΐων διδασκάλων. Επειδή τώ Κοινοτικόν ήμών ταμεΐον, 
ένεκα οικονομιών δυσχερειών, Αδυνατεί νά έπαρκέση είς ιόν σκο
πόν τούτον, οΐ δέ έργασθέντες διδάσκαλοι, έκτός τοΰ Sit δικαιοΰν- 
ται νά πληρωθώσι τούς καθυστερημένους σύτοις μισθούς, περιστοι- 
χοΟνιαι άφ' έτέρου καί ύπό πλήθους χρηματικών Αναγκών, διό 
ταΰτσ προαγόμεθα να πσρακαλέσωμεν υμάς θερμώς, όπως έν τη 
διακριναύση ύμάς ψιλογενει προζύμι?, εόαμεστηθήτε vet διατάξητε 
οΤς δει, ϊνα Αποστολή ήμΐν λίαν προσεχώς τώ ύπόλοιπον τοΰ έκα· 
τονταλίρου, ήτοι 50 λίραι, του ίτησίου χορηγήματος tou ψιλογενε- 
ατάτσυ κμ[ μεγατίμου κ. θ .  Ροδοκανάκη ή πρός εύκσλίαν τοΰ τα
μείου τής Στής Αδελφότητος, γράψητε ήμΐν, εί έγκρίνητε τούτο, ΐνα, 
ώς καί άλλοτε, σΰρωμεν Ισότιμον συναλλαγματικήν, άνθ" οΰ έσόμεθα 
εΰγνώμονες. Διδυμότειχον 26 'Ιουνίου 1893. Οί Ή φορά δήμο γέροντες^.

Μή άναμεινασα ή Δημογεροντία τήν έπΐ τής συναλλαγματικής 
άπάντησιν, γράφει τήν παρακάτω έπιστσλήν παριστώσα τετελεσμέ- 
νον γεγονός, τήν διά συναλλαγματικής εΐοπραξιν 50 λιρών.

«Αξιότιμε κ. Μπλέσσα. Πληροφοροΰμεν Ομάς δτι έσύραμεν συναλ
λαγματικήν 6πά σημερινήν ήμερομηνίαν ΐπ* όνόματι ύμών, έκδοθεΐ- 
σαν ύπό τής Ίερας Μητροπόλεΐΰς μέ υπογραφήν τοΰ Αρχιερατικού 
έπιτρόπου πρωτόπαπα Κυρίου Δημητρίοο, εις διαταγήν τοΰ έν- 
ταΟθα Σ, Ψαλτοπούλου διά λίρας Τουρκίας 50, δευτέραν έξαμη- 
νίαν σχολικού έτους 1892— 1893, έκ τοΰ εις τά σχολεία τής ήμετέ- 
ρας Κοινότητας έτηοίου χορηγήματος 100 λιρών τοΰ φιλογενεστά- 
του και μεγατίμου Κυρίου θ -  Ρο&οκανΑκη. Διδυμότειχον S 'Ιουλίου 
1892. Οί Έφοροδημογέροντες»-

Είς &έ τόν Πρόεδρον τής Ά&ελφΑτητος κ. Εΰγενιδην άπέστειλε 
τήν κάτωθι έπιστσλήν :

«'Αξιότιμε Κύριε. Καθ' & ύπεαχέθημεν Ομιν, διά τής άτιό 20 λή- 
ξαντος μηνάς ήμετέρας έπιοτολής, δηλοΟμεν διά τής παρούοης δτι 
τά Αποτελέσματα τών ένιαυσιων προφορικών έξετάσεων τής Ροδο- 
κ,ανακείου "Αστικής Σχολής τής ήμετέρας πόλεως υπήρξαν εάάρεστα 
και σύμφωνα πρός τάς προσδοκίας ήμών κα[ δτι ώς έκ τούτου έμεί- 
ναμεν λίαν εΰχαριστημένοι έκ τής έργααίας τών έν αυτή διδαξών- 
των. Διά τό έπιόν σχολικόν έτος σχηματισθήσετσι ΣΤ' τάξις έν τή 
είρημένη Σχολή, άλλά πρός πλήρη καί τελικήν Εφαρμογήν τοΰ προ
γράμματος αύτής Απαραίτητον, ώς εΐκός. ΐνα πρσσληφθή και διευ
θυντής μάλλον πεπειραμένος καί έγνωσμένης ίκανότητος. Κατά 
ταϋτα ϋθεν προαγόμεθα νΑ παρακαλέσωμεν ένθέρμως ύμάς, Ϊνα έν
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τή διακρίνούση ύμάς φιλογενεΐ πρσθυμίφ εόαρεστηθήτε νά ΑναλΑβητε 
σύντονον πρόνοιαν περί εύρεσεως καί έγκαιρου, εί δυνατόν, Αποστο
λής τοΰ καταλλήλου διεοθυντοΟ εις όν ύποσχόμεθα, μ"όλην τήν δυσ
χέρειαν τών ο[κονομικών τοΰ Κοινοτικού ήμών ταμείου, νΑ χορηγή- 
σωμεν έιησίως 5Q - 55 λίρας, άνευ έτέρας ΰποχρεώσεως πρός αυτόν, 
τής ήμετέρας Κοινότητας. Εύελπισιούντες ότι ή θερμή πσράκλησις 
ήμών ληφθήσεταί ΰπ" όψιν καί ϋτι λίαν προσεχώς θά έχωμεν περί 
τούτου σχετίκΑς πληροφορίας, εύγνωμονοΰμεν ύμιν έκ προοιμίων 
καί διατελοΟμεν μετά βαθυτάτου σεβασμού καί ύπολήψεως. Διδυ
μότειχο ν 15-7-1893. Οί 'Εφοροδημογέροντες».

ΜΗ δέ πρός τόν Μητροπολίτην Φιλόθεον έπιστολή εχει οΰτω :
«Σεβασμιώτατε. ΕόσεβάσΗυς φέρομεν είς γνώσιν τής ΰμετέρας 

Σεβοομιότητος δτι αί ένιαύσισι προφορικοί καί γραπτοί τών ήμετ£- 
ρων έκπαιδευτηρίων έξετΑοεις έληξαν πρό ήμερών καί &τι τά Απο
τελέσματα αύτών υπήρξαν εύάρεστα καί σύμφωνα πρός τάς προσ
δοκίας ήμών καί δτι ώς έκ τούτου έμείνσμεν εύχοριστημένοι έκ τής 
«ατά τό διαρρεύσαν σχολικόν έτος Εργασίας τοΰ διδΑξαντος προσω
πικού, Ή  ΡοδοκανΑκειος ‘Αστική Σχολή τής ήμετέρας Κοινότητας 
Από τής συστΑσεώς της Αριθμούσα έξ τάξεις, τό παρελθόν μόνον 
έτος περίελάμβανε πέντε τάξεις, τής "Εκτης καταργηθείσης διά 
πολλούς λόγους καί δή οικονομικούς. Επειδή δέ κατείδομεν ότι ού- 
δόλως ούτως Α νταποκρίνεται ή είρημένη Σχολή προς τόν ύψηλόν ού- 
τής προορισμόν καί ότι οί έκ τής πέμπτης τΑξεως Απολυόμενοι μαθη- 
ταΐ Αδικούνται, τούτων ένεκα Αναγκαΐαν έθεωρήσαμεν, ΐνα οχημα- 
τιοθή διά τό έπιόν σχολικόν έτος ή έκτη τάξις πρός πλήρη καί τε
λείαν έψαρμογήν τοΰ προγράμματος αύτής, πεποιθότες είς τήν σύν
τονον Αντίληψιν καί προστασίαν τής ύμειΐρας προσκυνητής Σεβα
σμιότητας. Πρός έπίτευζιν τοΰ Ανωτέρω σκοπού ήμών, Σεβασμιώτατε, 
καί τακτικήν τής είρημένης Σχολής λειτουργίαν, έχομεν Ανάγκην 
ένός έιι διδασκάλου πεπειραμένου καί Ικανού, δατις νά άναλόβη τήν 
διεύθυνσιν ταύτης. Κατά ταΰτα τοίνυν προαγόμεθα διά τής παρού- 
σης να παρακαλέσωμεν θερμώς τήν ύμετέρσν προσκυνητήν Σεβα
σμιότητα, ΐνα έν τη έγνωσμένη Αύτής πατρική μερίμνη καί προνοία, 
ύπέρ τού λογικού Αύτής ποιμνίου, εύδοκήση, έν συνεννοήσει καί μετά 
τοΰ Αξιότιμου Προέδρου τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος, πρός 
δν κατά καθήκον γράφομεν οήμεοον, νά μεριμνήση περί εύρέσεοος 
καί Αποστολής τοΰ καταλλήλου διευθυνίοΰ, έπί έτησίω μιαθώ 50 05 
λιρών Τουρκικών, άνευ ούδεμιάς έτέρας πρός αύτόν ύποχρεώσεως 
τής ήμετέρας Κοινΰτητος άνθ’ ούέσόμεθα εύγνώμονες. Εΰελπίοτοϋν- 
τες κ.τ,λ. Διδυμότειχσν 15 Ιουλίου 1393, Οί Έφοροδημογέρονιες*,
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Άπάντησις ; «Εντιμότατοι Έφορο 6η μ ο γέροντες της πόλεως 
Διδυμοτείχου πατρικώς καί έγκαρδίως έν Κυρίίρ εύχάμεθα ύμΐν, Εις 
ώπάντησιν προαγόμενοι τοΟ άπά 15ης ΰπερμεσοΰντσς γράμματος 
τών λίαν ήμών περισπσυδάσιων κ«ί έντιμστάτων ύμών, πρώτιστα μ£ν 
έκφράζομεν τήν Ενδόμυχον ήμών χαράν καί άγαλλίασιν έπϊ τής λαμ- 
ττροΐς καί άγλασΐς άποτελέσμασι ιών Ενιαυσίων Εξετάσεων τών 
αυτόθι Εκπαιδευτηρίων, άτινα ώ θερμΰυργάς ζήλος καί ή ττατρώ- 
ζουσα εύσέβεια πολλαχώς Επροοτώτευοε καί ύττεοτήριξε κατά τά 
παρελθόν Ετος, έφΓ ί> και τάς πατρικός ήμών εύχάς καί εύλογίας 
άτίονέμομεν πάσιν ύμΐν, τοΐς ούτως ή άλλως συντελέσασιν ύπέραύ- 
τών καί τοΐς έλλογίμοις διδασκάλοις, τοΐς θεαρέστως μοχθήσασιν. 
ΎΓτό τών δισληφθέντων Επαινετών αισθημάτων Εμφορούμενοι, δι
καίως έξαιτεΐσθε τήν άνασύσιασιν τής 'Έκτης τάξεως τής Αστικής 
Σχολής, άλλ’ έπε-.δή ή μέν Φιλανθρωπική καί Φιλεκπαιδευτική :Αδελ
φότης δέν ϋφιαταται ήδη., δίαλυθεΊσα, S te τό κεφάλαιον αύτής εις 
χρεώγραφα σονίστάμενον καί παρά τή Έλληνικη Τραπέζη κοιτάτε- 
θειμένον σχε&άν καταστροφέν, σκεφθήσεται δέ έν προσέχει μέλ- 
λσντι καί γενική συνελεΰσει τών έταίρων αύτής τίνι άναθέση τήν πα
ραλαβήν καί άπόδοσιν τών υπό τΰν δωρητών δι’ ώρισμένας σχολάς. 
Εν αΤς συγκαταλέγεται καί αύτόθι ή Ροδοκανάκειος, παρεχομένων Επι
δομάτων κατά ye δέ τήν κρατούσαν παρά τοΐς μέλεοιν αυτής γνώ
μην θεωρείται πρέπον, ϊνα άνατεΕή ή φροντίς αΰτη είς τά Πατριαρ
χείο, άφ' Ιτέρου δέ έπάναγκες, \να καί ή αυτόθι ύμετέρα. Κοινότης 
έλ&η είς συνεννάηαίν τ<να περί τούτου μετά τού μεγατίμου όμογε- 
νοΰς κ. θ .  Ροδοκανάκη, Εφ' ώ κοϊ ουνιστώμεν ύμΐν 6πως Επειγόν
τως ποιήσητε Ικθεσιν τής Εν γένει Εκπαιδευτικής καταστάσεως τής 
Ροδοκανακείου Σχολής καί της κατά τό λήξαν Ετος πορείας 
και προόδου αύτής άπ ευθύ νομέ νην πρός τόν μεγάτιμον άμογενή, πε- 
ριποιηιΐκήν άμα αυτή καί Ενισχυντικήν, παρακαλοΰντες αϋτόν ΐνα 
ύποδείζη διά τίνος μέοου εύδοκε?, δπως διαβιβάζη τήν ευεργετικήν 
αυτού δωρεάν, Τήν εκθεσιν ταΰιην άποστείλατε ήμΐν, ΐνα δι" Επιστο
λής διαβιβάσωμεν πρός τήν φιλόμυυσον αύτοΰ εύγένειαν, γράφοντες 
καί ήιιεΐς τά δέοντα, Τό ύπόλοιπον τοΟ έτηοίου έπιχορηγήρατος, τοΰ 
φιλογενεοτάτου κ Ρο&οκκνάκη, άπεοτάλη ύμΐν διά τοΰ κ, Χαΐμ 
Μητράνη 13 τού ύπερμεσούντος καί πίστεύσμεν δτι ήδη παρελά- 
βατέ τούτο. Φανόριον 20 Ιουλίου ΙΘ92. Ό  Διδυμοτείχου Φιλόθεος 
ευχέτης*.

Πρώτην φοράν λαμβάνει ή Δημογεροντία έπιοτολήν τοΟ νεωστί 
τοποθετηθένιος ιεράρχου Φιλοθέου έπί σχολειακών ζητημάτων καί 
αύτήν δυσοίώνον καί άποκαρδιωτικήν, ’Ά ν  καί αί σχέσεις Δημογε-
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ρονιάς καί 'Αδελφότητος Siv ήοαν άγσθαί, ώς άνωχέρω έκτενώς 
άνεπτύχθη, ή ίπιο^ολή Τθ0 Μητροπολίτου έθορύβησε ιούς Έφορο
δημογέροντας καί εσπευααν οΰτοι νά γράψω σι πρός ιόν Ροόοκανά- 
κην, χόν μόνον άπομείναντα ώς στήριγμα τής Σχολάς, συμμορφού- 
μενοι πρός χάς υποδείξεις τοΟ Μητροπολίτου :

ήφιλογενέαταιε άνερ. Ληξσσιόν πρό τινων ήμερών τών χε γρα
πτών καί προφορικών έξετάσεων τής ένταΰθα, ύπό χήν ύμετέραν 
υψηλήν προστασίαν διατελούσης κσί τώ ύμετέρω εύγενεΐ τίτλιρ σε- 
μνυνομένης ’Αστικής Σχολής, καΟχκον άπαραίτητον ήγησάμεθα, ΐνα 
άναγγείλωμεν ύμϊν ΐ5χχ τά άποτέλέσματα αυτών ύπήρξαν εύάρεστσ^ 
δικαιώσονχα πληρέστατα τάς προσδοκίας ήμών χε καί συμπάσης 
:ής 'Ορθοδόξου 'ΕΜ ηναφ ς ένταν&ϋ: Κοίνότητος, ής άν απρόσωποι 
χυγχάνομεν, καί άτι έμείναμεν άρχετά εύχαριστημένοι έκ τής κατά 
χό όιανΰσαν σχολικόν έτος έργασίας ταΟ έν αϋτή διδάξαντος προ
σωπικού, έφ' ώ καί ένθερμοι άνεπίμφθησσν έν τή είρημένη Σχολή 
δεήσεις πρός χόν "Υψισΐον όπέρ μακροβιότηχος καί διαρκούς ευη
μερίας καί ποθητής ευδαιμονίας ΰμών, χοΟ πολυτίμου προστάτου 
τής Σχολής τούτης, τού μόνου άνωτέρου έκπαιδευτηρίου άρρένων 
τής πτωχής καί ύπυστήριξε ως διαρκούς δεόμενης, Κοινότητας ήμών. 
Ό  έν Κώνχαντινουπόλει δισμένων σεβάσμιος ήμών Μητροπολίτης 
Κύριος Φιλόθεος άνήγγειλεν ήμΐν έσχάτως διά σεπτής AuroG έπι- 
στολής όχι, ή έν Κωνσταντι νουπόλει Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης 
δέν ύφισταται ήδη, διαλυθεισσ. Τούχσ προύξένησεν ήμΐν, ώς είκός, 
βαθυχάχην λύπην, ’Επειδή δέ τό ύπέρ τής Σχολής τών άρρένων τής 
Κοινότητας λίαν άξιεπαίνως ώρισθέν έχήοιον ύμέτερον έκατονχάλι- 
ρον έπίδομα διεβιβάζετο ήμΐν διά ΐής έν λόγω Αδελφότητος, τού
του ένεκα, προαγόμεθα νά παρακαλέσωμεν ύμας ένθέρμως, δπως έν 
τή διακρινούση ύμας φιλογενεία, εϋδοκήσητε νά δηλώσητε ήμΐν διά 
τίνος μέσου έγκρίνετε νά διαβιβάζατε ήμΐν χοΰ λοιπού τήν ευεργετι
κήν ΰμών δωρεάν, άνθ’ οΰ έσόμεθα εύγνώμονες ύμΐν διά βίου- Έρει- 
δΰμενοι ΐπί τών περικοσμαύντων ύμάς φιλογενών αισθημάτων, ύψ' 
8>ν ώρμώμενοί πρόθυμοι πάντοτε έαυτήν παρέχητε εις πάσαν ήμών 
αίχηοιν τχεποιθαμεν κ.χ.λ- 24 Ιουλίου lfl93, Οί Έφοροδημογέροντεςΐ, 

Τήν έπισχολήν τούτην ή Δημογεροντία άπέστειλε πρός χόν Μη
τροπολίτην Φιλόθεον, ώς ΰπεδείχθη, άλλα φαίνεται, ό άπελθών Μη
τροπολίτης Μεθόδιος, παρέλαβε μεθ' έαυτοΟ πάσαν εύλογίαν διότι 
άφ' ής έτοποθετήθη ό Φιλόθεος, χορίς κάν νά γνωρίοη τό Διδυμό- 
χειχον, ύπήρξεν άγγελος κακών καί ή κακοδαιμονία ένεψωλεύθη 
ένταύθα καθ' δλην χήν διάρκειαν τής 'Αρχιεραχείας του. Λαμβάνει 
έπιστολήν του ή Δημογεροντία άκαντηχικήν, έξ ής μένει έμβρόνχη-
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τος. 6ίόπ Αναγγέλλει τόν θάνατον τοΰ Αειμνήστου Ροδοκανάκη :
« ’Εντιμότατοι Έφοροδημογέρσντες τής καθ' ήμάς πόλεως Δι

δυμοτείχου, ’Ασμένως ττάνυ έκομισαμεθα τήν άπό 24ης λήγσντος 
Επιστολήν τϋν ήμετέρων Εντιμοτήτων μετά τής πρός τόν Αείμνηστον 
θ .  Ροδοκανώκην. Κα! περί μέν τής πρώς τόν Αείμνηστον άνδρα Επι
στολής πρσκειμένου, άπέχομεν νά άποστείλωμεν αύτήν γνωσθέντσς 
τοΟ Επελθόντος μοιραίου θανάτου σότοΰ, Εφ"· ώ καί συλλυπούμεθα 
τή Κοίνότητι, Επευχόμίνοί όπΕρ τής αιωνίου αύτοΟ άναπαύσεως καί 
Εν χώρςι ζώντων κατατάξεως Περί δέ τής τύχης τής ύττ' αύτοΰ άχρι 
τοΰδε συντηρούμενης όμονύμου αέτφ Σχολής, άγνωστον είσέτι υπάρ
χει εΐ γε έμερίμνησε περί τήςμετα θάνατον αύτοΰ χορηγίας τοΰ Επι
δόματος, καθ' Ατι αι περί τούτου ειδήσεις Επαμφοτερίζουσι, Ούχ ήτ- 
τον όμως, φροντίζομεν όπως Εξακριβώσωμεν τό Αληθές, ΰπερ άμέ- 
σως θέλομεV άνακσίνώοει ύμΐν, εόχόμεθα δέ δπως τούτο ή παρηγο
ρητικόν διά ΐά ς  σχολάς τής Κοινότητος. Συμφώνως δέ τή διά του 
ττράς ύμάς τηλεγραφήματος Εκφροσθείση ύφ’ ήμών εύχή, άπεστείλα- 
μεν ουλλοτιητήριον τηλεγράφημο τη οικογένεια τοΰ μεταατώντος 
άοι&Ιμου άνδρός. Φανάριον 30 ’Ιουλίου 1893, Φιλόθεος».

Τά γεγονότα διά τήν Δημογεροντίαν, ύπήρξαν Αλλεπάλληλα 
κτυπήματα καί ή έκπαί&εοοίς Διδυμοτείχου, ήτις Εσημείωοεν άνοδον 
Εν τβ  δίαγράμματι, όπέστη πτώσεις Αποτόμους καί άπελπιστικάς. 
Εύρέθη οΰτη, μέ τόν θάνατον τοΰ μεγάλου διά τόν τόπον εύεργέτου, 
τελείως Ανυπεράσπιστος οίκσνομιιίώς καί Εν τή Λπελπισίρ της Απευ
θύνεται πράς τόν μόνον Ε ναπσμείναντα προστάτην της ’Αρχιερέα, 
ζητοΟαα Ενέργειαν παρ’ αύτοϋ πρός οικονομικήν Ενίσχυσιν εκ τίνος 
πηγής καί ΕξεΟρεαιν διεοθυντοΟ, ινα μή Ανακοπή ή πορεία τής Εκ
παιδεύσεις  τής πόλεως :

«Εύγνωμονοΰμεν τή ύμετΕρρ Σεβασμιότητι. Επί ταΐς πρόφροσι 
πατρικαΐς Λύτης Ενεργείαις, περί τής Εξακριβώσεως τοϋ άληθοΰς, 
κοθ’ δσον Αφορά εις Τήν χορηγίαν καί εις τό μέλλον τή ήμετέρα 
Κοίνότητι τοΰ ΙΟΟλίροο Επιδόματος τοΰ Αοιδίμου θ ,  Ροδοκανάκη, 
εύχόμεθσ &" δπως τό αποτέλεσμα αύτών ή εΰνοΐκόν διά τόν ήμέτε- 
ρον τόπον. Κα(τοΐ τά οικονομικά τής ήμετέρας Κοινότητας εις δυ
σχερή διατελοΰοι κατάστασιν, ή δέ χορήγηαις τοΰΤΟΟλίρου Ετησίου 
Επιδόματος Ρο&οκανάκη Αμφίβολος τυγχάνει, ούχ ήττον, έπιθυμουν- 
τες τήν Επί τά πρόσω πορείαν τής Σχολής τών ΑρρΕνων τής πα
τρίδας ήμών, έχοντες δέ τάς Ελπίδας ήμών εις τό μέλλον καί Επί 
τήν πατρικήν συναντίληψιν τής ΰμετέρας Σεβασμιότητας, άπεφασί- 
σαμεν όμοφώνως τήν πρόσληψιν διευθυντοΰ διά τήν εΐρημένην Σχο
λήν. Τήν άπόφασιν ήμών ταότην άνακοίνωσάμενοι τή ύμετέρα Σε-
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βασμιότητι παρακαλοΟμεν θερμώς όπως εόδοκήση καί μεριμνήση 
ττερϊ εύρέσεως καί Αποστολής διευθυντοΰ Εγνωσμένης ίκανότητος 
καί ικανής πείρας, ύφ' οϋς δροςις Εγράψαμεν διά τής άπό 15ης Ιου
λίου Ε. ε. ήμετΕρσς Επιστολής, ί ΐ  Αύγουστου ΙΘ93. Πρόθυμοι Έψσ· 
ροδημογέροντες*.

Τήν Εκτεταμένην αότήν άλληλογραφίαν νομίζομεν εΐνατ περιτ
τόν νά σχολιάσωμεν, διότι άμιλεΐ αϋτη εΰγλωττότερον ήμών καί 
είναι κατανοητή τσΐς άναγινώακουσιν αότήν, Παρά τοΰτο, θεωροΰ- 
μεν καθήκον νά προσθέσωμεν όλίγο:ς λέξεις Επ’ αότής Εν εΓΰει κρι
τικής, ’Εξάγεται Εξ αότής το συμπέρασμα τής νοοτροπίας τών τότε 
τά Εκπαιδευτικά διοικσύντων καί τοΟ τρόπου μεθ’ οΰ ήθελαν νά δια- 
χειρίζωνται τάς διαφόρους δωρεάς καί εισφοράς ϋπέρ τών Ε κ π α ι
δευτηρίων. Αόταρχικότης άπό Τήν Γτλευράν τής 'Αδελφότητος, προσ
πάθεια σύτοτελείας καί χειραφετήοεως άπό μέρους τής Δημογερον
τίας. Φιλέκ&ικον αίσθημα Εκ μέρους τής ’Αδελφότητος, Επιδιωξά- 
αης ταπείνωστν τής Δημογεροντίας, διά τής μή Εγκαίρου άποστο- 
λής τοΰ Ροόοκαναχείσυ χορηγήματος, προσφυγή τής Δημογεροντίας 
πρθς τόν Ροδοκανάκην, κατά παρόβασιν τής ιεραρχίας, καί ΰλιος 
παράκαιρος καί Εξεζητημένη. "Αλλαι Αντιλήψεις περί διορισμοί) τών 
διδασκάλων Εκ μέρους τής 'Αδελφότητος, άλλαι τελείως Αντίθετοι 
τής Δημογεροντίας. Νοοτροπία έμμονος τής ’Αδελφότητος περί διο
ρισμού ξένων διδασκάλων καί &ή διευθυνταΰ, τοπικισμός τής Δημο
γεροντίας ώπηυδησάσης Εκ τβν παρεχόντων διαρκώς πρόγματα 
πρός αύτήν, τών Εξωθεν προερχομένων διδασκάλων, Ή  Επί τοδ 
Μητροπολίτου Μεθοδίου παραιηρηθεΐσα λειψανδρία μορφωμένων, 
διά τΡ Επάγγελμα τοΟ διδασκάλου, ήρχισεν υποχωρούσα, διότι ικα
νός άριθμός νέων μσρψωθένχων, ώπετέλει ήθικά καί σταθερά στοι
χεία, διά νά έμπιστευθή ή Δημογεροντία τήν μαθητιώσαν νεολαίαν. 
Τώρα όμως ή οικονομική δσοχερεια μαστίζει τόν τόπον καί άνα- 
κόπτει τήν πρός τά πρόσσω πορείαν τών σχολικών πραγμάτων. 
Καί μέ τοιαύτην οικονομικήν καχεξίαν γράφει ή Δημογεροντία περί 
οχηματισμοΰ Τ ' τάξεως καί Αποστολής όιευθσντοΰ, μή γνωρίζαυσα 
ποΰ νά στήριξή τάς Ελπίδας της πρός Επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ της. 
Επειδή τά πράγματα έξειλίχθησπν εις σημεΐον δυσάρεστον καί 
πάσα Ελπίς βελτιώσεως Εξέλιπεν, ο Εντόπιος διευθυντής 'Αριστοτέ
λης Παπαγιαννόπουλος Εγκαταλείπει τήν ζδραν τοΟ σχολείου καί 
Ετοιμάζεται δι' ’Αθήνας Έ ξ  όλων τών άνωτέρω καί άλλων προη
γουμένων, άπό τοΰ 1664 καί Εντεύθεν, καταφαίνεται, πόσην μεγά- 
λην σημασίαν έδιδον ο( τά Εκπαιδευτικά διαχειριζόμενοιώς πρός τόν 
θεσμόν τοΰ διευθυντοΟ, Ένομίζετο άδύνατος ή λειτουργία σχολείου
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άν£υ κεχρισμένου διευθυντου, δι’ $ και πολλάκις, καιτοι οί διδάσκα
λοι ήσσν πσρόντες, έπΐ μήνας τά σχολεία S4v έ λειτουργούν έν άνα- 
μονή έλεύσεως νέου διευθυντού- Εΐδομεν τάς έκκλήσεις καί προσ
πάθειας τής Δημογεροντίας πράς έξεύρεσιν τοιούτων καταλλήλων 
καί έπροτίμων, έλλείψει τοιούτων, τό σχσλεΓον νά μείν^ κλειστόν. 
Είναι άληθές δτι εις ίκανός διευθυντής, πολλά έπι τελεί |ίς έν σχο- 
λεΐον, τή βοηθεία συναδέλφων του. Έ ν  προκειμένη δμως ουτσςέθεω- 
ρεϊτο θεόπεμπτος, μόνος άξιος οίακοσίρόψος, ώσεί νά έπρόκειτο 
νά κυβερνήση Κράτος. Διατί τάχα νά μήν άνελάμβανε προσωρινώς, 
εΓς τών διδασκάλων, τήν διεύθυνσιν, μέχρις ο ί  φθάση Α σωτήρ τής 
παιδείας Διδυμοτείχου, διευθυντής; Καί τά καθήκοντα σύτοΟ, τότε, 
περίωρίζοντο είς έν μαθηταλόγίον, ένα έλεγχον γενικόν τοΟ προ
γράμματος, δντος στερεοτύπου Kai άμεταβλήτου, άπ’ ώρχής μέχρι 
τέλους τού σχολικοί έτους. Πολλο! τών διδασκάλων μάλιστα ήσαν 
(κανώτεροι ή ισάξιοι τών διοριζομένων διευθυντών, άλλ' ούδέποτε 
τοΐς άνετίθεντο τσιαΰτα καθήκοντα, Τά δικαιώματα τοΟ διευθυντοϋ 
ήσσν εύρΰτερα καί ή εύθύνη άκερσία. Ύπε καθίστα τόν σημερινόν 
έπιθεωρητήν καί έγνωμάτευε περί τής ίκανότητος τοΟ διδάσκοντος 
πρσσωπικοΟ καί τό κριτήριών του ήτσ άρκετόν, διά νά έπαναπροσλη- 
ψθή ό διδάσκαλος διά τά έπιόν έτος κσϊ πάλιν, νά τύχη αόξήσεως 
ή μειώσεως τοΟ μισθού του ή νά άιτοπεμφθή. Έξεταστέον δμωςκατά 
πόσον ό διευθυντής ijfo άξιος νά κρίνο ιόν συνάδελφόν του, διότι ό 
κρίνων πολλάκις ήϊο Γυμνασισστής, ξένος τελείως τής διδασκαλι
κής τέχνης καί ό κρινόμενος διδασκαλιστής τέλειος, άπά άπάψεως 
μεθοδικότητσς, "Η έάν έπί τέλους καί ύ διευθυντής ήτσ διδασκσλι- 
στής καί γτώσιης ψυχολογίας καί παιδαγωγικής τέλειος, ένόμιζον 
ξτι ήτσ δυνατόν παρακολουθών ούτος καί έλέγχων τούς άλλους νά 
έξησφάλιζε κανονικήν λειτουργίαν σχολείου μέ όμοιόμορφον έργα- 
ο(αν κατά τά σύστημά tcu . Τήν έπσχήν έκείνην ό διευθυντής δέν 
προσέφερε περισσότερα τών άλλων διδασκάλων, δπως καί τώρα, 
πλήν τής τηρήσεως τής τάξεως καί τοθ ρυθμοΰ τής λειτουργίας 
του σχολείου. Καί τότε κα[ τώρα μάλιστα άξιέπαινσς ε?ναΐ ώ διδά
σκαλος, ό διδάσκων τας κατώτερος τάξεις καί δή τήν α' μέ άριθμόν 
έκατοντάδος μαθητών καί καταλήγευσαν, είς τό τέλος τής έξόδου 
τών μαθητών, είς άριθμόν τών δακτύλων τής μιάς χειρος. Πρώτος 
τοισύτος διδάσκαλος, κατά τήν περίοδον ταύτην δισρισθείς, ijto ά 
έπί δεκαετίαν Ιργασθείς, λίαν εύδοκίμως, άπόφοιτος τού Ύποδιδα- 
σκαλείοσ Θεσσαλονίκης. Γεώργιος άασκάλόπουλος. Οΰτος πρώτος 
είσήγσγε τήν φωνομιμήτικήν μέθοδον της διδασκαλίας τής πρώτης 
άναγνώσεως ένταΟΘα. Καί δμως σίτος έτέλει ύπά έλεγχον διευθυν-
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τού Γυμνασισστοϋ καί τελείως ά&αοΰς πάσης παιδαγωγικής Επιστή
μης, μέ μισθών άσυγχρίτως άνώτερον τοΟ διθασκαλιστοθ. Κατόπιν 
τών όσων συνέβησαν Εντός μιάς διετίας καί Βλων τών άντιξοοτή- 
των,—μεταΟέσεως Μητροπολίτου, θανάτου Ροδοκανάκη, μ ή προνοή- 
σαντος νά κληροδοτήση τήν σχολάν, ή ας Είιμάτο Επ’ όνόματί του— 
ήχο Επόμενον, ο! τή κοινή τής πόλεως εταχειριζόμβνοι, νά εύρεθούν 
είς άδιΕξοδσν, διότι οί τοπικοί μόνον πόροι ήσαν άνίσχυροι νά Εξα
σφαλίσουν λειτουργίαν σχολείων πολυταξίων. 'Ένεκα τούτου θά 
ίδωμεν παρακάτω ζωντανήν τήν οικονομικήν αύτήν καχεξίαν καί τά 
Εξ σότής Επακόλουθα λίαν δυσάρεστα, τοότέστι νά βλέπη τις διδα
σκάλους διοριζόμενους καί μή πληρώ νομέ νους ή &Γ ήμιμέτρων, μέ
ρος τών μισθών των νά καταβάλληιαι, ώς Εκ τών βιβλίων τής Κοι
νότατος καταφαίνεται, καί οί νεοδίορισθέντες τοιοΰτοι Εντόπιοι νΕοι, 
νά τρέπωνται πρός άλλας πόλεις καί πρός αλλας Επιστήμας, όπως 
ό Μ. Κινίδης προσφυγών είς Σοι,ψλίον. ό Ά ρ. ΓΤαπαγιαννόπουλος 
καί Λεωνίδας Παπα&όπουλος. Εγκατασταθείς Εν τη έδρα του πλέον 
ό Μητροπολίτης Φιλόθεος διαπίστωσε τήν τραγικήν κατάοταΰιν τών 
σχολικών πραγμάτων τής πόλεως Διέγνωσεν δτι τών όργασμόν τής 
Εκπαιδευτικής κινήσεως, διεδέχθη ό μαρασμός καί άνάγλυφός νάπα- 
ρουσιάζηται ή είκών τής άθλιάτητσς, ώστε νά προκαλη άπελπισίαν. 
Κατήντησε τό αχολεΐον νά εχη διδάσκαλον τόν ιεροψάλτην, μουσί- 
κολογιώτατον μέν Μιχαήλ Πσρασχίδην, άδαή δμως διά τό Επάγ
γελμα τοθ διδασκάλου. Ούδεμίσ οόδαμόθεν έρχεται παρήγορος Ελ
πίς νά άνακουφίση ιήν Δημογεροντίαν οίκονομ ικώς καί Βπου έχρου- 
σεν αδτη τήν θύραν ή Ελάμβανε ξηράν άπάντησιν ή συνωδεύετο 
αϋτη μέ ψσχία. Γίνονται συμβούλια τής Δημογεροντίας, συνεδριά
σεις άτελεότητοι, περί προσλήψιως διδασκάλων καί διευθυντοΰ, 
άλλά καί Εξευρέοεως του άπαιτουμένου ποσοΰ, Καθορίζοντοι μισθολό
για χωρίς τό ταμεΐον νά Ιχη όβολόν. Προσλαμβάνεται διδασκάλιοσα 
ή Ελένη Άντώνογλου μέ λίρας 44 έτησίως, ή Αικατερίνη Γεωργίου, 
νηπιαγωγός λίρας 33, οί Γεώργιος Δαΰκαλόπουλος λίρας 43, Γεώρ
γιος Βσφειάδης 43, Λεωνίδας Παπαδόπουλος 33, 'Αριστοτέλης Πα- 
πσγιαννόπουλος —μή άπελθών είσέτι είς ’Αθήνας- 33, Φρόσω Γεωρ
γίου 12, Κυριακή Άντώνογλου γρόσια 1200. 'Αναλαμβάνουν ύπη- 
ρεσίαν καί είς τά τέλος τσΰ σχσλικοθ Ετους ΐό  ταμεΐον εύρίσκεται 
είς άδυναμίαν νά πληρώση τούς διδασκάλους αότούς. Καταβάλ
λονται προσπάθειαι Εξευρέσεως πόρων, άλλά SEv κατορθοΰται τί
ποτε. Πρό άδιεξόδου εόρεθείς ό Μητροπολίτης καλεΐ Γενικήν Συνέ- 
λευσιν :

*ΤΓΓ Συνέλευοις. Σήμερον τήν 1 ίην Σεπτεμβρίου τοΟ έτους
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]394, ήμέραν Κυριακήν, Οπό τήν Προεδρείαν τής Α. Σεβασμιότητας 
κ. Φιλοθέσυ συνελθόντων, κατά τήν έπΐ τούτω ήμερησίαν διάταζιν, 
τών κ. κ. Εύσταθίου Καβάσιλα, Ν- Πολιΐακίδοϋ, Δ Μίρίκογλου, 
Κ. Γεωργιάδου, Σ- Ψαλτόπούλου. Λ- Τζεμπενέκη, Δ- Ψαλχοποΰλου, 
Δ. Ζαννή, Νικολ. Πετσόγλου, Μόσχου Βενέτογλου, μή έμφανισθέν" 
των δέ τών λοιπών τών έν τφ κπιαλάγφ προσκλήσεως σημειουμέ
νων, ό πριμμικήρισς προσκληθείς καί έρωτηθείς άπεκρίνατο, δτι 
προσεκάλεσε πάντσς, οϊιινες καί ύπεσχέθησαν νά έλθωσιν έν τή έπΐ 
τούτω συνεδριάσει. Καί έν πρώτοις ή Α. Σεβααμιότης προοιμίαζα- 
μένη εϊπεν : Άπά 8 - 10 περίπου μηνών ψρσντίζοντες περί διατηρή
σ ε ι ς  καί ύποστηρίξεως τών σχολείων, έπειδή κατεί&ομεν δτι Ικα
νών έλλειμμα παρεκώλυσε τήν λειτουργίαν αότών, εις έπανειλημ- 
μ ένας συνεδριάσεις τής Δημογερενχίας καί Εφορείας κστεδείξαμεν 
τήν κατάστασιν ιαύτην καί ύπεδείξαμεν αυνάμα καί τά μέσα, ΘΓ ών 
αί σχολαί δύνανται νά βαδίσωσι τήν μέχρι τοΰδε πορείαν. Καί έν 
τη τελευταία Γενική Συνελεύσει. τή ύπά τήν Προεόρτιαν ήμών, προσ- 
κληθεντες έξεθέσαμεν τά μέοα ταΟτα, άτινα είναι τά έζής - Παροχή 
έκ μέρους τής Μητρσπόλεως 100 λιρών προελευσσμένων έκ τών 
προσθηκών έπί τών Αδειών γάμου, έμβοπσικίων τών ιερέων, τών 
έτησίων επιχορηγήσεων καί έν μέρει έκ τών μέχρι τής άρχής τής 
Άρχιερατεΐας ήμών έκ τών, άτότως ούτως άιτοκληθέντων, κωλυμά
των γάμων προερχόμενων καί λαμβανομένων διά τάς σχολάς, διεπΰ- 
μένων όμως κατά νόμον εις τήν ποίμαντορυεήν φράνησυι, αΰχτ δέ, 
κατά τώ μέχρι σήμερον σύστημα. Ή άνάληψίς έτέρων 100 λιρών, 
προελευσομένων άφ’ ένάς μέν έξ Θ5 λιρών περίπου τής ‘Αρχιερατι
κής ήμών έττιχορηγήοεως, διανεμόμενων εις τά κατάστιχον τών Κυ
βερνητικών φόρων άνά δύο παρόδων ιό  γρόσιον περίπου τής Α ρ 
χιερατικής ήμών ίπιχορηγήαεως ταΰ λοιπού άποληφθησομένου κατ' 
άναλογίαν παρά τών ιερέων τής λοινότητος, έχάντων άναπληρώνειν 
ταύτην έκ τής αύζήσεως τών ϊυχηρών απολαβών αυτών κατά 
άφ* έτέρου δέ έκ λιρών 40 πραελευσομένων έκ του αύθις διανεμή- 
θησομένου εις τάς Κοινότητας τής Επαρχίας καί άναγεγραμμένου 
έν τοΐς έθνικοΐς κανονιομοϊς ποσοΟ τής ’Αρχιερατικής ήμών έπυ 
χορηγήσεως διανομής, ήτις καί λόγω δικαίου καί λόγω έκκλησιαστυ 
κής προνοΐας, ύπαγορεΰεται. Ή  ούστααις Μητροπολιτικοΰ κηροπη- 
γείου ύπσλογιζομένη δτι ήθελεν επιφέρει άλλας 100 λίρας. Μετά 
τών πόρων τούτων συνενουμένων καί 100 περίπου λιρών προερχομένων 
έκ το0 περισσεύματος έαόδων τών έκκληαιών καί έτέρων πόρων 
τών σχολείων. Απαρτίζεται τά έκ 400 λιρών ποσόν, ύπεραρκοΰν εις 
τάςάνάγκας καί τήν λειτουργίαν τών έκπαιδευτικών καταστημάτων.
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Ή  Έφοροδημο γερόντια, είς Ιδιαιτέραν συνελθοΰσα συνεδρίασιν, 
ύπέβαλεν ήμίν αίτησιν ύπό ήμερομηνίαν 18 Αύγούστου 1Θ94, δι’ ής 
έδήλου '6ΐΐ άποδέχεται τούς ύφ' ήμών προταθέντας σχολειακούς 
τούτους πόρους, άπελύσαμεν δέ είς άπάντησιν τήν 6πό ήμερομηνίαν 
6 Σεπτεμβρίου έπιοτολήν ήμών, δι’ ής δηλοΟντες δτι δέν είχομεν 
παρά να άποδεχθώμεν άνεπιφυλάκκος τούς όρους τούτους, ώς ύφ' 
ήμών προταθέντας, πρσετρέπσμεν δέ όπως προβή είς ιόν διορισμόν 
διδασκάλων, πράς εναρξιν τών μαθημάτων καί διετέθησαν κατά 
σχολάς, έπειΒή δέ έν τη τελεστοία τής Έφορίος συνεδριάσει σϋτη 
έ&ήλωσεν δτι διστάζει νά προβή είς τόν διορισμόν τών διδασκά
λων. δι’ σϋς οΤ&εν σϋτη λόγους, έδηλώσαμεν Βτι έν πόση περιπτώ- 
οει μετ' έλαχίστης τινός τροποποιήσεως πρός έξασφάλισιν τής έξ 
65 λιρών ύπό τής Κοινότητας άπαιτηθησομένης δαπάνης, έάν ή πα
ρούσα κατάστασις ήθελε διαρκέση άναγκαυθησόμεθα ϊνα άναλά- 
βωμεν ήμεϊς, ότι’ εύθείας, διά τών άναγραφσμένων πόρων, τήν συν- 
τήρησιν τών σχολών. Επειδή δέ προύτάθη ύπό τινων δτι ή Κοινό- 
της, δήθεν, παμαιτουμένη πάντων ιών πόρων τούτων έννοεϊ νά συν- 
τηρήΰη αύτή τάς σχολάς, δι’ ίδιαιτΐρων συνδρομών, εΐπομεν δτι τό 
μέτρυν τούτο θεωροΟμεν &σον έπαινετόν διά τήν Κοινότητα:, τοσοΟ- 
τονάφ' έτέρσυ καί άνέφικτον, μολονότι οί προτείνανιες ήγνόσυν τήν 
συντήρησιν τών σχολών, ούχί κατά τό μέχρι τοΰδε σύστημα, άλλά 
μεθ’ ένός ή δύο διδασκάλων,

Ή  τελευταία περί τούτου άπόφασίς τής Εφορίας ύπήρξεν δτι ή 
Κοινότης όφείλει νά έχλέξη £ν τών τριών τ. έ. άπσδεχομένη, ώς ήδη 
άπεδέξατο ή Εφορία &ιά τών υπογραφών αυτής, τά ύφ’ ήμών προ* 
ταθέντα μέτρα διά τήν διαρρύθμισή τών σχολείων, ή νά έγκατα- 
λείψη τήν συντήρησιν αύτών, διά τών ρηθέντων πόρων, είς τήν Μη- 
ΐρόπολιν ή τέλος νά κλείση τάς σχολάς. ’Επί τούτμ>, κατ’ έγκρισιν 
αυτής, προεκλήθη ή παρούσα, συντελεστής τής όποίας καί άντικεϊ- 
μενον συζητήσεως, εΓνσι ή άπόφασις ΐπί τών τριών τούτων προτά
σεων, Ό  κ, Πετσόγλου, λαβών τόν λόγον, εΤπεν δτι ή 'Εφορία δέν 
προΰτεινε δπως κλείση τάς σχολάς, άλλ’ έκ τών δύο ή νά άνα- 
λάβη ό Σεβασμιώτατος τήν συντήρησιν τών σχολών ή αύτάτά μέλη 
τής Κοινότητας νά άνσίξωσι τά βαλάντιά των. Ό  Σεβασμιώτατος 
άπαντών είς τόν προλαλήσαντα εϊιτεν ΰπ  έν έκ τών μελών τής Ε 
φορίας, ά Π- ’Εμμανουήλ (Ζεγκίνης), πραΰτεινεν δτι τό κλείσιμον 
τών σχολείων κατ' άνάγκην θά έπή^χετο, έν ή περιπτώσει δέν συνέ- 
βαινεν έν έκ τών δύο, τούτέστιν, ή δπως γίνουν δεκτοί οϊ ύπό τής Α. 
Σεβασμιότητας προταθέντες, πρός συντήρησιν τών σχολών, πόροι ή 
νά άνσλάβη ή Κοινότης τήν συντήρησιν τών σχολών, κατά τοσοΟτον
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μάλλον, καθ’ δσον άδόνατος τυγχάνει ή διά συνδρομών συντήρησις 
αύτών. ‘Ο Ε, Καβάσιλας είπεν δτι, οί λόνοι, δι' οϋς ή Εφορία έΒί- 
σταζε νά άνσλάβη, διά τών προτσθέντων 8ρων, τήν συντήρησιν τών 
σχολών, είναι δτι έθεώρει τού ιούς ούχί τόσον άσφαλεΐς, Έ ν  τφ 
μεταξύ έμφανισΟέντες οί κ.κ, Π. 'Εμμανουήλ καί Β, Χαζιρβασάνης, 
έλαβον μέρος εις τήν συζήτησιν. Ό  «. Εμμανουήλ λέγει δτι λυπεΐ- 
ται, διότι προσκληθέντες 5έν προσήλθον πάντες καί άτι έξω τοϋ πα
ρόντος χώρου βεβαιοΰσι περί συνδρομής, ένταϋθα δμως μή έμφανι- 
ζόμενοι παρακωλύουσι πάσαν άπώφασιν καί Bu άνευ γενναίας παρ’ 
έκαστου συνδρομής, τά σχολεία έπ! χρονικόν είσέτι διάστημα 0ά 
μείνουν κλειστά- Ά παντών ό Σεβασμιώτατος λέγει δτι έπί 10 περί
που μήνας ή Μητρόπολις φροντίεασα διά τήν συντήρηαιν ιών σχο
λειών καί προϊείνασα μέτρα, άτινα καί προ£5:εινεν Ανωτέρω καί δτι 
αύτή καί αυθις, διά πολλοΟ μόχθου έφήρμοσε, έπίρρίπτει τήν εύθΰ- 
νην τής μή λειτουργίας τών σχολειών εις τούς παρακωλύοντας αύ- 
τήν δι' οίουδήποτε τρόπου. Ό  κ. Πετσάγλου, λαβών τόν λόγον, λέ
γει Βτι ή 'Εφορία, έννοσϋσα νά ουνεργάζηται μετά τής Δημογερον
τίας, &έν δόναται άφ’ έσυτής μόνη, άνευ συσκέψεως νά παραδεχθή 
τούς προτει νομέ νους δρους, οϋς θεωρεί ώς συν επαγο μένους ευθύνην 
έναντι τής Κοινύτητυς Ή Α. Σεβασμίότης άπαντώσα, έδήλωσεν δτι 
ή Έφοροδημογεροντία. ήτις άλλωστε διά τοΟ προμνησθέντος έγγρά- 
ψου της, άπεδέξστο τούς περί ών πρόκειται δρους, προσεκλήθη συ
νάμα μετά τών άλλων μελών εις τήν Συνέλευσιν. Ό  κ. Εύστώθιος 
Καβάσιλας προτείνει δπώς ό Σεβασμιώΐατος, ώς Πρόεδρος τής Συνε- 
λεύσεως, έρωτήση ένα έκαστον τών προσελθόντων, περί τοΟ ύπά 
συζήτησιν ζητήματος, οΐαν έχει χνώμην. Έρωτηθείς ό κ, Καβάσιλας 
άπήντησεν δτι οϊ προτεινόμενοι fpoi είναι δεκτοί, έφ’ όσον ή έπσ- 
πτεία τών σχολών είναι Ανατεθειμένη, δπως καί πρότερον, εις τήν 
’Εφορίαν, έργσζομένην κατά τά μέχρι τσΰδε έπικρατοΰν σύσιημα, 
κατά τοσοϋτον μάλλον, καθ'δοον ή διά συνδρομών συντήρησις τών 
σχολών θεωρείται τό γε νΟν έχσν άνέφικτος, εϋχής δ ’ έργον θεωρώ, 
είπεν, ΐνα έθιαθώσι πάντες Ανεξαιρέτως οί συμπατριώται μου είς 
τήν παροχήν συνδρομών, δι' ών έσεται δυνατή ή συγκρότησις κεφα
λαίου έν τφ μέλλονΐι, πρδς Αξιοπρεπή αύτών συντήρησιν. ‘Ο κ, Π- 
Έμμανουήλ έδήλωσεν δτι δέν είναι δυνατή ή λειτουργία τών σχο
λών διά συνδρομών, άναλόγως τών όποιων έσεται ή καθδλου διευ- 
θέτησις τών έκπαιδευτηρίων, άλλ' έάν έγκριθή, ΐνα διά τοιούτων 
μόνον συντηρούνται τσϋ λοιποί} αί σχολαί, κατά τά μέχρι τσΟδε σύ- 
ατημα, χωρίς νά λαμβάνηταί τι έκ τής Μητροπόλεως, προσφέρει 
έπί τούτω 10 λίρας. Ό  κ. Μερίκργλου έδήλωσεν δ τι ώς πρός τήν
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συντήρησή τών σχολών. δέον νά λαμβάνωνται αί Οπό τής Μητρο- 
πόλεως παρεχόμενοι συνδρομαί, τό δέ ύπΰ λοιπον ποσόν νά καλύ- 
πτηται όπό της Κοινότητας διά προαιρετικών εισφορών. Εννοείται 
ότι τά σχολεία θά συντηρώνται καί θά λειτσυργώσιν δπως κσί πρό- 
τερσν, υφισταμένων καί τών ή&η υπαρχόντων πόρων τής Κοινότη- 
τος. Ό  κ. Πολιτακίδης, τήν διά συνδρομών συντήρησιν τών σχολών, 
θεωρεί Αδύνατον, νομίζει δέ δ π &έον νά έξευρεθή εΐς οίοσδηποτε 
τρόπος, ΰπως άνοίζωσι τά σχολεία. Ό  κ. Σ. Ψαλτόπουλος έδήλω" 
σεν βττ τά όπό τοΰ Σεβασμιωτάτου προτσθέντα παρεδέχθημεν ήδη 
διά ιών ύπογραφών μας, φρονεί ΰμως δπως ή ‘Εφορία καί ή Δημογε
ροντία, άπό κοινού συντελέσωσιν είς τήν έφαρμογήν αύτών. Ό  κ. 
Χατζηγιάννογλου άσπάζετσι τήν γνώμην τού κ, Καβάσιλα. Ό  κ. 
Γεωργιάδης έδήλωσεν άτι V) διά συνδρομών αυντήρησις τών σχολών 
εΐναι Αδύνατος καί ΰΐι δέον δπως ή Εφορία μετά της Δημογερον
τίας, ί|τις άλλωστε άπεφάνθη ήδη, άπό κοινού νά έζεύρωσι κατάλ
ληλα μέτρα. Ό  κ. Πετσόγλου έξΕφρπσε τήν γνώμην &τι δέον νά 
άποσαφηνισθή ή προέλευσις τών 200 λιρών καί νά γίνη ή διασαφή- 
νισις αϋτη δεκτή ύπό τής Δημογεροντίας, Ό  κ. Λ. Ζαννής ίδήλωσεν 
δτι διά τής ύπογραφής του παρε&ιχθη ήδη τούς ύπό τής Μητροπό- 
λεως προτεινομένους όροις, ών η προέλευσις δέον νά καθσρισθή 
όπό τής Δημογεροντίας. Ό  κ. Βενέτογλου έδήλωοεν δτι δέον νά δί- 
δωνται τά παρεχόμενα ύπό τής ΧΙητροπόλεως κα! νά γίνουν συν- 
δρομσί &ι* οίαυ&ήποτε καταλλήλου τρόπου. Ό  κ. Καβάσιλσς προΰ- 
τεινεν δπως τη προσεχή Τετάρτη ουνέλθουν οί έφορσδημο γέροντες 
καί Αποφασίσουν, μέ δσα δήποτε μέλη παραστοΟν είς τήν Συνέλευ- 
σιν, νά προβοΰν είς τήν έκλογήν τού διδάσκοντος προσωπικού πρός 
εναρξιν τών μαθημάτων όσον τάχ.στα. ‘Η σονέλεοσις άπεδέξατο τήν 
γνώμην τοΟ κ, Καβάσιλα κσί ή ουνε&ρίασις λύεται*.

Τό πρακτικών τούτο σκοπίμως κατεχωρήσαμεν ίνταΰθα καθώς 
καί άλλα τινά θά περιληφθοΰν, ϊνα δσθή πιστοτέρα είκών τοϋ κυ
κεώνας τών άντιλήψεων τών τότε τά ΐκπαιδευτικά δισχειριζομένων 
καί διά νά διευκρινισθή ποιους σκοπούς έκαστος τούτων έπεδίωκε. 
Ό  άείμνηστος Μητροπολίτης Φιλ&ΰευς, εύθύς ώς έγκατετάσθη έν τή 
έδρα του. χωρίς νά σφυγμομέτρηση έκ τών προτέρων τήν νοοτρο
πίαν τοϋ λαού καί τών ιθυνόντων της πόλεως, ήρχιαεν ένεργών έοπευ- 
σμένως, κατά τρόπον fe£ αυταρχικόν. 'Ηθέληαε δηλαδή νά οσγκεν- 
τρώση τήν έζουσίαν έπί τών έκποιδευτηρίων είς τήν Μητρόπολιν, 
ώς κατεδείχθη |κ τής προόδου τών συζητήσεων τόσον τής άνωτέρω 
Συνελεόσεως, ϋσον καί τών έπακολουθηαασών. Οί έφοροδημογέρον
τες πάλιν ήθελον, τό περισσότερον οικονομικόν βάρος νά έπιρίψω-
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σιν είς τήν Μητρόπσλιν. χωρίς νά χάσουν όμως τά κυριαρχικά αΰ- 
τών δικαιώματα έπί τής έκπ οι θεοτικής κινήσεως τής πόλεως. Τά οι
κονομικά της έποχής έκείνης, όπως γνωρίζομε ν, λήγω τοΰ θανάτου 
τοΰ άειμνήστου Ροδοκανάκη καί τής διαλύσεως τής 'Αδελφότητος, 
εφθασαν είς Αξιοδάκρυταν σημεΐον. ’Αλλά πάτε ή Κοινότης αυτή 
ύπήρξεν αάτάρκης^ Πρός άνπμετώ-ιιοιν τής οικονομικής καταστά- 
σεως ό άείμνηστος Μητροπολίτης Φιλόθεος ήγωνίσθη Επί δεκάμηνον 
μόνος καί &έν κατώρθωσε νά Εξασφάλιση τήν λειτουργίαν ιών σχο
λείω ν. Σ υ ν εκ ά λ εσ ε  τήν Σ υ ν έλ ευ σ η 1 τσύτην, ε ις  εήν ό π ο ια ν  Βέν 
προσήλθον πάντ&ς, καίτοί έδήλωσαν ότι θά παραστσϋν. ^ ίΐία  τής 
άποχής ήτο τά ότι, κατά συνήθειαν, τά ζωτικά ζητήματα τής Κοινό
τητας έλόοντο ϋπό υπευθύνων και οόχΐ Ιν  τοΐς καφενείοις, χωρίς νά 
έχουν παρρησίον νά διατυπώσουν, πλήν όλϊγων, τήν γνώμην καί 
τάς άπόψεις των έλευθέρως καί &ιό:ι, ίσως, τά τόσον Επίμαχα Εκπαι
δευτικά ζητήματα έθεωροϋντσ μηδαμινά καί έπεδείκνυον άουγχώρη- 
τον Αδιαφορίαν ή Ανεκτικότητα, διό νά μή πικράνωσι τήν μίαν ή 
τήν άλλην παράταξιν. Οί παρόντες πάλιν Εκ τών δημογερόντων, 
ήσαν διηρημένοι Εκ τής προηγούμενης Ακόμη συνεδριάοεως ή Εκ τών 
παρασκηνίων, Επί τών Απόψεων τοΰ Μητροπολίτου. Τινές ήσαν τε
λείως ώνίδεοι τής διαμάχης, διότι άπησχολημένοι μέ τάς βιοποριστι- 
κάς Εργασίας των, δέν έσύχναζον εις καφενεία, δπου Επιτήδιοι Εδη- 
μοκόπουν καί προετοίμαζαν κοινόν μετωπσν κατά τών Απόψεων τοΟ 
Μητροπολίτου. Κατά τήν γνώμην μας, Εκείνα, τά όποια έκσμοντούς 
Εφοροδημογίροντας—όχι όλου ς—νά Αντιτάσσουν άρνησιν εις τήν 
Συνέλευσιν κανοναρχηθεισαν καί μΕ στερεοτύττους φράσεις, εΐναι 
τά έξης: 1) *Η προσθήκη έπι τών ιεροπραξιών ποσοστοθ ύπέρ τών 
Εκπαιδευτήριων. 2) Ή έξΰψλησίς τών όμολογιών, τοΰ Μητροπολίτου 
άνασκαλεΰσαντος τά ζήτημα τοΰτο. 3) Ή  προαιρετική εισφορά τών 
γονέων. 4) Ή καταφανής περιφροδοησις τών δικαιωμάτων τοΰ Μη
τροπολίτου έττί τοδ οίκονομίκοΟ, ίδίφ. τομΐως, συμπαρασύραντος 
καί τινσς τών δημογερόντων. Καί διά μέν τήν προσθήκην ποσοστοΰ 
έπί τών ιεροπραξιών, εχομεν τήν γνώμην ότι Εγένετο Αφορμή καί 
χρήσις κατά κόρον δημοκοπικώς πορά τοΐς ώφελέσι κατοίκοις, ινα 
Εξεγερθσΰν ώς, τάχα, καταδυναστευόμενοι οίκονομικώς ύπά τσθ Μη
τροπολίτου. Διά τούς άντιψρονοΟντας, ή Επιβολή τής φορολογίας 
ταότης ύπήρξε έρεισμα λίαν εδνοϊκόν κσί Ενώ ή δημοκοπία κατά 
τής Αποφάσεως τούτης ήτο- Εντυπωσιακή μάναν, Εξήγειρεν όμως το&ς 
Απλοϊκούς, ώστε καί ή περαιτέρω πρόοδος τών συζητήσεων νά προσ- 
κόπτη. Ή Αχίλλειος πτέρνα τών διαφόρων τσορμπατζήδων ήτο ή 
έξόφλησις τών όμσλόγων διότι έθιγεν αότούς άμέσως ή έμμέσως οί-
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κονομικώς, ώς συνάψσντας κατΰ καιρούς δάνειο και έξόφλησις αυ
τών συνεπήγετσ οικονομικήν βαράθρωοιν. Έ ν  τή συνεδριάσει τοι. 
σΟτσν χι δέν έλέχθη, άλλ’ έν  τη ύφη τής συζητή σεις  τούτο ύπεχρύ- 
πτετο, ώς άλλωστε καί πρά πολλών έτών άξιόπισΐσι κάτοικοι ώμο- 
λόγουν καί όμο λογοΟν. Ύπήρχον όμόλογσ χρονολογούμενα άπό δε
κάδων έτών άνεζόφλητα και ή άνακίνησις τού θέματος τούτου £ξη- 
γρίωνέ τινας αύτών καί διά τούτο έτέθησαν άντιμέτωποι τοϋ Μητρο
πολίτου. "Αλλοι πάλιν εΤχσν έλαιήρια τήν άρχομανίαν. 'Ολίγοι ήσαν 
οί είλικρινώς Ενδιαφερόμενοι διά τήν πραγματικήν οχολειακήν κκ- 
τάστασιν. Διά τοΰτο βλέπομεν κοινόν τό μέτωπον καί σότολεξεΐ 
καί όμοιομόρφως έν τε τη Συνελίύσει καί τοις όδοϊς νά διατυπώ
νουν τήν γνώμην των έπί τοις προτσθεΤσιν τοΟ Μητροπολί-ου δροΐς. 
Έν  τώ μεταξύ τά σχολεία ήσαν κλειστά καί τινες ή μάλλον οί πε
ρισσότεροι, χωρίς νά δόναντοι νπ όπεισέλθαυν είς τά πνεύμα τής 
άντιπολιτεύσεως καί τούς σκοπούς της, Εκφράζουν λύπην διά τήν 
δημιουργηθεΐσσν κατάστασιν. ό δέ Μητροπολίτης κακίζει τούς όπωσ- 
δήποτε παρακωλύοντας τήν λειτουργίαν τών σχολείων, 6(* οίουδή- 
ποτε τρόπου. Βλέπομεν π, χ. τινάς νά πονούν πραγματικά διά τήν 
κατάστασιν χωρίς νά εΐναι μεμνημΕνοι είς τήν κατά τοϋ Μητροπο
λίτου άντίθεσιν καί τήν δημοχοπίαν κατά τφν άττόψεών του. Έ ν α  
δέ βλέπομεν, τάν Παναγιώτην Εμμανουήλ (Ζεγκίνην), προσενεγ- 
κόντα όλως αϋτοβούλως λίρας 10 υπέρ τής Εκπαιδεύσεως Οί πε
ρί σσότεροί ύνεμάσσ^ν τά Ίδια έκ τών προ Γέρων δι&αχΡέντα- Ή  
άντίθεσις πάλιν κατά τής άπόψεως τού Μητροπολίτου, περί προαι
ρετικών εισφορών, προήλθε, διότι έθιγε όλους τούς προκρίτους κα
θότι τά τέκνα αυτών έφοίτων εις τό σχολειον καί αύτοί έπρεπε νά 
καταβάλουν τά περισσότερα. Οί γεωργοί καί ή μικρά τάξις τών 
βιοπαλαιστών άπεϊχε τών γραμμάτων καί ούδείς ποτέ εΐχεν ένδια- 
φερθή ύπέρ αύτών. Επομένως ή τορπίλλισις τής άπόψεως αάτής 
συνέφερεν εις τούς έχοντας τέκνα πρός φοίτήσιν προύχοντας, διόΐι 
άλλως θά έπωμίζοντο αύτοϊ άλον τά βάρος καί ούχί οί άκραϊοι 
συνοικισμοί, μηδέποτε άπολαυάντες καί γευθέντες τών άγα- 
θών τής παιδείας. Γενικώς ή οτάσις τών άντιφρονσύντων ύπήρ- 
ξεν άντίνραφον τής πρό Εκατονταετίας, περιορισμένης ΰμως τότε, 
εις τά πρόσωπα Δανιήλσγλου καί Ζώτσγλου, καί τώρα έπεκταθεΐσα 
εις περισσοτέρους. Έδημίουργήθη οάλος έπί μεγίστη Εθνική ζημίφ 
και τά άποτελέσματα τού σάλου αύτοΟ ήσαν πολύ όδυνηρά διά τόν 
τόπον, καθ' δτι τά πράγματα, ώς 6ά ίδωμεν έφθασαν εις τό άπρο- 
χώρητον.

ΐΣυνεδρίασις τ.π.α' τοΟ 1694 Σήμερον τήν 33 Σεπτεμβρίου ύπό
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τήν προεδρείαν τής Α. Σεβασμιότητας τοϋ Μητροπολίτου Διδυμο
τείχου κ. Ψιλοθέου, συνελθοϋσα Γενική Σσνέλευσις, συγκειμένη έχ 
τών τιμιωτάτων κ.κ, Έφοροδημογερόντων καί λοιπών παρόντων με
λών και συσκεψαμένη ένέχρινεν δτως τά νόμιμα λαμβάνωντσι παρά 
τής Μητραπόλεως καί ύπέβσλεν ίδιον κατάλογον διαλαμβάνοντα 
έτέρους πόρους όπέρ τών σχολών, προ ερχομένους έκ τοΟ περισσεύ
ματος τών τριών έκχλησιών τής Κοινότητας (στεφανιάτικων έπικα- 
λουμένων}, ιών μαγαζιών, τών τόκων, τών άμολάγων- ύπογραμμίζο- 
μεν τούτο -τ ώ ν  μονών, χών εισιτηρίων, ιών θεατρικών παραστά
σεων, έκ τών 9 συντεχνιών καί προαιρετικών συνδρομών, άνερχομέ- 
νους οϋτως εις λίρας 300 καί ΐπί τή βάσει τούτων άνάλογος κσθωρί- 
σΟη καί ό μισθός τών διορισθησομένων διδασκάλων τών σχολών, 
μεθ’ ϋ πραέβη εις διορισμόν διδασκάλων καί διδασκαλισσών, Κατά 
συνέπειαν προσεκλήθησαν οί διδάσκαλοι τής ’Αστικής Σχολής, έζ 
ών, ό μέν Θεόφιλος Καβάσιλας μή δεχθείς τόν Οποβιβαομόν τοϋ μι
σθοί! του έπεφυλάχθη δπως σκεφ&ή καί άπαντήση τήν προσεχή Κυ
ριακήν, ο! δέ χ. χ. Μ. Κινίδης, Γ. Βαφειάδης, Λ. Παπαδόπουλος άπε- 
δέχθησαν νά διδάξουν μέ τόν ήριοθέντα μισθόν. Ό  Γεώργιος Δαοκσ- 
λόπουλος έπεφυλάχθη δπως τήν προσεχή Κυριακήν δώαη όριστικόν 
λόγον περί παραδοχής αύτοϋ ή μή. ΕΤτα άπεφάνθηοαν ή τε παρθε- 
ναγωγός κα! νηπιαγωγός, αΐϊινες καί έδέχθησαν νά διδάξωσι διά 
ίό άρζάμενον οχολ. έτος 189ή - S5. Άπεφασίσθη έπίσης δπως ιήν 
προσεχή Κυριακήν οί (ερεϊς άναγγείλωσιν ϊ να λάβωσιν σί γονείς τά 
εισιτήρια τών τέκνων αύτών παρά τής Εφορίας, οί δέ διδάσκαλοι 
ποίήσωσιν ενορξιν μαθημάτων. Ό  κ. Γιουρτσόγλου έδήλωσεν δτι 
άν ύ κ. θ .  Καβάσιλας καί Γ. ώαοκαλόπουλος δεχθώσι νά διδάξωσι 
μέ 25 λίρας μόνον ώς διδάσκαλοι έχει καλώς. “Αλλως θά παοθώοι. 
Τήν γνώμην του ταύτην άπεδέξαντο πάντες, πλήν τοϋ κ. Πετσόγλοσ 
είπόντος, δτι, άφοϋ πσρεδέχθη ή Συνέλευσις νά παροοάιαοθώοι ν οί 
ρηθέντες διδάσκαλοι τήν προσεχή Τετάρτην, διά νά δηλώσωοι τούς 
λόγους των περί τής προσφερομένης μισθοδοσίας των, δέν δύνατσι 
άπό τοΟδε νά έκφρασθή ή γνώμη περί πσύσεως αυτών. Τότε ή Α, 
Σεβαομιότης έδήλωσεν &τι οί ρηθέντες διδάσκαλοι δέχονται μέ τόν 
προταθένχα μισθόν νά διδάζωσι τοΟ μέν δτευθυνίσΰ άντί 50 λιρών 
τών δέ έτέρων διδασκάλων άνά 40 νά πληρωθώσι δέ ώ μέν διευθυν
τής 32 λίρας καί οί έτεροι διδάσκαλοι όμαίως 32. Ή  Έφοροδη
μ ογεροντία»,

Οί δυστυχείς διδάσκαλοι διά τοΰ ώς άνω πρακτικού ύπεχρεοΰντο 
νά έργασθώσι διά τά σχολ. τοΟτο έτος μέ ύποβιβασμάν τοΟ μισθού 
των έκόντες άκοντες Νά άναζητήσουν άλλοΰ που θέσιν, εις Κοινό-
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τητσ θσλερωτέραν οικονομικής. έπρεπε νά Εγκαταλείπουν τήν μι
κρόν άκίνητσν περιουσίαν τον. "Αλλοι τούτων Εχοντες πολυμελή 
οίκογένειαν δέν ήτο δυνατόν νά μεταφέρωσιν αύτήν είς άπομεμακρυ- 
σμένην θέσιν καί Αναγκάζονται νά διδάξουν χωρίς κάν νά Απο- 
πληρωθώσι καί δι" σάτόν τόν καθορισθέντα γλίσχρον μισθόν. Λαμ
βάνουν τό ήμισυ τών Αποδοχών τον περίπου καί δέχονται τά Απο- 
φααισθέντα. Τό ίδιον έγινε καί διά τό Ετος 1895 - 96 ώς Εκ τοϋ μι
σθολογίου τών Ετών τούτων έμφαίνετσι. Καί σι άνθρωποί αότοί ύφί- 
σταντο καρτερικής τό μαρτύριον τής πενίας, Ενώ άλίγη θέληοις καί 
θυσία τών δισχειριζομένων τά σχολειακά καί τών εάποροόντων 
κατοίκων θά Ανεκοόφιζεν αότούς. Τήν κστάστασιν κατοπτρίζει ή 
κάτωθι συνεδρϊασις :

«Συνεδρίσσις τ.π.β' 23 - 7 - 18S5. Ή  Α. Σεβασμιότης, 6 Μητρο
πολίτης Φιλόθεος, προτείνει όπως τό ζήτημα τοΰ Ελλείμματος τού 
προϋπολογισμού άνΐιμετωπισθή ι) ΛΓ είοπράξεως Επιχσρηγήσεώς 
του ώπό τοϋ Ϊ8 9 3 -9 4 ,  ϊνα χρησιμοποιηθώ 5ΐά τήν πληρωμήν τών 
διδασκάλων, "Αλλως ή έπιχορήγηοίς τσυ θά είναι πράς σάτόν καί 
μόνον, ώς καθυστερουμένη. 2) Δ ι 'ε ισ π ρ ά ξε ις  συνδρομών. 3)Δι'Εξσ- 
ψλήσεως τών όμολόγων τών όφειλομΕνων εις τήν Κοινότητα χρημά
των, Εκ τών όφειλετών τών δυναμένων νά πληρώσωσι, γνωστών fiv- 
των αυτών. Τούτο, λέγει, είναι εΰκολον άν συμφωνήσουν οί διέπον- 
τες τά τής Κοινότητας κσί συμπράξωσιν άπό κοινού μετ' Αγαθής 
θελήσεως καί προθυμίας. Δεκτόν γίνεται 6πό τής ’Εφορίας καί Δη
μογεροντίας δπως προσκληθούν οί μουχτάρηδες νά συλλεξωσι τήν 
έπιχορήγησιν και κσλέσωσι Γενικήν Συνΐλευσιν, ΐνα συστηθή είς τούς 
προκρίτους, ιούς χρεωσιούνχσς Αμόλογσ, νΑ άποτίσωσι τά χρέος 
των, Τήν 24ην τοΰ μηνάς καλούνται οί μσυχτάρηδες καί ΕκτελοΟνται 
τά Αποφασισθέντα. Κατά τόν αυτόν μήνα, ήμέραν Κυριακήν, συγκα- 
λεΐται Γενική Συνέλεοσις τών Εφόρων καί Επιτρόπων τών ίερών Εκ
κλησιών καί τών προκρίτων τής πόλεως Διδυμοτείχου περί διορι
σμοί διδασκάλων. Ό  Αρχιερατικός Επίτροπος έδήλωσεν δτι σκοπός 
τής συγκλήσεως σότών είς τήν ϊεράν Μητρόπολιν, συνωδςΐ τη επί 
τούτιμ γενομένη είς αάτούς γραπτή προσκλήσει, έοτίν δπως προβώ- 
σιν είς οίανδήπστε Απόφασιν Αναφορικής τφ διορισμέ καί τή συμ
φωνία τών διδασκάλων τοσούτω μθλλον, καθ’ όσον ό καιρός τής 
ένάρξεως τών μαθημάτων οά μόνον εφθσσεν άλλα καί παρήλθεν ήδη. 
Οί άναπληροΰντες ιήν 'Εφορίαν διά τής Εκλογής δύο νέων μελών 
αάτής άντί τών προφορικών παραιτήσεων ρίαί άναθένιες είς αυτούς 
τόν διορισμόν τών διδασκάλων ή αυτοί ούτοι προβαίνοντες άπ' εά- 
θείας είς τόν διορισμόν τούτων ή Επί τέλους Εάν οΰτοι δέν άνα&έ-
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χωνται τοΰτο, άναθέτοντες εις τούς έπιτρόπους ιών ιερών έκκλη- 
αιών τήν περί διορισμοί) διδασκάλων άμα καί ψαλτών φροντίδα ύπό 
τόν όρον όπως οί άρνηθησόμενοι έπίτροποι νά θεωρούνται πεπαυμέ- 
νοι hai 6 tl δόνσνται νά άποψασίζωσι καί έγκρίνωσίν, ή 54 Μητρό- 
πολις ούδέν Εχει είπειν. Ταΰτα τοΰ ’Αρχιερατικού έπιτρόπου λεβάν
τας. ή συνέλευσις άπεφήνατο ότι έπειδή ά καιρός τής ένάρξεως τών 
μαθημάτων παρήλθε καί έπει&ή ή έκλογή &όο είσέτι μελών τής Ε φ ο 
ρίας άπαιτεΐ χρόνον, διά ταΰτα ίμοφώνως παρεδέχθη όπως 6 διορι
σμός τών 6ι6αοκάλων άνατεθή είς τούς άποτελοϋντσς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν. ‘Ο 5έ έκ τών μελών τής Γενικής Συνελεύσεως κ Ν, 
Παπα&όπουλος προτείνει δπως t διορισθησόμενος διευθυντής τής 
Αστικής Σχολής ή ξένος καί άναθέντος τήν περί έξευρέαεως τοιοό- 
του εις τήν Μητρόπολιν, ό δέ Ετερος διδάσκαλος καί ψάλτης τής 
έκκλησίας τής Παναγίας διορισθί υπό τής Συνελεύσεις ώς καί ή 
παρθεναγωγός καί τρεις νηπιαγωγοί, τοΰθ" ϋπερ όμοφώνως πάρε- 
δέξατο ή Συνέλευσις, ή τις έπέκρινε τόν ύπό τών έπιτρόπων τής έκ· 
κλησίας τσΰ 'Αγίου ’Αθανασίου γενάμενον ήδη διορισμόν τοΰ Μι
χαήλ Παρασχιδου ώς διδασκάλου και ψάλτου άντι 30 λιρών έτη- 
σίως. ΕΓτα όμως έμφανισθεΐς ό Ε. Κοβάσιλας ίπρότεΐνεν όπως ό 
διορισμός τών δημοδιδασκάλων άμα καί ψαλτών, άνατεθή εις τάς 
έπιτροττάς τών ιερών Εκκλησιών, έν  ̂ δε π&ρι.πτώσει τινές έξ αυτών 
άρνηθώσι νά θεωρώνται πεπαυμέιοι καί δίδηται είς αύτούς ττλήρης 
πληρεξουσιότης, δσον αφορά τόν διορισμόν τών διδασκάλων, οΐτινες 
δέον νά <δσιν άνάλαγοι τών υπαρχόντων χρημάτων καί οΐ μισθοί αυ
τών άνάλογοτ τών πόρων τής Κοινότητας, "Οσον &’ άψορθ τήν έκ- 
λογήν καί ιόν διορισμόν διευθυντοΰ, άντίκρούει τήν πρότασιν τοΰ κ. 
ΓΤ Παπαδοκουλού καί προτείνει δπως χορηγηθή τοΐς έτιιτρόττοις τής 
έκκλησίσς τής Παναγίας προθεσμία 15 ημερών όπως φρονϊίσωσι 
περί ξένου διευθυντοΰ, 4ν ή &έ περιπτώσει Εέν ευρουν έξωθεν, νά 
διορίσωσι ένα τών έντσΰθα διδασκάλων. Τής προτάσεως τοϊΐ ίατροΰ 
Ευσταθίου Κσβάοιλα δεκτής γενομένης ώμ.οψώνως, ύπό τών παρευ- 
ρεθεντων μελών τής Συνελεύσεις, ήτις έθεωρήθη πλήρηε, διελόθη 
ή Συνέλευσις. ΓΙροκειμένου περί τών εισιτηρίων, προτάσει τοΰ κ. Εώ· 
σιαθιου Κσβάοιλα, ένεκρίθη, τά μέν πτωχά τής Κοινότητας νά γίνων- 
ται δεκτά δωρεάν ε[ς τό σχολεΐαν δΓ ά ποδείξεων Ιερέων καί ΐνοριών, 
τά νήπια νά πληρώνωσι γρόσι« 3, ώς καί τά φοιτώντα εις τήν 
Ά σπκήν Σχολήν, οί δέ λοιποί μαθητσί καί μσθήτριαι, άναλόγως 
τής οικονομικής καταστάσεως οΰϊών, άηό 5 - 10 γρόσια, μεθ' δ λύε
ται ή συνέλευσις».

Έπί τοΰ τελευταίου πρακτικού διακρίνεται φαινομενική ύποχω-
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ρητικότης του Μητροπολίτου Φιλοθέου, εύχαρίστως διαθέσαντος τήν 
έπιχορήγησίν του πσρωχηκότος έτους ϋπέρ τών σχολείων αν είσπρα- 
χθή όμως άμέσως, άλλως θά έθεωρεΐτσ καθυστερημένη υπέρ οΰτοΰ. 
"Ηθελε δηλ. άμέσως νά είσπραχθί], άν όχι, δέν θά εϋθύνετο. Ά λ λ '  
ήτό ποτέ δυνατή άμεσος εΐσπραξις τόσων χρημάτων παρά κοινωνίας 
μασπζομένης ύπά άνεχ&ίας ; ‘Ημείς κρίνομεν άνειλικρινή τήν πρό- 
τασιν ταύτην, διότι pi τήν είσπραξιν τής παραχωρηθείσης, τάχα, 
έπιχορηγήσεώς του, δέν έπεθύμει νά δια χ&ιρισθή αυτή ύτιώ τής'Εφο
ρίας, διά νά μή θεωρηθή δωρηθεΐσα εις αΰτήν, ής τά μέλη δέν ήτο 
γνωστόν άν ήσαν μέ τά μέρος του ή μέ τώ μέρος τής άντιπολιτεύ- 
σεως, "Η εΐσττραξις αυτή τών δικαιωμάτων τής Μητροπόλεως ποσά- 
κις δέν ώχλησε τούς άφειλέτας κατοίκους καί ού&έν κατωρθοΰτο ! ! 
Καί δυστυχώς έδίδειο κατάστασή είς τά Δημόσιον ταμεΐον καί 
είσέπραττε toDio αΰτήν ώς δημόσ.ον έσοόον καί τί έπικολούθει μέ 
τήν βισίαν εΐσπραξίν είναι περιττόν νά άναπτύξωμεν. Δέν εΓναι 
έπομένως καί 6 Άρχιερεύς άπηλλαγμένος πλήρως υστεροβουλίας καί 
ιδιοτέλειας. "Οσα καί άν προΰτεινεν άπέβλεπον είς τήν έξόφλησιν 
τών γραμματίων καί προΰβαλε πάντοτε κυριαρχικόν άρον τήν ϋπώθε- 
σιν αΰτήν παρ' ής ήλπιζεν εΐσπραξίνπολλών καί έκδικησιν δμως τών 
άφειλετών μελών τής Έφοροδηγογίροντίας. Ούτως έ&ημιουργήθη μία 
κατάστασις περιπεπλεγμένη, τσΰ ιεράρχου έμμένοντος εις τήν άπσ· 
ψιν τής είσπράξεως ϊών όμολόγων, ώς έρείσματσς, κατά τών άντι- 
τιθεμένων, τών δημογερόντων πάλιν έχάντων τά τής προοθέοεως είς 
τάς Ιεροπραξίας ποσοσϊυΰ, ής έκαμνον κατά κόρον χρήσιν δημοκοπι- 
κώς. Έ π Ι ταϋ πρακτικού τούτου τί νά προσθέσω ; Τάν κυκεώνα τών 
ώντιλήψεων καί υπολογισμών πάντες διαγιγνώσκουν. Είς τι δρά γε 
νά άπέβλεπενά άποκλεισμάς τοΟ έντοπίου διευθυντοΰ ; +Ητο άποτέ* 
λεσμα ζηλοτυπίας ή κακεντρεχειας: Συνεδριαζοΰσης τής Δημογερον
τίας, μέλη τινά παραιτούνται έπιδεικίικώς, έξωθεν παροτρυνθέντα. 
Τινές μή γνωρίζοντες τήν ύφήν τής διενέξεως εδρών καί ώμίλαυν 
μέ κάθε λογικήν, διότι αύτοί ήσαν ειλικρινείς καί οΐ περισσότερον 
πονοΰντες διό τήν κατάστασιν. Ό  καιρός τής ένάρξεως τών μα* 
θημάτων παρήλθε καί διδάσκαλοι δέν υπάρχουν. Ή  Εφορία άπο- 
γσμνοΰται ΐής έξουσίας περί διορισμού διδασκάλων καί τά δικαίωμα 
δίδεται είς τούς έπιτρόπους τής έχκλησίας, οΚτίνες δέν ήτο δυνα
τόν νά έχουν τήν άπαιτουμένην μόρφωσίυ καί συνεπώς νά κρίνουν 
περί σχολειακών ζητημάτων. 'Αλλά πράς τί δρά γε ή πράς τό ση
μαίαν αΰτά κατ&ύθυνσις ; Καίτοι ήδΰναντο νά παρακάμψουν ΰλα 
τά κωλύματα καί νά δώσουν λΰσιν έπωφελή διά τά σχολεία, δέν 
έπραττον τούτο, αί δύο 6έ μερίδες ήρχιοαν νά λαμβάνουν έναντι άλ·
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λήλων στάσίν έχορικήν, ‘Ο φατριασμάς καί ή διχόνοια, εφθασαν εις 
βαθμόν παθολογικόν, ώαιε καί τό ζωτικώτερπ ζητήματα καί δή τό 
της έκπαιδεύσεως νά θυαιώζηται. '’Ας όμιλήση όμως τό πρακτικόν :

«Πρακτικόν τ.π,Β' Σήμερον τήν 4ην Απριλίου 1896 σωτηρίου 
έτους, ήμέραν Κυριακήν, συνελθόντων τών ένταΰθα πολιτών είς Γ ε 
νικήν Συνέλευσιν, ύΐϊό τήν Προεδοείαν τής Α- Σεβασμιότητος, τοΟ 
Μητροπολίτου Φιλόθεου, ττρός έκλογήν, ιή Λιτό 6ης Μαρτίου Λιτό- 
λυθείση γραπτή Πατριαρχική Έγκυκλίιρ περί καταρτίσεις μι
κτών έκκληαιασηκών Δικαστηρίων έξ άτόμων εϋϋιτο? ήπτων, τιμίων 
καί άκερσίΰυ χαρακτήρος άποτελούντων ϊά μέλη τούτων καί ττρός 
καταρτισμόν Εφορίας ί ττοτττεοούοης έπΐ τΐαντός άφσρώντος τήν συν- 
τήρησιν τών ένταΰθα σχολείων. ‘Ως μέλη τών έν λόγω δικαστη
ρίων έξελέγησαν οΐ έξής : Β. Χατζή γεωργίου διά ψήφων 2 0 , Στο Ορος 
Γιοσβώντσος διά ψήφων 20, Β Άλγιαννάκης διά ψήψων 18, ώ ς μέλη 
δέ τής Εφορίας οί έξής : Περικλής Παπαδόπουλος (ατρός διά ψή
φων 20. ‘Αριστείδης Δελόγκας δια ψήφων 20, Κ, Γεωργιώδης διά ψή
φων 1 7 ,  Κωνσταντίνος Μαλέος δ.ά ψήφων 14, Π. Τσοβδάρας διά 
ψήφων 1J, Δημήτριος Δοόλιογλους διά ψήφων 18. Τούτων ουτω γ ι 
νομένων ή συνε&ρίασις έλύθη ('Έττονται υπόγραψα!): Β. Χατζή γεωρ- 
γιου, Ν. Παπα&όιτουλος, Δημήτρ. Δούλιογ'λους, Άρ. Δελόγκας, Γρη- 
γόριος Δημητρίου, Παρ, Χ "Τ σ ά γ κ ος , Β. Άλγιαννάκης, Κ. Μαλέος, 
Σταύρος Μερίκογλου, Γρηγόριος Δήμου, Χρ. X ''Γεωργίου, Ί .  Σκάρ- 
λος, Χρ. Κεακίνης, ‘Αν. Γκάντσου, Μόσχας Βενέτης, Νικόλ. Πέτρου, 
Μ ’Αθανασίου, Γ. Ρακιτζόγλου, ΕΧέοος Δημητρίου, θεοχάρης Χρη- 
στάκης, Θεόδωρος Πέτρου, Γ. Άντώνογλ°υ, Δημήτριος Τζεμίιενέ- 
κης, Μιχαήλ Στεφάνου, Δημήτριος Μουτάφης, Χρηστός Δημητρίου, 
Ά θ .  Σινοιτίδης. Π. Καζάκης, Ά λεξ. θανάσηο, Ά θ .  θεοδώρου, 
Γ ρηγόρ. Γραμματικόγλου. Ά ,  Ποπσδόπουλσς, Άθαν. Δόλητ, Βλάΐ- 
κος Δραγκόηκ.

Ιδού καί τα λίαν χαρακτηριστικόν ύ<Γ άριθ, τσζ' πρακτικόν :
-Σήμερον τήν 25ην Ιουνίου 1396 σωτηρίου έτους, ήμέρφ Κυριακή, 

συνε&ριαζόντων τών τιμιωτάτων μελών τού μικτού Δικοστηρίου καί 
τοΰ ‘Εφόρου άνεγνώοθη άναφορά τινων τών ένταΰθα -πολιτών κα· 
τακρίνουσα τήν γενσμέιην έκλογήν τών μελών τού μικτού Δικαστη
ρίου καί τών 'Εφόρων, ώς πσρανόμως γενομένην, μή κανονικώς 
καί έιτομένως μή ά ναγνωρίζουσα αΰτήν ώς νομίμως όφ.σταμένην 
καί έκπροσωπούσαν τήν ένταΰθα Κοινότητα, άλλα τής Α. Σεβα- 
σκιότητος παρατηρησάσης δπως ιά έν τι) είρημέιη άναφορά άαύ- 
στατα όλως καί ψευδή είσί, και διι καί άτίσρτία υπήρχε κατά τήν 
έκλογικήν συνέλευσιν τής ! 4ης τρέχοντος μηνός καί νόμιμος ή έκλογή
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έγένετο, fits τών συνελθόνττον κατά τήτ̂  ουνέλευσιν ταϋτην διά τής 
ψήφου τοΰ μίκτοΟ Δικαστηρίου καί τής ’Εφορίας, έν πάση ίλευθερίρ 
συνειδήσεως ένεκρίθη δπως μή ληφθή ύπ’ όψιν αδτη, τοσούΐερ μάλ
λον, καθ' δσον τινές τών ύπογραψάντων έν αυτή προσεκλήθηοαν, 
άλλά δεν ένεφανίσθησαν έκ προθέσεως, τινές 5έ καί πσρσυοιάοθη- 
σαν κατά τήν συνέλευσιν ταύΐην ψηφοφορήαα ντες. Εϊτα Βέ γενομέ- 
νου λόγου περί μή έμψανίοεως τών έπίτρόπων τών Εκκλησιών καί 
τού πρώην ταμιου, ένεκρίθη δπως καί αΰθις προσκληθώσι διά τελευ- 
ταίαν φοράν νά φέρωσι τούς Ισολογισμούς μέχρι τής προσεχούς Τε
τάρτης, διότι άλλως θά παυθώσι εαί οι ισολογισμοί αύτών θά λη- 
φθώσι διά τής Αρχής. Β. " Αλγια ννάκης, Μ. Παπαδόπουλος, Γρη- 
γόρ. Δημητρίου, Σπάρος Γισυβάντσος, Γρηγόριος Δήμου, Δημ. Δού- 
λιογλου. Σ ιαϋρος Μβρίκογλσυν.

"Η έν τ£> άνωτέρω πρσκτικώ άνπψρρά συνετά γη τί> υποδείξει 
προφανώς έκείνων, οϊτινες εΐχον ϊύριον έπάγγελμα τήν θέαιν παρά 
τφ μίκτώ Δικαστηρίω καί βλέποντ=ς ότι έμειναν έξω τής έκλογής 
καί τα ώτομικά αότβν συμφέροντα θίγόμενα, έσπευοαν δΤ άναψο- 
ρας νά ζητήσουν τήν άκύρωαιν τής έκλογής ώς μή νομίμου, έπιτό- 
χωοι δέ έπανάληψιν μέ τήν έλπίδα έπιτυχίας των, Χαρακτηριστι
κόν τής χαώδους αυτής καΐαοτάσεως, άοταθεΐας καί ρευστότητος 
τών τότε διείτόντων τά κοινά, εΐνα. Βπ έλάμβανον μέρος εις τήνέκ- 
λογήν, ύπέγραψον ώς νσμίμως ένεργηθεισαν, παρασυρόμενοι όμως 
τήν έπαύριον &έν έδίοταζον νά ύπογράψουν άναφοράν κατά τής 
άποφάσεως, τήν όποίαν έλαβον ο ίδιοι καί διά τής ιδίας των υπο
γραφής κατεκύρωσαν. Ή μή παρουσία πάλιν τών έπίτρόπων χών έκ- 
κλησιών καί ταμιών, ϊνα δεχθώσιν έλεγχον τών διαχειρίσεων των, 
έσήμαινεν άτι ήτο Κράτος έν Κράτα καί ή κατάατασις άπελπιστική. 
Ιδού καί μία άπεργία λειτουργών τής Έκπαιδεύσεως Είδομεν άνω- 
τέρω τήν Ανταρσίαν τής μή παραδόσεως τζ>ν λογαριασμών τών έχ- 
κλησιών, καθ’ ύποκίνησιν άτόμων έξω τής Δημογεροντίας εύρισκο- 
μένων και πιθανώς τίνων έν ένεργεία, ϊνα περιώγωσι τήν Μητράπο- 
λιν είς δύσκολον θέσιν καί τήν νεωστί έπίοης έκλεγεΐσαν Έψορίαν. 
Ό  άντίκτυπος ήτο άμεσος κατά τής έκπαιδεύσεως τοΰ τόπου καί τά 
πράγματα έψθασαν είς τό άπρσχώοητον, Προστίθεται τώρα, τή υπο
κινήσει καί πάλιν τής άντιπολιτεόσεως, άλλη άντσρσία, ήτις έλοβε 
χώραν όλίγον πρό τοΰ άνωτέρω πρακτικοί), Τήν φοράν σύτήν ήρωες 
υπήρξαν οί διδάσκαλοι, οί όποιοι ήρνήθησαν νά άναλάβουν ύπηρε- 
σίαν καί τά σχολεία έμειναν κλειστά. ’Ιδού τώ πρακτικόν τοΰ μικτού 
Δικαστηρίου :

«Σήμερον, τήν 26ην Απριλίου 1896 έτους, ήμέραν Παρασκευήν,

«ΘΡΑΚΙΚΑ» ία
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συνε&ριαζόντων τών τιμιωτάςοάν μελών τοΰ μικτού Δικαστηρίου και 
έφορων, ύπά τήν Πρσεδρείαν τής Λ. Σεβασμιάτητος, ιού Μητροπολί
του Δ/χου, πρσοεκλήθησαν οί διδάσκαλοι καί ήρωτήθησαν τίνος 
ένεκα προέβηοαν εις Απεργίαν, άλλά τούτων μή δσνηθέντων ν’ άπαν- 
τήσωσιν ώς δεϊ και αίτιολογήσωσι τό διάβημα αυτών τούτο, έδη- 
λώθη αΰτοις ρητώς δτι έν fj ττεριίττώσει έπαναλάβωα* τούτο θέλουσι 
τταυθή έκ τής θέσεώς των, ΕΓτα ώπεφασϊοθη δπως τη προσεχεϊ Κυ
ριακή Ανυπερθέτως ιτροσκληθώσι οί Επίτροποι τών έκκλησιών ώς 
καί ό πρώην ταμίας τής Εφορίας, ΐνα δώσωσι τών ισολογισμόν αυ
τών, ταμίας δέ καί γραμματεϋς της 'Εφορίας έξελέγησαν οί έκ τών 
μελών χοΟ μικτού Δικαστηρίου Γρηγόριος Δήμου καί Σταύρος Με- 
ρίκσγλου. 8 . Άλγιαννάκης. Π Παπαδάπουλος, Σταύρος Γισυβάν 
τοου, Β, Χοτζηγεωργίου, Παρ Χ 'Τ σ ά γ κ ο υ , Γρηγόριος Δημητρίσυ, 
Δημήτριος Δούλιογλου, ΣταΟρος Μερίκογλου, Κωνστ. Μαλέος».

’Έπρεπε δηλ. οί διδάσκαλοι νά μή μένουν Αμέτοχοι τής κομ
ματικής αύτής άνιαράς διαμάχης, ήτις ιάτε άπεκλήθη «πούπουλο®, 
δπερ σημαίνει φασαρία, άναστάτωσις. «Βγήκε πάλι τό πούπουλο», 
6ηλ, φασαρία άνευ μεγάλης σημασίας καί σοβαρότητας, άλλως “κιτ - 
κι - ντάκ» όνΰμασθέν και έπρεπεν εις αυτό νά άναμιχθοΰν καί σ( δι
δάσκαλοι, ένταοσόμενοί εις μίαν τών άνϊιμαχομένων μερίδων, προ- 
τίμήσαντες δέ έκείνην, ήτις είχε πιθανότητας περιοσοτέρας, έπικρα- 
τήοεως, 'Εάν είχεν έρείσματα ή ώπεργία αΰτη ηθικά, ήτοι ζήτημα 
μισθού, μή έγκαιρου πληρωμής, αηξήσεως κ.τ.λ,, θά ήτο Ανεκτή 
Διατί δμως έσιώπων δτε έκλήθησα·' ύπό τοϋ μικτού Δικαστηρίου καί 
δέν εΤχον τήν παρρησίαν νά Αναπτύξουν τούς λόγους, δι’ ους προ- 
έβησαν εις τό διάβημά των: Διατί έγκατέλειιιον ιάς έδρας των αυτοί, 
μοναδικοί μορφωμένοι, έντόπιοι, άποιελοΰντες τό άλας τοΰ τόπου 
καί παρεσύρθησαν ΰπό ιών ρευμάτων ;

«Συνεδρίοσις τ,π.ηλ Σήμερον τήν 5ην Μαίου 1856 έτους, ήμερςι 
Κυριακή, συνε&ριαζόντων τών τίμίωτάτων μελών τού μικτού 'Εκ
κλησιαστικού Δικαστηρίου καί τής ’Εφορίας, ύπό τήν Προεδρείων 
τής Α, Σεβααμιώτητος, τοΰ Μητροπολίτου Δ/χου κ, Φιλοθέου, άνε- 
γΓνώοθη τώ προηγούμενοι πρακτικά·/, συνέπεια τοϋ όποιου προσεκλή- 
θησαν δ τε πρώην ταμίας και οί έπίτροποι τών έκκλησιών δπως φέ- 
ρωσι τούς ισολογισμούς των, άλλ" έπειδή καίτοι προσεκλήθησαν έγ- 
καίρως &έν ένεφανιοθησων, πλήν τών έπιτρόπων τής Έλκλησίας tou 
ΊηοοΟ Χριστού, όόντων τόν ισολογισμόν αύτών, διά ταύτα ένεκρίθη 
παμψηφΐί δπως διά τακριρίου πρός τήν Πολιτικήν Αρχήν ληφθώσιν 
οι λογαριασμοί ττσρά τού πρώην ταμίου καί τών ταμιών τών δύο 
άλλων έκκλησιών toQ 'Αγίου Αθανασίου καί τής Παναγίας, "Επον- 
ται αί ϊδιαι ύττογραφαί».
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Al άνταρσιαι καί ό σάλος έξηκολούθουν και έφθασαν είς δυσώ- 
ρεστον σημεΐον καί, ώς νά μή ήρκουν αί τόσαι άντιξοότητες καί κα* 
κοδαιμρνίαι, παρουσιάζεται καί μία γυναικεία άπεργία, 6ηλ ιήν φο
ράν αυτήν ήρωΐοες υπήρξαν αί διδαοκάλισσαι,

«Σήμερον τήν 26ην Μαΐου 1396, ήμέραν Κυριακήν, συνέδρια- 
ζόντων ιών τψιωτάτων μελών τοΰ μικτού Δικαστηρίου καί τής 
'Εφορίας. ύπό τήν Προεδρίαν τής Α- Σεβασμιότητας τοΰ Μητροπο
λίτου Δ/χου κ. Φιλόθεου. Ελήψθη Δτι' δψιν τό τελευταίο ν διάβημα 
τών διδασκαλισσών ιών νηπιαγωγείων, κλειοαοών τά ύπ' αύτών 
διευθυνόμενα σχολεία θηλεων καί παυσασών τώ μαθήματα άπά τής 
παρελθούσης Παρασκευής και ένεκρίθη όμοθυμαδόν Βπως γραφή 
αύταΐς, άτι, «ν έξσκολουθήσωσι μέχρι τής λήξεως τοΰ σχολικού 
έτους μή Εργαζόμενοι τακτικώς δτν θέλσυσι λάβει τόν μισθών τοΰ 
χρονικού τούτου διαστήματος, θεωρούμενοι πεπαυμέναι τοσούτερ μάλ
λον, καθ' όσον άντεστρατεύθησαν τήν προηγσυμέιην άπόφασιν, ώφο* 
ρώσαν τούς διδασκάλους και διδασκαλίσαας καί άναγραψρμένην 
έν τώ ύπό ήμερομηνίαν 21 ’Απριλίου έ, έ πρακτικώ τών δύο Σω μά
των. Αί διδασκάλιυσαι «ατά τ' ανωτέρω, μή εχουσαι βαρύτητα ΰσην 
έπρεπε, προφανώς παρεούρθησαν άπά τό «πούπουλο» καί ύπηρέτη- 
σαν αυτό διά τοΰ κλεισίματος τ<ύ·> σχολείων καί άποχής έκ τών κα
θηκόντων των. μή φοβηθεί σοι κυρώσεις τού Δικαστηρίου. ’Εάν αίται 
εΤχον νά προτάξουν τι δικαιολογηιικών διά τήν τοιαύτην άπεργίαν 
ή καλύτερον νά εΐπωμεν δνταρσιαν, θά ήσαν δικαιολογημένοι. Δ υσ
τυχώς δμως έκραξαν τοΰτο, ϊνα ί,ξυπηρετήσωσι κομματικήν άδιαλ- 
λαξίαν [οχυρού τίνος, ύπό τού όποιου καί θά ύπεκινήθησαν. Καί 
αΰθις καλούνται οί Επίτροποι τών έκκληοίών, άλλως θά μηνυ- 
θώσιν εις τάς Άρχάς, &lo τακριρίου. Διά δέ τής ύπ’ άριθ τψα' 
Συνεδριάσεως ώποφοσίζεται όπως αί θύροι τών δύσ Εκκλησιών 
οφραγισθώαι διά σφραγΐδος τής Μητροπόλεως. 'Επίσης και τά παγ
κάρια Γράφεται δέ καί τά ταχρίριον (μήνυσις) προς ιών εισαγγε
λέα, διότι τήν έπαύριον εύρέθησαν αί σφραγίδες τής Μητροπόλεως 
ποραβιασμέναι ύπό τών Επιτρόπων, ο'ιτινες δίαρρήξαντες τά κιβώ
τια ιών παγκαρίων έγιναν κύριοι τής κατυστάσεως. Έ σ τό λη  Επίσης 
τακρίριαν εις Κα'ΐμακάμην, δτι αί έπιτροπαί διέρρηξαν τάς Εκκλη
σίας καί άψήρεσαν τά χρήματα τών δύο Εκκλησιών Παναγίας καί 
'Αγίου Αθανασίου καί ένώ λήξαντος τοΰ Ετους ώ Μητροπολίτης 
διώρισεν άλλας Επίτροπός, αυτοί έξηκολούθουν νά μετοβαίνωσι 
διά τής βίας είζ τό παγκάρισν προκαλοΟντες έν Εκκλησία ιαραχάς 
καί ρήξιν τών κατοίκων, Καλούνται δθεν νά καταστούν ύπεύθυνοι 
διά πάραν άνωμαλίαν Εκ μέρους τών Επιτρόπων ’Ιακώβου Σταύρου
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καί 18. Πολιτακίδου, Χρηστάκη καί Γεωργίου Μπόσκα καί τοΰ 'Απο
στόλου Σταμάτογλου, λάβη δέ τάς κλείδας άπ'αυτών καί υποχρέωση 
αύτούς νά μή μεταβαίνωσιν είς τό παγκάριον, Οϋτω καί έγινε. Έκλή- 
θησαν οΰτοι ύπό τοΰ Καϊμακάμη, παρέδωσαν αύτώ τάς κλείδας καί 
αυνεστήθη αύτσΐς νά μή προβοΰν τοΰ λοιπού ε(ς πράξεις δυναμένας 
νά δια ταράζω σι τήν ήσυχίαν ιών Χριστιανών. Παρά τήν παράδοσή 
όμως τών κλειδών είς τήν Μητρόπολη εγινεν έκεΐνο, τό όποιον 
μετά βδελυγμίας κανείς τό χαρακτηρίζει. Οι 'Επίτροποί τής έκκλη- 
αίας τής Παναγίας παρακινούμενοι άπό τό «πούπουλο» καί διότι 
τήν ΐπαύριον μετενόησαν παραδώσαντες τάς κλείδας τοΰ παγκα- 
ρίου, άντί, ώς ώφειλον κατ' αυτούς, ν' άντιτάξωσιν άρνησιν εις τάν 
Καϊμαχάμην, άναρριχηθέντες είς τό νότιον παράθυρον τής έκκλη- 
σίας καίκόψανΐες διά λίμας τά σιδηρά κιγκλιδώματα είσήλθονέντός 
αύτής τήν νύκτα, έπειτα δέ, διαρρήξαντες τό παγκάριον έθεσαν 
[δικήν των κλείδα και άνοίξαντες κατόπιν τήν θόραν τής είσόδου, 
έσωθεν, έξήλθον και έκλεί&ωσαν ιήν θύραν δι’ (δικής Των κλειδός 
χονδρής, γινόμενοι κύριοι τής κατασιώσεως. Έ ν  τώ μεταξύ ή Μη- 
τρόπολις έν μέσω τοΟ σάλου αύτοΰ συνεδριάζει μετά τών πιστών αυ
τή δημογερόντων τού Δικαστ. Συμβουλίου περί διορισμού διδασκάλων.

«Συνε&ρίαοις τ,ψ.β'. Σήμερον τήν 5ην Τουλιού τοΰ 1890 σωτη
ρίου έτους, ήμέραν Παρασκευήν, συνεδριαζόντων τών μελών τοΰ *Εκ- 
κλησιαστικοΰ Συμβουλίου καί τής Εφορίας, ύπό τήν ΠροεΒρείαν τής 
τής Α. Σ/τητος, τοΰ Μητροπολίτου Φιλοθέου, έγένετσ ώριμος σκέ- 
ψις, περί έγκρίσεως πόρων τών ένταύθα σχολών άμφοτέρων τών φύ
λων καί παμψηφεί ώπεψασίσθη όπως ή μέν ’Αστική Σχολή λειτουρ- 
γήση άπό τό έπιόν έτος μετά 4 διδασκάλων, έξ <3ν 6 διευθυντής 
δέον νά ήτο Απόφοιτος Διδασκαλείου, παρθεναγωγός διά τό Παρθε- 
ναγωγεΐον καί τό Νηπιαγωγείου διά μιάς παρθεναγωγοΰ, άποφοί- 
ιου Διδασκαλείου, χαί μιάς νηπιαγωγού τού Γ υμνασίου ώς κα! 
έτέρων δύο νηπιαγωγών, συντηρούμενων τών σχολών έκ τών ήδη 
ύπαρχόντων πόρων και ίν καταστίχω συνδρομής τοΰ Μητροπολί
του καί τοΰ μικτού Έκχλησιαστικοϋ Συμβουλίου καί τής 'Εφορίας*.

Έκλειψάσης πάσης ΐλπίδος δημιουργίας πηγής οίκονομικής διά 
τήν συντήρησιν τών σχολείων μέ έιτί κούρον τήν κοινωνίαν, άπεφά- 
σισαν οί Λήμαγέρσντ&ς καί οί "Εφοροι μετά τοΰ Μητροπολίτου έξ 
ιδίων νά συντηρήσωοι τάς σχολάς. ΓΙρός τούτο καλούν τούς διδα
σκάλους, ο'ίτινες, είρήαθω, Βέν έκράτησαν τήν έμπρέπουσαν στάσιν 
Απέναντι τής τοιαύτης έκρυθμου χαταστάσεως καί διά τού τ.τρ.γ̂  
πρακτικού διορίζουν αυτούς διά τά σχολικόν έτος 1896 ■ 1897. Τό 
πρακτικόν έχει οΰτω :
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«Σήμερον ΐήν 7ην Ιουλίου 1895. συνεθριαζόντων ιών μελών τού 
μικτού "Εκκλησιαστικού Συμβουλίου καί τής Εφορίας, 6τιώ τήν 
ΠρσεΒρεϊαν tfjq Α Σεβασμιότητας τοΟ Μητροπολίτου Δ χοσ κ, Φιλο- 
θέου, ίγένετο σύσκεψις περί διορισμών διδασκάλων πτυχιούχων, 
δι&αζάντων έν τη ένταύθα ’Αστική Σχολή, διά το έπιόν σχολικόν 
έτος, 6ι’ ΰ προςτεκλήθη, ά έντεΰθεν όρμώμενος, Αριστοτέλης Παπα- 
γιαννόπουλσς, (μή άπελθών είοΐτι είς ’Αθήνας), άπόφοιιος Διδασκα
λείου. δστίς έδέχθηνά διευθύνη τήν ένταΰθα ’Αστικήν Σχολήν, άντί 
μισθού έτησίου λιρών 44 καί διωρίσθη τοίοΟτος. 'Έττειια ή έντεΰθεν 
έπίοης όρμώμενος Γ Βαφειάδης, δστις παρεδέχθη νά διδάξη έν τή 
’Αστική Σχολή καί νά ψάλλη εν τινι έκκλησιςι, άντΐ μισθού λιρών 
35, καί ύ έντεΰθεν καταγόμενος έπίοης Λεωνίδας Παπαθόποσλος, 
παραδεχθείς νά διδάζη μέ μισθόν 30 λιρών καί διά τΰν τέταρτον 
διδάσκαλον άτιεφασίσθη νά ληφθή φροντίς, Περί 6έ τής παρθένα- 
γωγού Αποφοίτου Διδασκαλείου, Ενεκρίθη νά ληφθή φροντίς περί 
έζευρέσεως ταύτης άλλαχάθεν. Είτα προοκληθεΐσα ή Βικτωρία Δη- 
μητρίσυ, άπόφοιτος Γυμνασίου 'Αδριανουπόλεως, διωρίσθη νηπια
γωγός μέ 18 λίρας έτηοίως, ή Χρυσή Γεωργίου διά τό Νηπίαγω- 
γειαν Άρναοΰτ - μαχαλεσή μέ 10 λίρας έτηοίως καί ή Εφορία έξου- 
σιοδοτήθη νά συνάψη συμβόλαια διδασκάλων καί διδασκαλιοσών», 

Τήν Μην ’Ιουλίου έλήφθη άπόρασις νά σταλή άλλο τακρίριον 
διά τούς κατέχοντας παρανόμως τάς κλείδας τών δύο έχκλησιών, 
διά νά έξαχολουθήση ή ΐόαον άνιαρά αΰτή παλινωδία πρός μεγίστην 
έθντκήν βλάβην και όριστικήν διάσπαοιν τής ένότητος τής Κοίνότη- 
ιος, Ή  κατάστσσις Ηφθασεν είς τά άπροχώρητον. Οί κάτοικοι διε- 
πληκτίζαντα καί άπέβλεπον άλλήλευς. Ή θρησκευτικό της καί ύ σ ε 
βασμός πράς τφν ποιμενάρχην ήμβλΰνθη, Αί άσκοποι συζητήσεις είς 
ΐά καφενεία έβεβήλωνον ιερά καί δσια. Κοινότης αυγκεκρστημένη 
οΰσιαστικώς δέν ύψίστατο. Τό κύρος τής Μητροπώλεως έζέπεοε παρά 
τοις κατοίκαις και ταΐς Τουρκικαϊς Ά ρχαΐς. Τελικώς έδόθη τέρμα 
τής διαμάχης αυτής, ήτις πολλά έκόστιαεν είς τόν τόπον, διά τής 
μεταθέσεως έντεΟθεν τοΰ Μητροπολίτου Φιλοθέου. είς Δράμαν. 'Επι
τροπή Δ/χου έπι μήνα καί πλέον παρεπιδημούσα έν Κωνσταντινου- 
πάλει ήξίου παρά τών Πατριαρχείων τήν άμεσον άπομάκρυνσίν ταυ. 
Γίνεται ή μετάθεσις καί άναλαμβώνει τήν αρχήν ή άντιπολίτευσις. 
Δέν σταματά όμως. Διαπνέετσι άπό φιλέκδικα αισθήματα καί διά 
διαφόρων έξεζητημένων προφάσεων, περί δήθεν καταχρήσεων έκ μέ
ρους του, δημίουργεΐται έντύπωσις δτι 6 Μητροπολίτης έλήοτευσε 
τήν Κοινότητα. Ζητούνται λ/σμοί παρ’ αύτοΰ, ευρισκομένου είς Δρά
μαν καί δημίουργεΐται μία ογκώδης άλληλογραφία Δημογερον-
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Τ'ας. Μητροπολίτου καί Πατριαρχίαν άσκοπος καί εις μηδέν κα- 
ταλήξασα. Είναι άληθές ότι ό Μτμροκσλίιης Φιλόθεος Βέν έπολι- 
τεόθη καλώς, ΰπως εϊπομεν καί εις άλλο σημεΐον. Δέν ώφείλετο 
δμως τό κακόν είς αύτόν έζ όλοκληρου, Το σφάλμα ταυ τό βασι
κόν ήτο ότι δέν Βιέγνωσε καλώς τήν νοοτροπίαν τών Διδυμοτειχι- 
τών καί είδικώς τών ιθυνόντων, Μί τήν πρώτην ήμεραν άλλωστε της 
τοπιοθετήσεώς του ένιαΰθα. τα πάντα ήρχιοαν νά βαίνωσι, κακώς. 
Εμπόδια έπι έμπσδίων, κακο&αιμονίαΐ, Αντιξοότητες, Αλλεπάλληλα 
γεγονότα Αντίθετα τών συμφερόντων της Κοινότητας, ήγαγον εις 
καίάσΐασιν, ήτις, άν 6έν έγίνετο έγκαιρος μετώθεσις αΰτοθ έντεΟ- 
θεν, θά ^χειροτέρευε καί θά έπέφερε ζημίας άνεπανορθώτους. Τά οι
κονομικά ήσαν άπηθλιωμένα. Ειδήσεις κακαί περί έξελίξεως τών πό
ρων τής Κοινότητας κατέφθανον καθ' ήμέραν δυσάρεστοι. Έ ν φ  εΤ· 
χεν άγαθάς ίσως, διαθέσεις διά τήν Κοινότητα καί τά σχολεία, δέν 
έχειρίσθη καλώς τάς ύπσθέοεις καί τάς άντιξοότητας δέν έγνώριζε 
πώς ν' άντιμετωπίση. Εατιρίϊτο πολιτικότητος ή ήθελε νά κρατήοη 
αΰταρχικότητα, καλλιεργηθεΐσαν εν τε τή γενετείρα του Κωνσταν- 
τινουπόλει καί τή ίεραρχίςι του έν Ήπείρω, όπου τό τραχύ καί άτεγ- 
κτον καλλιεργεί καί ή φύαις. Άτοχεστάτη ύπήρξεν ή πολιτεία του 
έναντι τών προύχόντων, οΐιινες ήοαν οι μονόφθαλμοι μεταξύ τών 
άομμάτων, οίκονομικώς, ήθικώς καί πνευματίκώς καί οί έλάχιστοι 
υπάρχοντες, όπως ό Εύστ. Καβάσιλας, άπετέλουν σταγόνα έν τώ 
ώκεανώ. Οι άνωτέρω ήγον καί έφεραν τήν κοινωνίαν, ήτις, χθαμαλή 
ούσα πνεσματικώς, εΐχεν τό ευπλαοτον έπί κακώ, τήν Αστάθειαν, 
ρευστότητα, εύκολόπιστον καί άντετίθετα κατά παντός, οϋχί παρ
ρησία άλλ' άνάνΒρως. χωρίς νά διαγιγνώσκη σκοπούς καί σκοπιμό
τητας. Μοχθήσας ό ιεράρχης Φιλόθεος διά τά κοινά Δ χου οΟΒέν 
έπέτοχε, διότι δέν είχε τήν πολιτικότητα καί τήν διορατικότητα τού 
Μεθοδίου, οστις μέ μαεστρίαν είς στιγμάς λίαν χαλεπός κατώρθαυ 
νά χειρίζηται τά ζητήματα τού τόπου καί νά καθίσταται άγαπητάς 
ύπώ πάντων καί άξιοσέβαστος. Δέν Βύνατοι νά προσαφθή κατηγο
ρία τίρ Φιλοθέιρ Βτι άψίσταισ έθνικής Βράαεως, &i0Tt τό πάν μετήρ- 
χετο διά την παιδείαν όπό συνθήκας καί οιωνούς πολύ κακούς οί
κο νομικώς "Αλλη ΰπόθεοις άν δέν κατώρθωσε νά φέρη καρπούς 
ώγλαούς. 'Αρχίζει το έτος 1897 καί τήν έδραν τοΰ Μητροπολίτου 
Δ.'χου καταλαμβάνει δ άείμνηστος Κωνσταντίνος ΒαφείΒης, (άδελ- 
ψός τοΰ μετέπειτα τοποθετηθέντος ένιαΰθα ιεράρχου Βαψείδου), 
άνήο ίαχυράς θελήσεως, εύρείας αορφώαεως καί Ποιμήν άξίας. Οΰ- 
τος Βιατιιστώσος τό πεπτωκάς κύρος τής Μητροπόλεως παρά ταΐς 
Ά ρχαΐς,  λόγω τών άτελευτήτ^ιν προστριβών, αϊτινες καί έχαιρον
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δια τά κατάντημα τής Χριστιανικής όρθοδόξου Κοινότητας, ήθέληοε 
νά ΐπισκεφθή τόν Καϊμακάμην, ώς Διοικητήν ταυ τόπου ινα 5ΐα- 
πιστώση κατά πόσον έξακολουθή νά σέβηται τήν Έθνσρχίαν τής με- 
γσλυτέρας έν Δι&.'χςρ μειονότητας. ’Έφθαοεν εις τό Διοικητήριον έφ" 
ώμάξης και έντελώς άπαρατήρητσς είσήλθεν εις τό Γραφεΐσν του 
Καϊμακάμη. Οδτος τόν όπεδέχθη, ός ύπεδέχετσ πρό όλίγου τόν Φιλό- 
θεον, μέ τάς συνεχείς προστριβάς καί τακρίριά του καί χωρίς κάν νά 
έγερθή έκ τής θέαεώς τοο εδειξεν όδιαφσρίαν και στάσιν άπρεπή καί 
άκοσμον. Θυμωθείς ό Μητροπολίτης καί γνώστης τής Τουρκικής, ήρ- 
χισεν έπιτιμών αύτόν διά βαρέων φράσεων καί άπειλών διά τήν 
άνευλαβή του στάσιν πρός τόν άρχηγάν τής μεγαλυτέρας μειονό- 
τητος, τιμηθέντα μάλιστα μέ τά παοάσημον τοΰ Μετζιδιέ, ΰπερ έφε- 
ρεν είς τό στήθος. Άναστανώνεται τά Διοικητήριον καί όλοι οΐ ύπάλ- 
ληλοι τρέχουν νά ϊδουν τί συμβαίνει, Ό  Καϊμακάμης -πελιδνός άνα- 
γνωρίζει τό σφάλμα του, ζητεί συγγνώμην καί έκτοτε τόν ύπε&έχετο 
έκ τής αύλής τοΰ Διοικητηρίου βασιάζων αυτόν έκ τής χειρός 
κατά τήν κάθοδόν του έκ τής άμάξης. *Η κατάστασις τών σχολεια- 
κών πραγμάτων είναι ή ίδια καί ώς νά μήν ήρκει ή κακοδαιμονία, ή 
όποια έμάστιζε ιό τάπαν αότάν. πραστίθεται καί ή άπαίτησις τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως, άζιούσης νά διοριοθή Τούρκος διδάσκαλος 
τής Τουρκικής γλώοοης και οΰχι "Έλλην Τουρκομαθής, δπως ήτο 
μέχρι τουδε, νά πληρώνηται δέ άπό τήν Κοινότητα. " Επρεπε ν δμως 
νά τάχη όποιασδήποτε άπαντήσεως ή Κυβέρνησις διά τοΰ Καϊμακάμη 
καί πριν ή δοθή τοιαύτη, γράφει ή Μητράπολις προς τό Πατριαρ- 
χειον και κοινοποιεί τούτο πρός τόν Καϊμακάμην, &τι 5ηλ. έπεβάλ- 
λετο νά ά ναφερθοΰν είς τήν Άνωτάτην Εκκλησιαστικήν’Αρχήν, προ- 
καταβολίκώς 6έ δηλοΰν ΰτι λόγω οικονομικών δυσχερειώνδέν κατωρ- 
θώθη νά συγκραιηθη ή Αστική Σχολή καί δτι ή νΰν ύττάρχουσα 
εΐναι άλληλο&ι&ακτική μή έχουσα μεγάλους μαθητάς καταλλήλους 
6ι’ έκμάθησιν τής Τουρκικής γλώσσης. Τά θέρος τού ίδιου έτους 
κηρύσσεται ύ Ελληνοτουρκικός πόλεμος, τοΰ όποιου τήν έκβασιν 
πάντες γνωρίζουν, καί πάσα πρόοδος τών σχολειακών πραγμάτων 
ήτο φυσικόν νά άνακοπή- Τά σχολεία λειτουργούν πλημμελέοτατα 
μέ άνεπαρκές προσωπικόν καί τοΟτο γλισχρότατα άμειβόμενον. Είς 
τό σημεΐον τοΰτο κλείει ή Γ Γ περίοδος 1878— 1397 τής παρούσης πρα
γματείας, ήτις εΐ&ομεν άτι ύπήρξε λίαν ταραχώδης, διότι διε&ραμα- 
τίοθησαν γεγονότα πολιτικά καί πολεμικά, τά όποια είχον γενικόν 
άντίκτυπον καί συνεπώς καί έπί τών έκπαΐδευτικών πραγμάτων τής 
’Επαρχίας. Κατά τό εικοσαετές διάστημα τής περιόδου ταύτης ή 
έκπαίδευσις παρ’ ΰλας τάς άντιξοότηιας έσημείωσε πρόοδον ού
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τήν τυχούσαν καί αυτή ώφείλετο κοιτά τό πλεΐστον εις τήν Ατομι
κότητα τοΰ συνετού έκείνου Ιεράρχου Μεθοδίου, τήν Φιλεκπαιδευτι
κήν ’Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως, ιδία όμως ε[ς τήν φιλογέ- 
νειαν τοΰ Αειμνήστου έκ Χίου εύεργέτου τής Κοινότητας Θεοδώρου 
Ροδοκανάκη, τοΟ όποιου τό όνομα πρό πολλού περιέπεσεν είς λή
θην, Άνηγέρθησαν διδακτήρια, ί&ρΰθηοαν σχολεία, έδίδαξαν όρι* 
στεΐς ιών διδασκάλων, έμορψώθη ή νεολαία Διδ/χου, άμφοτέρων 
τών φύλων και άπετέλεοαν σίτοι τήν ζύμην τής μετέπειτα σχημα- 
τισθεισης κοινωνίας. Ώ ς  μνημόσονον τοΟ Αειμνήστου διδασκάλου 
τοΰ γένους, ας μοι έπιτραπή νά προφέρω μίαν Ακόμη φοράν τό 
βνομα τοΰ Τσιρώνη, διότι ουτος ίιπήρξεν Α διοργανωτής τής ένταϋθα 
'Αστικής Σχολής, έκθρεψώσης πολλούς νέους κατΑ τό χαλεπά 
έκείνα έτη καί διότι αϋιη έλειτούργησε μετέπειτα μέ τήν γραμμήν, 
τήν όποίαν έχάραξεν οΰτος καί τόν ρυθμόν, τόν όποιον καθιέρωσεν. 
Επίσης καί διότι έθυσιασε καί αύτήν τήν ζωήν του εις τόν βωμόν 
τής Παιδείας. 'Ομοίως τό Ανομο τοΰ πατριώτου Άριοτοτέλους Πα- 
π αγία won ούλου, τοΰ όποιου τήν δράσιν παρακάτω θά άναπτΰξω- 
μεν, ώς καί πώντων τών διευθυντών καί διδασκάλων, ών τάόνόματα 
κατά χρονολογικήν σειράν καταγράψομεν ένταΰΟα.

1878—79. Κωνσταντίνος Iΐαπαϊωαννόπουλος. Εύάγγγελος ΙΙα- 
πα&δπσυλος (ΠαπαΕυάγγελος), Χρύσανθος θωμαΐδης, Σωτήριος 
Κούλας. Πασχάλης ΛογιωταιιΑδης. 1879—30. Διδάσκουν έγγράμ- 
ματοι ίδιώται, εις υπάλληλος τής Τουρκικής Δικαιοσύνης, Χρύσαν* 
θος καί ό Μητροπολίτης Μεθόδιος. 1SH0 01. Γεώργιος Λογοθετίδης 
240 λίρας 6ιΑ 3 έτη, Χρύσανθος θωμαΐδης τών 'Ελληνικών, Γεώρ
γιος θεοδώρου έκ Δεδέαγατς, Αντώνιος Ίωαννόπουλος, Α σπασία 
Ίωσννοπούλου έργοχείρων. Σοφία Πολίτου, Μελπομένη Ίωαννοποΰ* 
λου. 3 ββ 1—82. Βασίλειος Εόγενίδης Απολυθείς Αμέσως, Α μαλία 
παρθεναγωγός. Λογιωιατιά&ης Πασχάλης, Κωνσταντίνος Παπαΐωαν- 
νόπουλος. 3082—83 Κωνσταντίνας Σαυλίδης. 'Αμαλία Κυριάκου, 
Ιωάννης Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος Παπο ίωαννόπουλος, Σωτη- 
ριάδης και X "  Μιχαήλ. 1083— 84. Πασχάλης Λογιωτατιάδης, Κ Σου- 
λίδης, Σταμάτα νηπιαγωγός, Σωκρατί&ης. Κ Παπαϊωαννόπουλος, 
Γεώργιος Κυριακίδης. 1384—85, ’Αντώνιος Σταυρίδης, Κ. Οίκονομί- 
δης, Κ. Παπαϊωαννόπουλος, Σ. Τζιρίδης. Ε. Ποπέσκος. 1885—36. 
Κ. Παπαϊωαννόπουλος, Δημήτριος Χρηστόκης Τουρκικής, Λεοντό- 
πουλος Πέτρος Γαλλικής, Κ Οίκονομίδης, 1386—87, Γεώργιος Τα- 
καντζάς, Πέτρος Λεοντόπουλος, Πασχόλης Λογιωτατιάδης, Κ. Πα- 
παΐωαννόπουλος, Α. Σταυρίδης, Περικλής Βλαχόπουλος Τουρκικής. 
1887—88. Α. Οίκονομίδης, Β. Άθανασιάδης, ϊ. Άποστολίδης, Γ.
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Τακαντζάς, Α Σταυρίδης, Κ. Παπαϊωαννόπουλος, Hep. Βλαχόπσυ- 
λος, Πολυκρίτη Κοντοφρύου νηπιαγωγός. 1880—89. Γ. ΊΓακαντζάς, 
IN. Τσιρώνης. Α. θεο&ωρίδης, Κ, Γαπαϊωανν ύπουλος, Θεόφιλος Κα- 
βάσιλας, Περ. Βλαχόπσυλος, Βασιλική Χρήστου νηπιαγωγός, Ιω ά ν 
νης Άποστολί&ης. Χρυσή Γεωργίου νηπιαγωγός, Γεώργιος Δασκα
λόπουλος, 1089 —90. Δημήτριος "Αγάθος, Μ. Τσιρώνης, Γ, Δσμ- 
βαλητχίδης, Κ. Παπαϊωαννόπουλος, Ιωάννης Άποστολί&ης, Ευτέρπη 
Δραγκίδου, Θεόφιλος Καβάσιλας, Γεώργιος Δασκαλόπουλος. 1890 — 
91. Θεόφιλος Καβάσιλας, Γεώργιος Δασκαλόπουλος, Κ, Παπαϊωαν- 
νόπουλος άντικατασταθ&ίς διό τοΰ Δημηιρ. ΆγαθοΟ. 'Ιωάννης Άπο· 
στολίδης, Εότέρπη Δραγκί&ου, Βασιλική Χρήστου, Χρυσή Γεωργίου, 
Έλέ\η Δημητρίου βοηθός, Α. Γϊαούμ, Ασπασία Στσματιά&ου. 
1891 —92. IN. Τσιρώνης, Θεόφιλος Καβάσιλας, Δημήτριος Πολυχρα- 
νιά&ης, Θεόδωρος Βογιατζής βοηθός, Β, Βασιλείου βοηθός, Βασιλ. 
Χρήστου νηπιαγωγός, Ελένη Αντώνογλου παρθεναγωγός, Αικατε
ρίνη Κωνσταντίνου νηπιαγωγός, Ελένη Δημητρίου νηπιαγωγός βοη· 
θΰς, 'Ασπασία Σταματιά&ου νηπιαγωγός, Αναστάσιος Νσούμ. 
1892— 93. Γ. Δασκαλόπουλος, Άριστ. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Βα- 
φειόιδης, Μ. Κινίδης. Λ. Παπσάόπουλος, Βαγγέλης βοηθός, Ε λένη  
Δημητρίου, Αικατερίνη Γεωργίου. 1893 — 94 'Ελένη Άντώνογλου, 
Χρυσή Γεωργίου νηπιαγωγός, Δ. Πολυχρονιάδης, Μ. Τσιρώνης, I. 
JΑποσιολίδης, θ .  Καβάσιλας, Κυριοκή Καραντώνσγλου νηπιαγωγός, 
Θεόδωρος Βογιατζής βοηθός. 1894—95. Δ. Καβάσιλας, Α ριστοτέ
λης Παπαγιαννόπουλος, Λ. Παποδόπουλος, IN. Κινίδης, ίΝ- Μαργα
ρίτης. Γ. Δασκαλόπουλος, Γ. Βαφειώδης, Ελένη Άντώνογλου, Αι
κατερίνη Γεωργίου, Ε λ έν η  Δημητρίου, Χρυσή Γεωργίου, Κυρ. Καραν- 
τώνογλου. 1895—96. Θεόφιλος Καβάσιλας, Γεώργιος Δασκαλόπου
λος, 'Αριστοτέλης Παπαγιαννόπουλος, Γ. Βαψειάδης, Μ. Κινίδης, 
Λ. Παπα&όπουλος, ΑΙκατ. Γεωργίου, Ε λ έν η  Άντώνογλου, Χρυσή 
Γεωργίου. Κυριακή Καραντώνογλου, Βικτωρία Δημητρίου, Μιχαήλ 
Παρασχίδης. 1896 97, Αριστοτέλης Παπαγιαννόπουλος, Γεώργ
Βαφειάδης, Λ. Παπαδύπουλος, Π. Βλαχόπουλος, Σοφ. Γραμμενίδου, 
Χρυσή Γεωργίου, Γεώρ. Τακαντζθς, Ά γαπία Ίωαννί&ου παρθένα- 
γωγός, Βικτωρία Δημητρίου νηπιαγωγός.

’,E<po(jo<Sij/«oY£0ointi ης$ίά&ον.— 1878. Χ"Νΐκόλας Βογιατζό-
γλου, Βασίλ. Άλγιαννάκης, X'' Χρηστός Ά&αμί&ης, Δημήτρ. Σταύ
ρου, Γεώργιος X "  Βλασί&ης, Δημήτριος Αποστόλου, Η. Μιχαήλ, 
Δημήτρ. Ζάχογλου. Π- Παπσουμεών, 1879. Νικόλαος Δημητρίου 
Μόσχος X'· Βενέτης, Δημήτρ, Σταύρου, Δημ, Ζάχογλου, Δράγν.νης. 
1880. Παν. "Εμμανουήλ, Εΰσ. Καβάσιλας, Βασίλ, Άλγιαννάκης,
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Παντελής Χαραλάμπους, Κ- Τσαβ&άρας. Γεώργιος Ίωώννου, 1881, 
Ευστάθιος Καβάσιλας, Γίώργ, Βλάχσγλου. Κ. Τσαβδάρας, Β. 
Άλγιαννώκης, Σ ψαλτάπουλρ;, X "  Δημήτρης Δουλγκέρης, 
Δημ. Ζάχογλου, Π. 'Εμμανουήλ, Ε, Ψοιλτώπουλσς, Μ Παπα- 
συμεών, X "  Δημήτρης Χατζηοιεργίου, Βαγγέλης Δημητρίου, Θανά
σης Νικολάου, Πασχάλης 'ϊωάνν·ΐυ, Χατζημίχαήλ Χατζηστεργίου. 
1882 Ίδιου 1883. Όμοΐΐος. 13S4. Β. Άλγιαννάχης. Δημ. Ζάχογλου, 
Παντελής Χαραλάμπους, Μόσχος X '1 Βενέτης, Ν, Παπαουμεών, 
Εύατ. Καβάσιλας, Δημήτρ, Σταύρου, X "  Δημήτρης Δουλγκέρης, Ά ,  
Γκαρίλλης, Χρηστώκης X "  Αποστόλου, Χριστάδ, Παρασχίδηι;, Χρ. 
Χατζή ΐ'ωαννου, Β. X" Παόλίογλοΐι, Ντιάκος ΓΓα no fid πσσλος. 1SS5. 
Ε. Καβάσιλας Β. Άλγιαννάκης, Χατζηχρήστος X "  Ίωάννου, Γεώρ, 
Χατζηβλασίδης, Β. Ζαννής, Χρ, Πορασχίδης, Π. Εμμανουήλ τομίας. 
1885. Ί&ιοι. 1387. Όμοίώς, 1383 Ντιακος ΠαΓΓαδάπουλος, Γεώργιος 
X "  Βλασι&ης, Εΰστ. Καβάσιλας, Β, Άλγιαννάκης, Π. Σωτηρίου, Σ. 
Ψαλτόπουλος, Β, Ζαννής, Εύ άγγελος Τεκτονίδης, 1889. Εύστ. Καβάσι- 
λας, Π«ν, Εμμανουήλ, ! εώρ. Χαζιρβασάνης, X ” Σταμ. Ψαλτόττου- 
λος, Δ, Γίουρτσόγλου, X "  Χρηστός Χ ' ’ Στεργίου, Κ. Τσαβδάρας, Β. 
Χατζή γεωργίοσ. Ε, Τεκτονίδης. tB90, 91, 92 ,93  καί 94. "Ιδιοι, προσ- 
τεθέντος του Δ, Ψαλτοπούλου. 1895, Εύστάβιος Καβάσιλας. Ε, Ψαλ- 
τόπουλος, Μόσχας X "  ΙΊενιίδης, Παντ. Χαραλάμπους. Μ. Γεώργιό- 
5ης, Μ, Πσλιτακίδης. 1895. Π. Παπαδάπουλος, Δ. Δούλιογλαυς, 
’Αριστ. Δελόγκας, Γρηγόρ. Δημητρίου, Παρ. Χ 'Τ σ ά γ κ ο ς ,  Γ. Χατζη- 
γεωργίου, Σταύρος Γιουβόν τσου. Κώστας Μαλέος, Στ, Μερικόγλου, 
Γρηγόριος Λήμου. 1397. Β. Άλγιαννάκης, Δ. Ψαλτόπουλος, Κ. Τσα- 
β&άρας, Σ. Μερικόγλου, Δ. Γίουρτσόγλου, Γ. Χαζιρβαοάνης,

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Π ε ρ ίο δ ο ς  τ ε τ ά ρ τ η  1 3 9 7 — 1903 .

Μετά τάν άτυχή Ελληνοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1897, παρά την 
οίκονομικήν καχεξίαν τής Κοίνότητος. τήν δημίουργηθεϊσαν έκ λώ 
γων, οϋς £χομεν άναπ τάξει έκτενΔς, ή έκπαίδευσις ήρχισεν άνσρθου- 
μένη, δουν ούΒέποτε άλλοτε, άτκό τής ΰποδουλώσεως τοΟ Διδ.χου 
καί τών περίχωρων, Ώ ς  άπό θεοϋ μηχανή εδυσεν ώθηαιν καί άγά- 
τιην πρός τώ γράμματα καί ήρχιοε πλέον ό λαός αοβαρώς ακεπτό- 
μενος διά τήν μόρψωσιν τών τέκνων του. Τήν έποχήνταύτην έγένετσ 
τακτικωτέρα συμπλήρωσις τοΰ διδακτικού ιτροσώτιικοΰ τής ’Αστικής
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Σχολής. εύρυθμοτέρα λειτουργία αυτής και πληρέστερα κατάρτισις 
τοΰ προγράμματος τής διδασκόμενης ύλης, "Εγινε μία άπροαδόκη- 
τος άφύπνιοις τσΰ κοινού, ώς καί προσήλωσις όχι μόνον πρός τά 
γράμματα άλλα καί πρός τά έθνικά ιδανικά καί Ιδεώδη. ’Αντί 6έ 
άποθαρρύ νσεως έκ τής έκβάσεως τού άβασανίστως έκτου προχείρου 
κηρυχβέντος Ελληνοτουρκικοί) πολέμου, έχαλυβδώθη περισσότερον 
ή αΰτοπεποίθησις καί ή πρός τήν Ελευθερίαν δίψα, Κατάδηλος διά
φορά τής προπολεμικής περιόδου με τήν μεταπολεμικήν ϋπήρήε τώ γε
γονός οτι πολλοί νέοι, σπουδάσαντες είς τά άκμάζοντα τότε Ζαρι- 
φεια Λι&σσκαλεΐα καί τό Γυμνάαιον Άδριανουπόλεως ύπό γυμνα- 
σίάρχας ικανούς, οΓοι ύπήρξαν ό αείμνηστος Σάρρος καί Τζουμετΐ- 
κος, κατέστησαν οί πυρήνες τής Θράκης γενικώς και είδικώς τού δύσ
μοιρου αυτού τόπου, διά τήν πνευματικήν άναπηρίαν του. Οΰτοι 
ύπήρξαν νέοι ιεραπόστολοι, καί ή ζύμη τής μετέπειτα γενεάς καί τά 
βάθρα έφ' ων φκοδομήθη ή κοινωνία Λιδ χου καί έπαρχίας. Κατά 
τήν περίοδον τούτην βλέπομεν ορθοόμενον κοΐ πάλιν τόν τότε μονα
δικόν υπάρχοντα ιατρόν Εύστάθιον Καβάσιλαν καί λαμβώνοντα τήν 
ήγεσιαν τής Κοινότητας καί πρωτοβουλίαν δράσεως είς όλους τούς 
τομείς αυτής. Τόν Παναγιώτην Εμμανουήλ ή Ζεγκίνην, μεγαλέμπο- 
ρον καί φλογερόν πατριώτην, τόν υιόν αύτοΰ Εμμανουήλ Ζεγκίνην, 
έμπορον, εώπαίδευτον καί μέ κοινωνικόν κΟρος, νά άναλαμβάνουν 
καθήκοντα έφορου καινά ώποβαίνουν στοιχεία προόδου. Τόν άλλοτέ 
ποτέ διευθυντήν τής Αστικής Σχολής και νΰν ιατρόν Άριστοτέλην 
Παπαγιαννόπουλον νά γίνηται ό κυριώτερος ποράγων τής πνευματι
κής άνυψώσεως τσΰ τόπου. Οϋτος .ιπήρΐ,Εν υιός ιού έπι 60 καί πλέον 
έτη έργασθένϊος διδασκάλου ί(, Πσπαγιανναποόλου. Διευθυντής, ώς 
είόομεν, τής 'Αστικής Σχολής έπί άρκετά ετη καί μέ άπόδοσιν έργα- 
σίας λαμπρόν. "Αξιος διδάσκαλος καί φλογερός πατριώτης μέχρις 
αυτοθυσίας. Πολλάκις ώπέπεσεν εις τήν δυσμένειαν τών Τουρκικών 
‘Αρχών, διότι έξεδήλου άπροκαλυπτως τά πατριωτικά του αισθή
ματα, πάσαι δέ αί ένέργειαί του ήοαν έναύσματα πατριωτικής έξάρ- 
σεως τών κατοίκων. Κατήντησεν ό στόχος τής Τουρκικής Α στυνο
μίας καί παρηκσλσυθεΐιο νυχθημιρόν. Αποτέλεσμα τοΰ άκρατου 
πατριωτισμού του ύπήρξε καί ή έπί εν καί ήμίσυ έτος φυλάκιαίς του 
0ι' άσήματον αιτιολογίαν, κυρίως όμως, διότι είς θεατρικήν παρά 
στάσιν, δοθεΐσαν είς τό Γίαρθεναγιογείον, ύπε&ύθη τόν ’Αθανάσιον 
Διάκον καί ήλέκτρισε τούς κατοίκους έκσπάσαντας είς παραληρή
ματα Εθνικής έξάρσεως. Θά ϋφίστατο περισσότερα καί ίσως ή ζωή 
του νά έτίθετο έν κινδύνίρ άν δέν ΐπενέβαινεν ό πενθερός ίου Τηλέ
μαχος Χεκίμογλου έπηρεάσας τάς Τουρκικάς Άρχάς. Άπέθανεν έν
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άκμη της ηλικίας του μέ άδιάπτωτον έθ νικών ένθουσιασμάν μέχρι τέ
λους τ^ς ζω^ς του. Διακρίνομεν πάνιας άμιλλωμένους νά καταλά
βουν θεσιν τινά τοΰ τομέως της άναρθώυεως τοΰ τόπου, ένω άλλοτε 
άπέφευγον ίλαυνόμενοι έκ φοβίας καί κρυψινοιας, έμφυτευθείσας ύπό 
τής πολυχρονίου δουλείας. "Ολοι άπά τοΰ μεγαλεμπόρου μέχρι τοΰ 
τελευταίου έργώτου, έφλέγοντο ύπό πατριωτισμού και έδρα έκαστος 
έν τώ μέτρω τής δυνάμεώς του καί δ που έτάσσειο, διά τήν πρός τά 
πρόσω ώθησιν τοΰ τόπου αύτοί πνευματικές καί έθνικώς. συναγω
νισμένου όχι μόνον άλλας πόλεις, όμόρους καί μή, άλλα και ΰπερ- 
βώλοντος αΰϊάς. Χαρακτηριστικών τής τοιαότης άποτόμου μεταρσι- 
ώσεως τοΰ λαοΰ ταύτου είναι τώ γεγονός ότι μαθηταί μεταβαίνοντες 
είς Ά&ρίανοΰπολιν πρός εισαγωγήν των είς ιό  Γυμνάσιον ήρωτέντο 
περί τής προελεύσεώς των, ΰτε 5έ διεπιστώνετα άτι ήσαν Διδυματει- 
χΐται ήθελον καί άνεξετάστως να είσαγάγουν αυτούς καθ' ΰτι είχαν 
τά έκτιαιόευτήρια τής πόλεως φήμην καλήν καί οί έξειασταΐ τοΰ Γυ
μνασίου πεποίθησιν περί της συντ&λουμένης καλής έργασίας έν 
Διδ.'χω. Ή  περίοδος άπό τοΰ πολέμου 1897 μέχρι τής άνακηρΰξεως 
τοΰ Συντάγματος 1908 υπήρξε, τώ όντι, έπυχή δημιουργίας πνευμα
τικής, άφυπνίσεως φυλετικής, προόδου έθνίκης, διότι κατενόησε κάθε 
γονεύς τήν τε καταγωγήν του, τήν Ελληνικήν, και τήν ϋποχρέωσίν 
του νά μορφώση τά τέκνα του, καθ' ΰσαν ή άπολϋτρωσίς του έ£ηρ· 
τατο τό πλεϊστον, άπό τήν πνευματικήν άνάπτυζιν. Τό χαμηλόν 
φρόνηιια τών κατοίκων άνεπτερώθη. Όμιλίαι πατριωίικαϊ, ύιιό τύ
πον οικογενειακών συγκεντρώσεων, πολλάκις &έ καί έν άνοικτώ 
χώρω, άπροκαλΰπτως, διήνοιγον τούς όφθαλμούς τών κατοίκων καί 
έβλεπον έθνικώς. ‘Η ευεργετική έπίδρασις τών δημιουργηθέντων πυ
ρήνων ύπήρξε ταχεία, διότι όμιλοί σχηματισθέντες καί καταλλήλως 
καθοδηγούμενοι έφθανον μέχρι τοΰ άπωτάτου χωρίου πρός έθνικήν 
διαπαιδαγώγησιν ιών κατοίκων Καί ένφ άλλοτε έρωτώμενοι ο! χω 
ρικοί περί τής ’Εθνικότητάς των άιτήντων στερεοτύπως μέ τήν χα· 
ρακτηρίζουσαν τότε αυτούς φωνηεντσφαγισν ΰτι είναι *Χ ., . στιανοί», 
τώρα μέ υπερηφάνειαν απαντούν ΰτι είναι "Ελληνες. Ή  έκπαίβευ- 
σις έλαβεν διάφορον χροιάν, άλλον παλμόν, παλμόν έθνικόν, Α π '  
άκρου είς άκρον ήκούετο τό έθνικόν έμβατήριον κ’ Ω γενναίοι "Ελλη
νες φίλοι Πατρίδας χ τ .λ .1», κατά δέ τά συμπόσια καί δημοσίας πα· 
νηγύρεις καί διασκεδάσεις το έναρκτήριον τής εόθυμίας ή το ά παίάν 
τοΰ Ρήγα, *ώς πότε παληκάρια θά ζώμεν στά στενά* καί τό ΐ-μαύρ’ 
εΐν' ή νύχτα ατά βουνά*, «ώ λιγερών καί κοπτερόν σπαθί μου» κ.τ-λ., 
πολλάκις δέ είς έπήκοον καί αΰιών τών Τουρκικών ’Αρχών. "Ετυχον 
είς τοιαύτας συγκεντρώσεις καί έγώ προσωπικώς καί συνησθανό-
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μην τόν κίνδυνον τών συνεπειών έκ τοίούτων έκδηλώσεων, παρο:- 
δόξως ΰμως εβλεπον τούς Τούρκους πολιταςκαί τάς Τουρκικός 'Α ρ
χής να μή δίδουν σημασίαν, ώς να ήσαν (Υπνωτισμένοι, προφανές 
διαισθανόμενοι δτι ώλίσθησε τό έδαφος ύπό τούς πόδας τής Αυτο
κρατορίας των διά τά μέρη αύτά. Τολμηρόν έττίσης ήτα τό γεγο
νός. δτιτήν έποχήν έκείνην τών Κρητικών έπαναστάσεων ττε,ρί προοαρ- 
τήοεως τής Κρήτης εις τήν Ε λλά δα , καί διό τοΰτο οί Τούρκοι έλύο- 
uwv, σϊ όδοί τής πόλεως Αιδ. χοο, Αλλά καί δλων τών χωρίων, έδσ- 
νούντο Από τό άσμα *Στής Κρήτης τά δρη Ακούει" ίλορΑ ψωνήέλ^υ- 
θέρα καί ψάλλει τρυφερά κ τ,λ.». ΠαντοΟ ψρενΐτις ένθουσιαομοΰ. 
Παντού όργασμός έθνικής έξάρσεως. Τόσον άνετττερώθη τό 'Ελληνι
κόν ατσίχεΤσν, ώστε, πολλάκις, όργανα Κυβερνητικά δυσανασχετούν, 
διότι μάλλον οί "Ελληνες ήσαν ουσιαστικοί κυρίαρχοι καί έκυβέρνων, 
παρά αύτά. Τό ύπνώτον Διδ/χσν άφηπνίσθη πνευματικής καί έθνι- 
κώς. Έκδηλοΰται διώ τήν ττρός τά γράμματα προαήλωαίν του καί 
διά τών εθνικών έορτών, καθ’ άς έψάλλοντο κλέφτικα τραγούδια πα- 
ρουσίςτ τών Αρχών. At συγκεντρώσεις ουδόλως διέφερον τών τοΰ 
έλευθέρου Κράτους καί ό φιλελευθερισμός των έφθανε πολλάκις 
μέχρι κσί βιοπραγιών κατά Κρατικών όργάνων καί τής έζουσίας. 
Ένόμιζε κανείς οτι μυστηριώδης δϋναμις μετηρσίωνε τούς "Ελληνας 
τής πάλεως ταύτης καί ήρχισαν πράγματι άνυψούμενοί είς Ιπίπεδα 
υψηλότερα, πνευματικά, ήθικά, πατριωτικά καί θρησκευτικά- Τότε 
Αρχίζει κίνηστς καί όργασμός πρωτοφανής ιτρσς προ παρασκευήν δι" 
άττολύτρωσίν. Τότε ή νεολαία φλέγεται άπό πατριωτικά συναισθή
ματα. Τότε Αντηχούν πατριωτικά άσματα ύπό τής μαθητιώοης νεο
λαίας, έχούσης στημένας μικρός Έλληνικάς σημαίας έπί τοΟ φρου
ρίου, φλογερά, έπανασταΐικά. Τότε είσάγονται παντού όπλα, 'Ε λ 
ληνικά γκρα, 6ιά τά όποια μαρτυρούν όμογενεις Ανακαλυφθέντες 
δτι κατείχαν τοιαΰτσ. Αλλά τά βααανιοτήριά ίων, ήσαν, κατά τρό
πον υυστηριώδη, Ανώδυνα. Εύχαοίσιως ύφίσιαντο ταϋτα, διότι ε'ίχον 
τήν συνσίσθησιν και τήν έθνικήν ύπερηφάνεισν. ότι ΐξυπηρέτουν 
τήν Ε λ λ ά δ α  Θάρρος κσί πεποίθησις παντού κυριαρχεί. Πάντες 
άψηψσΰν τούς κινδύνους. Πανιού κίνησις, καί κυριολεκτικής με- 
τσμόρφωσις τού άλλοτε ψοψοδίούς, δουλοπρεπσ&ς καί κρυψίνοος 
τούτου λαού. Τήν τοιαύιην μεταβολήν Απο&ίδομεν είς τά έξήςαϊτια ; 
1) Φαίνεται δτι τώ Κέντρον έστρεψε τήν προσοχήν του πρόςτάς Αλυ
τρώτους χώρας καί δή Μακεδονίαν καί Θράκην διότι ήρχισεν ή Βουλ
γαρική προπαγάνδα νά έργάζηται καί έξαπλοΰται έπικινδόνως, 
Έ ά ν  δεν έπήρχετο ή μεταβολή αύτή τού λαού καί ή άφΰΐϊνΐ- 
σίς του. δέν ΘΑ ήτο τελεσφόρος ή άντίθρασις κατά τών Βουλγά-
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ρων, non' έπανάληψιν εις τά παρελθόν άλλα καί χώρα άποπειρα- 
θέντων νά άγκιστρωθοΰν ε(ς τήν πόλιν τούτην και τά περίχωρα, διά 
νά τήν καταστήσουν όρμητήριον τΔν σκοΐίων σκοπόν των. Ποσάκις 
δέν άπέστειλαν οδτοι ιερείς καί διδασκάλους έκ ιών άριστων καί 
αύτοί προσερχόμενσι καί Εγκαθιστάμενοι έδώ προσεπάθουν μέ υπο
σχέσεις άπατηλάς, νά παροτρύνουν Αφελείς κατοίκους διά νά στεί- 
λουν τά τέκνα των εις τό σχολειον των, παρέχοντες ρουχισμόν, 
ύτιόδηΰιν, βιβλία. γραφικήν ϋλην κ.τ.λ. δαπάνη του Κομιτάτου των ! 
Καί οϊ κάτοικοι αύτοΐ οί Επί έλάχιστον χρόνον καλώς διαπαιδα- 
γωγηθέντες άπήντων : κΤοΟ ΒουλγαρισμοΟ ή ψώρα μάς τούς Θράκες 
6έν μολύνει*. Ούτως ό χρυσός τής προπαγάνδας των δέν ΐσχυσε 
νά σχηματίσουν πυρήνας. Ή ύποτυπώδης σχολή των ο66' έτος κα- 
τώρθωσε νά λειτουργήση ούτε ή έκκλησία των, διότι ή άντίδρασις 
toG Ελληνικού στοιχείου έξεπήγαζεν αυθόρμητος. Πασα πρσσπά- 
θειά των άκέβαΐνε θνησιγενής καί ματαία. Σκότος καί έρεβος έβα- 
σίλευεν εις τό σχολειον καί τήν Εκκλησίαν των, δπου είχαν καίτήν 
καιοικίαν των οϊ ιερείς και διδάσκαλοι διά ιόν φόβον τών Ρωμαίων. 
Τά κτίρια Ταϋια έμειναν Επί έτη Ακατοίκητα, ώς άφωρισμένα. καί 
κανείς δεν ήθελε νά κατοίκηση άργότερον, 8τε έγκατελείφθησαν, φο
βούμενοι μή βεβηλώσωσι τήν Εθνικήν των ύπύοτασιν. Οί άλλοτε ποτέ 
παρασυρθέντες 4 5 κά ιοικοι, ήδη, Επανέρχονται εις τούς κόλπους
τής όρθσδοξίος καί άποβαίνουν κολΰτεροι τών μή Εξωμοτησάντων, 
συνεισψέρσντες περισσότερα καί άμιλλόμενρί νά άναλάβουν δυσκο- 
λώτερον τομέα Εθνικής δράσεως, Σημεία καί δείγματα άψευδή 
τής άντιδράσεως ταύιης υπάρχουν άποτυτιωμένα άκόμη ΐίς τούς 
τοίχους καί τά παράθυρα τοΰ οικήματος, δττερ σκοπίμως καί έζ υπο
λογισμών Εχρησιμοποιήθη ώς Εκκλησία καί σχολεΐσν έναντι τοΰ "Ελ
ληνικού Νηπιαγωγείου. 2) Ή  Επικοινωνία τίϊν μελών τών διοικοΰν- 
των τήν πάλιν μέ άλλα Κέντρα μεγαλύτερα καί μάλλον άνεπτυγμένα. 
Μέχρι τοΟδε, ό περιορισμός τών κατοίκων έφθανεν εις σημεΐον, ώσιε 
καί αυτήν τήν τόσον πλησίον τοΰ Διδ/χου πόλιν Άδριανούπολιν νά 
μή γνωρίζουν. Τό έμπόριον ήιο πίριωρισμένσν καί διενηργειτσ μέ 
μέσα ώρχέγονα καί πάντα μεσολαβήσει τρίτων. Δέν ήτο εϋκολον διά 
χόν Διδυμοτειχίτην νά ταζιδεάση εις πόλεις χωρίς νά έχη συνέπειας 
καί κινδύνους ληατεύσεως ή άλλης τίνος καταδυναστεύσεως, διότι, 
δπως Ελέχθη, ά πληθυσμός τής πόλεως εύρίσκετο Εν μέσω παν
τοίων στοιχείων, άτινα άνέκοπτον τήν πρός τά πρόσω Εξέλιζιν τής 
πόλεως. Τώρα, μέ τήν μεταβολήν ή όποια Επήλθε και τήν άφύπνισιν 
τοΟ Χαοΰ, οί Διόυμοτειχΐται διηύρυνον τό έμπόριόν των καί οί Κων 
σταντινοΰπολις ήρχισε νά γινηται γειτονία ταζιδευόντων ήμετέρων
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έμπάρων καί μή. 31 Ή  άνατίμησις 'οΟ εύγενοΟς προϊόντος τού τό
που, της μετάξης δηλι, ύπήρξε μέσον άνυψώσεως τοϋ τόπου εις έπί- 
πεδα ύψηλότερα, Κατέστη τό προϊόν τοΰτο τών κουκουλίων, ό πρώ
τος οικονομικός παράγων τού τόπου, διότι £πί 5 χιλιογράμμων τοιού* 
των, έλάμβανεν ό παραγωγός μίαν χρυσήν λίραν Τουρκίας έχουσαν 
άγοραστικήν άξίαν άαυγκρίτως μεγαλστέραν της σημερινής καί ώ 
έκτρέφων δύο κυτία, κατώτατον δριον έκτροφής, μεταξοσκωλήκων, 
έλάμβανε 120 τό όλινώτερον μετζίτια ήτοι 24 λίρας Τουρκίας, ποσόν 
μ ή δυνάμενον νά δαπανηθή άπό οΙκογένειαν λελογισμένως βιοϋσαν. 
Διά τούτο πλούσιοι καί πτωχοί, άγράμματοι καί μορφωμένοι, πάν- 
τες διετήρουν κουκούλια τήν έποχήν έκείνην καί ούδεις έμεινε μα
κράν της άσχολίας τούτης, άπαιτούαης όλίγον κόπον άρχικώς καί 
μεγάλον εις τό τέλος, συνολικώς 40 ήμερών. Επειδή έκ τής άσχο
λίας ταύτης έλάμβανον άρκετά, είχΰν δέ καί συνεπικούρους καί άλλας 
έργασίας, έπεδίδοντο εις τήν μόρφωοίν τών τέκνων των, ένφ μέχρι 
πρό τίνος, ό υιός Εχων ηλικίαν 12 έτών έπρεπε νά δουλωθή άνΐι 
ευτελούς πσσοΟ είς πλουσίους διά νά έθισθή είς έργασίαν καί έμπό- 
ρΐον ώς νά ήτο παιδοτριβειον τό κατάστημα τού κυρίου, είς ον ύπηρέτει. 
Μέρος τών έσόδων των τούτων ευχαρίστως διέθετον διά πατριωτι- 
κάς υποθέσεις καί άγαθοεργούς σκοπούς, Μΰν έξέλιπε πάσα έλπις 
βελτιώσεως της τιμής τού είδους τούτου, άντικαταατοθέντος διά φυ
τικής μετάξης, δΓ δ καί ή πόλις καί περιφέρεια, μή έχουσα άλλος 
πλουταπαραγωγίκάς πηγώς, καθ' ήαέραν φθίνει. 4} *Η δημιουργία έν 
τη πόλει πολλών προσώπων μορφωμένων, ί&ίως διδασκάλων καί όι- 
δοσκαλισσών, έκλειψάσης έκείνης τής λειψανδρίας, παραδόξου καί 
πρωτοφανούς άμα, σπάνιος διδακτικού προσωπικού. "Ας άρχίσωμεν 
τώρα, μέ τήν σειράν χρονολογικές, τήν έξέλιξιν τής έκπαιδεύσεως, 
άπό τοϋ πρώτου έτους της περιόδου ταύτης, ήτοι άπό του 1Θ9Θ καί 
ένίεΟθεν, Κατά τό σχολικόν έτος 1893- 90 διορίζονται διδάσκαλοι 
έκ τών ένόντων, διότι καθώς γνωρίζομεν τά οικονομικά ήοαν άθλια 
καί αυτομάτως, διά μαγείας, δέν ^to δυνατόν νά έέυγιανθούν. Προσ. 
λαμβάνονται διδάσκαλοι οί Εύστράτισς ΓΙ&λτέκης, Γεώργιος Βαφεία- 
δης, ’Απόστολος Σαμακοβίτης, 'Ιωάννης Ψαρράς καί Περικλής Βλσ- 
χώπουλος Τουρκικής γλώσσης. Οί έλάχιστοι αυτοί διδάσκαλοι συγ
κροτούνται μετά κόπου, διότι ή Κανότης εύρίσκεται ε(ς αδυναμίαν 
νά τούς πληρώοη Οί δυστυχείς διδάσκαλοι όδηγούνται άπό τό συν
αίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως είς άλλα μέρη, πλήν τών άνωιέρω 
τεσσάρων, πρός εϋρεαιν θέσεως έν άλλαις Κοινότησι, μάλλον εύημε- 
ρούσαις.‘Αντιμετωπίζεται ή κατάστσσις μέ δραματικήν τώ 6ντι προσ
πάθειαν τής Δημογεροντίας, διότι ή περίοδος αΰτή ήτο μεταβατική
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καί είοήλθεν είς μίαν μεταπολεμικήν περίοδον μέ άλας τάς Αντιξοό
τητας, Παρ' δλα ταΰτα ήρξατο ήδη ή πρός τα πρόσω πορεία τών 
έκπαιδευτικών πραγμάτων της πάλεως έκ ιών έξης γεγονότων γινο- 
μένη καταφανής. Τήν !2ην Νοεμβρίου 1899, Αναγνωρίζεται ή Ανάγκη 
έξαγορας οικίας ιοΰ Γρηγορίου Δημητρίου διά Νηπιαγωγέ ιον είς 
Ζιντζιρλή— μαχαλεαή καί πρός τόν σιΐαπόν τοΰτον προσφέρονται οί 
Παναγιώτης "Εμμανουήλ ή Ζεγκίνης νά δώσουν λίρας Τουρκίας 3, 
Γεωργ. Χαζφαρσάνης 2, Βασίλειος Χατζηγεωργίου 2, Γεώργιος Χσ- 
piiou 1 , οΐ όέ κάτοικοι του Ζιντζιρλή καί Άρναούτ—μαχαλεαή όπο- 
χρεοΰνται νά πληρώσουν 5 —6 λίρας πρός Αποπληρωμήν, Άποθα- 
νάντος τό έτος τούτο τοΟ Αειμνήστου Μητροπολίτου Κωνσταντίνου 
Βαφει&συ, Ιεράρχου με πυγμήν πορά τή Τουρκική Κυβερνήσει, έτο- 
ποθετήθη είς ιήν θέσιν αϋτοΰ ό Αδελφός του Φιλάρετος Βαψείδης, 
ΰατις έγκαταστοθείς έν τη Μητροπόλει κατόπιν μεγαλειώδους υπο
δοχής καί δοξολογίας έν τΟ ναφ τοΰ Αγίου Αθανασίου, ώμίλησε 
λίαν συγκεκινημένος, άνσφέρας καί ιό  άνομα tqu έκλιπόντος Αδελ
φού του. Πολλά ύπεαχέθη έν τή άμιλία του διά τήν άνύψωσιν τής 
παιδείας ά νέος ιεράρχης, ό άλλοτε Μηΐροτίΰλίτης Καστοριάς, μέ 
μόρφωσιν τεραστίαν καί μέ ηλικίαν πλήρη δράοεως, πολλά τά καλά 
ήγγυάτσ, Τό οικονομικόν όμως πρόβλημα ήτο έκεΐνο, τόόποϊονάπη- 
οχάλει τό Διδ/χον, Έ ν  μια δραματική συνεδριάσει τής 10 Δεκεμ
βρίου 1899 0π Γ άριθ. Ζ', λαμβάνει τάν λόγον ά Μητροπολίτης καί 
Αναπτύσσει τήν έκπαιδευτικήν καιάστααιν τοΰ τόπου, ώς τήν είδε 
και τήν Αντελήφθη, καλεΐ δέ τήν Δημογεροντίαν νά συνεργασθή 
υτενώς μετ' αΰτοΟ πρός έξυγίονοιν τών οικονομικών, πρώτον, τής 
Καινότητσς και έπιδοΟή εϊταείς τήν Αναδιοργάνωσή τών έκπαιδευτη- 
ρίων. Έ ν  τη συνεδριάσει ταόιη λαμβάνεται ώριστική άπόφοσις ιδρό- 
σεως κίτρα ποιείοο—κηρό πωλειου, τό όποιον πρώτον έπενοήθη ύπό του 
Μητροπολίτου Φιλοθέου καί νΰν τίίεται είς ένέργειαν. Τοΰτο άπετέ- 
λεσε σταθμόν οικονομικής άνορθώσεως τής Κοινότητος καί έπί σει
ράν πολλών έτών έσωσε τήν έκπα'δευσιν τοΰ Διδ/χου και τά μάλλα 
συνέβαλεν, ώς θά Ιδωμεν, είς τήν άνέγεραιν τοΰ μεγαλοπρεπούς Δι
δακτηρίου, τοΰ σήμερον άνήκοντος είς τά Α' Σχολειον Δ χου. "Αλ
λως, άνευ κηοοπσιείου, μέχρις οΰ άρθοποδήση ό κόσμος οίκανομικώς, 
τά υπάρχοντα έσοδα θά ήσαν Ανεπαρκή πρός αυντήρηαιν αχολείων. 
Πρός χρηματοδότησιν τοΰ 'Οργανισμού τούτου πωλείται τό κληρο- 
δότηιια τοΰ Χατζηγκανέτσου. τό κληροδότημα τοΰ Ζουρνατζόγλσυ καί 
ΰλα τά χωράφια τής Κοινότητος τηδέν άποδίδοντα. Ό  Μητροπο
λίτης χορηγεί 30 λίρας, έκ τής ί πιχορηγήσεώς του, κατ' έτος ώς κε- 
φάλαιον τοΰ κηροπηγείου και τάς υπολοίπους άπεφασίσθη νά λάβη
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έκ toG ταμείου της Κοινότητας, μέχρις οΰ άρχίση άποδί&ον. Οί Έ φ ο 
ροδημογέροντες ευχαριστούν τόν Μητροπολίτην καί ύπόσχονται νά 
ένίσχύάωσι πάσή θυσίφ κοτΐ δυνάμει τήν προσπάθειαν ταύτην και 
σόμπραξίν μετά τοΟ Μητροπολίτου, ’Εκλέγεται διμελής έππροπή 
έκ τών Παν, 'Εμμανουήλ Ζεγκίνη ι:α! Γρηγορίου Δημητρίου πρός με- 
τάβασιν είς Άδρίανούττολίν καί παρακολούθησιν τής έργασίας ΐσΰ 
έκεϊ κηροποιείου ϊνα έφαρμοσθη ώς υπόδειγμα καί ένταΰθα. ’Αρχί
ζει ή έργασία μέ τήν έπάνο&ον τ&ν δύο Ανωτέρω καί βελτιοΰται ή 
οίκονομική κατάστασις, καίτρι τινές άντέδρασαν πρός τοΟτο. Ό  ’Ορ
γανισμός ουιος έλειτσύργει ώς έξής : Ήγοράζετο κηρίον μελίσσης 
ή παραφίνα έκ τοΰ έμπορίου κα! παρεσκευάζονΐο κηρία και λαμ
πάδες έν τώ νυν έππροπικώ τοΟ ναού τοΰ'Αγίου ’Αθανασίου. Τώρα 
τοΰτο χρησιμοποιείται ώς κατοικία τοΟ νεωχόρου, 'Επί παντάς με
γέθους κηρίων έπεκολλάτο έτικέττα τοΰ 'Οργανισμού, ώστε ή διά- 
κρισίς άπό τά άλλα, τοΰ έμπορίου, κηρία ήτα εΰκολος, Έ ά ν  τις ήθελε 
νά άνάψη κηρίον μή άγορσσθέν άπό τόν ’Οργανισμόν, εΐχον τά δικαί
ωμα οί έπίτροποι τής έκκλησίας νά σβύσουν καινά άπορρίψουν τοΟτο 
εξω τής έκκλησίας. "Ελαβον οΰτιο χώραν έπεισόδιά τινα μέχρι κατα
νοήσεις τής σκοπίμότητος τοΰ μέτρου καί τέλος έπεκράτησε καί ηϋ- 
δοκίμησεν ώστε νά καταστήπλουτοπαραγωγική πηγή τής Κοινάτητος. 
Ό  'Οργανισμός οΰτος πολύ συνέβσλεν, ώς θά ίδωμεν, είς τήν άνέ- 
γερσιν τοΰ νύν ύπάρχοντος μεγαλοπρεπούς Διδακτηρίου. "Ειερα 
μέτρα οικονομικής άνορθώσεως προτείνει ό Μητροπολίτης Φιλάρετος 
κατά τήν συνεδρίασιν ιη' : 1) Νά έζοφληθοΟν τά ύμόλογα, τα όποια 
οϋτε έξωφλήθησαν ούτε εΓδόν ποτέ τό φώς τής ήμερος. Φρονίμως δε 
ποιών ώ Αείμνηστος Μητροπολίτης Βέν έπανήλθεν έπ’ αύτού. 2) Νά 
ένεργηθή έρανος έττί τής παραγωγής τών κουκουλίων καί τό μέτρον 
τούτα άπεδείχ&η άρκετά προσοδοφόρον, διότι ή ύπερττπραγωγή τού 
προϊόντος τούτου, παρά τήν ύψηλήν τιμήν του, έπέτρεπε τήν Αφει
δώς εισφοράν ποσοτήτων σεβαστών, πλήν τούτο έπί 3—4 έτη μόνον 
ΐοχοσε, διότι τώ κηροπριεΐον ήρχίαε πλέον έξασφαλίζον τά οικο
νομικά τής Κοινότητας. ’Από τούΒε Αρχίζει νά όρθοπο&ή ή Κοινότης, 
νά ένισχύηται ή έκπαίδευσις οίκον&μικώς, τά &έ έκπαιδευτήρια ήρχι- 
σαν λειτουργούντα κανονικώς καί ή έπί τά βελτίω άνοδος διαρκώς 
νά αύξάνητσ.1. ΓΕπΐ τούτοις ό συνετός Ιεράρχης, ΐνα ένισχύοη έτι πε
ρισσότερον τά οικονομικά τών έκτταιδευτηρίων καί γενικώς τών κοι
νών. προτείνει έν συνεδριάσει, ΰπως καθ' έκαστον έτος τήν Κυρια
κήν τής 'Ορθοδοξίας, άναγίνώσκηται Απ’ άμβωνος κατάλογος τών 
όνομάτων τών εΟεργετών, ΒωρητΟν κσί συνδρομητών, Ϊνα ύποκαίη- 
ται ύ ζήλος πρός τοιαύτας πράξε.ς τών κατοίκων. Πρώτην φοράν

■ί,ΘΡΑΚϊΚΛϊ- 11
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άνεγνώσθησαν τά όνόματα τοιούτων τήν 27ην Φεβρουαρίου 1900, 
Κυριακήν τής 'Ορθοδοξίας. Κατά τά έτος τούτο διορίζεται διευθυν
τής τής ’Αστικής Σχολής ό Νικόλαος Πετσίδης ή Πετσάγλους, έττί 
τών ήμερών τοΟ όποιου τό έκπαιδευτήριον άνήλθεν εις τό προ- 
σήκον ύψος. Περί τής προσωπικότητας αϋτοΟ θά γράψωμ£ν προσε
χώς, Κατά τήν συνεδρίσσιν Μ' τοΰ 1901, καταρτίζεται ό προϋπολο
γισμός τών σχολικών ταμείων καί κατατάσσονται τά διάφορα κον
δύλια είς δύο κατηγορίας, θετικά καί άμφίβολα, θετικά ήσαν τά 
τοΟ Γραφείου τής Μητροπόλεως και όμολόγων κοιί τής έπιχορηγή- 
σεως, ήτις έττΐ 2 ετη δέν είσεπράχθη ύπό τών μουχτάρηδων, ’Αμφί
βολα ήσαν 50 λίραι ιών εισιτηρίων καί συνδρομών 1 λίρα κατ' άνώ- 
τατον δριον. Τά έξοδα πάλιν καθορίζονται ώς τά τοΰ παρελθόντος 
έτους πλήν θ λιρών έπί πλέον &Γ έττιοκευάς. Τά εισιτήρια καθορί
ζονται διά τής M B’ άποψάσεως ιής 20 Αύγούστου 1901 ώς έξής ; 
Τάζις πρώτη μετζίτια 3, Δευτέρα 2. τρίτη 1, Τετάρτη “/ι· Πέμπτη ’/1 
καί οί άποροι έξαιρσΰνταΐ. Καθορίζεται έττίοης ποσάν εισφοράς τών 
μή έχόντων τέκνα. Ό  Μητροπολίτης διά τοΰ όπ' άριθ. 30 έγγράφου 
του ζητεί άπό τήν διαλυθεϊσαν Φιλεκπαιδευτικήν ’Αδελφότητα νά 
λάβουν τά σχολεία άπό τά κληροδοτήματα Ζαφειροπούλου τά με
ρίδια ιών έπιδικασθέντων ποσών. Συγχρόνως δέ γράφει τήν ύπ’ 
άριθ. 39 έπιοτολήν τής 3ης Ιουλίου τοϋ 1901 πρός τόν Παναγιώτα- 
τον Πατριάρχην 'Ιωακείμ έξαιτούμενος ύλικήν άρωγήν διά τήν έκ- 
παίδευσιν, Μέχρι τοΰ 1903 καλώς έβαινον τά οικονομικά τής Κοινό- 
τητος. Έ ν  συνεδριάσει όμως πγ' τής 24ης ’Ιουνίου καταρτίζεται ό 
προϋπολογισμός τών σχολείων άνερχόμενος είς λίρας Τουρκίας 305 
καί παρουσιάζεται έλλειμα 32 λιρών. Γίνεται σκέψις τίνι τρόπω θά 
κυλυφθή τό έλλειμα χοΰτο. Προτείνονται πολλοί τρόποι καί τέλος 
σώζει τήν κατάοτασιν πάλιν τό κηροποιείον,

BovkyaQtHj) η(ΐοηο,γά.γ$α [ι) .— Από too έτους τούτου άρχίζουν 
πάλιν νά άναφαίνωνται σαφώς οί σκοποί τών Βουλγάρων, Ό  Μα
κεδονικός άγών λαμβάνει ώρισμένην χροιάν καί καταβάλλεται έντα- 
τΐκή προσπάθεια τοΰ Βουλγαρικού Κομιτάτου, λαβόντος τόν τίτλον 
ΐίΐομιτάτον Μακεδονίας καί Θράκης», νά άλλοιώση τήν Έλληνικώ- 
τηνα τής Μακεδονίας καί Θράκης 'Ήρχισαν πλέον νά έγκαταλεί- 
πουν τήν μέθοδον τής πειθοΰς καί τήν άπάτην περί άπολυτρώσεως 1

1. Περί ταυ άνω θέματος, έπροΓνυατεύθημεν έν έκτάσει ε ίς  τόν 2?ον 
τόμον τών <θρακικΰν> ο ft λ. 225, όμαοέροΐιί-νΰμίος Λλίγιτ τινά ένταΰθα.κρός 
συ μπ λή ρω οι ν ,  σ χ έ σ ι ν  ΕχοντΙΙ μ έ  τό γενικόν θέμα.



U T O P IA  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ J«8

τών πληθυσμών, δήθεν. έκ tfjq τυραννίας καί καταδυναστεύσεως αΰ- 
τών ύπό τών Τούρκων τσιφλικούχων βέη&ων, Ή  ψευδεπανάστασίς 
τοϋ Κρουσσόβου 'Ή λίδεν», ήτις ϋβλάψεν οόκ όλίγον τούς άνοή· 
τως προκαλέσαντας αυτήν Βουλγάρους, έατοίχίσεν άρκετά και είς 
τό Ελληνικών στοιχεΐον τών βορείων έπαρχιών τής Μακεδονίας, 
ιδία δμως τής κωμοπόλεως ταΰτης καί τοϋ Κέντρου τής Μακεδονίας, 
του Μοναστηριού. Διε πίστωσα 6 ότιοφαι νόμενος τά γεγονότα I ν Καρα- 
τζόβη (Άλμωπίφ) καί εδρον ταϋτα τελείως άβασάνιστα, παιδαριώδη 
καί άνόητα μέχρι γέλωτος, διότι δέν είχον Ερεισμα οί Βούλγαροι 
πρός μίαν τσιαότην έξέχερσιν διά τήν άπολύτρωσιν τών πληθυσμών. 
Τουναντίον έγιναν αιτία τιμωριών καί πιέσεων £τι χειροτέρων μ£ 
τήν καταστολήν τοΰ γελοίου κινήματος. Οί άθλιοι λοιπόν Βούλγα
ροι, μόλις εΤδον δτι άπέτυχε τό κίνημά των, έκλείσθησαν είς τάς 
οίκίσς τών όμοφρονούντων καί έκεΐθεν έπολέμουν κατά τού στρα
τού, "Οτε όμως διησθάνθησαν τόν άπειλοϋντα αύτοΰς κίνδυνον, πο- 
νηρώς καί ύπούλως δίωλίσθησαν καί έλαβον θέσεις είς τάς Ε λ λ η 
νικός συνοικίας. -»·ρ μ£γ ϊνα χαροκτηρισθούν καί οί "Ελληνες συνέ
νοχοι τής άνοήτου πράξεώς των, τά δέ, ΐνα διασωθούν είς τάς Έ λ *  
ληνικάς οίκιας Οπό τήν σκεπήν τού Έλληνος. Έ δ ώ  δέ είς Θράκην 
ήθέλησαν νά Ικφοβήσουν πώντας, διότι &έν εΤχον νά στηριχθοΰν 
είς συμπαγή Βουλγαρικόν πληθυσμόν καί νά καταστήσωσιν ένόχους 
ολους τούς κατοίκους καί έπισύρωσι κατ' αΰτών (τών Ελλήνων) τήν 
ρήνΐν τών Τούρκων, Έπενόησαν άνόηταν καί άνευ άπο τελέρμα το ς θε
τικού πραξικόπημα ή καλύτερον μέτρον τρομοκρατικόν. Έ στη σα ν  
ώρολογιακήν βόμβαν είς τήν άτμομηχανήν τής άμαξοστοίχίας τής 
προερχομένηςΐξ Εύρώπης διά Κωνσταντινοόττολίν, Ϊνα έκραγή αυτή 
ΐπΐ τής σιδηροδρομικής γέφυρας τοϋ "Εβρου, έπακριβώς καθορισθεί- 
σης τής ώρας, βέβαιοι Βντες περί τής έπιτυχίας των, καθ’ ΰσον τά 
τραίνα τότε ουδέ δευτερολέπτου καθυστέρησιν έσημειωνον. Γεγο
νός δμως ιυχαιον ή διότι ή θεία πρόνοια έπροστάτευσε τήν ζωήν 
έκατοντύδων έπιβατών άθώων, έσημειώθη καθυστέρησις I 1 Τ λεπτού 
καί ή βόμβα έξερράγη είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Κούλελη— 
Βουργάζ, άπέχοντα μόλις 500—500 μέτρα άπό τής γέφυρας, όπου 
άνεμένετο ή εκρηξις. Ό  κρότος υπήρξε δαιμονιώδης. Ή  άτμομηχανή 
επαθε βλάβην, ήτο όμως έν στά,σεικαΐ έκτός τραυματισμών δέν όπήρ- 
ξαν θύματα. Φθορά δμως σιδηροδρομικού ύλικοΟ μεγάλη, Διαπιστω- 
θείάης, ευτυχώς διά τό Ελληνικόν στοιχεΐον, ότι αΰτη προήρχετο έκ 
Βουλγαρίας, ή μήνις ιών Τουρκικών άρχών ούδόλως έστράφη έναν- 
τίον τών άνυπότττων Ελλήνων. Ή έπανάσισσις αΟίη δάον έπιττο- 
λαία καί άν έφάνη άρχικώς καί άνόητσς, ώπεδείχθη έκ τών ύοτέρων
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έοκεμμένη καί άπαρχή τοΟ άγονοί των προς Ικβουλγαρισμάν τής 
Μακεδονίας καί Θράκης. τΗτο τρόπον τινα ή έπανάστασις, τεθλα
σμένη, δι' ής θά κατέληγον Είς 6 εφθασαν σημεΐον. Είς τήν άρχήν 
μετά τήν έπανάστασιν, ήιις εγίνεν έξ άφσρμής, ώς έλεγον. τής μή 
έφαρμογής τών μεταρρυθμίσεων, έξεδηλώθησαν άπειλαί, έκφοβισμοί, 
δολοφονία:., κατακρεουργήσεις Ελλήνων έπιφανών, διδασκάλων. 
Ιερέων, προκρίτων, κατά τρόπον άταίσιον καί άποτροπιαστικόν, ϊνα 
τούς πάντας έκφοβίσωσι καί προσκσνήσωοι τήν Εξαρχίαν. ‘Ο Μα
κεδονικός άγών είναι ίστορία βρίθουσα τραγωδιών καί ραψωδία έξυ- 
μνήσεως ήρω'ίσμών καί άφθάστου αυτοθυσίας πολλών Ελλήνω ν, 
άποραμίλλου γένναιάτητος καί πατριωτισμού. Ή ρξατο τά Ϊ903 καί 
έληξε τό 1900 μέ τήν άνακήρυξιν τοΟ Συντάγματος. Εις τήν πα
ρούσαν ήμών πραγματείαν δέν έχει θέσιν ή άπαρίθμησις καί άνά- 
πτυξις τών γεγονότων τού Μακεδονικού άγώνος, καίτοι εχομεν ύπ' 
όψιν μας πολλά νά άναφέρωμεν έν εύθετωτέρ<ρ χρόνςρ. Αί έλάχι- 
ατοι αϋταί γραμμαί παρενεβλήθησαν διά νά ίδωμεν είς ποίαν κατά- 
στάσιν είχε φθάοει ή Βουλγαρική προπαγάνδα, πρώς άλλοίωσίντής 
Έλληνικότητος τών κατοίκων τής Θράκης, μέ τήν ΐξάπλωσιν τών 
πλοκάμων της καί είς τήν άμίνή αότήν 'Ελληνικήν χώραν (ή, 
Έ ν  μέν τη περιφερεία καί δή τοΐς ήρεινοΐς χωρίοις, βοηθούμενοί οί 
Βούλγαροι έκ τοΟ όρεινού έδώφους Ιδρών άποτελεσματικώς καίάπέ- 
οπασαν βίρ 4 χωρία, τά Καγιατζίκ, Μ πάς— κλησέ, Καράκκλησε καί 
Δερβέντια, άπό τήν 'Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν. Έπαναλαμβώνομεν τήν 
άπορίαν μας καί έπιρρίπτομεν τήν ευθύνην είς έκείνους, οϊτινεςάπύ 
τοΟ 1883 ήααν είς θέσιν νά Αναχαιτίσουν τήν θράσιν τών Βουλγά
ρων καί νά δράσουν προληπτικές. Λέν έπραξαν τούτο καί ή προσ- 
πάθειά των έξεδηλώθη άργότερον κατασταλτικές. Εύτυχώς έπΐ τών 
άλλων χωρίων δέν κατώρθωσαν νά έπιδράσουν καθόλου, διότι και 
ό λαός των άμιγής Ελληνικός ήτο καί έργασία έκπαι&ευτική καί 
έθνική, άπέτρεψε τό κακόν τοΰΐο. Φΰοει άνθρωποι άγαθοι οί κάτοι
κοι τών περιχώρων Διδ/χου, άλλά καί καταγωγής Ελληνικής. δέν 
άπετέλουν διά τούς Βουλγάρους λείαν εϋάλωτον, B l " ΰ  καί μύρια 
μέσα μετήλθον δελεαστικά νά σχηματίσουν πυρήνας είς τά χωρία, 
είς μάχην Βμως. Βούλγαροι Αξιωματικοί, έντεταγμένοι είς τό Κομι· 
τατον, ύπεδύοντο τόν έμπορον καί περιήρχοντο τά χωρία πρός άγο- 
ράν έρίου καί άλλων είδών, δήθεν, ένώ κύριος σκοπός των ήτο νά I.

I. Περί τοΰ Μακεδονικού άγονος, έγρώιρςσίϊν έν έκτάσει είς τόν Ξ5ον 
τόιιον των «θρακικων· α ελ ίς  179, ύπό Ε ΐυ λ . Γόνατα, τ. Πρωθυπουργού
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προσηλυτίσουν, έστω καί μικρόν άριθμόν κατοίκων., Τότε καί ή 'Ελλη
νική Κοίνότης Διδ/χου, άξιεπαίνως δράσασα, όιπέτρεψε πάντα κίν' 
δυνον. Πάντες έκινητοποιήθηοαν, Τό μίσος κατά τής φυλής τούτης 
Εκορυφώθη, τύ Re Ελληνικόν Προξενεΐον Άδριανουπόλεως, μέ προ
ξένους δραστήριους, εύρίσκετο είς στενήν Επαφήν μέ όλους τούς πα
ράγοντας, οΐτινες ήσαν έν γνώσει τών δσων έτεκταίνοντσ καί Εχαλ- 
χεύοντο ΰπά τών Βουλγάρων. Οί Βούλγαροι ούδ' έπί στιγμήν έπαυ' 
σαν έ ν έργο Ον τες π αν το ιατρό πως διά τήν άγκίστρωσίν των έν Διδ/χιρ, 
δπου έπρόκειτο νά Εγκατασταθούν και νά δράσουν είς τά περίχωρα, 
Ήθέλησαν νά έκμεταλλευθσΰν τό γεγονός, ότι τόσον κατά τήν πρώ' 
την κάθοδον τών Ρώσων όσον καί κατά τήν δευτέραν, ήρηάγηοαν 
Εκ Βουλγαρίας πολλαί γυναίκες, καθ’ 3ν τρόπον άπήχθησαν, άν έν- 
θυμσΰνται οί άναγνώσται, Εξ ’Ηπείρου Έλληνί&ες, αί ύποϊαι Εξ εύ- 
σπλαχνίας καί θρησκευτικής ύποχρεώσεως Εξηγοράσθησαν άπό μόρ- 
τυ&ες καί έγιναν γυναίκες τινών κατοίκων Διδ/χου. Επίσης καί τυ 
νες άνδρες, καταφυγόντες Ενταύθα πρός διάσωσίν των, καί αυτοί 
ήλθον είς Επιμειξίαν μετά τών κατοίκων Διό χου, οί γόνοι δέ τοίού' 
των συνοικεσίων, 22 ιόν άριθμόν κατ’ Επίσημον στατιστικήν τής Μη- 
τρσπόλεως, Εθεωρήθηααν ύπό τοΟ Κομιτάτου, ότι ήσαν Βούλγαροι, 
διότι έμαθσν τήν Ιστορίαν τών οίκογενειών τούτων καί ήθέλησαν νά 
στηριχθοΟν Επ' αύτών. Καθαροί Βούλγαροι ποτέ δέν υπήρξαν είς 
Διδ/χον, διά τούτο και ή Μητρόπολις έγραφεν είς τό ΓΙατριαρχεΐον, 
δυ πρόκειται τερ] 22 οικογενειών 3ουλ γαρωμαίων, ^τοί μι γάδων, άν 
Επιτρέπεται ή λέξις. καθ' όσον οί άρχηγοί τών οίκογενειών είτε αί 
γυναίκες άλλων πάλιν οικογενειών ήσαν άκραίφνεΐς "Ελληνες, 
Παρά τούτο, κατόπιν σατανικής Ενεργεία,ς καίδιαθέσεως χρυσού, κα* 
τώρθωσαν νά παραπείθουν 5 οικογένειας Εκ τών Ανωτέρω διά νά 
ζητήσουν ιδρυσιν σχολής καί Εκκλησίας κατά τό 1882—Θ3, Εφ" όσον, 
ώς Ελεγον, ήσαν καί αυτοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Καί τώρα ΰμως, μέ 
τόν Μακεδονικόν άγώνα, Επαναλαμβάνουν τά ίδια μέ τήν προοπτι* 
κήν, ΐνα πόση θυσίςι άγκιστρωθοΰν έν Διδ/χιμ- Δέν τό κατώρθω^ 
σαν, διότι οί παρασυρόμενοι άμέσως άνένηπτον, άφσΰ όιεγίγνωσκον 
σαφώς τούς σκοπούς των καί διότι ό ’ Ελληνισμός τοΟ Διδ/χου,συμ' 
παγής καί άκραιφνής, κάθε Ενέργειαν τών Βουλγάρου ν Εματαίου* 
κάθε προσπάθειαν κατε&ίκαζεν είς άποτυχίαν. Τά Ελληνικά έμβα- 
τήρια, τά όποΐα ήσαν αί Ελεγεΐαι τών Βουλγαρικών βανδαλισμών, 
όργίων καί βιαιοτήτων κατά τών Ελληνικών πόλεων Άγχιάλοσ, 
Πύργου, Βάρνης, Καβακλή, Βογίαλικίων, Στενημάχου Φιλιππουπό' 
λεως καί άλλων, ήσαν Εκείνα τά όποια ήλέκτριζον τό 'Ελληνικόν 
στοιχειον. Τό άσμα *Τοΐς πρσμάχοίς τής Πατρίδος» Ενέπνεεν αϋ>
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τούς. Τό «Σφάζετε, σφάζετε Αεριών, καθίστα πολεμοχαρή τήν νεο
λαίαν καί τήν μαθητιώσαν άκόμη, διότι τό άομα αυτό ήτο ή έπιμνη- 
μόσυνος δέησις τών άδίκως οφαγιασθέντων ' ΕλΛήνων, Οί άριστεΤς 
τών Ιερέων καί διδασκάλων, οϋς έτοποθέτησε τό Κομιτάιον, δέν 
Τσχυσαν κατ’ οΰδέν Καί οί προσηλυτισθέντες καί θεωρηθέντες πρός 
στιγμήν έξωμόται, άντιμετώτηοα ν τήν κοινήν περιφρόνησιν καί μετε- 
νόουν καί παρεκάλουν νά έπσνέλθουν εις τούς κόλπους τής ’Ορθο
δοξίας, όμολογοΰντες δ τι έπλανήθησαν ή λόγοι συμφεροντολογικοί 
παρέουραν αύτούς καί έμπράκτως άπέδειξαν τοΟτο, διά συνεισφο
ρών καί δράσεως πρός τήν Ελληνικήν κοΛεύθυνστν. Ρόλον σπου- 
δαϊον τήν έποχήν ταύτην, έπί τού προκειμένου, επαιξε τό σχολεΐον. 
Αληθώς I ! “Εν σχολείον καλώς λειτουργούν, μέ ιδεώδη ύψηλά, 
πόσα δύναται νά έπιτελέση έν χσλεπαΐς ήμέραις ! ! Ά πό τοΟ 1903 
καί έντεΰθεν, μέχρι ιού 1903, έσφυρηλατεΐτο ή μαθητιώσα νεολαία 
μέ ϊά νάματα τής φιλοπατρίας Kci θρηοκείας καί όπέβησαν ο( σδΐω 
δ ι σ πα ιδα γω γηθέ ν τες τρόφιμοι τοΰ σχολείου αύτοΰ κοινωνικοί παρά
γοντες σπουδαίοι, μέ προσήλωσιν πρός τά πάτρια* "Οσα έν προ- 
λόγω τής παρούοής περιόδου ΐλέχθησαν δέν δύνσνται νά άντιπρο- 
σωπεύσουν τό πολλσοτημόρίον Ιών όσων έπετελοΟντο τότε. Πάντες 
οί έπιζώντες δύνανται νά όμολονήσουν τούτο και νά προσθέσουν, 
έπί ιών όσων άναπτύσσω, πολλαπλάσια, Καί ΰμως τό Κέντρον 
ήθελεν εντασιν μεγαλυτέραν. "Ενιασιν έργασίας άενάου, διότι έπά- 
λαιε τό "Εθνος μέ θηρία, διπλωματίαν,μέ Αυτοκρατορίαν Ρωσσικήν 
άποκλίνουσαν ύπέρ τής Βουλγαρίας πρός πραγμάτωσιν τών σκοπών 
της και ατρεφσμένην καθ' ήμών, Καί αύτοί οί ΤοΟρκοί, ώς εΤπον καί 
εις άλλα σημεία τής παρούσης, ύιηρέθησαν είς δύο μερίδας, προσε- 
ταιριζόμενοι άλλοι τό Ελληνικόν στοιχείου καί άλλοι τό Βουλγαρι
κόν Κομιτάτον διά λόγους κερδοσκοπικούς, Μικροί καί μεγάλοι επαι* 
ζσν τόν ρόλον τοΟ συμπαθοΰντος μίαν τών δύο μερίδων. Έγνώρίαα 
Τουρκικά χωρία έν Μακεδονίφ διαιρεθέντα είς δύο μερίδας καί άλλα 
εδρών ένόπλως ΰπέρ τών βουλγάρων, άλλα δέ ύπέρ τών 'Ελλήνων. 
Ούτε οί μέν ούτε οί &έ υπήρξαν ϊίλικρινεις, διότι αύτοί οί ίδιοι, ώς 
συγγενείς καί γείτονες συνεννοούντο μεταξύ των και ή προσπάθειά 
των "άπέβλεπεν είς ίσορρόπησίν τών δύο άντψαχομένων μερίδων, 
ϊνα διαιωνίζηται ή άφαίμαξις. ’Επειδή έξετράπημεν πολύ τοΰ κυρίως 
σκοπού τής παρούσης, έπανερχόμεθα είς τήν κανονικήν όδόν, μέ 
τήν πρόσθεαίν έπί ιών άνωτέρω, ΐπεισοδίου, μεταξύ τού Μητροπολί
του Φιλαρέτου καί tou Προξένου Αημαρά. Έ λ α β εν  έπισταλήν ό Μη
τροπολίτης, ουνίστώσαν μείζονα προσοχήν καί δραστηριότητα έπί 
τών έθνικών ζητημάτων, Ό  Μττροπολίτης έθίγη, διότι καί έπρό-



ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ JK7

σεχε καί έδρα κατά δύναμιν ώς άκήτουν αί περιστώοεις. Άπαντφ 
είς τόν Πρόξενον δΐι αν έσχημάτισε τήν γνώμην περί όλιγωρίας αύ- 
τοΟ, άσψαλώς έπηρεάσθη άπό εισηγήσεις κακόβουλων. "Επί μιάς έπι- 
στολής τοΟ ίδιου Προξένου Δημαρά περί μικτοποιήσ&ως τών δήμο- 
τικών σχολείων, διά λδγουί; οικονομίας, άπήντησεν ό Μητροπολίτης, 
ότι τούτο άντίκειιαι πρός τούς θρησκευτικούς νόμους καί ηθικούς 
τοιούτους και είναι άντιπαΐδαγωγιΐόν. Πού νά έγνώριζεν δ άείμνη' 
στος Μητροπολίτης δτι τό πάν μετά τεσσαρακονταετίαν έμίκτο- 
ποιήθη ! ! ! Κατά τώ έτος 1904 ό Μητροπολίτης Φιλάρετος άττέρχετατ 
εις Κωνσταντινούπολή ώς συνοδικός καί έπι τη εύκαιρίψ ταΰτη άνα- 
κινεί τύ ζήτημα τής άνεγέρσεως τοΰ διδακτηρίου, διά τό όποιον τό
σος λόγος έγινε παραπάνω. Γράφει Επιστολήν πρώς τήν Δημα γέρον-· 
τίαν καί άναγτνώοκεται αΰτη £ν τη κζ' συνεδριάσει, τής 17 "Ιουνίου: 

«Διά τήν έκδοσίν φιρμανίρυ Αύτοκραΐσρικσΰ, ζητηθέντσς κατά 
τό έτος Ιβ91, έστάλησαν τέλη Θ10 γρόσια, άιινα έλήφθησαν άπά τά 
Πατριαρχεία τό έτος τούτο πρός ένέργειαν τών δεόντων καί εύρί- 
σκονται καταχωρημένα. 'Αλλά διά τήν έκδσιν αύτοΰ έστάλη εις τό 
Ύπουργειον ίστιλάμιον τού Νομάρχου JΑδριανουπόλεως περί ύπάρ- 
ξεως έμποδίων καί ότι ένεκριθη πάλιν νά γραφούν Πατριαρχικά γράμ
ματα εΐς τε ιόν Νομάρχην "Αδριανουπόλεως και ΚαΙμακάμην Διό/ 
χου καί οι Μητμσπολίται νά ένεργήαωσι πσρ’ αύτοΤς δι" Ικδσσιν εϋ- 
νοϊκωτέρας άιταντήοεως τού Νομάρχου πρός τόν Πρόεδρον τού Συμ
βουλίου τού Κράτους, ότι άδηλον τί άπήντησαν έξ Άδριανουπόλεως 
καί Διδ/χοο καί ότι οι λόγοι τών έμποδίων, τών προβληθέντων ύπό 
τών "Αρχών, δέν ήρθησαν. Ή ύπό&εσις αϋτη άμοιάζει πολύ μέ τάς 
καλένδας, όχι τάς "Ελληνικός, άλλα τάς Τουρκικός. Δέν άπήντησαν 
έπί 13 όλόκληρα χρόνια οι άρμόδιοι τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, 
διότι δέν συνέφερ&ν εις αύτούς προκεψένου νά άνεγερθη Ελληνικόν 
διδακτήριον καί διότι ό Νομάρχης ιΓεν, Διοικητής) "Αδριανουπόλεως, 
ό τόσον σκανδαλωόώς ένεργήσας, έγραψε τότε ότι ύφίσταντο έμπό- 
&ια άνσπέρβλητα καί τήν άπόφασίν του αυτήν τήν κατωχύρωσε μέ 
φρούρια έκ μπετόν— άρμέ. Ή  Δημεγεροντία μετά τήν έπιοτολήν τοΰ 
Μητροπολίτου έρευνξί εις τά "Αρχεία τού 1891 καί εύρίσκει διαταγήν 
τού Γενικού Διοικητού Αδριανουπόλεως. τού τόσον μισέλληνας, 
περί μετακινήσεως τού έν Κιοπρού νηπιαγωγείου εις τήν οικίαν τής 
Κοινότητας, κειμένην έν τή συνοικία Κουγιουμτζή, μέρος, όπου είχε 
πρσκριθή νά άνεγερθή ή σχολή Αΰτη έφερεν ήμερομηνίαν 17 ‘Ιουλίου 
(Ζιλγκαντέ 303) καί έτέραν άδειαν, πάλιν τοΰ "Υπουργού τής Παι
δείας, άπό 1ης Φεβρουάριου (311} περί τακτικής λειτουργίας νη
πιαγωγείου έν τή συνοικία Κουγιουμΐζή, Καί έπειδή τά Νηπίαγω-
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γεϊον Άρναούτ είναι έτοιμόρρσπον, άποψασίςεται νά έκκενωθή καί 
έπισκευασθή. μεταφερθή δέ προσωρινώς εις τήν έν Κουγιουμτζή 
οΙκίαν καί ταΰτα ϊνα δοθή άφορμή άνσκινήσεως τσΰ ζητήματος έκ- 
δόσεως άδειας άνεγέρσεως σχολής, έφ' δσον μάλιστα τώρα 6έν 
ύπήρχεν 6 άπαισίας μνήμης μίσέλλην Γενικώς Διοικητής. Οϋτω παρέ
χεται ή εύκαιρία νά ζητηθηή άδεια αότη, καθ'όσον ή αχσλή θά άνη- 
γείρετο έπΐ οικοπέδου, έφ' οΰ εύρισκετο ήδη καί ΐλειτοόργει σχα- 
λειον Ελληνικών, έστω τόπου νηπιαγωγείου. Κατά τό έτος τούτο ή 
Έφοροθημο γερόντια άναγνωρίσασα προφανώς &τι ώ διδάσκαλος 
Γεώργιος Βαφειάδης προσφέρει έργαοΐαν περισσό τέραν τών άλλων 
συναδέλφων του. άποφασίζει αξξησιν τοΰ μισθού του κατά 3 λίρας 
περισσότερον τών συμπεψωνημένων, Τούτο θίγει καιρίως δλον τό 
προσωπικόν τοΰ σχολείου, [δία τούς διδασκάλους Μ. Πετσάγλουν, 
Γεώργιον Δαοκαλόπουλον καί Κ. Παπαγίαννώπουλσν, οϊτινες συν
τάσσουν δριμειαν άναφοράν παραποιούμενοι διά τήν μεροληπτικήν 
ένέργειαν τής Δημογεροντίας, θίγεται ή Δημογεροντία διά τό ιτα
μόν καί άνευλαβές της άναφορος τών διδασκάλων τούτων, οϊτινες, 
κατά τήν γνώμην της, έπρεπε καί άδικούμενοι νά σιωπούν πρό τής 
κυριάρχου προϊσταμένης των άρχής, καί γράφει πρός τδν έν Κων- 
σταντινουττόλει Μητροπολίτην Φιλάρετον έκθέτσυσα τήν άνταρσίαν 
αυτήν. Ό  Μητροπολίτης άποδοκίμάζει τήν ένέργειαν τής Δημογε
ροντίας κάί γράφει νά άρουν άμέσως τήν άπόφασίν των σί Δημο
γέροντες. διόϊι όντως αύτη εΐνσι μεροληπτική καί άδικος. Ή  άρ· 
σις τής άποφάσεως έγινεν. Ή δημιουργηθεϊσα όμως ψυχρότης με
ταξύ τοΰ προσωπικού, όποπεσοΰσα μάλιστα εις τήν άνίίληψιν τών 
μαθητών καί όλοκλήμουτής κοινωνίας, δέν ήτο δυνατόν νά μή βλάψη 
τήν έκπαΐδευσιν είς ήμέρας τόαογ χαλεπάς έθνικώς, λόγω τού σά
λου τοΟ Βουλγαρικού κινήματος, ευρισκομένου τήν έποχήν έκείνην 
εις κοχλάζουσαν κατάατασιν. Kct τώ γεγονός τούτο άποτελεϊ τρα
νόν δείγμα πόσον άβασανίστως καί έπιπολαίως, έντελώς δε άψυχο- 
λογήτως έλάμβανεν ή Δημογεροντία άποφάσεις, νομίζουσα 0Tt πάοα 
της ένέργεια είναι άνεξέλεγκτος καί δέν άνελογίζετο ποσώς τάς 
συνέπειας μιάς τοιαότης διακρίσεως. Τήν 10ην Αύγουστου 1905 διά 
τής Γ  άποφάσεως τής Έφοροδημΰ γερόντιας προσλαμβάνεται τό 
ίδιον προσωπικόν μέ προσθήκην τοΰ hf. Γαννή,τοϋ ύπεργήρου πλέον 
Κ. ΓΙαπαγιαννοπούλου, άπολυθέντος, Άναδιορίζονται ή Βικτωρία Δη- 
μητρίσυ, ή Ε λ έν η  Σταΐκίδου καί Ασπασία Τσαβδάρα μέ μισθόν 15 
λιρών έκάστη. Ε[ς τήν θέσιν 6έ τής άπολυθείσης Σοφίας Γραμμενί- 
6ου, μή έχσύσης πτυχίον, προσλομβάνεται ή Ε. Ζαφειριάδου έκ Κων
σταντινουπόλεως, ώς διευθύντριο τοΟ Παρθεναγωγείου μέ λίρας 35,
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κατοικίαν καί καύσιμον ΰλην, Σχηματίζεται καί Ε' τάζις παρθενα
γωγείου, “Ηθη, νομίζω, δ τι είναι καιρός 'πλέον ν' Αναπτύξω, ποιοι 
ήσαν οι διοριζόμενοι διδάσκαλοι Αρχής γενσμένης Εκ τού NmoXdov 
Π ΐταύγλον fl ΪΙςιαίδον, Τό όνομα τούτο είς ούϋέν ιών μελών τής 
σημερινές κοινωνίας Διδ/χου είναι άγνωστον. Έρωτών τις τόν τυ
χόντα Διδυμοτειχίτην, διδάσκαλον, έμπορον, υπάλληλον, Επαγ- 
γελματίαν ή γεωργόν, ποιος ήτο ό Πετσι&ης, θά λάβη τήν άπάντη- 
σιν ΰτι ούτος είναι ό δημιουργός ΐής σημερινής έν γένει κοινωνίας 
Διδ/χου, ό Εμψυχωτής αυτής καί δ.η γούμενος ταΰτα όά λΑβη στά
σιν εύλαβή ως νά εύρίσκηται Ενώπιον αύτοΟ. Οΰδενός Επίοης τών 
κατοίκων διαφεύγει τήν μνήμην ή ζωτικότης τής 'Ορθοδόξου 
Ελληνικής Κοινότητας Διδ/χου, ό βαθμός τής άναπτόζεως τού Εθνι
κού όργασμοΰ καί πατριωτισμού τής πόλεως ταότης. 'Ομοίως καί 
τό πρός κοινωφελή έργα ένδιο.φέροτ καί αί αυθόρμητοι εί.σφοραί ιών 
τότε κατοίκων διά σχσλικά ζηιήματσ, ίδίφ δέ κατά τά μέσα τής π ε 
ριόδου ταύτης 1903 —!908, όπου ιό Ενδιαφέρον ύπήρξε γενικόν καί 
άδιάπτωτον μέ Αποτέλεσμα τήν άνέγερσιν τού ωραίου σημερινού δι
δακτηρίου του τιτλοψορσυμένου ώς Λ' Σχολεΐον Διδ/χου, Γ' τοιοϋ- 
τον καί νηπίαγωγεϊον συστεγαζομΐνων έν αΰτώ καί Απερ Αποτελεί 
τό σέμνωμα τών πατέρων ήμών και γενικώς πατρογονικήν μοναδι
κήν παρακαταθήκην καί θησαυρόν. Ό λ α  ταΰτα ώφείλοντο εις πολ
λούς μέν παράγοντας, κατά μέγα ΐμω ς μέρος είς τόν πρωισπόρον 
Μ. Πετσί&ην, διότι αύϊομάτως τίποτε δέν δημιουργειται καί διότι 
Αποδεδειγμένοι τυγχάνει, δτι οί λαοί καί αί μυίραί όμάδες Ανθρώ
πων όδηγούνται πρός τά καλά καί ώφέλιμά, εις ύψηλΑ ιδανικά καί 
Ιδεώδη, δτάν άναλάβη τις νά μεταλαμπαδεύση τήν πυράν καί τήν 
ζωτικότητα τήν άτομικήν, 'Εάν λοιπόν έρωτήοωμεν σήμερον πάντας 
τούς προμνησθένιας κατοίκους καί ποτέ μαθητάς τής πόλεως, πό
σης τάξεως, θά λάβωμεν τήν όμόψωνον άπάντησιν δτι ό Ρήγας Φε- 
ραΐος τής Εποχής Εκείνης διά τά Διδ/χον, όντως ήτο δ Μ- Πετοίδης. 
Περιβληθείς οΰιος άρχικώς τόν κερδώον Έρμήν άπό τού έτους 189Θ 
καί Εργασθείς μέχρι ταυ 1899 &έν ηϋ&οκίμησεν, διότι, ϊσως, 
δέν έγνώριζε τά μυστικά ταΰ Επαγγέλματος τούτου ή διότι ήσαν 
ζΕνα πρός τήν ψυχοσύνθεσίν του καί άπέβλεπε πρός άλλους 
ώρίζοντας, 5χι ύλικούς, άλλ" ύψηλοτέρους. Εΐδεν ό δυστυχής, ώς Δη
μογέρων, τήν πνευματικήν κατάστοσιν τοΰ τόπου του, έσχημάτισε 
γνώμην καί άπεκρυστάλλωσεν άπόφαοιν νά έγκατα λειψή διά παντός 
τό έμπόριον καί άντίτοΰ ΈρμοΟ νά υπηρέτηση τήν τής σοφίας θεάν 
Ά θ η ν ά ν ,  Αναλαμβάνει τήν διεύβονσιν τής 1 Α σ τ ικ ή ς  Σχολής, Αναβιβά
ζει αύιήν εις τήν έμπρέπουσαν θέσιν καί πίριωπήν καί άποβαίνει
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πραγματικός άναδημιουργΰς τών σχολικών πραγμάτων τοΰ τόπου 
καί διαπαιδαγωγεϊ τήν νεολαίαν τής γενετείρας του γραμματικώς. 
έθνίκώς. θρησκευτικώς και ήθικώς. Δυστυχώς οΐ έρωτώμενοι άρκσΰν- 
ΐαι ν' άποκρίνωνται διά λόγων ξηρών μόνον καί νά έκδηλώνουν τήν 
εύγνω μ οθόνην των, όΓ όσα ύπέρ αυτών και τής ιδιαιτέρας πατρίδος 
των έπραξεν ό διδάσκαλος οΰτσς Προερχόμενος έκ τής Ευαγγελι
κής Σχολής τής Σμύρνης, όπου 'σπούδασε τη συνδρομή θείου του 
τινός, ύπήρξεν ού μόνον έμβριθής είς γνώσεις, άλλα καί πατριώτης 
ένθουσιώδης, ΰσον οόδείς άλλος, Μορφώσεως, εϊπομεν εΰρυϊάτης, 
θετικόΐηϊος παροιμιώδαυς. έργαοθεΐς παραδειγματίκώς, προσηλώ- 
σεως πράς τά Ιδανικά tou Έ θνους άπαραμίλλου, ό Αείμνηστος κατη- 
νάλωσε τά άνθος τής ήλικίας tou διδάσκων, τραγουδών δι" έμπνευ- 
σμένων λόγων του τ* άγαθά τής έλεοθερίας, ΐνθουσιάζων, έμπνέων 
καί έν χαλεπαις Ακόμη ήμέραις συνίστών καρτερίαν καί πίστιν πρός 
τά Ιδανικά τής φυλής. Αί Αλλεπάλληλοι άπειλαί τών Τουρκικών 'Αρ
χών, ύποπτευθεισών τήν άντικυβερνητικήν πολιτείαν του, καί αί φυ
λακίσεις καί στερήσεις ύπό τών Βουλγάρων ούδόλως Αμβλύνουν τήν 
όρεξιν και τόν πόθον του νά διδόσκη καί ΐν φυλακή Ακόμη, τόν πα
τριωτισμόν. Ήξιώθη νά ιδη τήν Πατρίδα του έλευθερωμένην, ώς 
διακαώς έπεθύμει, Αλλά ράκος πλέον σωματικόν έκ τών κακουχιών, 
έκ τής φυλακίσεώς του κατά τό 1917— 19 κατώρθωοε μέν νά Βι&άξη 
μέχρι τού 1923. άλλ’ ό πυρετός τοό πατριωτισμού και τής άενάου 
έργαοίας έπιφέρει και τόν σωματικόν πυρετόν και ό πλήρης εθνι
κής δράσεως καί φλογερός ψάλτης τής έλευθερίας Ν, Πετσίθης, ό 
παίδαγωγήσσς γενεάς όλο λήρους, Αποθνήσκει. “ Εκ τότε δέν ετυχεν 
οόδεμιάς μνείας καί κοιμώμενος =Ις £να σεμνόν καί άπέριττον τά
φον, μεταξύ πολλών κοινών θνητών καί δι&αχθέντων ύπ* αύτοΰ μα
θητών, δέν ετυχέ ποτέ σΰδεμιάς έξαιρετικής τιμής. Τίποτε δέν υπάρ
χει μαρτυρούν τήν διέλευσιν μιας τοιαύτης προαωπικότητος, δημιουρ- 
γησάοης όλόκλήρον κοινωνίαν, ήτις καί ήρχισε φθίνουσα καί περι- 
πίπτουσα, σύν τώ χρύνιρ, εις λήθην μαζό μέ τό όνομα ϊοΰ έκλιπόν- 
τος διδασκάλου της. Ούδεΐς είσηγήθη ποτέ, εύγνωμοσύνης Ενεκεν, 
νά τελεσθή τούλάχιατον μνημόσυνον καί νά έξυμνηθοΰν τυπικώς τά 
έργα τοΟ μεταστάντος. ΠροχωροΟμεν πολύ κάμνοντες σύστάσιν δπως 
άνεγερθή προτομή τοΰ Αοιδίμου έν τή πλατείψ τής πόλεως, ΐνα 
άποβή παράδειγμα πράς μίμησιν είς τάς έπερχαμένας γενεάς καί 
ή άφθαστσς φιλεργία καί ό Ανεξάντλητος ένθσυσιασμάς του νά γί
νουν φάροι φώΐΐζοντες ε(ς Εργα υψηλά καί ώραΐα. Ήρκέσθη- 
μεν μόνον νά ζητήσωμεν St’ έπιοτολής άπό τώ Δημοτικόν Συμ- 
βοόλιον νά όνομαοθή μία όδός μέ τό όνομά του, ήτις ΐιτιστολή
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Εξακολουθεί νά είναι άναπάντητος. Όψόμεθα.
Κ(ϋναταντϊνο$ Πα^αγιαννό^ονΧο;; Γΐσσάκις συνηντήοαμεν τό 

όνομά τοΟ άειμνήστοϋ αΰτοΟ διδασκάλου, ίτσΐις άποτελεΐφαινόμενον 
άντοχής, ύπό τό 5νομα Πσπα'ίωαννόπουλος πρώτον καί κατόπιν, 
έπί τό δημοτικότερον, Παπαγιαννόπουλος ί ! "Από ΤοΟ 1350 καίένω- 
pr'TEpQv ήτο γνωοτάν τό όνομά ίου ει'ς όλην τήν κοινωνίαν, ής υπήρξε 
διδάσκαλος, προσαγορευούσης αύτόν μέ Τό *κύρ δάσκαλε», καί ίν 
τη άπουσίςι ταυ «δάσκαλος Παπαγιαννάκογλους·?. 'Υπάρχουν άτομα 
δι&αχθέντα απ' αύτοΰ, τών όποιων ά πατήρ καί ό πάππος ίιπήρ- 
ξαν μαθηταί του, ’Α κούσατε!! Παρητήθη τής διδασκαλικής θέσεως 
μετά υπηρεσίαν 60 Ετών, τή προτροπή τών υΙών του ' Αριστοτέλους 
καί Δημητρίσυ Παπαγιαννοπσυλαίων, αν καί είχε ζωτικότητα άκόμη 
τεσσαροκονταετούς. Προσφυγών είς Θεσσαλονίκην κατά τό i9 J3  
διέμενε παρά τή θυγατρί του. Μίαν ήμέραν εϊδον αυτόν κρατούντα 
άνά χεΐρας σΐτηοιν καί μεταβαίνοντα δπως έπιδώαη αυτήν πρόςτόν 
τότε Διευθυντήν έκπαΐ&εύοεως άείμνηοτον Μπουντώναν, ζητών 
θέσιν έν Θεσσαλονίκη ή πΕριφερείςι αυτής Ό  χαρακτηρισμός τοΰ 
άγαθοΰ αΰτοϋ διδασκάλου, τοΰ ποιιυθέντος κατά τώ παρελθόν, μέ 
δηλητήρια έκ μέρους ιών εις τά πράγματα δημογερόντων πατριω
τών του, ώς χαλκέντερου καί διδασκάλου τοΰ γένους δέν εΓναι 
καθόλου υπερβολικός καί οόδόλως άπέχει τής άληθείας. fO καθ' 
δλα πνευματικός υγιής μέχρις έσχάτσυ γήρατος Βέν Ηκαμψεν ουδό
λως τήν σπονδυλικήν του στήλην ούτε τό πολυετές τής ύπηρεσίας 
του ήμβλυνε τάς αισθήσεις του. ΓΙαλινοστήσας ε(ς Δι& χον άπέ- 
θανεν Εις γήρας βαθύ, θ ά  πρέπη αρά γε να καταταχθή Επαξίως 
εις τό πάνθεον τών διδασκάλων τοΰ Γένους;

Γεώιινίος βάφ ειάδτ)ς, — Καί τάν διδάσκαλον τοΰιον εΓδομεν έπί 
τής έδρας άπά τοΰ 1392, "Ακάματος σκαπανεϋς τών γραμμά
των, είργάαθη διά τήν άνόρθωσιν τής παιδείας τοΰ τόπου πλέον 
τών 40 έτών, λίαν εύδοκίμως, συνεργάτης &έ τού Γί- Πετσίδου κατέ
λαβε ιήν έδραν τοΟ διευθυνιοΰ καί διηϋθηνε τώ Α' δημοτικόν σχο- 
λ&ΐον μέχρι τοΰ 1932. Λιεπαιδαγώγι'σε γενεάς δλακλήρους καί συνέ- 
δεοε τό δνομά του μέ τήν κοινωνίαν τοΟ Διδ.χου καί περιχώρων 
τιμώμενος καί σεβόμενος ύπό πάντων. Υμνητής καί αύτός τής Ελευ
θερίας διά μεστών πατριωτισμού λόγων προς τούς μαθητάς του 
καί τό κοινόν, άνεπιέρου τό φρόνημα αυτών- Ψάλτης γλυκύς καλ
λίφωνος έν τη έκκλησίφ, διηκόνηοεν ίπι δσα έτη ύπήρξε καί διδά
σκαλος, θέλγω ν ιό Εκκλησίασμα. Συμπαθής είς τήν μορφήν, πράος 
καί. γλυκύς είς τους τρόπους κατέκτα τάς ψυχάς τών μαθητών του 
καί τής κοινωνίας, Έταλαιπωρήθη περισσότερον παντός άλλου
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κατά τήν κατοχήν τής Βουλγαρίας 1917—19, αί δέ ταπεινώσεις τάς 
όποιας ύπέστη χάριν τού έθνους άποτελοΰν τούς μοναδικούς τί
τλους τιμής. Είδε τήν Πατρίδα του έλευθερουμένην, είργάσθη έν τώ 
έλευθέρω πλέον Κράτει, έδοκίμασε τήν μεγαλυτέραν τοΰ βίου του 
συγκίνησιν καί τούς καρπούς ιών κόπων καί δοκιμασιών του καί 
τυχών συντάξεως έξεμέτρησεν άμέοως τού ζεΤν. Ούδείς μέχρι τοΰδε 
άνέφερε τό όνομά του ώς μνημόσυτον τών δσων έπετέλεσε. Διελαμ* 
βάνετο καί τό όνομά του εις τήν πρός τήν Δημαρχίαν έπιστολήν 
περί άνομασίας μιας όδοΰ τοΰ Διδάχου. Ά λ λ '  ουΐος έξέλίπε καί αί 
όνομασίαι τών όδών έξυπηρετοθν άλλους τινας σκοπούς καί όχι 
πρός τιμήν άφανών ήρώων.

Γεώργιος Δασχαλόηονλοζ, — Σύγχρονος τού άειμνήστου Βαψειά- 
δου καί σύγαμβρος αύτοΟ. Κατήχετο έκ Χαλκιδικής καί κατέληξε 
διδάσκαλος είς Διδ χον. ΤΗτο ό νευτεριστής διδάσκαλος τής έποχής 
ώς άπόφσιτος Διδασκαλείου (ύπσδιδασκαλείου) θεοσαλονίκης τοΰ 
πολλούς διδασκάλους έκθρέψαντος κατά τά έτη τής Τουρκοκρατίας, 
Έδίδασκε πάντοτε είς τήν Α' τάξίν άνάχνωσίν μέ τήν φωνομίμητί- 
κήν, θαυμαζομένην τήν έποχήν έκείνην μέ τά άλφαβητάρια «Τα» καί 
«ώά* Παπαμάρκου κατά τό Α' έξάμηνον, καί τό «εΰπειθές άρνίον» καί 
«άπειθές έμίψισν* άργάτερον τοΰ ίδιου κατά τά Β\ Εφαρμογή τής με
θόδου του τελεία. Έδιδάχθησαν παρ' αύτοΰ χιλιάδες μαθητών του 
τήν πρώτην άνάγνωαιν. Ψάλτης τής έκκλησίας καί κάτοχος τής Βυ
ζαντινής μουσικής καλώς, άλλά καί μύστης τής ΕύρωπαΙκής τοίαύ- 
της. Μόνιμος διδάσκαλος τής Ωδικής, Καλλιγραφίας καί ’Ιχνογρα
φίας. άσοναγώνίσιος. Άπηλάθη έντεϋθεν τό 1913 καί κατέφυγεν είς 
Μακεδονίαν καταλήξας είς Άμύντοιον, Διετέλεσε διδάσκαλος 'Αγίου 
Παντελεήμονος [Πάτελη), Εΐδεν υΐοΰς καί θυγατέρας άποκαθιστα- 
μένας καί άπέθανεν. Έ κτοτβ  τό όνομά του ττεριέπεσεν είς λήθην.

Μιχαήλ Δ-ημ-ητρΙου* — Ό  άποκαλσύμενος Παπαλάμττου καί Συν
νεφιάς, διά τά μελαψόν τού χρώματός του. Έ π ί έτη έδίδαξε μονί- 
μως είς τήν Β' τάξίν καί έκατοντάδας μαθητών έξεπαίδευσε. Τήν 
περκωρισμένην μόρφωσίν του άνε-it λήρου διά τής άφσσίώσεώς του 
πρός τΰ καθήκον καί τήν έπίγνωσιν τής εώθύνης τής ιδιότητας τού 
παιδαγωγού. Συνεδύαζε διδασκαλικήν καί ψαλτικήν καί ύπήρξεν ύ 
συμπαθής πρός τούς μαθητώς τύπος διδασκάλου. Έργασθεις έπί 
30 κοί πλέον έτη. έτέθη έκτος ύπηρεοίας, ίδιώτευσεν, ουδέποτε όμως 
έξέφραοε πόνον ψυχικόν καί παράπονον 6t0 τήν παραγνώριαιν τής 
τόσης υπηρεσίας του ώς διδασκάλου, ής ένεκα έφυλακίσθη ύπό τών 
Βσυλγάρων. Ά πέθσνε πρό όλίγων έτών άφίσας μονογενή υιόν, έμ
πα ρευο με νον.
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Νικόλαος ΖαννΙδης ή Ζαννής. — Μόλις άποφοίτήσας έκ του Γυ
μνασίου νεώτατος, 19 τό πολύ Ετών προσελήφθη διδάσκαλος εις τήν 
"Αστικήν Σχολήν πρός άναπλήρωσιν τοΰ άποχωρήσαντος Παπαγιαν- 
νοπούλαυ. Σκοπόν τής ζωής του Βέν έταξε τό διΒασκολικόν Επάγ
γελμα. Τά Ανθρωπιστικά ιδεώδη, τά όποια είχεν, ήθέλησε νά τά έκ- 
Βηλώση θεραπεύων ψυχάς καί σώματα ιών άνθρώπων. Άνέλαβε νά 
ΒιΒάξη λόγω σπάνιος ΒιΒασκάλων καί μέχρις οΰ προετοίμαοθή Βιά 
τήν εΙσαγωγήν του είς τά Πανεπισττμιον ώς φοιτητής τής 'Ιατρικής. 
Τά όλιγοχρόνίον τής ύπηρεοίας του έδωκεν εύκαιρίαν νά γνωρισθη 
παρά τών μαθητών του ύπά τάς καλυτέρας Εντυπώσεις. Λευκότατος 
καί εύειδής, ΰπως ήτα, ήσκει μεγάλτν Επίδρσσιν παρά τοΐς μαθηταίς 
αύτοΟ καί ψυχολογικήν, λεγομένην υποβολήν. Εύγενέαταιος τύ
πος. μειλίχιος, προστάτης τών ά&υνάτων. κατέκτησε τήν Γ ' τάξιν, 
ε(ς ήν ΕδιδασκΕ, Πάντες τόν έοέβσντο, τόν εόλαβοΰντσ και τόν 
ήγάπων. Ώ ς  Ιατρός Βιέπρεψε καί διετέλεσεν Επί σειράν Ετών Άστΰα- 
ΐρος "Αθηνών. Νΰν άπολαύει έκτιμήσεως τής καλής κοινωνίας Άθη- 
νών. Είναι υ!ός τοΰ Επί έτη έθνοπρεπώς έργασθέντος ώς μέλους 
τής Δημογεροντίας Διδυμοτείχου.

θεωροΰμεν καθήκον Ιερόν νά άναφέρωμεν ένταύθα καί τό όνομα 
τής ΔιΒαοκαλλίσσης "Ελένης Ζαφειροπσόλου, άποφοίτου τοΟ Ζαπ- 
πείου Κωνσταντινουπόλεως, ή όποια ώς όμολογοΰν Επιζώσαι συνά
δελφοί της, άνήγαγε τό παρθεναγω^εΐον είς περιωπήν. ΕΙς τό εργον 
της τοΰϊο συνέβαλε τά μέγιστα καί ή Βιόασκάλισοα "Ασπασία Τσα- 
βδάρα, ήτις κατόπιν άπέβη ή άρίστη τών διδασκαλισσών καί υπηρέ
τησε πιστώς τήν έκπαίδευσιν εν τε τή πατρίδι αϋτής καί έν Βερροίφ 
καί Ναούοη, ώς πρόσφυξ, κατά τά έτη 1913 — 20, όπου άφήκε φή
μην Εκπαιδευτικήν καί ηθικήν καί ψυχικήν ευγένειαν ζηλευτήν. Ή  κοι
νωνία Μαούσης Εξακολουθεί νά έκψράζηταί Ενθουσιωθώς υπέρ αυτής.

rJ?AEvij ΣταϊπΕόον. — 'Απόφοιτος καί αύτή τοΟ Ζαππείου Ά&ρια- 
νουπόλεως προσέφερεν έπί σειράν δεκαετιών τάς όπηρεσίας της 
πρός τήν έκπαίδευοιν, άποθανοΰσα συνταξιοΰχος,

BitttoioCa Δημητοίον, ή κατόπιν σύζυγος Δημητρίου Δούλισ- 
γλου.— Πόσαι γεννεαί δρ ά γε ΕξεπαιΒεύθησαν άπό τήν σεμνήν αύτήν 
θεραπαινίδα τής παιδείας ! Είργάοθη ώς παρθεναγωγός, ώς νηπια
γωγός καί ουδέποτε έξέφρασε παράπονονον ύποβιβαζομένη ότέ είς 
νηπιαγωγόν μέ μισθόν έν συγκρίσει γλίσχρον, ότέ προβίβαζα μ Ενη 
είς παρθεναγωγόν μέ έλαχίστην διαφοράν τοΰ μισθού, Αϋτη ήτο ό 
στύλος τών Εκπαιδευτηρίων θηλέων τοΟ ΔιΒ. χου, Πάσαί άνεχώρουν, 
αϋτη όμως ήτο ό Ακρογωνιαίος λίθος τών σχολείων, άναντικατά-
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στατος. Διά τήν άοκνον καί λίαν άποθοτικήν υπηρεσίαν της ήμείφθη 
καταλήζασα είς ίίουφόβσυνον, όπου έπί σειράν έτών ΐταλαιπωρήθη 
και ετυχε συντάξεως μέν, μετ' οι> πολύ δμως Λπεβίωσε μέ τό παρά- 
πονον δτι οί άρμόδιοι δέν έξετίμτσαν τήν έθνικήν της δράσιν, Άφήκεν 
υιών, τόν 'Αθανάσιον Δοΰλιογλου, δικηγόρον Διδυμοτείχαυ.

Έ ν  συνεδριάσει ΐσΐ' τοΰ 1906 προσλαμβάνεται τό προσωπικόν, 
πλήν τοΰ Ν. Ζαννή, ζητήσαντος αΰξησιν, μή δοθεΐσαν. καί παραιτη- 
θέντος. Αυξάνονται οί μισθοί κατά 2 λίρας τής Ασπασίας Τσα- 
βδάρα καί Ε λέν ης  Σταϊκίδου. Προσλαμβάνονται 6έ διδάσκαλοι οί 
Ιωάννης Άποστολίδης καί ό Κων<ίΧηι>τΐνθζ Πούνχαογλονς, ώ κα
τόπιν και νυν Πονχίδης μετονομσσθείς, Περί τοΰ προσώπου 
τοΰ τόσον γνωστοΰ διδασκάλου, τί δύναμαι νά προσθέσω, 
άψοΟ τόν γνωρίζει ή γενέτειρά του καί δλη ή Θράκη ; ΤΙ νά 
έξυμνήσω πρώτον έκ τών όσων προτερημάτων περικοομοΰν ιόν 
θερμόν καί ένθουσιώδη πατριώτην Κ. Ποντίδην ; 'Επειδή θεω 
ρώ τόν έαυτόν μου άνίαχυρον νά παραστήσω ποιος ύπήρξε, 
άφίνω αύτόν νά όφηγηθη τήν ιστορίαν του έν άντιγράφω, περιοριζό- 
μενος είς τά κυριώτερα σημεία Ηύτής, Γεννηθείς έν Δι&/χν τό 1636 
εμαθεν έκεΐ τά πρώτα γράμματα. Έψοίιησεν είς τό έν ’ Αρναούτ-μσχα- 
λεσή νηπιαγωγεΐον καί κατόπιν είς τήν Αστικήν Σχολήν. Γνωστός 
εύθυμος τόπος, ήγαπάιο ύπό πάντων τών διδασκάλων καί συμμαθη
τών του. Συνεπλήρωσε τήν μόρφωσίν του είς τό Γυμνάσιον Άδρια- 
νουπόλεως, δπου καί πάλιν έξετιμήθη ύπό τών καθηγητών καί ouanou- 
δαστών του. Διέκοψε τάς σπου&άς του λόγιρ οικονομικών δυσχε- 
ρειών καί διωρϊσθη διδάσκαλος και ψάλτης είς τήν Αστικήν Σχολήν 
Λιδ/χου, νεώτατος καί πλήρης ένθουσιασμοΰ μυηθείς είς τόν θρακο- 
μακεδονικόν άγώνα καίσυνεργαζόμενος μέ τόν Σκουφάν, Κατσίγραν, 
Κονδύλην καί τούς έκάστοτε προξένους Άδρίανουπόλεως. Έξοικο- 
νομήσας όλίγα χρήματα έκ τής διδασκαλικής του έργασίας ένεγράφη 
και πάλιν είς το Γυμνάσιον Άδρίανουπόλεως σπουάάζων καί δρών 
ώς τμηματάρχης κατά τοΰ Βουλγ. Κομιτάτου, Άψοΰ άπεφοίτησεν 
άπό τό Γυμνάσιον, έπανεδιωρίσθτ διδάσκαλος είς Παλαιόν Κάραγατς 
καί έκτοτε ήρχιαε τήν έκπαιδευτιϊήν δρασιν του έντονωτέραν, Έδί- 
δασκε τήν ήμέραν σψυρηλατών έϊνικώς τήν έμπετπστευμένην αϋτώ 
μαθηιιώσαν νεολαίαν καί τήν νύκτα έπεδίδετο είς καταδίωξιν κο
μιτατζήδων δρώντων είς τήν περιοχήν Όριάκιοΐ ύπό τόν Πανίτσαν 
βοηβό&αν. Μετετέθη κατόπιν είς τό σχολείον Μουσταφά-πασά, &που 
καί συνέδεσε τήν τύχην του μέ τήν έ π ίσης δίδασκά λ ισο αν 'Ελένην 
Μικρσπούλσυ, ίκεΐθεν δέ έπώπτευε ιών πέριξ χωρίων ένσντίον τής 
Βουλγαρικής προπαγάνδας πρός ιιροσηλυτισμόν των, Διετέλεσε κα-
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t^Tuv έπιμεληΐής τοθ οίκοτροφείσΐι Άδριανουπόλεως κσΐ κατά τήν 
πολιορκίαν αύτής ύπό τών Βουλγάρων κατώρθωσε νά δρσπετεύση 
καί νά φθάση εις τά Μαυσταφά -κααά, &που καί έδρασα έθνίκώς 
κατά Tfjq Βαυλγ. κυριαρχίας, Έπανεδιωρίσθη είς Κάραγάΐς καί άπό 
τοΟ 1913 μέχρι τοΰ 1924 διετέλεσε διδάσκαλος εις τήν πάλιν ταύτην 
μετά τής συζύγου του, ή δέ δρασις του έκεϊ ύπήρξε παλίσχιδής καί 
γόνιμος. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πρώτου Εύρωπαϊκσΰ πολέμου 
συνελήφθη ύπό τών Βουλγάρων καί έξωρίσθη είς Κάρλοβον Βουλγα
ρίας, ταλαιπωρηθείς ύπό κακουχιών καί παντοίων πιέσεων καί δια
σωθείς ώς έκ θαύματος. Μετά τήν κατάρρευσή τοΰ μετώπου έν Μα
κεδονία έπανήλθεν εις Κάραγατς μέχρις ου έξεκκενώθη ή Ανατολική 
Θράκη, έπιδικσσθεΐσα ε(ς τήν Τουρκίαν, άπότε ήλθε καί έγκαίε- 
στάθη είς Διδ χον, άφοΰ προηγουμένως διετέλεσε προσωρινός έπι- 
θεωρητής περίφερείας, άνευ έψοθίαν καί τής άπαιτουμένης Κρατικής 
άντιλήψεως. Έπανελθών τά 1925 είς τήν πατρίδα του διετέλεσε διευ
θυντής Γ* σχολείου, τΰ όποιον ίδρύθη λόγω συρροής προσφύγων έξ 
Ά ν, Θράκης καί κατώρθωσε διά ιών ένεργειών του νά άνεγερθή 
διδακτήρισν ϋπέροχον όνομαοθέν Β Γ σχολεϊον, δπου είργάοθη τιολυ- 
πλεύρι^ς καί μόλις τήν 4ην "Ιουλίου Ϊ951 τΐΐϊρητήβη. 'Ο Κωναίαν- 
τίνος Ποντί&ης υπήρξε διδάσκαλος φαινόμενον είς κίνηριν, δράσιν, 
άποδοτικάτητα, δημιουργικότητα, πατριωτισμόν κ.τ.λ., διό και κατέ- 
κτησε τήν άγάττην καί τήν συμπάθειαν πάντων τών πολίτών καί 
δλων τών μαθητών καί τών προϊσταμένων του, ‘Η μέν πολιτεία 
άναγνωρίσασα τάς υπηρεσίας του τώ άπένειμεν έπαίνους, εΰαρε- 
σκείας, γέρατα καί δύο παράσημο, ή κοινωνία &έ Διδ/χου καί περι
χώρων, έκτιμώσα τήν προσωπικότητά του, τόν έτίμησεν διά τής έτυ- 
μηγορίας της, τής περιόδου 1952, έκλέξασα αύτόν άπαξ βουλευτήν τοΰ 
τόπου Υπήρξαν ώ εύτυχέστερος καί ένθουσιωδέστερος τών διδασκά
λων καί τραγικώτερος οικογενειάρχης λόγω οικογενειακών συμφορών, 

'JajiJrviji Άΐίθΰτολίδ7]^. — ’Απόφοιτος τών Ζαριφείων Δι&αΰκα- 
λείων Φιλιππουπόλεως δέν έθεοεν όρον καί σκοπόν τής ζωής του 
τό διδασκαλικόν ΐπάγγελμα, πλήν τό όλιγοχράνιον διάστημα τής 
ύπηρεσίας του, ώς διδασκάλου, θα μείνη άλησμόνητον. Ή γλυκεία 
μορφή τοΟ διδασκάλου τούτου, νεαρωτάτου, κατέκτα τούς μαθητάς, 
ή δέ προΐΐνϊπννίότής του ήυκ^ι έπΐδρασιν, ο\αν δέν έ γνώρισαν ήμα- 
θητιώσα νεολαία. Ή  λεπτή χορδή τής φυχής ταυ έγοήτευε τούς 
μαθητάς καί πρώτος έδίδαξε τάς έλ&γείας τής καταστροφής ύπό 
τών Βουλγάρων τής "Αγχιάλου, Πύργου, Βάρνης κ,τ λ, ETvaL 
άλησμόνητα άκόμη τά δημώδη καί πατριωτικά άοματα τής *Λα- 
φίνας», «Σφάζετε, σφάζετε θεριά*, διδϋχθέντα ΰτι" αύτΰΰ καί μ&-
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ταδιδόμενα άπό γενεάς εις γενεών. Συντόμως έγκατΐλεπιε τά Επάγ
γελμα του διδασκάλου καί ήκολοόθησε τήν ιατρικήν Επιστήμην. νθν 
δέ Εργάζεται εόδοκίμως Εν Άλεξανδρουπάλει ώς ιατρός, είναι δέ 
έζαίρετος άνθρωπος. Κατά τό 1907, τό Πστριαρχεϊσν Κωνσταντινου
πόλεως δι' Εγκυκλίου του πρός τήν Μητρόπσλιν συνιστφ προσοχήν 
Επί τής προπαγάνδας ιών Βουλγάρων, περιερχομένων τάς πόλεις καί 
τά χωρία πρός συλλογήν υπογραφών δι1 ϊόρυσίν Βουλγαρικών Μη
τροπόλεων. Άναγινώσκεται αΰττ κατά τήν συνεδρίαν λγ' τής 10-8
1907 καί λαμβάνονται τά προσήκοντα μέτρα. Κατά τήν συνεδρίαν 
Μ.θ' τής 4 'Ιουλίου 1908, ήτοι 4ήμέρας πρό τής άνσκηρόξεως του Συν/ 
τος, άναγινώσκεται Επιστολή τοΟ εύεργέτου Νέστορος Τσανακλή, 
Εκ Καΐρου άποσταλεΐσα, δστις γνωρίζει, εις άπάντησιν έπι.σταλών 
τής Δημογεροντίας, δϊι είς τήν εκκλησιν περί Αρωγής τών Εκπαιδευ
τηρίων θά άπαντήσΓ) μόλις έπιστρέψή ό Τσανακλής Εξ Ευρώπης, 
Ε πίσης Επιστολή tou Προέδρου τής Θρακικής Φιλεκπ, Άδελφότη· 
τος (τυτπκώς ύφίσταμένης), δι 'ής γνωρίζει δτι Εψηψίσθη Ετήσιον είσό- 
δημα 14 λιρών διά τας άνάγκας χωρίων, άπειλουμΕνων άπό Βουλγ 
προπαγάνδαν. Είς τό σημεΐον tojtq  λήγει ή περίοδος 1897 — 1908 μέ 
τό Εξής προσωπικόν &ι" £καταστον Ετος καί 'Εφορο δημογεροντίας.

Ϊ89Β— 99- Ευστράτιος ΠελτΕκης γροσ, 5004, Γεώρ. Βαφειάδης 
5004, 'Απόστολος Σαμακαβίτης 3750, !. Ψαρράς 4380. Περικλής Βλα 
χόπουλος. 1899— 1900. Άγακίδης 6930, Γ. Βαψειάδης 5250, Γ. Δα- 
οκαλόπουλος 5250, Κ. Παπσγιαννάΐϊουλος 1120, Δημητρίου Μ20, 
1900— 1901. Μ. Πετσόγλους 6075, Γ, Βαφειάδης 6163, Γ. Δασκαλό- 
πουλος 6087, Κ, Παπαγιαννάπουλος 3684 Μιχ Δημητρίου 1285. 
1901 — 1902. Ίδιοι. 1 9 0 2 -1 9 0 3  Ομοίως. 1903— 1904. 'Ωσαύτως. 
1904— 1905, 'Επίσης 1905— 1906. Προστίθεται ό Ν. Ζαννής. 1906 
1907. Προστίθενται ό Ιωάννης Άποστσλίδης καί Κ. Πούντσογλους. 
1907— 1903. Προστίθεται ό Π. Μαυρομμάτης ώντί τοΰ Άποστσλίδΰυ 
καί Γ. Δημητρακόπουλος άντί τοΰ Πούντσογλου. προσλαμβάνονται 
6έ καί σί Χρ. Κεσκινίδης καί Ήλίας Νικολάου. Διδασκάλισσαί αί 
Ιδίαΐ, προστεθείσης τής 'Ασπασίας Τσαβδάρα,

'Εφοβοδημ,βγέίΐοντΐς.—Δ. S ιουοτοόγλους, Πσν. Εμμανουήλ, Σταΰ- 
ρος Μερικόγλους, 13. Χατζηγεωργίου, Γρηγόριος Δήμου, Δημήτριος 
Ζαννής, Γεώργιος Χαρίτου, Εύσχάθιος Καβάσιλας, Γ, Χαζιρβασά- 
νης. Σωτήριος Τεκτονίδης, Γεώργιος Χεκίμογλους, Δημήτριος Ψαλ- 
τόποσλος Εναλλασσόμενοι.

Π ε ρ ίο δ ο ς  πέμτττη 4 9 0 8 —1912
"Η άνακήρυζις τοΰ Συν τος ΰπό τής Τουρκίας κατά τήν 8ήν
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Ιουλίου 190βΓ έδωσε <|j -χ ι νομέ νικώ ς Ελευθερίας εις τό Ελληνικόν 
στοιχείον καί Επίυτευσαν &[ς αότάς οΐ "Ελληνας. Αί Εκδηλώσεις χα
ράς καί Ενθουσιασμού τοΟ λαού ήγγιζον τήν φρενίτιδα. Έπίστευον 
ότι έπαυσαν διά παντός τά δεινά των και παντοιοϊρόπως Εξεδή- 
λοσν τήν άγαλλίασιν καί ίκανοποίησίν των. Νύκτας καί ήμΕρας, 
μετά τήν Αγγελίαν τής άνακηρύξέως, εύωχοΰνΐο καί περιέτρεχον 
τάς ύβους τής πόλεως καί τών χωρίων λαμπαδηφοροΟντες καί 
ψάλλοντες Οτι αί νύκτες έγιναν ήμέραι καί ζητωκραυγάζοντες ύπέρ 
τών καταλυτών τών δεσμών καί Ελευθερωτών Νιαζή— βεη και Έ μ - 
βέρ βεη. Διελσλεΐτο ύπό τίνων μόνον Τούρκων, δτι πάντες είαίν 
ώ&ελψοϊ καί διάκρίσις μεναξύ Τούρκων. Ρωμαίων, Ισραηλιτών καί 
'Αρμενίων δέν ύπάρχει, "Εχομεν, ήδη, έλεγον. Σύνταγμα, ίϋσπολι- 
τείαν, δικαιοσύνην, Ελευθερίαν. Ό  άρχικάς όμως Ενθουσιασμός 
πολύ συντόμως μετετράπη εις λύπην καί Απογοήτευα!ν. Οί παλαιοί 
Τούρκοι, λάτρεις τοθ ϊουλτανικοΰ καθεστώτος, εβλεττον τήν μετα
βολήν αότήν ώς άντιθρηακευτικήν, άνιιπατριωτικήν, διότι ή άδέλφω· 
σις μέ τούς άπιστους άπηγορεύετο άπό τούς θρησκευτικούς νόμους. 
ΟΙ Νεότσυρκοι πάλιν, οΐιινες είσέδυοαν καλώς εις τό πνεύμα τοΰ 
νέου καθεοτώτος, εβλεπον τούς "Ελληνας Εκδηλώνοντας τήν χαρών 
των κοί Ενόομόχως εχαιρον διότι ήλθε καιρός απαλλαγής τής Τουρ
κίας Εκ τοΟ : Ελληνικού στοιχείου, τό όποιον έθεώρουν πρόσκομμα εις 
τήν κοινωνικήν καί κρατικήν πρόοδον τής Τουρκίας. Τό Επίσημον 
Κράτος δεν άφήκεν άνεκμετάλλευτον τόν φανατισμόν ιών παλαιο- 
τούρκων, ά λ λ ’ ούτε καί τήν προοπτικήν τών ν&οτούρκων περί Εξόν- 
τώσεως τοΰ Ελληνισμού. Δεν παρήλθε πολύς καιρός καί τό πρώτα 
νέφη άνεφάνησαν εις τόν όριζαν τα. Κατεδείχθηυαν σαφώς τά σχέ
δια τοΰ Νεοτουρκικού Κομιτάτου Σχέδια καταχθόνια μέ προσχε- 
διασμένην τήν έξόντωοιν, όχι βεβισομένως, άλλα μεθοδικώς. "Οστις 
παρακολούθησε καλώς τά πράγματα άνιελήφθη τί ώνέμετε τούς δυσ
τυχείς 'Έλληνας άμέοως μετά τήν πάροδον Ετών, τόσον Ε6ώ εις τόν 
τόπον, όσον καί εις τόν δυστυχή λαόν τού Πόντου καί γενικώς τής 
Μ, "Ασίας, κατά τήν διάρκειαν τοΰ Α' Εύρωπα'ίκοΟ πολέμου, όπάτέ 
ίφήρμούον τά πρόγραμμά των Κομιιάτον καί Κυβέρνηαις. Χιλιάδες 
καί μυριάδες 'Ελλήνων Εξωλοθρεύοντο διά συνεχών μετακινήσεων 
καί Εξοριών, κακουχιών, πείνης κ ι  λ, Τότε αί όδοϊ τών πόλεων τοΰ 
Πόντου εβριθον άπό άνθρώπινα ράκη, Αί στατιστικαί τών όρφανών, 
συλλεχθέντων ύπό 'Αμερικανικών άργανώσεων, μαρτυρούν τό μέγε
θος τής συμφοράς. "Εμβλημα, σύμβολον, πρόσταγμα ήτο ή Εξόντωσις 
τών 'Ελλήνων, μέχρις oC τελικώς έδόθη εύκαιρία κατά τήν Εήικρα- 
οιατικήν καταστροφήν νά όλοκληρώση ή Τουρκία τό πρόγραμμά της,

12ΐθΡΑΚΙΚΛ
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"Ηδη άς άρχίσωμεν άττό πότε καί πώς έξεδηλώθη ή μισελληνική 
πολιτική της: 1} Ή  στρατολογία ιών 'Ελλήνων δέν θά ήτο καταθλι- 
τχιική άν οί στρατολογούμενοι ήσαν εις χωριστός μονάδας, όπως ή 
Ε λ λ ά ς  είχε τούς Τούρκους Κρήτης, Μακεδονίας καί Θράκης, καί 
άν έγίνετο όμοιόμορφος, έφ" όσον έδημιουρνήθη ή ύπσχρέωσις στρα
τολογίας, ώς άπάρροια τής έξιοώσεώς των μέ Τούρκους πολίτας. 
Αΰτη άπεστέρησε γενικές τούς μοναδικούς προστάτας τών Ε λ 
ληνικών οίκογενειών καί οίκϋνομικώς κατερράκωσεν αόιάς, διότι άλ
λην οικονομικήν τακτικήν εΓχεν ό στρατολογούμενος Τούρκος καί 
άλλην ύ "Ελλην, εις τήν οίκογένειάν του. Ή  διάρκεια τής θητείας 
τοΰ Τούρκου στρατιώτου &έν τόν άπεκαρδίωνε, διότι έκ πσραδόσεως 
ΐδημιούργει κατύστασιν έπιτρέπουσαν καί τήν έπ’ άπειρον στρα
τολογίαν του. "Αλλωστε αί Θεσμοί τών βέηδων, ζαδέδων, άγάδων 
καί έφέντηδων έξησφάλιζαν οικονομικήν άντοχήν κατά τήν στρατο- 
τογίσν των. Ό  'Έλλην όμως μόνον διά τοΰ ίδρώτος του συνετήρει 
τήν οίκογένειάν του μή άναμένων οώδαμόθεν έπικουρίαν, Άπέβη ή 
στρατολογία μέσον άφαιμάξεως τού Ελληνικού ίδρώτος καί συσσω
ρ εύ σ ε ις  τοΰ άποτσμιεύματός του εις τά Δημόσια Ταμεία, διά κατα
βολής άντισηκωμάτων ίμπεντέλ) 50 λιρών, πσσάν σημαίνον τήν κα- 
ταβαράθρωσιν τοΟ όλου οίκονομικοΰ οικοδομήματος τοΰ "Ελληνας, 
Ύ π 6  πτωχών βιοπαλαιστών ή καταβολή αϋτοΰ ήτο δυσχερής, τινές 
δέ, διά διαφόρους λόγους μή έπιθυμούντες νά υπηρετούν τά τέκνα 
των είς τόν Τουρκικόν στρατόν, έ^Ίσίουν π&ν τό τιμαλφές καί άκί- 
νητον πράς συμπλήρωσιν τών 50 λιρών ή έπί έτη συνεφωνούντο νά 
έργασθώοΐ παρά τινι, πρό τής άπτιλής τοΰ έφιάλτου τής άποστολής 
των είς ’Αραβίαν καί Ύεμενην. Διδάσκαλοι ουνεφώνουν νά έργα- 
σθώαι άπό 2—1 έτη ένυ . τι τής καταβολής τού άντισηκώματος, διότι 
δέν έδικαίοΰντο πάντες οί διδάσκαλοι άπάλλαγής είμή μόνον οί έν 
έκκληοίφ διακονοϋντες ώς ϊεροφάλχαι. Οΰτω τό δημόσιον ταμεϊον 
προσε πόριζε το οΰκ όλίγα καί έθησαύριζε μέ τόν ιδρώτα τόν Ε λ λ η 
νικόν, πολλάκίς &έ παρά τήν κατοβολήν τών 50 λιρών, ύπό διαφό
ρους προφάσεις καί προσχήματα πάλιν ΐστματολογοΰντο. Εΐχε 
τό άνκισήκωμα καί το ύλέθριον άποτέλεσμα τής διαοπάσεως τής 
Εθνικής μας ένότητος. διότι διημέθησαν οί "Ελληνες εις δύο τά
ξεις : τούς δυναμένοσς νά καταβάλλωσι καί τούς μή, ολτινες ύπέβλε- 
πον τούς πρώτους. Τοΰτο έγνώριζε τό Κομίΐάτον καί έδρα προγραμ- 
μοιίκώς καί έπϊ σχεδίου. 2) Τδ Νεοτουρκικόν Κομίτ&τον, το διακή
ρυξαν άδέλφωσιν, έδειξε τήν μισελληνικήν πολιτικήν του διά τοΰ 
γεγονότος δτι άντί νά τύχη ή Ελληνική Έκπαί&ευσις ύποστηρίξεως 
καί περισσοτέρων έλευθεριών, τοϋνανιίον ΐξήγειρε τόν φθόνον τών
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Νεοτούρκων, οϊτινες καταλλήλως έκαλλιέργουν τό μίσος καί 
τΰν φανατισμόν τοΰ δχλου κατά παντός 'Ελληνικού. Αί συνεχείς 
έπισκέψεις Νεοτούρκων Αξιωματικών είς τώ σχολεία μας, καθ’ ήμέ- 
ραν σχεδόν, εΐχον, ώς άπεδείχθη, σκοπόν άνακοπής τής προόδου 
τής μαθητιώοης 'Ελληνικής νεολαίας, Μέχρι τού 1908 διδάσκαλος 
τής Τουρκικής ήτο 'Έλλην τουρκομαθής, τώρα διωρίσθη Τούρκος, 
δστις έπαιζε τόν ρόλον του κατασκόπου. ’Αλλοεθνείς όμως κατώρ- 
θωναν διά ραδιουργιών, συκοφαντιών καί παντοίων μέσων νά άπο- 
τυφλώνουν τάς Τουρκικός Ά ρχάς, ώστε, ένώ διά τήν έκδοσιν φίρ- 
μανίοσ πρός άνέγερσιν Ελληνικής ’Αστικής Σχολής έχρειάσθη τρια
κονταετής ένέργεια, οδτοι άνήγειρον άμέσως διδακτήρια, μεΐζοναείς 
τό πολλαπλάσιον τών Αναγκών των διά λόγους, προφανώς, σκοπι
μότητας πολιτικής καί δαπάνη, ίσως, όργανώσεων τ[ς οΤδε ποιων, 
Παρά τ’ άνωτέρω ή πρός τα γράμματα ζέσις καί άγάπη τών Έλλή* 
νων δέν ήμβλύνθη καί πάντες προσεπάθαυν νά μορφώσουν τά τέκνα 
των άρτιώτερον. Τό προσωπικόν τής ’Αστικής Σχσλής έξηκολούθει 
νά είναι τό ίδιον, ένισχυθέν, λόγω άποχωρήσεώς τι νων, διά τών 
Μυλωνά Δημητρίου, έπειτα οιδηρ. όπαλλήλου, Αθανασίου Κουρτί- 
όου, έπειτα ύπαλλήλου ‘Εποικισμού έν Μακεδονία, ώς καί ένός πολύ 
καλοΟ διδασκάλου, τοΰ Γεωργίου Ρωμαΐδου. Κατά τό έτος 1909 
λαμβάνεται άπόφασις 0π ’ άριθ, Δ', ΐνα άναδιορισθή τό προσωπικόν. 
Παύεται ό Ήλίας Νικολάου καί προσλαμβάνεται διευθύντρια τού 
Παρθεναγωγείου ή Ειρήνη Νικολάου. Ή  διεΰθονσις τής έπταταξίου 
πλέον Σχολής, άνατίθ&ιαι εις τόν έκ Σαράντα ■ Εκκλησιών φιλόλο
γον Δ. Φλώραν, τοΰ Ν. Πετσόγλου χρησιμοΐιοιηθέντος ώς διδασκά
λου τής ΣΤ' τάξεως. Γίνεται έπίσης σκέψις περί προσθήκης έν τφ 
Παρθεναγωγείω και ΣΓ ' τάζεως καί προτείνεται ό διορισμός ώς 
διευθύντριας τοΰ Παρθεναγωγείου τούτου, τής άποφοίτου τοΰ Ζαπ· 
πείου Κωνσταντινουπόλεως καί κατόπιν μεγάλης παιδαγωγοΟ καί 
διευθύντριας τοΰ Άρσακείου, άείμνήστου Ά ν ν α ς  ΓιαννοπούΧου καί 
ώς διδασκαλίσσης τής άδελφής της Άθηνάς, πρό όλίγων έτών άπο- 
θανσύσης κοί αυτής. Προτείνετοι έπίσης νά διαρρυθμισθη τό Νηπια- 
γωγεΐσν μέ νηπιαγωγικών σύστημα κατά τό τοιούτον Κωνσταντι
νουπόλεως. Ή  δαπάνη τών ώς άνω μεταρρυθμίσεων προΰπελογίσθη 
εις λίρας Τουρκίας 93, πσρακαλεΤτοι δέ ή ‘Αδελφότης νά τάς κατα- 
βάλη ύπό τον δρον δμως, δπως οί μαθηταί τής Τ  τάξεως καί Σ Τ’ 
τών θηλέων καταβάλωσι δίδακτρα άνάλογα τών δυνάμεών των, 
’Επειδή ήρχισε και πάλιν νά πσρουοιάζηται έμπόδιον σχετικώς μέ 
τήν έξεύρεσιν προσωπικού ίκανοΰ πρός διδασκαλίαν έν τσΐς σχο- 
λείοις τής πόλεως καί περιχώρων καί διότι τό μοναδικόν φυτώριον
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έν Θράκη, έν ΦιΛιππουπόλει δηλ.. Ζαρίφεΐον Διδασκαλεΐαν, έπαυσε 
λειτουργούν, λόγω τών έν Ά^, Ρωμυλίφ διωγμών, όρθώς ή Δημογε
ροντία διά της ύπ’ άριθ. Ιθ τού Νοεμβρίου 1910 άποφάοεώς της προ
τείνει νά ίδρυθή έν Θράκη δτδασκαλειον, τόσον Απαραίτητον διά τόν 
τόπον, Δέν εΐμεθσ εις θέσιν νά γνωρίζωμεν ποιον τά άποτρέψαν 
αίτιον τής ίδρύσεως ένός τοιούταυ Διδασκαλείου- Φρονοϋμεν μόνον 
ΰτι έκπαιΒευτικώς θά άπέβαινε σωτήριον διά ΐήν Θράκην, μέ περίο- 
χήν άπό τοϋ Νέστου μέχρι Τυρολόης, άλλά καί αυτής άκόμη τής 
Άν. Ρωμυλίας, όπου εΤχον μείνει ιίυέτι άρκετοΐ "Ελληνες καί πολύ 
άργώτερον μετενάοτευσαν ή έξε&ιώχθησαν ή και έξεβουλγαρίσθησαν. 
Τό έν θεοσαλονίκη λειτουργούν τότε Διδαυκαλεΐον (ύποδιδασκα- 
λεϊον) όμολογουμένως παρεσκεόασε πυρήνας έκπαιδευτίκούς ούκ όλί- 
Υους,άλλσ δέν ήτο δονατάν τοΰτο νά ΐπσρκέοη δι' δλην τήν Μα
κεδονίαν καί Θράκην, έξ ής μόνον τατά τό σχολικόν έτος 1911 — 12 
ελαβε δεκάδα οίκοτρόφων πράς έκπαίδευσιν, Ε θ ν ικ ές  καί έκπαι- 
δευτικώς ήτο έπομένως ένδε&ειγμένον νά ίδρυθή Διδασκαλειον έν 
Θράκη, διότι τά Γυμνάσια Σερρών,, Άδριανουπόλεως, Θεσσαλονί
κης, Μοναστηρίσυ καί Τοοτυλίου £έν ήτο δυνατόν άριθμητικώς νά 
θεραπεύσουν τάς δύο άνωτέρας χώρας (διαμερίσματα) ά λ λ ’ ούτε 
καί ΐιοιστικώς (έπο γγελματικώς). Ένώ καθώς είπομεν, ή παραζάλη 
τών Ελλήνων έκ τής άνακηρύξεως τοΰ Συν/τος δέν έπαυοεν άκόμη 
και τά δεινά τής σκλαβιάς ήρχισαν νά άναφαίνωνται άπειλητικώ- 
τέρα, έν τούτοις έξηκολούθει ή πρός έκπαιδευτικήν πρόοδον πορεία. 
Έ ν  δμως άπροσ&όκητον γεγοτός κόμνει τήν Έφοροδημσγερσντίαν νά 
θορυβηθή, διότι σύ&έποτε τούτο συνέβη, άλλην έποχήν καί τό όποιον 
καταγράψομεν ώς έχει έν τώ ύπ'άριθ. ιξ' πρακτικώ τής 16ης Ίανουα- 
νουαρίου 19 Π :

«Σήμερον τήν Ιδην Ιανουάριου 1911 σωτηρίου έτους, ήμέραν 
Κυριακήν, παρουσία τών δημογερόντων Γ. Χοζφαρσάνη, Ό&υσ- 
σέως Κωνσταντίνου, Ευαγγέλου I ιουρτσόγλου, Δ. Ψαλτσπούλου 
και Ζ, Δημάδοο, ύπό τήν προεδρεία/ τής Α, Σεβασμιόιητος τοΰ Μη
τροπολίτου Διδ/χου κ Φιλαρέτου, έν πρώτοις άνεγνώσθησαν τά 
πρακτικά τών δύο προηγουμένων συνεδριάσεων καί έγκριθεντα 
υπογράφονται,

Ή  Α Σεβασμιότης προσιμίαζο.ιένη περί τών έπ' αισίως διεζα- 
χθεισών 'Αγίων έορτών τών Χριστουγέννων έπηυχήθη πασιν αίσιον 
καί μεστόν τό άρτι άρξσμενον νεον έτος, έκαμε δέ τάς έξής δύο λυ· 
πηράς άνακαινώσεις. αιτινες λαβούσαι έσχάτως χώραν, άφορώσι 
τήν ’Εκκλησίαν καί τό "Εθνος. 1) ‘Ότι ύ Καϊμακάμης Δ/χου άπέ- 
υιειλεν άντίτυπον διαταγήν τοΰ έν Αδριανυυπόλει Συμβουλίου τής
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Παιδείας πρός τούς Μ ου χ τα ροδή μ ο γέροντας τοΟ χωρίου Κούλελη— 
Μπουργάζ, δι' ής ύποχρεούνται οί διδάσκαλοι νά παροσσίαοθώσιν 
Ενώπιον τού Συμβουλίου Παιδείας, τό όποιον Εξετάζον ιήν Ικανό
τητα καί χό ποιόν αότών θά παρέχω αύτοΐς τήν ά&ειαν έξασκήσεως 
τοΟ Επαγγέλματός των καί ότι όοάιος διδάσκαλος χωρίου τινός 
ήθελε παραιτηθή δέον οί Μουχταρο&ημ^γέρσντες νά εί&οποιώοιν Εγ- 
γράψως τούτο είς τό Συμβούλιον τής Παιδείας, ώς καί τόν βαθμόν 
τής Εργασίας αύτοΰ και δτι τούτου παραλειπαμΕνου Εκ μέρους χω 
ρίου τίνος θά κλείητσί ϊύ σχολείαν ϊοια Ή  Δευτέρα ό νσκαίνωσις 
άφεώρσ τήν Εκκλησίαν καί άνάμιξιν της Τουρκικής 'Αρχής εις 
τά Εκκλησιαστικά ζητήματα. "Η Ενέργεια αΰτη ήρχισε άιχό ΐό χω- 
ρίον τούτο, διότι εόρίσκετο εις Επίκαιρον θέσυν καί άπετΕλει 
κόμβον συγκοινωνιακόν. Έθνικώς διά τήν Τουρκίαν ήχο νευραλγικόν 
σημ&Ιον, πρόσφορον διά χήν κατασκοπείαν ξένων Τό έτος τούτα 
έγένετο ή καταστολή τού κινήματος Αλβανίας καί διεξήγετο ό Ίτα- 
λοτουρκικός πόλεμος. Ό  Τουρκικός ουρανός ήρχισε νά ζοφοΰται 
καί ή Τουρκική Κυβέρνησις διησθάνετο ότι τό έδαφος ϋπό τούς πό- 
&ας χης ύπεχώρει, Τούς πάντας δθεν ύπωπτεύεχο και κατά μειζονα 
λόγον τών 'Έλληνα διδάσκαλον, τόν όποιον Εθεώρει Επικίνδυνον. 
Τά χωρίον Κούλελη—Βουργώζ άπέχει όλίγα λεπτά τής ώρας άπό τού 
αι&ηρ. σταθμού καί Εδιδετο εύκαιρ(α καθόδου τών διδασκάλων είς 
τόν σταθμόν δΤ άναψυχήν ή προμήθειαν τροφίμων, διότι ύπήρχον κα
ταστήματα ώξιόλογα. Σΰν τούτοις όμως παρείχετο εύκαιρία κατο- 
πτεΰσεως τών διευθυνομένων πρός Μακεδονίαν άπ&ιραριθμων άμα- 
ξοστσιχιών. Qi διδάσκαλοι ουτοι μετέδιδον πάσαν πληροφορίαν προς 
τόν "Ελληνα Πρόξενον Ά&ριανουπόλεως, μεθ’ οΰ εόρίσκοντσ είς 
Επαφήν Si’ άλλων προσώπων. τΗσαν ούτοι ό έξ Άδριανουπόλεως 
Γρηγόριος Πολυχρονιάδης καί ό ύποψαινόμενος Δ. Μανάκας. Τού
τους κατέ&ωσεν είς Ισραηλίτης Εκ Διδ/χου καιονομάσας αυτούς 
μιχπίρ (προδότας) καί ή Διεύθυνσις Εκπαιδευτικών λαβοΰοα γνώσιν 
διά τής Αστυνομίας Πυθίου έλαβε τήν άνωτέρω άπόφασιν, ώλλά τό 
κλείσιμον Τών σχολείων ήτο παράτολμον κοί αύτόχρημα κατάργη- 
οίς τών χορηγηθΕντων προνομίων, κατόπιν άγώνων καί συνθηκών, 
καΐοχυρωθέντων Δικαίως όθεν Εθορυβήθησσν οϊ Εν τή Μητροπόλει 
καί έσπευσαν ν’ άνσψέρωσι τό γεγονός είς τά Πατριαρχεία, τά 
όποια Επελήφθησαν καταλλήλως τον ζητήματος καί άγνωστον πώς 
Ιληξεν ή ύπόθεαις αΰτη. ήπς έχει μεγάλην Ι σ τ ο ρ ί α ν .  Ί& ο ύ  τ ό ά ν ω -  
τέρω ζωντανόν παράδειγμα τής καιαστάσεως τής περιόδου τούτης, 
καθ’ ήν σϊ Τουρκικοί Κυβερνήσεις &ιελάλουν μετά τής συναδούσης 
Α γγλίας κατά τό ΙΘ79 παραδείσους τών μειονοτήτων καί δή τώ νΈλ-
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λήνων. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, βλέπομεν και στοιχεία 
τινα προόδου κατά τό έτος Touto και τάαιν πρός νεωτεριστικός 
έκπαιδευτικάς ιδέας, Έ ν  συνεδριάσει τής 8ης Μαΐου άνακοινσύτσι 
άπόφασις τής Εφορίας : 1) Τά μαθήματα νά διακοπούν τήν 21 ην 
Μαΐου, διότι ά λαός Διδ.'χου, κατ' έξοχήν σηροτροψικός, άπασχολεΐ 
τά τέκνα του είς τήν έργασίαν ιής κουκουλοεκτροφής καί ή "πέραν 
τής ήμερομηνίας ταόιης λειτουργία σχολείων καθίσταται άνέφικτος,
2) Νά καταργηθοΰν αί προφορικοί έξετάσεις ώς άσκοποι καί νά πε- 
ρίοριαθούν μόνον είς γραπτός, 3) Τά σχολεία νά άρχίζσυν έγγρα- 
φάς τήν 2ΐην Αύγουστου και τά μαθήματα τήν Ιην Σεπτεμβρίου. 
4) Νά καταργηθώσι τά είσιτήρια καί νά προσφέρουν οί μαθηταί καθ' 
έβδομάδα §ν μεταλλίκιον (πεντάραν), διότι τσ εισιτήρια παραβλά
πτουν τήν τακτικήν φοίτησιν λόγω βραδύτητος έγγραφης ιών μαθη
τών, διά λόγους οικονομικούς, 5) Νά φορολογηθώσιν άπαντες ο( 
κάτοικοι βάσει καταλόγου τής Εφορίας κεκυρωμένου Οπό τής Δη
μογεροντίας. Αί άνωτέρω άπσφυσεις πράγματι άποτελσΟν δείγμα 
άντι λήψεων καί τάσεων νεωτεριστικών. Καί ή μέν διακοπή τών μα
θημάτων τήν 2ίην Μαΐου έπεβλήθη ΰπώ τών πραγμάτων, αί έξετά· 
σεις όμως αί προφορικοί, περί ών τόσα έγράψαμεν καί τόσος θόρυ
βος έδημιουργεΐτο τό παρελθόν, ώς ένθυμοΰνται οί κ. κ. άναγνώ- 
σταί, άπστ&λοΟν άνάνηψιν έκ τού άναχρονίσϊΐκοΰ τούτου μέτρου τής 
πνευματικής έκτίμήοεως τοΟ δυσμοίρου μαθητου. Καλώς καί λίαν 
πρωΐμως έσκέψθηοαν τούτο οί Δημογέροντες μας, οΐτίνες θά Σλά
βον τήν άπόφασιν ταΰτην υποδείξει καί προτάσει τού όντως σοφού 
ιεράρχου άειμνήστου Φιλαρέτου. Τήν 5ην Ιουνίου ΐθ ΐ ΐ  καταρτίζεται 
κατάλογος συνδρομητών τών έχόντων τέκνα καί μή είς τά σχολεΐον 
καί λαμβάνεται άπόφοσις ΐνα έφαρμσσθή αύστηρώς και δι’ έπιβολής 
ποινής έξωκκλησ.ασμού (άφαριομοΰ) ή άπαβολής τών τέκνων των ΐκ 
τού σχολείου. Κατά μήνα Ιούλιον τοΟ έτους τούτου έκπληροΰται 
πλέον ό διακαής πύθος Δημογεροντίας 'Εφορίας, Μητροπολίτου καί 
όλοκλήρου τού λαού Δ/χου, διά τής έκδόσεως φιρμανίου πρός άνέ- 
γερσιν τής Σχολής, ήτοι μετά 30 έλόκληρα έτη άφ' δτου συνελήφθη 
ή ιδέα καί 20 άφ" δτου ήρξατο έντονον ένέργειαν ή 'Εφορία* 'Ανατί
θεται είς to ν 'Ιεροκλήν 'Ιωσήφ ή κατασκευή 150.000 τούβλων. Κα
ταρτίζεται έπιτροπή πρός παραλαβήν πέτρας έκ Κούλελη■ Μπουργάζ 
έκ τών Ίωάν. Βαγιατζόγλαυ, Σ. Εεϊτανϊδου, Κ, Παπασταύρου, Ευ
αγγέλου Παρααχίδσυ, έν συνεδριάσει Β. τής 24 Ιουλίου Ί9Π . 'Ε ξα 
γοράζεται τό οίκόπε&ον Σουλτάνας ’Αθανασίου διά προαύλιον τοΟ 
διδακτηρίου άντΐ 60 είκοσοφράγκων έν αυνεδρίφ Ε' τού 1911- Ό  Μη
τροπολίτης Φιλάρετος έξ άλλου, έν ΣΤ' συνεδριάσει τής 14 Σεπτεμ-
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βρίου 1911, άνακοινοΐ ότι Αποχωρεί συνοδικός καί άφίνει Αντιπρό
σωπον τάν Πατρίκιον Άρχψανδρ.την, Πρό τής άναχωρήσεώς του 
όμως κατατίθεται 6 θεμέλιος λίθος τής άνεγειρομένης Σχολής έν 
Κουγιουμτζή— μαχαλεοή καί ύπ’ «ύΐόν, τά κάτωθι έν περγαμηνή 
γεγραμμένα, μετά τινων νομισμάτων, ώς εΐθισται:

s ' f f t l  τοΰ πρώτον Συνταγματικόν "Άναχτος Σουλιάν Μεχμλί 
Ρεϋάτ τοϋ Ε ', πατριαρχεύοντος 'Ιοχχχειμ το ΐ V , Άρχιερατεύοντος δί 
έν Μητροπόλει Διδυμοτείχου τοή Σεβαομιωτάτον Μητροπολίτου Φΐ' 
λαρέτον Βαφείδον καί Άρχίτεχτονοϋντοζ τυΐJ Δημητρίου Βαρβίρη, 
κατατίθεται ό θεμέλιος λίθος της Σχολής άρρέπαν τήςέν Διδνμοτείχω 
'Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητας τβ ψιλομούσω χοβηγιμ τον τ£ 
Μητροπολίτου ««! άπάνχύίν τών ζτταΐίί'α όμογενών πολιτών. Έ ν  Δι- 
δνμοτείχΐι) μ-ηνυς Σεπτεμβρίου 1 1 , Ητονς I Q I I p.

Διά τής αύΐής άποφάσεως καί αυθημερόν έγκρίνεται όπως 
ένώτιιον τής Δημογεροντίας γίνη συμφωνητίκάν μέ τάν Αρχιτέκτονα 
Βαρβέρην καί άλλης έτιιτροτιής άτιοτελουμένης έκ τών 1) ’Αλεξάν
δρου Σιναπίδου, 2) Κυριάκου Δημητρίου, 3) Κ. Ναζίρη, 4 ) Δ. Γούτα,
5) Ν, Άλγιαννάκη, 6) Εύαγγέλου Γιουρισόγλου Απάντων Δημογε- 
ράντων. Ή  &έ έπιστσσία άνειέθη μέν είς 1. Βογιατζόγλουν, πλήν 
έκαστος τών μελών τής έππραπής θα έποπτεύη έκ περιτροπής άνά 
μίαν ημέραν. Διά συνεδριάοεως Ζ' τής 2 ’Οκτωβρίου 1911, λαμβά- 
νεται άπόφασις προμηθείας ΰλίκοΰ διά τά οίκοδομούμενον σχολεΐον 
καί παραγγέλλονται άλλα τούβλα εις τόν Σωτήριον Δερθίρην διά 
χειράς δέ τοΰ Ευαγγέλου Γισυρτσάγλου λαμβάνει οΰτος προκατα
βολήν γρόσια 5775 &ιά ιτροιτώληαΐν 55.000 τούβλων καί 20 είκοσά- 
φραγκα &ιά προαγοράν 150.000 τούβλων παραδοτέων μέχρι 1 'Απρι
λίου 1912. Γίνεται έπίαης συμφωνητικόν μετά τοΰ έκ Καύλελη Μπουρ- 
γάζ Λήμου Πέτκου διά πελεκητήν πέτραν 150 γροσίων κατά κυβικόν 
καί έμετρήθησαν αΰτώ 5 είκοσόψραγκσ, διά χειράς Εύαγγέλου 
Γιουρισόγλου. ’Ομοίως διά τοΰ αύτοΰ πρακτικού συντάσσεταί συμ- 
βόλαιον μέ τάν Αρχιτέκτονα Βαρβέρην Δημήτριον 95 είκοσοφράγκων 
&Γ ολην τήν οίκο δομήν, άνευ άλλης Οποχρεώσεως τής Δημογερον
τίας και καταβάλλεται αύτφ ποσόν 10 είκοοοψράγκων, διά χειράς 
Ευαγγέλου Γιουρτσόγλου, Έ ν  τή Η' &έ συνεδριάσει τής Π Δεκεμ
βρίου 1911, παρουσιάζεται 6 Εμμανουήλ Παναγιώτου καί έγχειρί- 
ρίζει τήν ύπ’ άριθ. 638 έπιταγήν τής Τραπέζης Δούλά έκ λιρών 87,10 
περισσεύματα ταμείου κηροποιείου, ήτις καί πσρεδόθη είς τάν Γ. 
Χαζιρβασάνην. Διά τής αυτής άποφάσεως έγκρίνεται ν' άποσυρθοΰν 
έκ τής Τραπέζης Λουλά καί Σια λίραι Τουρκίας 330 6ιά τήν άγο* 
ράν ξυλείας, έκ περισσευμάτων κηροποιείου. Διά τά έργον τούτο. τά
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όποιον άπστελεΐ ζωντανόν τεκμήριον τής άκμαζοΰσης τότε Ε λ λ η 
νικές ορθοδόξου Κοινότητας, κατά ττόοον συνέβαλεν ό λαός Διδ/χου, 
μαρτυρεί καί ό πίναξ τών εισφορών, δωρεών, διαθηκών ώς κατω
τέρω παρατίθεται :

Σννοιχία 'Γιτά^*- Νικόλαος Παντελή λίραί !, Γεώργιος Χρυσο- 
χόου 3, Βασίλειος Πέγιου 1. ’Απόστολος Χρυσοχάου 1. Παντελής 
Στέψου 1, Νικόλαος Ίωάννου 4, Χρηστός Ίωάννου 1, Αφοί Ροκί- 
Sgu 6, Δητήτριος Πιτιίνας 1, Γρηγόριος θεολόγου J/a, Μιχαήλ και 
'Ιωάννης "Αθανασίου 8, Στέργίος Σόμτταΐζης 3, Σταύρος Κατσίκας 1, 
Διαμαντής Γεωργίου 1, Κωνσταντίνος Τσψτσής I, Θεοδόσιος Χρη- 
στάκης V,, Βασίλειος Χατζηλία 5 Γεώργιος X " Μιχαήλ — , Νικόλαος 
Κινίόης 3, Περικλής Ζαννής 3, Νεοκλής Πατταδόττουλος 1, ’Αθανά
σιος Δαλποντάκης Βασίλειος Βλασάκης V,, Χρηστόκης Τσορμπα- 
τζής */,. 'Αλέξανδρος Κουγιουμτζή 1 Βαγγέλης Καλουκτσή £/,, 
Ευάγγελος Παρασχίδης J0, Ευστάθιος Καβάσιλας 25, Ιωάννης 
X " ' Νικολάου 3, Τηλέμαχος Χεκίμογλου 30, Κ. Άγγελίδης και θ -  
Κιουρκτσής 15, "Αριστείδης Κιουρκτσής 4, Γεώργιος Ν. Στάγκου V,, 
Χρηστάκης Κόρσγλου 3, Ιωάννης Βογιατζόγλου 3, Ν. Κουρκουρίκας 
3. Σταμάτης Δούλιογλου υιοί 3, Χρηοτάκης Ζαπάρτσς 10. Χρηοτά- 
κης Ζώτου 1, Σιαΰρος Τσανακτσής 1, Εόάγγελος Ίντζές 7κ Νικό
λαος Άλέκου '/», Πέτρος και Λάμπος Κουγιουμτζή lJ,, Δημήτριος 
Δούλιογλου 3, Σΐαθώκης Γεμένετζής 1 Γεώργιος Σκόρδας 3, Μι
χαήλ Βιλιοορτζή3, Δημήτριος Ζατάρτας 3, Σταΰρος Χα'ιλιάζογλου 4, 
Σταύρος Χάλας ΐ ,  Χρήατσς ΓΙριμμοκηρίδης 1, Γεώργιος Χάλας γρό- 
σια 12, Χρήστος Βογιατζής λίραι Γρηγόριος Μάνικάς 1, Δήμος 
Σαρόγλου 3, Δημήιριος Τσάγ*ου 1, ’Απόστολος Σαρόγλου 1,. Κ, 
Μπαργιάμας 1, Λημ. Καβάξης I, Ευάγγελος Λεντώρης 1, Νικόλαος 
ΖαχαροτίΑάστης 4, Νικόλαος Άλγιαννάκης 4, Σταΰρος Γαριβάλδη 3 , 
Παντελής Ναζίρη 3, Σωκράτης Κιουρκτοής : Ρ, Ζήσης Χατζηπαοχάλη 
1, Νικόλαος Κανδηλάπτης 1, Γεώργιος 'Ωρολογάς 1 Θεμιστοκλής 
Νικολάου 9, Βασίλειος Ζαχαρο πλάστης 1, Ίωάννηε Νεστορίδης 3, 
Αθανάσιος Τσακίρης 3, Ν. Παπαδόπουλος 4, Γαβριήλ Δελκάς 1, 
Άψοι Βενέτη 1, Αθανάσιος Δραγίσέβιτς 3, Φώτιος Αντωνίου I, 
Γεώργιος Κολοκύθας Κωνσταντίνος Ταχτσής 1, Πέτρος Φ ω
τίου 7sι Λάμπος Γκίκας ■/,, Περ. Βλαχόπουλος ό, Ά ρ. Δελάγκαςί, 
Μιχαήλ Σταμπολίδης 3, Γεώργιος Βαψειάδης 3, Ν, Πετσόγλου 3, 
Αντώνιος Αϋγός 1 ■„ Δημήτριος Δελκάς 1, Γρηγόριος θω μ ά  I, Γεώρ
γιος Τσακίρης 3, Εύάγγελος Παπαδημητρίου 1, ’Αθανάσιος Αϋγός 1Ί 
Ευάγγελος Αόγός 1. Ν. Ζαννής 3, Μιχαήλ Παρασχίδης 3, Στέφ. Σχε- 
ψανίδης 1, Γεώργιος Μαρίνης ΐ, Δημήτριος Ζήση */»· Evvowia M’s-
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δρεϋέ.— Χατζηχρήστος X "  Νικολάου1̂ , Νιιΐάλας X "  Νικολάου ■/,, 
Γ. Π. Παρασκευδς 4, Δημήτριος Τοαδδάρας 1, Όδυσσεύς Κωνσταν
τίνου 15, 'Αθανάσιος Κωνσταντίνοι)4, Εϋστόιθιος Καραντώνογλου3, 
Λάμπσς Μιχαήλ 1, Ευάγγελος Καττητάνης 3, 'Αθανάσιος Γκάν- 
τοου 1, Κυριάκος Γραμματάς ’/>. Ν. Καζάκης -/,· Νέστωρ Νεσίδης 4, 
Διαμαντής Πασχάλη 4, Νέστωρ Δημητρίου 1, 'Απόστολος Πίπερτζής 
1, Λάμπας; Παντελή 3, Παννάκος Έοιατζή 1, Εύάγγελσς Ψωμάς ■/,, 
Μαριγούλσ Μαμμή 1, Χρήστσς Παπαζαχαρίου 1, Παπαγιώργης 1, 
Γεώργιος Δηυητρακόιτουλος Π Στέργ.ος Παο&ς λ1.,, Γεώργ, 'i. Άπο- 
στολιδης 1 „ Θεοδόσιος Κεραμάρης ί, 'Απόστολος Δοόακμάνης V, 
Δημήτριος Καρυώτογλου 3/a ■ Γεώργιος Βεΐνάγλου 1 ,, Σωκράτης Στα- 
θσκης 1 Χρηστός Καβουρτζίκης 4, Νέστωρ Λεμιρτζη ’/»> Νικόλαος 
Βογιατζή 1, Απόστολος Κιομουρτζή 4, Βασίλειος Σινάπογλου 3, 
θεοχάρης Βαλτζής 30, Αλέξανδρος Παπάζογλου 8, 'Αθανάσιος 
Τσομπάνης 1 ,, Χρήστος Μουτάφη 1. ΛάμπηςΒου&ούρογλαυ 7ΐΣταΰ- 
ρος Δημσσκιδγλου 1, Γ, Χαζιβαρσάντς 50, Δημήτριος Τεκτονίδης 3/a, 
Δημήτριος Παπαγιαννόπουλσς 8, Παν. Ζαχαροπλάστης 3 r JA<poi 
Χατζηπούλιογλσυ 6, Σταϋρος Άηοστολίδης 6, Λάμπας Άποστολί- 
5ης 8, Κ. Τσαβδώρας 1, Γεώργιος Χατζησταάροο 11 λ., Ιωάννης Πα- 
ππο ταύρου 3, Γρηγόριος Σαμοοήλ 1, Χρηστός Κουγιουμτζή Γεώρ
γιος Παναγΐώτου Μεταξάς ‘/s, ’Αντώνιος Κεραμμεΰς 1. Συνοοτίκ 
Κονγιονμτζί}*— Γιάννης Μάγγος 3, Χρηστός Τσιλίκας 7 S, Γιάγκος 
Τσιλίκας 1, ΣπΟρος X"Σταύρου 1, Κυνοταντΐ νος Πάσχσγλου 1, Πα
ρασκευής Καραγκιόζσγλοο 3, Παναγιώτης Καρα γκιόζογλου 1, Σ ω 
τήριος Δερδίρης 6, Ιωάννης Βαλτζής 10, Λεωνίδας Παπαόόπουλος 4, 
Χριστόδουλος Ψαλτόπουλος 1, Αριστείδης Ψαλτόπουλος 1, Άπό- 
στάλος Τσικσϋρας 15, Βασίλειος Χαζιρβσσάνης 10, ’Απόστολος Τε- 
κτονιδης 1, “Αριστοτέλης Παπαγιαννάπουλος 10, Εόάγγελος Γιουρ- 
τσόγλου 50. Δημήτριος Μακρής ‘/a, Εύθΰμιος Γιλκουβάνη 3, Γεώργ, 
Κσραμψύλλογλου 1 Διαμαντής Ψωμάς 4, Πσΰλος Παναγιώτοσ '/>t 
Κωνσταντίνος Ναζίρης 3, Μπατίάνης 7S, Γεώργιος Πσπαγίαννό- 
πουλος 3, Άδάμ Παπαδόπουλος 3, Νικόλαος Χατζαλιώτης 3, Α θ α 
νάσιος Χατζαλιώτης 4, Παοχάλης Μπακιρτζής 1. Κωνσταντίνος 
Χριστοδουλάκης 3. Χρηστός Τσελίκας 7a. Αντώνιος Πετραχίδης 1, 
Γεώργιος Χεκίμογλου 10, Μιχαήλ Χεκίμογλου 6, Πασχούδια 1. Γκέ- 
νιος Δημήτρ. Ψαλτόπουλος 3, Γιάννης Κιργιλάνη 1, Σωτήριος 
Τεκτον(δης 3, Μιχαήλ Τσολάκης 3, Άθαν. Ψύλλος 7,, Αλέξανδρος 
Γαλατάς 1, Νικόλαος Πέτρου 6, Άθκν. Μαραγκός 1, Κωναταντής 
Χεκίμογλου */». Αθανάσιος Κοπούκης Ί ,, Γεώργιος Μπαξεβά
νης 3, Γεώργιος Συμεών 1, Ιάκωβος Γαριβάλδη 1, Έ λισσαΐος Άθ<χ·
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νασίου 7a. Σταύρος Νεραντζής Ι,Λώμπος Γραμματίκογλσυ 7,, Γρη- 
γόριος Γραμματίκογλσο 6, Γιάννης Τζάρτας 7a, Μ. Άμπατζής β. 
Μιχ. Τσαρικτσόγλου 3, Γρη γόριος Δήμου !0, Δημήτριος Βου&ούρη 1, 
Ήμμαν. Παπακωνσταντίνου 8, Βασίλειος ΤσιΜκας 75. Σταύρος Δέ| 
λημπαλντ&ς 3, Βασίλειος θεοδόσογλσυ 1, Πασχάλης Βσϊνάγλου % , 
Βοζατζή&ες 10. Χο. Τσαούσης 1, 'Αφοί ΣινσπίΒου 10, Παν, Γκαγ- 
κάς 7», Παν, Λενταρή ’/*. Θεόδωρος Παπαπασχάλη 3, Άθ. Δούλιο- 
γλου 1, Σταύρος θω μ ά  1, Χήρα Σταμάτογλου 3, Βέλταος Γιοβάν- 
ταας 30, Ά θ .  θεο&ώρου 25, 'Αφοί ΣταϊκίΒαυ 1, Ζήσης Δημά&ης 1. 
Ν- Παλαμαύρας '/»ι Βασίλειος Γεώργογλου 1, Χρήστος Ματθαίου 1. 
Έλισσάβετ ΜουρσυκούΒα 1, Χορίκλεια Μσυρουκού&α 1, Χρηστός 
Φείδαρος 7a, Κ, Δεμερτζής 'Λ. Ά ρ- Ψαρράς θ, Πασχάλης Βονιατζής 
1, Δημήτριος Τριαντάφυλλου 1, Σταύρος Μερίκογλου 10, Γεώργιος 
Γΐαννόττουλος 10, Στέφανος Καραμανλής 3. Αθανάσιος ΚομρτίΒης
I, Κουτιά νας 3, Γ , Δάσκαλό πουλος 3, Αθανάσιος ΓΓάππσς ί, Χρή- 
ατας X"Κωνσταντίνος '/a, Σιέργισς Κάλφας 1, ΣννοικΙα Γαχχον- 
5ή — Γεώργιος Ψαρράς 8. Ιωάννης Καρυώτης 1, Α πόστολος Δα
νιήλ 1, Κωνσταντίνος Δανιήλ 1, Ίοιάννης Δανιήλ 1, Γεώργιος Κερ- 
γιλάνης Vti Γιάντσος Γρηγσρίου */»* Χρηατάκης Άμπατζής 1. ’Ελευ
θέριος Κατιώτης »/„ Ευάγγελος Κάτιώτης 7a, Αφοί Σαπουντζή 3, Χα 
τζηαντώνης Γκανέτσσυ 6, Δημητριος Λούμπας 7Τ, Στέφανος Βασι
λείου 1, Γεώργιος Χατζηβασιλείου V» Βασίλειος Χατςηβασιλείου '/»■ 
Παύλος Κυριάκος 1 ,, Αθανάσιος ϊερτλιάνης ί, Σταμπόλης Σιγγού- 
νας λγ, Δημήτριος Ψαρράς 7», Αθανάσιος Γκέρος 1. Ιωάννης Νε- 
ψρίδης 1. Στέφανος Κάργας 1. Παν, Κάργας 1, Γεώργιος Ταιρτσής
J, Δημήτρΐδί Λιόλογλου 3, Χ/>, Τοκαμάνης 1, Μιχαήλ Δημητρίου 3, 
Αφοί Τσότρα 10, Εύάγγελος θεο&ώσογλου ) ,  ’Απόστολος Παπα-

μόσχου Φιλοποίμην Βασιλείου 4, θεό&ωρος ΒαφειάΒης 3, Χρι
στόφορος ’Αθανασίου 3, Δημήτριος Αθανασίου 3, Χρήστος Ζερτλιά- 
νης I, Κ. Καφα&άρης 3, Άλέξαν&ρος Σιγγούνας 1, Παύλος Ναλμπών- 
της 1, Σταύρος Καραμιχάλης 1. Πασχάλης Ζώχαγλου 1, Δημήτριος 
Καρυώτης Γ. Γιάννης Σόλτας '/»■ Νικόλαος Καπνάς 3, Χρήστος Πσ· 
ριάζης 7,, Παν. Λούμπας 1. Μιχοήλ Χατζηστεργίου ΆνΒρέας 
Βέγγλης 3, Παναγ Κανδηλάπτης 7», Ευγενία ΤσικουρούΒα 1, Παν. 
Μπαμποθρας 7a, Δημήτρ. Κατσίκας 1, Κωνσταντίνος Ποριάζης '/„ 
’Αθανάσιος Ποριάζης '/». Χρηστός ΚωνσιαντινίΒης 2, Γιάννης Κων- 
σταντινίδης 1 . Κωνσταντίνος θεοχάρη Δημήτριος Ρωσσούδη 7». 
Γεώργιος Χρυσοβέργης 7a, Χρήστος Όρτακινός 7a, Ιωάννης Ανα
γνώστου 7a, Υιοί Μπούρα 1. Γεώργιος Καλβουρί&ης 3, Χριστόδου
λος ΚείμηλΒάκης 4. Χατζηνικόλας Μαγγίρας 2. Κωνσταντίνος Ά θα -
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ναοίου 1, Βασίλειος Τζαλσμάγχας ' Κωνσταντίνος Μαμούτσας '/*, 
Σταύρος Γιαλκουβάνη '/3. Νικόλαος Κεφάλας ■/*> θεοχάρης Ποριά- 
ζης ΐ. Γρηγόριος Καραγιάννης '/*. Δημήτριυς Καραγιάννης ‘/a, Π ά γ
κος Τούρττας l/t , Αναστάσιος Άτοστόλου ’ Γιαννάκος Δανιήλ '/*;» 
Αθανάσιος Δανιήλ ’Ιωάννης Τοσούνης 1, Αθανάσιος Σταυρά- 
κης :/5, Ιωάννης Καλμποόρης 1 ... X "  Αθανάσιος X"βασιλείου '/*> 
Χρυσόστομος Βογίατζής |f,, Λάμτος Κεσκίνης 1'a> ΕύάγγΕλος Έσκι- 
τζής 7a, Χρήστος Βαβούρας 1. Άνδρέας Δάγκας μ.,,  Νικόλαος Τε- 
πόγλου ’V,, Γιάννης Δεμερτζήςΐ,  Νικάλ, ’Λμπατζής 3, ΣταΟρος Νε· 
ράντζης 1, Λάμπος Βασιλείου ’/j ■ Δήμος Γιουβάνίαος “ Μιλτιάδης 
X ’ Νικόλος 1, Διαμαντής Χρηστάκης 7 , Θεόδωρος Σεκερτζης 3, Μό
σχος Παπαδημητρίου 8, Ίωάννι-ς Παίιαδημητρίου 1, Αθανάσιος 
Στούμπος 1 Σωτήοιος Κεσανλής '!lt ’Αριστείδης Ιωσήφ '/»> Περι
κλής 7ωσήφ Ευάγγελος ’ίωσήΐ ί, Γεώργιος Ράθης ί, Μιχαήλ 
Δημητρίου 7,, X ” Χριστόδουλος X" Γεωργίου I, Δημήτριος Πόσου I, 
Μόσχος Μαντζάνας 1, Νιιθκος Πα-ιιαδόπουλος 4, Στέφανος Μαλέ- 
της 4, Μιχαήλ Βογιατζής 1, Μποόμπα υίοί Πασχάλης Γαζοζτσής 
1. Γεώργιος Σικμάκογλου θ. Κωνσταντίνος Καρυώτης 1, X '1 Κων
σταντίνος X Ίωάννου 1, Χρήστος X 'Κωνσταντίνου 4. Θεόδωρος 
X 'Χρήστου ΐ .  Χρήστος X "  Κωνσταντίνου 4, Δημήτρ. Μαργαρίτης ■/,. 
Χρ Μπαρ πούρας ■/»■ Σταύρος Μπαμπούρας '/,» Χρήστος Άδάμ 
Διαμαντής καί Κων/νας Πακασταύρου 8, Γρηγ, Νεράντζογλσυ 3, Βασ. 
Χαρίτογλου Άνδρ. Χορίΐογλου 1- Συνοικία Ταιαρλά^.—Σταύρος 
Τσάγκος ΐ ,  X "  Μιχαήλ Τζαλαμάγκας 3. Ιωάννης Δεληντζόγλου 1, 
’Απόστολος Τσακίρης V,, Λάμιτος Δεληντζόγλου 1, Παναγιώτης 
Δεληντζόγλου 1. Ρώσκος X" Κωνσταντίνου ’/, Νικόλαος Δουλγκέ- 
ρης 3, Γεώργιος Γάτος 1 a, Στέφανος Σεϊτανίδης 30. ’Αντώνιος Δο· 
γάντζογλου l!ti Σταύρος Μήτκας 1 , Αντώνιος Γιαννάκης ‘.γ, Στώ- 
γιος Τσιτσιμάκας '/*. Παναγιώτης Τσιτσιμάκας 1, Βαγγέλης Τσι- 
τοιμάκας 1 f Χρήστος Τσιτσιμάκας 1, Πασχάλης Πέαγλου 3, Νέ- 
στωρ Πέογλου3, ‘Αγγελάκης Διάκουγλου 4, X ’ Σαθρός X ' ’ Βασι
λείου 3, Ιωάννης Δραγκόη ’/» Χρηστάκης Έλεκτσής 1. ’Απόστολος 
Έλεκτσής 1, Νικόλ. Κιργιλάνης 3, Χρηστάκης Εύαγγέλου 7Τ. Ά λέκος 
Ευαγγέλου I, Μεκτοή Ά ναστάς 3, Νικόλαος Κεσκίνης ’/a - Γεώργιος 
Χρυσοβέργης '/μ Σταύρος Τσορτσόρης 1, Αντώνιος Κεραμάρης 1, 
θεο&ωράκης Στογιάννου ’/ϊ( Σέμττος Δημητρίου 3, Ιωάννης Νικο
λάου 3, Νάτσικας Ιωάννης Τ, Ιωάννης Χαρίαμπόλης 4, Γεώργιος 
Μτταξεβάνογλου 8, Δημήτριος Γιοννάκη '/>■ Βασίλειος Δαμκαλής 3, 
Βλά'ίκος Δραγκόη 6, Βασίλειος X” Γεωργίου 30, Κόττας Δουλγκέ- 
ρης 1, Λάμπος Κωνσταντίνου l/j> "Αγγελος Γκρώζου 1, Ά θ .  Κατττσι'
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ριώτης Γεώργ. Ούζου v k l o  προ υλοΟς 3, Σταυριανός Γιουβάντσο- 
γλου V», Γεώργιος Γιουβάντσογλου 1/τ> Βαγγέλης Δημητρίου !, Σ ω 
τήριος Καραμπουναρλής 1, 'Αθανάσιος Καραμπουναρλής 1. Δημή- 
τριος Τριανναφύλλου !, Γεώργιος Γεωργαντάς Μιχαήλ Τζαλα- 
μάγκας I, Οικογένεια Κότιαλη I, Χωστής Χαΐρόπουλος ’/»· ΓΙ(τνα· 
γιώτης ’Αλεξάνδρου 3, Κωνσταντίνος ’Αλεξάνδρου ‘/,, 'Αντώνιος 
Καρατάνος 1, Στέφανος Άγιάπουλος ■/,. Σιμός Τζαλσμάγκας ‘/,, 
Παναγιώτης Τζαλσμάγκας I, Παναγιώτης Εμμανουήλ ίΖεγκίνης) 50. 
Μιχαήλ Εμμανουήλ Ζεγκίνης 10, Νικόλαος ’Εμμανουήλ Ζεγκίνης 10, 
Δημήτριος Διάκου 1, Βαγγέλης 'Αθανασίου 1. Παναγιώτης Γεωρ- 
γούδης 6, 'Αθανάσιος Γεωργαχούδης 1 , Δημήτριος Τσάγκου */a. Α θ α 
νάσιος Μπαξεβάνης 3, Γεώργιος Καραγιάν νογλου 1, Δημήτριος Τσο
μπάνης 3. Ξανθή Σεϊτανί&ου 3, * Αγγελική Δουδακμάνη 1, Μόσχος 
'Αποστόλου 1, Ζήσης Καμπασακάλης 10, 'Αθανάσιος Άμπατζής 4, 
Δημήτριος Βακιρτζή 3, θεοχάρης Ταχτσής 3, Παναγ. Σωτηρίου 1, 
’Απόστολος Γκουγκουζέλης 1, Δημήτριος Γιουτυόγλου 1, Κατίνα 
Μαμμή 1, Δημήτριος Κουρουτζής ι/„ Γκίδελης Καραγιωτάπουλος '/τ, 
Γεώργιος Γισυνανλής ’Απόστολος Στολίδης 3, Σννοικία Ζιν- 
τζιΰ̂ ·ή.—Παναγιώτης Γρηγορίσυ ‘ΙΊ, Σταύρος Γρηγσρίου Γραμμέ
νος Μόσχου 1, Θεοφάνης Μόσχου 1, ’Αλέξανδρος Μπαλαμπούρ- 
6ας */, Θεόδωρος Σπόρου 6, Πέγιος Δημητρίου 3, Γεώργιος θ εο δ ώ 
ρου 6, Ευθύμιος Βασιλείου 6, Μόσχος Σαράκογλου 3, Βασίλειος Σα- 
ράκογλου %, Δημήτριος Πέτκου ’/»> Σταμπόλης Δημητρίου */*f 'Από
στολος Έλεκτσής ■/*, Μιλτιάδης Κοογιουμτζή 1, Βασίλειος Μιλτιά- 
όου 1, Δημήτριος Χρήστου V». Γεώργιος "Αγγελος 1 ,, Δημήτρ, Γεω ρ
γίου '/»* Κωνσταντίνος Τόλας 1, Μέοτωρ Σωτηρίου I, Στρατής Μου- 
τάφης 1, Ά θα ν. Μουτάφης 1, Νικόλ. Τζέλλας I, Εϋάγγ, Τζέλλας 1, 
Μιχαήλ ’Αντωνίου Χρηστάκης Ντιάκου 1/t , Δημήτριος Δήμου1',, 
Σταύρος Δελημπαλντάς 1, Ευάγγελος Δελημπαλντάς 1, Γεώργιος 
Σταύρου Πέτρος Σταύρου 1, Δήμος Παναγιώτου 6, Άργύρης 
Μιχαήλ 1, ’Αθανάσιος Άργύρη V, Άρχονιής Διαμαντή ljit Γεώργιος 
Σιβίκης Κωνσταντίνος ’Αλεξάνδρου Γεώργιος Παναγιώτου 
1, Παναγιώτης Κωνσταντίνου 1, Στέφανος Κωνσταντίνου ι/τ> Ευάγ
γελος Ίωάννσυ '/Τ. "Αθανάσιος Ραγίας V,, Δημήτριος Φανώλης 
■/3, Ευάγγελος Βοΐνόγλου 1, Ευάγγελος Κωνσταντίνου 1 ζ ,  Ράλλης 
Πέτρος 3. Κων/νος Πέτρου μ/,, Γρηγόριος Δήμου 15, Ζαχαρίας 
Μπαξεβάνης 3, Εύάγγελος Γεωργάκη V,. Μάρκος Γεωργάκη 1, 
Γεώργιος Ναλμπάντη 1, Δημήτριος Ναλμπάντη 1. Κωνσταντίνος 
Πτιάκου 1, Λεωνίδας και Δημήτρης 1, Λάμπος Καραζώης 1. Θεό
δωρος Χρήστου 1, Δημήτριος Νικολάου 1, Δημήτριος Έλευθέρη 1,
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Νέτος Έλευθέρη 3, Παύλος Βαο.λείου '/31 Πέτρος Μπαξεβάνης 1, 
Δηιιήτριος Χρήστου Δημήτριος Ζαννής Αθανάσιος Μαντζαρί- 
&ης 1, Κάλισς Μαρτίνης "/Π, Αριστείδης Δίγκας 1, Αντώνιος Ού· 
ζοΰν—Στάγκου Βασίλειος Σίμογλου 3, ’Αθανάσιος Μάρτσου 3,
Γεώργιος Στουγιάννη 1, Γεώργιος Δάγκας 4, Σίμογλου Αθανάσιος 
Vjb Γιάννης Παλούκας 1, Χρηστόκης Τσολάκης Δημήτριος Πούν- 
τοογλου 3, Κωνσταντίνος Ποθντοογλου 1. Αθανάσιος Σιμττσή */*. 
Δημοσθένης Έλευθέρογλσυ 1, Γεώργιος Μπεχτσής 1, Δήμος Γκουν- 
τιανά ■/a| Στογιάννης Δεληκάρσγλου V Βαρσάμ Γσαοΰς I, Δημή- 
τριος Α γγέλου Γεώργιος Αγγέλου ‘/,, Πα π α χριστώ δούλος 3. 
Αθανάσιος Τσαρεκτσή 1 Θεά&ωρος Βογιατζόγλου 4, Νικόλαος 
Βογιατζόγλου ’/τ, Ευάγγελος Σινάπης I, Δημήτριος Εάαγγέλαυ 1, 
Αθανάσιος Εΰαγγέλου 1, Νέστκρ Εύαγγέλου 1, Κωνσταντίνος Κά- 
πηλας 1, Γεώργιος Κωνσταντίνου 1, Πασχάλης Δεληντζάγλσυ 1, 
Νικόλαος Δεληντζόγλου I. Γσομτάν Παρασκευα 1, Ίβάν Ζαγκόρ 
’/», θα νά ς Ζαγκάρ 1 τ, Νικόλας Ζαγκόρ ’./*ι Πάτιπος Βογιατζής I. 
Δελη—μήτη ι/=ι Βασίλειος Δογάντζογλου */*, Σερμπέζ Βαγγέλ ιί„ 
Παναγιώτης Κύρογλου 6. Θεόδωρος Δουλγκέρης 1. Βασίλειος Καρα- 
κεχαγιάς 3, Γιουβάνογλου Χρηστάκη 7a, Νικόλαος Πάλλσς 3, Α π ό 
στολος Πάλλας 3. Ιωάννης Ναλμπάντης 3, Παπαδημήτρης 1, Ά θ .  

Τσαρεκτσή Δημήτριος Τσαρεκτσή Άργύρ Γκαι&ατζή 1. Ά θ .  
Σφαρέγγας '/,, Θεόδωρος Γκουντίνης 1Γ Γιάννης Γκουντίνογλου 7*. 
Γιάγκος Μανάκας 'jt, Στέργιος "σίνάρη 8, Πασχάλης Τσι.νάρη 1, 
Σταύρος Π&τράκογλου i/t, Πέτρος Γκουντίλογλου '/π Κουτιάν Γκουν- 
τίνογλου 1, Βαγγέλης Γκουντίνογλου 1, Γεώργιος Δογάντζογλου 1, 
Κιοιλιοΰ Γιάννης 1 , Στογιάννης Δημητρίου 1, Σταύρος Καζάκης '/■■ 
Δημήτριος Κύρογλου '/», Στογιάννης Σλάβογλου !, Παναγιώτης 
ΓοΟτας 3, Χατζή θεοχάρης t, Γεώργιος X" θ ε ο χ ά ρ '/,, ’Απόστολος 
Ρακιτζής 1, Ιωάννης Καραμανούόη Κωνσταντίνος Τοόρττας 1 a, 
Πάγκος Βεζάζης 3, Γεώργιος Σαντζάκ : ζ, Εύάγγ&λσς Μττοσμάς 1, 
Αντώνιος Μποσμάς 1, Αθανάσιος Παραμάνας Ιωάννης Τσαρλή 
6, Παύλος Δημητρίου 1. Χρηστάκης Δημητρίου ’/τ- Νικόλαος Α θ α 
νασίου 1 , Ευάγγελος 'Ορφανά; 7S, Δημήτριος Δεληκελόγλου 1. 
Μανάκας Γεώργιος '/,. Αντώνιος Αθανασίου 1, Πέτρος Γεωργίου 
■/,, Βαγγέλης Τούρνας '/,, Δημήτρ. Μακαχτοής ι/ίϊ Δημήτρ. Δεληκά- 
ρογλου 3, Τοίτοΰζ Άντών 1 γ. Πασχάλης ’Αραμπατζής */„ Νικΰλ, 
Σίβογλου l/a, Απόστολος Σίβογλου V, Παναγιώτης Σίβογλου ■/*> 
Τοπούζ Γεώργιος 1, Ναλλή Βαγγέλης Σννοιχία Παζάύ— ΒεϊΑή. — 
Γεώργιος Γιουβάντσου 1, ’Αφοί Γιουβάντσου 3, Νικόλ. Καρακόλιας 
]/3, Παναγιώτης Δαοΰόογλου '/a. 'Ιωάννης Κοπαράνης 3, Σωτήριος
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ΔημηϊρΙου 3, Κυριάκογλου ’Αδελφοί 10, Γεώργιας Δεμερτζή 3, Χα- 
ρίτων Χρηοτάκης Μιχ. Δημητρίσυ 7*. Άθαν. Χαρίτου Άνδρ. Χα- 
ρίτου Βασίλ. Καβάζης 4, Νικόλαος Μπαξεβάνης 3, Κων/νος Μα- 
κάζης Δημήτρίος Δεγκαλπάκης 1 Σταμάτης Δεγκαλπάκης 1, 
Χρη&ίάκης Δ εγκσ\ ιτάκης  7, θ ε ό δ α ρ ο ς  Ν αλμπάντης  Ά , Σ ΐώ γα?ς  
Σταμάτης 1, Ιωάννης Καπσράκης ’ή, Γιάννης Κυριάκογλου '/^Βαγ
γέλης Κυριάκος 1, Κϋρσς Χαρίτογλου 1, Χατζηγεώργης Ναζίρης 
Θεόδωρος Στάγκου 4, Α πόστολος Καρβσυντζής 7*. Συνέχεια Για- 
χονδτ}— Ίαάφ* — Παναγ, Μαυρομμάτης 1, Μενέλ. Μαργαρίτης 5,Δημ. 
Πέγιος'/,, Γεώργιος Τσακίρης ’/„ Λεωνίδας Πανάρετος Νικό
λαος Δαμκαλής ’/j, Κ, Λάμπου %, Π Ζάχογλου 7«. Σταύρος Ά λα - 
τ5ς  ι/3, Γεώργιος Στρατής 7ιί Συνοικία Kiongov.— 'Αθανάσιος Καρ- 
βουνεζής 1 f j, Βασίλιος Στώγιου V*. Νικόλαος Κεσιάγλου 3, Χρήστος 
Βοβοτίνης 3, Γιάννης Δημητράκη 1, Νικόλαος Γκάντσου 3, Θεόδω
ρος Νικολάου 1. Θεόδωρος ΉλΙα 1, Αθανάσιος Ράίκος 7 ,ι  Ιωάννης 
Ράΐκος Ί „  Παναγιώτης Γκράζος 1, Αθανάσιος Τζιλιάσκος 7ϊη Μό
σχος Κάκκαρης 8, Νικόλ, Παρούσης 1, Γεώργιος Κώοτα 1 Α θα νά 
σιος Τσινάρης 1, Δημήτρίος Αθανασίου '/,* Παναγιώτης Δούσκας 
J/ji Γεώργιος Πέογλου 1, Παναγιώτης Δεληβαλτάς 1, Θεόδωρος 
Γιοβάνη 1, Δημήτρίος Δανιήλ 1, Γεώργιος Καρακεχαγιάς 7.-» 
Δητήτριος Κασάπης 1. Δημήτρίος Παλαμάρκας ΐ, Θεόδωρος 
Καδίκκας 3, Ιωάννης ΜανδαλΙδης 3, Χρηστάκης Δάγκας 3, Δημή- 
τριος Χ"Πεντή 8, Γεώργιος Δεληγκιαούρ 6, Δημήτρίος Γιουβάν 1 
ΓΙασχάλης Στωγιάν 3, Παν. Χατίηπενιή 1, Ζήσης Χατήηττενΐή ΙΓ 
Χρηστός Γιία'ίδατξής 1, Γεώργιος Γκα'Ιδατζής 1, Απόστολος Στα- 
μάτσγλου ΐ, Σταμάτης Αποστόλου 1, Μιχαήλ Κώοτα ’Αναστά
σιος Κώστα Βασίλ^ος Πιΐόλια I, Θεόδωρος Νσρίνης 1 , Ιω ά ν
νης θεο&ώρου 7 „  Ιωάννης Καρλιώίης 1, Μαριγώ Κάκκαρη 1. 
Ό  άνω πίναξ άθροισθέίς ύπό τής συντάξεως φέρει σύνολον 1590 λιρών.

Πλήν τώνάνωτέρω εισφορών είσεπράχθησαν διά τοδ αύτοΰ κα
ταλόγου καί γρόσια 66.9Ϊ8 καί πανάδες 36. Ό  Μητροπολίτης Φιλά
ρετος συνεισφέρει άλλα 1.07! γρόσια. Έ ξ  είοπράξεως διά τοΰ άνω- 
ιέρω καταλόγου γρόσια Π 2.959, Αί έργασίαι τής οικοδομής τοΰ 
νέου διδακτηρίου ήρχισαν πυρετωίώς καί περί τό τέλος του 191! 
άνηγέρθη ή τοιχοποιία. Ούτως ύ πόθος τοΟ συλλαβόντος πρώτου 
τήν ιδέαν τής άνεγέρσεως τής σχολής ταΰτης άειμνήστου Μεθοδίου 
έκπληροΰταΐ. Έ νώ  ΰμως δλη ή οικοδομή μεγαλοπρεπής έ&έοποζεν 
όλοκλήρσυ τής πόλεως έλειπεν ή στέγη της, &Γ ήν άργότερον πολ
λούς πάλιν κόπους κατέβαλσν, ώς θά ίδωμεν, οί τά κοινοτικά δια- 
χειριξόμενοΐ. Ενταύθα, σημειωτέον, ότι πλήν τών άνωτέρω άμεσων
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εισφορών ύπέρ τοΰ νεόδμητου διδακτηρίου, άπό έτών, έκαστος ιών 
κατοίκων Διδ/χου καί περιφέρειας, συντάσσων έν τί| Μητροπόλει 
διαθήκην τής περιουσίας του, διέθετε μέρος αότής ύπέρ τών σχολείων 
Διδ/χου κατά τήν πρσαϊρεσιν του, δπερ δαπανώμενον τότε διά τάς 
άνάγκας τής έκπαιδευσεως συνέβσλε τά μέγιστα εις τό νά δη- 
μιουργηθσΰν περισσεύματα τής Κοινότητος διά τό σκοπόν τής όνεγέρ- 
σεως τοΰ διδακτηρίου τούτου. ΤοιοΕίον πίνακα εΰρομεν καί ευχαρί
στως καταχωρούμεν ένταϋθα : 1889. Ιωάννης Μόσχου λίραι 4, Βα
σίλειος Τσιλίκης 3, "Ελένη θεοδώρυσ 2. 1890. Μενέξης Χριστοδού
λου λιρ. 1, Νικόλαος Δρόσογλου 4. 1891. ’Αθανασία Βοόλκου λίρ. 
V,, ’Αθανάσιος Γιάννη “/3, Μαρία Χατζή δημητρίου γρόσ. 560. 1892. 
Κυράνα Στώγιου γρόσ. 50, Γιοβάνης Πάντσος 10, Χατζηκωστής Πετοό- 
γλουλίρ. 1. 1893, θεόδ. Χατζηγεωργίου λίρ. 1, Λάμπος Μανοΰση 1. 
1894. Ειρήνη Βασιλείου λίρ- 1, Ζωίτσα Διαμαντή '/}, Παναγιώτης 
Τσικούρας 5, Παοχώλης Κάκκαρης 2, Φανίτσα Μιχαλάκη γρόσ. 50. 
1900. Δημήτρισς Μανάκας γρόσ, 40, Άθαν. Ζλατώνη μετζίτια 2. 
1903. Νέσος Ά μπατζής λίρ. 2, Ν Λισυλιοΰδης είκοσ. 8, Γεώργιος 
Γεώργιος Ίωάννου λίρ. Πέτκσς Λυμπέρης 1, Βελίκου Γεωργίου 
3/,. Νικόλαος Τσάγκου 1. Χαριτος Άνδρέου 4, Αθανάσιος Σιμού 
'/j, Νικόλαος Γεωργίου 5 κιλά σίτου. Άνδρέας Κωνσταντίνου γροσ. 
165, "Ελένη Νικολάου λίρ 2. 1904. Διαμαντής Δημητρίου είκοσ. 4,
Δημήτρισς Κάκκαρης λίρ, 2, Πετράκης Δημητρίου είκοσ. 2. 1905. Κα- 
λούδα Ευαγγέλου είκοσ. 2, "Αλέζω Εύαγγέλου είκοσ. 2, Βασίλειος 
Άλγιαννάκης λίρ, 150, Βουλκακσς Στώγιου συν άγματα τοΟ Σκουρ- 
τοχωρίου. Οΰτω λήγει ή περίοδος 1908 —1912 μέ πραγμαιοποίησιν 
τοΰ όνείρου τών κατοίκων, άνεγέρσεως δηλ. τοΰ ώραίου διδακτη
ρίου. ΰπερ σήμερον τιτλοφορείται Α Δημοτικόν Σχολεϊον Διδ/χου.

He<ra)iti?cdt> Σχολεϊον 1 9 0 8 —1 9 1 2 .  — 190 8 -1 9 0 9 .  Δημήτριος 
Φλωρής, Νικόλαος Πετσόγλου, Γεώργιος Βαφειάδης, Γεώργ. Δασκα- 
λόπουλος, Χρ. Κεσκινίδης, "Ελεωνώρα παρθεναγωγός, Κατίνα Σκίζα 
νηπιαγωγός, Βικτωρία Δημητρίου, "Ασπασία Τσαβδάρα, Μαρία Μι
χαήλ. 1909 —1910. ΓΊικόλας Πετοόγλους, Γεώργ. Βαφειάδης, Γεώργιος 
Δασκαλόιτουλος. Γεώργιος Ρωμαΐδης, Γεώργιος Δημητρακόπουλος 
'Ασπασία Τσαβδάρα, Βικτωρία Δημητρίου, Μαρία Μιχαήλ, 1910 — 
19! ί. Νικόλ, Πεΐσόγλους, Γεώργιος Βαφειάδης, Γεώργιος Ρωμαΐδης, 
Παν. Μσρσμμάτης, Π. Κρυσταλλίδης, ‘Αθαν. Κουρτίδης. 1911 1912-
Νικόλ. Πετοόγλους, Γεώργ. Βαφειάδης, Γεώργ. Δημητρακόπουλος, 
Παν. Μαυρομάτης, Μαρία Μιχαήλ, Ευάγγελος Νεστορίδης, "Ασπα
σία Τσαβδάρα. Άδελφαί Γιαννοπούλου, Κατίνα Τσαβδάρα,

‘Εφοοοόημογέβοντες έχ jie ρ tie ί j i  ίς , — Γε ώρ γιος X α ζιβα ρ σ ά νη ς,
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Παν, Έυμανουήλ (Ζεγκίνης), Β. X" ΊωΑννου, ΓεώργιοςΧεκίμογλους, 
Στέφανος Σεϊτανίδης, Δημήτρ. Ψσλτόιτουλος, ΕύστΑθιος Καβάσιλας, 
Β. Χαζιρβασάνης, Β. Χατζηγεωργίου, Όδυσσεΰς Κωνσταντίνου, Ευ
άγγελος Γίουρτοόγλους καί Ζ, Δημάδης.

Περίοδος έκτη 1912—1919.

Ή  περίοδος αϋτη ύπήρξεν ή πλέον ταραχώδης όλων τών άλλων, 
άπό άπόψεως έκπαιΒευτικής καί πολιτικής, Απέβη 6έ όλεθρία διό τήν 
κοινωνίαν Διδ χσυ καί περιχώρων, Αλλά καί δ»' όλόκληρον τήν Θρά
κην. Αί Αλλεπάλληλοι καταστάσεις, τάς όποιας έδοκίμσσε τό Διδ/ 
χον, διά τών συνεχών άνακαταλήψεών του ύπό τών Βουλγάρων καί 
Τούρκων, έπέφερον πανιχόν άφάνιαστον εις τούς κατοίκους, δηώ- 
σεις, καταστροφάς, έκβιασμούς, έςορίας, φυλακίσεις, έκπατρισμσός, 
δολοφονίας κ.τ.λ. Κατ' άρχήν ό κηρυχθείς πόλεμος τών τεσσάρων 
Βαλκανικών κρατών κατά τής Τουρκίας, ένομίσθη άπολύτρωσις. Δι- 
αρκοΰνιος όμως είσέτΐ τούτου, ή πόλις έδρκίμασεν άγωνίας άψαν- 
τάστους. ‘Η Βουλγαρία έπιθυμοΟσα να ίκανοποιήση τήν κατακτητι
κήν βουλιμίαν της καί προοαρτώσα δλας τάς χώρας εις αάτήν, έ&η- 
μιούργησε νέον πόλεμον, τών όποιον είχε προσχεδιάσει. Καί ναι μέν 
έλαβε τό προσήκον σύιη μάθημα άπό χήν Ελληνικήν λόγχην καί 
κατερρακώθη ήθοίώς, πλήν &μως ιά μέρη ταΰτα έδεινοπάθησαν και 
θά έθρήνει. ιό Διδ χον θύματα τής θηριωδίας της, ώς συνέβη εις άλ· 
λας πόλεις τής Θράκης καί δή είς ' Αδριανούπολιν καί Κάραγατς, άν 
τά γεγονότα Βέν έξειλίσσοντσ ραγδαίως, Ά λ λ ’ άς άρχίσωμεν άπό 
τήν πρώτην ήμέραν ΐής κηρύξεως τού Βαλκανικού πολέμου καί χρο- 
νολογικώς άς άφηγηθώμεν τά γεγονότα, δπως τά ένθυμούμεθα, διά 
νά καταλήξωμεν είς τάν κύριον σκοπόν μας, ‘Η Βιέλέυοίς &ικ μέοοο 
τοΰ Κούλελη— Μπουργάζ, τοΰ Αειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
Διαδόχου τότε, προερχομένσυ έκ Κωνσταντινουπόλεως καί κατευθυ- 
νομένου είς Βουλγαρίαν, ένομίσθη ώς άπλή έπίσκεψις τών ιαματικών 
πηγών τής χώρας ταύτης καί δέν άπεΒόθη είς σύναψιν στρατιωτικής 
ουμμαχίας τών τεσοάρων Βαλκαν.κών κρατών κατά τής Τουρκίας, 
‘Ό τε  κατά τά έτος 1912 έξέσπαοέν ό πόλεμος, τόιε Απεκαλύψθη ό 
σκοπός τής έπισκέψεως ταύτης. Τά Βουλγ, στρατεύματα έφθοσαν 
είς ΔίΒ χον και έκεΐθεν μέχρι Ταατάλτζας, όποστηριζόμενα ύπό τοΰ 
ΈλληνίκοΟ στόλου, μή έπιτρέψαντος Αποβάσεις Τουρκικού στρατού 
έκ Μ. ’Ασίας. “Αλλως ή θέσις τής Βουλγαρίας θά ήτο όδυνηρά. 
Παρ' όλον δμως τούτο ή βουλγαρική δολιότης δέν έμεινεν άδρανής 
και άπό τάν Δεκέμβριον Ακόμη τού 1912 ήρχισεν έκδηλούμενος ό 
μισελληνισμός καί αί διαθέσεις της. Τήν 2$ην Δεκεμβρίου, δευτέραν
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ήιιέραν τών Χριστουγέννων, μετά τήν θείαν λειτουργίαν συνήθροισαν 
πάντας τούς "Ελληνας Διδ/χοο 6ι' άγγσρείαν πράς καθαρισμόν τών 
όδών έκ τών χιΰνων καί δπως ήσαν μέ έορτινήν περιβολήν έδωσαν 
είς αύτούς πτύα. Τά βλοσυρά βλέμματά των πράς πάντα άποπειρώ- 
μενον νά διαμαρτυρηθή άπε&ήλουν ότι εϋρίσκετο πρά άδυοωπήτου 
κυριάρχου δυνάστου καί ούχι πρό έλευθερωτοΟ, ώς ένομίοθη άφελώς 
ύπό Τών κατοίκων. Κατά τήν ϋναρξιν πάλιν τού έτους 1913 ή τοιαΰτη 
συμπεριφορά ήρχισε περισσότερον νά ΐκτρσχύνηται, διότι άμέσως 
ήξίωσαν τήν παράδοσιν μιας τών έκκλησιών καί έδόθη ή έκκλη· 
σία τής Παναγίας κατ’ άνάγκην, ή δέ συμτιεριφορά των άπέναντι 
τών 'Ελλήνων ήτο περιφρονητική, υβριστική, αυτόχρημα έχθρική. 
Έπηκολοΰθησαν πιέσεις ποίκίλλοιΐ και τέλος κατά τήν κήρυξιν τοΰ 
Έλληνοβουλγαρικού πολέμου ή προσχηματική καταπολέμησίς των 
κατά παντός Ελληνικού κατέληξεν είς έμφανή άγριον διωγμόν. 
Έδεινσπόθησαν κοί έφυλακίοθησαν άτομα Διδ/χου καί περιχώρων 
άνευ ούδεμιάς αίτιας. Έψυλακίοθη καί έραβδίσθη ό υποφαινόμενος 
είς φυλακήν όπισθεντοΟ Μ. Τζαμιού καί ύπέατη, μεϊραξ ε!οέτι, πιέ
σεις και ξυλοδαρμούς, διότι έφωράθη έχων έφημερί&α ‘Ελληνικήν 
τήν «Μακεδονίαν*, τήν όποιαν έπεδείκνυεν εις τούς ένταΟθα “Ελλη
νας, γράφουσαν ΰτι ή Καβάλα καί Δράμα θά δοθούν είς τοΰς"Ελ- 
ληνας κατόπιν ουναΐνέσεως τού Κά'ίζερ τής Γερμανίας, Ό  τοπστη- 
ρητής τού Μητροπολίτου Φιλαρέτου, άρχιμανδρίτης Πατρίκιος, κατελ- 
θών εις τό Διοικητήριον νά ένεργήση διά τήν άποφυλάκισιν έμοΰ 
καί τοΰ ίερέως Κουφοβούνου Παπαθανασίου, κοτηγορηθένιος δτΐ 
κρύπτει όπλα και έπαναστατεΐ κατά τής Βουλγαρικής κυριαρχίας, 
δχι μόνον δέν κατώρθωσε τίποτέ, άλλα καί άπεπέμφη ύπό του Slot- 
κητοΰ κατά τρόπον άποίσιον. Καθυβρίζοντο πάντες, διότι δέν έγνώ- 
ριζον τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν καί τέλος μετά τήν έπονείδιστον 
ήτταν των έπρόκεπσ νά προβοϋν εις άιταγωγήν 31 όμηρων έκ Διδ/- 
χου, έν οΓς καί ό υποφαινόμενος, ώς κατεδείχθη έκ μιας όνσμαοτι- 
κής καιαστάσεως άναγροφούσης τά όνόματα τών άποχθησομένων, 
οΐτινες θά εΤχον τήν αύτήν μέ τούς Άδριανουπολίτας καί Καραγα- 
τσινοΰς τύχην, ριφθέντας δεαμίους διά συρμάτων έκ τής γέφυρας 
Μαροτσίων, άνά δέκα, εις ιών "Αρδαν, δπου έδραν οίκτοόν διά πνι
γμού θάνατον. "Ηθελαν έπίοης νά δηώσουν και νά πυρπολήσουν 
τά Διδ/χον. Νά σφάξουν καί νά καταστρέφουν. Ευτυχώς δέν τό 
καιώρθωσαν, διότι ή προέλασις τού'Ελληνικού άγήματος ναυτικού 
είς Κορνοφωληάν, ήτο ραγδαία καί ή άνακατάληφις τής Θράκης ύπό 
τού Τουρκικού στρατού έτιίαης. Ούτως έσώθη ή πόλις κσΐ δέν ύπέ- 
στη όσα ή Άδριανσόπολις, Καρογώτς, Δοξάτον, Σέμμαι, Δράμα,

«ΘΡΛΚΙΚΛί Yi
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Πμόσνίκ (Σκοΐοΰσα/ κ.τ.λ. Ύπά τοιαύτας έπομένως αρνβήκας του 
έτους 1912— 1913 εύλογος και &ίκοαολογημένη ήτο ή μή κανονική λει
τουργία τών σχολείων. Οί όλίγοι άπομείναντες διδάσκαλοι διά τήν 
'Αστικήν Σχολήν έτύγχανον διοιρκώς, οπό τήν άπειλήν άνεπιθυμήτων 
έπισκέψεων τών Βουλγάρων καί έφοβοόντο πάντοτε τήν Βουλγα
ρικήν δολιότητα, καί είχαν δίκαιον, διότι ήσαν έκ τών προγΐγραμμέ
νων. Δ4ν ήνείχοντο νά λειτουργή σχολεϊον 'Ελληνικόν, έψ’ ΰσον τΰ 
μέρος τούτο έ κυριαρχείτο οπ’ αύτών, άνσμενόντων εύκαιρίαν έκδι- 
χήσεως κατά τό τΐρότυπον τής Άγχιάλου κοί Πύργου. Εότυχώς δέν 
τΡ κατώρθωσαν. Επειδή &έν ύπήρχον ένταϋθα Βούλγαροι έζεμαΐ- 
νοντο διά τήν έλλειψιν ταύτην κα! ΰβριζον χυδαίως τούς κατοίκους. 
Ό  φανοτισμός των έκορνψώΒη μέ τά γεγονόβρ Κιλκίς, Λαχαιά καί 
Δοϊράνης καί έλύσσων πρός έκδίκησίν. "hi Ελληνική κατά τοο Βουλ
γαρικοί) στρατού νίκη άνεπτέρωσε τήν Τουρκίαν καί έδωσεν εις αύ- 
τήν τήν εύκαιρίαν, μέ τήν ύποχώρηοίν τών Βουλγάρων, νά κατα
λάβω άμαχητί δλην τήν Άνατ. Θράκην καί νά φθάση, μόνον μέ δηώ- 
οεις καί πιέσεις κατά τοΰ Ελληνικού στοιχείου, είς τάς δχθας τρο 
"Εβρου. Έπεριμενεν ό δυστυχής λαός άπολύτρωαιν έκ τών Βουλγ. 
άνΰχων καί περιέπεαεν εις άλλην συμφοράν. Τήν μήνιν τών Τούρκων. 
Κατά τήν διάρκειαν τής προελάσεώς των ώπό Ταατάλτζης μέχρις 
"Εβρου, μέ τά δπλα άνηρτημένα, άντιστάσεως μή οΰσης, προέβαι- 
νον, εις παντοίας βιαιοπραγίας κατά toG ΈλληνίκοΟ στοιχείου, μέ 
τήν πρόφασιν, ΰτι ό Τουρκικός λαός ύπέστη δηώσεις κατά τον Βουλγ. 
πόλεμον καί έπρεπε τώρα ό Ελληνικός λαός νά πληρώση οσα ή 
Βουλγ. θηριωδία διέπραξε. Τάςώμότητας τών Βουλγάρων τάς έπλή- 
ρωσαν μέ τό αίμα των οί ’Έλληνες κάτοικοι τής Θράκης καί έλεγαν 
οί ΤοΟρκαι δτι ήσαν καί οί μέν καί οί δέ άπιστοι, ένφ τάσην ώψειλον 
πρός τήν Έλλά&α εύγνωμοσύνην, διά τήν εϋκοιρίακήν άνακατάλη- 
ψιν τής Θράκης καί τήν έπανάκτησιν τών έδαφών, έν εΤδει περιπά
του άναψυχής, χάρις εις τά Ελληνικά όπλα. Έπεδείκνυον άποτρο- 
ιιιασμόν κατά τών βανδαλισμών τών Βουλγάρων έναντίον τοΰ όμο- 
νενοΰς στοιχείου καί τοΰ Τουρκικού καί δμως μετ' οϋ πολύ, συνα- 
δελφωθεΐσα ή Τουρκία μέ τούς Βουλγάρους άπετέλεσαν δύναμιν 
άζιάλογον κατά τής εύεργετησάσης άμφοτέρους 'Ελλάδος. Καί πέ
ραν μέν τοΰ "Εβρου τοιαύτην διαγωγήν καί χειροτέραν έδειξεν ή 
Τουρκία άγνωμονοϋσα, άν καί δέν εΐναι ευκαιρία ν' άναπτύξω έν 
ττλάτ&ι, άρκούμενος εις άπλήν άψήγησιν τών ζοφερών έκείνων ήμε- 
ρών καί ιήν σημείωοιν τοΰ άποτροπαίου έγκλήματος δτι χωρικοί 
τών άπέναντι τού “Εβρου χωρίων έκάηααν μέ τάς οικογέ
νειας των έντάς φούρνου ή έζωγρήθησαν δπΰϋ εΐχον προσωρινής
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κατσφύγει, Επί τώ άκούσματι τύΰν όμοτήτων, ή καΐΑοτασις δμως ή 
δημιουργηθεΐσα Ενθεν τού Έ βρου ύτήρξε τρομακτική καί διά Τούτο 
Α πληθυσμός τού Δι5/χου, τών περιχώρων καί τών προσφυγόντων 
Ενταύθα, εύρ&θεις πρό διλήμματος καί Εν ΕσχΑτη Απελιχισίςι 6Εν 
ίγνώριζε ποιαν Αδόν νά άκολουθήστι. Νά προχωρήση πρός Βουλγα
ρίαν και νά είσΕλθη Εντός αύτής ; θ ά  εϋρισκενώμήν τήν σκληρότητα, 
ίσως καί τήν μσχαιραν τού κομιτατζή Εκμανέντος διά τήν Έληνι- 
κήν προέλαοιν. Μά παραμείνη καί νά ό&ηγηθή ώς πρόβατον Επί 
□φαγήν τών ΕκμανΕντων Τούρκων Επίτή Επιτυχία προελΑσεώς τω ν; 
Μά Ακολουθήοη τήν πρός Νότον όδόν πρός συνάντησιν τοϋ Έ λ λ η  
νικοΟ στρατού ; Τί θά εϋρισκε κατά μήκος τού Έβρου Επί τής όδοΰ 
πρός Κορνοφωληάν , "Ολα ήσσν Εροτήματα. τά όποια εΐχον τούς 
κινδύνους των άναμφιοβητήτως. Τά καλύτερον ήτο ίσως ή πρός τά 
Σουφλί αγουσα, Αλλ' Εάν είχε φθάοει 6 Τουρκικός στρατός Ενωρί- 
τερον τής Αφίξεως του συρφετού ; Έ ξαλλοι δθεν οί "Ελληνες Διδ/- 
χου μετά τών Εξ "Αν. Θράκης προσφύγων, Εοπευδον άουναισθήτως 
μέχρις Όρτάκιοΐ, διά νά σταματήσουν Εκεί καί Επιστρέφουν μεθ' 
ήμέρας τινΑς, Εν μέσιρ μυρίων κινδύνων, εις Διδ/χον. Πρός καλλιέρ
γειαν τού αισθήματος Ασφαλείας κοι πριν ή διέλθουν οι Τούρκοι τήν 
Επί τού "Εβρου Εθνικήν γΕφυραν (Ναφα—κιοπρουσού), εσπευσεν 6 
ιατρός Εύστάθιος Καβάσιλας, σεβάσμιος πλΕον καί τουρκομαθής, νά 
μ&ταβή εις Μικροχώριον, δπου ήσαν αί προφυλακαΐ τών Τούρκων, 
καί νά δηλώση εις αύτοΰς δτι οί Δι5υμστειχϊται Αναμένουν γρηγο- 
ρώτερον τήν είσοδόν των, διότι φοβούνται τούς κομιτατζήδες, Αν 
καί Ελάχιστοι Εμειναν 'Έλληνες Εντός τής πόλεως Τούτο διότι ή κα- 
τάληψις ήχο προτίμωτΕρα τής άβεβαιότητος καί τής αναρχίας. Λαμ
βάνει άπάντησιν παρά τών Τούρκων δτι κυριεύεται ή πόλις συνί- 
στοΰν δέ ούτοι ήρεμίαν καί ύπστ&γήν. Αί Βσυλγ. Άρχαΐ εΤχον ή&η 
αποχωρήσει προτού άκόμη ό λαός ψθάσει εις Όρτάκιο'ί διά τής αύ· 
τής όδοΰ- Τήν τρίτην ήμΐραν Αναγνωριστικόν Εφιππον Απόσπασμα 
Εξ όλίγων Τούρκων, εισέρχεται εις Διδ/χον καί φθάνει πρό τής Δη- 
μαρχίας, Ενώ τό κύριον σώμα εύρίσκετο εις Πραγγϊονέν κινήσει πρός 
Διδ'χον. Οι κάτοικοι Αναπνέουν μέ σφιγμένην τήν ψυχήν, διότι Επί 
τέλους εΐχον πρό αύτών τακτικόν στρατών μΕ διεθνείς νόμους καί 
μέ πειθαρχίαν. Αίφνης ήκούσθη συριγμός καί διά τής γεφύρας διΕρχε
ται Αμαξοστοιχία. Σταματά εξω τού Διδ χου καί 80 περίπου Βούλ
γαροι Ενοπλοί προερχόμενοι Εκ Σουρλίου καταφθάνουν πρό τής πό- 
λεως. Οί Τούρκοι πληροφορηθΕνιες τούτο (οί έφιπποι 4—5 στρα- 
τιώται) ελοβον τήν πρός βορρ&ν κατεύθυνσιν, άλλ' οί Βούλγαροι 
συσπειρωθέντες έβολον πυρά Αμαδών καί ό είς τών Τούρκων πίπτει
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νεκρός. ΟΙ όλίγοι ‘Έλληνες, οΐτινες άπέμειναν έντός της πόλεως 
παρακολουθούν ίνφ ή άπελπισία των κορυφσϋται. Τ( άρα ye νά 
ύποστοΰν είς άντίποινα τοΰ φόνου τούτουΐ Κρύπτονται πάντες Βιά 
λόγους προληπτικούς άπά τούς κομιτατζήδες, οΐτινες Βισρρήζαντες 
καταστήματα Ιλαβαν τρόφιμο και κατηυθύνθησαν πρός Όρτάκιοϊ. 
Έ κ  μέν τοΰ έψιάλτου τούτου έαώθηοαν, άλλά πσιαι θά εϊναι αΐ 
διαθέσεις τών Τούρκων έναντίον των μετά ιών φόνον τού στραιιώ- 
του των ; Άνέμενον είς τάς κρύπιας των τό μοιραΐον. "Αλλη διΑζο- 
5ος 5έν υπήρχε. Νά έλάμβανσν τήν πρός Νότον άγουσαν : Ποιος 
ήγγυάτο άν άλλοι κομιτατζήδες εύρίσκοντσ είς τήν όρεινήν περιοχήν 
Δ χου— Σουφλίου και τ( θά ελεγον αν ήρωΐώντο ποΟ βαδίζουν ; Έ άν 
πάλιν είχον φθάσεί οΐ Τούρκοι ένθεν τοΰ "Εβρου, τί ήτο 5υνατόν 
νά ϋποστοΰν ; Στιγμαι τραγικοί, ορίκης, πόνου ψυχικού, άττελπισιας. 
Πόλη συναισθήματος αϋτσσυντηφήσεως., διότι κίνδυνος πανταχό· 
θεν, ύιτεράσπισις ούδαμόθεν, Τέλος φθάνει ό Τουρκικός στρατός είς 
Ίσαάκιον κο! σιδηρ. σταθμόν Λ χου. ·Ενφ όμως έβάδιζε συντεταγμέ
νος, μόλις έπλησίασε τήν πόλιν Βιηρέθη είς 5ΰο φάλαγγας, κυκλωτι
κ έ ς ,  Βιά προληπτικούς στρατιωτικούς λόγους. Τό τι έπηκολούθηαε 
5έν περιγράφεται, Ούτε έπιθυμώ νά φέρω είς τήν μνήμην μου τό τί 
συνέβη. Στρατιώιαι "Αραβες μέ ποικίλας ένδυμσσίας περιέτρεχον 
τάς όδούς καί εισερχόμενοι καθ' όμά&ας £ίς οίκίας Ελλήνων τάς 
έλεηλάτουν και άν ώνεκάλυπτον ιΐνα ή ξυλοδσρμός ή θάνατος τόν 
άνέμενε. Τούτους ώΒήγσυν Τούρκοι ΐνιόπιΰΐ, οΐτινες εύήργετήθησαν 
ΰπό Ελλήνων άποκρυψάντων αύτούς πρός σωτηρίαν των έκ βεβαίου 
θανάτου κατά τήν κατάληψιν τής πόλεως ύπό ιών Βουλγάρων, Ό  
ύποφαινόμενος έσώθη ώς έκ θαύματος έκ τών χειρών των ’Αράβων, 
οΐτινες ήσαν έτοιμοι πλέον νά σύρωσι τήν μάχαιραν πρός σφαγήν. 
*Η ήμέρα έκείνη είναι &ι' έμέ άπαισία. Ή θεία Πρόνοια μέ έοωσεν 
έκ βεβαίου θανάτου. Τάς νύκτας πάλιν ήκούοντο αΐ οίμωγαΐ τών 
έ π ιατρέ ιμάντων χωρικών έξ Όρτάκιοϊ, οΐτινες Βιενυκτέρευον είς τήν 
θέσιν T o aT p La  καί ol κοπετοί καί οί ΐπικλήσεις έσπάραοοον τήν καρ* 
όίαν μας. Αί άπελπιστικαΐ φωναΐ ιών βασσνιζομένων, λησιευομέ- 
νων, έκβιαζομένων παρέλυον τάς δυνάμεις τών έντός τής πάλεως έν 
όλονυκτίω έπιφυλακή διατελούντων Αίδυμοτειχίτών, Ταΰτα διεπράτ- 
τοντο ύπό έπ^σήμων οργάνων τοΰ Κράτους (στρατού τακτικού) έν συν
δυασμέ άνευθύνων πολιτών Τούρκων άπά ·8 μ. μ. μέχρι 12 μεσονυ
κτίου, ένώ έπαιάνιζεν ή στρατ. Τουρκική μουσική είς τήν πλατείαν 
έπί τοΐς έπινικείσις ! J ί Τής καταστάσεως οϋτως έχούσης ό ιατρός 
Εύοτάθιος Καβάσιλας, τόν όποιον εί&ομεν έπί 50/ετ1αν καί πλέον 
ΐιτωφελώς δρώντα Βιά τά κοινά τής πόλεως. λόγιρ ιοϋ ψυχικού κλο-
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νισμοΟ ιόν όποιον έ&οκίμασε μεταβάς είή Μικροχώριον (Σουλεμίς) 
καί τών τυραννιών του όμογενοΟς στο.χείου λαμβανουσών χώραν 
πρό τών άμμάτων του, έντός τριών ήμιρών Αποθνήσκει. Ή Μητρά- 
πολις παρά τό κρίσιμον τής περιστάσεις λαμβάνει άπόφσσίν, έπί τώ 
θσνάτψι του άειμνήσίσυ, έχουσαν ο ΰ τ ω : «Σήμερον τήν 29ην 'Ιουλίου 
1913 έπί τώ θσνάτη> τοΟ ίατροΰ Ευσταθίου Καβάσιλα συν&λθοϋσα ή 
Έφοροόημογερονϊία είς έκτακτον ουνεόρίαοίν άπεφάσισε : ΐ) "ϊνα
έπιτραπή ή ταφή τοϋ μακαρίτου είς τό προαύλιον τής Εκκλησίας έν 
τώ πατρικφ αύτοΟ μνημείω. 2) Νά έπιδσθή συλλυπητήριον έγγραφον 
τή τεθλιμμένη χήρψ αύτοΰ, 3) Νά Βιακοσμηθη πενθίμώς ή έκκλη- 
σία τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου, 4) Νά συνοδευθή ή έκφορά τσΟ Αειμνή
στου ύπό Έφορο δήμο γερόν των, διδασκάλων καί μαθητών, νά έκφ«- 
νηθή δέ λόγος έπικήδειος όιχό τσΰ διει,θυντσΰ κ. Νικολ, Πετσόγλου 
και 5) Νά ληφθώσι μόνον 5 είκοσόφραγκα χρυσά διά τήν ταφήν τοσ», 

Ό  Εύοτάθιος Καβάσιλας έγεννηθή έν Διδ/χω καί ήτο γόνος 
οικογένειας Παπασταυραίων. Τό έπώνυμον Κσβάσιλας είναι έπίκτη- 
τον κατά τόν έξής περίεργον τρόπον. Ό  Εύοτάθιος Παπαοταύρου 
είχε τελειώσει τήν σχολήν Διδ/χου, ποοφανώς τήν ’Αλληλοδιδακτι
κήν. dfEKpivETo διά τήν εΰφυΓαν, τό εόΐστενές σώμα, τσ πά λ λευκόν 
πρόσωπον και τό Αριστοκρατικόν γενικώς παράστημά του, ώλλά καί 
τό ψυχικόν του σθένος Άποθανόντος ένός Μητροπολίτου, πρό τής 
άφίξεως ένταΰθα του Μελετίου Καβάσιλα, Καλυμνίου, ΐντσφιασθέν- 
τος είς τήν κατακόμβην του ναοΟ τής Μητροπόλε ως, ώς έθίζετο τότε, 
πορέστη ώνάγκη, μετά τριετίαν, νά γίνη ή άνακομιδή τών λειψάνων 
είς χώρον έν τφ περιβόλω τής έκκλησίας, όπου οί τάφοι τών Α ρ 
χιερέων Διό/χου. Οϋ&εΐς σμως έτόλμα νά ττλησιάση τό λεϊψανον, 
διότι ή σορός έν τή ύγροί κατακόμβη καί λόγω μή έπαφής μέ τήν γην, 
καθ' όσον έτοποθετουντο έπι λίθινου θρόνου καθήμενοι οϊ θρήσκον- 
τες 'Αρχιερείς, καίτσι πσρήλθε τριετία, δέν ύπέστη άλλοίωσιν, Μό
νον ό Εύστάθιος νέος 17ετής περίπου, μέ θάρρος, πλησιάζει τό λεί- 
ψανον καί τό τοποθετεί έπί τοϋ φορείου, Έκπλήσοοντοι πάντες μέ 
τήν τόλμην τσό vtorviou, ό Αείμνηστος Μελέτιος έκτιμήσας τό 
θάρρος καί τά πνευματικά καί ψυχικά αύτοθ χαρίσματα άνέλαβε νά 
τόν στίου&άση, ί&ίοις έξόδοις, ιατρόν. Πρό τής ώποπερατώοεως τών 
σπουδών του τον ώνόμασε Καβάσιλαν καί μετά τήν άπάκτησιν τοο 
πτυχίου του τόν ένύμφευσε μέ μίαν άνιψιά του, έπ* ά&ελφή, ονομά
ζομε νην Μαρίαν, έκ Κάλυμνου, φιλάνθρωπον καί Αγαθοεργόν οικο
δέσποιναν, με θ' ής άπέκτησε ένα υίόν, τόν Θεόφιλον, έργασθέντα 
ώς διδάσκαλον καί διευθυντήν καί πέντε θυγατέρας καλώς άποκα- 
τασταθείσας, ών γόνοι τυγχάνουν έπίλεκτα μέλη τής σημερινής κοι
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νωνίας Διδ χου καί άλλαχοΰ Τύ Διδ/χον ούδέποτε έγνώριάε τοιαύ- 
την φυσιογνωμίαν, οΐα ύπήρξεν ή του Ευσταθίου Καβάσιλα. Μικροί 
καί μεγάλοι, ψιλοί καί έχθροί, όμογενεΐς και άλλόθρησκοι, έσέβοντο 
αύτόν και κατά τήν Βιέλευσίν του έκ ιών όδών πάντως έσηκώνοντο 
καίάπ&διδον χαιρετισμόν ευλαβή, καθ 6τι ούίος ήσκει μίαν έξαιρε- 
τικήν υποβολήν πρός πάντας, ΠνευμαΤίκώς όπήρξεν όξυνούστατος 
καί διορατικότατος, διό έπσξίως έπώπτευσεν έπί δεκαετηρίδας ιών 
σχολείων πόλεως καί περιχώρων, Καλός έπιστήμων καί μοναδικός 
εις τόν τόπον, μάλλον ψυχίατρος, γνώστης τής φιλολογίας καί κα
λός χειριστής τοΟ λόγου προσωνομάζετο ιατροφιλόσοφος. Δεν άπέ- 
λιπεν άπό αΰιόν ιό χιούμορ καί τά άνέκδοτα, τά όποια διηγείτο, 
χαριτολογών. πρός τούς Αφελείς τότε, χωρικούς τής περιφέρειας. 
Αί Τουρκ, Άρχαί τόν έσέβοντο, έτιμήθη &έ ύπό τοϋ Σουλτάνου διά 
τού παρασήμου τού Μετζιδιέ και διά τούτο ό λόγος του ήτο άπαίχτγ 
σις καί επρεπεν άσυζητητεΐ νά γίνη, προκειμένου περί σωτηρίας ύμο- 
γενους, άλλως ό Αρμόδιος ύπάλληλος μετετίθετο. 'Απέθανε μέ τό 
παράπονον εις τά χείλη ΰτι &έν είδε τήν πατρίδα του έλευθερου- 
μ ί ν η ν  καί ή ρ ώ τ α  τήν χ ε λ ε υ τ α ί α ν  σ τ ι γ μ ή ν  τοΰ ψυχορρα γήματός του 
Αν έιτλησίασε πολύ ό Ελληνικός στρατός. Μία έπιτύμβιος Επιγραφή 
έπί τοΟ τάφου τοϋ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου Βαφείδου, Αποτελεί 
δείγμα τής φιλολογικής του Αξίας ;

'Αΐούσης Πιερίδεσαι χεχαρμένον ' Αρχίερηα 
ij δε Βαφείδην γτ} Κωνσταντίνον £*ei. 
όί τ' ίπεί ·ήελίον φάος άγλααν πρώτον όίιείόε 
Boon όρου άμφ' άπτάς, νάμα τη ΰ·εοΧθγίτις 
ήρδενσε φρένας ^γπιΡΤας, μετΐτϊίιτα 6t it οι μην 
τέοοαρσι κλεΐτος ένδήμοτς έσχε 
τόν 0ό &ανθντ' ^ίΐκ^ίν άίταν άδινάν πωζ έα&Χδν 
ήδ" ε-tagoi πΐ?οί τ' έξοχα δ ' 
εΓο «<ΐίτ/γ νυτος Φτλάρητος, δς Αχνή μένος Κήρ 
προφρονέως τύμβον Χένατ άριπρεπέα 1 8 4 7  — 18ΘΘ».

’Ey τώ μεταξύ αί πιέσεις καί βιαιοπραγίαιέξηκολοόθουν εις τήν 
ύπαιθρον, Καθ' ήμεραν καταφθάνουν Αποκαρδιωτικού ειδήσεις έκτών 
χωρίων. Φόνοι, ληστεΐαΐ, άρπαγαί εις ήμερησίαν δίΑταξίν, Τά πνεύ
ματα τών Τούρκων έξημμένα, λόγφ τής προελάσεώς των πέραν τοϋ 
Σουφλίου. Τήν Τουρκικήν άποψίν περί καταλήψεως άλοκλήρου τής 
Θράκης, δέν τήν εόνοει ή αΰιονόμησις αύτής πέραν τοΟ Σουφλίου 
μέχρι τοΟ Νέστου. Τοΰτσ γίνεται καί αίτια έκδηλώσεως νέων έχθρο- 
τήτων, αϊτινες θά κατέληγον είς τρίτον πόλεμον μέ τήν Τουρκίαν, 
Αλλ* ή σύρραξις αυτή Απεσοβήθη έπεμβάσει τών Μεγάλων Δυνά'
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μεων. Πριν ή τά τρία τάγματα τών Συριανήν καί Καρά— Κετσελή- 
δων προελάσουν είς Σουφλίον πρός κατάληψίν του, ή δισίκησις τής 
πόλεως άνετέθη είς ιόν Ιατρόν Κ. Κσυρτίδην, οχηματίσαντα πολιτο
φυλακήν, μέ άρχηγύν ιόν Ελευθέριον Γκιρτζήν διόττ έγνώριζον οί 
ΤοΟρκοι τό άζιόμαχον τών Σουφλιωτών και διότι εΐχον ληφθή κοινοί 
άποφάσεις Τουρκίας καί 'Ελλάδος διά τήν στάσιν των άπένανίι 
τών Βουλγάρων, Ό  διοικητής τών Τούρκων έζήτησε νά καταλάβη 
είρηνικώς τήν πόλιν καί προήλθε ν είς συνεννοήσεις μέ Ε π ιτρο
πήν τοΰ Σουφλίου. 'Επειδή ό 'Ελληνικός στρατός έβράδυνε και διά 
λόγους ίσως στρατιωτικούς δέν ποοήλαυνε πρύς κατάληψιν τοΰ Σοι>- 
φλίου, άπεφασίσθη δπως καταληφθή ύπό τοΰ Τουρκικού στρατού, 
είς ώριομένην ώραν, άλλ’ έκ τής δημοσίας όδοΰ Παρασπονδήοαν' 
τες όμως ο! Τσΰρκοΐ εφθασαν διά μέσου όρεινών θέσεων έμπροσθεν 
τοΰ Σουφλίου πριν ξημερώαη καί πΐ έμπρσσθαφυλακαί τής πολιτοφυ
λακής ήνοιξαν πΰρ όπάτε γενικευθείσης τής μάχης έτραυματϊσθη- 
σαν 4 Τούρκοι στρατιώται ή δέ θέοις τών Σουφλιωτών κατέστη δυσχε
ρής. Ευτυχώς τό έπεισόδιον Βιηυθττήθη καί άπεδόθη είς παρεξήγη- 
σιν, δφειλομένην. δήθεν, είς τά σκέτος, ένώ είναι άληθές ότι σΐ Τοΰρ- 
κοι έτριζαν τούς δδόντας, ώλλά τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι, 
έκ λόγων άγνώστων, παρεδέχθησαν τοΰτο. "Ισως διότι 3 περίπου χλμ. 
έκ τοΰ Σουφλίου είς Κορνοψωληάν, έστάθμευε τό άγημα Γυπάλδου 
καί Κ. Μελά καταφθάσαντος έκΐι και τοΰ αειμνήστου ΝουόρχοΟ 
Κΰυντουριώτου, Καλούνται ύπ' αύτοΰ ό Δήμαρχος Σουφλίου Π, Μα
νάβης καί ό Κ. Κουρτίδης μετά τών προυχόντων καί προτρέπονταί 
νά στρατολογήσουν τούς νέους, διότι πρόκειται νά αυσταθη Αύτο- 
νομία τής Δ. Θράκης καί νά συμπράξουν μέ τούς Τούρκους πολίτι- 
κώς και στρατιωτικώς. Πρόεδρος τής Αϋτονομιοτς Σουφλίου ύπεδεί- 
χθη ό Κουρτίδης, τά δέ Τουρκικά στρατεύματα θά ύιτεχώρουν είς 
Διδ/χον. Πρά τής ύποχωρήσεως τών Τούρκων, έν αυνεννοήσει Τουρ
κίας καί Ελλάδος εφθασεν. είς Άδριανοΰπολιν Επιτροπή Σουφλίου 
καί Όρτάκιοΐ πρώς ουνεννΰησιν με:ά τοΰ Βαλή διά τάς λεπτομέρειας 
τής Αύτονομίας Έκείθεν μετέβηοαν είς Κωνσταντίνούπολιν συνερ- 
γαζόμενοι έπί σειράν ήμερών σχετίκώς, μετά τοΰ Ταλαάτ—βεη και 
Πατριαρχείων, πατριαρχεύοντος τού άειμνήστου Γερμανού, ώς καί 
μέ τόν πρεσβευτήν Ευθύμιον Κανελλόπουλον και τόν δημοσιογράφον 
Σταύρον Βουτυράν, Ή  Αύτονομία έκηρύχθη καί ή Δ. Θράκη διηρέθη 
είς τρία τμήματα Γκιουμουλτζινας [Κομοτινής) μέ Τοΰρκον Πρόε
δρον, Δεδέαγατς ί'Αλεζ/πόλεως) μέ "Ελληνα καί Σουφλίου έπίσης, 
Διωργανώθησαν πολιτοφυλακαΐ κοί διοικητικά! ύπηρεσίαι. ήρχισαν 
αΐ σχετικά! φορολογία!, μίσθοδοσίαι υπαλλήλων κ. τ.λ. Έξετυπώθη'
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σαν γραμματόσημα, χαριόσημα κπι ό διοικητικός ρυθμός έβαινεν 
όμαλώς, Ή  Αύτσνομία δμως αϋτη ήτο βραχύβιος, διότι οί ToCipKOt 
άθετήσαντες τά συμπεφωνημένα καί στραβέντες πράς τά μέρος τών 
Βουλγάρων συνήνεσαν είς την ππραχώρηοιν τής Δ, Θράκης είς αυ
τούς, οΐτίνες τόν 'Οκτώβριον τοΟ 1913, κατέλαβαν αύτήν. Τούτο τό 
γεγονός φαίνεται δτι έδιδεν άφορμήν τρίτου πολέμου, καθ’ ΰσον ή 
Τουρκία έληοαώνησε τά όσα ό λοός της ύπέστη και τήν συμφωνίον 
μετά τής Ε λλά δο ς  περί Αάτονσμήσεως τής Θράκης. Κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ 1912 —13 καίτσί τά σχολεία ^λειτούργησαν άνευ ρυθμοΟ, 
λόγω τών γεγονότων, ήρχισε καί οίκονομ, καχεξία τής Έφαροδημσ- 
γεροντίας, ώστε ή πληρωμή τών διδασκάλων νά καθίσταται δυσχε
ρής, Ευτυχώς τό κηροποιεΐον, ή πηγή αύτή πλούτου. σώζει τήν κα- 
τάστασιν δΓέζήκοντα λιρών. Διά τοΰ ύπ* άριθ. Α' 14 Σεπτεμβρίου 
1913 έγγράφαυ τής Δημογεροντίας άποφασίζειαι νά συλλεγή πσοόν 
1/2 λίρας κατά οίκογένειαν διά συντήρησιν τών σχολείων, Ό  Μητρο
πολίτης Φιλάρετος έρχεται έκ Κωνσταντινουπόλεως καί παροτρύνει 
πάντας νά έργαοθοΰν δρασιηριως διά τήν άνόρθωοιν τής παιδείας. 
Εκλέγεται νέα Δημογεροντία έχ τοϋ Ντιάκου Παπαδοπούλου, Τη
λεμάχου Χεκίμαγλοΐ} και ’Apiorei&ou Δίλόγκατ κ α ί π αρ ο ικ η άζ ετσ ί  είς 
συνεδρίαν μετά τών άλλων μελών τήν 20 Σεπτεμβρίου. Επειδή δέ 
διά τής άπά 1ης Αύγσύσΐου 1913 άποφάσεως τής πρώην Δημογερον
τίας, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ τοποτηρητοΰ Αρχιμανδρίτου Πατρικίου, 
άπελύθησαν πάντες οι διδάσκαλοι, έλλείψει πόρων, είσηγείται 
ό Μητροπολίτης ιό θέμα τοΰ έπαναδιορισμοΟ των καί έξευρέσεως 
όπωσδήποτε πόρων πρός συντήρησυ/ τών σχολείων. Τό Πατριαρ- 
χεΐον, έξ  άλλου, διά τής ύπ’ άριθ. 6080/14 6-1913 Πατριαρχικής έπι- 
ατολής ουνιστά είς τήν Μητρόπολιν τήν πώση θυσία λειτουργίαν 
τών σχολείων, Ή  δημογεροντία έπιλαμβάνεται τής ύποθέσεως και 
διορίζονται διδάσκαλοι τόσον εις ΐήν πόλιν δοον καί είς τά χωρία. 
Λειτουργία δμως σχολείων, ύπό συνθήκας τοσοΰτον δυσμενείς έν 
Οπαίθρω, άπεδείχθη άδύνατος. Κοΐ τό Πατριαρχεΐον πεισθέν περί 
τούτου διέταξε διά τής ΰπ’ άριθ. 4740/29 5-1914 τό άμεσον κλεισι- 
μον τών σχολείων καί έκκλησιών είς £νδειξιν διαμαρτυρίας, δι'ΰαα 
κατά τοΰ ‘Ελληνικού στοιχείου διεπράττοντο. Άνασυντάσσεται πά
λιν ή Δημογεροντία και προστίθενται και άλλα μέλη, of I. δσγιατζό- 
λου, Κων νος Γεωργίου, Άριοτ. Δελόγκας, Κυρ. Δημητρίΰυ καί Πτιά- 
κος Παπαδόπουλοζ καί έν μέσω λίαν αοβαράς καταστόοεως ό Μη
τροπολίτης προτείνει, έν συνεδριάσει Γ '  τής 4 'Οκτωβρίου 1914, νά 
έκποιηθσύν τά χρεώγραψα καί μέ τό τίμημα να έπιστεγαρθή ιό άνε- 
γερθέν διδακτήριον. ΤαΟτα εΤχον πωληθή είς τό κηροποιείαν. Προ
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τείνει έπίσης να καταρτισθη τά προσωπικήν τών σκολείων καί ττρός 
τούτο έχει είς τήν διάθεσίν ίου λίρας Τουρκίας 200 έκ τών εισοδη
μάτων τοθ Γραφείου τής Μητροπόλεως καί τών ταμείων τών έκκλη- 
σιών, Επίσης έν συνεδριάσει ύπ' άριθ’ Δ' καί παρόντων τών Ιδίων 
Δημογερόντων λέγει δπως £τερον περίσσευμα έκ γροσίων 9-140 δια- 
τεθή ώς έξής : 5040 γρόσια διά τήν έκπαίδευσιν καί 4097 γρόσ. διά 
τάς άνάγκας καί καταβολήν καθεοτερουμένων μισθών διδασκάλων. 
Κατά τήν αιϋτήν συνεδρίασιν άνακοινούται ότι μεγάλα τμήματα τής 
Επαρχίας Διδάχου, τοΰ Σουφλίου καί τής Μάνδρας παρεχωρήθηοαν 
είς τήν Βουλγαρίαν καί δτι τά Μέγα Ζαλούφι τής Ά ν, Θράκης ύπέ- 
στη άνεκδιηγήτους καταστροφάς Οπό ιών έπιδραμάντων Τούρκων. 
Τήν έποχήν αύτήν ή άνταρσία καϊσί πιέσεις κατά τοθ Έλλην. στοι
χείου έξακολουθούν, Οπό τοίαύτας δμως συνθήκης καί πάλιν ή έκ· 
παιδευτική κίνησις δέν σταματά. Έ ν  συνεδριάσει Ε ' ό Μητροπολί
της προτείνει δπως καθ’ έκάυτην Κυριακήν και έορτήν περιάγηται δί
σκος είς τάς έκκλησίας ύπέρ τών έκπαιδευτηρίων, Οί Μητροπλΐται 
Διδ/χου, Άδριανοοπόλεως κσί Βυζόης ώποφασίζουν καί παροτρύ
νουν τούς πρόσφυγας Ραιδεστοΰ νά έπανέλθουν είς τάς έστίας των. 
Δύο είδών πρόσφυγες δημιουργούνιαι, Τουρκίας και Βουλγαρίας. Οί 
έκ Βουλγαρίας θεωρούνται ί.ένοι ύπήκοοί καί πρέπει άπωσδήποτε νά 
φύγουν έκ τού Τουρκικού έδάψους. Οί έκ Τουρκίας πάλιν άπηύ&ησαν 
έκ τών τουρκικών πιέσεων καί έλαβον τήν άμετάκληταν άπάψασιν 
νά μεταναστεύσουν παρά τάς προτροπάς τών Μητροπολιτών. Ή  θέ- 
σις αύτών είναι δεινοτέρα καί ιών παραμεινάντων είς τά χωρία. 
Παράπονα, κατά τής τοιαότης καταστάσεως, τών Μητροπολιτών πρός 
ιόν Βαλήν Άδριανουπόλεως δέν εύρίσκουν άπήχησίν. Καθ' δλην τήν 
διάρκειαν τής έπισκέψεως τών Μητροπολιτών ά Βαλής έκράτει στά
σιν άπαθή και περιφρονητικήν, δέν άπήντσ καθόλου είς τάς έρωτή- 
σεις των καί είχε τά βλέμματα προσηλωμένα είς άλλα σημεία άπο- 
στρέφων τό πράσωπάν του. Ποία άληθώς άγένεΐα άνωτάτου λει
τουργού τού Κράτους ! !  Ποια άστάθεια έβασίλεοε μέ τάς άλλεπαλ- 
λήλους μεταβολάς πολιτικής έναντι τοΰ Έλλην. στοιχείου ! !  Ά λ 
λοτε έθωπεύονχο και άλλοτε έδιώκοντο άπηνώς Γίαρά τούτο ή μέ
ριμνα δκχ τούς άτυχεΐς πρόσφυγας τής Ραιδεστοΰ δέν σταματά· Τη
λεγραφούν οί Μητροπολΐτσι είς τά Πατριαρχεία νά ένεργήσουν τά 
δέοντα, Σολλέγονται τρόφιμα είς Διδ χον καί δι.' έπιτροπής έκ τών 
Π. Ζαννή καί άλλων άποστέλλονται είς Μουρατλί καί έκεΐθεν είς 
τάν Μητροπολίτην 'Ηράκλειας μέσω τού όποιου διανέμονται είς 400 
Μανδριτσιώτας. Τάσος ήτο 6 πανικός τών κατοίκων, ώστε ό Μητρο
πολίτης διέταξεν οί Νυμφίοι νά ψάλλωντοα τήν ήμέραν καί όχι, ώς
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συνήθως τήν νύκτα. Ό  Μητροπολίτης Φιλάρετος έν Η' συνεδριάσει 
τής 2 ΜαΓου 1914 λέγει ότι είς Κυυφόβσυνον, 4 χιλιόμετρά άπέχον 
τού Διδ/χοσ, ώς καί εις Τσαουσλή (Κυανή), όλίγον πέραν τοΰ Κου- 
φοβούνου, έγινε φόνος καί ότι ευτυχώς σί έσρταί είς τά άλλα χω
ρία παρήλθον άνευ άλλου τινός. Τό γεγονός τούτα έθεωρήθη καλώς 
οιωνός και συγκατάβασις τής Τουρκικής θηριωδίας, Ε πίσης άνα- 
κοιναϊ fin ό Νομάρχης ώς καί 6 Καϊμακάμης συλλαμβάνουν 3 μσυα- 
ϊζήρηδες (πρόσφυγας Τούρκους έκ Μακεδονίας) καί τούς Εγκλείουν 
είς τάς φυλακάς υποσχόμενοι πολλά. Εννοείται οί φυλσκισθέντες 
έΕ,ήλδσν δι’ άλληςθύρας τήν t&tαν ώραν, Άψορμή τής συλλήψεως 
ταύτης ήτο ή έξής : Οί άνωτέρω μουαϊζήρηδες έγκατεστημένοι έν 
τφ άμιγεΐ ‘Ελληνικώ χωρίω Κουφο3ούν(ρ, είχον πρόθεσιν νά συλλά- 
βουν, νά ληστεΰσουν καί νά φονείισουν τόν ιερέα τοΰ χωρίου τού
του ΓΙαπαθανάσην, τόν όποΤον είχΰμεν ώμοιοπαθή είς τήν Βουλγαρι
κήν φυλακήν, πρά έτους περίπου. Επειδή οδτος ήτα γνωστός iftvt- 
κόφρων υπερασπιζόμενος σθενσρώς τούς κατοίκους τής ένορίσς του 
καί καυτηριάζων τάς πιέσεις καί εκβιασμούς τών Τούρκων μουα- 
τζήρηδων, άλλά καί ρώμης καί άκ ατονική του θάρρους, έσοφίσθησαν 
νά ιών φυλακίσουν άφοΰ πρώτον συνέλαβον τόν υιόν του. κοιμώμε* 
νον εις τήν στάνην, τόν όποιον ώδήγησαν είς τήν οίκίαν του καί τόν 
έτσποθέτησαν είς τήν θύραν, έκραζον δέκαί ϋβριζον αύτόν πρόκαλοΰν- 
τες νά έξέλθη άν ήτο π&ληκάρυ Ό  δυστυχής ίερεύς βλέπων έκ τής 
πολεμήστρας άτομον ίατώμενον είς τήν θύρσν καί μή όμιλοΰν, όπως 
όπεδείχθη αύτφ υπό τών Τούρκων, νομίσας &έ δτι ήτο Τούρκος άπο- 
πειρώμενος νά διάρρηξη τήν θύρσν πυροβολεί καί φονεύει τόν ίδιον 
υίόν του. Κράζουν οί Τούρκοι. κΚισφΐρ παπάζ* (άτιμε παπά). Σκό
τωσες τό παιδί σου. μέ τήν προύπΰθεσιν δτι θά θορυβηθη ό δυστυ
χής καί θά άνσίδη τήν θύραν, πλήν αδτος έπειδή έγνώριζε ποίατύχη 
τόν περιμένει, άντί νά έξέλθη έξαπολύει κατ' αυτών όμοβροντίας 
καί σώζει έαυτόν καί τήν οίκογένειάν του. Δύναται νά ύπάρξη tp<K- 
γικωτέρα σκηνή άπό αύτήν ; Καί βμως τοιαΰτα παραδείγματα θη
ριωδιών έχομεν πλεΐστα όοα φιΤ όψιν μας. Είς Έ σ κ ή —κιοΐ π. χ. πα
τήρ έπνιξε τό βρέφος του, διότι ε<λαιε είς τήν κρύπτην δπου έκρύ- 
πτετσ ή οικογένεια του καί Οά έπρεδίδετο, άπότε ϋλσι θά έσφάζοντο. 
Είς &έ τό Ζαλοόφι άπερίγραπτος ή'ο ή θηριωδία των. Πλήν τών άλ
λων κατοίκων, έσφάγη έν τή πλατεία, άφοϋ έβασανίσθη, ό προσχων 
τοΰ χωρίου Άρχονχή τσορμπαΐζής- Ποια δμως νά ένθυμηθή κανείς 
πρώτον και ποια νά περιγράψη ; ‘Q διδάσκαλος Άγγελίδης, |κ Με- 
ταξά&ων, δέν συνελήφθη καθ’ ήν ώοαν έδίδασκεν είς τό σχολεΤον 
έν Δ/χ<ρ καί έσφάγη είς τήν σιδηρ· γέφυραν ; Καί όμως ΰπώ τοιαύτας
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συνθήχας προτείνεται πάλιν δπως τά χρήματα τών τραπεζιτικών 
όμολογιών διατεθούν διά τήν έπιστέγασιν τοΰ διδακτηρίου καί άν 
δέν έπαρκέοουν τσΰτσ νά γίνη γράμμα πράς τά Σωματεία καί "Αδελ
φότητας Κυριών νά παραχωρήσουν τά ύπάρχοντσ χρήματα κατατε
θειμένα εις τάς Τραπέζας ή δμολογίας, διά τάν οχοπόν χοΟτον., 
Ήθελαν όπωσδήποτε νά άποπερατάσουν τά διδακτήριον. ώσεί νά 
έγνώριζον ΰτι μίαν ήμέραν Οά πραγματοποιηθή ή άπελευθέρωσις 
τής πόλεως ταύτης καϊ έπίστευον τις αυτά τό όποιον έπετεύχθη, διά 
νά άποτελή τά διδακτήριον τούτο όχι μόνον πατρογο νικάν θησαυ
ρόν. άλλά καί Εν τρανόν δείγμα τής ζοφερός διαβιώ σεις  ιών Ε λ 
λήνων τήν έποχήν έκείνην. Έξακολουθούσης τής δεινής καταστά- 
σεως έν ύπαίθριμ άνακοίνοΰται έν συνεδριάσει θ '  τής 27ης Μαΐου 
1914, ΰτι 6 Μητροπολιτής ’ Α δριανου πόλεως διαβιβάζει διαταγήν τοΰ 
Πατριαρχείου νά κλείαουν τά σχολεία καί αί έκκλησίαι ίίνεκεν τών 
έπιτεινομένων διωγμών κατά τοΰ Ελληνισμού καί τής ’Εκκλησίας, 
Εφαρμόζεται πλήρως ή διαταγή έν τή τιώλει καί τή έπαρχία καί ό 
Μητροπολίτης προτρέπει τούς συνεδριάζοντας νά συνιστώσιν εις 
ΰλους σύνεαιν μετριοπάθειαν κσί ύπομονήν, Έ ν  τφ μεταξύ ήρχισεν 
άθρόως ή διαρροή πρός τήν "Ελλάδα διά μέσου Κωνσταντινουπό
λεως χσί λάθρρ διά μέσου Μάνδρας—Διδ,ίχου, όπου ά ρκτοι εΰρι- 
σκον τόν θάνατον ληστεύομε ναι ή προδιδόμενοι.

Σννε&ρίασις "Εν τή συνεδριάσει ταύτη άνσγινώάκεται καϊ 
ή έγγραφος διαταγή τοΰ Πατριαρχιίου περί κλεισίματος τών σχο
λείων καί έκκλησιών, καίτοι έφηρμόσθη αδτη βάσει έγγράφου τής 
Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως. Άνακοίνοΰται έπίσης ότι τό προε
δρείο ν τής 'Αδελφότητος κυριών καϊ δεσποινίδων δίδει δλην τήν 
περιουσίαν της εις όμολογίας Κτηματικού Δανείου "Ελλάδος καί 3 
τοίαύτος Αίγύπτου, ώς έπίσης καί έτήσιαν έπιχορήγημα αυτής έκ 
10 λιρών. Εξοφλούνται, τή υποδείξει τοΰ Μητροπολίτου Φιλαρέτου, 
καϊ αί όμολογίαι κηροποιείου, άλλοι άντί γρσοίων 4-795 καί άλλαι 
άντΐ 7.422 γροσ, Δίδει τώ ταμεΐον 1.900 γρόσ. ή Μητρόπολις 475, 
ό ’Εμμανουήλ Παναγιώτου (Ζεγκίνης) 1.823, τά ταμεΐον τής Δημαρ- 
χισς διά περισσεύσασαν πέτραν έκ τοΰ διδακτηρίου 425 καί τό τί
μημα 15.000 όκάδων άσβέστου γρόσ. 5.625, όμοιως δέ έξ έκποιήσεως 
8 μαρμάρων 341 γράσ. καί πσράδες 20 καί έκ πωλήσεως κοσμήμα
τος, δωρεάς Φακής ΚατσρκΓσή γρόσ. )60, ήτοι σιλνολον 34.004 γρόσ. 
καί παράδες 20. Καλείται ό έργολρβος νά άναλάβη τήν έπιστέγασιν 
τοΰ διδακτηρίου καί διά τής ουνεΒριάσεως τής 25ης ’Ιουνίου 19J4 
γίνεται συμφωνητικάν διά τήν έργαοίαν ταύτην άντί λιρών 105. Πα
ρουσιάζεται Ετερος έργολύβος άναλαμβάνων τήν έπιστέγασιν ούχι
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έναντι 105 λιρών, άλλά πρός 10.000 γροσίων, ήτοι TOO είκοσοψράγ- 
κ«ν καί μέ πληρωμήν εις 4 δόσεις. Ή  οίκοδομή θά άποπερατοΟτο 
συμφώνως πρός τάς όδηγίσς τοΟ 'Αρχιτέκτονας ΒαρβΕρη, ήτοι σύν
δεσμοι σίδηροί, μεσότοιχο, στατήοες κσί πλάκες τσιμέντου, παρα- 
δόξως, καθ’ όσον τήν χρήσιν του &έν έγνώριζσν άκόμη, Ενώ ήιο δυ
νατόν ιό άέτωμα κατ’ εύθειαν νά Επιστρωθβ συνεχώς δΓ αύτοΟ- 
’ Ανατίθεται είς τόν Τηλέμαχον Χ&κίμογλου να προμηθεσθη ΐήνξυ- 
λείαν άπό Κωνσταντινούπολή 'Ο ’Αντώνιος Γκανέτσσς συμφωνεί
15.000 τούβλα πρός 104 γρόαια κπτά χιλιάδα κσί λαμβάνει προκα
ταβολήν 10 είκοσόψραγκα. ‘Εν τώ μεταξύ οί Μητροπολίτου προβαί
νουν είς παραστάσεις Ενώπιον τής Κυβερνητικής Εξεταστικής Επι
τροπής, ήτις άκαύσασα, δήθεν, εόμενώς ζητεί κατάλογον τών Επει
σοδίων καί πιέσεων, ώς νά μή Εννώριζον αί τοπικαΐ Ά ρχοί τά 
δισπραττόμενα ΐή άνοχή αυτών. Ό  Γάλλος δημοσιογράφος Dijes- 
sin Ελαβε σημειώσεις καί έδημοοιευσεν είς τάς Εφημερίδας τών ΓΓα- 
ριοίων δσα κατά τών Ελλήνω ν Εν πλήρει μεσημβρίςι καί Εν γνώ- 
σει τών ’Αρχών, τή προτροπή μάλιστα αότών, διεπράττοντο, Έ ν  
τώ μεταξύ οόδέν γεγονός κάμπτει ή άμβλύνει τήν άπάφασιν τής 
Μητροπόλεως καί τής Δημογεροντίας διά τήν άποπεράτωοιν τοΟ δι
δακτηρίου, Καλείται άμέσως ό Εργολάβος καί διά τής σονεδριάσεως 
ια’ τής 25 Ιουνίου 1914 καθίσταται υπεύθυνος περί του χρόνου πα- 
ραδάσεως τοΰ διδακτηρίου έστεγασμένου, ή δέ σπουδή αυτή φαίνε
ται 6χι προήρχετο Εκ προαισθήσεως ιών δσων άργότερον συνέβη- 
σαν. Έ ν  τή συνεδριάσει ιγ ’ τής 4ης Ιουλίου 1914, λΕγει ό Μητρο
πολίτης δϊι παρουσιάζεται Ελλειμμα, πρός κάλυψιν τοΟ όποιου δέον 
νά έπιβληθή είσφαρά, Έπίοης όμιλεΐπερί Επτά ομολογιών Αιγυπτια
κών, μιάς ’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος, 9 δανείου καί 5 σιδηρο
δρόμων καί 6ci τά άντίτιμον αύτών δέν Επήρκεσε διά τήν έπιστέ- 
γασιν καί θέλει 60 λίρας άκόμη, ΰς λαμβάνει Εκ τοΟ κηροποιείου. 
Λιαρκούσης τής αυνεδριώσεως ιε' 5ης Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται 
ό Θεόδωρος Βαψειάδης καί ίδιοχεϊρως προσφέρει 5 είκοσόφραγκα 
χρυσά διά τήν άποπεράτωοιν τοΰ διδακτηρίου. Γνωστός ύδροπώ- 
λης (σακαιζής) βαρέως φέρων τήν μή Επιβάρυνοίν του διά τήν εισ
φορών, καθ’ όσον &έν ήτο είς Τόν Ερανικόν κατάλογον, προσφέρει 
Εκ τής πενιχρδς του Εργασίας είς έν μέλος τής Δημογεροντίας 2 
λίρας, μέ έκφρασιν παραπόνου διότι δέν τόν συμπεριέλαβον είς 
τόν ίερόν αότόν σκοπόν, πρός ψυχικήν τουδέ ίκανοποίησιν τώ Ε&όθη 
άπάντησις Βτι Εκ λάθους παρελειψαν τά όνομά του. Διά τής συνε- 
δριάσεως ταότης καθορίζονται καί τά Εξοδα τοΟ είς Κωνσταντι νού- 
πολιν μεταβάντος Τηλεμάχου Χεκίμογλου διά προμήθειαν ξυλείας
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καί έπέι&ή τό προσωπικόν τών σ χ ο λ ίω ν  δέν έλαβε μισθούς, Αποφα- 
σίζεται νά άπσσυρθοϋν άπό τήν Τράπεζαν Δούλά καί Άλτιναλ- 
μΑζη 8λαι αί κατατεθειμένοι όμοληγίαι. Γίνεται τήν Ι6ην ’Ιανουά
ριου ά Απολογισμός τών δαπανών καί Αναγκάζονται νά άπασύρουν 
άπό τήν Τράπεζαν Δούλά λίρας 72,07, άπά τήν Τράπεζαν Άλτιναλ- 
μάζη λίρας 20 καί τάς όμσλογίας ’Εθνικές τοΰ 1880 Οπ’ άριθ- 170, 
780 λιρών 16,50 καί έκ τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως λίρας 
13,33 ήτοι τό ΰλον λίρας 142,83. Διά τών χρημάτων τούτων αί έκ- 
παιδευτικαί καί διδακτηριακαί άνάγκαι θεραπεύονται. ’Ενώ τά πρά
γματα ούτως έβαπνον καί αί έργασίσι τοϋ διδακτηρίου όμαλώς έπρο- 
χώρουν ήρχισε πάλιν ό ούρανός νά ζοφοΟται. Αί Τουρκ, Ά ρ χ σ ί υπο
πτεύονται τούς πόντος. Ώ ς  πρώτη έκδήλωσις τών ύποψιών υπήρξε 
μία άτυχής ερευνά καΐαταράξασσ ΰλην τήν κοινωνίαν Διδ χου, Ή  
ίοτορία είναι φαιδρά, διά τήν Τουρκ. εύκολοπιστίαν, Αλγεινή δμως 
διά τώ Έλλην. στοιχεΐον. Τρείς ‘Έλληνες στρατιώτσι το0 Τουρκ. 
στρατού, συλληψθέντες ύπό τών Βουλγάρων τό 1912, άπηλευθερώ- 
θηασν ύπό τών Ελλήνων καί κατώκησαν είς μικρόν δωμάτιον τού 
σταύλου τής Μητροπόλεως. Ό  εΓς έκ Κωνσταντινουπόλεως, Σταύρος 
όνόμσΐι, ό έτερος έκ Μυρσίνης Γ εώργιος καί ό τρίτος έκ Συρίας 
'Αλέξανδρος (Ίσχεντέρ) μή γνωρίζων τήν Ελληνικήν. 'Ό τε  έπαυε- 
κατέλαβε τό Δι&.'χον δ Τουρκικός στρατός, οί στρατιώται οΰτοί πα- 
ρελήφθησαν ύπό τών Τούρκων οΐτινες ένέταξαν αύτοΰς είς τάς μο
νάδας των, άψοΰ τούς ένέδυσαν μέ καινουργή στρατιωτικά, τά 
έφθαρμένα δέ άφησαν έντός τού οικήματος τής Μητροπόλεως. Τώ γε
γονός τοΟτο, έκμεταλλευθείς προδότης “Ελλην, όνόματι Πρόδρομος, 
έκ Προόσοης, διατελέυας άλλοτε χυροφύλαζ τής Τουρκικής ’Αστυ
νομίας καί συνδέσας τήν τύχην του άτυχώς μετά τίνος νέας έκ 
Διδ/χου, πρός τόν σκοπόν νά άποκτήση εϋνοΐαν άπό τόν μιοέλληνο 
Καϊμακάμην, κατέδωσε τόν Μητροπολίτην Φιλάρετον δτι υποθάλπει 
φυγάδας τοϋ Τουρκ. στρατού καί δτι κρύπτει όπλα είς μέρη Ακατοίκη
τα. (Έ κ  τών προτέρων έθαψεν έντός τής φυλακής Καρόλου τό Επλον, 
όποιον είχε ώς χωροφύλαξ), Έσχημστίσθη δικογραφία καί παρΆλί- 
γον νά εΤχεν δυσάρεστα Αποτελέσματα, διότι ώ Αξιωματικός ε ίρεμέν  
τά παλαιά ένδύματα τών τριών αιχμαλώτων καί τώ δπλον τού προ
δότου Προδρόμου (Πόδος έπικσλουμενου ύπώ τών Τούρκων), όπε- 
δείχθη όμως έκ τών ύστέρων ή προΐλευοίς των.. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην άρχίζει ή άνοικοδδμησις τοΰ νέου Τουρκ. διδακτηρίου έν τώ 
μέσω τής πόλεως. Οικοδομή μεγαλοπρεπής, μέ ρυθμόν Αρχιτεκτονι
κόν σπάνιον. Αϋτη έν αχήματι Ε ύπηρξεν όντως τό μοναδικόν είς 
έπιβλητικάτητα καί χωρητικότητα κτίριο ν έν Διδ/χτμ. ΑΐΟουσαι, διά
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δρομοι, βοηθητικοί χώροι, άποθήκοι, ύπό γεια έπαρκή Bid Σώματα 
στρατού. Γενικός Διοικήσεις κ α ί’Υπουργεία άκόμη· Κατεστράφη έκ 
πυρκαϊάς τό 1932 καί έμειναν όλίγα μόνον έρείπια. Ή  περιγραφή 
τοΟ κτιρίου τούτου δέν έχει τόσην σημασίαν, όσην σημασίαν έχει τό 
γεγονός ότι άνηγέρθη άπό ιόν ί&ρ&τα τών ΈλΛήν-ων, διότι είς σότήν 
είργάσθησαν γέροντες, νέοι, μεσήλικες, Trcrt&to καί γυναίκες άκόμη 
"Ελληνες ΰπό ά φαντό στους στερήσεις καί τη άπειλή τοΰ βούρδουλα 
κομίζοντες λίθους καί κεράμμους έπί τής ρώχεώς των, άλλοι ώς έρ- 
γάται καί άλλοι κτίσται τόσον έκ Διδ/χου όσον καί έκ τών περιχώ
ρων στρατολογηθέντες, Ώ ς  όμολογοΰν οί ζήσαντες τήν κοτάστααιν 
"Ελληνες, ό Καϊμακάμης, Ανεψιός τού Βαλή Άδριανουπόλεως, ήτο 
τελείως άνεζέλεγχτος καί προέβοινεν είς αυθαιρεσίας μή έπιτρεπο- 
μήνας άπό θείους καί άνθρωπίνους νόμους. Ύπήρζεν ό Νέρων ιού 
Διδ/χου κατά τήν έποχήν έκείνην, άλλ’ άς όμολογήσωμεν τό φιλο
πρόοδον πνεΟμα του, διότι έσχε&ίαζεν έκ θεμελίων νά Βιαρρυθμίοη 
τό Διδ/χον, είς βάρος όμως τών 'Ελλήνων, πρός οΰς διά σημειωμά
των άπηυθύνετο ζητών Λαόν ποσόν οδτος ένέκρινε, τή είσηγήσει τών 
ένίοπίων Τούρκων καί δπερ έπρεπε νύ καταβληθη άσυζητητεί- Παρά 
τσΰτα Βέν ηύτόχησε νά χαρή τό εργον, του Βιότι άπεχώρησεν έκ 
Διό χου άμα ώς άποπερατώθη τό τε τό διδακτήριον καί τόνΟν μέγα- 
ρον τής Έφορείάς καί τσΟ Ταμείου, ’Εν συνεδριάσει Κ' τής 31ης Ιο υ 
λίου 1915, Κατατίθεται ύπό τής Μητρσπόλεως άντισήκωμα έναντι 
ενιαυσίου διδασκαλικής ύπηρεσίσς διά τούς διδασκάλους Ν. Πε- 
τσίδην, Χαράλαμπον Έλευθεριά&ην καί Γεώργιον Βαφειάδην, διότι 
ήτο ζήτημα Βιασώσεως της ζωής των έκ βεβαίου θανάτου, τών χρι
στιανών κατατ άσσο μενών τότε είς τά φοβερά τάγματα τών έργα- 
τών (Ά μ ελ έ  —ταμ πουρού), όπου χιλιάδες όμογενών άπέθνησκον έκ 
τών κακουχιών καί ταλαιπωριών. Τήν 21ην Αύγουστου 1915 ψηφίζε
ται ποαόν 100 λιρών διά τάς έκπαιδευτικάς άνάγκας 1915 - 1916 καί 
όρίζεται τά ίδιον προσωπικόν διά τό σχολ, τούτο έτος μέ 4 τάζεις 
μόνον, έκτός άν οί εχοντες τέκνα διά τάς 2 άνωτέρσς τάζεις γονείς 
κσταβάλωσι 42 λίρας διά πρόσληψιν καί πέμπτου διδασκάλου, έκα
στος δέ τών γονέων τών τεσσάρων κατωτέρων τάζεων καταβώλη 
άνά 2 μετζίτια,

”Αλλη άνασεάΐωας. — Έ ν φ  τά σχολεία έπανήρχισαν τάς έργα- 
σίας των καί γενικώς τά πράγματα καλώς έβαινον καί έτοκεοποΐ- 
οθντο τά ζητήματα έν πρός έν έ ι ί  τά βελτίω, τό δέ διδακτήριον ήρ- 
χισε νά έπιατεγάζηται, ή κατάπτασις είς Διδ/χον έχειροτέρευσε, 
Βιότι ή Τουρκία χάριν έζωτερικί)ς πολιτικής, όποδειχθείοης προφα
νώς ύπό τοϋ άζονος παρεχώρησε τό Διδ/χον είς τούς Βουλγάρους
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μετά τινων χωρίων τής περιφερούς του. Ό  Μητροπολίτης άνακοινςΐ 
τοΰΐο έν συνεδριάσει κβ' τής 7 Σεπτεμβρίου ί9ΐ5καί λέγει ί}τι έπίλ- 
θοόσης συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας καί Βουλγαρίας τά σύνορα 
Μάνδρας μετατοπίζονται καί ύπεγράφη πρωτόκολλο ν, ΐνα τά έντεΟ- 
Οεν τοϋ "Εβρου χωρία καί τινα πέραν αύτοΰ πρός Οάζοΰν -  κιοπροΟ 
παραδοδώσιν είς Βουλγαρίαν καί ή συμφωνία αύτή θά πραγματο- 
ποιηθη μέχρι της 29ης Σεπτεμβρίου. Εμβρόντητοι ήκουσαν τούτο οί 
δημογέροντες καί τό άνεκοίνωσαν εις τό κοινών. Ή δη ή Θέσις τών 
Ελλήνων άπυβαίνει δεινοτέρα. Οί Τούρκοι μέχρι τοΰδε έκόρεσαν 
πάσαν έπιθυμίαν ίων εις άρπαγώς, δηώσεις, βιαιοπραγίας, άτιμώ- 
σεις, φόνους καί παρόμοια. Τώ ραμέ τήν ύποχώρησίν των ποια τύχη 
άνέμενεν αύτούς άμψοτέρωθεν; Ό  έπί κεφαλής Καϊμακάμης Κε- 
μαλή—βέης ή Ά λ ή  Γκαλίπ έπονομαζόμενος, έκ τοΰ έπωνύμου too 
Θείου του Βαλή, άνθρωπόμορφον τέρας, περιήρχετο τήν περιφέρειαν 
έπί 15 ήμέρας, μέχρις ου έφαρμοσθή ή συνθήκη, συνιστών είς τούς 
μέλλοντας vJ άποχωρήααυν Τούρκους χωρικούς, νά πσραλάβωσι μεθ’ 
έαυτών ούχί τά υπάρχοντά των, άλλά καί δ,τι άλλο εΰρισκον. Ή  
Έλλην. περιουσία, ό ίδρώς. ό πλούτος, τάν όποιον αυνεκέντρωαε 
μόχθος πολυετής, κατέστησαν τό μήλον τής έριδος, διότι οί μένδέν 
ήθελον ν' άφίσωσι τήν τόσον ευκολον λείαν εις τούς 6έ. ‘Ο ίδιος ό 
Καϊμακάμης έθεώθη άδηγών ποίμνια χωρικήν Ελλήνων. "Εφιππος 
καί μέ τό μαστίγιον άνά χεΐρας έδερνε τόν τυχόντα. ‘Η μανία του 
διά τήν έγκαιάλειψιν τής τόσον άποδοτικής δΤ αύτάν έπαρχίσς τόν 
έκαμε θηριώδη. Έ φ θα σεν  είς τό αημεΓαν νατ έκτελέαρ άγαθούς χω
ρικούς έπί ώπλή συναντήσει αυτών έν στιγμή παροξυσμού, θ ά  
έκαιε πόλεις καί χωρία άν δέν έδεσμεύετο άπά τήν συνθήκην. Δέν 
ήθελε οΰτε ιό χώμα νά άφίση είς τήν θέσιν του. άλλα θά έδιδε 
λόγον τής πράξεώς του καί άνεχαιτίσθη, Παρέμεινε μέχρι τής εισό
δου τ©ν Βουλγάρων είς Διδ/χον καί διελθών έκ τής πλατείας, δπου 
ούιοι έτέλουν δοξολογίαν έπ! τή καΐαλήψει τής πόλεως άπήλθεν 
έφιππος είς Τουρκίαν βλασφημών χυδαίως. Τοίαΰτα ουνέβαινον έκ 
μέρους τών Τούρκων. Ό  'Έλλην όμως τοϋ Διδ/χου έπρεπε νά 
στρέψη ιήν προσοχήν του πρός τό έτερον θηρίον. Ποια θά ήτο ή 
στάσις καί ή πολιτεία τών Βοολγ. Α ρχών ήτο γνωστόν είς τούς κα
τοίκους. οί όποιοι κατά τήν έποψήν αϋτήν δέν διέφερον τών παρα
ζαλισμένων ύπσζυγίων ή καλύτερον τών έτ οι μ ο θανάτων καταδίκων, 
Στιγμαί θλιβεροί, άπελπιστικαί. Ό  μή ζήσας τοιαύτην κατάστασίν 
δέν δύναται νά σχηματίση είκόνα τής συμφοράς οΰτε είναι δυνατόν 
νά άντιληφθή τήν πραγματικότητα. Εισέρχονται οί Βούλγαροι είς 
Διδ/χον, έοριάζσυν τά έπινίκεια καί τελούν άγιαομόν. 'Λ λλ ’ αάτοί
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τΕλοΟν αύτοί άκοΟν. 'Υβρίζονται ύπά τών συμμάχων ΐοΟ Κεμαλε- 
δίν 'Αλή Γκαλίπ άποχωρήσαντος καί ώφίσαντος μνήμην άπαισίαν. 
Συσπειρωμένοι ol κάτοικοι εις τ ις  κρύπτας τών οικιών των, περι
μένουν τήν έκδήλωσιν τοΟ νέου κυριάρχου καί δυνάστου: Τήν Βουλγ. 
μεταχείρισιν. Θά όποστοΰν αρά γε μ σ ρ τ ύ ρ ια ;θ ά  διωχθοΟν ; Θά 
τυράννηθσΰν ; θ ώ  ό&ηyηθοΟν δμοιροι εις Βουλγαρίαν πρός έργασίαν, 
ώς είλωτες τής προχριστιανικής έποχής, εις τά κτήματα τών μεγα- 
λοκτηματιών ; Τήν 29ην Σεπτεμβρίου, μέχρι της όποιας οΥθεμια διά- 
θεοις £ir£ καλή είτε κοπή έξεδηλώθη. φθάνει είς Δι&/χον έ> Ρόζεν- 
ταλ, Βούλγαρος έπαρχος περιφέρειας Άδριανουπόλεως, δπως έτυ 
τλυψορεΐτο, καθ’ Soqv μέρος τής Επαρχίας καί ό αταθμάς Καρα- 
γάτς άνήκων εις τήν Βουλγαρίσν, ινα έπισήμως κσταλάβη τήν πά
λιν χαΐ άποκιήση κΰρος ή κυριαρχία. Ή  £δρα του ήτο τό KapayaTp 
καί ή Άδριανούπσλις ήτο Τουρκική. Ό  Δήμαρχος Χασάν-βέης, ινα 
έπισόρη τήν μήνιν τών ΒουλγαρικΟν Α ρχών κατά τών Ελλήνων, 
6έν ειδοποιεί τήν Μητράττολίν ΐπως έκαμε διά τούς άλλοεΰνεις τής 
πόλεως. Έλησμόνηοεν ό ήλίήιος τάς ωμότητας κατά ιών όμοψϋλων 
του καί τώρα συναδελφωμένος, σκέπτεται κατά τών Ελλήνω ν, ένώ 
άργάτεραν, κατά τήν κατοχήν τής πόλεως ύπό τοΰ Έλλην. στρατού, 
ή διοίκησις έπεδαψίλευσε τόσας καί τάσας τιμάς 6Γ αΰτόν ώς Δη- 
μοτ. σύμβουλον, ό δέ άδελφάς του Τσολάκ Άλή-βεης έξελεγη βου
λευτής τοϋ Μομοΰ “Εβρου. ‘Ο Μητροπολίτης έπί τώ άκούσματι τής 
έλεόαεως τοΟ Έπαρχου σπεύδει αύτοβούλως πρός όποδοχήν. Πάσα 
ά&ιαψορία θά έχαρακτηρίζετο άντίδραοις καί τάς συνέπειας 0ά 
ϋψίστατο τό ποίμνιάν του. 'Υποδέχεται διά χειραψίας τόν Ρόζεν- 
χαλ. ’Ανταλλάσσονται φιλοφρονήσεις καί διαβεβοιοΟταί έκ μέρους 
τοΰ άνωτέρω Έπαρχου άτι οί “Ελληνες θά τύχουν ίσοπολιτείας, δί
δονται &έ άπειροι παχυλαί Υποσχέσεις. Έπαίζετο, πολιτική Υψηλή, 
διότι τρ Έλλην. Κράτος ΐσκςπτετο fiv πρέπη νά έξέλθη τής οϋδετε- 
ρότητος καί έπί τοΟ σημείου αΰτοΟ αί κομματικοί διαμάχαι εΥρί- 
σκοντο τότε εις άξύτατον σημεΐον, ή Βουλγαρία δέ καί ή Τουρ
κία Υπόσχονται σκοπίμως παραδείσους. Γίνεται δευτέρα δοξο
λογία. Προσφωνεΐται ό "Επαρχο; ύπό τοΰ Μητροπολίτου, διότι κατά 
τήν λαϊκήν θυμοσοφίαν έν καιρώ άνάγκης ό άνθρωπος έναγκαλίζε- 
ται τό φεΐδι Εκφράζονται εύχαρισιίαι έπί τή γενομένη τιμή καί 
έπαναλαμβάνονταί ώτελεΥτητοι όπααχέσεις, ώιατάσσει άμέσως πα- 
ρέλο-σιν ττρά τοά Μητρσπολίταυ. Γίνεται τελετή εις τήν συναγωγήν, 
τήν Τουρκικήν νεόδμητον σχολήν, έν δέ xfj ’Αρμένική έκκληοίφ ψάλ
λεται δοξολογία. Ιδού καί μία εύφυής διευκρίνισις πρός αρσιν πα
ρεξηγήσεων έφόσον, έπροτιμήθη ή ‘Αρμενική καί όχι ή Ελληνική έκ-
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κλησία. Αιΰ tl, λέγει, ό Ρόζενταλ ή ‘Αρμένική έκκληυία άμχεται άπό 
Α καί θέλει νά τηρήσω άλφαβητικήν σειράν είς τάς δοξολογίας ! 
Δίδεται κατόπιν γεύμα είς τδ Δημαρχειον. έγείρονται προπόσεις και 
τότε προσφέρεται, τή παρακλήσει τοΰ Έπάρχου, μία έκκλησία είς 
τούς Βουλγάρους, έπιστεΰθη 5έ ϋ ίιο ΰ ΐο ίθ ά  σεβασθοΰν τούς 'Έλλη
νας, τά σχολεία καί τάς έκκλησίας των. Πόσον οίκτρώς όμως ήπα- 
τήθησαν 1 Έπΐ τή Αναχωρήσει του ό Ρόζενταλ ζητεί κατάλογον πρσ- 
ξενηθεισών ζημιών ΰπό τών Τούρκων πρός έπανόρθωσιν. Τόν κατά
λογον αύτόν παρακαλεΐτσι 6 Μητροπολίτης νά έπιδώση ίδιοχείρως 
εις Καραγάτς. Παρέρχεται είκοοάς ήμερών και τά πράγματα εβαινον 
αισίως, άνευ άπευκταίου, και κατά τήν συνεδρίαοιν τής Δημογερον
τίας τής 16ης 'Οκτωβρίου 1915, 6 Μητροπολίτης άνακοινοι δτι 6 Μα- 
τοάλνικ (διοικητής) είδοποιήθη ύπό τοΰ Ρόζενταλ. άναλαβόντος κα
θήκοντα Νομάρχου, ότι είναι έλεύΟερα τά σχολεία νά λειτουργή
σουν καθώς καί αί έκκλησίαι, Καλούνται ό διευθυντής καί ή διευ
θύντρια τών σχολείων ώς καί οί διδάσκαλοι νά άναλάβουν καθή
κοντα. Παραδίδετσι ή έκκλησία τής Παναγίας όριστικως εις τάν 
Βούλγαρον Ιερέα Παπαδό'ίτσην, £λκοντα τήν καταγωγήν έκ Μακεδο
νίας καί τόν Νατσάλνικ Γεωργήεψ. Τούτο έγίνεν έπί Δημογεροντίας 
Κωντσταντίνου Γεωργίου, Κυριάκού ώημητρίου, Ίωάννου Βογιατζό- 
γλου, Ντιάκου Παπαδοπούλου, Α, Δελόγκα και Π. Άλγιαννάκη. 
Θελων ό Μητροπολίτης νά κολακεύ^η περισσότερον τήν Βουλγ. "Αρ
χήν, πράς τόν σκοπόν τής έξυπηρετήσίως τών Έλλην. συμφερόνιων, 
στέλλει εύχαρισχήριον τηλεγράφημα πρός τόν Τσάρον Φερδίνάνδον 
καί πρωθυπουργόν Ροδοσλαύωφ, τά όποιον άνακοινοι, καιά τήν κδ’ 
συνεδρίασιν τής 30 'Οκτωβρίου 1915, πρός τήν Δημογεροντίαν, ΕΙς 
άπάντησιν λαμβάνει ό Μητροπολίτες 'Ελληνιστί τηλεγράφημα τού 
Τσάρου- Τρίβουν τά μάτια των ό Μητροπολίτης καί ή Δημογερον
τία, χωρίς νά κατανοούν, διατί ή τόση περιπσίησις καί ποιος ό 
σκοπός αύτής τής μεταχειρισεως. "Ολίγον άργότερον Ιγινεν άντι- 
ληπτόν άπό πάντας καί θά ίδωμεν παρακάτω ποιαν έκπληξίν έπε- 
φύλασαε τοΰτο, "J&oO τύ τηλεγράφημα ;

«Πρός τήν Α. Πανιερότητα, τόν Μητροπολίτην Διδ/χου. Εύχα- 
ρίστώ έκ καρδίας ύμετέραν Πανιερότητα καί τήν Ελληνικήν Κοινό
τητα Διδ/χου διά τά ειλικρινή καί άφοσιωμένα αισθήματα, τά όποια 
έκφράζετε και τά όποια βαθέως μέ συνεκινησαν, Φερδίνάνδος Βα
σιλεύς ιών Βουλγάρων*.

Ό  Μητροπολίτης άνακοινοι κατά τήν αυτήν συνεδρίαν δτι μετα- 
βάς δΓ έπιόοσιν τής ζητηθείοης καταστάσεως τών ζημιών έτυχε κα
λής ύποδοχής, ότι έδόθη πρός τιμήν του δεΐπνον, παρόντος καί τοΰ

«Θ ΡΑ Κ ΙΚΑ Η
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Τούρκου προξένου, εΕς τάέν Καρογάτς μέγαρον, εις τό όποιον κπτήγ* 
γειλε τα όργια, ΐά διαπραχθέντα έκ μέρους τών Τούρκων είς τήν 
Επαρχίαν του, δτι έτιμήθη πολύ Οπό τού Ρόζενταλ καί συνοδεία 
Βουλγαρικής χωροφυλακής μετέβΐ} είς Άδριανούπολιν, κατεχομένην 
ύπά τών Τούρκων. Αί διατύπωσες διαβατηρίων διά μετάβασιν εις 
Τουρκίαν καί τάνάπαλιν κατηργήθησαν, λόγ<ρ συσφίξεως τών σχέ
σεων ιών δυο Κρατών, καί ότι διενυκτέρευσεν εις τήν Μητρόπολιν, 
συνδιαλεγόμενος καθ' δλην τήν νύκτα μετά τοΰ άειμνήστου Μητρο
πολίτου Πολυκάρπου. Έκεΐ, λέγει, έγινε σκέψις περί σχολικών ζητη
μάτων Λλλ' έν τώ μεταξύ πληροφορούνται ότι 17 χωρία τής έπαρ- 
χίσς Άδριανουπόλεως μένουν είς Βουλγαρίαν, κατόπιν συνθήκης 
τών δύο Κρατών καί ή έποπτεία τούτων άνατίθεται είς αύτάν (τόν 
Φιλάρετον), Συνεφώνησαν έπίσης νά γράψουν άττό κοινού είς ιά  Πα
τριαρχεία διά τήν δημιουργηθεϊσαν κατάοταοιν, Ά π έσπ α σε ΰέ (ό Φι
λάρετος) 30 λίρας έκ τής Μητροπάλεως "Αδριανουπόλεως, οΰσης 
οίκονομικώς είς ώνθηράν κατάστασιν, διά τά οχολεΐα Διδ/χου. 
"Επειτα, λέγει, διί έπέστρεψεν είς Κσραγώτς καί έκείθεν είς Διδχον. 
όπου ήρξστο μεριμνών περί τού ποιμνίου του, Έ ν  συνεδριάσει κΈ 
άνακοινοϋται δτι προσήλθον οί γονείς τών μαθητών καί θέλουν νά 
καταθέσουν ποσά διά δημιουργίαν Ε' τάξεως, διότι εΐχεν άποφασι- 
σθή νά λειτουργήσΠ ή σχολή, λάγιρ οικονομικών δυσχερειών, p i  4 
μόνον τάξεις, Ό  'Αθανάσιος Ρακιιζής προσφέρει 6 λίρας 'Οθωμανι
κός, Θεόδωρος Δημητρίου 6, Α. Τσι,κούρας 2* Αλέξανδρος Σινάπι- 
5ης 3, Ζήσης Καμπασακάλης 2, Δήμος Νικολάου 1, 'Αθανάσιος Κο' 
πούκης 2, Γεώργιος Ψαρράς 2, Ιωάννης Βλάϊκου 3, Ν. θεοδόσο- 
γλου μετζίτια 4 καί έγκρίνεται νά σχηματίοθή ή Ε' τάξις. 'Εν 
συνεδριάσει κστ' τής 20ής Νοεμβρίου, άποφασίζεταί ν' άποσυρθοΟν έκ 
τοϋ κηροποιείου λίραί 50, έξ ών αί 40 ύπέρ τών σχολείων. Άναγί- 
νώσκεται διαταγή ιού έν "Οντρεν Νομάρχου (οϋτως έτιτλοψορεΐτσ 
ή Βουλγαρική Νομαρχία τοΰ Καραγάτς δηλ. Νομαρχία Άδριανου- 
πόλεως) καί τοΰ Έπιθεωρητοΰ τών σχολείων, διά τοΟ ένταθθα Δη' 
μάρχου διαβιβασθεισα, ύπ’ άριθ. 9 τής 6 Φεβρουάριου, \να διορισθί) 
διδάσκαλος Βουλγαρικής γλώσσης εχων πιστοποιητικών διδασκάλου 
έκ τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, καί I) Νά σταλή κατάλογος μαθητών 
καί προσωπικοί). 2) Νά ύποβληθοΰν τά πτυχία τοΰ προσωπικού πρός 
έλεγχον. 3) Νά σταλοΰν άντίτυπα βιβλίων και 10 λέβια διά νά κρι- 
θοΰν. 4) Έντώς μηνάς νά γνωσθή ποιος ό διορισθείς Βούλγαρος δι
δάσκαλος. Έν  τέλ&ι τής συνεδριάαεως τής 17 Μαΐου 1916 διορίζε
ται διδασκάλισοσ τής Βουλγαρικής γλώσαης μέ μισθόν 40 λεβίων 
μηνιαίως, διά τε τήν σχολήν άρρένων και Παρθεναγωγείον, ή Χρυσή
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Γεωργίου. Κατά του μηvot Ιούνιον τού 1916, παρουσιάζεται δεύτε
ρον νέφος έπισκιάσαν τόν παρά&ειοον τού Ράζενταλ : Έ ν  συνέδριά’ 
σ£< τής 34 'Ιουνίου 1916 6 Μητροπολίτης άνακοινοί δτι ένφ είς τήν 
περιφέρειαν Διδ. χου ούδέν τά έκτροπον συνέβη, εις 10 χωρία Ά&ρια- 
νουπώλεως, έξ έκεινων τά όποια εϊχον έπιδικοαθή είς Βουλγαρίαν 
καί τών όποιων ή έποπτεία άνετέθη είς τόν Φιλάρετον, Βούλγαροι 
ίερεΤς ήρπασαν βίφ τά έκκλησιαστικά βιβλία, έπαυσαν τούς "Ελλη
νας ιερείς καί ύπε χρέωσαν τούς χωρικούς νά άσπασθώσι τήν Ε ξ α ρ 
χίαν, Τά γεγονός άνεφέρθη είς ιόν Ρόζενταλ άλλ’ ουτος έκώφευσεν. 
ΆνακοινοΟται έπίσης Βτι οί διδάσκαλοι Ν. Πετσογλου καί Χαράλαμ
πος Έλευθεριάδης πένονται κυριολεκτικές καί Βτι πρέπει άμέοως 
νά τοΐς καταβληθούν άνά 100 λέβια,

τ-ής 3 4 η ς  Αύγουστον 1 9 1 6 .  — Κατά τήν συνεδρίαν 
τούτην καταρτίζεται τό προσωπικόν τού σχολείου έκ τών Ν, Π&τσό- 
γλου, Γ. Βαψειάθευ, Χαρ. Έλευθεριάδου, Μαριάνθης Τσιγγά καί Πο
λυξένης Πετσόγλου Παρακαλοΰνται οϊ γονείς νά έπαναλάβουν τήν 
είαψοράν των, διά τάυ σχηματισμόν ΣΤ' τάξεως, Έ ν  δέ τή συνεδρίςι 
τής ΞΙ Νοεμβρίου 1916, άνακοΐνσΰται δτι ό Δήμαρχος άπειλεΐ κλεί
σιμο ν τών σχολείων, διότι δέν συνεμορφώθηααν οί διδάσκαλοι πρός 
τήν διαταγήν τοΟ ΈπιθεωρητοΟ. Παρσκαλεΐται κατόπιν τούτου ά 
Μητροπολίτης Μαρωνείας (Κομοτινής) νά Ινεργήση, ΐνα θεωρηθούν 
οί τίτλοι ιών διδασκάλων, Αί ήμέραι παρέρχονται άνωφελώς. Ζητεί
ται τηλεγραφικές ώπό τά 'Υπουργείου καί τήν Νομαρχίαν τά άνοιγ
μα τών σχολείων, Τινές ιών διδασκάλων λαμβάνουν τά πτυχία των 
ιεθεωρημένα καί οΰτοι άνοίγουν τά σχολεία διά νά κλείσσυν καί 
πάλιν. Ό  Δήμαρχος έπιρρίπτει τήν ευθύνην είς τήν Μητράπολιν διά 
τά άνοιγμα τών σχολείων άν£υ διαταγής, Προακαλεϊ τούς διδασκά
λους είς τήν Δημαρχίαν καί λέγει ε!ς αύτούς δτι τά σχολεία θά μεί
νουν κλειστά. Δαπανώνιαι 250 λέβια δΓ άμεσον θεώρησιν καί τών 
ύπολοίπων πτυχίων, διάτι άψελώς ένόμιζον δτι αιτία τού κλεισίματος 
τών σχολείων ήτο ή μή έγκαιρος θεώρησις τών πτυχίων. Δέν έγνώρι- 
ζον οί δυστυχείς Βτι τούτο ήτο μία τυπική άφσρμή διά νά 
παρέρχηται καιρός καί έβαυκαλίζοντο δτι ήτο δυνατόν νά έργασθώ- 
σιν ώς διδάσκαλοι, διότι δέν ήσαν κατατοπισμένοι περί τής πολιτι
κής καταστάσεως, Ή  πολιτική Ρόζενταλ μετεβλήθη, διότι καί ή έν 
Έλλά δι κατάστασις Ιλαβεν ώρισμένην χροιάν Φιλσνίαντικήν. Ε π ο 
μένως καί αί πρός τούς "Ελληνας περιποιήσεις, αΐ όποΐαι ούδέποτε 
υπήρξαν ειλικρινείς, έπρεπε νά παύσουν. Ό  δυστυχής Μητροπολί
της συνιατά έχεμύθειαν τών λεγομένων είς τάς συνεδριάσεις, νομί
ζω ν δτι τά κλείσιμο ν τών σχολείων προήλθε ν έκ καταδόσεως Οπό
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τίνος παρσκολουθοϋντος τάς κινήσεις της Δημογεροντίας και άψελξ- 
στ«τα ΐξσκολουθοΰν άκάμη ώνααένοντες θεώρησιν τών πτυχίων, 
ΐνα έπαναρχίση ή λειτουργία των σχολείων, Ό  Μητροπολίτης ένερ- 
γεϊ σπαομωδικώς είς τό Ύπουρ^ειον καί Νομαρχίαν έλπίζων και 
ύπσλογίζων έπί τών φιλοφρονήσεων τοΰ Νομάρχου κ.τ.λ. Άνακοι- 
νο l δτι έλαβε διαταγήν πρώτον νά διορισθοΟν διδασκάλισσαι τής 
Βουλγαρικής σί Κατίνα Νέσεβα καί Σοφία Δημήτροβα μέ SO λέβια 
μηνιαίως. Επίσης οί διδάσκαλοι τοΰ Λιδ/χου νά διδάξουν είς τά χω 
ρία, έφι ΰσον καθυστερεΐται ή θεώρησίς τών πτυχίων, προτείνει 6έ 
νά προβη ^ Δημογεροντία είς ένεργείας πρός άπαλλαγήν τοΰ ίερέως 
του χωρίου Τοασυσλή έκ τής έξορίας, είς ήν κατεδικάσθη δι" άσή- 
μαντον αιτίαν καί τοΰ όποίσυ ή οΙκογένεια ώδηγήθη είς τά Τουρκικά 
σύνορα και έπειδή δέν έδέχθησαν αύτήν αί Τουρκικαι συνοριακαί 
Άρχαί, άπήχθη ύπά των Βουλγάρων είς Φιλιππούπολιν καί τέλος 
άνακοινοΐ &τι 6 'Επιθεωρητής σχολείων συνίσΐά τήν πρόσληφιν (ός 
διδασκαλίοσης τής Βουλγαρικής τής Νάντια ΣιβρΙεβα μέ 100 λέβια 
μηνιαίως. Τά νέφη ήρχίσαν συμπυκνούμενα καί δ δρίζων ζοφώδης νά 
άναφαίνηται καί ήχο κατάδηλον δτι θά έκαπάση θύελλα κατά τοθ 
δυστυχούς Ελληνισμού. Αί υποδείξεις περί θίορισμοΟ δύο διθασκα- 
λίσσών Βουλγαρίδων καί άλλης γιάς, Οπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ ύποδει- 
χθείσης, καθορίσαντος μάλιστα καί τύν ρτοθών αυτής, ήσαν τά προ
οίμια μιας θλιβερός καταστάσεως διά τούς κατοίκους καί τούς δι
δασκάλους μετά τοΰ Μητροπολίτου Ό  έξαγγελθεις παράδεισος με
ταβάλλεται είς κόλασιν. "Εγινε τολιτική μεταβολή, ώς έλέχθη, καί 
τά πράγματα άνετράπησαν άρδην. Τοϋτα άντιλαμβάνεται δ πε
πειραμένος ιεράρχης καί συνιστά υπομονήν τήν δέ εορτήν τών Τριών 
Ιεραρχών νά μή έορτάσουν οι διδάσκαλοι έπισήμως και δτι είναι 
άρκετή μία άπλή λειτουργία, παρόντων μαθητών καί διδασκάλων, 
είς τήν έκκλησίσν Άγιου Άθανσσίου, Πλησιάζει τά Πάσχα καί έν 
τή Ζ' καί Η' συνεδριάσει τής Ξ4τς Μαρτίου συσκέπτονται πώς θά 
πληρωθούν οί διδάσκαλοι. Ζητείται ώπο τούς έφορους νά συντονί
σουν τάς ένεργείας των προς εϊσπραξίν τοΰ άντιτίμσυ τών είσιτη- 
ρίων. Ή  άνωτέρω άπάφασις δέν Επραγματοποιήθη. Μίαν ήμέραν τοΰ 
'Απριλίου, δ Φιλάρετος συλλαμβάνεταί καί ώδηγεϊται είς τάς φύλα
κας, πρώτον είς Φιλίπποΰπολίν και έπειτα είς Σόφιαν, όπου διέμει- 
νεν έγκάθειρκτος μετά τίνος 'Αρχιμανδρίτου Νυΐάνδρου έκ Καβακλή 
Βουλγαρίας καταγόμενου, μέχρι τέλους τοΰ πολέμου. Ό  άνωτέρω 
"Αρχιμανδρίτης συνελήψθη ύπο Γερμανών καί Βουλγάρων είς Μονήν 
παρά τήν Νώτιαν Ά λμωπίας (Κσρατζόβης), δπου δαρ&ίς διά τήν 
έθνικήν του δράσιν κατά τόν Μακεδονικόν άγώνα μετά τοΰ πατριώ*
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ίου, τοΰ κατόπιν 'Αρχιάτρου τοΟ 'Ξλ. στρατού Κιττάνου, μετεψέρθη 
καί ένεκλείσθη είς τήν φυλακήν, όπου καί 6 Φιλάρετος, σωθείς έκ 
βεβαίου θανάτου, τ?ΐ ίπεμβάσει τού πρίγκηπος τής "Εσσης, παρα- 
κληθέντος πρώς τούτο ύπά τής βασιλίσοης Σοφίας. Άμφότεροι οι μάρ
τυρες ουτοί τού "Εθνους κατήλθον ε!ς τήν Θεσσαλονίκην άμα if) υπο
γραφή τής συνθήκης μετά τής Γερμανίας, τών Δυτικήν Δυνάμεων 
τής Άντάντ. Πάντες οί ιερείς καί διδάσκαλοι εύρέΰησαν εις ατρα- 
τόπε&ον συγκεντρώσεως ώς άμοιροι καί έκεΐ 6πό αόσιηράν έτπτήρη- 
σιν, έν μέσιμ μυρίων στερήσεων, βασάνων, κακουχιών καί πλήρους 
άθλιότητος, διήνυσαν διετίαν μέ κσρτερίαν, τήν όποιαν ήντλουν έκ 
τής Εθνικής των συνειδήσεως, μέχρις δτσυ άπηλευΟερώθη ή πολυμα
θής Θράκη, ή πάντοτε ύφισταμένη δεινά λόγιμ τής γεωγραφικής της 
θέσεως Ο λαός Διδ/χου, άποτελοόμενος άπά γέροντας, γραίας καί 
άνήλικα, Sl0tl οί όυνάμενοι νά κρατήσωσι ΰπλα ΰπηρέτσον άλλοι είς 
τόν Τουρκικόν στρατάν καί τά φοβερά έζοντωτικά τάγματα τών έρ- 
γατών καί άλλοι είς τόν Βουλγαρικόν στρατόν, έζησε ζωήν άβίωτον, 
■Η άθλιΰτης των δέν είναι δυνατόν νά περιγραφή, διότι είκών πα
ρόμοια δέν υπήρξε ποτέ είς τά ιστορικά τών λαών. Πείνα, γύμνια, 
άνυπο&ησία, ήσαν τά κύρια γνωρίσματα τοΟ άπομείι-α ντος καταρ
ρακωμένου λαοϋ, έπι τοΰ προσώπου ιοΰ όποιου ήτα ζωγραφισμένος 
ό ψυχικός πόνος καί τά σκελετωμένα σώματα, ήσαν οί άψευ&εΐς 
μάρτυρες τής άψανιάστου τυραννίας των. Πλήρη εικόνα τής κατα- 
στάσεως ταύιης δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν, διότι τήν έποχήν τούτην 
ειμεθα στρατιώται είς τήν Ελλάδα. Αί πληροψορίαι τών έναπομει- 
νάντων καί αί άψηγήσεις των εΐνα. ικανοί νά σπαράζουν καί τήν 
σκληροτέραν ψυχήν καί νά τήν συγκινήοοϋν μέχρι δακρύων. Α( όδοί 
τής πόλεως έβριθαν όκανθών καί έρπετών καί τριβόλων λόγιμ έρη- 
μώσεως. ΐ Ητο άδύνατον νά πίστεΰοη ιις, δ η  κατοικούν άνθρωποι 
είς τήν άλλοτε άνΟοΰσαν πάλιν. Τοιαύτη ύπήρζε γενικώς ή περίο
δος 19 Τ2 -19. Πλήοης γεγονότων καταστρεπτικών καί δουλείας έναλ- 
λασσομένης ύπό δύο προαιώνιων έχθρών τής πατρϊδος μας, μέχρις 
συ ιά 'Ελληνικά όπλα καί ή άνδρεία, άνύψωοαν τήν γαλανόλευκον 
είς τά όρη καί τάς άκΐάς οϋχί μόνον τής Θράκης, άλλά καί πέραν 
αΰιής. Άναγράψομεν ήδη τούς χοηματισαντας διδασκάλους κατά 
τήν περίοδον ταύτην ώς καί τούς Δημογέροντας : 191Ξ — 13, Νικόλαος 
Πετσόγλου, Γεώργιος Βαψειά&ης, Γεώργ,' Δημητρακόπουλος, Παν. 
Μαυρομμάτης, Μαρία Μιχαήλ, ’Ασπασία Τοαβδάρα, 'Ιουλία Μωρα'ί- 
τοπούλαυ, Ε λ έν η  Δελάγκα. 1913—14, Ε λ έν η  Σταϊκίδου, Αίκατ, Κο
σμά, Ε λ έν η  Δελόγκα, Ν, Πεταόγλου, Ν, Άγγελίδης. κατακρεοσργη- 
θείς ύπό των Τούρκων, Ήλίας Νικολάου, Χαράλ- Έλευθεριάδης,
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Άφαί Γιαννοπούλου. 1914·—15, Ν. Πετσόγλοσ, Γ. Βσφειάδης, Χαρ. 
Έλευθεριάδης, Άφαί Σταΐκίδου, Αίκατ, Κοσμά, Ε λ έν η  Δελόγχα, 
1915— 16- Ν Πετσόγλου, Γ. Βαφείάδης, Χαρ. Έλευθεριάδης, Ζήσης 
Παπαδόΐΐουλος, Άφαί Σταϊκίδου Αίκατ, Κοσμά, Έ λ .  Δελόγκα. 
1916 — 17. Νικόλ. Πετσόγλου, Γεώργ. Βαφειάδης, Χαρ. Έλευθεριά- 
6ης, Map. Τσίγκοι, Πολυξένη Πετοόγλου, ‘Ελένη Σταΐκίδου, Αίκατ. 
Κοσμά, 'Ελένη Ζαννή, "Ελένη Δελόγχα,

Δημογέροντας. - Γεώργιος Χαζιρβαρσάνης, άπελαθεις τό 1915, Παν. 
"Εμμανουήλ (Ζεγκίνης) όμοίως, Γεώργιος Χεκίμογλου, Όδυσσεΰς 
Κωνσταντίνου. Στέφανος Σ ε ϊτανίνης. Σωτήριος Τεκτονίδης, ΐΗτιάκσς 
Παπαδόπσσλος, "Αριστείδης Δελόνκας, Περικλής Ζαννής, "Ιωάννης 
Ε3ογιατζόγλου, Δημήτριος Κυριάκου, Κωνσταντίνος Βοζατζής, Τηλέ
μαχος Χεκίμογλου, Νικόλαος Άλχιαννάκης, Κωνσταντίνος Παπα- 
σταύ ραν , Ti. Κΐΐ'ί&ης. Μέχρι τοδ 19 Π τσίτσίηρητής Φιλαρέτου Αεόν- 
τιος "Αρχιμανδρίτης. "Από 1912— 1913 Πατρίκιος Αρχιμανδρίτης,

Περίοδος έβδομη 1919—1923
Ή  πόλις Δι& χου, ήτις πάντοτε έδεινοπάθει, ήτο πεπρωμένσν 

κατόπιν τόσων καί τόσων δοκιμασιών, νά γνωρίοη έπΐ τέλους ήμέ- 
ρας εΰιοχίας. Οί Διδυμοτειχΐται εΐδον τόν πρώτον "Έλληνα άξιωμα- 
τικόν, τόν Ευάγγελον Νεσιορίδην έκ Διδ/χου, έπισκεψΡέντα τήν γε
νέτειράν του καί κατελήψθησαν ΰττό ώκρατήτοσ ένθοσσιασμοΰ. Ό λί- 
γον κατόπιν καί μετά ολιγοχρόνιον διασυμμαχικήν κατοχήν, ό πέ
πλος τής σκλαβιάς διαλύεται καί ή κυανόλευκος, χάρις εις τούςάγώ- 
νος καί τήν γενναιότητα τού "Ελληνικοί! ατρατοΟ καί έν γένει τών 
θυσιών τοΟ Έθνους όλοκλήρου, ένταχθέντος μέ τήν Άντάντ, κυμα
τίζει έπί τών όχθών τοΰ "Εβρου καί μετ' ού πολύ είς τά πρόθυρα 
τής Βασιλίδας τών πόλεων καί π=ραν αόιής £πί τής Μ, Ασίας. Δι
δάσκαλοι καί ίερεΐς, οί όποιοι ώς κακούργοι έκρατοΟντο εις τά δε
σμωτήρια, ύφιστάμενοι μυρίας ταπεινώσεις, τώρα θραύουν τά δεσμά 
των καί έν ώχρατήτω ένθουσιασμφ άπο φασίζουν νώ χατέλθσυν 
μετά τών μαθητών των, οϊτινες είς πρώτην πρόσκλησιν έσπευσαν νά 
έγγραψοΟν, διά νά ύττοδεχθοΰν ττύς έλευθερωτώς των: Τόν Ε λ λ η 
νικόν στρατόν. Στιγμαΐ άληθώς συγκινητικοί. Στιγμαί, καθ' άς καί 
ή πλέον σκληρά ψυχή πάλλεται καί ΐκσπά είς ΐκδηλώσέις παραλη
ρήματος, Εκφωνούνται λόγοι πλήρεις πατριωτισμού, μέ λυγμούς έκ 
τής συγκίνήσεως, ΌμίλεΙ προσφωνών ό διευθυντής Ν. Πετσόγλου, ό 
έπι τριακονταετίαν καί πλέον ώς καλός καί έπιδέξιος χαλκουργός 
κατηύθυνε ψυχάς γενεών μέ τά νάματα τής φιλοπατρίας και έδη- 
μιοϋργησε τήν σημερινήν κοινωνίαν. Ύπεδέχθη τόν Ελληνικόν στρα



ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Ε Κ Π Λ ΙΔ Ε Υ ΙΕ Ω Ι  Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ 215

τόν αϋτός, ώ διαρκώς ψάλλων τό τρσπάριον τής έλευθεριά ς καί τού 
όποιου τό όνειρον έζεπληρώθη ήδη, Δέν έχάρη έπί πολύ τήν έλεοθε- 
ρίαν του, διότι έπάρατος νόσος, έτακάλουθον τής πυρεσσούοης πάν
τοτε ψυχής ίου, έπέφερε τόν θάνατον αύτοϋ- Εις τήν πανδαισίαν 
τούτην τής ψυχικής έξάρσεως καίά τήν μεγαλειώδη ύποδοχήν τσΟ 
'Ελληνικού στρατού μετέχει καί 6 παλαίμαχος, άρχαιότερσς τού Ν. 
Πετσόγλου, διδάσκαλος Γ. Βαψειάδης. Οδιος πάλιν, ώς έγράψα- 
μεν, ήτο έκ χών μάλλον δεινοπαθησάντων κατά τήν Βουλγ. κατοχήν, 
Τ( ύπέστη αύϊός ό άνθρωπος, έπΐ 40ετίαν περίπου διδάξας καί τήν 
έδέαν τής φιλοπατρίας έμποτίοας είς τήν μαθητιώσαν νεολαίαν, 
δέν περιγράφεται. Δέν θά κατονομάσω τάς ταπεινώσεις, έκ σεβα
σμού πρός τόν άείμνηστον, καίταί St" αυτόν άποτελοΰν περγαμηνάς 
έ&νικής τιμής. Πάντοτε εΐχεν ε[ς τόν voCv του τήν έλ&υθερίαν καί 
διαρκώς έψέλλιζεν ε(ς τά χείλη του 'Ελλάς—Ελευθερία, Διαδέχεται 
τόν προλαλήσαντα καί μ.έ γλαφυρών γλώσσαν καί πατριωτικήν έζαρ- 
σιν ώμιλών πρός τόν στρατόν καί τών πελιδνών καί ρακένδυτοι έξ 
άνεχείας λαών, έκσπφ εις λυγμούς, Όμιλεΐ κατόπιν έν τή έκκλη- 
αία, δϊίου έψάλη δαξολογίςι, 6 Γρσμματεύς τής Κοινάτητος Μ. Κινί- 
δης. Πάντες έπεθόμουν ή σκηνή νά είναι άτελεύτητος. Νομίζουν Ctl 
άνειρεύοντοα έκεΐνο, τώ όποιον οί πρόγονοί των, καθήμενοι είς τήν 
πατροπαρά&οτον έστίαν κατά τούς μαύρους χρόνους τής δουλείας 
6 πάππος μέ τήν πίππαν καί ή μάμμη μέ τήν ηλακάτην, μετεδιδον 
είς αύτοός : τήν έλπίδα τής άνασιάσεως. Τρίβουν χώρα τούςόφθαλ- 
μούς καί διερωτώνται άν ζοΰν έπί χής γής ή εις τούς αιθέρας. 
"Αφού ήρέμησεν ή πόλις έκ τής έξόψεως ταύτης. άρχιζει ό καταρτι
σμός τού προσωπικού τών σχολείων καί αϊ έγγραφαι γίνονται άθρόως, 
έγγραφομένων εις χήν α' τάξιν καί μαθητών Μ άκόμη έτών, καθ' 
όσον ουτοί ουδόλως έφοίτησαν εις τό σχολεΐον, εις όέ τάς άνωτέρας 
τάξεις καί Ιθετεϊς και 20ετεΐς, ’Επιθυμούν νά δι&αχθοΰν τήν 'Ελλη
νικήν γλώσσαν καί τήν ιστορίαν τών προγόνων των, τήν όποιαν δέν 
ήκσυσαν έπΐ έτη έν μέσιρ μαύρης σκλαβιάς καί γεγονότων συνταρα
κτικών, ‘Η Βουλγ, προπαγάν&α πρώς έκβουλγαρισμών τής νεολαίας 
δέν κατώρθωοε τίποτε. Τό άνοιγμα τών Βουλγ, σχολείων καί οί έκ- 
φοβισμοΐ πρός ψοίτησιν Έλληνοττσίδων ούθένα συνεκίνησεν. Οΰδείς 
νέος έφοίτησεν εις αύτά, παρά τά έπιβληθέντα πρόστιμα. Άνέμε- 
νον, πάντες μετά καρτερίας τήν έλευθερίαν των, καί ήσαν βέβαιοι 
περί αϋτοΰ. καί ότι τά έκ τής δουλείας κενά θά άνεπληρο&ντο. Καί ή 
αττγμή έφθσσεν. Έ γ  γράφονται κα. ό χώρος δέν έπαρκεϊ πρός στεγα- 
σίν των διό διαιρούνται είς τμήματα καί πολλοί συν διδάσκονται, 
διότι ή κατάταξίς των εις τάξεις τ̂ο άκόμη άδόνατας, Έ ν  τώ με-
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ταζύ ήρχισε καί ή Μητρΰπολις δοώσα πρός άλας τάς κατευθύν
σεις, Αΰτη είχε καταληφθώ ύπά τών Βουλγάρων. Παρατίθεται τό 
πρώτον πρακτικόν, συνταχθέν πρό τής καταλήψεως τού Διδ/χου ύπό 
τοΟ Ελληνικού στρατού:

Σ υνεδρίασ ίζ  Α'— 2/15 'Οκτωβρίου 1919. Άποδοθείσης τ6 πρώτον 
τ^ς Μητροπόλεως είς τήν δικαιούχον Ελληνικήν Κοινότητα όττό 
τοΟ άντιπρσσώπου τού Βουλγάρου Άρχιερέως Μαρωνείας, αίδεσί- 
μου Παπαδιονυσίσσ, συνέρχονται τροσωρινώς ο! άποτελσύντες τήν 
διοικούσαν έττι τροπήν τής Μητροτόλεως καί άποφασίζουν 5 πώς 
μέχρι τής έλεύοεως τοΰ είς Σόφιαν έξορισθέντος Μητροπολίτου Φι
λαρέτου, προεδρεύση εΓς έκ τών μελών τής Δημογεροντίας, ιαμιεύη 
δέ ώ Βασίλειος Ροκίδης. Άποφασίζΐται έπίσης νά άποσταλούν τα- 
ραινετικαί ΐπιστολαΐ πρός Βλα τά χωρία τής περιφέρειας, ϊναπρο- 
ληφθούν έκτροπα λόγω τής δημιοοργηθείσης καταστάσεως έκ τής 
άλλαγής τού καθεστώτος (διασυμμαχικής κατοχής) καί Αποφευ
χθούν δυσάρεστα. ΟΙ προσωρινοί Δημογέροντες : Δ. Χατζή π εν τής, 
Ά λ ,  Σιναπίδης, Π. Βλαχόπουλος, Γεώργιος Άσημακόπουλος, Ν- Κι- 
νίδης, ώ Δούλιογλου, Περ, Ζαννής, Μιχαήλ Χεκίμσγλσυ, Γεώρ, Δάγ- 
κας, Νικόλ, Πέτρου, Φιλοποίμην Χστζηγιάννογλου.

^wF0piaff(5 Γ ' , — Στέλλεταί γράμμα Από ιόν Μητροπολίτην Φι
λάρετον έκ Θεσσαλονίκης, όπου εΐ>ε κατέλθει, GP ο5 άναφέρειαι δτι 
ή Μητρόπόλις έδόθη ύπό τών Βουλγάρων είς τήν ‘Ελληνικήν Κοι
νότητα. Φαίνεται άτι ένήργει παρά τοϊς συμμάχοις πρός Λπσδοσιν 
τής Μητροπόλεως, χωρίς νά γνωρίζη προφανώς ότι εΐχεν άποδοθή,

Σννεδ&ία.σις Δ\— Άναγινώσκειαι άνακοινωσις τοΰ Φρανσέ &' Έ 
σπεροί, Γάλλου στρατηγού, διατάσσοντος νά Ανοίξουν τά σχολεία. 
Επίσης τό Τουρκικόν, Ίσραηλητικήν καί 'Αρμενικόν. Ταΰτα πάντα 
γίνονται, έννοεΐται, ΐϊρά τής καταλήψεως τοΰ Διδ χσυ ύπό τούΈλλην, 
στρατού, αν καί έν τή άρχή τής περιόδου τούτης έγινε λόγος περί 
ύποδοχής τού Έλλην. στρατού θεό τοΰ λαού. Λαμβάνεται εΤτα 
άπόφασις νά ζητηθή δι’ Επιτροπής, άπΰτελσυμένης έκ τοΰ Μιχαήλ 
Χεκίμογλου, Γεωργίου 1Α σημακόποόλου και Περικλέους Βλαχόπου
λου, ή όριοτίκή έπίλυσις τοΰ ζητήματος τών έκκλησιών καί τών σχο
λικών πραγμάτων τής Κοινότητος. Είς τήν Δημογεροντίαν προσλαμ
βάνονται καί οί Παναγιώιης Ζαπάρτας και ΓΗ. Πετσόγλου.

Σ ννεδρ ίασ ις  Ε', — Ά  νοκοινοΰται άτι ό Γάλλος Διοικητής Απεψά- 
σισεν άπως αί δύο έκκλησίαι, Χριστού καί Άγιου 'Αθανασίου, Αποδο
θούν άμέσως είς τούς "Ελληνας, ή όέ τήςΓΙαναγίας, νάμείνη προσω- 
ρινώς. Ενταύθα κρίνομεν σκόπιμον νά κάμωμεν μίαν διευκρίνισή 
περί τής καταστάσεως. Τήν περίοδον ταύτην, τό Διδ χον καί δλη ή
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Θράκη κατέχεταί ύιτά τών Γάλλων αί 64 πολιτικοί Ά ρχαί έξακσλου- 
θοΰν νά παραμένουν Βουλγαρικοί- ΤΗτο δηλ, μία κατάσιασις έρμα- 
φράδιτος άγνωστον πως Βημιουργηθεΐσα ϋπά τ&ν συμμάχων. ΤοΟτο 
διήρκησε μέχρι τής 33ης ’Απριλίου, καθ' ήν κατελήφβη ώριστικώς το 
Δ/χον, άπατε Καί έγκατεσχάθησαν πολιπκαί καί στρατιωτικοί Άρ- 
χαί καί 'Αστυνομία, Λι’ άποφάσεως τής συνεδριάοεως χαύτης διο
ρίζεται Ιερεύς ά Ναπαχρήστος Μαναγιώτου Πλαβιώτης. διαμένων 
έως τώρα εις Μεταξάδες, δί' Ανταμοιβήν τής σθανεράς στάσεως 
του κατά τής Εξαρχίας! μή ύπακούσας είς χάς διαταγάς της 
δττως ιτροσκυνήση αύτήν,

Συνε^οΙαοΐζ Σ Τ , — Έπει&ή τά διδακτήρια τής πάλεως ήααν είς 
κακήν κατάστασιν, διά τοΰτο άτιοφασίζεται. νά παρουσιασθοΰνένώ- 
ιτιον τοΟ ΣτρατιωτικοΟ Διοικητοΰ, 'ινα αυτός τούς βοηθήση πράς έξεύ- 
ρεσιν καταλλήλων  οικημάτων διά τήν oikyapiv τών οχολείων. Ζη
τούν \ό ύπό τών Βουλγάρων κατε;άμεναν οίκημα τής Πασχαλάκι- 
νας. Έττίσης ίγκρίνεται νά μεταβούν εις τάν Δήμαρχον Καμηλάρωψ 
καί ζητήσουν τά σκεύη καί έπιπλα, τά άποϊα άνηρπάγησαν ύττώ 
Κυβερνητικών καί Στρατιωτικών Βουλγαρικών Αρχών, διαρκούσης 
τής κατοχής. Λσμβάνεται έττίσης άπάφασις νά ψαλή δοξολογία καί 
νά έκφρασθοΰν ευχαριστίοι ΐτρός τάς Γαλλικάς Στρατ. Ά ρχάς. Ένώ  
ΰμως τοιαΰτα έγίνοντο ύπέρ τών Γάλλων καί αί έκδηλώσεις τού τά
σον δεινό παθήσαντος λαοΟ ήσαν αυθόρμητοι, έυ τούτοις, ώς φαίνε
ται, ήλλαξαν οδτοι πολιτικήν έναντι ήμών, τ^ν συμμάχων των, διότι 
αί ένέργειαί των εις χάς δικαιολογημένος άτταιτήσεις τής Κοινάτη- 
τος, ύπήρξαν χλιαροί, ή δλη δέ στάσις των έπσμφοτερίζουσα. Βλέ- 
πουσα ή Δημογεροντία δτι δεν γίνεται τίττοτε τά σχετικόν προς ευ- 
ρυθμόν λειτουργίαν τών σχολείων, λαμβάνει άπόφσσιν, τά μέν Παρ- 
θεναγωγειον νά ατεγασθή είς τόν Νάρθηκα τής έκκληοίας τοΟ Άγιου 
"Αθανασίου, ή δέ "Αστική Σχολή εί; τά οεσαθρωμένον διδακτήριον, 
έν τή αύλή τής Παναγίας καί έντείνει χάς -προσπάθειας της προς 
έξεόρεσιν οίκήματος διά Νηπιαγωγείον. Καταρτίζει έπίσης καί τό 
πρόσω ιιικόν ώς 4ξής : Νικόλ. Πετοόγλου άντί 15,000 λεβίων. ’Αλέ
ξανδρος Παναγιώτου (νΟν άδοντίατρος) βοηθάς άντί 5.000 λεβίων,

Συνεί^ίασις Η"*— Άττοπαιηθεισών τών άδελφών * Ελένης καί Χρυ
σής Σταϊκίδσυ τών προσφερθεισών αύταις θέσεων, καταρτίζεται έκ 
νέου το προσωπικόν τών σχολείων. Προσλαμβάνονται ή Κατίνα Κο
σμά, Πολυξένη Πετσάγλου, Χαρίκλεια Βενετίδσυ. Εύσεβία Ψαλτο- 
πούλοσ, Ούρανια Σαχαρίου άντί 5.000 λεβίων έκάστη, ώς καί ή Μα
ρία Πετσώγλου καί ‘Αγλαΐα Άοημακοηούλου.

Σνγεδρίααις θ '  2 1  Ν οεμβρίου 1Θ 1 & . — Άναγινώσκεταί έπι-
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στολή τού Φιλαρέτου, &Γ ής προτείνει έξεύρεσιν άλλου οίκήματος 
&ιά Μητρδπολίν, τοΰ υπάρχοντας όντας άκαταλλήλσυ, σεσαΐΙρΐ*μέ· 
νου καί ένέχσντος κινδύνους. ’Αναπτύσσεται ύπά πάντων τά δύσκσ- 
λον τής έξευρέσεως τοιούτου οικήματος καί rtpottivETaL νά ένσι- 
κιασθή ή οικία Χατζηστάμου Ψαλιοπούλου. Διά Νηπιαγωγεϊον ώρί- 
ζεται ή οικία Σταύρου θωμαΐδου, Διά τής αύτής άποφάσεως προσ
καλούνται οΐ έπίΐρσποι Θεόδωρος Κιουρκτσής καί Δημήχριος Χατζή- 
πούλιογλου και ζητείται π α ρ 'αυτών δ λογαριασμός τών έκκλησιών, 
Καλούνται έπίσης οί γεωργοί νά έφσδιάοωοι τά σχολεία διάξΰλων.

Σ ννεδο ΐαΰ ις  V 2 8  NoεμβQίov 1 9 I P . — .Προσλαμβάνεται νηπια
γωγός ή ‘Ελένη Δελάγκα, καθ’ 5σον ή Μαρία Πετσόγλου άπεποιήθη 
τήν ήέσιν τής νηπιαγωγού, διά δέ τήν Αστικήν Σχολήν προσλαμβά
νεται 6 Γεώργιος Βαφειάδης. Έ ν  δέ τη συνεδριάσει ια' τής 29ης 
Νοεμβρίου παρουσιάζονται οί γονείς οί έπιθυμοΰντες νά σχηματί- 
σωσι ΣΤ' τάξιν και δηλοΰν άτι άναλαμβάνουν τά έξο&α. Οί γονείς 
προτρέπονταί νά άναλάβωσι τήν προμήθειαν καυσίμου ύλης διά τά 
σχολεία καί έξεύρεσιν θερμαστρών καί οί έπιθυμοΰντες ΣΤ' τάξιν 
νά καταθέσωσι τά δίδακτρα. Ή  Δημογεροντία πλήν τών άλλων δυσ
κολιών, τάς όποιας άντεμετώπιζεν, είχε καί τά ζήτημα τών διδακτι
κών βιβλίων, διώτι βιβλιοχαρτσπωλεΐον έν Δ/χω δζν υπήρχε. Τά 
πάντα ήρχισαν νά δημιουργού vtai έκ του μη&ενός. Οΰδαμοϋ ύπήρ- 
χον τά μέθα, άφοΰ καί ύλικά άκΰμτ διά κατασκευήν θερμάστρας 5έν 
ύπήρχον. Τά πάντα έζηφάνιαεν ή δουλεία καί ό πολεμικής σάλος. 
Γράφουν εις τάν έν Θεσσαλονίκη διαμένοντα Μητροπολίτην Φιλά
ρετον, ϊνα ένεργήση πράς άποστολήν βιβλίων. Λαμβάνουν άπάντη- 
σιν δτί ή έκ Θεσσαλονίκης προμήθεια βιβλίων είναι άσύμφορος καί 
δέον νά προμηθευθή ή Δημογεροντία έκ Κωνσταντινουπόλεως. Προς 
τούτο άποστέλλεται είς Κωνσταντινούπολή ό διδάσκαλος Γ. Βαφειά- 
δης, δστις έπρεπε νά παρουσιασθή εις τήν Άρμουτίαν Κωνσταντι
νουπόλεως διά τήν προμήθειάν των.

Σ ννεδρ ίαα ίζ  Ι Γ ' .— Άψιχθέντος τού Μητροπολίτου, συνέρχεται 
τά πρώτον ή Δημογεροντία συγκληθεΤσα ύπ’ αύτοΰ. Ευχαριστεί έν 
πλήρει συγκινήσει διά τήν ύπο&οχήν, ής έτυχε, κατόπιν τόσων περι
πετειών του καί συνιστώ έργαοίαν μεθοδικήν, σύντονον καί τελεσφό
ρον, πρός άναδημιουργίαν τών πραγμάτων του Διδ/χου καί άνασυγ· 
κρότησιν τών έρειπίων, άτίνα έδημιοϋργησε βάρβαρος κατοχή- Έ ν  δέ 
τή ιδ' συνεδριάσει τής 29ης Νοεμβρίου καλούνται οί γονείς οί προ- 
τείναντες τήν έξ ιδίων δημιουργίαν ΣΤ' τάξεως νά καταβάλουν τά 
υπεσχημένα δίδακτρα καί έπειδή οί Γάλλοι, οί κατέχοντες τά Διδ/- 
χον, έξεδήλωσαν τήν έπιθυμίαν νά διδάσκηται καί ή Γαλλική γλώσσα
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έν τοϊς σχολείο ις, προσλαμβάνεται ώς ειδική διδασκάλισσα τής Γαλλι
κής, ή 'Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ή  άπαίτησις τών Γάλλων έγινε 
δεκτή άνευ συζητήσεως. *Ηααν σύμμαχοί μας καί δέν έπεθύμουν αί 
κάτοικοι νά πικράνουν αϋτούς. 'Εξεταστέον δμως καϊ κατά πόσον 
έτήοησαν οϋτσι τάς υποσχέσεις τ«ν πρός τήν Έλλά&α, ήτίς συνεπο- 
λέμησε μετ' αύτών καί αίματοκυλίσθη έκ κομματικών Αντιθέσεων- 
Διεπιστώσαμεν ΰτι δχι μόνον δέν έτήρησαν τά συμπεφωνημένα, 
άλλά καί άντέ&ρασαν σατανικές διά τών Κυβερνητών των Μπου
κιάν κ,τ.λ, κατά τής άγωνισθείοης εις Μ. 'Ασίαν συμμάχου των 
Ε λλά δος. καίτοί νωποί ήσαν άκόμη οί έν Σκρά τάφοι τών συμπο
λεμιστών των Ελλήνω ν καί μή έπουλωμένα τά έκ του πολέμου 
τραύματα τής "Ελλάδος. Ταΰτα δμως 54ν έχουν θέσιν ένταΰθα και 
άποτελοΟν ζητήματα γενικής φύσεως καί δόναται ά καθείς νά τά 
άναγνώοη εις τήν θλιβεράν ιστορίαν τής Μικρασιατικής καταστρο
φής. ’Εκείνο τό όποιον μας ένδίαψέρει είναι νά γνωρίσωμεν ποιον 
σκοπόν έπεθίωκον διά τής έπιβολής, τρόπον τι να. τής διδασκαλίας 
τής Γαλλικής γλώσσης. ΤΗτο 6 αότός, μέ τάν έν Μακεδονία, διαρ- 
κουσών άκόμη τών έπιχειρήσεων έν Σκρά κ.τ.λ., καθ' ον ήξίουν 
πάντα τά σχολεία νά διδάσκουν τήν Γαλλικήν κατά τρόπον άπαιτη- 
τικόν διά τών άπαισίας μνήμης όργάνων των Φραγκολεβαντίνων, ών 
ό μισελληνισμός υπήρξεν άνώτΕρες πάντων τών έχθρών τής 'Ελλά* 
δος, ’ Ας κλείσωμεν δμως τήν παρένθεσιν τούτην, διότι &έν είναι 
ούτε ό τόπος ούτε ό χρόνος κατάλληλος, διά κριτικήν γεγονότων λυ
πηρών, προκαλούντων άπογοήτευαην.

Σννεδβίαΰις Ι Ε ',— Άποφάσίζεται νά διαταχθοΰν gt διευθυνταί 
όπως προ τρέψουν τούς μαθητάς νά κομίζωσι ξύλα καθ' έκάστην έκ 
τής οικίας των, διότι αί ύποσχέσεις τών γεωργών νώ «ρομηθεύσωσι 
ταιαΰΐα δέν έτηρήθησμν. ’Απορώ 5έ πώς καί δίατίέζηιήθη τοϋτοάπό 
τοΰς γεωργούς, οϊτινες πιθανόν νά έπέδειξαν άδιαφορίαν, άλλά 
έπρεπε νά ληψθή ϋπ' οψιν ότι αΰ*ε έν ύποζύγιον περιεσώθη έκ τής 
διαρπαγής. Πάντες άλλωστε έκόμιζον ξύλα έπί τής ράχεώς των 
και μέχρι τού&ε άκόμη, πράγμα ΐπερ εΤναι ένδεικτικόν τής πενίας, 
ή όποία έξηκολούθει έν τώ τόπω τούτω, δοτις ουδόλως άνέρρωσε 
έκ τών πληγμάτων, τά όποια ύπέστη. Κανονίζεται έπίοης τό ζήτημα 
τών εισιτηρίων τών μαθητών, διότι αί άνάγκαι έ πολλαπλά σιάσθ η- 
σαν καί πόρους ή Δημογεροντία δέν έχει ούδαμόθεν.

Συνεδρίασις ΙΣΤ' 1 3  Δεκεμβρίου 1 9 1 9 ,—ΟΙ διδάσκαλοι ύπο- 
βάλλουν αΐτησιν α ύ ξή ο εω ς  ϊοΟ μισθού των, διότι τά  εϊδη ύπερτιμή- 
θησαν καί διά ίο υ  κανονίσθέντος καί χορηγουμένου α ύ το ίς  μιοθοΰ 
άδύνατον νά ζήσουν. Δ έν  λαμβάνεται άπόψ ασις, διότι πόροι δ ένύπ ά ρ -
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χουν. Λαμβάνεται άπόφασις καταργήσεως καί δισλύσεως του Συλ
λόγου * ’Αγάπη» καί αυνιστάται Σύλλογος ή «Αναγέννησις», τΑνα- 
κοινοϋται έπίσης δτι ό έν Θεσσαλονίκη δισμένων 'Ιωάννης Μανδαλί- 
δης, είσηγήσει, τίς οϊδε τίνος, wept τής οικονομικής δυοχερείας τΐ ς̂ 
Δημογεροντίας, ένισχύει αότήν διά 5,000 δραχμών, δΓ δ καί ευχαρι
στεί αύτάν ή Δημογεροντία,

ΣυνεΛρήκ;^ Ι Ζ ' 2 0  Δεκεμβρίου 1 9 1 9  ’Αναγινώσκεται σΰθις
Αναφορά τών διδασκάλων ζητούντων αϋξησιν μισθού των, άλλά συ- 
νισταται όπομονή μέχρις έκλογής νέας Δημογεροντίας.

ΆποτΕλέΰματα έκλογών Δ ημ ο γερόντιας,~~ 'Ιωάννης Άποστολίδης, 
Δημήτρίος Δσύλιογλου, ’Αλέξανδρος Σιναπίδης, Μιχαήλ Χεκίμο- 
γλου, Μικόλ. Άλγίαννάπης, Γεώργιος Δεμερτζής, Σωτήριος Τεκτο- 
νίδης, Κυριάκος Κυριάκού, Περικλής βλαχόπουλος, Γεώργιος Δώγ- 
κας, Παναγιώτης Εμμανουήλ, Δημήτρίος ΧΉΙεντής, Γρηγόριος 
Ζεγκινης. Πολυζώης Χστζηπούλιογλου, Μιλτιάδης Κουγιαυμτζή, 
Λάμπος Γεμενετζής, Θεόδωρος Βαφειάδης, Όδυσσ&ύς Κωνσταντϊ- 
νου. Βασίλειος Ροκίδης, Ά θ .  Ρακ.τξής, Θεόδωρος Κιουρκτσής, Δη- 
μήτρ. Βακιρτζής, Θεόδωρος Βουλγσρίδης, Εύάγγελος Καραουλά- 
νης, Γεώργιος θεο&ώρου. Μιχαήλ Δημητρίου. *Η Δημογεροντία διαι- 
ρεϊται είς Κοινοτικήν Σώμα καί Εκπαιδευτικόν. "Εφοροι σχολείου 
έγκρΐνονται οι Άποοτολίόης ίοτρός, Δημήτρ. Χατζηπεντής, Γεώρ
γιος Δάγκας και Πολυζώης Χατζηΐιοΰλιογλου. Άνακοινοϋτσι τώρα 
&τΐ ό νεοσυσταθείς Σύλλογος «‘Αναγέννησις» προσφέρει ΐβ-000 λέ- 
βια διά κτίριον Νηπιαγωγείου, όπερ έτΐιακευαζόμενον άπήτει δαπά
νην 37.000 λεβίων. Το υπόλοιπον Οά Γιετίθετο άπσ τήν Δημαρχίαν. 
Ό  Γρηγόριος Ζεγκίνης, δημογέρων, δανείζει 12,000 λέβια κοΐό Πο- 
λυζώης Χατζηπούλιογλου 2,000 καί άνατίθεται είς τών Ίωάννην 
Ρουσσίδην, έναντι προκαταβολής 15.000 λεβίων, νά άναλάβη τήν 
Ιπιακευήν του. Κριθείσης όμως μεγάλης τής δαπάνης άναβάλλεται 
ή έηισκευή καί διορθώνεται προσωρινώς μέ δαπάνην 2.000 λεβίων, 
Άναγινώσκεται τρίτη σΤτησις τών διδασκάλων ζητούντων αϋξησιν 
μισθού, διότι ό βίος των κατέστη άβίωτος. Επειδή όμως άνεμένετο 
ό διακανονισμός τής μισθοδοσίας ίων όπιό τοΟ urroupyeiou Παιδείας, 
διά τοΰτο είς καμμίαν άπόφασιν κατέληξεν ή Δημογερα ντίσ. Παρου
σιάζεται είς τήν Δημογεροντίαν ό Πέτρος Μαζαράκης, προϊστάμε
νος τής ένταΰθα περιθάλψεως καί ζητεί τό νεόδμητον κτίριον τής 
σχολής, ΐνα άποττερατούμενον δαπάνη του Κράτους, γίνη τοΰτο 
Όρφανοτροφειον τής πόλεως και έπαρχίας. Αποδέχονται οί Δημο
γέροντες τήν πρότασιν, ττλήν παρακαλοΰν όπως τό Κράτος Λναλάβη 
καί τήν έττισκευήν τού Παρθεναγωγείου, καθ ότι πρός στέγασιν θύ
του πληρώνει ή Κοινότης ένοίκια.



U T O P I A  Ε Κ Π Λ ΙΔ Ε γ ίΕ Ρ Τ  Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ 221

Συνεδρίασης Κ Ε  . -Ά ναγινώσκεται αναφορά τής χήρας Κλεάν
θης Βαλτζίδου περί διαθήκης τοΰ συζύγου της θεσχώροσς Βαλτζί
δου καί ζητά ιούς τόκους τής καταθέσεως ττσσοΰ είς είκοσάφραγκα 
χρυσά παρά τη "Εθνική Τραπέζη, Ή  ύπόθεσις αότη έχει ώς έξης : 
"Ο άποθανών έν Άθήναις κατά τά έτος 1919, άείμνηστος Θεοχάρης 
Βαλτζίδης, διέθεσεν έκ τής περιουσίας τού 1050 είκοοόψραγκα χρυσά 
είς Ομολογίας ύπέρ τών σχολείων τής πόλεως έν συγκυριαρχία 
μετά τής συζύγου του Κλεάνθης βαλτζίδου. Οι τόκοι τών όμσλογιών 
τούτων θά είσεπράτιοντο ΰττΰ ιών ύπσρχύντων σχολείων τήν έποχήν 
τής διαθήκης καί έκ τούτων ή σύζυγος θά έλάμβανε μέρος έφ' 
όρου ζωής. Μετά θάνατον καί ιό μερίδιον αύτής θά περιήρχετο εις 
τά σχολεία. Ό  έν τή διαθήκη όρος δέν έπέτρ&πε τήν ρευοτοποίησίν 
τών όμσλογιών διά νά ώσι διαρκή τά ώφέλη έξ αυτών καί κατά συ
νέπειαν ν' άναφέρηται τά όνομα τοΰ διαθέτου, Έ κ  τών τόκων τού
των τό Β" σχολείον κστώρθωσε κστά τήν άνέγερσιν διδακτηρίου 
του νά είσττρώξη 12,000 δραχμάς κατά τό έτος 1927—28. Τά Λ' 
δμως καί Γ ' σχολεία μόλις κατά τό 1937 έτυχον άνά 400 5ραχ, 
έκαστον έκ τών τόκων καί ή σύζυγος τού διαθέτου Κλεάνθη Βαλ- 
τζί&ου άμφίβάλλομεν άν είσέπραξέ τι. "Επειδή έθεωρειτσ άδικος ή 
έκ μέρους τοΰ Β' σχολείου εϊσπραξις όλων τών τόκων τόσων έτών, 
αί Έφοριαι τών Δημοτικών Σχολείων καί Γυμνασίου τής τιόλεως, 
ήτήσαντο διανομήν ιών όμολογιών τούτων έν άναλογία τοΰ άριθμοϋ 
μαθητών έκαστου, ήτις καί έπραγματοποιήθη ύπο τού Γενικό Ο "Επι- 
θεωρητοΰ Έκπαιδεύσεως Μέσης καί Δημοτικής Ζ περιφ&ρ&ίας άει· 
μνήστου Κοτρώνη κατά ϊσ 1938. "Εκτατέ έκαστον σχολ&ϊον έφερε 
πλέον ώς περιουσίαν του έν τοΐς ΐτρσϋπολογίσμσϊς καί άπολογισμοΐς 
του τώς ύμολογίας, άς έ&ικαιοθτο, καί ήσαν κατατεθειμένα! εις τήν 
Τράπεζαν, όπόθ&ν είσέπραττεν έκαστον τούς τόκους του. Είς τήν 
διανομήν περιελήφθη καί το Γυμνόσιον, Μετά τά πολεμικά γεγονότα 
τοΰ 1940, δλαι αϋταί οί άμολογιαι ήκαλούθησαν τήν τύχην τών τοιού- 
τσυ είδους καταθέσεων καί κληροδοτημάτων και οΰτω μία σοβαρά 
περιουσία τών σχολείων μέ πάγια έσοδα έξεμηδ&νίσθη καί ό άείμνη- 
στος διαθέτης Θεοχάρης Βαλτζίδης, τοΰ όποιου τό όνομα οΰτε κάν 
άνεφέρθη ποτέ ώς ευεργέτου, έσβυσεναπως έλησμονήθη ό ’ίδιος καί ή 
διαθήκη του, ήτις ήτο ώπόρροία τών φιλομοόσων καί εΰγενών αι
σθημάτων αύτοΰ. Έ ν  τή αύτή συνεδριάσει καταρτίζεται ό προΰπο- 
πολσγισμώς τών σχολείων : "Εσοδα λέβια 99.105, έλλειμμα 65.895 
ήτοι 9 415 δραχμαί, Ή  Γαλλική διοίκησις διά τοΰ στρατ, διοικητοΰ 
Θράκης στρατηγού Σαρπύ έχάρισε είς τά σχολεία όλων τών έθνοτή- 
των, έν δλιρ λέβια 31.080. Τά Έλλην- σχολεία έκτου ποοοΰ τούτου
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έλαβον λέβια 25.070. Έ κ  τούτων πάλιν κρατεί ή Κοινότης 7 000, τό 
δέ ύ πά λοιπο· ν διαθέτει είς τα σχολεία τής υπαίθρου. 'Ορίζεται 6ιά 
τής άπό 25 ΜαΤου άποφάσεως τής Δημογεροντίας Βιά πρώτην φο
ράν νά γίνουν γυμναστικοί έπι&είξεις καί ή έλλανάΒικος έπιτροπή, 
ήτις θά εδιδεν έπαθλα, Απαρτίζεται έκ τών Άνθρακοπούλου-, διευ- 
θυντοΟ τοΰ ταχυδρομείου, καί Μαργαρποποϋλου ίατρσθ.

Σννεδρίασις 1 1 , — Παρετηρήθη άνωμαλία τών ύποχρεώσεων τών 
Δημογερόντων καί έττιλησμοσύνη τών καθηκόντων των, ώς καί τών 
διδασκάλων, καθ’ ότι τοΟ λοιποΰ 6ά έξηρτώντο παρ’ έπιθεωρητοΰ 
τής Παιδείας καί συνεπώς πρός τοΰτον άπευθυνώμενοι θά λύωόι τά 
σχετικά ζητήματα και διά τοΰτο ή Δημογεροντία, είιρεθεΐσα πρό 
Απροόπτου άπεφάσισε νά άποτανθί] πρώς τόν έν Γκιουμσυλτζίνη (Κο- 
μοτινή) Βιαμένοντα Κυβερνητικών έπίτροπον κ. ϋαμβακαν καί ζη- 
τήση σαφείς πληροφορίας καί Ακριβή όρισμόν προς άποφυγήν ουγ- 
χίσεων, Δέν ήδύνατο ή Δημογεροντία νά φαντασθή ότι ήίο δυνα
τών θεσμώς έζυττηρειήσας αιώνας τήν έκπαίδευσιν νά καταργηθή 
καί νά άνατεθή ή έποπτεία καί γενικώς ή διοίκησις τής έκπαιδεύ- 
οεως εις όργανα κρατικά. Είναι γνωστόν 6τι έπί Τουρκοκρατίας ή 
έκπαίδευσις ήτσ άνατεθειμένη εις τάς Μητροπόλεις καί τάς Δημογε
ροντίας καί τά μέν άγαθά άποτελέσματα τών δραστήριων Μητρο
πολιτών τά άνεφέραμεν καί τά έξυμνήσαμεν. Έ ά ν  όμως λώβωμεν 
ύπ’ όψιν γεγονότα τινα τών Δημογεροντιών, κατά καιρούς, θά ίδω
μεν ότι πλείοτσ όσα προσκόμματα παρενέβαλλαν σύται είς τήν 
καθ' όλου πρόοδον τοΟ τόπου. Τώ μέλη τών τοιούτων Δημογερον
τιών άπετελοΰντο έξ Ανθρώπων έ χόντων κοινωνικόν κΰροζ μόνον 
έκ τοΰ πλούτου τόν όποιον κατείχον καί έγένοντο παραίτιοι ναυα
γίου πολλών ύποθέσεων σχετικών μέ τήν πνευματικήν άνόρθωσιν 
τοΰ τόπου, διότι πνςυματικώς άνάπηροι όντες καί σϋμβολαν τής έζου- 
σίας των εχοντες τήν έξυπηρέτησίν άτομικών ή συγγενικών συμφε
ρόντων, σχετικώς μέ τήν κάθεξιν θ=σεων καί άζιωμάτων ή παροχήν 
δανείων, μάλλον έπιζήμιοι άπέβαΐνον. Οί Μητροπολίται ήλθον πολ- 
λάκις εις άντίκρουσιν μέ τάς Δημογεροντίας αΰτάς. ’Επειδή όμως Τό 
σύστημα, λόγζ> τών περιστάσεων, ίπήτει τήν συμμετοχήν καί τοίού- 
των μελών πρός συγκρότησιν τής Δημογεροντίας, ήναγκάζοντα νά 
άμβλύνωοιν άκαντες τήν πρός τά ποώσω ώθησίν τών έκπαιδευτίκών 
πραγμάτων, ή μετά πικρίας νά καοτηριάζωσι τήν στάσιν τών τοι- 
ούτων, νά μή δύνανται όμως νά θεραπεύσωσι ριζικώς τό κακόν, 
διότι οί Δημογέροντες εΤχον τόν κυριώτερον παράγοντα, τήν οικονο
μικήν ίσχύν και κάθε Αντίθετος ένέργεια θά άνετρέπετο άφεύκτως. 
Καί ή συμπεριφορά τών Δημογερόντων πρός τούς διδασκάλους δέν
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ή το ή ένδεδειγμένη καί έπιβεβληυένη έκ τών περιστάσεων. Ποσάκις 
οί δυστυχείς έξελιπάρουν διατήρησή θέσε ως, αΰξησιν μισθοί) και 
έάν κατώρθωνον νά καλλιεργήσωσιν εΰνοΐαν παρ’ αύτσΐς διά κο
λακειών κάτι έπετΰγχανον. "Αλλως, λδγ<ρ άχεραιότητος χαρακτή- 
ρος καί άξιοπρεπείας παρηγκων(ζοντο. Τοιαύτας μεροληπτικός ένερ- 
γε[ας έχομεν ύπ" οψιν μας πλείστας ΰσας καί δέν έπιθυμοΟμεν οΰτε 
νά τάς παραθέσωμεν οΰτε νά έπεκταθώμεν, "Ερχόμενοι τώρα εις τά 
θέμα, 6ν οί Μητροττολϊται ίκανοποΐήθησαν έκ τής νέας αύτής κατα- 
στάσεως, άπαντώμεν σχι. Εΐνα. ώληθές Βτι έπί αιώνας υπήρξαν 
οΰτοι οί στυλοβάται οόχί μόνον τής Εκκλησίας καί Παιδείας, άλλά 
καί πάσης έκδηλώσεως τοΰ έθνους, διό καί Έθνάρχαι άπεκαλοΰντο. 
Ή  άπότομας έπομένως άπώλεια, μιάς τοιαύτης έξουσίας τιμητικής, 
έπίκρανεν αύτούς καί τό παράπονον τοΟτο ήκουσα ό ίδιος ύφ' ΰσων 
Μητροπολιτών έγνώρισα καί άκόμη ή χόλωσίς των δέν έκόπασε, 
καΐτοι πολλά παρήλθον ετη άπό τής άφσμοιώσεως τών Νέων χωρών 
καί πολλάκις έξακολουθοΰν μυκτηρίζοντες τήν σημερινήν έκπαίδευ- 
σιν, έν αυγκρίσει πρός τήν έπί Τουρκοκρατίας ύπό τήν έποπτείαν 
καί έξουσίαν των. "Ηδη μέ τήν άπελευθέρωσίν τής Θράκης έπρόκειτο 
νά άφομοιωθή καί τό Διδ/χον διακητικώς καί συνεπώς έπρεπε νά 
νά έφαρμοσθη διοίκησις όμσιόμορφος μέ τήν τής παλαιός 'Ελλάδος. 
Ή εκπληξίς δθεν τών Δημογερόντων, μή έχάντων £ως τότε Ιδέαν περί 
διοικητικής διαρθρώσεως τών κρατικών ύπηρεσιών ήτο φυσική καί δέν 
Ιφαντάσθηααν ότι ήτα δυνατών νά γίνη άνάμιξις καί είς τά έκπαι- 
δευτικά πράγματα διά καταργήσεως θεσμού, άπορρΐύσαντος έκ προ
νομίων τής Τουρκίας, τόσον έξυπηρετήσαντος τήν έκπαίδευσιν κατά 
τούς χρόνους τής δουλείας,

Σννε&^Ιαβις λβ' ττ}ς θ  Νοεμβοίον 1 & 2 0 .— Λαμβάνεται άπόφα- 
αις νά παρακληθή ό συνταγματάρχης Μάρκος Οίκομονόμου νά πα
ραχώρηση τήν οικίαν, ήν κατέχει ό στρατός, προοριζαμένην διά διδα- 
κτήριον. Λαμβάνεται άπάντησις, δτι μόλις έπισκευασθή αΰτη θά πα· 
ραδοθή διά τόν άνωτέρω σκοπόν, Έγκρίνεται έπίσης ένοίκιον δραχ. 
60 μηνιαίως διά τήν ένοικίασιν τής οίκίας τοΰ Ίωάννου Νεστορί- 
δου (ωρολογά) διά νά στεγασθήΐά Νηπιαγωγεΐσν, Τήν 24ην Ίανουα- 
ρίου 1921 ή Πολιτική Διοίκησις θέτει ώριατικώς είς ΙσχΟν τό "Εκκλη
σιαστικόν καί 'Εκπαιδευτικόν καθεστώς είς τάς άρτι καταληφθεί- 
σας χώρας τής Μητροπάλεως. "Ο προσωρινός 'Επιθεωρητής άείμνη- 
στος Ρέλλιας, άνεκοίνωσε τάς παρατηρήσεις του διά τήν κατάστα- 
σιν τής ΐκπαιδεύσεως τής περιφερείας. Διαπιστώσσς τό κακόν ποιόν 
τοΰ προσωπικοΰ τής περιφέρειας Αναλαμβάνει νά έξυγιάνη τήν κα- 
τάστασιν μέ συνεργασίαν τής Μητροπόλεως. Έ ν  δέ τη λζ ' συνε
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δριάσει τής 6ης ’Ιουλίου Κοινοποιείται τηλεγραφική διαταγή όπ’ άριθ. 
81991 Χοϋ υπουργού Θράκης, άγγέλουοα τήν ιδρυσιν Γυμνασίου έν 
Διδ/χφ. Ό  Μ^τροποΜΐηζ Φιλάρετος προσθέτει δτι ηύχαρίοτησε 
τόν 'Υπουργόν διά τό Ενδιαφέρον του υπέρ τοΰ ΐότιου αύτοΟ καί ότι 
κατά τήν μετάβασίν του εις Άθριπναύπσλίν συνωμίλησε μέ ιόν κ, 
Βοζίκην, άναπτύξας ότι το Διδ,'χον στερείται διδακτηρίου, Επίσης 
ότι συνωμίλησε καί μέ τόν Γεν. Διοικητήν Έκπαιδεύσεως Τσουκα
λών καί διετάχθη ή Νομομηχανικός νά έκττονήση σχέδιο ν, τό όποιον 
ούτε συνετάχθη συτε ποτέ έφηρμόοθη, Άνεκοινωσεν έπίσης 6 Μητρο
πολίτης τήν ΰπ' άριθ. 49803 έγκύκλιον τοΰ Υπουργού Βοζίκη ώναψε- 
ρομένην εις τήν διοίκησιν τών σχολειών. Ζητεί πίνακας ύπάρχονισς 
σχολικού ΰλικοΟ τής περιφέρειας καί έμμένει εις τήν άπόψασιν του, 
προφανώς κατόπιν ένεργειών τής Δημογεροντίας, περί μή έφαρμο- 
γής τής διαταγής περί άφαμοίώσειες ίκπαιδευτικώς τοΰ τόπου διά 
τοΰ νέου συστήματος, άλλά νά ποραμείνη το παλαιόν τοιοΰΐον. Έ κ  
τών στοιχείων, τά όποια έχομεν ύιτ’ όψιν μας, φαίνεται ότι ό άεύ 
μνηστος Βσζίκης, Υπουργός Θράκης, εχων πολιτικήν διορατικότητα, 
έκάμφθη άπό τάς ένεργείας τής Δημογεροντίας καί άναγνωρίσας 
ότι είναι πρόωρος ή έφορμογή τρΰ νέου καί κατάργησις τοΰ πα- 
λαίοΰ καθεστώτος, ήθέλησε νά τήν άναβάλη καί έμμένει εις τήν άπο- 
ψίν του αύτήν. Τουναντίον ή ώιιόθυνσις Ε κ π α ιδ εύ σ εις  Θράκης 
ήθελε νά έφαρμώση πλήρως καί άμέοως τά έπικρατοΟν μέχρι τοΰ 
Νέστου σύστημα Διοικήσεως. Έ ν  τή συνεδριάσει ταΰτη ό Μητρο
πολίτης συνιστώ έπιβολήν συνδρομών διά τούς δυναμένους πολύ 
τας. Ό  Πολιτικός Διοικητής τοΰ τόπου Ν. Χαστόγλσυ καί ό Δήμαρ
χος Δ, Ζαπάρτας κσλοΰν τούς πολ.τας Τωάννην Μανδαλίδην, Εύάγ- 
γελον Γιουρτσόγλου, Ίωάν. Βαλτςίδην καί Γεώργιον Χατζηπεντήν 
καί άνακοινοΰν αύτοΐς δτι ή Κυβέρνησις προσφέρει δραχ. 20.000 διά 
ουμπλήρωσιν τσΟ διδακτηρίου τνς 'Αστικής Σχολής καίτοι ιοΰτο 
άπαιτει 82,000 δραχ. 'Επειδή τό ποσόν είναι άνεπορκές, άποφαοί- 
ζεται παρά τών ίδιων νά γίνη καί έρανος. Τοόλάχισιον, λέγουν, νά 
γίνη τά κάτω πάτωμα καί τινα σημεία τής σχολής πρός χρησιμο- 
ποίησιν. Πρός τούτο προτείνεται διορισμός έπιτροπής άηοτελουμέ- 
νης έκ τών Περικλεούς Βλαχόπουλου, Δημ. Ζαπάρτα, Πολυζώη Χα- 
τ,ζηπουλίδου, Δημ. Τεχΐονίδου, Βοοιλ. Χαζφβασάνη, Χριστοδούλου 
Ψαλτοπούλου, Ίωάννου Σταίκίδου, Γεωργ. Ροκίδου καί Γ. Χατζη- 
πεντή καί προτάσεως γενομένης πφ ί ένάρξεως τής καταβολής τών 
ιιυν&ρομών, συνεισέφερον οι 'Ιωάννης Μανδαλίδης δραχ. 5,000, 
Μητροπολίτης 800, Ν. Χαστόγλου 100. Δ. Ζαπάρτας 300, 'Αφοί Σι
νάπι δου 500. Περ Βλοχύπουλος 300, Εύά/γελος Γιουρτσόγλου 200,



U T O P I A  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ύ ΐ  Δ ΙΔΥΜ Ο ΤΕ ΙΧΟ Υ 225

L Βαλτζίθης 100. Παν. 'Εμμανουήλ 500, Γεώργ. Χαιζηπεντής ΐΟΟ. 
Εκλέγεται Επιτροπή έποπτείας Εργασιών τοΰ διδακτηρίου Εκ τών 
Ευαγγέλου Γιουρτσόγλου, Ν, Άλγιαννάκη, L Βαλτζίδου καί Κ. Πα- 
παστσύρου. Οϋτοι ΰμως θεωρούνται επίκουροι, διότι ούσιαστικώς 
υπεύθυνος είναι ή Σχολική Εφορία καί ή εΐσπμαξις άκώμη τών
20.000 &ραχ. έκ τοΰ Δημοαίου θάγίνη άπό αυτήν, Άποψαοίζεται ή 
προμήθεια 30 κυβικών ξυλείας κοΐ άνατίθεται εις τόν Εύάγγελον 
Γιουρτσόγλου νά μεταβη ε(ς Θεσσαλονίκην ϊνα παραλαβή αϋιήν 
ώς καί άλλα είδη σιδηρικών. Ά ςχπ έκ ΐω ν  προσλαμβάνεται ό Στέρ- 
γιος Κάλφας. ’Λρχικώς άναλαμβάνεται ή διάρθωσις τής στέγης διά 
ιών 5000 δραχ. τών προσφερθεισών ύπό τοΟ Ίωάννου Μανδαλίδοο 
καί τοΟ έράνου, ΰστις όιενηργήθη μεταξύ τών κατοίκων καί ή ουμ- 
πλήρωσις άλλων χρειωδών, δαπάνη το& Συλλόγου Κυριών καί Δε
σποινίδων καί τέλος άποψασίζετοι όπως ή έργαοία τοΰ κηροποιείου 
έξσκολουθήση, καθ’ δτι τοϋτο Εξυπηρέτησε πολύ οίκσνομικώς 
τήν έκπαίδευσιν. Διά τήν έξοικονόμησιν τών πραγμάτων προσωρι- 
νώς, προτείνεται δπως διά τούς πλεονάζοντας μαθητάς χρησιμο
ποιηθεί ό γυναικωνίτης τής Παναγίας. Τοΰτο άπορρίπτεΐαΐ έκτός 
άν στρωθή οΰτος διά ψαθών. Έ ν  &έ τή ουνεδριάσει λμ' τής 27 'Οκτω
βρίου l9 2 t ,  διατυπώνονται πικρά παράπονα, διότι διά τήν Εκλογήν 
τοΰ προσωπικού ούδόλως λαμβάνεται ύττ’ όφιν ή Δημογεροντία, ή 
όποία δέν κατενόησεν είσέτι δτι δεν έχει ούδέν δικαίωμα άναμίξεως 
είς τό προσωπικόν και δτι τά πάντα διέπονται άπό τήν Διεύθυνσιν 
Έκπαιδεύσεως καί τούς Έπιθεωρητάς. Άνακοινοΰται έπϊσης δτι 6 
'Εποικισμός Άδριανουπόλεως χορηγεί ξυλείαν πρός δλα τά σχο
λεία καί άνά 50 θροΜα δι' έκάσιην πόλιν καί 500 δι'δλην τήν περι
φέρειαν. Λαμβάνεται άπόφασις Βπυς ουμπληρωθή τδ καί πάλιν ήμΐ· 
τελές διδακτήριον, διά τώ όποιον έ&απανήθησαν 43.027 δρχ., έξ ών
20.000 τοΟ Δημοσίου, 10.000 I. Μανδαλίδου, 12.290 καί 21.190 σΰν 
100 τών πολιτών 8ι’ ΐράνων καί 974 τοΰ ταμείου Δημογεροντίας. Καί 
δμως αί Ελλείψεις Εξακολουθούν ύριστάμεναί. Λέγει δ Σεβασμίώτα- 
ΐος Οτι κατά τήν είς Άδριανούπολιν μετάβααίν του έδήλωοε τόάπό- 
λυτον τής άνάγκης ώποπερατώσεΐϊΐς τοΟ διδακτηρίου διότι εχομεν 
πρός στέγασιν καί Ήμιγυμνάσιον καί ’Αστικήν Σχολήν. Ή  Γενική 
Διοίκησις είναι διατεθειμένη νά δώση άλλας 10.000 δραχμάς και 
ύπεδείχθη ύπό τοΰ Ύπσυργοΰ Βοζίιη δτι αί έν ΔιΒ.χω δέν παρέχουν 
τήν έμπρέπουσαν συνδρομήν καί βοήθειαν. Έκόλασε τό πράγμα, λέ
γει, διά δικαιολογιών, άλλ' ήδη πρέπει νά σκεφθώμεν περί έξοικο- 
ναμήσεως τής άπολύτου ταύτης άνάγκης καί συνέλαβε τήν ιδέαν 
δτι, έπειδή δέν ήδΰνατσ νά γίνη τι τά σημαντικόν έκ τοΰ έράνου.

ίθΡΑΚΙΚΑ» 15
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καλόν είναι νά άποσυρθοΰν τά κεφάλαια έκ τοΰ κηροποιείου κα
τατεθειμένα παρά τώ Δούλά καί Ά λτιν— Άλμάζη καί έζήτηαεν ή 
Δημογεροντία καί έκκαθάρισιν τοΟ λογοριαομοΟ τούτου άιτό ώμ- 
φοτέρσυς. Καί ώ μέν Άλτιν Άλμάζης έδήλωαεν δτι έχει λίρας 
χαρτίνας 50, ό δέ Λουλάς έστειλε ν έκκαθάριοιν εχουσαν οΰτω ! 14 
όμολογίσι Εθνικής Τραπέζης τοΟ 1304 τών 2 1··'2β/*. 3 1 βΒΟ τών 
4  V,, 13 Λίγύιίτου 19U3 τών 3 1l/g, 2 Αίγυπτου 1886 τών 5 °/ίΊ 3 Εθνι
κής Τραπέζης 1904, 2 I860, 2 Αίγύπτου 1903. 1 Αίγύπτου 1886. Εις 
πίστωσιν τής Δημογεροντίας έχυμεν λίρας 70,30, έν όλω δραχ. 
330,30, άς κρατοΰμεν εις τήν Βιάθεσίν σας, έκτός αν θελήοητε νά 
μάς δώσητε διαταγήν νά έκποιήσωμεν τάς όμολογίας. 'Επομένως 
έχομεν, λέγουν 32,30 λίρας ήτοι330,30 χαρτίνας καί 50 λίρας τοΰ 
Άλτιν —Άμάζη 3SQ.30 καί προτείνεται δπως άποσυρθώσιν αί λίραι 
αδται. Έκποιοΰντες Βέ πάσας τάς άνωτέρω όμολογίας θά έχυμεν 
σημαντικόν ποοόν, μέ τό όποιον θά έπίοτεγάσωμεν τώ δι&ακτήριον 
καί θΰ κατασκεοάσωμεν βοηθητικούς χώρους, κιγκλίδας κλίμακας, 
παράθυρα κ.τ.λ Έ ά ν  δέ καί ή Κυβέρνησις παράσχη τάς 10.000 
&ραχ.. τότε θά έπεκταθή ή έργαοία καί 0ά φροντίσωμεν περί ταβα- 
νώματος καί έπιχρίσεως, Αί σκέψεις γίνονται όεκταί ύπό τής όλο- 
μελείας καί άποφασίζειαι Βπως έξουσιοδοτηθή 6 Σεβασμιώτατος νά 
γράψη εις Δούλάν καί Ά λ τ ιν — Άλμάζην νά έζαργυρώσωσι τάς όμσ- 
λογίας. Και όμως πάλιν τό διδακιήριον έμεινεν ήμιτελές μή συντελε- 
αθείσης οΰδεμιάς έχ τών άνωτέρο έργασιών καί μόλις τό 1937. ώς 
θά ίδωμεν, έγιναν δλαι αί άνωττρω συμπληρώσεις* Έ ν  τφ μεταξύ 
ό Μητροπολίτης καλεϊ τήν διδακτηριακήν έτΐιϊροπήν vJ άττο&ώση λο
γαριασμόν δαπανών εις τον πολιτικόν Διοικητήν, Έ ν  τη 51η συνε
δριάσει. ζητούνται πληροφορίαι περί τής διαθήκης τοΰ θεοχάρους 
Βαλτζιδου, ϊνα δοθή άπάντησις εις τήν χήραν Κλεάνθην Ε3αλτζίδου, 
αίτήσασαν πληροφορίας καί άποδοθοϋν τά δικαιούμενα, "Επειδή δεν 
έχει ή Δημογεροντία ύπ’ δψιν της τήν διαθήκην άνατίθεται είς τόν 
Ίωώννην Βαλτζίδην, άδελφόν τοΰ διαθέτου, ΰπως προβή είς ένερ- 
γείας πρός δημοοίευσιν τής διαθή-ιης ταύτης.

Σννεδρίααα; θ η  τΐ/ς 4 ΊονλΙον 1 9 2 2 ,  —Λαμβάνεται άπόφασις 
Βπεος έπείγάντως δίορθωθή ό όροοος τσθ δι&ακτηρίσυ καί άλλα δια
μερίσματα ώστε κατά τά σχολικόν έτος 1922— 23 νά έγκατασταθή ή 
Αστική Σχολή. Έ ν  5έ τή 9η συνεδριάσει ό Μητροπολίτης λέγει ΰτι 
αυνήντηοε τόν Γενικόν Διοικητήν Βοζίκην και ύπέδειζε τήν άνάγκην 
συμπληρώσεως τοΰ διδακτηρίου κοί πρός τοϋτο άπαιτοΰνται 15.000 
δραχμαί. Έπει&ή δμως. Βέν φαίνεται πιθανόν νά λώβωμεντήν 
βοήθειαν ταύτην νά ένερ-γήαώμεν συντόνως περί τούτου. Έμα-
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θον δ4 έν Άλεζανδρουπόλει δτι ή ύποσχεθεΐσα ξυλεία όέν έθόθη, 
διότι ήμέλησεν ή Δήμογερόντια. Δέον δθεν νά διαμαρτυρηθώμεν είς 
τήν Νομαρχίαν καί Γενικήν Δισίτησίν διότι άνευ χρημάτων καί ζυ· 
λείας δέν δτινάμεθα νά λάβωμεν τελειωτικήν ιών άνωτέρω έκτεθει- 
σών έργασιών άπόφσσιν, Σονεσιήθη έπειτα έπιτροπή έκ τών Γ. Χα- 
ζιρβασάνη, Ν- Άλγιαννάκη, Κ. Παπασταύρου, οϊτινες συνεννοούμε
νοι μετά τοΰ ‘Αρχιτέκτονας Β. Καλογίάννη και θέτοντες είς τήν διά- 
θεσίν too άσβεοτον, λίθους κ,τ.λ. προβή οΒτος εις τήν άνέγερσιν 
βοηθητικών χώρων. Έδήλωσε κατόπιν ΰτι δ Επιθεωρητής είπε ; 
«πρός άνετον στέγασίν τής 'Αστικής Σχολής, άλλά καί διαίρεσιντών 
πολυπληθών τάξεων εις τμήματα άπαιτοΰνται ό άκόμη αΐθουσαι καί 
δτι εγραψεν εις τήν Γ ενικήν Δσόθυνσιν Έκπαιδεύσεως νά διατάξη 
τόν έφορον νά χορηγήση τήν οικίαν Χατζή—Σελίμ — βεη νά χρήσιμο- 
ποιηθή ώς 2ον τμήμα τής 'Αστικής.Σχολής. Λόγου γενομένου έπειτα 
περί τής παλαιός Σχολής αϋτη διετέθη όμοφώνως 6Γ ήμιγυμνάσιον», 
Ά νεκοίνωσε κατόπιν ό Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων δτι έχει 
έντολήν νά σχηματίση έπιιροπήν έκ τοΰ Μητροπολίτου καί τής Σχο
λικής Εφορίας ϊνα ένεργήσουν έρανον είς είδος καί χρήμα διά τό 
6ιδακτήριον. Άπσφασίζεται δπως ό Επιθεωρητής παραλάβη τόν 
διδάσκαλον Ν. Πετσόγλοα καί τήν δι&ασκάλισσαν Κ. Κοσμά ώς καί 
τήν διδασκάλισσαν Ευσεβιαν Ψαλτοπούλου και προβσΰν είς ένέργειαν 
έράνου, Τήν 7ην ίδιου μηνάς Αύγουστου δ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης έζέφρασε τήν γνώμην δτι πρέπει νά άνατεθή άπό 
σήμερον έπί ήμερομισθίω ή συμπλήρωσις ιών πρωτίστων έλλείψεών 
τσΟ ήμίτελοΰς διδακτηρίου είς τότ Βαο. Καλογιάννην καί Σια, Ε κ τ ί 
θενται έπειτα οί λόγοι τής άφίξεως τοΰ Διευθυντοΰ τής Έκπαιδεό- 
σεως κ. Νικολαΐδου δτι δηλ. έγ-,νε ένστασις ΰπό τών 'Ισραηλιτών, 
ϊνα μή δοθή ή οίκία Χατζή—Σελίμ— βεη, καθ' Βτι αΰτη έγινε λέσχη 
‘Ισραηλιτών καί δ τι το ζήτημα έλύθη ύπέρ τής Δημογεροντίας. Ε[ς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες, έν οΐς καί ό 
Θεόδωρος Χατζάρας, Άνακοινοΰται έπίσης ότι ο ‘Επιθεωρητής προ
τείνει δπως τά διδασκαλικόν προσωπικόν παραμείνη τό ϊδιον καί 
ένισχυθή διά τής προσλήψ&ως τών διδασκαλισσών ‘Ασπασίας Τσα- 
β&άρα, Ζαρεφής θωμαΤδου, Πσλοξένης Παπσνΐστορος καί Μαριάν- 
θης Τσίγκά- Καί έπειδή ή διοίκησις τής έκπαιδεύσεως τοΰ τόπου ήτο 
μικτή, έκ Σχολικής Έφοριας καί Δημογεροντίας, προσωρίνώς ά συ
στέλλονται ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ προϋπολογισμοί πράς σομπλήριο- 
οιν διά τά σχολεία, Έ ν  τή 12η Συνεδριάσει τής 9ης Δεκεμβρίου 1923, 
οί διδάσκαλοι τών σχολείων παραπονοϋνιαι Stt παρ’ &λην τήν κα
λήν διάθεσίν των δέν δύναντσι νά διδάξωσι είς ιόν νάρθηκα καί γυ-
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ναικωνίτην του ‘Αγίου Αθανασίου λόγφ τοΰ ψύχους καί ή περαι
τέρω έργασία καθίσταται Αφόρητος διά τε τΰ προσωπικόν καί τούς 
μαθητάς. ’Αναγκαζάμεθα νά δηλώσωμεν, λέγουν, ότι Αδυνατοΰμεν 
νά διδάξωμεν ύπό τοιούτσυς όρους, διότι ή Οχεία ήμών και ιών μαθη
τών κινδυνεύει καί ή όλη Εργασία ιού σχολείου Αποβαίνει άκαρπος. 
Καί οί μαθηταί διά τούς Ανωτέρω λόγους φοιτούν λίαν άτάκτως. 
"Επονται 14 ύπογραφοι διδασκαλισσών. ’Απορρίπτεται τό έγγραφον 
όιότι ή θέρμανσις ούσα έλλειίιής δύναται νά σομπληρωθή. Αλλά καί 
διότι Απέναντι της καθόλου κατσστάσεως τής πόλεως καί τής έπι- 
τάξεως όλων τών δημοσίων καί κο.νοτικών κτιρίων δέν έπιτρέπεταί 
εις τούς διδασκάλους νά Απαιτώσ. καταλληλότερα έκπαιδευτήρια 
καί ότι αύτοϊ όφείλουσι νά άπσδεικνόουν δΓ Εργων τόν όφειλόμενον 
πατριωτισμόν κσι αύταπάρνησιν. H Ανωτέρω διατυπωθεΐσα Απόφα* 
σις, ληφθεΐοα όπύ πλειάνων τών τριών ύπογραψάντων αύτήν Δη
μογερόντων, έθεσεν Εν Αμφιβάλω τόν πατριωτισμόν 14 διδασκάλων, 
έν οΐς καί τών περί ών έκάμομεν μνείαν μετά θρησκευτικής εύλα- 
βειας Γεωργίου Βαφειάδου και Ν, Πετσόγλου, Απάντων μαρτυρη· 
σάντων διά τήν έθνικήν ιδέαν. Τώοα κρίνονταί ούτοι ώς έπιλήαμο- 
νες τών πατριωτικών καθηκόντων των καί Ελαφρά τη συνειδήσει δι
δάσκονται πατριωτισμόν. Ταλαίπωροι διδάσκαλοι ! Πόσον σφαλερά 
ΐχαρακτηρίσθη ή τόλμη σας νά δηλώσητε ότι εΐναι Αδύνατος ή λ ε ι
τουργία σχολείου έν νάρθηκι έν μέσω χειμώνι Π "Η Εθνική σας 
Αγωγή παρέλειψε νά ο&ς διδάξη γνήοιον πατριωτισμόν καί αύια- 
πάρνησίν καί Ατε τώρα σάς υπέδειξαν ότι δύνασθε νά έργασθήτε 
μέ ψΰχος δριμύ, ΘΑ έπρεπε ν' Ανεβήτε εις τόν Κούσκουλαν κατά τόν 
μήνα, καθ’ όν παρεπονέθητε, δηλ. τόν Δεκέμβριον, διά νά μεταβλη- 
θήτε διδάσκαλοι καί διδασκόμενοι εις στήλας πάγου. Τότε ΘΑ έψάλ- 
λοντο έγκώμια διότι υπήρξατε ήρωες ! ! Ό  Σεβασμιώτατος έν τη 
16η συνεδριάσει άναγινώσκει Απάφπσιν ΐής Διευθύνσβως Έκπαιδεύ- 
οεως, 6 Γ  ής διωρίζοντο οί Σχολικοί "Εφοροι έκδοτου σχολείου καί 
παραμένει μόνον ή Διδακτηριακή έτιτροπή ή συγκρστηθεΐσα έκ τών 
Π. Βλαχόπουλου, Παν, Εμμανουήλ, Ίωάννοο Βαλτζίδοο καί Γεω ρ
γίου ΧαζιρβαρσΑνη, Διά μέν τό Α' σχολεΐσν ΰπε&είχθησαν οί Παν. 
Ζαπάρτας, ’Αντώνιος ΚερσμμΟδα^, Ό&υσσεΰς Κωνσταντίνου καί 
Θεόδωρος Βάψει Αδης. Διά τό Α' θηλέων ή Ε λ έν η  Για ννοπο όλου. 
Παν, Ζαχαροπλάοτης, Βσσίλ. Χαζιοβαρσάνης καί Μ. Σιγκούνας, ΤΑ 
ό νάματα διεβιβάσθησαν εις τήν Νομαρχίαν, ϊνα γίνη καί ό διορισμός 
τών δύο αύτών σχολείων, τών άλλων κοινοπσιηθέντων πρΰ ήμερών. 
ΟΙ Δημογέροντες ‘Ο Πρόεδρος κ.Α.α, Πρωτοσύγκελος Π. Βαφείδης.

Εις τό πρακτικόν τούτο υπογράφει ώς προεδρεύω ν ό Μ. Βάφει-
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δης. Οοτος εΐναι ό άνεψιάς ιοΰ Αειμνήστου Φιλαρέτου, γνωστού 0 lA 
τήν σοφίαν του καί ιά συγγράμυατά του, τά όποια έξακσλουθσΰν νά 
Εχουν τά βάρος δλης τής θεολσγικής καί φιλοσοφικής "Επιστήμης, Ό  
Ν Βαφείδης, διανόσας μέρος τής παιδικής του ήλικίας ένταΰθα καί 
άγαπήσας τό Διδ/χον ώς δευιέραν πατρίδα του, πολυειδώς καί πο- 
λυτρόπος έξυπηρέτησε τόν τόπον : Ώ ς  κήρυζτοΟ Εύαγγελίου και τής 
χριστιανικής θρησκείας γενικώς, ώς άριστος καί Αξιοπρεπέστατος 
Ανώτερος κληρικός, ώς καθηγητήςτοΰ ένταΰθα Γυμνασίου Επί σει
ράν πολλών έτών, ώς έπιθεωρητεύων τής στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως καί vDv ώς άριστος χειριστής τοΰ καλάμου, δήμο- 
σιεύων διάφορα άρθρα Επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά 
εις πολλάς έφημερίδας καί περιοδικά. Περισσότερον ώ κ, Ν. 
Βοφείδης Εγκύπτει είς ίοτορικάς μελέτας ίδίςι περί Διδ/χου. διά τό 
όποιον εφερεν είς φώς πολλά άγνωστα άπό άρχαιστάτων χρόνων. 
Δίδεται ένιολή πρός τόν Γραμματέα τής Μητροπόλεως νά άναλόοη 
τό ύπ* άριθ- 409 έγγραφον τής 11 Ιουλίου τού "Επιθεωρητοΰ Σχο~ 
λείων Διδ χσυ. δΓ ού καθίσταται γνωστόν, δτι Επειδή θά γίνη ουνε- 
δρίασις τών διδασκάλων Διό/χου—Όρεστιάδσς τήν ΐ8ην Ιουλίου, δέον 
νά καταρτισθή έπιτρσπή έκ τοΰ διεοθυντοΟ τοΟ Α Γ Σχολείου καί άλ
λων διδασκάλων, ϊνα φροντίσουν διά τήν έξεύρεσιν καταλυμάτων 
διά τούς Ερχομένους είς τό συνέδριον συναδέλφους των. Άνακοΐ· 
νοΰται Επίσης ϋτι ή Δημογεροντία Οά έξακολουθήση ύφισταμένη ώς 
έπίκουρος τών Σχολικών 'Εφοριών μέχρι τελείας άφομοιώσεως τών 
μερών τούτων πράς τά τής Παλαιθς Ε λλά δος, Ιδρύεται σχολική βι
βλιοθήκη &Γ Εράνων καί άπό 1ης Ίσνουσρίου 1924 είσήλθε πλέον τά 
Διδ/χον είς πλήρη άφομοίωσιν καί συνιστάτοι Εκ μέρους τής Διευ- 
θύνσεως Έκπαιδεϋοεως νά παρέχτται· ύπό τής Μητροπόλεως καί 
Δημογεροντίας πάλιν ή υπηρεσία των πρός τήν Έκπαίδευσίν. 
Πρώτη σχολική "Εφορία, άνεξάρτττος τελείως τής Μητροπόλεως, 
όρίζεται έκ τών Τηλ, Χεκίμογλου καί Ν. Χαοτόγλου. Ούτως αί πο
λυθόρυβοι συνεδριάσεις τής Δημογεροντίας περί ουμπληρώσεως καί 
άποπερατώσεως τού διδακτηρίου έπαυσαν. Ή  Δημογεροντία δέν 
έχει πλέον έξουσίαν είς τήν έκπαίδευσιν καί άνήκει είς τήν ιστορίαν 
άπό τούδε, "Εξ δλων τών άποφασισθέντων έπραγματοποιήθη ή έπί- 
χρισις τών περιθωρίων τών παραθύρων καί £ν άφοδευτήριον, 3—4 
μέτρα άπέχον τοΰ διδακτηρίου, δτιΐρ ώνομάζετο μέχρι πρό όλίγων 
έτών ίΐούβλινο σχολείο». Κατωτέρω θά έξακολουθήσωμεν τήν άνά- 
πιυξιν περί τής τύχης τής τε έκπαιδεύαεως γενικώς, ύπό τήν Κρα
τικήν έποπτείαν, ώς καί τής Ιστορίας τοΟ διδακτηρίου τούτου. Καί 
ένταΰθα τιμής καί μνήμης ένεκεν θά καταγράψω τά όνόματα διδα
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σκάλων καί διδασκαλισσών έργασθέντων κατά τήν περίοδον ταύτην: 
Ν. Πετσόγλου, Γ. Βαφειάδης, Μάρκος Οικονόμου, Σοφία Παπα

χρήστου, Χρυσάνθη Βασιά&ου, Ελένη Π '1 Θεμιστοκλέους, Εύσεβ. 
Ψαλτοπούλου, Βικτωρία Αημητρίε-υ, Γεώργιος Γιαμαρέλλος, Μα* 
ριάνθη Τσιγκά, Ούρανία Ζαχαρίου, Ε λ έν η  Σταϊκίδοϋ, Πολυξένη 
Παπανέατορος, Αίκ. Κοσμά, Προσωρινός Επιθεωρητής Άθαν. Ρέλ- 
λίας. Δημογέροντες οι αότοί καθ’ ίλην τήν περίοδον, οϊτίνες άνεγρώ- 
ψησαν προηγουμένως.

Περίοδος όγδόη 1923 —1940.

Περιελθσΰσης τής Έκΐϊαιδεόσεως άττό τοΰ 1923 ίίς τήν δικαιοδο
σίαν τοΟ Κράτους ήτοι τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας, ήρξατο όμαλώς 
πλέον, ΰπό τήν έπσπτείαν Κρατικών λειτουργών, ή έργα ο ία τών σχο
λείων τής πόλεως και περιφέρειας, ήτις έξετείνετο έπΐ πολλά έτη εις 
δλα τά χωρία Διδ χου καί Όρεοτιάδσς, άπώ Μάνδρας Μ. Μ, Δε- 
ρείου πρός Νότον, μέχρι τοΰ Όρμενίου πρώς Βορράν, άπωτάτου χω
ρίου τής Έλλην. έπικρατείας. Επειδή ή παρούσα άφορα το πλεϊ- 
u t o v  τά χωρία τής πόλεως, έζακολουθώ συλλέγων στοιχεία π ε ρ ί  

έξελίξεως τής έκπαιδεόσεως έν αυτή. Ή  κατάατασις τών σχολείων 
τής πόλεως ήτο ή έξης : Παρ’ όλας τάς Αλλεπαλλήλους συνεδριά
σεις περί στεγάσεως τοΰ διδακτηρίου εις ούδεμίαν ριζικήν θεραπείαν 
προήλθεν ή Δημογεροντία, διότι περίελθούοης τής Διοικήσέως τής έκ- 
παιδεύσεως είς το Κράτος, ή πρός τών σκοπόν τοΰτον προσπάθειά της 
ήυβλύνθη είς σημεϊον άδιαψσρίας. ‘Έν  μόνον έπετεύχθη κατά τό διά
στημα τής κυριαρχίας της έκ τών προαποφασιαθέντων Οπ’ αυτής. 
Έτακτοποιήθησαν όλίγαι QtiGouoaL δχι όμως πλήρως καί ήτο δυνα
τόν νά λέγηται δτι είχε, στέγην, και άνηγέρθη έν άφοδευτήριον, 
έστία άναθσμιάοεων έν τώ ασψυκπκώ αύλογύρω, μήκους 30 μέτρων 
καί πλάτους 4 περίπου. Όροφοί δέ ύπήρχαν. Οΰτε έσωτερικώς οϋτε 
έξωτερικώς ήτο έπτκεχρισμένον, Ή έσωτερική όψις του ήτο άπο- 
κρουστική 6 i o t l  οί άρμοί τών τούβλων μέ πολλάς έσοχάς καί έξο
χός ήσαν κονιορτοβριθείς, ΐξω τερκώ ς δέ έκοσμείτο μέ πλεΐστα δσα 
κομψοτεχνήματα, τάχα, άτεχνα έκ τούβλων ούδόλως άνταποκρίνόμε- 
να πρώς τήν αισθητικήν. Άποτεφρωθέντος τοΟ ώραϊου κτιρίου τοΰ στρα
τιωτικοί) τομέως κατά Δεκέμβριον 1932, κατελήφθη τά διδακτήριον 
ύιτά τών Στρατιωτικών ’Αρχών καί έγκατεστάθησαν τά γραφεία τοΟ 
τομέως, ύπότε τώ Α' σχολείον ύπεκρεώθη νά λειτουργή μετά τοΰ Β Γ 
σχολείου έναλλάξ είς τό νεόδμητον διδακτήριον toG Β\ Έχρειάσθη-
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σαν κατόπιν άγώνες τής έκπαιδευτικής ώρχΐής καί παραγόντων τσΰ 
τόπου μέχρις έζευρέσεως καταλλήλων κτιρίων πρός έγκατάοτσσίν 
ΐσΰ σχολείου, Τά φαινόμενου τούτο είναι σόνηθες. Κάθε υπηρεσία 
προσπαθεί νά έπιτύχη τήν έγκατάστασίν της είς οίκημα έχον όλα τα 
Εξυπηρετικά πλεονεκτήματα καί ή Επιτυχία έξσρτάται έκ τών μέσων 
τά όποια διαθέτει, Αδιαφορούσα άν αυτή Αποβαίνει πρός ζημίαν 
ύψίστην άλλης ύπηρεσίας Κρατικής περισσότερον ίσως ΙπωφελοΟς 
έθνικώς. Εύτοχώς τή ένεργεία ήμών κατά τό 1936 έπετύχομεν Εγκρί- 
σιν πίστύσεως 90,000 δραχμών πρός τόν σκοπόν τής άποπερατώσεώς 
του, τύ ποσόν όμως αύτό έθεωρήθη άνεπαρκές ύπό τών μηχανικών 
και έργολάβων καί κατά τήν γνωμάτευσίν των έπρεπε νά ψηφισθή 
κονδόλιον 400.000 δραχμών 11 Μόνον διά τήν έπίχρισιν προσεφέ- 
ροντο μέ τό ποσόν τούτο νά έργασθώσι. Ι3λέποντες ιό Αδιέξοδον ή 
καλύτερον τό Αδύνατον τής ΐκτελέσεως τού έργου διά δημοπρασίας 
καί ύπολογίσαντες δτι δυνατή ήτο ή έπίχρισις δι’ αΰτεπιστασίας μέ 
τό ποσόν τών 90.000 δραχμών, ήχθημεν είς τήν άπόφασίν νά ζητή- 
σωμεν έγκριοίν τής Γενικήν Διοικήσεως πρός τοϋτο. Δοθείσης τήςέγ- 
κρίσεως ήρξατο ή έργασία και ένώ μόνον διά τήν έπίχρισιν έζήτουν 
σί έργο λ όροι 400.000 δραχ. ήδη διά τών 90,000 δραχ. συνετελέσθη 
έπίχμισις, δλαι α( όροφαί τσΰ πρώτου πατώματος, ύδρορρόαι τής 
στέγης, έπισκευή αύτής, άνασυρσις κεράμων. Τούτων συντελεσθέν- 
τ«ν έσωτερίκώς καί έξωτερικώς παρουσίαζε τό διδακτήμιον τοΰτο 
όψιν συγχρονισμένου έργαστηρίου έαψύχου ύλικοΰ, Ό  αυλόγυρος δέ, 
δστις περιωριζετο είς 120 τ. μ. ! ! έπεξετάθη διά τής έξαγοράς 3 οι
κιών καί μιάς καλΰβης ώστε σήμερον είναι δυνατόν νά όνομάζηται 
αύλή διδακτηρίου Κατά ιήν περίοδον ταύτην, ή τις Οπήρξεν όντως π ε 
ρίοδος όργασμοΰ έκπαιδευτικής άνορθώσεως, άλα τά σχολεία πώ- 
λεως καί υπαίθρου είργάσθησαν ίδεωδώς. Ουδέποτε παρετηρήθη εις 
τόν τόπον αυτόν έργασία παιδείας τόσον άπσδοτική, άπό πάσης 
άπόψεως. Τήν τοιαύτην πρός τά πρόοω ώθησιν τής παιδείας τοΰ τό
που τούτου ιήν άποδίδω κατά πρώτον είς τήν μέριμναν τήν Κρατικήν, 
καθ' δτι διωρίσθησαν διδάσκαλοι ύπό τοΰ Υπουργείου Παιδείας νέοι 
γεμάτοι σφρίγος καί όρεξιν πρός Εργασίαν, καλώς κατηρτισμένοι 
έπσγγελματικώς καί φορείς ΑποβΑντες πσλιτιστικώς και δεύτερον είς 
μίαν άσυνήθη καί πρωτοφανή είς τά έκπαιδευτικΑ χρονικά πρσσήλω- 
σιν τοΰ Κράτους διά τοΰ ' Υπουργοί τής Παιδείας κ. Παπανδρέσυ 
πρός τήν διδακτηριακήν πολιτικήν καί Ανηγέρθησαν άπειρα διδακτή
ρια έν ΐή περιφέρεια, Πάντα τά χωρία μέχρι τοΰ Όρμενίου άπέκτων 
διδακτήρια διαφόρων τόπων πληροΟντσ τούς δρους ύγιεινής καί δε
σπόζοντα τών άλλων κτιρίων τών χωρίων ένφ μέχρι πρό τίνος τά
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σχολεία έστεγάζοντσ εις τρώγλας καί άνηλίους χώρους άποτελοΟν- 
τα στίγμα πολιτισμού. Ταϋτά παντσ καθ' ήν έποχήν Επιθεωρητής 
τών σχολείων ήτο ό π. Ιωάννης Δανόπσυλος, νΰν συνταξιούχος, 
δστις συνΕδεσε ιό  όνομά του μέ όλα τά χωρία τά άποκτήσαντα δι
δακτήρια. Οόιος μειλίχιος καί γνώστης ιών Εκπαιδευτικών προβλη
μάτων κατώρθωνε διά τής πειθοΟς μόνον, νά παρασύρη τά χωρία, 
ιανητοποιών τούτα πρός δ ιδα κτηριακόν όργασμόν. Μακράν πάσης 
Επιδείξεως καί άθσρύβως Εργαζόμενος άπέδιδε καρπούς άγλαούς, 
&Γ οϋς δέν Επέτρεψεν ή μετριοφροσύνη του νά διαφημισθή. Παρά τήν 
Επικρατούσαν άντίληψιν παρά πολλοϊς ότι ό τόπος αυτός δέν Εκτιμά 
τούς τιμίους Εργάτας, όμολογώ, &τι άκούω πολλούς Εκφράζοντας 
ευγνωμοσύνην πρός τον άκώματον και άφανή αύιόν σκαπανέα, Δε
καετής περίπου ύπήρξεν ή διάρκεια τής ύπηρεσίας του άνωτέρω Επί- 
θεωρητοΰ. Ά π ό  τοΰ 1924 μέχβι τού Ιουνίου 1934- Πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην ά&ικοι θά θεωρηθώ,ιεν δν δΕν άποδώσωμεν ώς έχομεν 
Ιστορικήν ύποχρέωοιν, μέγα μέρος τής Επιτυχίας πρός χόν τότε 
Βουλευτήν "Εβρου και κατόπιν ύπουργάν Επί πολλά ετη κ. Φίλιπ
πον Μανουηλί&ην, τό κΰρος τοΰ άποίου καί ή άκάμαΐος δραστη- 
ριότης έθαυματούργησαν. Τήν δράσιν τοΰ ΒουλευτοΟ κ. Μανουηλί- 
δου, διακριθεντος μεταξύ τών έκόοτοτε Βουλευτών τοΰ Νομού " Ε 
βρου, Εκπροσωπήσαντος &έ αύτόν έπΐ 25ετίαν καί τιμήσαντος τήν 
Θράκην, δέν πρόκειται νά άναπτύξωμεν &ι" όλίγων γραμμών, διότι 
εχεί περφληθή ύπο τής Πολιτείας μέ άνώτατσ άξιώματο, έχρημάτισε 
δέ πενιάκίς Υπουργός, άποκτήσας πανελλήνιον διακεκριμένην φή
μην μεταξύ δλου τοΰ πολιτικοί) κόσμου τής χώρας, "Αλλος Επι
θεωρητής τήν Εποχήν ταύτην ύπήρξεν ό Εκ Τυρνάβου— Θεσσαλίας 
Ευριπίδης Φιλιππίδης καί ό Εξ "Αρτης νΰν συνταξιούχος Κ, Παπα* 
κώστας καί τέλος ό Εκ Κοζάνης Εύάγγελσς Καραμήτσος, μέχρι τής 
πηρύξεως ιού πολέμου 1940. Διδάσκαλοι κατά τήν Εποχήν ταύτην 
παρήλασαν οί Εξής : Παναγιώτης Μαυρομμάτης, Νικόλαος Πετσό- 
γλου, Μάρκος Οίκονόμου, 2οφ(α Παπαχρήστου, Χρυσάνθη Δασιά&ου, 
Ε λ έν η  Χατζηθεμιστοκλέους, Εόσεβια Ψαλτοπσύλου, Βικτωρία Δημη- 
τρίου, Γεώργιος Γιαμαρέλος, Μαριάνθη Τσιγκά, ’Ασπασία Τσα- 
βδάρά, Χρυσάνθη Λεοντίδου, Γεώργιος Ταοόπουλος, Παναγιώτης 
Παντσόγλου, Μιχαήλ ΜπουνισλΕτος. Γεώργιος Βαφειάδης, "Ελένη 
Άσημακσπούλου, Ε λ έν η  Στα'ίκίδου, Αθανάσιος Τσιρταβής, Χαρί- 
κλεια Βενετίδου., 'Ελένη Τρία νΤαφυλλίδου,. Πολυξένη Πετσίδσυ, Πα- 
ρασκευας Κουτσσύμπας, Ουρανία Ζαχαρίσυ, Αικατερίνη Άβρααμί- 
δου, Ε λ έν η  Άθαν. Άποσταλίδοο, Ελένη Εϋαγ. Άποστολίδου, Ευ
στάθιος Καρανικολαΐ&ης, Βασίλεως Βοζατζής, "Αναστασία Παπα-
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παύλου, Ε λ έν η  Κεραμιΐσόγλου, Ααθαναήλ Βασιλάκης, Πολύμερος 
Σιγγοϋνας, * Ελένη Εΰαγ· Συναπίδου, Αικατερίνη Κειμαλδάκη, 'Ελένη 
Άλγιαννάκη, Δημήτριος Μανάκας.

Περίοδος ένατη 1940—1945.

Ή περίοδος αυτή ευρίσκει δλην τήν Ε λλά δα , συνεπώς θέ και 
τό Διδ-χσν, άναστατωμένην, διότι ύ καυχησιολόγος καί ύπερφίαλσς 
’Ιταλός ήθέλησε νά ποδοπατήοη τά άγια χώματα τής μικρής, άλλ’ 
έν&όξου πατρίδος μας, Ήθέλησε τρώτον νά πειθαναγκάσω τήν Ε λ 
λάδα μέ άδέξιον και Ανούσιον πολιτικήν τής πλαγ(ας Απειλής, νά δε- 
χθή Αξιώσ^ς σύχί Αψισταμένας τών τοΰ Δαρείσυ καί άλλων έχ- 
θρών της. Ά πήιησε νά δεχθώμεν χειροπέδης καί ποδοπέδας ήμεις, 
at όποιοι έδιδάξαμεν τούς λαούς άτι’ αιώνων τό πώς οί δούλοι γί
νονται Ελεύθεροι. Καί διά νά πατήση και άποκαρδιώση τάν χαλύβδι
νο ν λαόν προέβη, μετά τήν Αποτυχίαν τής άνοήτου πολιτικής του. 
ε(ς τό Ανοσιούργημα τοΰ τορπιλλιπμσΟ τής 'ιστορικής ’Έλλης μας, 
ήγκυροβολημένης είς τήν νήσον Τήνον, τιράς άπάδοσίν τιμών είς τήν 
προστάτιδα τής 'Ελλάδος Παναγίαν, Είναι γνωστή ή ώπώντησις 
τοΰ ‘Έλληνας Πρωθυπουργού Αειμνήστου Μεταξά καί θά μείνη ιστο
ρικόν διά παντός τό πρό αιώνων καί τώρα λεχθεν *Μολών 
λαβέ». ΊΗ 20η "Οκτωβρίου τοΰ έτους τούτου θά μείνη Ανεξίτηλος εις 
τήν μνήμην πάντων τών Ελλήνων, διότι τό έθνος μας διήλθε μίαν 
καμπήν Ιστορικήν σπουδαιατάτην και ακρως θλιβ&ράν, Αλλά ΐιμήσα- 
σαν τόσον τήν Έλλά&α δσον ούδεν άλλον έθνος. “Αρχεταί κατά 
τήν ήμέραν τούτην ό άνισος ώγών της μικρΑς ά λ λ ’ έντιμου Ε λ λ ά 
δος κατά τοΰ κολοσσού Ιταλού και τών πολυαρίθμων Γερμανών καί 
μάς Ενθυμίζει αΰτη τούς Αγώνας, τΑ αΐματα, τάς θυσίας, Αλλά 
καί τήν καρτερίαν τού Ελληνικού λαού καί τήν πίστιν πρός έπικρά- 
τησίν τοΰ δικαίου, χαρακτηριστικά δηλονότι, τά όποια στερούνται 
πολλοί λαοί τής Οικουμένης. "Αρχεται καί νέα ιστορία τής έκπαι- 
δεύσεως τοΰ τόπου αϋτοΰ καί τον Α' σχολείου Διδ/χου. Καταλαμ
βάνεται τό διδακτήρίον ΰπό τοΰ στρατού καί πρός διεξαγωγήν τών 
μαθημάτων οοσπειροΰνται τά σχολεία εις τά Τουρκικόν, δπου έναλ- 
λάξ έφοίτων οί μαθηταί. "Οσοι έκ τοΰ προσωπικού Απέμειναν, 
μετά τήν ΐπιστράιευσιν τών νεωτερων, δρουν ε(ς Εξωσχολικούς το
μείς : διά παρασκευήν μάλλινων είδών διά τούς μαχομένους, δια
νομήν Επιδομάτων, περίθαλψιν γενικώς τών οικογενειών τών Επι
στράτων, παρασκευήν συσσιτίου μαθητών καί οίκογενειών τών μα- 
χομένων είς τά 'Αλβανικόν μέτωπαν, 'Ενταύθα νομίζομεν Απαραί-



2 U A. M ANAKi, Διδασκάλου

τηΐον νά γίνη μνεία διά τό συσσίτιον τών οίκογενειών, τόν ρυθμόν 
καί τήν τάξιν μεθ’ ής έλευτούργει καί τό μέγεθος τής έξυπηρετήσεως 
τοϋ κοινού Side παροχής συσσιτίου καλώς πάρεσκευασμένου. ’Ήτο 
ώ μο λο you μένω ς βαρΰτατον τό έργον τό όποιον άνέλαβεν ή τότε 
έπι τροπή τού συσσιτίου τούτου, ής γενικός γραμμοαεύς ύπήρξεν ό 
γράφιον τάς γραμμάς αύτάς καί ή ψυχή τής δλης κίνήσεως ό Εγκρι
τος δικηγόρος τής πόλεώς μας Γ Παπαγεωργίου, ώ ;  πρόεδρος σύ- 
ιής. ’Επίσης ό έπΐ τής τάξεως άριοθείς καθηγητής Γεώργιος Καζα- 
βσΰλης βοηθούμενος καί Οπό τοΟ καθηγητού Γ. Κοτζάμ Α νη, ouv£- 
βαλεν διά τό έργον τοϋτο. Ή  παροχή ΐ .500 μερίδων φαγητού καθ’ 
ήμέραν δίδει τήν είκόνα τοΰ τιτανείου τούτου Εργου τής έπιτρο- 
πής, Τήν σημασίαν καί τό μέγεθος τής 'Εθνικής ταύτης ύπηρεσίας 
δυσκόλως κανείς κατανοεί σήμερον, διότι πρέπει νά φέρη έαυτόν εις 
τάς ζοφεράς έκείνας ήμέρας τοΟ κοχλασμοϋ τής πολεμικής περιό
δου. 'Αξίζει κάθε Επαινος. Τά μαδήματα, ώς εΐπομεν, διεξήγοντο κα
νονικές καί αί μετόπισθεν ύπηρεσίαι άξιοζηλεύτως εκαμνον τό κα
θήκον των. Αί Αλλεπάλληλοι είδήσεις περί τροπαίων τοΟ Ελληνικού 
στρατού Εκ τού μετώπου κατέφθανον καί άνεπτέρουν τό ήθικόν τοΰ 
κοινοΟ- Α ί δοξολογίαΐ έπΐ tfj καταλήφει νέων πόλεων καί έκπορθή- 
σει φρουρίων καί στρατιωτικών θέσεων έδιδαν νέας δυνάμεις ήθι- 
κάς, ψυχικός καί σωματικός καί ή νίκη τών 'Ελληνικών δπλων έψαί- 
νέτο βεβαίσ και Ασφαλής, Ή Ελληνική νεότης καί οί έφεδροι Αξιω
ματικοί Εφεδροι Αξιωματικοί Εγραψαν καί πάλιν νέας σελίδας ηρωι
σμού καί θυσιών προσθέοα,ντες αίγλην καί δόξαν είς τούς περί Ελευ
θερίας Αγώνας τής Ελλάδος, Μεταξύ τών θυμάτων συγκαταλέγον
ται καί πολλοί νέοι Εκ Θράκης, οΐτινες έσπευσαν προθΰμως νά συμ- 
μετάσχουν τοϋ συναγερμού τής χώρας. Πίνακα ονομάτων τών οΰτως 
ήρωΐκώς πεσόντων, Επιφυλλασσόμεθα νό δη μ ο οι εύσωμε ν, δίαν διό 
καταλλήλου έπιμελείας κατορτισθή. Δέν παραλείπομεν Εν τούτοίς 
νά Αναφέρωμεν δτι μεταξύ τών νέων αύτών, τόν Μάρτιον τού 194lt 
επεσεν μαχόμενος είς τήν πρώτην γραμμήν καί ό έφεδρος άνθυπο- 
λοχαγός, προβιβασθείς έπ’ άνδραγαθίςι είς λοχαγόν καί τιμηθείς 
διά μεταλλείου Ανδρείας, Δικηγόροι: 'Αθανάσιος Φιλίππου Μανσυη- 
λίδης, μονόκριβος υίΰς τοΰ Εουλεστοΰ μας Μανουηλίδου, δσιις δέν 
ύστέρησεν είς τό πρός τήν πατρίδα καθήκον παραμείνας καθ' δλήν 
τήν διάρκειαν τής Αλβανικής Εκστρατείας είς τάς πρώτας γραμμάς, 
δταν ό πατήρ του δίΕϊέλει Εν ένεργεία ·Ύπουργός. ‘Η πατρίς πρός 
τιμήν του Αφιέρωσε γέφυραν φέρευσαν ιό δνομό του εις τήν Η π ει
ρωτικήν περιοχήν όπου έπεσε. Πλήρης βιογραφία μετά φωτογραφίας 
τοΰ Σάκη Μανουηλίδου Εδημοσίευσαν τά *θρακικάΐ είς τόν ]7ον
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τόμον των. Δυστυχώς όμως ή 6η ’Απριλίου ΐοΟ 1941 έπεφύλαζεν 
άλλην κατάπληξιν διά τήν Ελλάδα καί τήν ύφήλιον. Προσ
τίθεται έχθρά καί Επιθετική, έντεταγμένη πρός τήν Ιταλίαν άλλη 
Αύτοκρατορία πολλών Εκατομμυρίων, ή Γερμανία, Αϋτη ήθέλησε, 
πρός περίυωσιν τοΰ γοήτρου τής συμμάχου της, ύιισστάσης πανω
λεθρίαν ύπό τοΟ ΓΕλληνικοΟ στρατού, νσ κτυπήση τάν μαχόμενον 
στρατόν μας έκ ιών όπισθεν. Δέν άπογοητεύεται ή Ελληνική ψυχή. 
Δεν κάμπτεται πρό τοΰ όγκου. Είναι γνωστή ή στάσις Κυβερνή- 
σεως, λαοΟ καί στρατού μας. Δεν Υποκύπτουν, Ά π ά τή ς  πρώτης ήμέ' 
ρας τής κρσΰοεως τοΰ άγωνιζομένου "Εθνους, ό λαός δέν έπαυσε 
παραοκεοάζων τήν άπολύτρωσίν του, Δέν έδειξεν ίχνος σημείου 
ύποταγής εις τάς δύο Αύτοκρατορίας, Έκράτησεν άκέραιον καί 
υψηλά τό φρόνημα καί τήν έλπίδα ιής άπολυτρώσεως έν λ(αν προ
σέχει μέλλσντι. Τήν 7ην 'Απριλίου ιού έτους τούτου, έν πλήρει 
άπελπισία τού λαοΟ Διδ/χσυ, άποχωροΟν είς Τουρκίαν άπασαι αΐ 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχαί, χωρίς κάν νά είδσποιηθη πρός 
τούτο ού&είς πολίτης, τό δέ ΰιϊαλείιματα τού στρατού μετεφέρθησαν 
είς Μακεδονίαν κσί μέχρι τής 10ης "Απριλίου δέν ύπήρχέν ίχνος 
Κρατικής ύπηρεσίας. Κατά τό διάστημα τούτο τών 4— 5 ήμερών 
καιεδείχθη πρός τώ κοινόν καί τούς 3 —4 έναπομείνσντας δημοσίους 
ύπσλλήλυυς ποιαν εικόνα δημιουργεί ή πλήρης άναρχία. ΣτιγμαΙ 
φρίκης, πόνου καί άπογνώσεως, Αί ώραι παρέρχονται, άλλ" 
άφίνουν έντύπωσιν άλγεινήν και διαδέχονται αύτάς άλλαι περισσό
τερον ό&υνηραι. Ή  φαντασία πάντων πλάθει κολάσεις. Ή  άβεβαιό- 
της συνέχει τάς ψυχάς δλων, Ή  άτελπισία δέν περί γράφεται. 'Από 
στιγμής είς στιγμήν άναμένονταί γεγονότα είς βάρος τσΟ λαοΰ. Αί 
διαθέσεις τών κακοποιών στοιχείων έκδηλοΟνται άπροκαλύπτως. Τσ 
βλέμματα τών συναντωμένων πολιτών έρευνητικώ, άπελπιστικά, 
σιωπηλά πολλά ύπσ&ηλρΟν. "Οσα φυσσοδομοΰνΊΟ ήγαγον τόν κό
σμον είς έσχάτην άπελπισιαν, Δέν γνωρίζει κανείς τί ήτο δυνατόν 
νά συμβή. Κυριολεκτική άναρχία. 'Εάν οί κακοποιοί έξεδήλουν τάς 
διαθέσεις των, ή νά γκαζόν καί τούς άλλους, έκ λόγων αύτοσυντη- 
ρήσεως, νά λάβουν τά μέτρα των. Κυριολεκτικές «πάνιες κατά πάν
των». Στιγμαί άγωνίας παρέρχονται, πόνου ψυχικού έκ τής έγκατα- 
λείψεως, άπελπισία πλήρης, σκότος άβύσοου, Έ ν  ΐή καταστάσει 
ταύτη, ήτις ά&ύνατον νά σκιαγραφηθη καν. παρουσιάζεται ή Επιβλη
τική μορφή τοΰ Μητροπολίτου Ιωακείμ, τού οποίου κατά τήν παρού
σαν περίστασίν, τήν αύΐοθυσίαν και ήρωϊσμόν δέν παρίσταται άνάγκη 
νά έξυμνήαώμεν, καθ' ΰτι είναι γνωστό είς πάντας. Δέν δυνάμεθα 
ϋμως ΐκ  λόγων ευγνωμοσύνης νά άντιπαρέλθωμεν τήν άλήθειαν.
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τικαί. άπελπισίας, άπογνώαεως! ! Τήν 5ην ημέραν τής τσιαύτης άναρ- 
χίας δίδεται άλλη άφορμή πανικού. Έπεισόδιον δημίουργηθέν ύπό 
Τούρκων στρατιωτών, είσελθόντων εις τό ήμέτερον έδαφος, άντιστώ- 
σίως μή οΰσης έν ύπαίθρω. Λήγει τό έπεισόδιον μέ τήν άνταλλαγήν 
πυροβολισμών μεταξύ αύτών καί τών προστρεξάντων πολιτοφυλά
κων είς τΰ σημεΐσν δπου εύρίσκοντα, άνευ ευτυχώς Θυμάτων, Οΐ 
Βούλγαροι, καταλαβάντες χωρίο της υπαίθρου, έκακοποίησαν Τούς 
χωρικούς καί τούς ιερείς, έσύλιραν έκκλησίας καί σχολεία καί αύ- 
τσς δέ τάς θερμάστρας αύτών μετέψερον εις Όρτάκίοΐ. Τά γεγο
νότα ταΰτα τόν έκνευρίζουν, τόν καθιστούν δύσθυμον καί ώμνύει νά 
άποθάντ] παρά νώ ΐδη μέ τούς όφθαλμούς του όσα κατά τής πό- 
λεως καί τοθ ποιμνίου του έβυσσϊδόμουν οί έλέιρ Γ ερμανική ύποστη- 
ρίξει καί Ανοχή κακόβουλοι καί Αρπαγές Βούλγαροι. Εισέρχονται 
οί Γερμανοί έπϊ τέλους είς τήν πάλιν και ή κατάστασις έξακολουθεΐ 
ή ίδια, διά τι καί σότσί διαδίδουν ότι θά καταληφθή ή πόλις ύπό τών 
Βουλγάρων, Πάλιν ώνώστατος t κόσμος Παρέρχονται ήμέραί τινές 
καί τό τροπάριον τής καταλήψεις έξακσλσυθεΐ καί τήν ήμέραν τής 
Διαχαινησίμου. τήν όποιαν δέν θά ξεχώσω διά βίου, παραλαμβάνει 
έμέ καί τόν διδάσκαλον κ, Ποντίδην καί άνα χωρούμεν έκτήςπόλεως, 
κακώς, μόνοι οί τρεις, διά τήν πλησίον τής πώλεως μονήν τής Ζωσ- 
δάχου Πηγής, όπόθεν κατωπτεϋετο και ό  δρόμος 6 l '  ού ήοχοντο οί 
Βούλγαροι. Έλέχθη ότι ήτσ βεβϊία ή κάθοδος αύτών και ότι ήδη 
εύρίσκονίσ είς Έλαψοχώριον. Έκεΐ, είς τήν Μονήν, μέ δακρυβρέ
κτους όφθαλμούς καί γονυκλινείς προβαίνομεν £[ς κατανυκτικήν καί 
δραματικήν παράκλησιν, θερμός εόχάς άναπέμποντες διά τήν σωτη
ρίαν τής πόλεως καί τού γένους. Έ κ εϊ  καθ' δλην τήν ήμέραν μάς 
συνεβούλευε καί μάς προέτρεπε νά μή λιποψυχώμεν, τώ δέ έσπέρας, 
έπανακάμψαντες είς τήν πάλιν έπληροψορήθημεν δτι τά Διδ/χαν, 
κοινή συμφωνία Γερμανών, Βουλγάρων καί Τούρκων, δέν πρόκειται 
νά καταληφθή ούτε νά κατέλθσυν οί Βούλγαροι εις αττόστασιν όλι- 
γωτέραν τών 40 χιλιομέτρων έκ τού ποταμού "Εβρου. Οΰτω καί 
έγινε, Τό Διδ. χον, ή Όρεστιάς, Σουφλί και Φέρραί έμειναν μέχριτέ- 
λους τοθ πολέμου ώς ούδετέρα ζώνη καί ιδιαιτέρως τό Διδ,-χον 
έσώθη χάρις εις τήν σύνεσιν τοΰ Ιεράρχου καί τήν πρόνοιαν τού 
‘Υψίστου. Καθώς έν άρχη τής παρούσηςπραγματείας έλέχθη, τοιαϋτα 
ζητήματα ίσως νά μή έχουν θέσίν έν αύτή, άλλ’ ήμεΐς νσμίζομεν 
δτι είναι σχετικά μέ τον σκοπόν, δΓ δν γράφεται αϋτη. 'Επειδή δέ 
άλλαχοθ τής παρούσης έξυμνήσομεν Ίεράρχας, δράσαντας ύπέρ της 
έκπαιδεύσεως καί τού γένους, ένφ ά Ιεράρχης 'Ιωακείμ εοωοε τήν 
πάλιν έκ τής καταστροφής, καθήκον μου θεωρώ νά καταχωρήσω
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"Όσα γράφομεν εϊδσμ&ν μέ τούς ίδιους μας όφθαλμοΰς καί 5έν τά 
Αφηγούμεθα έκ πληροφοριών κατά τήν έπιστροφήν Εις Διδ/χον έξ 
άλλων μερών όπου κατεφύγομεν πρύς διάσωσίν μας. 'Αλλά ιό 
γεγονός καί μόνον δτι, έν άντιθέσει πρός άλλους,εμεινεν έν ιήέπαρ- 
χία του, έν μέσω, τοΰ ά π ελπιστικού αύτού σάλου, όμιλε! εύγλωτ- 
τότερον ήμών. Στάσις ιεράρχου, ιατρική, άνδρική, αύταπάρνησις 
πλήρης. Τ( άρά γε θά διεδραμαιίίχτο άν κατά τάς ήμέρας αύτάς 
δέν εϋρίσκετο ώ Μητροπολίτης έν μέσω ήμών ! 1 Έθεώρηαε καλόν 
καί έπιβεβλημένον, μετά τήν έγκατάλειφιν τής έπαρχίας ύπά τοΰ 
στρατού καί τής χωροφυλακής καί πασών τών πολιτικών "Αρχών, νά 
άναλάβη αύτάς τήν διακυβέρνησιν τοΰ τόπου καί ή έπιβλητυτή προ- 
σωπικότης του ίπέδρασε τόσον, ώστε έξσυδειερώθη πδς φόβος τών 
κατοίκων. Έγκαθιστά τά Κυβερνεΐον του έν τη πλατεία τής πόλεως 
περιερχόμενος τώς ό&οΰς καί παρό&ους ήμέραν καί νύκτα καί ένθαρ- 
ρύνων διά τοΰ κτύπου τής βακτηρίας του, Πάντες έκρέμοντο. άπό 
τά χείλη ίου. Συλλέγει πληροφορίας έκ τής υπαίθρου. ϊΊαρηγορε! 
τούς καταφυγόντας κατοίκους τών ιιεριχώρων έκ. τής Βουλγαρικής 
είοβολής, Ενθαρρύνει τούς λίποφυχοόντας καί έπιπλήττει πάντα 
έκόηλώνοντα τάσιν άνυπακοής ή διαθέσεις &Γ έκτροπα. Συνέστησε 
προληπτικώς τήν περιώνυμον έκείνην πολιτοφυλακήν, έκ τών ζωηρο- 
τέρων στοιχείων, κατά τό «πάσσαλος πασαάλω έκκρούεταιϊ. Ε μ 
πνέει εις τόν περίφοβον λοόν Διδ/χου θάρρος καί αίσθημα άσφα- 
λείας. "Ανησυχητικοί καταφθάνουν αί πληροφορίαι έκ τής ΰπαιθρου. 
*Η είσοδος Βουλγάρων κομιτατζήδων εις 'Ασβεστάδες τόν καθιστά 
προσεκτικόν καί περιερχόμενος τά φυλάκια έγκαρδιώνει τούς φύλα
κας καί προτρέπει νά άποκρθύσουν πάσαν είσβολήν, ΙΗύκται έφιαλ- 
πλήν τών άνωτέρω καί άλην τήν βιογραφίαν του, ήτίς έχει πιυχάς 
πλήρεις πατριωτισμού καί ποιμαν χορικής δράσεως εις περιστάσεις 
λίαν έπικινβόνους, ούχι δέ τυχαίας καί συνήθεις Ώνωμάζετο Γεώρ
γιος και ή παιρίς του εΐναι ή Μυτιλήνη ΰπου άφοΰ έτελείωσε τό δη
μοτικόν σχολείον, ήκολούθησε τάς Γυμνασιακός σπουδάς του εις 
τά Γυμνάοιον Κυδωνιών τής Μ. "Ασίας. ‘Εκεί άνεπτύασετο πνεύμα- 
τικώς καί διεμορψοΰτο ό χαρακτήρ του, τό κλίμα &έ τής πόλεως ταύ- 
της, άκρως φιλελεύθερον, ιόν κατέσιησεν ύπερήφανον έθνικώς, 
άγέρωχον καί άπτόητον Άποφοιτήσας έκεΐθεν τό 1S99 ένεγράφη εις 
τήν θεολογτκήν Σχολήν Χάλκης και άποροΟμεν πώς συνεβιβάσθη ό 
χαρακτήρ του μέ τήν Θεολογίαν, τής όποιας βαθύς θεράπων ύπήρ- 
ξεν έπί τόσα έτη. "Αποφοιτήσας άπό έκε! μετέβη εις Μοναστήριον, 
κατά τό 1903, ώς θεολόγος καθηγητής, έποχήν καθ' ήν έκόχλαζεν ό 
Μακεδονικός άγών, "Έφθασεν έκεΐ Ακριβώς καθ'ήν έποχήν τά προ
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σχήματα τών Βουλγάρων περί λυτρώσεως τών δούλων Αδελφών 
έπαυσαν καί ήσχισεν Απροκάλυπτος Αγών καί προπαγάνδα έξοντώ- 
αεως too Έλλην. στοιχείου. Έμυήθη είς τάν Αγώνα και ώς καθη
γητής έδρα έπωφελώς ϊνα μή δώοη δέ άφορμήν ύπονοιών εις τάς 
Τουρκικός Ά ρχάς, τών όποιων τά όργανα ήσαν διηρημένα, τάχα, 
εις 5ύο παρατάξεις πρός χρηματισμάν, έχειροτονήθη διάκονος ύπά 
τοΟ Μητροπολίτου Πελαγωνίας Ιωακείμ Φοροπσΰλου, άν καί ή χει- 
ροιονία του αυτή ούδόλως τύν άπήλλαξε τής παρακολουθήσεις, 
Βιάτι καί τάν κλήρον πολύ ύπωπτεύσνΐο αί Τσυρκικαί Άρχαί Ε(ρ* 
γάσθη ΐκεΐ μΑχρί τοΰ 1911. Συνεπώς καθ' &λην τήν περίοδον τών 
αιματηρών γεγονότων τοΟ Μακε&εν. άγώνος εύρισκετο εις ιήν πλέον 
Βοκίμασθεΐσαν πόλιν, τό Μοναστήριον, καί εζησε τήν πολυτάραχον 
έκείνην ζωήν ώς 6ρόν πράοωπον. Τό 1911 προήχθη εις Επίσκοπον 
καί ΐτσποθετήθη ώς βοηθός τού Μητροπολίτου Νικομήδειας Α λ εξά ν 
δρου Ρηγο πού λου καί έμεινε μέχρι τοΰ 1916. Άποθηριωθέντες σΐ 
Τούρκοι τήν 4ποχήν αυτήν λόγω τών Αποτυχιών των κατά τούς Βαλ
κανικούς πολέμους Σλάβον άπδφασίν ΐξοντώσεως τοΰ Έλλην, στοι
χείου. καιαστρέψαντες 19 χωρία της περιφερείας Άπολωνιάδος. Κη- 
ρυχθέντοζ 64 τοΰ A ' Ευρωπαϊκού πολέμου, ή κατάστασις έπε&εινώθη 
έτι περισσότερον έν ύπαίθρω Καί άναγκάζεται νά παραιτηθή κατελ- 
0ών εις τά Πατριαρχεία ΰπαυ ϊροοέφερε πολυτίμους ύπηρεσιας 
μέχρι τοΰ 1 939. Κατά τό Κεμαλικόν κίνημα εύρέθη εις Κερασοϋντα, 
'Εκεί έδοκιμάσθη πολύ έν τή έκπληρώσοι τοΟ καθήκοντος του καί 
έποτίσθη μ4 πικρίας άφαντάστους ύπά τοΰ αίμοδιψούς Τοπάλ—Όσμάν 
— ’Αγά, έκπροοώπου τοΰ Κεμάλ. έοώθη δέ ώς έκ θαύματος. Τ έ 
λος διέταξεν 6 Τοπάλ -Ό σ μ ά ν — ‘Αγάς τήν άπέλααίν του έκεϊθεν 
καί ένφ οΐ τσέται θά έξετέλουν αυτόν έν μια λέμβιρ, Ρωσοικόν 
πλοΐον. Βιερχόμενον έκεΐθεν, ϋαωοεν αύτάν καί τάν μετέφερεν είς 
Κωνσταντινούπολή, όπου παρέμεινε μέχρι τής Μικρασιατικής κατα
στροφής και κατόπιν προσέφυγεν εις Θεσσαλονίκην καί έμεινε άνευ 
έπαρχίας μέχρι τοΰ 1920. Προτάσει τής Έλλην. Κυβερνήσεως διά 
τοΰ ύπουργ. "Εξωτερικών έζελέγη ύπά τών Πατριαρχείων Μητροπο
λίτης Διδ/χου τιτλοφορούμενος ώς ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Ρο
δόπης καί παντός Αίμίμόντοο, ποιτάνας τήν έπαρχίαν ταύτην μέχρι 
σήμερον. Ή  διοίκησις τοΰ ιεράρχου υπήρξεν ή έμπρέπουσα. Φιλάν
θρωπος καί προσηνής προς πάντας κατέστη άγαπηιός καί σεβαστής 
άπό τό ποίμνιάν του. Ή πατρϊς άντήμειψεν αυτόν διά μεταλλίου 
έξαιρέτων πράξεων καί του Άνωτάτου Ταξιάρχου τοΰ Φοίνικος, έκ 
μέρους 54 toQ λαού έξακολουθεΐ ή ευγνωμοσύνη, δι’ οσα ΰπ4ρ αΰτοΰ 
έμόχθηαε καί μοχθεί ό άξιος Μητροπολίτης ’Ιωακείμ Σιγάλας. Άκο-
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λουθοϋντες ήδη τήν έξέλιξιν ιών γεγονότων σκιαγραφαΰμεν τήν δη- 
μιουργηβεΐοαν κατάστασιν μέ όλίγσς λέξεις. Παρ' όλην ιήν συμφω
νίαν τών ά ντίπροσώπων τών τριών Κρατών περί ούδέτεροποιήσεως 
τοΟ Νομού "Εβρου άκά τού χωρίου Άνθείας μέχρι Δικαίων—- 
χωρίων τίνών καταληφθέντων ύπό τών Βουλγάρων ώς μ ή συμπερι
λαμβανομένων εις τόν χώρον τΟν 40 χιλιομέτρων -&έν έπαυσεν 
ύφιστάμενος ά έφιάλτης της καθόδου τών Βουλγάρων είς τήν πά
λιν, διότι οϋδέν άυταθέστερον τής πολιτικής καί διάφοροι διαδό
σεις έκράτουν, λαών καί Μητρόπολιν, εις κατάστασιν άπογνώσεως. 
Έ ν  ιώ  μεταξύ άνέλαβον αί σιρατ, Γερμανικαί Ά ρχαί καί ή 
τοπική Βιοίκησις έγκατασταθεισα προαωρίνώς έξακολουθεΐ τώ κα
θήκον της μέ όλην τήν πολιτοφυλακήν καί μέ πρόσθετον υπηρεσίαν 
έπιοιτίσμοΰ τών Γερμαν. δυνάμεων 'Όλοι οί Αξιωματικοί καί όπλΐ- 
ΐαι διετρέφοντο άπό τους περίφόβους κατοίκους μέ ύπεόθονον ιόν 
Δήμαρχον, φμοντίζοντα πρός έξεύρεσίν πόρων, "Ολοι έτρωγον εις 
τά έστιατόρια, Τοποθετηθείς ό κ. Ποντίδης έπί τού παραδόξου αύ- 
τοΟ έπισιτισμοΰ καί άνευ προηγουμένου εις ιό  στρατ χρονικά, άφη- 
γειται σύστημα γεύματος προκαλοΰν δυσπιστίαν καί άστειότητα. 
Καφές, έντράόσ, σαλάτα, τσάι, ρακί ήααν Ατελεύτητοι παραγγε- 
λίαι. Τοίοΰτον σύστημα έπιμελητείας δεν ήκουοα, ούτε άνέγνωσα. 
Τά γεύματα καί Βειπνα ήσαν άτελεύτηια καί όμολογουμένως Αξιο
θαύμαστα τά πεπτικά όργανα τών σιτιξομένων. Οί διδάσκαλοι βλέ- 
ποντες ότι ό κίνδυνος τής καθόδου τών Βουλγάρων δέν έξέλιπε καί 
ϊνα δοθή μία κατάστασις διοΐκήσεως Ελληνικής, ήνοιξαν τά σχο
λεία τής πόλεως περί τά τέλη Ιουνίου καί Βιήρκεσεν ή λειτουργία 
μέχρι τέλους Αύγούστρυ, έπειδή οέ ή διοίκησίς αϋτη, τήν όποίαν 
άνεφέραμεν ήτο έλλειπεστάτη καί κωμική, κατόπιν ύποδείξεως τοΟ 
Γερμανού διοικητοΰ, μετέβη έπιτροπή εις Α θήνας, ΐνα μεσολάβηση 
παρά τή Κυβερνήσει καί άποστείλη υπαλλήλους καί ‘Αστυνομίαν, 
ώστε ή διοίκησίς ιού τόπου νά εΐναι πλήρης. “Ετριβαν ο[ έν Άθή- 
ναις τούς όφθαλμούς των καί 64ν ίπίστευσν εις τά ώια των άκούον- 
τες ότι έν Θράκη, καί τή ΐσχστιφ τής Έλλην, Επικράτειας, ύπάρχει 
Νομός έλεύθερος μή καταληφθείς Οπό τών Βουλγάρων, Έφαίνετο 
άστεία ή πρότασις πράς τούς έν Άθήναις καί παρεκάλουν νά έπα- 
ναληφθή ναμίζοντες ϋτι ήτο άδύνα'ον, μία λωρϊς τού Νομού “Εβρου 
νά μείνη έλευθέρα. Πεισθέντες τέλος, καθ' όσον ήτο καί άπόφασις 
τών Γερμανικών 'Αρχών, κατ’ άτιυίτηοιν τής συμμάχου Τουρκίας, 
τις οΐδε ποιους σκοπούς έξυπηρετοΰσα, έστειλαν έπί κεφαλής μιας 
όμάδος μικρός υπαλλήλων τον Αείμνηστον I. Φραγκοΰλην, τόν μό
νον δεχθέντα νά ύπηρετήση τον τόπον αυτόν, τών όποιαν έγνώρισεν
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ώς Γενικός Επιθεωρητής Στοιχειώδους ’Εκπαίδευσεως. Κατά τήν 
Επιλογήν έν Άθήναις τών συνοδών του υπαλλήλων έλεγε : «'Όποιος 
άγαπ& ιήν Ε λλά δα  άς ελθη μαζό μου νά θυσιασθή εις τά άγια χώ
ματα τής Αγαπημένης μας Θράκης». Ή  Κυβέρνησις &Γ ειδικού δια
τάγματος τόν Εξουσιοδότησε Επί πάσης φ ύσεις  υποθέσεων καί Αρμο
διοτήτων, τόν ώπλισε μέ Απόλυτα δικαιώματα Άρμοστοΰ καί έν μέσίρ 
μορίων κινδύνων καί διά μέσου τής Βουλγαροκρατουμένης Μακεδο
νίας καί Θράκης φθάνει τάν Ιούνιον είς Διδ/χον. Εκ συμπτώσεως 
εύρεθείς 6 υποφαινόμενος είς τήν πλατείαν βλέπω άποβιβαζόμενον 
έκ τού σύτοκινήτου τάν άλλοτε προϊστάμενόν μου μέ τήν γλυκεΐαν 
μορφήν του πελιδνήν έκ τοΰ ψυχικού πόνου, τών όποιον έδοκίμασε 
κατά τήν διαδρομήν του, βλέπων ποδοπατημένην ύπά τών Βουλγά
ρων τήν περιφέρειάν του, ή όποια έθαλλεν άλλοτε καί έσψυζε πα
τριωτισμού. Τών Ε πλησίασα καί τόν ώδήγησα εις τά t o ωτερικόν τής 
λέσχης, Τνα άναπαυθή όλίγον έκ τοΟ κάπου και τοθ ψυχικού του 
κλονισμού, όπώτε Ιδιαιτέρως καλέσας με είπε, νά μή δοθή Επίσημό- 
της είς τήν παρουσίαν του, ούτε πρόσωπα πολλά νά συγκεντρωθούν 
πρός ΰποδοχήν του. Αυθημερόν μέ καλει πάλιν ιδιαιτέρως, ώς καί 
τάν κ. Ποντίδην καί ζητεί πληροφορίας περί τής καταστάσεως. Ε π ι 
σκέπτεται τήν έπομένην τόν Στρατ. Διοικητήν κοί μάς πρσσκαλεΐ 
εις τά Διοικητηρίου όπου έγκατεσιάθη καί τώ όποιον εϋρίοκετο εις 
άθλίαν κατάστασή, Ζητεί τήν συνδρομήν ημών καί άλλων παραγόν
των διά ιό βαρύ εργον του δπερ τφ άνετέθη καί Επειδή δέν Επαρ
κούν οί ύπάλληλοι, οΐτινες ήσαν Ελάχιστοι, στρατολογεί δλους τούς 
διδασκάλους τούς έναπσμείναντα’ και έπαμελθώντας έκ τού "Αλ
βανικού μετώπου καί άναθέτει αύτοΐς ξένα καθήκοντα πρός τε τώ 
Επάγγελμά των καί τήν ψυχοσύνβεσίν των, διάτι Εθνική σκοπιμότης 
Επιβάλλει τούτο. ’Εμέ διορίζει διευθυντήν ’Αστυνομίας καί θέτει ύπώ 
τάς διαταγάς μου τούς Εφέδρους Αξιωματικούς διδασκάλους καί 
μή. Διορίζονται ύποδιοικηταί χωροφυλακής ΌρεστιΑδος ό κ. Παρα* 
σκευόπουλος, διδάσκαλος, Σιτμαλί&ης Πυθίου, Πενέτης Φερρών καί 
άλλοι, ώστε έν διαατήματι τριών μόνον ήμερων, συμπληροϋνταιδλοι 
ui Αστυνομικό! σταθμοί διά βαθμοφόρων καί όπλιτών. Συνδέονται ο( 
σταθμοί τηλεφωνικώς καί άρχεταί Εργασία πρός Βλας τάς κατευ
θύνσεις. Είς άλλους άνσθέτει Επισιτισμόν, ταμειακήν υπηρεσίαν, 
Εφοδιασμόν, περίθαλψιν κ.τ,λ. "Αρχονται αί έργαοίαι τών δικαστη
ρίων μέ είρηνοδίκην τόν Εξ Αθηνών έλθόντα μετά τού !. Φραγ- 
κοΰλη φλογερόν πατριώτην Κατσοντώνην καί Δημόσιον καιήγορον 
τόν υποφαινόμενον. Ή  σόνθεαις γενικώς τών ύπηρεσιών ήτο τρα
γική καί κωμική. Διδάσκαλοι— Αστυνομικοί, έμποροι—έφοροι, φαρ
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μακοποιοί—έπισιτιστικοί, διδάσκαλοι—καθηγηταϊ διδάσκοντες καί Η' 
τάξιν, Χωροφύλακες πόσης τάξεως συλλήβδην διοριζόμενοι πρός 
τόν σκοπόν σονθέσεως ύπηρεσιών, άλλά και παροχής έργασίας εις 
άνέργσυς έπιστράτους έπανελθίντας έκ τών διαφόρων μετώ
πων, Πσρ' δλα ταϋτα οΐ κάτοικοι άποκτοΰν αίσθημα άσφαλείας καί 
συναισθάνονται δτι ή 'Ελληνική δίοίκηοις είναι σταθερά καϊ άκλά- 
νητας, Μερικαΐ ύπερβάοεις καί άνυποταξίαι πατάσσονται μέ τέχνην, 
ϊνα μή δοθή λαβή είς τάς Γερμανικός άρχάς δτι ή Ελληνική διοί- 
κησις είναι άν ικανός καί καταδυναστεύει τούς πολίτας. Είναι κω
μική, άλλά καί ένδιαφέρουσα ή άποοόβησις έπειοσδίου εις Έλληνα- 
χώρισν χάρις είς τήν ψυχραιμίαν καί τήν πσλιτικότητα τοϋ συγκεν- 
τρώσαντος δλην τήν έξουσίαν Νομάρχου και Πρωθυπουργοί) έν τώ 
τάϊιω τούτω I. ΦραγκοΟλη. Άξιέπαινον καί μεγάλην έθνικήν έκ* 
δούλευσίν παρέσχεν ό έκ Σουφλίου Γέρμανομαθής κ. Παπαναστα
σίου, συμβολών πολύ είς τήν έδραίωοιν τής Ελληνικής Δι,οΐκήσεως. 
Έ ν  τώ τμήματι πάλιν Σουφλίου, ό εχων τήν γενικήν έποπτείαν έπί 
πόντων τών ζητημάτων είναι ό καί προσωρινός Επιθεωρητής Δη- 
ματ. σχολείων διδάσκαλος κ, Δ. Σεϊΐανίδης, είς τόν όποιον όψείλε- 
ται καί ή έπαναγκατάσταοις τών ’Αρχών διότι, ώς εΐπσμεν, αύτός 
ύπήρζεν ό δημιουργός τής όμά&ος ύπαλλήλων Οπό τόν άοίδιμον 
Φραγκούλην, Ιίχων πρό αΰτοΟ χίλια μόρια έρωτηματικά μέχρι τής 
Οριστικής έγκαϊαστάσεως. Αστός έ&έχθη πρώτος νά μεταβή είς Α θ ή 
νας καί ά I. Φραγκοόλης έδέχθη να £λθη έδώ νά διοίκησή τόν τό
πον έν μέσω κυκεώνας προπαγανδών καί έν πλήρει άπογνώσει τών 
κατοίκων, Έ λ εγ εν  0 δυστυχής τ «"Ολοι μσς έχομεν τήν θ ε !αν πρό
νοιαν μσζό μας, άλλ' έχω καί έγώ τήν άτομικήν μου θείαν πρό
νοιαν. Κακόν δεν πιστεύω νά πάθω γιατί πάντα καλάν θά κάμνω*. 
Πόσον διεψ&ύσθη 6 δυστυχής αότός ήρως τής Ελληνικής ιδέας ! ! Οί 
κάμνοντες καλόν δέν εάρίοκουν συνήθως καλάν. Έπέπρωτο χάριν 
τής Ιδέας καί τοΟ τόπου αύτοΟ τής Θράκης, τήν όποιαν ήγάπησε, 
νά θυσιάση τήν ζωήν του, έν ηλικία πλήρει δράσεως. Καί έλεγεν είς 
έμέ 4 ήμέρας πρά τοΰ θανάτου του j ΐ θ έ λ ω ,  καί έλπιζω, νά έπιζήαω 
τοΟ πολέμου αόιοΰ και νά γράψω τόμους όλοκλήρους διά τάν άγιον 
αύτόν τόπον, τόν όποιον τώρα γνωρίζω καλύτερον, Τότε, κ, Μανόκα, 
θά πράζω καί ίν ώ  τδ καθήκον μουάπέναντι έκείνων, οί όποιοι τό
σον μέ έβοήθησαν είς τό έθνικόν μου αύτό έργον. θ έ λ ω  μεταπολε
μικές νά γράψω, νά γράψω καί νά μή τελειώνω διά τόν τόπον αύ
τόν πού τώρα τόν καλογνωρίζω μέ τήν καΐάσϊασιν αύτήν®. Δέν 
έπέζησεν ώ δυστυχής νά άμείψη τούς σύνεργά τα ς του, οΐτινες έποτί- 
σθησαν με πικρίας, είς άντσμοιβήν τών δσων έπραξαν, Ό  τόπος,
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πάλιν; τφ έπεφύλαξε δύο μέτρα γής, διότι μετά 4 ήμέρας έδολοφο- 
νήθη και έκτοτε μία πλάξ κακότεχνος μέ όλίγας λέξεις, έντετοιχισμέ- 
νη έν τώ οίκήματι, όπου έκάθητο καί έδολοφονήθη* προχείρως καί 
άνευ περιεχομένου, Ενθυμίζει τήν διέλευσιν Εντεύθεν μιας τοιαίπης 
έξόχου προσωπικότητος. 'Επειδή ερόκειται περί άνθρώπου κατοινα- 
λώσαντος ιό άνθος τής ήλικίας του διά τήν Εκπαίδευσιν και τό 
έθνος, ώς καθηγητής. Γενικός 'Επιθεωρητής καί διευθυντής Διδασκα
λείου, δέν είναι άσκοπον νά εϊπωμίν tiva περί τής βιογραφίας ταυ. 
Έ κ  Λευκώδος καταγόμενος έφοίτηττε τό πρώτον εϊς τό αχολεϊον τής 
πατρίΒος του καί άφού έτελείωοε ιό Γυμνάσιον ένεγράφη είς τό Πα- 
νεπιστήμιον είς ιήν Θεολογίαν, διότι ήτο φύσει προσηρμοσμένος προς 
τήν Επιστήμην αυτήν, Έξελθώ ν τού Πανεπιστημίου ηΰρηνε τήν μόρ- 
φωσίν του έν Γερμανία, όπου έκτός τής θεολογίας έσπούΒασε καί 
τήν παιδαγωγικήν. Έπανελθών είς 'Ελλάδα μέ οπανίαν μόρφωσιν 
καί πρωτοφανή Γέρμα νομάθειαν, διωρίοθη καθηγητής πρώτον καί κα
τόπιν διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου Μυτιλήνης. Μέ τόν θεομών τών 
Γενικών 'Επιθεωρητών Στοιχ. έκπαιΒεύσεως, διωρίοθη Γενικός Επι
θεωρητής εις τήν Ε' έκπαι&ευτικήν περιφέρειαν μέ έδραν τήν Κομο- 
ΐινήν. 'Υπήρξε προϊστάμενος όλων τών έπιθεωρητών και διδασκά
λων άπό Κιλκίς μέχρες Όρμενίου. Ούδέποτς έδειξε σημεία κατοχής 
άξιώματος. 'Υπήρξε συνάδελφος πάντων καί πασών. Ά&ελφός και 
προστάτης τών άδυνάτων, δίκαιος πρός τούς ικανούς και άδΕκαστος 
πρός τούς άνικάνους. Ή  πολιτεία του, ώς άνιοτάτου Εκπαιδευτι
κού, άφήκεν άνάμνηαιν θαυμασίαν, Τόπος πραγματικού καλοκάγα
θου άνθρώπου. φιλάνθρωπος, έλεήμων, άκρως συναισθηυατικός έπα- 
σχεν ώσάκις παρουσιώζετσ πρό αϋτοΰ κανείς ζητών τήν προστασίαν 
του. "Ετρεφεν ίδαιτέραν άγάπην καί στοργήν πρός πάσας τάς γραίας, 
έν τώ προσώπω τών όποίών έβλεπε προφανώς τήν γραίαν μητέρα 
του, τήν όποίαν, ώς ώμολόγει, ύπ&οηγώπα. Άναλαβών τό βαρύ όν
τως έργον τής Βιακυβερνήσεως τού τόπου αύτοΟ, ύψ' άς συνθήκας 
περιεγράψαμεν, έπεδόθη πρώτον εις τήν διοργάνωσιν τών υπηρεσιών 
καί κατόπιν είς τήν άνακούφισιν τ;>ΰ λαοΰ, διά τών μέτρων έπιαιτι- 
σμοΟ, τηρήσεως τής τώξεως, τής όγορανομίσς, τής παιδείας. Εΐπο- 
μεν άλλωστε δτι ήτο ό Πρωθυπουργός τοΰ τόπου. Καθ' ϋλην τήν 
διάρκειαν τής ιδιότητάς του ώς κυβερνήτου, Επέ&ειξεν άρετάς οπα- 
νίας καί θαυμαζομένας καί όπό ξένων ώκόμη. ‘Η φιλεργία του ήιο 
παροιμιώδης, καί άπό βαθείος νυκτος εόρίσκετο είς τό γραφεΐον του, 
τά δέ παράπονα τών κατοίκων παρ’ αότώ άτελεύτηχα, Τό γραφεΐον 
του ήτο κατάμεατον κόσμου, δέν έθεσε περιορισμούς, οί πάντες 
είοήρχοντο έλευθέμως καί έπληροϋτο άσψυκτικώς, "Εδιδε λϋοεις είς
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τούς παραπονουμένους καί έθεράπευεν όσον ήδόνατο τάς ώνάγκας 
των. Τό έσπέρας πάλιν άνεγίνωσκεν όλας τάς αιτήσεις εις τήν οικίαν 
του καί έχαρακτήριζεν αύτάς, δίδων άμα καί τάς δέουσας' όδηγίας 
έπί τοΰ άντικεψένου των. Ό  φίλέλλην Γερμανός Διοικητής Φ όν - 
Κλάϊστ κατά τήν όνσμαοτικήν to j  έορτήν χσΰ άγιου Ίωάννου έατει- 
λεν είς αυτόν ε ύ χ α ρ ισ ιή ρ ιο ν  καί ocνχί άλλης ευχής έγραφεν : «Εύχο
μαι άντοχήν δι' έργασίαν, έργασίαν και πάλιν έργασίαν», Είχε πρω
τότυπον τρόπον καί λίαν περίεργον νοοτροπίαν διοΐκήσεως. ΕΓχεν 
δμως τό έλάττωμα νά εϊναΐ ευκολόπιστος. "Οσοι τών μαυραγορι
τών ήσαν πειστικοί καί μελιστάλλακτοι δυνάμενοι νά θίξουν τήν 
χορδήν τής ψυχής του πολλά κατώρθουν νά έξαγάγουν έμπορεύματα 
&ι’ ’Αθήνας πρΟς άνακούψισιν, τάχα, πενσμένων άδελφών μας, ένώ 
έν τή πραγμα τηκότη τι προσεπορίζοντσ κέρδη ώψώνταστα είς βάρος 
των, ‘’’Ητο όλίγον καχόποπτος καί τούς πάντας όπωπτεϋετο Βΐι κά
μουν κακήν χρήσιν τής έξσυσίας των, Κατσθλιτιτίκός πρός τούς 
υπαλλήλους, ττρός οϋς ουνίυτα έογασίαν και μόνον έργααίον άδιά- 
κοπον, σύνεοιν καί συμπεριφοράν πρός τούς πολίϊας καλήν, Είχε 
ιό συγκεντρωτικόν σύστημα διοικήσεως καί ουδέποτε άφήκ&ν ύπάλ- 
ληλον νά Βράση μέ πνεύμα αΰτοδιοικήσεως καί παρ’ δλην τήν κα· 
λωσόνην του καί άγαθότητα τής υυχής του δέν κοαώρθωσε νά άντα- 
ποκριθή πλήρως πρός τόν σκοπόν τής άπσοτολής του. Ώ ς  θεολόγος 
ήτο και ακρως φιλακΰλουθος, ^Ητο ψυχή τε και σώματι άφοσίωμέ- 
νος εις τά θεία. Καί τά συγγράμματά του φανερώνουν άνθρωπον 
με πεποιθήσεις βαθείας. Διά νά διεισ&ύση τις είς τό πνεύμα του 
χρειάζεται έντασις πνευματική μεγάλη, Τήν θρησκείαν καί τόν άν
θρωπον τά θεωρεί στημόνιαν καί ύψάδι. Δέν περοωρίζετο είς θεω
ρίας άλλ’ έξετείνετο είς πράξεις, είς τό παράδειγμα. Παιδαγωγός 
καί ψυχολόγος άλκής. ' Αγαπών τήν έκκλησίαν, ώς εΐπομεν, ώς πρα
γματικός ζηλωτής τοΰ Χριστού, την Μ. Πέμπτην τό έσπέρας μετέβη 
είς τόν Μητρο πολιτικόν Ναόν τού Ά γ Γίου Αθανασίου νά παρακο
λούθηση τήν άκολουθίαν τών Νυμφίων, νά άκροασθή τά δώδεκα 
εύαγγέλια κοι νά έπιστρέψη είς τό νυκτερινόν έργον του, τήν μελέ
την τών άτελευτήτων αίτήαεων. Τις οΐδε πόσαι εικόνες παρήλασαν 
άπό τήν σκέψιν ίου και πόσα συναισθήματα διηγέρθησαν ! ! " Εθιξεν 
άρά γε τό ύποσυνειδητόν του ότι μετ’ όλίγας ώρας δεν θά ϋπάρχη; 
Ώ ς  νυμφίος παρήλαοεν έν μέσω τού έκκλησιάσματος προσκυνών τόν 
θεάνθρωπον, άγνός. τίμιος, ακέραιος, Δέν παρήλθεν 1 4 τής ώρας 
καί ό Ιωάννης Φρσγκούλης δέν εόρισκετο πλέον είς τήν ζωήν, Πίπτει 
νεκρός έπί τής κλίμακος τής οικίας του, καθ' ήν στιγμήν άνήρχετο, 
πληγείς ύπό δολοφόνου διά πυροβόλου όπλου άπό πολύ πλησίον.
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Ποιος βέβηλος Β ά κ ιλ ο ς  εσυρε σκανδάλην κατά τοΟ καλοΰ άύτοΰ 
άνθτΐίότιοϋ; "Αγνωστον, Πολλαί έκδοχαί ύπάρχουν. ΦυΰίΚόν δέ έκείνην 
τήν σκοτεινήν έποχήν νά μή έχη οισλευκανθή ϊΰ μυστήριον, ούτε 
νά δύναταί τις μετά θετικότητος νά άπο&ώοη εις έπιθυμίαν τών δι
κτατόρων δπως άπαλλσγσΰν άπό ψιλήαυχον καί ούχί όργανόν των 
πατριώτην, 'Αληθές είναι fin έττεσεν ώς ημως της Εθνικής ιδέας 
καί ΰπήρξε ΑΟμα τοΰ καθήκοντος Υπέρ της ΠατριΒος. Έτάψη είςτά 
φον άπέριττον μέ πάνδημον άκολοι>θίαν καί εκτοτε γραΐΒιά τινα, 
έκ τών εύεργετηθέντων ΰπ' αάτσΰ, μεταβαίνοντα εις τό νεκροτα- 
φεϊον άνάπτουν κηρία η λιβανίζουν τόν τάφον του, τόν όποιον περί- 
κοσμεί ξόλινον φράγμα καί ξύλινος σταυρός, άναγράφων τό όνομά 
του, Κεΐται έκεϊ λησμονημένον τό θΰμα αύτό τής άπαισιας έκεϊ- 
νης ΐποχης, έκ τών έπιλέκτων έκπαιδευτικών άφίσας μνήμην ίεράν 
καί σεβαστήν. Ό  θάνατος τοΰ t. Φραγκούλη έθορϋβησε τούς κατοί
κους τοΰ Νομού “Εβρου τοσσύτω μάλλον, καθ' Βσον τά αίτια της 
δολοφονίας του Βέν έξιχνιάσθησαν καί μύριαι έκδοχαί καί φαντα- 
σίαι έκυκλοφόρουν, ’Έσπευσαν οι πρόκριτοι νά τόν ώνα πληρώσουν 
μέ τόν πολύπειρον εις τήν διοικητικήν μηχανήν, τόν σώφρο να και νου
νεχή έγκριτον δικηγόρον τής πόλεως Π. Χαστόγλσυ. Μετ’ ού πολύ 
καί έν μέσιρ ηλεκτρισμένης άτμοσφαίρας έρχεται ώς Νομάρχης έκ 
τοΟ Κέντρου, ό ΣταΟρος Εύτσξίας, Βσϊις υπήρξε ύ συνεχιστής τού 
έργου τοΰ Φραγκούλη. Ουτος προικισμένος μέ ικανότητα διοικήσεως 
και μέ πνευματικήν εΰστροφίαν. ΰπήρξεν κατά τήν γνώμην τοΟ τό
που, ό έ νδεδειγμένος τής καταστάοεως. Διώκησε αότόν εόστό- 
χως, άλλά καί τούς άδελφούς της Νοτίου Ε λ λ ά δ ο ς  όπου λιμός 
τούς έδεκάτιζεν, άνεκούψιοε ΒΓ άτοοτσλής φορτίων όλοκλήρων παν
τοίων τροφίμων, Ό  Φραγκούλης κατώρθωσε νά διατηρήση τήν 
άξίαν τοΰ κατοχικού χαρτονομίσματος. ‘Ό τε  είς "Αθήνας έκυκλσφά- 
ρουν έκατομμΰρια, έδώ τό έκατοντάδραχμον εΐχεν άξίαν. Ό  Ευτα
ξίας Βμως έφρόν&ι άλλιος, Έγκατέλειψε τήν οικονομικήν αύιήν πο
λιτικήν καί ήρχισεν άφειδώς διανέμων χρήμα, είδη ύποδήσεως, ρου- 
χΐσμοΟ κ.τ,λ, διορίζων άθμόως ύπαλλήλους, ΐνα πάντες άαχολοΟν- 
ται καί μή λιμώττουν. Ύττήρξεν ό Επινοητής και δημιουργός τής όνο- 
μαστης τότε Κ. Ε. Σ. Ε. (Κοινοπραξία Ε νώ σεω ν Συνεταιρισμών 
'Έβρου) παρασχούσης εόκολίας είς τό κοινόν, Οΰδείς £μεινεν άνερ
γος καί ή ζωή άπό άπόψεως Βισίτης τοΰ κοινού ήτο άνεκτή. Τά έκ- 
παι&ευτήρια έπανηλθον εις ρυθμόν σχε&όν προπολεμικόν, Διορισμοί 
διδασκάλων όμαδικοί. Δέν ύπελείποντο καί τά παιδαγωγικά άκάμη 
συνέδρια, "Οσοι κατώρθουν νά έπισκεφθοΰν τόν "Έβρον έμενον Εκ
στατικό!, Δέν θά ληομονηθή άπό κανένα Διδυμοτειχίτην ό πρώτο-
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ψανής καί πρωτότυπος έκεινος έορτασμός τής Άναστάσεως καιό 
τό μεσονύκτιον τοΰ Πάσχει έν τή πλατεία τής πόλεως, μέ συγκέν- 
τρωσιν τοΰ πλήθους τών τριών έκκλησιών καί μέ έπί κεφαλής τόν 
Αρχιερέα, διότι αύδέποτε έδονήθησαν τόσον αί ψυχαι ιβ ν  χριστια

νόν Βσον κατά ιήν Άνάατασίν αύτήν, Ό  πέπλος τής κατοχής 
άν&σόρθη καί έν τή πραγματίκότητι τό Διδ/χον έζη ή τουλάχιστον 
ένώμιζεν άτι ζεΐ εν πλήρει έλευθερία, Φαίνεται δμως Sit ήκολούθησε 
πολιτικήν πρός πολλάς κατευθύνσεις καί. ήρχισε νά καθίσταται ύπο
πτος όχι μόνον είς τάς Γερμανικές Άρχώς άλλά καί μεταξύ ιών 
Ελλήνων λόγω τών ύπερβολιχών έμπορικών του ένασχολήσεων. 
Ουτω κατώρθωνε νά άποκοιμίζη πάντας καί τήν πολιτικήν του σύ- 
δόλως μετέβαλεν, 'Ό τε όμως άνττλήψθη ότι μετ' ού πολύ θά συνε- 
λαμβάνετο. ιό θέρος τού 1943, χωρίς προειδοποίηση/ άνεχώρησεν εις 
Τουρκίαν, μετά ιών συνεργατών του, πλήν τοΰ σωματοφύλακός του, 
Έ κτοτε  τι άπέγινε ό ζωηρός αύτός πατριώτης 6έν έγνωρίζομεV μ έχρις 
Βίου, κατά τάς έκλογάς τοΟ 1946, έπανεϊδε πάλιν «ϋτόν τό 
Διδ/χον ώς ύποψήφιον, άλλά δέν τόν έτίμησε διά τής ψήφου του.

Εΐναι εύνόητον διι κατά τήν ταραχώδη και Ανώμαλον έκείνην 
έπσχήν, σί στερήσεις τροφίμων καί λοιπών Αγαθών, ΐόρίοκοντο είς 
τήν πρώτη ν γραμμήν τοΟ ένόια φέροντας τοΰ κοινού. Αυτή ή πρωτεύ
ουσα τοΰ Κρότους ύφίστατο μυρίας στερήσεις και ό πληθυσμός υπο
σιτιζόμενος, κατεγίνετο νυχθημερόν εις τήν έξασφάλισιν τροφίμων 
διά στοιχειώδη διατροφήν πρός διατήρησιν τής υγείας του, (δία δέ 
τά παιδιά καί οί νέοι, άπέθνησκον έκ τοΰ ΟποσίτίομοΟ σωρηδόν καί 
οί έπιζώντες έκίνδύνευον έξ ώποβ.ταμινώσεως καί παντοίας νόσους. 
‘Υπό ιοιαύτας ουνθήκας, αί γεωργικαί χαί κτηνοτροψίχαι περίοχαί, 
μεταξύ τών όποίων καί τώ Διδ/χοιη έξησφάλιζον έπίπεδον ζωής άνε- 
κτικώτερσν άπό τό άατιχά κέντρα. Φυσική συνέπεί-α B>,rjv τών άνω- 
τέρω ήτο ΰτι ή μαύρη άγορά κυριολεκτικές ώργίαζεν. Οί έπαινοι συ
νεπώς, οί Αποδιδόμενοι εις τόν τότε έπί Γερμανικής Κατοχής έπαρ
χον, οφείλονται εις τήν άνωμαλίον καί Ακαταστασίαν της έποχής, 
διότι ή γεωργική περιοχή τοΰ Δι& χου έκ καλής έ σοδειάς είχε περισ
σεύματα σίτου, Αραβοσίτου, φασολιών κ.λ.π, όσπρίων καθώς καί 
βουτύρου, τυροΰ κ.λ.π, Αγαθών. Ταΰτα έχρησιμοποιοΰντο καί διό 
τήν συντήρησίν μέν τοΰ τοπικού πληθυσμού, άλλά λόγω τής Αλμα
τώδους άνατιμήσεως τών τροφίμων, διωχετεύοντο καί πρός τά κέν
τρα μέ τιμάς μαύρης άγορός πλοντίζοντα τούς κατόχους γεωργούς 
καθώς καί τούς διαφόρους έμπορευομέναυς, οϊτινες συνέρρεον πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον έκ Παλαιός Ελλάδος εις Θράκην καί διά τής 
Άλεξανδρουπόλεως μέ ιστιοφόρα καί άλλα μέσα, παρά τούς δια
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φόρους κινδύνους, τά μετέφερον άποκομίζοντες ΰ περβολικά κέρδη, 
άτινα ήτο άδΰνστον νά φαντσσθοίν ε(ς έποχάς όμαλάς καί ούχΐ 
έμπολέμους. Εις τήν κατάστασιν ταΰτην, ής έδώοαμεν άμυ&ράν ει
κόνα, ή δράσις τού τότε έπάρχοο, εϋνοοΰντος ιήν έλευθέραν έμπα- 
ρίαν, ητο εύκολος, πρσκαλσΰοα καί έπαίνους, ταυτοχρόνως άμυς 
ΰκήρχον καί αί δυσαρεστημένοί, ώς μή εόνοούμενοι διά τοιούτων 
άδειών άγάράς καί μεταφοράς, έδ^μιουργείχο δέ φθόνος καί ζήλια 
έναντίον έκείνων, οϊτινες είτε άπ' εύθείας είτε διά μεσαζόντων έκαρ- 
τΐοΰντο άπό τάς περιστάσεις καί έόακτυλοδεικτοΰντο ώς άνθρωποι., 
οί όποιοι μέ εύνοιας καί δΓ άλλων υπόπτων μέσων, χατώρθωνον νά 
έπωφελώνταί τής μαύρης άχοράς καί νά ά no κομίζουν ώψελήματα, 
Suva  άνήρχοντο εις μυθώδη, έν σι>γκρίσει μέ άλλας έποχάς, κέρδη, 
έ&ημιουργήθησαν δέ οΰτω περιούσιοι, έχ τού μηδενός, άπό νέους 
έμπόρους, οϊτινες εΐχον τό θάρρος νά ριψοκινδυνεύουν κού ώς έπί 
τό πλεϊσχον νά έ π ιχυγ χάνουν,

Τώρα αί Γερμανικαί Άρχαί ήρχισαν νά ύποπτεΰωνται τούς πάν·· 
τας, διότι ή φυγή τοΰ Εύτσζία έδωσεν άφορμήν, Οί πολιτικοί ψθ' 
λακιομένοι έφροοροϋντο αύστηράτεοον. Οί έν τώ διδαχτηρίω τοΰ Α 1 
σχολείου κρατούμενοι ήρχισαν νά φοβώνται άντίποίνα. Αί κατηγο^ 
ρηθεϊααι ώς κατάσκοποί. Ίλαρία Βαγιατζόγλου καί Μαρία Παντα* 
ζί&ου, ώς καί ή έξ Άλεξανδρουπόλεως Πολυξένη Εύαγγελίδου, 
ένώ μέχρι τοΰδε ήσαν έλεύθεραι καί έπεκοινώνουν έλευθέρως μετ’ 
έμοΰ, τώρα φυλάσσονται αύστηρώς καί έντός ολίγου μεταφέρονται 
εις Γερμανίαν, Τά σχολεία έκλεισπν καί οί διδάσκαλοι άνευ μισθσΰ 
έξετράπησαν εις άλλος Ιργασίας ιιρός συνιήρησιν τών οικογενειών 
των, γενικώς δέ ή ζωή των κατέστη μαρτυρική, καθ’ ΰοον καί τά 
πολεμικά γεγονότα έζειλίσσοντο ραγ&αίως καί οί Γερμανοί ήρχισαν 
νά φέρωνται βαναύσως πρός πάντας. Διορίζεται άλλος Νομάρχης, 
ό έκ Σαράντα— Εκκλησιών συνετός Φλώρος, δσιις έπολιτεύθη ρευ- 
στώς ώς άπήτει ή περίστασις τήν 6έ 29ην Αϋγούοτοο 1944 άπηλθον 
έντεϋθ&ν οί Γερμανοί καί τήν κατάστασιν αύτήν τήν διε&έχθη τό 
Ε.Α Μ. Με τήν είσοδον τών άνταρτών εις Διδ/χον, κατόπιν άψιμο
χιών μετά τής Γερμανικής φρουράς τής πόλεως. ή κατάοταοις ήρ- 
χισε νά λαμβάνη χροιάν τελείως όλλοίαν τής τιροσδοχωμένης, Κατ' 
άρχήν έλυτρώθη ό λαός έκ τοΰ Γερμανικού άγους καί ή διοίχησις 
τοΰ τόπου έφάνη άμερόληπτος κοί πατρική. Μετ' όλίγον δμως τάς 
ψυχάς πάντων συνείχε φόβος έκ τής ,άβεβαιότητος τοΰ μέλλοντος. 
Οί ύπάλληλοι ήρχισαν νά μή δόνανται νά ζήσουν έκ τών ψυχίων 
ΰτινα έλάμβανον εις είδος. Κανείς δέν έγνώριζε πού ήτο δυνατόν 
νά φθάσωμεν, ώσεί νά επιβαίνη τις άμαξοστοιχίας χωρίς νά γνω-
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μιζη ιόν τόπον του προορισμοϋ του ’Ενώ άρχικώς τά σχολεία 
όίωργανώθησαν καί άνεσυγκροτήθτσαν, λίαν συντόμως κατελήφθη- 
σαν ταΰτα καί μετετράπησαν εις στρατόπεδα πολιτικών κρατουμέ
νων- Ουτω ιό δύσμσιρον τοΟιο διΕακτήριον του Α' σχολείου, διά ιό 
όποιον τόσος κόπος και θυοίαι κατεβλήθησαν ύπό τών προγόνων 
μας καί ιστορίαν £χει ή άνέγερσίς του, έπρόκεΐτο νώ χρηοιμσποίηθή 
καί πάλιν διά σκοπούς τελείως άντιθέτσυς τοΟ προορισμού του καί 
ένώ άνοιγομενου ένός σχολείου, κατά τόν Βίκτωρα Ούγκώ, κλείει 
μία φυλακή. έ6ώ τά άντιθετα συτέβησαν. Μςτετρέψαμεν τό ιερόν 
■έργατατήρΐσν τί|ς διαπαιδαγωγήσεων τών μακρών βλαστών μας ε/ς 
κάτεργον, ήμεϊς τε καί οί κατακτηται Γερμανοί, ”Εγινενάποθήκη δλι- 
κοΰ σΐρστοΟ, έστεγάσθη ή ώεράμυνα, φυλακαί Γερμανών, φυλακαΐ 
ΕΑΜ, ώστε να μή μείνη τίποτε όρθόν, διότι παράθυρα, θύραι. πα
τώματα, κλίμακΕς τά πάντα έφθάρησαν, "Επιπλα σχολείου κατε- 
στράφηοαν, διδακτικά όργανα όμοίως καί πολλάκις ήπειλήθη άπό 
πυρκαΐάν. Ούτως έβαινον τά πράγματα καί πάσα έκπαιδευτική κί- 
νησις είχε σταματήσει άπό διετίας κούάν έν τώ μεταξύ έλειτούργησε 
σχολειον τι, πλημμελώς καί τούτο, δέν άποτελει τεκμήριον ύπάρ- 
ξεως έκπαι&εύσεως, άφοΰ τοιαύτη άβεβαιάτης καί πόλεμος τών νεύ
ρων έπεκράτει. Κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής Επιθεωρητής σχο
λείων ύπήρξεν Επί Φραγκοόλη ύ νυν βουλευτής καί τότε διδάσκα
λος Κωνσταντίνος Ποντίδης. "Επειτα ό νυν Επιθεωρητής σχολείων 
'ΑλεξανΒροοπόλςως Γ. Κωνσταντινίδης, άναλαβών καί τήν Γ ενικήν 
Έπιθεώρησιν τής περιφέρειας Μέσης καί Δημοτικής. Έ π ι  ΕΑΜ έπιθε- 
«ρηταί υπήρξαν ή μάλλον έπιτροπαί έκπαιδεύσεως ό Γκαγκοΰλιας έκ 
Σουφλίου, ό νυν Δήμαρχος ΔιδίχουΚαρακώτσογλσυ. ώ ’Επιθεωρητής 
ίΐωνοταντι νίδης καί ό διδάσκαλος IX Κσλοκάΐαης. Διδάσκαλοι καί 
&ΐ5ασκάλιασαι, όσοι κατεΐχον θέσεις μονίμους έν Λιδ/χω καί ύπαί- 
θρω καί δέν είναι δυνατόν νά κπτονομασθοΰν, άφοΰ άλλωστε έξετέ- 
λουν καθήκοντα άλλότρια τοΰ έπανγέλματός ίων.

Περίοδος δέκατη 1945—1946.

Μετά τήν συνθήκην τής Βάρκιζας, έπαυέγκατασταθεισών τών 
πολιτικών καί στρατιωτικών ’Αρχών κατά Μάΐον ϊοΰ 19φδ, έπι- 
στεύθη δτι θά ήσύχαζε πλέον τό μ=ρος τοΰτσ καί θά άπελάμβανε 
τών άγαΟών τής ειρήνης καί δτι ήδη άπελυτρώθη άπό τά δεινά τοΰ 
μ α κ ρ ο χ ρ ο ν ί ο υ  π ο λ έ μ ο υ ,  δ α τ ι ς  τ ό σ α  θ ύ μ α τ α  κ α ί  μ υ ρ ία ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς  
έδημίοόργησε. ΠρΟ νά έφανΐάζετο κανείς δτι νέος πόλεμος, ετι χειρό
τερος τοΟ λήξαντσς, θά έπεφΰΛασσε χειρότερα δεινά καί καταστρσ-
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φάς τόσας, δσας &έν ^δημιούργησαν ο1 &ϋο παγκόσμιοι πόλεμοι, 
Τά γεγονότα, τά όποια έλοτβον χώραν, δέν δύναμαι ν’ ά π αριθμήσω 
καί ν’ άφηγηθώ, διότι εΐναι τόσα πολλά, άλλά νωπά, ί&στε νά τά 
£νΟομον*ΐαι $λσί καί νά καταλαμβάνονται άπά δέος. ΎΗτν  τρομερός 
ό πόλεμος αυτός, διότι προήρχετο έσωθεν τής 'Ελλάδος, υποκινού
μενος άπό ξενικήν προπαγάνδαν, έμφύλιος Καί έξοντωτικός, Αί προ- 
παγάνδαι διεχώρισαν τόν λαόν εις δύο παρατάξεις καί ή μία ύπΐβλεπε 
τήν άλλην. ‘Η κομμουνιστική, ήΐις όποστηριζομένη ύπό τής Ρωσσίσς, 
έλπισάσης νά έπιτύχη δ,τι οι ν κατώρθωσεν έπί αιώνας, ύποδαυλιζοϋ- 
οης, ύποθοτλπούσης Καί παρωτρυιΐούσης εις έξτρεμισμούς άνατριχια- 
στικούς, ώστε νά μή άφίση τίποτε δρθιον είς τόν τόπον αΰτόν, κατέ
χει νε νά μεταβάλη τήν Ε λ λ ά δ α  είς έρείπια, νά δημιουργήση άφάν- 
ταστον δυστυχίαν, ϊνα ί π ’ θύτης οίκσδομήση τά σχέδιά της. Ή  
άλλη μερίς άμυνομένη καί ύπερασπιζομένη τήν πάτριον θρησκείαν 
καί έθνυίήν παρακαταθήκην έθυσίασεν είς τόν βωμόν τοθ πολεμοχα
ρούς "Αρεως ύπάρξεις πολλάς καί προσετέθησαν χήροι, όρφανά καί 
δεινά τόσα, ϋσα δέν εΓχον, εΓπομεν οί πόλεμοι κατά τών έχθρών 
τής Πατρίδας, Πόσοι ΰπέστησαν μαρτυρικόν θάνατον καί άλλοι 
οτρατιώται καί πολϊται μαχόμένοι έπεσαν άπό σφαίρας άδελφώνίί 
Ενθυμούμαι τάς μακάβριους λκε.νσς άμσδικάς κηδείας καί μ ΐ  κατα
λαμβάνει ρίγος. Αί μάχαι πέριξ τής πόλεως έμαίνοντο. Βομβαρδι
σμοί ήκοόοντο τήν νύκτα άκατάπσυσισι. Πανικόβλητοι οί κάτοικοι 
τής υπαίθρου προσέφευγαν ένταύθα πρός σωτηρίαν των καί έδώ ΰμως 
μέ συνεσφιγμένην τήν καρδίαν έζήτουν άπό ένωρίς άσυλον είς κατα- 
κόμβας καί σπήλαια τοθ Φρουρίου. Δέν έγνώριζε κανείς κατακλινό- 
μένος άν τήν έπαύριον θά ήτο έν ζωή ή θά ώδηγεΐτο είς άνταρτοδι- 
κειον, όπου τόν άνέμενε θάνατος. ’ Hid έπομένως ή τρομερωτέρα τών 
καταστάσεων, διότι άνεβίωσαν τά πάθη μεταξύ τών χερικών δι> 
άσημάντους προπολεμικός αιτίας καί τώρα τοΤς δίδεται ευκαιρία 
καί δυνατότης νά έκδικηθοΰν. Τό ίδιον έγινε καί έντός τής κόλεως, 
Ή  έκπαίδευοις μέ τήν σειράν της είχε καί αυτή τά πλήγματά της, 
Π *ς  ήτο δυνατόν νά λειτουργήστ] σχολεΐον άφοΟ καθ’ δλην τήν έσπέ- 
ραν διδάσκοντες καί διδασκόμενυΐ ήααν κατάκοποι έκ τής όλονυ- 
κτίου άγωνίας καί άΟπνίας ; Τοτΰΐα δέν περιγράφονται μέ όλίγας 
γραμμάς άλλ’ άπαιτοθν τόμους όλοκλήρους. Καί αύτό τό διδακτή
ριο ν τό τόσα όηουτάν, ΐβλήθη &ι' όλμου τ&ν στατήραν τοθ Ε Α Μ  είς 
τρία σημεία καί άπιστη φβΚιράς, καταφανείς άκόμη καί θεία πρόνοια 
έσωσε πολλούς πρόσψύγw  στεγπσθέντας είς αύτό ώς καί τήνοίκαγέ- 
νειάν μου καί τήν οίκρ^ένειαν τοθ διδασκάλου Πλαΐσή καταφυγου- 
ο ($  έκεΐ πρός προφϋλαξιν, Πώς άληθώς, έσώθημεν εΤναι θαύμα. θ ά
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εϊχσμεν θύματα απειρα Αλλ’ εύτυχώς of δλμοι ήσαν Εγκαιροφλε- 
γεΐς. Στιγμαί φοβερσί! Νύκτες Απαίοισΐ! Τήν Αγωνίαν τής νυκτός 
τήν διεδέχοντο τήν ήμέραν of κοπετοί κα! όδυρμοί ~ών συγγενών 
καί οίκείων τών φονευομένων, Παρ'όλα ταΰτσ ή λειτουργία τών σχο
λείων, έστω καί ύπό συνθήκας τόσον θλιβερός, ούδέποτε ί  παυσε - 
Καί Εκτός της διδασκαλίας παρεσκευΑζετο είς τός έστίας τών σχο
λείων ουσσίτιον καί Ανεκουψίζοντο τόσον ο( μαθηταί τής πόλεως, 
άποροι καί μή, βοσν καί τής Οπαίθρου, καιαφυγώντες ένταΰθα, 
&ν ό Αριθμός είς έκαστον σχσλεϊον είχε φθάσει πλέον τώνθΟΟ -700. 
Κατά τό 1948 ήρχισε νά ύποφώσκη ή ήμΕρα τοΟ λυτρωμοϋ Εκ τών 
δεινών τούτων καί τής Απαλλαγής τής Έλλόδος ΐκ τοΰ Εφιάλτου 
τοΟ Εμφυλίου πολέμου, καθ’ οΰ ή Εκκλησία τόσας εύχάς καί 
παρακλήσεις Αναπέμπει πρός τόν "Υψιστον διό τήν Αποτροπήν του- 
Κατά τό ί&49 έξεκκαθαρίσθη τελείως ή κατΑστασις καί ήρχιοε 
πρώτον ή παλινδοιησις τών μσθττών έκ ιών παιδουπόλεων, δπου 
εϊχσν συγκεντρωθή πρός Αποφυγήν Απαγωγής των ύπό τών συμμο
ριτών, έπειτα 6 τακτικός ρυθμός λειτουργίας τών κρατικών ύπηρε- 
σιών, έπανεκτήθη ύπό τών χωρικών τό αίσθημα Ασφαλείας καί τινα 
σχολεία ήρχισαν λειτουργοΟντα Εν ύπαίθρω μέ £ να καί μόνον διδά
σκαλον, διδάσκοντα Εν μέσω έρειπίων καί Αθλιότητος τών Επανσ- 
πστρισθέντων χωρικών. Ό  Αναπληρωτής έπιθεωρητοΰ κ- Γίοντίδης 
έμόχθησε διά τήν συμπλήρωσιν τών σχολείων διά προσωπικσΟ 
καί δέν ήτο δυνατών νά θεραπευθοΰν αί άνάγκαι, καθότι ευ
ρισκόμενα Ακόμη είς τήν άρχήν τής περισυλλογής καί Ανασυγκρο- 
τήσεως. Ή μικρά δμως αΰτη προσπάθεια τοΰ κ. Ποντί&ου, άφειλσ- 
μένη είς τόν φλογερόν πατριωτικόν του, εΤχε διπλήν σημασίαν. 
Ά ψ 1 Ενός μέν αϋτη υπήρξε τό βόθρον τής Εκπαιδευτικής Ανσρθώ- 
σεως, Αφ’ έτέρου 5έ οί χωρικοί έτανσπατριοθέντες, ράκη ήθικά καί 
οίκονομικά, διέβλεπαν έν τώ πρσσώπιρ τοΰ διδασκάλου των τόν 
κρατικόν μηχανισμόν, αύτήν τήν λυβέρνησιν καί έδραιοΰτο παρ' αό- 
τοϊς τό αίσθημα τής κρατικής στοργής καί τής Ασφαλείας. Παρελεί- 
ψαμεν νά προσθέσωμεν δτι Από τοΰ 1947— 1949 Επιθεωρητής σχο
λείων ήχο ό Εκ Κεφαλληνίας Δ. Γερουλ&νος, δστις έδσκίμασε μεθ' 
ήμών δλας τάς πικρίας καί Αγωνίας, τούς κινδύνους καί τόν ψυχι
κόν πόνον τής έπσράτσυ αότής Εποχής, καθ' ήν ή έκπαίδευσις περι- 
ωρίσΟη είς τΑς πόλεις Διδ/χου καί Σουφλίου καί δέν παρείχε πεδίσν 
δρώσεως αότοΟ. Τοποθετηθέντος κατά Γφέμβριον τοΰ 1950 τοΰ vQv 
ύπηρετοΰντος έπιθεωρητοΰ κ. Β. ΚαραζΑνίδυ. ήρχισε πλέον όργασμός 
Εκπαιδευτικός κα! Ανασυγκρότησις. Πάσαι αί κεναί θέσεις συνεπλή- 
ρώθησαν. Τά Ερειπωμένα διδακτήρια Επεσκευάσθησαν ή Ανηγ^θη-
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ο αν έκ θεμελίων, Τότε, καί τώ τόσας καταστροφάς ύποσιάν διδα- 
κτήριον τοϋ Α' σχολείου, έπεοκευάσθη καί παρουσιάζει βψιν Εκπαι
δευτηρίου καί ούχί δεσμωτηρίου Κ0Γί τούτου Ερειπωμένου, Τότε ήρ- 
χισαν τά σχολεία της πόλεως Διδ/χου καί περιχώρων νά λειτουρ
γούν (δεωδώς, ώς τοΟτο Εγίνετο καί προπολεμικές, μέ πλήρες προ
σωπικόν καί ρυθμόν άξιοζήλευτον, Προϊόντος τού χρόνου συνεπλη- 
ρώθησαν καί άλλα κενά, περιεφράχθη 5 αιϋλόγυρος τοΟ διδακτηρίου, 
καί άνηγέρθησαν άψοδευτήρια. Ο! καλώς κατηρτισμένοι Επαγγελμα- 
τικώς διδάσκαλοι τής περιφέρειας, ΰπά τήν σοφήν καθοδήγησιν καί 
τό άδελψικόν Ενδιαφέρον του άθορύβως Εργαζομένου ΕπιθεωρητοΟ 
Καραζάνου, όοημέραι βελτιώνουν τήν έκπαίδευσιν, συντελούσης 
πρός τοΟτο καί τής παρακολούθησε ως τών σχολείων καί τής συγ- 
κροτήσεως παιδαγωγικών συνεδρίων, θ ά  θεωρηθή παράλειψις άν 
δέν σημειώσωμεν δττ ή περιφέρεια αυτή δέν έγνώρισε μέχρι τοΰδε 
Επιθεωρητήν μέ τοσσΟτσν Ενδιαφέρον διά τήν Εκπαίδευσιν καί τόσον 
κατέχονία τά Εκπαιδευτικά προθήματα, άλλά καί μέ εϋχενή συμ
περιφοράν πράς πάντας τούς διδασκάλους τής περιφέρειας, ώστε νά 
λατρεύηται ύπά πάντων. Ή  σημερινή σύνθεσις τών δύο συστεγαζό
μενων καί αυνεργαζαμίνων σχολείων Α ' καί Τ ' είναι ή έ ξ ή ς :  

Λ' σχολςΐον : Δημήτριος Μσνάκας, διευθυντής, Πολόμερος Σιγ- 
γούνας, Ευστάθιος Καρανικολαΐδης, Αικατερίνη Κειμηλδάκη, Λιλίκα 
Άποστολιδου, Ε λ έν η  Άλγιαννάτη. Γ ' οχολεΐον : 'Ιωάννης Παπαΐω- 
άννου. διευθυντής, Βασίλειος Άγγέλης, ’Ελευθέριος Κόνος, Κατίνα 
Κοσμά, Ελένη Σιναπίδου, Μαρίκα Τσακίρη,



ΙΙαραθέτομέν *αΐωΐ£ρκ> 3σας φ-ωίογραψίαιγ χατώρθωσε νά συλλΐξγι κα 
μάς άΗΟΰΐέίλρι 6 συγγμαφεός in τΰϋ τιλήθοος των ΕΛαΟκά \(ύν χαί έθνιΚΩς 
Ερασάντων προσώπων, 6  τι να Δναφέρα ή κπρ' αΰτοΟ 5ημοοΐίυομίνί] «Ιστορία 

έχπίκ&εϋαεως Διδυμοτείχου»:

Ή μέ γενειάδα φωτογραφία τοΰ διακεκριμένου "ΕλληνΟς ίατροϋ 
Ευσταθίου Κκβάσιλα καί τοβ γαμβροί) του Γεωργίου ΒαψΕίάδαυ

Προσωπικόν Α' καί Γ", τών &0ο σονεργαζομένων σχολείων Διδυμοτείχου,
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Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα Λαογραφικσ Διδ/χου καί περιχώ

ρων είναι τής Συλλογές τοΰ συγγραφέως τής παροόσης μελέτης 
κ'ίσιορία Έκπαιδεύσεως Διδ χου* τοΰ άνά χεΊρας 3ΐου τόμου ιών 
■ θρακοΐών* κ Δ. Μανάκα καί άναφέρονταί είς τά ήθη καί έθιμα τής 
έποχής έκείνης, ούχ" ήττον δμως πολλά έζ αυτών διατηρούνται και 
έπϊ τών ήμερών μας:

Τά δωΰεκαή μερα ιών Χριστουγέννων

Τήν 20ή ν Δεκεμβρίου, ήμέραν Τοΰ Ά γιου 'Ιγνατίου, αρχονται 
τά προεόρτια τών Χριστουγέννων. Ούδείς τών χωρικών έργάζεται 
τήν ήμέραν αύτήν καί αύστηρώς τηρείται ή άργία, διότι ώ ^Αγιος 
Ιγνάτιος θεωρείται ό προστάτης Τών ποιμνίων καί τών βοών καί 
άλλων ζώων κατά τών λύκων, Τό συναξάριον τού Άγιου τούτου 
6έν άναγράφει σχέσιν τινά μέ λύκους. Φαίνεται ΰτι έλαβε χώραν 
ποτέ καταστροφή ποιμνίων καί τούτο άπετέλεαεν ώφορμήν νά κα- 
θιερωθή έορτή πρός τψήν τοΰ Άγιου Ιγνατίου. Ά πό τής ήμέρας 
αυτής άρχεται ή σφαγή τών χοίρων, διότι τό χοίριον κρέας Απαιτεί 
ολιγοήμερον σίτευσιν, ώστε νά εΐναι εύκολος ό τεμαχισμός του καί 
παρασκευασθοΰν ΰπό τής οικοκυράς τύ λίπος, οί άλάντες καί τό 
αλίπαστον κρέας, τήν δέ 25ην Δεκεμβρίου περιορισθή αΰτη εις τά 
καθήκοντα τής παρασκευής τοΰ οαγητοΟ καί παραΟέσεως τραπέζης. 
ΆφοΟ έϊοίμααθώαι πάντα τά χρειώδη διά τήν σφαγήν τοΰ χοίρου, 
ό οίκοκύρης σφάζει αύτόν σταυροειδώς είς τάν λάρυγγα. Άποκό- 
πτει έπειτα τεμάχιον λάρυγγος καί δι' ένός ζυλαρίοο άναρτά έπί 
τής θύρας τής οικίας ή Ιμβάπτα εις τό αΓμα παν(αν καί δι’ αύτσΰ 
οημειαΐ έπί τής θύρσς τό σημεϊον τοΰ σταυρού. Τοϋτο, λέγουν, ση
μαίνει τήν έπισφράγισιν τής χριστιανικότητος τής οΙκογενείας ή 
σημείον άτι διήλθον οί δήμιοι τού Ήρώδου κατά τήν σφαγήν τών 
βρεφών. Κατόπιν έζάγει 5λα τά σπλάγχνα τοΰ ζώου, διά νά γινη ή 
δευτέρα πρόγνωσις τής έκβάσεως τοΰ χειμώνος μετά τήν φθινοπω
ρινήν, ήτοι : Τό φθινόπωρο ν παρακολουθοΰν τήν φυλλοροήν τής λεύ
κης καί, άν μέν άρχίζη έκ τής κορυφής, ό χειμών θά εΤναι πρώι
μος, άν πάλιν άρχίζη έκ τών κάτω κλάδων, 6 χειμών θά είναι όψι
μος, ΠαρστηροΟν τόν σωλήνα τοΰ ζώου καί, άν τά χονδρότερον μέ
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ρος εΤναι πρός τήν κεφαλήν, ό χειμών θά εΤναι πρώιμος, άν άχι. θά 
εΤναι όψιμος, Τά προγνωστική St" αότούς εΐναι άδιάσειστα καί τά 
πιστεύουν άκρα&άντως, ούδεμία 5έ άπόπειρα διαφωτίσεως περί τής 
πλάνης των εΐναι ικανή νά άποοείση τήν άποκρυσταλλωθεΐσαν 
γνώμην. Έ κ  τών έντοσθίων τό μαύρο σηκόχι θάπτουν έντός χιόνος, 
&V ύπάρχη, διά ν' άποβάλη τήν πίκραν του, τήν όποιαν έχει περισ
σότερον τών άλλων ζώων. "Εν έντερον 66 παρά τό στόμαχον έπιμε- 
λ{3ς πλύνσυν, άιότι τού Co γεμιζόμενσν μέ τεμάχια μικρά μαόμασ στμ 
κοτιοΰ καί μπλίγουρίου θά άποτελέση τό πρωινόν, μετά τήν έκκλη- 
σίαν, γεύμα καί θεωρείται τούτο έκ τών ών οόκ άνευ- Έ ά ν  διά 
διαφόρους λόγους σίκογένεά τις δέν £χη χοίρον, προμηθεύεται ώπό 
άλλους χεμάχιον έντέρου καί οηκοτιού ίνα παρασκευάσω τό γεύμα 
τούτο, τά όποιον όνομάζουν μπάμπω. Ή  λέξις αύτή είς τά χωρίο 
έχει τήν σημασίαν τής μαίας καί έπειδή συνήθως αί μαΐαι είναι 
γραΐαι, άλας τάς ήλικιωμένας γυναίκας Ονομάζουν μέ τό όνομα 
αάϊό. "Οπως μετά τήν γένναν παιδιού τίνος παρατίθεται γεύμα είς 
τάς συγγενείς καί περιοίκους γυναίκας, οΰτω καί κατά τά Χρι
στούγεννα παρατίθεται γεύμα έπί τη γεννήσει τού θεανθρώπου έκ 
μπάμπως, παρασκευαζόμενης τήν νύκτα τής 24ης πρός τήν 25ην Δε
κεμβρίου- Τήν προηγουμένην νύκτα πάντες οί οικείοι έξυπνούν πριν 
ή λαλήσουν οι κοκκόροι άνόιπτουν τήν πυράν είς τήν έστίαν καί θέ
τουν τό Χριστόξυλο, τό όποιον εΐναι μεγάλον κοί ϊπ έπιμελεία της 
οίκο&εαποινής πρέπει νά καίη σιγά σιγά καθ' δλην τήν διάρκειαν 
τοΟ δωάεκαημέροο, ΑΙ σίκσ&έσπσιναι έτσιμάζοσν τά έδόσματα τών 
Χριστουγέννων κσί όλον τό χωρίον εύρίσκεται έπί ποδάς. Παρασκευά
ζονται τά γλυκίσματα, τά όποια είναι στερεότυπα καί όμοιόμορφα : 
σαραγλή καί μπακλαβάς μέ τά Ιδια πάντοτε ύλικά. Εύθός ώς άκου- 
θή ό πρώτος πετεινός μετά τό μεσονύκτιον όλα τά παιδιά τοΰ χω
ριού τρέχουν είς τά σπίτια ψωνάζοντα κόλλυντα, κόλυντα I ! δηλ. 
κάλανδα, κάλανδα! καί είς μέν τήν πόλιν Διδ/χου φιλοδωρούν ξη
ρούς καρπούς, είς τά χωρία δέ τε-ΐάχισ μικρά κρέατος, τά όπσΤα 
διαπεροΰν είς μικρούς άβελίσκους. Είς τά χωρία κρατούν έπίοης καί 
ράβδους καί &ι’ ούτών κτυπούν είς £ν σημεΐον τού έδάψους, ή δέ 
οικοδέσποινα ρίχνει σπόρους σίτου, καλαμβοκιοΟ ή κέχροσ, δπερ ση
μαίνει Ατι ταΐζει τά κλωασόπουλα, ΐνα ή χρονιά άποβή γόνιμος 
είς παραγωγήν πουλερικών. Τελευταίως ΐπεκράτησε τό έΰιμον νά 
ψάλλουν οί μαθηταί τό «Καλήν έσπέραν άρχοντες». Τό βράδυ 
τής 24ης Δεκεμβρίου παραχάθηνται είς τήν τράπεζαν μέ τά 9 φα
γητά- ΕΓναι, βεβαίως, δύσκολον νά παρασκευάση τις 9 φαγητά, 
άλλά τούτα εΐναι εικονικά σσμ πληρούμε να μό διαφόρους όπώρας,
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Ακόμη καί μέ Αλάτι καί πιπέρι. θυμιά ό οικοδεσπότης, Ανάπτει κη- 
μίον, τό όποιον φωτίζει μέχρι τέλους τοΰ δείπνου, τρώγουν 64 πάν- 
τες, έστω καί μικρήν ποσότητα, έκ ιών 9 φαγητών. Τήν πρωίαν 
μετά τήν Εκκλησίαν παρατίθεται τό γεύμα τών Χριστουγέννων 
Αποτελούμε νον κυρίως άπό τά παρασκεύασμα τής μπάμπως προστι
θεμένων καί άλλων φαγητών καί γλυκισμάτων. Μετά τά φσγητόν 
Αρχίζει "ό πανδαιμόνιον τοΰ Χριστουγεννιάτικου καρναβαλιού, τά 
όποιον εις μέν τό ώιδ χον όνομάζοον ΆραπηΒβς, περί ών άναπτύσ' 
σομεν παρακάτω, είς μερικά χωρία ραγκότοια, ραγκουτσΑρηδες 
καί εις άλλα μπουμπόσαρον καί μπουμπουααραίοΐ. Πρό πεντήκοντα 
έτών tpv καρνάβαλο άπετέλουν viol μετημφιεσμένοι μέ άνεστραμ- 
μίνας μακράς γούνας 4κ δέρματος προβάτου, τας όποίας συνηθδ 
ζουν είς τά μέρη αότά, λόγω τοΰ ψύχους, προσωπίδας έκ κολακόν* 
θης (γκρατσούνας) μαυρισμένας, είς 64 τήν όαφΰν εδενον μεγάλους 
κώδωνος, οΐτινες μέ τά σκιρτήματα τσΟ ιδιορρύθμου χορού έκτύ- 
πων δαιμονιωδώς, καθ' δσον έκαστος έφόρει 2 3 κώδωνας, κάθε 64
όμάς άπετελεΐτο Από 10 περίπου πρόσωπα. Είς χεΐρας των έκράτουν 
ξύλινα ξίψη καί μέ τήν στροφήν ttiv κατά τούς χορούς άλληλσεκτύ' 
πων σύτά, ξιφομαχαυντες τρόπον τινά ή είκονικώς μαχόμένοι. Τόν 
χορόν συνώ&ευεν έγχώριον όργαναν (γκάΐδα) μέ πήλινον τύμπανον 
(τεμπελέκι ή νταρμποόκα), έκαστος 64 τών σίκσδεσποτών έφιλοδώ' 
ρει μέ μεταλλίκιον Αντιστοιχούν μέ πεντάραν, Δ ι’ αύτών τήν τρίτην 
ή μέραν διεσκέδαζον και έχόρευον. Άργότερον πρός άποφυγήν τής 
Απαίσιας όφεως τών πρσσωπιδοψόρων καί γενικώς τής έμφανί- 
σεως προκαλούσης Αποτροπιασμόν, μετέβαλον τήν Αμφίέαιν είς κα' 
θαρώς Ελληνικήν στολήν μέ φοι,στανέλλαν, τζαμσδάνι, κάλτσες 
καί Αντί φεσιού μέ φούνταν, έφόρευν είς τήν κεφαλήν σάλι μετάξι- 
νον έγχρωμον καταλλήλως δ &δεμένον, μ έ 2 — 3 κώδωνας 4κ τής κλαγ
γής τών όποιων προήρχετο Αληθές πανδαιμόνιον. *Η Αμφίεσις αύτη 
προεκάλει παρεξηγήσεις τών Τουρτ. Αρχών. Έκολάζετσ Βμως μέ 
τό πρόσχημα ότι δέν πρόκειται περί στολής έθνικής, Αλλ'Βτι Απεικονί
ζει τούς μάγους 4ξ Ανατολών ή τούς καλικαντζάρους καί οϋτω &ΐ£- 
σκεδάζετο πάσα ύπόνοια. Πάντως ή άμφίεσις αΰτη Ανεπτέρου τή 
αίσθημα φιλοπατρίας καί ήλέκτριζε τούς κατοίκους είς ύπέρτατον 
βαθμόν πατριωτικής έξάρσεως. Τό εθιμον τούτο έπεκράτηαε μέχρι 
τοΟ 1940, Αλλά μέ αισθητήν Ατονίαν, λόγω τών πολέμων άπό τού 
1912. "Ηδη έξέλιπε καί άπηγορτύθη χαρακτηρισθέν ώς καθαρά δε- 
καρολογία. Τόσον οί Άράπηδες δσον καί οί φουστανελλσφόροι 
εΐναι οίαύτοί μέτηΰς ραγκσυτσαραίους ή ραγκουτσάρηδες, ύφιστΑμε- 
νοι Ακόμη είς τά χωρία Διδ.χου καί άλλα πολλά μέρη, λεγόμενοι
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ραγκάτο ία, of όποιοι αυναντώμενΰι όπουδήηοτε, εΐχον τήν πρόλη- 
ψιν ότι πρέπει άναποτρέπτως νά συμπλέκωνται καί να πίπτουν ΐπ ί 
τόπου θύματα τά όποια έπρεπε νά θάπτωνται είς ιόν τόπον τής μά
χης, Είς πολλά μέρη ύπάρχουν τάφοι φονευμινών ραγκούτσάρηδων 
ουνσντηθέντων καθ’ ήν στιγμήν μεχέβαινον άπό τό Εν είς τό άλλο 
χωρίον. ΟΙ έν Διδ'χιμ καί περιχώροις νθν άρκοΟνχαι είς είκονικάς 
μάχας απσθίζοντες είς τόν άέρα μέ ξυλίνας μαχαίρας. Ό  λαός πι
στεύει άκώμη ότι ούτοι άπεικσνίζοι,'ν τούς καλικαντζάρους (καρκαν- 
τζέλια), Τά φαντάζεται όμως ώς τέρατα μέ ούράν, μέ πρόσωπα 
δυσέιδή καί ρυπαρά καί ότι τήν νύΐτα εισερχόμενα είς τάς οικίας 
μολύνουν τά σκεύη και' Επί πλέον <5τι τρώγουν παιδιά. Αί μητέρες 
κατά τά δω&εκαήμερα όταν κλαίουν τά μικρά των ήμερώνουν σύτά 
λέγουσαι : « θ ά  αέ φθνε τά καρκ^ντζέλιαν. Ταΰτα γίνονται καθ' 
δλην χήν διάρκειαν τών δωδεκαημέρων οπότε κλείονται είς τά τάρ- 
τσρα τής γής &ιά νά έπανέλθουν πάλιν κατά τό προσεχές έτος. Πα- 
ραθέτομεν καί τό άτελές άσμα τό όποιον έψάλλετο μέ συνοδείαν 
γκάιντας ή μόνον τεμπελεκιοΟ ύπό τών Άράπη&ων καί τών φου- 
στανελλοψόρων, όπως Ακριβώς τονίζεται ψαλλόμενων: 

Χρίστουγέννα Χριστούγεννα τώρα Χρίστος γενεταί 
γενεταΐ γιά νά τραφήτε ιό μελί κι τόν γάλα 
τό μελί τά τρών άρχοντες καί τόν γάλα οόφτουχοΐ κ.τ.λ. 
Ούόέποτε έψάλλετο τοθτο μέχυι τέλους διότι μόλις έλάμβανον 

τό φιλοδώρημα έσπευδαν νά φύγουν διά νά περιέλθουν άλλας οικίας 
πρός συλλογήν περισσοτέρων χρημάτων. Τά έθιμον τοθτο, ώς εΐπο- 
μεν, έγίνετο μέχρι τοΰ 1940, περιωρισμένον όμως είς μικρά πσιδία 
μή έπιτμαπέντος είς τούς μεγάλους, καθ’ όσον άπό έθνικάν καί θρη
σκευτικόν έθιμον μετετράπη είς δειίαρολογικήν έπιχείρησιν. Είς τά 
περίχωρα όμως τοΰ Διδ/χου έντελώς διέφερεν δ τρόπος τοΰ κατρνα- 
βάλου. Μετημφιέζοντο άπλώς, άλλοι ψοροΰντες Ενδύματα γυναικεία 
καί άλλοι άνδρικά παλαιοτέρων Εποχών καί περιερχόμενοί τάς οι
κίας έψαλλαν Εγκωμιάζοντες τάς καλλονάς καί χάριτας οικοδεσπό
του, οίκοδεσποίνης καί άλλων μελών τής οικογένειας, δπως έζακο- 
λουΟοθν καί σήμερον. Παραθέτομεν £ν άσμα ψαλλόμενον εις χωρία 
μεταξΰ "Εβρου καί Έργκίνης:

Χριστός γεννάται σήμερα αχόν μέλι καί στάν γάλα 
τόν μελί τόν τρών Άρχόντες κι τάν γάλα ούφτουχοΐ 
κι τά κηριά «τοόν άγιου κι τά κηριά σταλώγματα 
στούν άγιου Κουσταντίνο,

Έ ω ς  έδώ εΐναι, ώς φαίνεται, περιεχάμενον τών Χριστουγέν
νων. Ά πό τόν τελευτάίον όμως αύτόν στίχον άρχίζει άλλο άσμα
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σάν συνέχεια τοΟ πρώτου καί εΓναι άσχετο μέ τά πάρα πάνω: 

κι πέρ ού νέους τά γρίβο του να τάν έποτίση 
κι ά γρίβος του γονάτισε κι 5 νέος ρίχτηκε πάνω 
κι πάει πέρα πέρα, πέρα στις μαυρομάτες 
πώχουν τώ μάτι σάν έληά τώ φρύδι σάν γαϊτάνι 
κιΤ άπώχουν τώ ματόφυλλο σάν τής έληάς τό φύλλο.

Καί κατόπιν έν κατσκλειδι εις κάθε σπίτι ψάλλουν τό έξής : 
Σαράντα μέρεις έχσυμι Χρίσιά πού καρτυροΰμι 
κι" άπά σαράντα κι" υστέρα θέλσυμί νά τραγδήσσυμι. 

Έξερχόμβναι τών οικιών δέν έδίσταζον καθ" ύδάν νά έκτρέ· 
πωνται εις σκώμματα—άν δέν έγινετο καλή ύποδοχή—ε(ς βάρος τής 
οΙκογενειας αυτής ή εις ευτραπελίας έπιτρεπομένας εις τήν νεανι
κήν φιλοπαίγμονα διάθεσιν π, χ,

’Απ' άρχοντα σπίτι βγαίνσυμί σ' άρχοντα σπίτι παένουμε 
Μάρι Κοόρτου Κουρτουποΰλα γχΐουζέλ (άμορφη) Καστιρνοποΰλα 
ούρει βγάλει τά παληά σου κι φόρισει τ' άρχοντικά σου 
χι’ ελα κάτσει δώ κοντά μου γιά νά φάμι κι νά πιοΰμι 
κι γλυκά νά κοιμηθοΟμι,

Καστιρνοποόλα- -κόρη τοΰ Κάστρου. Κάστρο ώνόμαζσν καί 
όνομάζουν τάς πόλεις αί όπσισι εΐχον τείχη. Τώρα άκόμη οί χω
ρικοί λέγουν: * θ ά  πάμε στό Κάστρο, Ερχόμαστε άτι’ τό Κάστρο* 
καί δέν λέγουν Διδυμότειχον, Προσωνυμία Βυζαντινή,

Ό  σκοπός τού έθίμου αϋτοΰ είς τά περίχωρα Διδ/χου δέν ήτο 
δεκαρολογικός, άλλά ιά συλλεγόμενον ποσόν, άρκετά αεβαοτόν; 
διετίθετο διά τήν ΐνίσχυσιν τοΟ έχκλησιαστικοΰ ταμείου, άπά τό 
όποϊον έπληρώνοντο οι διδάσκαλοι, έχράτουν δέ μόνον δσα άπη- 
τοΰντσ διά μικρών διασκέδσσιν, Ε(ς τα παρέβρια χωρία καί κατά 
μήκος τής σιδηροδρομικής γραμμής Άμόριον—Μάνδρα—Λάβαρα 
χ.τ,λ. ψάλλονται τά έξής περίεργο τραγούδια, τά όποια έχουν τύ
πον Βυζαντινόν μέ γλωσσικήν μορφήν τής έποχής και άλλα πάλιν 
πλησιάζουν πρώς τάν τύπον καί τήν γλώσσαν τών Άχριτικών τρα- 
γου&ιών, τά όποια έγκωμιάζουν άνδρείαν, δόξαν κ.τ.λ, ΰπως eTvat 
τά τραγούδια τοΰ Διγενή. Παραθέιΰμεν άρκετά έξαύτώ νκαί οί άνα- 
γνώσταί άς κρίνουν μόνοι τήν ιτροέλευσίν των. "Ασχετον έάν δέν 
διαψαίνηται εις τά τραγούδια αΰτά χριστιανική χροιά :

Στ ή Μτομπρουτσά παζάρευε τή Μπρούσαα ξαναγόραζε 
"Αγόραζε χαί ξαναγόραζε σ ’ ΰλους γκαρλάντα ροΰχα 
μουλάρι σάν καλύτερο γιά νά βαστάς τά νισ λεβέντη.
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Κόρη πιπέρι Εσπερνε, κόρη χρυσάφι μάζευε 
νά βρήτό ριζικό της καρπερό κι ψύτρουσει άλογάρι.
Χίλιοι Ρωμηοίν τό θέριζαν χίλιοι τό φουκαλοΰσαν.
Κι' ή Μάρω μέ τή μάννα της τ’ άλώνια σ ’ άλώνι φοσκαλοΟσαν, 
Κι φύσηζ« £νας κακός βορηάς κι' Ενας τρελλάς νότος 
κι σκόρπισαν τά σύννεφα και φάνηκεν ή κόρη.
Φάνηκαν κάτ’ σγουρά μαλλιά τ' άρχοντικάτς πλεζού&ΐα 
κΓ Ενας άΐτός άΐτούτσικος Ιτρεξε νά τήν πάρη.

Γ  Ε ί  f  ν ι  a

Άρχΰντη μου voGV πρωτόγερε, πρωκόγερε τής χώρας, 
πάρε τήν π α τερ ίτσ α  σου νά βγής στΰ μεσοχώρι 
κι" δπ" εΰρης όρφανά πιδιά καλά εΤν' νά ΐά σμάσης.
Κι’ άν βάλης λά£>" πιρσσότερο σαν λάδι κί κηρί 
φέγγει στήν ώρχοντιά σου κι σ’ ΰλ* τήν οικουμένη.

- Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς

Γραμματικός γραμματικός λεβέντης'
συντρόμαζαν τά χέρια του κ' έχυσε τό μελάνι
κΓ έβαψε νιός τά ρούχα του κι' έβαψαν τ' άρματά του
τηλιάλ (κήρυκα) βάζουν κι φσσνάζ' σ ’ ΰλους τούς μαχαλάδες,
ΓΙοιώς εΤνΐ άνάζιος Κ*' έρημους νά πλύν' τοΰ νιοΰ τά ροϋχα.
Κανένας δέν τύν Ακούσε κανείς δέν τόν άκούει1
μόν’ κόρη πού ιόν άγαπά, κύρη πού τόν θέλει.
Φέρε ζένιμ’ τώ ροϋχα σου κΓ γώ θά σοΟ τά πλύνω,
Τά πλένει μιά, τά πλένει δυό. στά τρίτο δεν τά πλένει 
Πάρει ζένι μ" τά ρούχα σου κι σύρε π’ έκ’ άτι’ οΕρθες.
"Αν είχα γώ μάννα κΓ άδερφή δεν έρχομαν σι σένα.

'Λ & χ όντ tjg

Άρχόντης μέ τόν νιόν άρχόντισσα στή σκάλα κατεβαίνει, 
στή σκάλα καί στή δρομοσιά κι στήν άγιοκλησοόρα.
Γυρνά Άρχοντονιός κι τή ρωτάει κι τήνε ξετάζει.
Τί Εχεις βρέ ένα Άρχοντόπουλο, τί έχεις κι καμαρώνεις : 
θ ιός  τή χάρ’ πού μοϋδωσε κι καμαρώνου εΤν’ τ' άλογο 
ώπό φλωρί κι σέλα άπά άσήμι κι όσα πουλιά πετούμενα 
στή σέλα του γραμμένα.

Τά Ανωτέρω άσματά είναι προφανώς άτελή και παρηλλογμένα.
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Έ ν  τοΰτοις έξακολουθούν νά ψάλλωνίαι άκόμη, καΐτοι Βέν έχουν 
σχέσιν μέ τήν έορτήν ϊών Χριστουγέννων. Ε(ς τήν Άνατολικωτέ- 
ραν Θράκην ψάλλεται τά έξής τραγρϋ&Ι καί Βιακρίνεχαι διά τήν λε
πτότητα καί γλωσσικήν Βιαφοράν ιών άνωτέρω παραχεθένιων :

’Ey hiαμιαστικά πράς τόν 'Αφέντην

Αφέντη μου εύγενικέ πώχεις μεγάλη χάρη 
κι/ δλσι σέ δοξάζουνε σάν τό λα μηρό φεγγάρι*

*Στΐ)ν πυρά τον σπιτιού

Πολλά είπαμε τ' άφέντη μα; άς ηοΰμε καί τής κυράς μας. 
Κυρά ψηλή, καρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρύδα, 
πώχεις ιόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη 
καί τοΰ κσράκσυ τό φτερό έχεις καμαροφρύ&ι.
"Οταν σΐαστής και γιαλιστ^ς καί πάς στήν έκκλησία, 
σΰ Γσαι ή γαρουψαλλιά κι' άλλες τά κλωνάρια.

Σ τή ν  κύρη τ ο ν  σ π ιτ ιο ύ

‘Έ χ ε ις  μιά κόρη έμορψη πού Βέν ύηάρχει ΰμοια' 
ούτε στήν πάλι βρίσκεται ο6τέ στή Βενετία.
Έπήρεν δψι του ροδιού άυπράδα άπά χιόνι 
μέσα σέ πολλές όμορφες λάμπει ή δική σου κόρη.

-<?Γ0ν vid τοϋ σ π ιτ ιο ϋ

"Εχεις υιό στά γράμματα βάλτονε στό ψαλτήρι, 
τοϋ χρόνου σαν ή σήμερα νά βάλη πετραχήλι.

(Τό ψαλτήρι ήτο ή δευτέρα τάξις και ήκολούθει τό όκτωήχι, ήτοι 
ή Γ ’ τάξις). Ά λ λ ’ άς μή παραλείψωμεν τά χωρία τά όποια εύρίσκον- 
ται κατά μήκος τοϋ Κιζΐλ—Βελή—δερέ (Έρυθροποτάμου) καί άς ση
μειώσω με τά τραγοό&ια πού ψάλλονται έκεϊ τώ Χριστούγεννα:

Τ ραγούδια  τον χ ω ρ ίο t Μάνης (Κ α δ η ^ κ ιο ϊ)

1) ’Αφέντη μέ τά σαράγία σου όλα ψλοορί στρωμένα 
κΓ άπαναθιώ άπ' ιό φλωρί Βλο μαργαριτάρι 
κι' αΰτοϋ κοιμάτει άφέντης ίας μ" έξήντα Βυά Βαίστρες 
λέγει:  Γιά σηκωθήτε σείς Β«ΐστρες κΓ άνάψτε τ(ς καντήλες 
τις πράσινες λαμπάδες σας νά σηκωθή κυροόδα μας 
στήν έκκλησιά νά πάη.
Σηκώθηκαν κΓ άλλαζαν σάν άσπρα περισιέρια.
Βάζουν τόν ήλιο πρόσωπο και τό φεγγάρι στήθια 
κι τόν καθάριο αυγερινό τοεν βάζουν δσχτυλίδι.
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2) Αφέντη μ’ στήν τάβλα σου χρυσή καντήλα καίει 
κι' &ν βάλης λάδι κι νερά φέγγει τόν κόσμον ΰλον 
κι" &ν βάλης λάδι μοναχά φέγγει τήν άφεντίά οου 
φέγγει κι ιάν άψέντη μας νά κοσκινίσ' τά γρόσια
νώ δρυμωνίση ('} τά φλουριά νά κοοκινίο" κι τ ’ άσπρα 
κι μί τά κοσκινίσματα νά κιράσ’ τά παληκάρια 
Κέρασέ τα άψέντη μας κι’ άς πιούμε στή γειά σου 
καί στήν πολλή εύγένειά σου.

3) Αφέντης μας καβάλκεψε τένίε χρονών μουλάρι 
φορεΐ και στά νύχια του πετρίτσες πλσυμισΐές 
πετρίτσες τάν έπέταξαν πάρα πολύ ψηλά τόν βγάλαν 
καί ούτε σέ ξύλο κόνεψε ούτε σ ' μηλιάς κλωνάρι
μάν' κεΐ πού πάει καί κόνεψε στής κυράς Βδοκιθς τήν πόρτα. 
Βγήκε κυρά τόν λάλησε βγήκε κυρά καί λέει :
’Αφέντη μ' ποϋ εΐν" άρραβων.οστικός μου ό πρώτος Καβαλάρης; 

'Εκείνον τόνάπώργιασαν (έγκατέλειψαν) στόν κόσμο πού διαβαίνει, 
σ ' αΰτήνανε τή μαύρη γή μέ τ ’ άξια παληκάρια.
Τό βράδυ μάΐνα δόθηκε νά μΕτρηθή τ' άοκέρι 
μετρήθηκε τό έχθρικό καί βγήκε δυό χιλιάδες 
Μετρήθηκε καί του ριρμιοϋ κσί λείπουν δυό λεβένιες.
Μάνα ποιοι εΐν' έχει ν’ πού έρχονίαι σάν φείδια πυρωμένα
φέρνουν κεφάλι άπά πασά καί χέρια ώπό Βεζύρη
κΓ άπάγο στά καπούλια τους τού δασιληά τήν κόρη ;

4) 'Αφέντης μας καθότανε σέ μάρμαρο γεφύρι
μόν' τραγουδούσε κι’ έλεγε μόν’ τραγουδά καί λέει :
‘Αηδόνια μή λαλήσητε, πουλιά μή κελαηόήτε 
γιατί έχασα ιό ταίρι μου καί δλοι λυπηθήτε,

5) ’Αφέντης μας καβάλκεψε τρία χρονών μουλάρι
καί παίζοντας καί ρίχνοντας πηγαίνει νά τό ποτίση 
καί κεϊ πού πάει νά τό ποτίση πηγάδια καί λειβάδια, 
πηγάδια πετροπήγαδα νερά κατακειμένα 
πηγαίνουν ΒαΓστρες γιά νερό καί παίρνουν καί γεμίζουν 
καί μια 8α γιώ μ καλή Βαγιώ, δεν παίρνει δεν γεμίζει.
Γιατί Βαγιώ μ' δέν παίρσ' νερό,δέν παίρνεις 64ν γιομίζεις ;
Έ γ ώ  όέν ήρθα γιά νερό νά πάρω νά γεμίσω
μόν’ ήρθα δώ νά δώ τόν άφένιη μας, πώς στρώνει πώς κοιμάται 1

1. Δρομόνι =  χον&ρό κόσκινο.
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τά πάνω πανωτά τά μήλα σ'ήν ποδιά τά κόκκινα τριαντάφυλλα 
γύρω στό μαχαλά του.

6) Εννιά χιλιάδες πρόβατα Ιννέα άδέλφια τά βόσκουν 
τά τέσσαρα. πάνε γιά φιλί τά τέσσαρα γι' άγάπη
κι' άψίνουν τόν Κώστα μοναχό τόν μικροκωσταντΐνσ:
Καλά Κώστα τά πρόβατα, κίιλά νά τά βόσκησης 
σ ' αύτήν τή ράχη τήν ψηλή αύτοΰ νά τά βοοκήσης, 
ο ' αυτό τό ρέμα τό βαθύ αύτοΟ νά τά ποτΙοης, 
ο' αυτόν τάν ΐακιο τόν πλατύ αύτοϋ νά τά σταλίσης,
Τό δικανίκ’ άκούμπησε λίγονϋπνο νά πάρη 
κι’ άν τάκρουξε και ξύπνησε κοπάδι δέν έβρήκε 
κοπάδι έδο κοπάδ’ έκει κοπάδια δέν εύρίσκει 
βρήκε τό λύκο ποΰφευγε κι’ άρχισε μοιρολόγι.

Μοιρολογούσε κι'ελεγε j Λύκε μήν είδες πρόβατα τό μόριο τό κοπάδι; 
ο ’ αυτήν τή ράχη τή ψηλή στήν άλλην Λπεκεΐθε.
’Εκεί είδα γώ τά πρόβατα τό μόριο ιό κοπάδι.
Άχάμηζα νά παρ’ άρνΐ καί πήρα προβατίνα 
μ" ελαχ’ ή σκύλα κουντουρή καί καλή μακρομαζοΟσα 
μέ τσάκισε τά έννεά πλευρά καί τώνα τό ποδάρι 
κΓ άπά’ έκεΐ πού μέ σβαρνίζαν χορτάρι δέν φυτρώνει.

7) Μάννα άτϊ’ ώχει τόν υίγιό τόν πολυκανακάρη
τόν έλουζε, τόν χτένιζε οτόν δάσκαλο τόν στέλνει 
ώ δάσκαλος τόν έδερνε μέ μιά χρυσή βιργίτσα 
κί μάννα του τόν μέρωνε μέ ένα κομμάτι μόσχο.

"Ετερον έπίσης άσχετον μέ τήν έορτή τών Χριστουγέννων :

Παπαδοπούλα σταύρωσα πούρχονταν άπ’ τ ’ άμπέλι 
ενα μήλο τής γύρεψα καί κείνη μσύδωσε πέντε,
Βρε έγώ δέν θέλω τά μήλα σου τά τσαλα πατημένα 
μόν’ θέλω τό κορφούδι σου τό μοσχομυριαμένο.
Κι" άν θέλης τό κορφούδι μου τό μοσχομυρισμένο 
πάρε καί έλα μιά βραδυά ένο Σαββάτο βράδυ.
Μάννα μ' θά πάη στην έκκλησιά καί κύριάς μου σ τ ’ άμπέλι 
τ ’ άδέλφια μου θά πάνε στό κυνήγι.
Τρία κρεβάτια έχουμε τά τρία άράδ’ άράδα.
Στό ένα κοιμάται μάννα μου καί στ* άλλο άδελφή μου 
οτό τρίτο τό καλύτερο κοιμούμαι μοναχή μου.
»Δέν άκοΰς περιατερούδα μου ήρθα στό μαχαλά σου 
καί μαχσ?.άς σου ξύπνησε καί σύ βαριά κοιμάσαι 
κι’ άν κοιμάσαι ξύπνησε κι’ άν κάθεσαι έβγα έξω
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κι' άν μέ άλλον άγουρά νσ:ί&η μέ ιό μαχαίρι,
Σένα νά κόψω τά μαλλιά καί κείνον ιό κεφάλι 
κΓ ά ν  είσαι μέ τήν μάννα σου νάρθω μέ τό κανίσκι 
kl ’ άν είναι μέ τ' άδέρφια σου νάρθω μέ τό μπουκάλι.

Έ τερον  μέ θρησκευτικών περιεχόμενον :

Ά ι '  έδβ έδιάβηκε Χριστός μέ δώδεκα 'Αποστόλους 
καί πάλι πίσω γύρισε μέ άλλους έννιά ’Αρχαγγέλους 
κΓ ώς κεΐ πού πάει καί διώδηκε χρυσά δένδρα φυτρώσαν. 
ΤΗταν τά ντάλιαις άργυρά κι τά κλωνάριατς άγια.
Κατέβα κάτω σΰ Χριστέ νά κρίνος &Ικηους καί άδικους 
άμαρτυλοΰς κι κλέφτες, νά κρ(νης κι μένα τών άδικο 
άμαρτωλό καί φεύτη.
Κι" άπάνω στά τραπέζια μας χρυσά δένδρα φυτρώσαν
ήταν τά ντάλιαις άργυρά κι τά κλωνάριατς άγια
κι" άπάνω ατά νταλούδια τους περδίτυΐα φωληασμένσ
kl κάτω στά ριζούδια τους νερά κανακεμένα
κι κατεβαίνουν πέρδικες περνούν καί άνεβαίνουν
παίρνουν δροσιά σ ιά  νύχια τους κι πάχνη ατά φτερά τους
δροσίζουν τών άφέντη μας παχνίζουν τήν κυρώ μας
δσα άοτρα έχει ουρανός κι φύλλ" άπ" τά δένδρα
τής θάλασσας τά κύματα της πόλης τά καλούδια
τόσα καλά νά δώση ό θ εό ς  έδώ πού τραγουδούμε
και μύ ς Χριστέ μας ψι'Ααξί μας.

Κ ο  v r ,  t λ ο ύ  & α
Μάνα μ" τή θυγατέρα σ ’ μήνα μ’ τήν άκριβή σου
τήν έλουζες τήν χτένιζες σΐά σύννεφα τήν κρύβεις
κι σκόρπισαν τά σύννεφα κι φάνηκε ή κόρη
φάνηκαν κι τά σγουράτς μαλλιά τ ’ άρχσντικά πλεξούδια,
"Αλλος τά λέει μάλαμα κι' άλλος τά λέει άσίμι
καί νιώς άπό τή γύρευε κι χάσκαλα τή γυρεύει
Μάνα μ’ δέν είναι μάλσμα, μάνα μ' δέν εΐν ’ άσήμι
μον= εΐν' τής κόρης τά σγουρά μαλλιά τ ’ άρχοντικάτς πλεξούδια,

Ά ρ ρ  α β  α ν ι α  α μ έ ν  ο ς

"Ένας Ινιός ^νιούτσικος παεν* ν’ άρραβωνιάση 
βάζει στή τζεΐτίτσα ίου κάνα όυά καν τρεις χιλιάδες 
δένρι κι ατό μαντήλι του άλλες έννιά χιλιάδες 
κι βγήκε αέ ψηλά βουνό κι σ' έμορφα τραπέζια 
κι* έκατσε νιός στό φαγί, οτό πιΐ Kt’ έσωσε τις χιλιάδες.
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Τά μαύρο έ παζάρευε τά μαύρο παζαρεύει
κι' ά μαύρος έχλιμίντρισε dot’ τή δαφνιά δεμένος,
Μή πουλάς άφέντη μου καί μή μέ παζαρεόης 
μόν’ τάγιζέ με πυκνά πυκνά κι λιανοξΰστριζέ με 
ν' άνδρώση τά μαλάκι μου ν' άν&ρώσ' κι το ματάκι μου 
κι τότες άν θέλς πούλαμε ται ατά παζάρι βγάλε με 
κι' άν θέλης χίλιες δώσε με κι’ άν θέλης δυό χιλιάδες.

Μ ι α ρ ό

"Ενα μικρά μικροάτσικο Σαββάτο γεννημένο 
Σαββάτο μέρα γεννημένο Σαββάτο μέρα γίνηκε,
Γήν Κυριακή καυχιώταν καί τή Δευτέρα τά πρωί 
ξευγήκε καί παινιώταν, παίτέθηκε, παίνέθηκε 
άπ’ τά πρωί ά>ς τά βράδυ,
ΐΣτήν Άρμενιά θέ νά διαβώ μις ατά σι 6 ηρ οκά ο τρία 
νά στείλω τά συμπέθερο νύφη νά πάη νά φέρη 
νύφ' άπ' άρχοντα νύφ1 άπάν' γραμματισμένο 
νά τή λαλοΟν καί οτ&νομα Βιργίνα Μαυρομάτα.

Κ ο π έ λ α ,

Κόρη μετάξι γίδιαζε χρυσά τά Καλαμίζει
Στοάς ούρανοάς τά γ(διαζε ατούς κάμπους το τυλίγει
κι μέσ" στή θάλαοοα τάν άργαλειό σκαργιάζει.
Βάζει τά μηάρια της άργυρά τό χτέν* μαλαματένιο
κι τή σαΐτα πβρριχνε, ρίχνε, μαργαριτάρι
κι' άπό τά βρόντο τ' άργαλειοϋ κι’ άπ’ τής κόρης λαχτάρα
ά ήλιος σκανδαλίστηκε κ’ άργάει νά βασιλέψη
κι’ άπόκαμαν μικρά παιδιά κλαίοντας γιά τις μάννες τσυς.

Μ ύ λ ο ς

"Αλεθε μύλε άλεθε τής κόρης τά κορμάκι 
νά κάνης τά άλεϋρι κόκκινο κι τήν πασπάλ μελάνη 
γιά νά περνούν σΐ ώμορφες νά παίρνουν τά φκιαοίδι 
καί νά περνοάν γραμματικοί νά παίρνουν τή μελάνη,

Τ ο ϋ  Π α ύ λ ο ν  r d  y e φ ύ @ ι

Ό  μάστορας βουλήθηκε γεφύρι νά στεργιώοη 
γεφύρι μυριουγέφυρο τοϋ Παύλου τά γεφύρι 
μί τετρακάσιους μάστορας μέ χίλιους μαθητάδες 
όλημερίς νά χτίζουνε τά βράδυ νά γκρεμιέται 
μοιρολογούν οΐ μάστοροι καί κλαϊν’ οί μαθητάδες.
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Πουλάκι διάβηκε κι' έκατσε Βεξιά ίττήν κάμσρα
κι δέν Χαλούσε σάν πουλί οΰτε σάν τάλλα τά πουλάκια
μόν" έλαλοΟσε κι' έλεγεν άνθρώπινη λαλίτσα,
"Ανθρωπο Βέν θεμελιώσατε γιοφύρι δέν στεργιώνει 
καί Βέ ξένον καί δέ δικόν καί Βέ κάναν Βιαβάτη 
μόνον ΐί>0 πρωτομάστορα την πρώτη του γυναίκα.
Τού μαθητούδ' προβόδισαν τ' μαστόρσα νά φωνάξουν.
Κυρά μ' σοι κράζ" δ μάστορας κι πρώτος του ντουλγκέρης.
Κί τί μοΐ θέλ' ό μάστορας κι πρώτος του ντοσλγκέρης 
κι’ άν μοί ψωνάζ' γιά καλώ ν’ άλλάξω κι νά έρτω 
ΚΓ άν μοΐ ψωνάζ" γιά κακό νά έρτω όπως εΐμι.
Κι’ άλλαξε στολίστηκε οάν άσπρη περιστέρα 
στοίις κάμπους έκατέβηκε στον μάριορρ πηγαίνει.
Κϊ τ[ μοι θέλς καλέ μου μάστορα κι πρώτε μου ντουλγκέρι ; 
Τού δαχτυλίδι μ ’ ξέγυρει σιή Βεξιά τήν κάμαρα 
σώπα σώπα βρέ μάστορα έγώ θά σοί τού βγάλου 
κι σέβηκε κι Βιάγυρε δαχτυλίδι δέν εύρίσκει.
Τράβα τράβα βρέ μάστορα τράβα γιά νά μί βγάλης.
Κγ  σύτοΟ πού σέβηκες κόρη μ’ βγαλμό δέν έχεις.
"Εχω ψωμί πού ψένεΐαΐ kl ιόν πιδί μου κλαίει.
Καί ιΰ ψωμί σου ψένιται κι ιού πιδίς Βέν κλαίει.
Πώς τρέμει τό κορμάκι μου νά τρέμη τό γιοφύρι 
πώς τρέχ" τό γαλατάκι μου νά τρέχουν αΐ Βιαβάτες.

Σ*)μ· Τό Παύλο βρίσκεται μεταξύ Μσκράς Γεψύρας καί Μπαμπά- 
'EdKfj Άρκαδιουιιόλεως, Είναι πολίχνη παρά τόν Έργκίνην καί 
κατωκεϊτο μέχρι τοσ 1922 από πυμάκων καί άρκετών Ελλήνων έμ- 
πόρων εύΒοκίμως έργαζομένων. Ώνομάζ^το έπί Τουρκίας Παυλή - 
κιο'ί. Τό γεφύρι σώζεται άκόμη έπι τοΰ Έργκίνη έρειπωμένον, "Εχει 
τό σχέΒιον τής Μακρσς - -γέφυρας έκ πέτρας πελεκητής, Φαίνεται 
Bu τό όπέοπφος ήτο χθαμαλόν καί δεν κατωρθώθη ή στερεότης 5l' Β 
καί κατέρρευοε. Εΐναι προγ-ενέσιερον ιής γεφύρας τοΰ Ούζούν— 
κιοπρού. Τά άνωτέρω τραγούδια άν καί άσχετα τελείως μέ τήν γέν- 
νηοιν τού Χριστού ψάλλονται άκόμη κατά τήν έορτήν αύτήν έναλλασ- 
σόμενα καί άναλόγως τών οίκογενειών1 τάς όποιας έπισκέπτονται 
καί συμψώνως πρός τό έπάγγελμα τοΰ οίκοδεοπάτου.

Πρωτοχρονιά—"Αγιος Βασίλειος
Ή  έΰρτή αυτή Βέν έωρτώζίϊο προ τριάντα περίπου έτών δπως 

σήμερον μέ Βένδρα στολισμένα καί βαοιλόπιττα, τήν όποιαν κό
βουν τό μεσονύκτιον. Περιωρίζετο είς παρασκευήν τής πίττας τοΰ
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'Αγίου Βασιλείου δια τυροΟ ή κρέατος, έντός τής άποδος έ τοποθε
τούντο πλήν τού παρά ή κέρμα η Κλωναράκι, κομβί, κουρελάκι, τά 
όποια άντεπροσώπευον τά σπίτι, τά χωράφια, ιό  άμπέλι, τά άρο- 
τριώντα καί αΰτά άκόμη τά πουλερικά tou σπιτιοΰ, Τήν έσπέραν 
της παραμονής της Πρωτοχρονιά;, πάντες οι οικείοι παρακάθηντσι 
εις τήν τράπεζαν. Ό  οίκοδεοπ&της θυμιά αυτήν καί άνάπτεται 
κηρίο ν ή λαμπάς, ή τις θά διστηρηθή μέχρι τέλους τοΰ δείπνου. Τά 
άλλα μέλη τής οίκογενεΙας φιλούν ιό χέρι τοΰ οίκοκύρη καί τής 
οικοκυράς. Δίδεται ή εόχή μέ καλό νά έλθη 6 καινούργιος χρόνος 
καί άρχίζει ή διανομή τής πίττας. 'Έκαοτον μέλος έρευνα μέ άγω- 
νίαν νά εϋρη τόν παρά ή άλλο σημάδι, ό τυχερός δέ ίδιοχείρως 
πρέπει τήν έπαύριον νά τά άψιερώση εις τήν εικόνα τοΰ Άγιου 
Βασιλείου, Άφοϋ κατόπιν διασκεδάσουν κατακλινονται διά νά ση
κωθούν τήν πρωίαν, καθ' ότι επιβάλλεται τό πρω'ίνόν ξύπνημα 
διά νά πάΐ] όλη ή χρονιά έν έγρηγόρσευ Ή  οικοκυρά τήν πρωίαν 
άφοΰ ουνθλίψή έντός τοΰ δωματίου καρπόν ροιάς (ρόδι) σαρώνει 
τά δωμώτιον έκ τών έξω πράς τά έσω, ΤοΟτο σημαίνει δτΐτ δπως 
τό ρόδι είναι μεστόν κόκκων, έτσι τό σπίτι νά είναι πλήρες α γα 
θών καί τό σώρωμα έκ τών έξω τρός τά έσω, δήλοϊ τά καλά καί 
ώγαθά νά εισρέουν έντός τοΰ σπιτιού χωρίς νά βγαίνουν έξω. Τώρα 
άψ' έσπέρας τά παι&ία περιέρχονται τάς οικίας ψάλλοντα τά γνω
στά εις όλους άσματα «Αρχιμηνιά κι' άρχιχρονιά κ.τ,λ-». Πρό έτών 
έκαοτον παιδί ηλικίας μέχρι 12 έιών έκράτει κλάδον ροδιάς, σύμβα- 
λον ευτυχίας, καί εις κάθε οικογένειαν συγγενικήν τήν όποιαν έπε- 
σκέτιτετο έδένετο £ν κέρμα διά μικρός τροπίτσας. Έψαλλον τό έξης 
όλιγόλογον άσμα : «Καλημέρα μπούλα (θεία, τρανή άδελφή) και τοΰ 
χρόν' τ ’ άηβασιλειοΰ». Εις τα μό συγγενικά ποαδία έδί&οντο καρ
ποί ξηροί, δπως και τώρα, Εις τά χωρία γίνεται τό ίδιον δπως καί 
κατά τά Χριστούγεννα.

Το ί ό τ α
Ιδιαιτέρα έορτή τών Φώτω,τ, πλήν τής θρησκευτικής τελετής 

καταδΰαεως τοΰ σταυρού δέν γίνεται. Ανέκαθεν, καί έπί Τουρκο
κρατίας άκόμη, μετά τήν λειτουργίαν τά έκκλησίαομα προπορευο- 
μένων τών έξαπτερύγων, Μητροτολίτου, κλήρου καί Ιεροψαλτών, 
μετέβαινε μέ στρατόν διά φρουρόν, εις τόν ποταμόν Κιζίλ—ντελή— 
ντερέ. όπου έγίνετσ ή κατάδυσις τοΰ Σταυρού. Πολλοί έρρίπτοντο 
έντός τοΰ ποταμοΟ διά νά άνασύυουν τόν σταυρόν καί περιήγσγον 
τούτον έντός δίσκου είς τήν πάλιν διά νά προσκυνήσουν πάντες 
καί συνεισφέρουν ΰπέρ τής έκκλησίσς καί φιλο&ωρήαουν τούς δόιας.
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Κατά τήν κατάδυσιν τοΰ σταυρού πολλοί πλύνονται είς τόν πο
ταμών άλλοι λαμβάνουν ένχός φιαλών ΰόωρ άγιασθέν, σί θέ γυναί
κες τών Τούρκων άνέμενον ινα γεμίσουν τάς ΰ&ριας των άτζή^* 
σοΰ— Χατζή ό ο Ο^-Βαπτισμένΰ νερό Ά τ ζ ή —σουλάρ— Βαπτισμένα, 
αγιασμένα νερά. Τήν έπαόριον, ήτοι, (ήν ήμέραν τοΟ ‘Αγίου Ίωάν- 
νου, οί πυροσβέσται τής πόλεως παμελάμβανον τήν άντλίαν τοΟ 
Δήμου μέ άλα τά έξαρτήματα καί περιέβρεχον τάς οικίας διά τήν 
ύγείαν τών κατοίκων, έλάμβανον δέ φιλοδωρήματα. Τώρα περιέρ
χονται πάλιν, άλλα δεν περιβρέχουν τάς οικίας.

ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑί ΛΟΞΑΣΙΑΙ 

« Τ ό  κ α ,ί^ ά μ ω μ ιχ α

ΕΤνσι άληθές ότι πρό 50 έτών περίπου τά ήθη ήσαν πολύ αώστη- 
ρά καί ττεριωριαρένα είς Διδ/χον καί είς 8λα ιά μέρη τής Θράκης 
καί έτιμωρεΐτο διά κοινής ττεριφρονήαεως πάσα άνηθικάτης. Είς Διά' 
χον ή ΰπαρξις γυναικός ή κορασίδας ζούσης έκλυτον βίον, ήτο κάτι 
τό σπάνιον. ’Οσάκις όμως έγίνετε γνωστόν τοιοοτον τι έτιμωρεΐτο μέ 
τόν έξης πρωτότυπον τρόπον: Νέοι τής συνοικίας μετέβαινον τήν 
νύκτα καί διά χρωστήρας έκατράμωνον τήν έξώθυραν τής οικίας 
παρεκτραπείοης. ‘Ό τε  τήν πρωίαν οί οικείοι ιης έβλεπαν τήν κατά- 
στασιν αυτήν έξέσπων είς κλάματα καί κατάρας κατά ιών δραστών 
καί άιετείνοντο ότι ά&ίχως καί &t* άλλην, δήθεν, αιτίαν προέβησαν 
οΰτοι είς τήν πράξιν των, ήρχιζον 6έ άμέσως τών άπσχρωμαίισμάν 
διά διαφόρων μέσων καί άν ϊουτο καθίστατο άδώναϊαν, άντεκαθί- 
στατο ή θύρα Μέχρις Stou γίνη ή τοποθέτηαις νέας θύρας ή ό ώπο- 
χρωματίσμός τής παλαιάς, έτιθεντο ψάθαι, σανίδαι κλπ, έν εϊδει πα- 
ραβάν διά νά καλύπτηται ό στιγματισμός. Οί περίοικοι, μεταξύ τών 
όποιων εύρίσκσντο καί οί δράσται, συνηθραίζοντο πέριξ τών άσχο- 
λουμένων μέ τά εργον τής συγκαλόψεως τής προσβολής καί συνε- 
λυποΰντο ! τήν άδίκως τρωθεισαν οικογένειαν, κυρίως όμως διά νά 
διαπιστώσουν ποιαν έντύπωοιν έπροξένηαεν ό στιγματισμός. Τό γε
γονός μετεδίδετο άστραπισίως είς άλόκληρον τήν πάλιν καί εβλέπέ 
τις οίκογενείας μηδέποτε έμφανισθείσας είς ιώ τμήμα τοΰτο τής 
πόλεως νά προσέρχονται ύπά διαφόρους προφάσεις, πρός διαπίστω- 
σιν τής άληθείας. «Έκατράμωσον άτιώψε τήν θύραν τής τάδε», 
"Ονειδος οικογενειακόν, βαρΟνον αύτήν έπί όλοκλήρους γενεάς. 
Έπηκσλούθουν σχόλια. Άνεζητεΐτο ή γενεαλογία τής οικογένειας, 
έάν είχαν μέλος ύποπέσαν είς λά&ος άν ηθικότητας, Κρίσεις, έπικρί- 
σεις και φιλανίκεΐαι μεταξύ συγγενών τής παθούσης και άλλων σχο
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λιαστών. Ή τ ο  άδύνατος έπίτευξις συνοικεσίου είς μέλος οικογένειας, 
ύπσστάσης τό στίγμα τοϋ κατραμώμστος. Πολλάκις και διά λόγους 
έκδικήσεως έλάμβανον χώραν κατραμώματα, άλλά ταΰτα δέν ίοχυον 
δεδομένου Βϊι αί οίκογένειαι α&ται ήσαν γνωστής ήθικής, πολλάκις 
&έ εφθανον μέχρι τών δικαστηρίων ή ήκολοΰθουν θλιβεραί σκηναΐ, 
καθ' ΰσον και τά Δικαστήρια ήσαν άνίσχυρα νά διαλευκάνουν τήν 
ύτΐόθεσιν. "Οσον βάρβαρος καί άποΜτιστος έθεωρεΐτο 6 τρόπος σύ- 
τός τοϋ σϊιγματισμοΟ, δοτις έπεκράτησε μέχρι τοϋ 19 !2, τόσην κα
τασταλτικήν δύναμιν εϊχεν έπΙ τής διατηρήσεως τής ηθικής, διότι 
πάντες καί πασατ ετρεμον τήν πρωτότυπον αύΐήν τιμωρίαν,

1η  Μ α ί ι ί ο ν

'Ενθυμούμαι άκόμη τόν κρότον ιών θρυμματιζόμενων. έμπρο
σθεν τών οίκιών, πήλινων άγγείων (τσουκαλιών κ ι λ . )  ύπό τών 
οικοκυρών κατά τήν Ιην Μαρτίου έκαστου έτους. Ά φ ’ έσπέρας ήτοι* 
μαζον τά άγγεϊα ταΰτα πλήρη ίδατος, άχρηστα ή χρησίμοποίη- 
θέντα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ χειμώνας καί ΐήν πρωίαν κατά 
ΐά έξη μερώματα τά εσπαζον εις τά κατώφλια τών έξωθυρών, ϊνα 
τό έπερχόμενον έτος καί ή άνοιξις άποβοΟν εύνο'ίκύ καί προσοδο
φόρα διά τήν οικογένειαν. Αί δέ ύποθέσεις των τρέχουν Βπως 
έτρεξε τό νερό πού περιείχετο εις τό θρυμματιοθέν Βοχειον. Δέν έν- 
θυμούμαι οικογένειαν μή προβαίνουσάν είς τό μοιρολατρικήν τούτο 
έθιμον, τά όποιον υπονοούσε τήν είσοδον ΐσΰ άνθρώττσυ τις νέαν 
ζωήν, άφυπνίζομένοο έκ τοΟ λήθαργου τοΰ χειμώνας. Έσυμβόλιζεν 
ίπίσης τόν έξαγνισμάν τοΰ άνθρώπου, ύποπεσόντσς λόγω άπρα- 
ξίας. κατά ΐήν διάρκειαν τοΟ χειμώνος, εις άμσρτίας, και τήν δη
μιουργίαν νέου άνθρώπου, όπως καινουργή θά είναι καί τά άγορα- 
ζόμενα νέα  άγγεϊα, Καί τοΟ έθίμου τούτου κακή χρήσις ύπό κακό
βουλων άτόμων έγίνετο. Έ σ ν  τις εΐχε προηγούμενα κατά μιάς οί- 
κογενείας. πρός έκ&ίκηοιν αύτής, μετέβαινεν εις τήν αίκίαν τό μεσο
νύκτιον καί έθρυμμάτιζε πήλινσν άγγεΐον περιέχον στάπτην. Ή  δυσ
τυχής τότε οίκσγένεια κατηράτο ιΰν δράστην καί έκλαιεν άπσρη- 
γόρηΐα, διότι τά καλοκαίρι έκεΐνο €ά ήτο άγονον Βν αότήν καί αί 
ύποθέσεις της Βέν θά έρρεον, διότι ιαί ή στάκτη δέν ρέει. Είς άλλα 
μέρη τής Θράκης κατά τόν θρυμματ,σμών τήν Ιην Μαρτίου τών πή
λινων άγγείων άναφωνοΰν : «κΕζω ψύλλοι καί κοριοί, μέσα ύγεία 
καί χαράί. Καί τό έθψον τοΰτο έξέλείπε μετά τό 1912.

Κ α ρ ν ά β α λ ος  τfjt, Ά π ό κ ρ ε ω

Καρνάβαλος δπως έορτάζεται είς άλλα μέρη τής ‘Ελλάδος, δέν
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έορτάζετο, άνέκαθεν έν Aib/χφ,  Είσήχθη κατά τά τελευταία Ετη 
μέ περιωρισμένην έμφάνισιν μικρών παιθίων καί κορασίδων μετημ- 
φιεσμένων έκ τών ένΰντων και προχείρως, “Αλλοτε καί τώρα άκόμη 
ά Καρνάβαλος τοΰ Διδ/χου καί -ηνων χωρίων, όπου καλούν αυτών 
μ Ίου μ τι ά ο άρον, γίνεται τήν Δευτέραν της έβ&ομά&ος της Τυρινής 
καί λέγεται κιοπέκ—βεης ήτοι: βέης τών σκύλων, κατά προσχημα
τικήν ίπδανάν1 μεΓσνσμασ-ίαν έπΐ Τουρκοκρατίας, Τον καρνάβαλον 
τοΟτον πάντες τήν ήμέραν αΰτήν άναμένουν, κατά πανάρχαιον £θι- 
μον, ΰπως θά Αναπτύξω μ εν πάρα κάτω. Εις έκ τών κατοίκων μαο- 
ρίζεταί άπαισίως καί ψορει περικεφαλαίαν μεγάλην, άπολήγουσαν

Ό  Καρνάβαλος τής έποχης

είς &ύο μεγάλα κέρατα βοός. Φ=ρει γενειάδα πλούσιον καί φορεΐ 
γούναν άνεατραμμένην &ηλ, τά έσωτερικάν μέ τά μαλλί πμάς τά 
έξω, τώ όποιον ΒίΒει είς αΰτάν διαστάσεις υπερφυσικού άνθρώπου. 
Κάθηται έπί όνου έστολίαμένσυ μέ διάφορα έγχρωμα ύφάσματα καί 
χαρτί ά, ρυρορένον Οκό &ύο vifji1 μεταμφιεσμένων, κρατούν ίων δ έ 
ρατα (σύριγγας) Βιά τοΟ άτταιοίου ήχου δέ αυτών Αναγγέλλουν τήν 
έλευσιν τοΰ Μπέη. "Όπως είναι καθημενος έχει κσμβολάγιον έκ πολ
λών πηνίων (καροολιών), κρατεί βότανα θεραπευτικά, βίβλίον, κον- 
Βυλοφώρον ένάς μέτρου μέ μελΗνοδοχεϊον τόν πρωκτών τού ζώου 
καί μοιράζει βότανα πρώς θεραπείαν τάχα Ασθενειών, έκδί&ει άπο- 
φάοεις άθωωτικάς, καταδικασακάς, συγχωροχάρτια, μέ τρόπον 
άπρεπή καί μέ φράσεις εύτραπέλους και ένώ αΰταί θίγουν τήν δη
μοσίαν σ(5ώ, έν τσόισις, δέν παρείηγείται dnd άνέγοών καί γυναι
κών, καθ' όσον τό καλεΐ ή ήμέρα. Προπορεύονται τοΰ Μπέη δύο ή
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τεσσαρα κορίτσια μετημφιεσμένα, τά όποια έχουν άνά ψείρας κρό- 
ταλλο: καί μέ τάς έξυπνο»; έν&υμοσίας των, παντός χρώματος καί 
πάσης προελεύσεως και έποχής, χορεύουν ιδιόρρυθμον χορών σκιρ- 
τώνια και ίλιοοόμενιτ μέ περισοήν εύλυγίσίαν, Ψιμυθιωμένα μέ διά
φορά χρώματα τής κοινής χρήσεως προκαλσϋν ιόν γέλωτα πάντων, 
ά&ιακόπως πηδοϋν Οπό τούς ήχους έγχωρίου μουσικής, τυμπάνων, 
καραμούζας, γκάϊδας κ.τ.λ, 'Εκτός τούτων υπάρχει καί ά μικρο- 
πωληιής, παρίστάνων τόν έμπορον καλλυντικών μέ ώνηρτημένον έκ 
τοΰ αύχένος κάνιστρον περιέχον καλλυντικά ήτοι μπογές, νερομπο- 
γές, άσβεστόσκονη διά 
πούδρα, μαλλιά κοτσίδες 
καί θτι άλλο έπινσήση ή 
φαντασία του καί διαλα- 
λεΐ ταϋια μέ φράσεις ύ- 
πονοουμένας καί εΰτραπε- 
λιομών φθάνοντα ιών βαθ
μόν τής άναι&είας. Μία 
άρκούδα μέ άνΐσχραμμέ* 
νην γούναν καί μέ προσω
πίδα έκ κολοκύνθης μ θυμι
σμένης, μέ κώδωνα είς τόν 
τράχηλον καί δι'άλύσοεως 
συρομένη ύπδ άλλου μετημ- 
φΐεομένου, εισέρχεται είς 
τάς οικίας, ΐνα οί άσθέ- 
νειαι φοβηθούν καί φύγουν 
καί μή βλάψουν τούς ένοι
κους, Είς μετημφιεσμένός 
είς γυναίκα έγγυον. με 
προτεταμένην ύπερφυσικώς 
ιήν κοιλίαν, γνέθει καί τρα- 
γουδεΐ καί βωμολαχεΤ. Τέσ- 
σάρες άνδρες φουσταν&λλοφόροι άιτοτελούν τήν σωματοφυλακήν τοΰ 
Βέη καί αυτοί περιέρχονται τάς οικίας συλλέγοντες φιλοδωρή
ματα, τά όποια μετά τΰ πέρας τής πομπής καί τοΰ χορού, διαθέ
τουν ή δι' όιγαθοεργών σκοπών ή ιτρός θιασκέδασιν τών λαβόντων 
μέρος εις τήν έυρταστικήν καρναβσλιοτικήν παρέλασιν, 'Αφού πε
ριέλθουν δλας τάς όδούς και συνοικίας τής πάλεως καταλήγουν 
είς μίαν γεωργικήν πλατείαν, δπου χορεύουν πάντες μετασχάνιες 
είς τάν καρνάβαλον καί μή, πρώτος δέ σύρει τόν χορόν ό Βέης,

Ό  Καρνάβαλος της έπαχής
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Κατά τόν δεύτερον γϋρον, χωρίς τάχα, νά καταλάβη οΰιος, καίουν 
τήν περικεφαλαίαν, τήν όποιαν έκ τών προτέρων εΤχον ώλείψει μέ 
πετρέλαιον καί δταν αίαθανθή σίτος τό πΟρ ρίπτει έκ τής κεφαλής 
του αύτήν καί ποδοπατεΐ ται αυτή ύπό πάντων, καί διαλύεται τό 
πλήθος, εΰχόμενον κσί του χρόνου ύγείαν καί καλήν έσοδείαν. Τό 
έθιμο ν τούτο έξηκολούθει νά γίνηται κατά τήν Δευτέραν τής Τυρο
φάγου, πλήν πρό όλιγων έτών άπηγορεύθη Βιά λόγους άϋψαλείας, 
εΐναι δέ πανάρχαιον καί άπεικονίζει τά έξής : Ό  Βέης είναι ό 
θεός τών δασών καί τών όρέων Πάν, Αί μετημφιεσμέναι κορασίδες 
παριστοΰν τάς νύμφας Ή χώ καί Σύριγκα, αϊτινες Λκολσυθοΰσι τάν 
Πάνα, χορεύσυοαι μέ σκιρτήματα, Οπό τούς ήχους τοΰ υποτιθε
μένου αύλού ήτοι: τών έγχωρίων .ιουσικών όργάνων. * 0  μίκροπω- 
λητής είκονίζει τός σχέσεις, τάς όποιας εχει ή κοινωνία μεταξύ 
της. Ή  άρκτος τάς δεισιδαιμονίας καί προλήψεις περί τών λοιμωδών 
νόσων. Ή  έγκυος γυνή παριστάνει τήν συλλαβοΟσαν στειραν γυ
ναίκα διά τού φυτού Μανδραγόρου, έχοντος μορφήν άρρενος καί 
μαγικήν δύναμιν και Ιδιότητα νά καθιστά τάς στείρας γυναίκας 
γονίμους. Τούτο τό χάρταν παρέσχεν ό Βέης (ί'Ιάν) καί τά άποτελέ- 
σματα ήσαν καταφανή εις τήν έγκυον γυναίκα, ΕΙς πολλά μέρη 
τής Ά νατολ. Θράκης, δπου έορτάζεται καθ' δμοιον τρόπον ό καρ
νάβαλος, ό Βέης προέβαΐνε εις εικονικός πράξεις προσβαλλούσας 
τήν δημοσίαν αιδώ. Τό κάψιμσν τής περικεφαλαίας συμβολίζει προ
φανώς τόν θάνατον Τοϋ Πανός καί τό τέλος τής είδωλολστρείας, 
"Εάν δι’ οίονδήποτε λόγον δέν γίνη ή καρνσβαλική αυτή πομπή 
τήν Δευτέραν τής Τυρινής καί συμπέση άνομβρία ή άλλη τις θεομη
νία, μύρια σχόλια δημιουργοϋνται καί δυσανασχετεί ό λαός άποδί- 
&ιον ιό κακόν είς τήν παράλειψήν τοΰ έορτασμοΰ τούτου. Τόσην πι- 
στιν τρέφουν άκόμη πρός αύτάν διά τήν αίσίαν έκβασιν τών έργα- 
σιών τής γεωργίας καί έξασφάλισίν γονιμότητας τής γής. Διά 
τούτο διαλυόμενοι εύχονται άλλήλοις μέ ύγείαν και τοϋ χρόνου 
καί καλήν έσοδείαν,

Κ νβιακή  τί}ς Τ νβοφ άγου

Ά π ό  τής προτεραίας, ήτοι τοΰ Σαββάτου τής Τυρινής καί καθ' 
δλην τήν διάρκειαν αότής, ο! μικροί μαθηταί καί μαθήτριαι καί 
veavtaL άκόμη καί νεάνιδες, έτοΐμάζουν εύφλεκτα είδη, φρύγανα, 
παλαιός ψάθας, χόρτα, άχυρα κ, τ. λ. διό νά γίνη ή πυρά τής συ
νοικίας. "Ο,τι δηλ. γίνεται είς άλλα μέρη τήν ήμέραν τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου του Κλήδωνα μέ τάς πυράς, έδώ έγίνετο καί γίνεται 
τήν έσπέραν τής Τυρινής. "Οταν νυκτώση συσσωρεύονται είς τήν
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πλατείαν έκάστης συνοικίας όλα τά ε'ιδη μέ τά όποια θά άνά- 
φουν τήν πυράν καί άφοΰ συγκενιρωθή άρκειόν πλήθος άνάπτεται 
όπΰτε άρχίζουν νά πηδούν πάνιες διά μισού τής άλογός τρεις 
φοράς φωνάζοντες : «Ψύλλοι και κορέοι στόν πέρα μαχαλά». Ό  
πέρα μαχαλάς πάλι φωνάζει : «Ψύλλοι καί κορερΐ σίάν Καλέ» καί 
οϋτω καθ’ έξης. Πολλοί παραυορφίϊνσνται, διότι διερχόμενοι διά 
μέσου τής φλογός τσουρουφλίζουν τά φλέφσρα καί χάς βλεφαρίδας. 
'Όταν πηδήσουν όλοι -Καΐ πολλοί πολλάκις Επαναλαμβάνουν τό 
πήδημα■ -εύχονται μέ υγείαν καί του χρόνου. Κατά τά δείπνα έπι- 
κρατεί εθιμον, άπά πολλών έτών, νά συγκεντρώνονται συγγενικοί 
καί φιλικού οίκΰγένειαι εις μίαν οικίαν φέρουσαι μεθ' έαυτών φα
γητά, ποτά κ.ϊ.λ, καί συντρώγουν μέχρι καί τών πρωινών πολλά
κις ώρών διασκεδάζουσαι, τραγουδούσα! χορεύουσαι και διηγού
μενα! διάφορα άνέκδοτα. Περί τό μεσονύκτιον βλα τά μέλη ιών 
οικογενειών κάθηνται κάτω εις κύκλον, ό δέ οικοδεσπότης κρεμά τε- 
μάχιον χαλβά στερεού (καρυδένιου) έκ τής οροφής καί γυρίζει κύ- 
κλ<ρ Τ ώ ν  καθημένων. 'Έκαστος τούτων εχων τάς χείρας έπί τών 
νώτων προσπαθεί νά συλλάβη διά τού στόματος τά τεμάχιον τού 
χαλβά τό όποιον δέν εχει τόοην σημασίαν δσην σημασίαν έχει τώ 
παίγνιον τΰΰτο, το όποιον πασαλείφει το πρόσωπον τών καθημέ- 
νυν καί πρσκαλεΐ άτ^λευτήτους-γέλωτος. Άφοΰ συλληφθή όπό Τί
νος ό χαλβάς, τότε ή κλωστή διά τής όποιας ήτο άνηρτημένος 
άνάπτεται και δν μέν καή μέχρι τέλους, αί ύποθέσεις τών οικογε
νειών αυτών καθ’ δλον τό έτος, θ' άποβοϋν ευνοϊκά!, άν πάλιν καή 
μέχρις ένός σημείου «αί σβύσΐ) θεωρείται κακός οιωνός καί θά 
συναντήσουν έμπόόια ε[ς τάς ύποθέσεις των. Εύχονται ϋλοι και 
τοΰ χρόνου μέ υγείαν καί διαλύονται.

Καΰ·αβά Aevii^a

Τήν κοθαράν Δευτέραν τό ώπόγευμα δλος ΰ λαός έξέρχεται εις 
τόν Καλέ (Φρούριον) καί έκαστη οικογένεια ή αμιλος νέων καταλαμ
βάνει μίαν θέσιν έπί ιού γραφικού λόφου. Φέρουν μεθ' έαυτών τρό
φιμα νηστίσιμα, τρώγουν καί διασκεδάζουν. Τούτο εΐναι τά λεγό
μενο κούλουμα τών άλλων πόλεων τής Ε λ λ ά δ ο ς . Έ δ ώ  έπεκράτησεν 
άπό Τουρκοκρατίας άκόμη νά λένωνται «Μπακλά —κιράν» ήτοι 
καταστροφή τών κουκιών, διότι τήν ήμέραν έκείνην συλλέγουν τρυ
φερά φύλλα κουκιών διά νά έχουν ο: διασκεδάζοντες πλήν τών φα
γητών και σαλάτα νηστήοιμον, καθ'δσον τά χρόνια έκεΐνα τής Τουρ
κοκρατίας ή μή τήρησίς τής νηστείας έθεωρεϊτο βεβήλωσις ιερά καί 
δστις έφωράτο τρώγων άρτυμα, έθεωρεΐτο άλλαξοπιστήσας καί
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προύκάλει τήν γενικήν πΐριφρόνησιν. 'Επειδή, λοιπήν, έγίνετο Απο- 
γύμνωΰις τών φυτών τούτων έκ τών φύλλων, όλη ή έορτή ώνομΑσθη 
«Μπακλα κιράν» μέ παραφθοράν«μπακλά—χουράνι», Ή  Εξοδος οτΰΐη 
τών κατοίκων είς τά ψροόριον, ώ; καί ή τοιαΰτη κατά τήν έαρτήν 
τών ΆγίωνΣσράντα, ύπά τάς ούτάς πάλιν συνθήκας, καθ' fjv 
Ανταλλάσσουν αλφητα ή λαλαγκΐτες μέ λάδι, μέλι ή μαρμελάδα, 
έχει τήν Αρχήν της είς Ιστορικόν γεγονός τού τόπου σχετικών μέ τό 
φρούριον καί ή προσωνυμία αύτή τοΟ μπακλά —κιρΑν θά έδόθη σκο
πίμως, ϊνα μή δίδη Αφορμήν παρεξηγήσεων έκ μέρους τών Τουρκι
κών 'Αρχών,

Td χάλνβα τής Π ^ α α π ε ν ή ς  rat> χΛίαετιΰμών

Τήν πρώτην Παρασκευήν τών χαιρετισμών τής Παναγίας αί 
ώνύπανδρσι παρθένοι παρασκευάζουν κάλυκα και τήν έσπέραν κατά 
τήν άκαλουθίαν τών χαιρετισμών άψοΟ διαβασθοΰν ΰπό τού Ιερέως, 
μοιράζονται, άλλά κρατούνται όλίγα καί τίθενται ύπό τό προσκέφα- 
λον τής νεάνιδος ήτις όνειρεύεται, τάχα, ποια θά είναι ή τύχη της, 
Ά λ λ α ΐ  κοσκινίζουν άλευρον είς ϊνα ταψί, τό όποιον τοποθετούν 
κοθ' Βλην τήν τύκτα είς τήν στέγην τής οικίας των. Τήν νύκτα, ώς 
πιστεύουν, οΐ “Αγιοι Θεόδωροι σχηματίζουν έπί τοΟ Αλεύρου τά 
σημεία τής έργασίας τοΟ μέλλοντος συζύγου των όηλ. έάν σχηματί- 
σθή, μέ τήν φαντασίαν των έννοείταί, άροτραν ή σφυρί κ,τ.λ. έξά- 
γουν τά συμπέρασμα ποιος καί tl Ασχολίαν θά Εχή ό σύζυγσς, τόν 
όποιον θά συζευχθοΟν. Αί Αλλοιώσεις τής λείας έπιφανείας τοΟ 
άλεύρου γίνονται έκ διαφόρων αιτίων πλήν σί κορασίδες Αποδίδουν 
τοΰτο εΙς τό ένδιαφέρον τών 'Αγίων θεο&ώρυν.

Πώς drayviJUtcrai 7} άνθτ£ις ίζς id  χοοΰία τής Λεριφερείος

Τήν έναρξιν τής άνοίξεως χαιρετίζουν οί χωρικοί κατά τό Σάβ- 
βοτον τοΟ Λαζάρου ώς έξης : OL μαθηταί τοΰ οχαλείου λαμβάνουν 
άπώ τόν άμβωνα της Εκκλησίας τήν περιστεράν, έπί τής όποΐας 
Αναγινώ σκέτοι τό Εϋαγγέλιον ύπά τοΰ διακόνου καί άφοθ τήν τοπο
θετήσουν έπι κοντού καταλλήλως ΐήν σηκώνουν είς ύψος Αρκετών 
και τοΰτο Απεικονίζει τήν χελιδόνα Περιερχόμ&νοι Επειτα όλας τάς 
οικίας ψάλλουν διάφορα άσματα σχετικά μέ τήν άνοιξιν ώς καί 
άλλα τά όποια ή λαϊκή μαΰσα έπε^όησε. Αί οίκοδέσπσιναι φιλοδω
ρούν είς τούς μικρούς ϊν αΰγόν.

Λέξεις τολικαί Διδνμοχείχον Μι! περίχώοων

Τζιλβέδεις=λέξις Τουρκική πμλιΐογραφηθεϊσα διό τής κοιταλή- 
ξεως εις καί σημαίνει σκέρτσα, Μτουγανίκια=τά γεΰμα τά όποιον
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παρατίθεται έπί «(αία γεννήσει νεογνού, Σημαίνει ίσως τά έπίνί- 
κεια. Νίκος τοΰ μ παυγά—ταύρου, Ά πόρριξε--έπαθε η προύκάλεσε 
άποβολήν προκειμένου περί γυναικός. Μεταφορικές δέ, προκειμέ- 
νου τϊερί χειμένος λέγεται #άπόροιξε ό χειμώνας* δηλ.. ξίθύμανε 
πρωΐμως καί &έν θα έχωμε τοΰ λοιπού βαρύν χειμώνα. Συκαμηνέα^ 
Άσκαμνιά ή ντσυνιαλιά ή μουριά. Ντουνταλιά είναι λέξις τουρ
κική νχσύτ, * 0  καρπός τής μουριάς λέγεται μούρα ή ντόνταλα ή 
ντουντοΟνες ή ζοϋλες διότι εύκολα ζουλίζονται. Άούμαστος™ 
Ά γούμαστος— αίγόμαστος— είδος σταφυλής έπιμήκους καί γευστι
κής. Μεταφορικές προκειμένου περί γυναικός εΰτραφοϋς, λέγεται 
βΑΰτή είναι άγούμαστός*. Νταντάντσες--·λέξις Τουρκική σημαίνει 
συνήθεια «Μταντάτοες ό λαγός ατά λάχανα. Κακοέμαθε. Α χ α 
μνός—κακώς, κακόβουλος, άνοικονόμηίος,'Αχαμνό: =έπίρρημα. Άχα- 
μνά τρώει, δηλ. πολύ τρώγει, άσχημα τρώγει. Άχαμνά τμέχει= πολύ 
τρέχει. Άπκάζω-^άηεικάζω. ·άπό· και εικάζω^-έννοέ, καταλαβαί
νω, μπαίνω ατό νόημά. Άπχασες ; Μπήκες ατό νόημα ; Πουσπου- 
ρ (ζω = λέγ ω  ένός ο τ ’ αύτί. Ψυθιρίζω. Συνοορίζουμει— τά βάζω μέ 
Εναν, Παρεξηγώ. ”Οψιους=^Οφις="Οποιος έχει πρόσωπο συνοφρυω
μένο, Μπουμ πόσα ρους -καρνάβαλος. Ά ρ ά π ς-  Άραψ. Μεταφορι
κ έ ς -  ό καρνάβαλος τ έ ν  Χριστουγέννων. Πρασνίζουμει—οαλιάζο- 
μαι βλέπων όμορφη γυναίκα. Τ( τρασνίζεσει πού ΐή βλέπς ; δηλ, τϊ 
τρέχουν τώ σάλια σου : Κουτσουριάζουμει- · κουτσουριάσκει^κάθησε 
νωχελώς σάν τό κούτσουρο. Τί κουτουριάσκεις κι δέ σκώνησει νά 
δ(ου)λέψ(εις), Καρπό λ ό γ = τό  ό&οντωτό ξύλινο φκιάρι πού γυρίζουν 
τό λαμνί καί όμοιάζει μέ καρπόν καί φάλαγγας χειρός. Γκουλιό- 
πτα=πίττα  μέ κολοκύθι όχι μέ φύλλα άλλά μέ ενα- χονδρό φύλλο 
στρωμμένο κάτω, Άρθ£ΐίζου--άρατίζω- τάν στέλλω σιήν άρά,στήν 
κατάρσ—τόν διώχνω. Σημαίνει καί Εξετάζω Λιμάζω—δεν χορταίνω 
Εχω ά&ηψαγία, άχάρταγος, λίμαγμένος1 έχω λ[μα=-·άχορτασιά. Λι
μάξεις , Παντζαρώ&(η)κο - -χόρτασα πολύ, 'Έπριξα τήν κοιλιά μου 
άπό φαγί. Ντιρλίκουσα, ντιρλίκουοεις- : 'Έφαγα πολύ μέ άπληοτία' 
Ιχει κακή σημασία. Ίκανοποίησις λίμας. Φάοσαα— ψώρα, Νά αέ 
φάη φάουσα, νά μήν ήαυχάζης άπό ξύσιμο. Φάουσα—ταινία, σει- 
ρήτι, άρρώστειο πού κατατρώγει τή δύναμη. Νάοος τοΰ έντερικοΟ 
συστήματος. Καί έδώ είναι κατάρπ^Νά σέ φάη ψάουσα.—ή ταινία. 
Βρόντισα—.-εύρωτίασα, μούχλιασα. Βρόντισαν τά σκόρδα—μούχλια
σαν, Γανιάζω—στενοχωροΟμαι. Πηχ(ζουμει=όμοίως=συγχίζομαι

'Ονοματολογία νφανιιχήζ

Ά ργα λειός— Έργαλειός. Καλάμισμα— μάζωμα στά καλάμια τοΰ
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στημονιού. γ[&ιασμα=^Ισασμα στή διάοτρα -:ίσιώχτρα. άντί=ξύλον 
κυλινδρικόν όπου τυλίγεται τό στημόνι. Δύο Αντιά μεταχειρίζονται. 
Βγαίνει Από τήν λέξιν ένιείνω-=τρσβώ, Απλώνω και τανΰω^τανώ. 
ΜιτΑρια--τά νήματα τά όποια στηρίζονται εις ? ξυλαράκία. Χ ιέν ι=  
όδοντωτά κατασκεύασμα μέ Αγκίδας καλάμου καί περνούν τά νή
ματα τού ατημονιαΟ. Κομπόδεμα=Τό κομπόδεμα τού στημονιού. 
Μασούρι καί μασουριάζω — μαζεύω σέ μικρά καλαμάκια τό ύφΑδι, 
Σαΐτα—τό έργαλεϊο ποΰ περιλαμβάνει τό υφάδι γιά ρίξιμο. Άπλου- 
τά ρ = τό  ξύλο πού στηρίζει τό άντ. τΑ ΰπίσθιο Τό μπρόσθιο λέγε
ται ζάναζου (εις χωρίον Άμόριον), Καρούλια-^τραχαλίες. Πατή- 
τρες — τταΐρΰν καί έναλλάσαονιαι τά μιτάρια, Τσιμπάρια—:εΓδος πή- 
χεως μέ σΐιμπί&ας είς τό άκρον. Τανΰουν το ύφασμα. {Λέγονται και 
πρσγκίδια) μονά ύφάσματα, Βίμίτα, μαρμαροΒίμιτυ, ψηφωτά, καρα- 
μελωτά. Στημόνι λέγεται φελεμένι προφανώς έκ τού έλΑαματος διά 
τού όποίου δένεται τό δέμα Ή  υυσκευασία δηλ, τού νήματος. Ρί
χνουν τό ύφασμα μέ 1 κλωστή στά 6 όηλ. 6 κομμάτια. Τό νήμα τό 
διαπερώμενον Από μιτάρι μέ μιά £ηλιά λέγεται κστυλέται.

ΖΓα ρ ο ι μ  I α  ι

Μαύρου σκλίμ άσπρου σκλί, πάλι σκλί είνει— προκειμένου περί 
Ανθρώπων τών αύτών έλαττωμάτων. Μιά στσύ καρφί, μιΑ στού πέ- 
ταλλαυ— Μιά στού κυυρμί, μιΑ στού κλουνί=γιά τούς Αναποφασί
στους, τούς μή σταθερούς, τούς έπαμφστερίζοντας, Τ ' Αδιρψού μ’ 
τοό τσκΑλ νά βράζ1 κι του δ'κΰ μ’ νά μή σιγΑη Εύχή διά τόν πλη
σίον καί έν&ιαφέρον Αλλά πρώτον 6ιά τόν έαυτόν, έστω καί αν πρό
κειται περί Αδελφού, Τού κισκίνκου (δυνατό) μάτ" γλέπ'(βλέπει) πί
θου ατού βουνό. Τού κισκίνκου τού μυαλό ξαίρ' ούριου τί Θά γίν’ 
δηλ, τό μέλλον — διορατικότης. Ή  κόπα νιαρό (νερά) πίν' κι τού Θιό 
κυττάζ —■ δι* δσους δέν έχουν φιλανθρωπία, οΐκτον διά τούς άλλους. 
Πού πάτει έρμα ; Πώμει νά "ρμάξουμει κι τάλλα=Ανευλάγητα βιό 
Αττοκτηθέν όχι μέ ιδρώτα καί δεν πιάνουν τόπο. Τού ξένου, τούγκα- 
τζόλ' σ ' στράτα τού ξιφορτώνουν=τά ξένα δέν πιάνουν τόπο. Χορ
τάσει ψυίρα βγήκει στού γιακά—Βι" έκείνους πού έπαίρονται διά τά 
όλίγα πού άπέκτησαν. Τούς κούψονς. Κρίμα τού κορίτς κάηκει τού 
πι5ί=άνάρμοστον συνοικέσιον. Ά πάν’ νά φτύσου φτώ τοΰ ΐτρό- 
αουπουμ', Κάϊ* νά φτύσου φτώ τά που&άρια μ'—δίλημμα Φεί&' πού 
5έ μι πειράζ’ χίλια χρόνια νά ζής— έμέ μή πείραζε καί δ,τι θέλεις 
κάμε. "Εφαγες τήν καμήλα φάγε και τήν ούρα—διά ταύς Αναπαμό- 
νοσς καί Αψικόρους. Κάηκα στούν το:ουρμπα φυσώ κι τού γιαούρτ* 
=προαέχω  διά νά μή Αμαρτήσω 6(ς. "Αν όέν ιγκεις νύψ\ δέν άγνάν-
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τιψεις πίσιο άπ' τού φράχτ* ;=^=τόσο άδαής είσαι ; "Άδειες κανάτεις 
πουρδές γιμάτεις=^λόγια πολλά χινρις πρακτικών άποτέλεσμα. Καλή 
πίττα καλά φίλου καρτυράει— τό καλά φέρνει καλά, "Εγινες κοϋλου- 
κίθα στράβουσεις τοΰ κεφάλ'^·;&ιά τους πρωΐμως ύπέρα tp« μένους. 
"Εμαθα να βιλουνίάζω, y. . , Ο  τού μαατουρί μ’^=6μοίως καί άχα- 
ριστίσ. ΆλλοΟ τού όνειρου άλλου τΰ θάμα·· άντίθετα άποτελέσματα 
τβν ένεργειβν, Πάει γιά κέρατα τούν έκουψαν κι τ' αύτιά— πήγε 
ytd πολλά καί έχασε τά όλίγα. Τοΰ καλά τού γκόρτσου (άχλάδι) 
τά τρών τά γρούνια —τήν καλή τή νύφη τά καλά κορίτσι τά παίρνουν 
άνάΐ,ιοι. καί Ανάρμοστοι άνδρες. Κατά μάννα κατά κύρ" έκαμα κι 
γώ Ζαφε Ip’= κληρονομικά της, Τού γκόρτσου ίάχλάδι) πουκάτωάιτ" 
τή γκορτσιά πέφτει—■ κλήρονομτκάτης. Κάργα κσργού&ια κι περιστέρ’ 
περιστερούδια γεννούν άκληρο νομικά της. Σκαμνί μ' πουδάριν επισει 
κρανίτικου στούν τόπου— "Αν έσπασε ένα πόδι τής καθέκλας θά άν* 
ταλλαγή μέ κρανίτικο Βηλ. περισσότερο στερεό. Τούτο λέγεται όσά· 
κίς διαλύεται άρραβών πράς παρηγοριάν. Λύκους τήν τρίχα τ' άλ· 
λ ά ζ ’ , τά χούι τ ’ δέν τ' άλλάζ’—φύσιν πονηρόν μ&ιαβαλλεΐν ού 
ράδιον. TL εΐνει κάβουρας τί tTva τά ζ'μί τ' (ζςι>μάς)=μή προσδο
κάς πολλά άπά έναν άδύνατον, Καρακάξα πού παλοΰκ' σέ πα- 
λούκ’ γιά τούν κώλουτς γιά τά μ ό τ ια τ ς= Ό  άτακτ&ν άπωσδήποτε 
θά τιμιορηθη. Τού γρούν’ κουδούν" κι τήν καμήλα πέτα λλα =ΐά  άνάρ- 
μοστον. Που κάτ' όπ’ τού βώδ' μοσχάρ' ζητβζ=βΓσαΐ Απαιτητικός 
υπέρ τά δέον. Δύο κώλ" σ’ ένα βρακί δέν χώροΰν— τό Αδιαχώρητοι 
καί Ασυμβίβαστον.

Κ  α τ α ρ & ι

Νά φάς τού κιφάλς, νά φάς τούν μπατσάς, νά μή φτάης. κί νά 
σώης, νά σύ φάη φάφους, νά λυσάξ νά λιμάξ, νά μή βρής τάπου νά 
πέης, νά πάς kl νά μή γυρφς νά σύ χπής πανούκλα, νά κουντουρντίκς, 
νά μήν έφιανης καί νά μήν Εσεΐνης, ιά χαμπέρια ς" νά σύ φέρουν.

0 £ £ α * ε ΐ 4 ΐ

Δήγμα σκόλου=φασόλι σπασμένο στά δύο έιιί τής πληγής λίαν 
άποτελεσματικά. Δήγμα λυσσώντος σκύλου=ξύδι, σκόρδο καί πί- 
τυρα καβουρντισμένα έπί τής πληγής. Δήγμα έχί5νης=^Τά ίδιο φάρ
μακο ή άφαίμαξις διά στόματος Ανθρώπου μή έχοντος άμυχάς εις 
τά χείλη καί τό στόμα. 'Επίσης έπί τής πληγής τίθεται τά κεφάλι 
τής ίδιας έχίδνης άν φονευθή. Πληγή διά νίσσοντος άργάνου προ- 
ξενηθεΐσα— Αράχνη (παλκαγκιά) Wav αίμοαταχίκί\. Πρίσματα διά
φορα καί Βοθυήνες (βουζούνια)= Βάτραχος τεμαχισμένος έπί τοΟ 
πρίσματος, τύ όποιον ώριμάζει δσον ποτέ 6ι' οίουδήποτε άλλου
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φαρμάκου. Καθαρισμός πληγής= τι εντάνευρΰ, φυκάν τοΟ άποίου τά 
φύλλα έχουν πέντε νεΰροι. Ψαμμίοσις λιθίασις— βρασμένα μουστά
κια καλαμποκιού μέ λίγη ζάχαρι ώς ιό  τσάι. Διάρροΐα=-στσυμπι- 
σμένη γκουγκουζέλα η φλοιός ροδιοΟ. Κόψιμο μέ μαχαϊρι=στϊαθό- 
λα&ο— λάδι μέ £ν κίτρινον φυτόν. Πόνος στάματος---μοΟρα ΐαΰ Σιάμ 
μαϋρο·—Σάμ — ντουντοϋ. Δήγμα σαρανταπόδαροο— Γιάσμας καί ζά- 
χαρι στουμπισμένα έπίθεμα Χροοίή—σαραλικ— κόψιμο τοϋ μετώ 
που μεταξύ τών Βύο όφρύων καί πότισμα μέ σκορδόξυδο. Πονόμα
τος^—γάλα άνθρωπινό, Τραχώματα ^--ξύσιμο ΤοΟ έσωτερικυΰ τών μα
τόφυλλων μέ φόλα συκής. Πονόματος και τραχώμοιτα— αΰγόφλΰυδρ 
άπά λελέκΐ καί καγκισυζάχαρι στουμπισμένα ’Δλο,φή διά πληγή·— 
λάδι. σαπούνι, ξυσίματα βουζιάς (κουφοξυλιάς) κηρί, μαστίχα 
βρασμένα, λίαν άποτελεσματική. Άνεμάρροΐδου -πληγή μέ φλύκται
νας έξαπλουμένη- μαρσντούδια- φυτά ιών βράχων στουμπισμένα 
έπί της πληγής ή σησαμέλαίον μέ πάσιμα κινάς ή καφέ. Κάψιμο 
μέ φωτιά —μύξα ή ΐουροής φύλλα έπίθεμα- Ύδροπικεΐα=Μ έσα 
αέ καινούργια στάμνα 10 δράμια σιναμική. Πίνουν τό νερά σιγά 
σιγά καί εΐναι άποτελεσματικύ ατό πρώτο στάδιο. Πρίσμα δσθυή- 
νος— μελιτζάνα έπίθεσις έπ’ αότού, εί δυνατόν ψημένη. Χαΐρτζΐκ= 
πάθησις δερματική άγγοΰρι ή φλούδα άγγουριοϋ, λίαν άποτελε- 
σματικόν.

ί  ο λ -ή ψ ε ι ς

1) 'Όταν δεν ζοΟν τά Παιδιά πηγαίνουν τή νύχια καί άφήνουν 
αότά εις τήν έξώθυραν τής έκκλησίας. Ό  πρώτος πού θά εύρη 
αυτά πρέπει νά τό βαπτίση καί πιστεύεται ότι θά ζήση. 2) "Οταν 
ράβουν κουμπί έπάνω στον άνθρωπο πρέπει νά δαγκώνη τά άκρον 
ένάς ένδόμαιός του διότι ράβεται ή μνήμη του, 3) Στά βάσκαμα Βί· 
δεταί κομμάτι υφάσματος τού ανθρώπου πθό βάσκανε καί μέ κείνο 
καπνίζεται ό βσσκσθείς. 4) "Οποιος έχει έλονοσία— θέρμη— θερμα- 
σιά κόβει £να κουρελάκι άπά τά ρούχα tou καί τά κρεμά έξω σέ 
κανένα έξωκκλήσι, 5) Εις τήν έλσνοσίαν ιιίστεόεται άτι θεραπεύε
ται μέ τό πάτημα τής άρκοόδας τών πλανοδίων άρκτοπιθηκοδαμα- 
οτών. 6} Τήν Δευτέραν &έν λούονται διότι βευτεροπαντρεύονται, 7) 
‘Η μαύρη γάτα ΰταν σέ διακόψη τά δρόμο σου δουλειά σου πάει 
πίσω. S) Ή  κόττα άν λαλήση κακό συμβαίνει στό σπίτι. Τό ίδιο καί 
Βταν αόρλιαζη τά σκυλί ή ψωνάζη ή κουκουβάγια. 9) Έ ά ν  σέ Βια- 
κάψη λαγός κακός οιωνός προμηνΰιται. Κακή εκβασις τών ύποθέ- 
σεων. 10) Έ ά ν  σέ Βιακάψη ψεΐ&ι σημαίνει καλάν οιωνόν. Καλήν εκ- 
βαοιν ιών έπιχειρήσεών σου, 1 1 ) 'Όταν λού&ται ή γάτα σημαίνει
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άψιξίν φίλου οικογενειακού, 12) “Αν ττέση βούκα έκ τοΰ στόματος 
όταν τρώγη τις όμοίως σημαίνει άφιξι,ν οικογενειακοί) ψίλου.

Bnpd.ttiiflov γεωργών

"Οταν θέλουν νά διαπιστώσουν άν ή yf] είναι πρόσφορος δια 
σπορών καλαμποκιού, έξάγουν τήν περισκελίδα καί τά έσώρρουχον 
κοϊ δπισς είναι γυμνοί κάθονται είς τό αύλάκι τό σχηματισθέν 
μΐ τά άροτραν καί αν ζεταθή ό πρωκτός είναι κατάλληλος, ή θερ
μοκρασία &ν δχι άναβάλλεται ή σπορά,

Βηφα'ί μέ τβπιπά μΐΰα

Καρυδιάς φύλλα, καρυδιών φλοιός έξωτερικός πράσινος, κυ' 
δωνόψυλλα, κρεμμυδόφυλλα (τσόφλια), τόν θάμνον έχλα διά πορ- 
φυροΰν,

ΤΤαίγνια παιδιών κατά τά; νύκτας τον χειμώνας

1) Ντούμ vtotia πίτυρα. 2) Τσίμ τσίμ πούπουλου ποιουνοΰ χέρ’ 
ε?νι άπ’ άπάν\

Περίεργος δεραιεΐα εττιζωοτίας

'Υπάρχουν μυστήριοι δυνάμεις έπενεργοϋοαΐ καλώς ή κακώς έπί 
άνθρώπων και ζώων; Ό  λαός άπαντά, Μαί! Πιστεύει άκραδάντως 
ότι υπάρχουν και πολλάκις έπικαλεΤται τήν βοήθειαν αύτών διά τήν 
καλήν έκβασιν ιών ύποθέσεών του ή τών έζευμενισμόν τών δυνά
μεων τούτων προκαλουσών άκάμη και θεομηνίας, Οϋτω π, χ. έν πε- 
ριπτώσει πτώσεως χαλάζης οϊ τιρωτάτσκσι υιοί έκάσιης οίκογενείας 
τοποθετοΟν εις τό μέσον τής αύλής τήν πυροοτιά τής έρτίας άντε- 
στραμμένην καί πιστεύουν δτι καταπαύει ή θεομηνία. Πόσαι έπίσης 
προλήψεις καθιστούν τόν λαόν δεισιδαίμονα καί έξαρτοθν τήν ευ
δαιμονίαν ή κακοδαιμονίαν των οί άνθρωποι άπό τυχαία γεγονότα 
ή άπό αυνάντησιν άθώων ζώων κ.τ,λ. Ούρλιασε ιό σκυλί, λέγουν, 
ώρα κακός οιωνός. Έκούιζεν ή κουκουβάγια, κάποιος θά πεθάνη. 
Μέ διέκοψε, λέγουν, τό ψειδι, ή δουλειά μου θά πάη καλά. Μέ έκοψε, 
τό δρόμο ό λαγός, θά γυρίσω πίσω άπό τή δουλειά μου, γιαιι ιό 
άθώο αυτό ζώο. είναι γρουσούζικο, κάτι κακό θά μου συμβη. Μόρια 
ΰσα περιστατικά, τυχαία, μηδεμιαν σχέσιν έχοντα μέ τήν ζωήν τού 
άνθρώπσυ, θεωρούνται ευεργετικά ή καταστρεπτικά. Πόσα συνοικέ
σια μαιαιοΰνται έκ τής άναβολής των διότι δεν πραγματοποιείται ή 
στέψις κατά τά δίσεκτα έτη ! Τοιοΰτα ύπάρχουν πολλά και θάάπο- 
τελέαουν όλοκλήρους πραγματείας. Ό  λαός προσωποποιεί έπίσης
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και διαφόρους έπιδημικάς άσθενείας, Φαντάζεται αύτάς ώς γυναί
κας. αί όποϊ°α όργίζονται καί έπιδροΰν καταστρ&τττικώς είς τόν άρ
ρωστον, Ή  μητηρ τού άσθενοΰς τέκνου έκ τής νόσου ευλογίας 
ώναρτα είς τήν έζώθυραν κουλούρι γλυκύ διά νό φάγη και άναρ- 
ρώση ταχέος τό ώσθένηΰν τέκνον της. Ή  οικογένεια, ή όποια έχει 
ίλαριώντα τέκνα 6έν ιταρασκευάζει φαγητών έκ κρέατος ή όσπρίων 
φανταζομένη δτι Βυοαρεστειται ή ίλαρά έκ τών ώσπρίων καί τό άρ
ρωστον τέκνον θά εχη Εξανθήματα όμσίάζοντα μέ τά όσπρια. Μή
πως ό λαΰς και σύιή άκόμη ή έκκλησία δέν παραδέχεται ιήν βα- 
σκανίαν καί προβαίνει 6 μέν λαός εις διάφορα είδη θεραπείας ή 5έ 
έκκλησία είς έξορκισμοΰς δι’ άναγνώσεως ώρισμένων εύχών ; ’Αλλά 
παρεσύρθημεν, όμολογοΰμεν, και έζετράττημεν τού πραγματικού θέ
ματος. τής θεραπείας 6ηλ, τής έπιζωοτίας. ίζΓναιτφδντι περίεργος ή 
φαντασία τρύ λαού σχετικώς μέ ιήν άοθένειαν τών ζώων, όσον πε
ρίεργος ήτο καί είναι άκόμη ή θεραπεία αύτών. Κοαά τάς περιπτώ
σεις έπιζωοϊΐών μετεχειρίζοντο πρώτον τά Ιατροσόφια καί έξω- 
τικάς θεραπείας καί απσνιώτατα κοιΐέφευγον εις τήν έπιστήμην, ήτις 
είρήσθω, (ή κτηνιατρική) έσπάνιζε τελείως είς τά μέρη αυτά. Άπε&ε- 
κατίζοντο άγέλαι όλόκληροι βοοειδών καί ποίμνια προβάτων κατά 
τά πολύ έγγΰς παρελθόν καί μόλις τώρα ήρχίοε κατανόησις τής έπι- 
στημονικής έπεμβάσεως είςτά άρρωστα ζώα, Είς τήν παροθσαν μι
κρόν πραγματείαν θά περιοριοθώμεν είς τήν θεραπείαν μιάς μόνης 
νόσου τών ζώων τής καλούμενης έ&ώ καραγιανίκ, ήτοι τού πνευ- 
ματάνθρακσς- Νόσος λοιμώδης, έκ τής όττοίας έν μιφ στιγμή τό 
ζώσν θνήσκει έξ ύφηλού πυρετού, λώγφ ΐϊαθήσεως τού αναπνευστι
κού συστήματος ή καί τοΰ έγκεφάλου, Περίεργος, τφ οντι ή θερα
πεία ύπό τών χωρικών κατά τό έγγύς παρελθόν, τόσον, ώστε, νά 
καταντά άπίστεοτος ή μύθος. Ή μεΐς αφηγούμεθα τόν τρόπον τής 
θεραπείας καί παρακαλοΰμεν νά μάς έπιτρέφσυν οί άναγνώσταί νά 
εχτομενέφεκτικότητα ώς πρός τό άποτέλεσμα τής θεραπείας. Μέ τήν 
έκ&ήλωσίν τής άσθενείας, δύο άνδρες τοΰ χωρίου κατά μίαν νύκτα, 
κατά προτίμήσιν άσέληνον, λαμβάνουν ζεύγος βοών υγιών, ζευ
γνύουν αύτώ είς τό άρστρον καί δι' αύτού χαράσσουν αύλακα πέριξ 
τού χωρίου σημαίνοντα δπ ή άσθένεια &έν δύναται πλέον νά είαέλθη 
ύπερπηδώοα τό φανταστικών ύχυράν, Άφινουν μίαν μόνον είσοδον 
είς σημειον κατάλληλον τοΰ χωρίου καί έκεΐ ακάπτοντες σχηματί
ζουν μίαν ύττάγειον σήραγγα 3—4 μέτρων, έχουσαν είσοδον καί 
έξοδον, μέ ύφος 2—3 μέτρων, ώστε νά δύναταΐνά διέρχηται Βιΐ αύ· 
τής άνέτως άνθρωπος καί ζώον. Ειδοποιούν κατόπιν τό χωρίον νά 
σβόοη τάς πυράς των έστιών καί έψιστούν τήν προσοχήν πάντων
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διά τοΰ πρώτο γύρου (κεχαγιά) να μή με(νΓ) πουθενά σπίνθήρ. Έισ 
βάλλουν κατόπιν οί δύο αύτοί άνδρες τά ένδύματά ΐιϋν καί έν Ά δα- 
μιαία περιβολή προσιρίβουν δύο ςηρά ξύλα εύφλεκτα, μέχρις ότου 
άναπτυχθή καΰσις. 'Εάν δεν πραγματοποιείται ή άνάφλεξις, τότς 
σημαίνει, &ti κάποια οικοδέσποινα έξ Απροσεξίας Αφήχεν άνημμένον 
κώρβουνον ή σπινθήρα είς τήν στάκτην καί ειδοποιούνται πάντες νά 
έπιοτήσουν τήν προσοχήν των πράς άνακΑλυψιν τής διαλαθούοης 
πυράς. 'Εξακολουθούν τήν προστριβήν καί μώλις Αναφλεγοΰν ΐά  
δύο ξύλα, έχοντες καί άλλα τοιαΰτα πολλά, άνάπτουν πυράν είς 
τήν είσοδον τής σήραγγας, Τήν πρωίαν πρά τής Ανατολής τοΟ 
ήλιου διαμηνύουν εις τά χωρίον διά τοΰ πρωτσγόρου νΑ έξέλθουν 
διά τής σήραγγας ίκείνφς δλο! οί ffvfyjioiroi καί τά ζώα καί Αφού 
συντελ&σθή ή Εξοδος Αρχίζει ή θεραπεία ώς έξής ί "Εκαστος χωρΐ' 
κώς δδηγεί τΑ ζώα του εις τήν είσοδον τής σήραγγος σί δύο δέ άν' 
δρες, ένδεδυμένοι ήδη, λαμβάνουν 5αυλήν άνημμένον καί κατά προ- 
τίμησιν Ανά Ενα τών δυο προστρ.φθέντων ξύλων, ίστάμ&νοι δέ άντο 
σιοίχως προξενούν εις τούς γλουτούς τοΰ ζώου 5ιΑ τοΰ Ανημμένου 
δαυλοΰ έγκαύματα άπδτε εισέρχονται εις τήν σήραγγα καίέκεΐθεν είς 
τό χωρίον, ΆφοΟ συντελεσθή ή θεραπεία αϋτη. είς τά πρωτότυπον 
λοιμοκαθαρτήριον, αί Αγέλαι είναι πλέον έλεΰθ&ραι νά έξέλθουν 
όποθενδήποτε πρός βοοκήν, άπαλλαγεΐσαι,. ώς λέγουν, τής νόσου. 
Εΰρέθην εις άλλο μέρος καί εΤδον [δίοις όμμασιν άλλην θερα
πείαν τής νόσου Α π ίσης περίεργον, Εΐς ειδικός άνθρωπος τής περι
φέρειας. μεμυημένος, τάχα, είς τά μυστικά τής διά μαγείας θερα
πείας τοΰ Καρά - γιανίκ καί δυνΑμενος, δήθεν, αύτός μόνον νά 
βλέπη τήν νόσον, περιφερομένην, μέ μορφήν τέρατος, είς τά βουστά
σια καί τΑς μάνδρας, έπίμελώ; έρευνά αΰτά κατά τάς έσπε- 
ρινάς ώρας, καθ' Κς τά ζώα εύρίσκονται ένιός αύτών καί πυροβο
λεί ψονεύων, τάχα, τήν νόσον, αήτός δέ κεΐται. έκτάδην φοβισμένος 
ίκ τής Απαίσιας όψεως ούτής, 'Υποδεικνύει έπειτα to μέρος δπου 
ΐπυροβόλησε, έρευνά ό οίκοκύρης καί εύρίσκει είς τό σημεΐον έκει-· 
νο αίμα πολτοποιημένοι, δείγμα δτι έφονεύθη ή νόσος. Είς άντάλ- 
λαγμο τής παρασχεθείσης ύπηρεσίας του λαμβάνει όρνιθα μαύρη ν 
και έλάχιστα χρήματα διά τά έξοδα τής κίνήοεώς του, Έπέμενα 
προσωπικώς παρά τώ άν&ρώηφ τοΰτω καί κατάφ9ωαα νά τόν πείσω 
δτι 6έν ήτο τίποτε άλλο παρά σκηνοθεσία πρός θεραπείαν, δήθεν, 
τής νόθου. Προκειμένου περί προβάτων, προσβαλλόμενων ύπό τής 
αύτής ώς άνω Ασθενε'.ας, ή θεραπεία γίνεται κατ' άλλον τρόπον, 
ίπίσης περίεργον. "Αν είναι καλοκαίρι, καί συνήθως τό καλοκαίρι 
παρουσιάζεται ή έπιδημία αϋτη, δύο άνδρες τοΰ χωρίου, άφοβοι καί



A. M ANJKA, A i δασκάλου2S2
έξηοκημένοί, μεταβαίνουν καθ' ήμέραν είς τήν κτηματικήν περιοχήν 
άλλου γειτονικοί) χωρίου, Εως άτσυ συλλάβουν φεΐδι, τά όποιον το
ποθετούν έντάς κυτίου. Διά τού κυτίου τούτου αημειαΰν είκονικώς 
έπΐ πάντων τών προβάτων τά σημείον τοΰ σταυρού Επί τής ράχεώς 
των. Αψοΰ σταυρωθούν άλα τά πρόβατα τοΰ χωρίου, μεταφέρουν 
πάλιν τά φεΐάι εις ί> αημεΐον ουνιλήφθη καί τό άφίνουν Ελεύθερον. 
Πιστεύεται άτι τό φεΊόι άφήοεοε Εκ ιών προβάτων τήν άσθένειαν. 
5l0 νά μεταόοθή αοτη είς τά πρόβατα τοΟ γειτονικού χωρίου. "Ηδη 
αί χοιούτου είδους θεραπεΐοα ήρχισαν νά Εκλείπουν, διότι καί ή 
πνευματική στάθμη τών κατοίκων άπώ 30ετίας καί πλέον ήρχισε νά 
σημειώνη άνοδον.

ΣΜΜ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.— "Ηδη τά άρμόδιον ' Υπουργεΐον Γεωργίας 
Εφοίρμόζει όιά τών κτηνοτροφών καί λοιπών άρμο&ίων ύργάνων του 
Ε πιοτημονικάς μεθόδους. Εμβολιασμούς κλπ. πράς πράληψιν καί θε
ραπείαν τών έπιζωοτιών.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ L ΠΑΝΝΑΚα ΚΗΣ

Τύ «θρακικάν Κέντρον» μέ ιδιαιτέραν θλίψιν καί Ειλικρινή συγ- 
κίνηοιν, πενθεί ιόν Απρόοπτον θάνατον τοθ ΐνθουσιώΒους «μα 8έ 
καί πολυτίμου συνεργάτου αύτοΟ Γεωργίου 1- Γιαννακώκη. Ό  Αεί
μνηστος, σοφός διδάσκαλος, Βιεχρίνετο Βιώ τήν πολυσχιδή καί αχρως 
έ&νωφελή Βράσίν του, τήν όποιαν Ανέπτυξαν έν τή ιδιαιτέρά αύτοΟ 
πατρίδι, Θράκη, άλλά καί &ιά τήν Ακ^ματον φιλσπονίαν του
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πρός όγκώδη συγγραφήν έπϊ θεμάτων, έχόντον σχέσιν μέ τήν άπο- 
λεσθεΐσαν καί άλησμόνητον κοινήν μας πατρίδα, τής όποίας ύπήρξε 
γνήσιον τέκνον καί φανατικής λάτρης.

Έγεννήβη, έκ Θρακών γονέων, τό Ίβ71, είς ιό  χωρίον Ίντζέκίοϊ 
(Νεοχώρισν) τής περιοχής ΡαιδεστοΟ, παρά τάς δυτικός κλιτύας τς>0 
ΊεροΟ ’Όρους, άπεβίωσε 6έ έν Αθήναις, είς ήλικίαν 83 έτών τήν 
5ην ’Οκτωβρίου 1959 'Ολόκληρον τών βίον αότσΟ ήνάλωσεν εις τήν 
ύπηρεσίσν τής παιδείας καί rod Έθνους. Μετά τά πρώτα γράμματα, 
τά όποια έξέμαθεν εις τό σχολεΐον τής γενετείρας του, είσήχθη εις 
τήν Ελληνικήν Σχολήν Ραιδεστοΰ, έκ τής όποιας άπεφοίτησεν όρι
ο τεύσας, τό 1380 Έ ν  συνεχεία ίνεγράφη είς τά Δι&ασκσλεΐον Θεσ
σαλονίκης, ιό  καί μετέπεπα Σερρών, όπου καί άπεπεράτωσε τιίς 
σπουδάς αϋτοΰ, έν Ετει 1391, άριστεύσας καί πάλιν. Έδίδαζε τό 
πρώτον έπί συνεχή έτη είς τήν Σχολήν Ραιδεστοΰ, κατόπιν είς Καλ- 
λίπολιν καί έκ νέου είς Ραιδεστόν, κατά καιρούς δέ καί διά βραχέα 
χρονικά διαστήματα είς Κωνσταντινοόπολιν, Μαγνησίαν Μ. Άοίας, 
είς Κωνοτάντζαν Ρουμανίας, πολλάκις καί ώς διευθυντής τών σχο
λών. Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν διωρίσθη είς τό Γυμνά- 
σιον Βερροίας, όπου έ&ίδαξεν Ελληνικά καί Ιστορίαν, είς Κόρινθον 
έν τη Σχολή όρφανών Έλληναπαί&ων τής ‘Αμερικανικής Περιθάλ- 
ψτως, είς Ώρωπόν κσί τελευταίως είς ΣΟρον, όπου παρέμεΐνε μέχρι 
τοΰ θανάτου του, Άπεχώρησε τής ύκηρεσίας συντσξισδοτηθεις, άφσϋ 
είργάσθη έπι 40 καί πλέον έτη. Πάμπολλοι είναι έκεϊνοί έκ τών μα
θητών του, ο Γανες γαλουχηθέντες ύ π 'α ϋ το ΰ  μέ τά έθνικά ίδεώόη, 
διέπρεφαν, κατά καιρούς, είς όλους τούς τομείς. Τινές μάλιστα έξ 
αυτών άνηλθον καί είς τά ϋπατα άξιώματα τής Πολιτείας. Οί έπι- 
ζώντες, μετ’ εϋλαβείας κσί εύγνωμοσύνης, άναφέρουν τό όνομά του,

Ά λ λ ’ ώς έλέχθη και ανωτέρω „ ό Γεώργιος Γιαννακάκης, δέν 
ήρκεϊτο άπλώς καί μόνον είς τήν εΰσυνείδητον έπιτέλεσιν τών διδα
σκαλικών αυτού καθηκόντων. Γολβα νΐζΰμενος άπό τό όραμα τής 
«μεγάλης ίδέας^, πρός τήν όποιαν ήτένιζεν οόχί ώς ρωμανικός 
νοσταλγάς περασμένων μεγαλείων, άλλ" ώς Έ λλην πατριώτης, ήτσ 
έτοιμος, άνά πάσαν στιγμήν, νά ϊυμβάλη έργτρ καί έν τώ μέτριρ τών 
δυνάμεών του. είς τήν άπελευθέρωσίν τών ύποδούλων Ελληνικών 
χωρών. Συγκεκριμένως, μέ κίνδυνον, όν διέτρεχον πάντες. οί κατά 
τήν]έποχήν έκείνην άνσλσμβάνοντες έθνικάς άποστολάς, άπεδέχθη 
πρότασιν τής Μητροπόλεως καί τοΰ Προξενείου Ραιδεστσΰ όπως πε· 
ριο&εύση διά τήν συλλογήν υπογραφών διαμαρτυρίας κατά τής αύ- 
θαιρέτου ένεργειας τής Τουρκικής κυβερνήοεως όπως στραγγαλίση 
καί έξαφανίση τά προαιώνια προνόμια τής Εκκλησίας και ταΰ Γέ-
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νους, άτινα οί κατά καιρούς Σουλτάνοι είχον. &1* έπισήμων πρά
ξεων και οχυρώσει. Έτσξείδευσε συνεπώς μέ μυστικήν Αποστολήν 
καί μ£ Εγγραφον ώς 'Επιθεωρητής τής Έκπσιδεύσέως εις τάς περι
φέρειας τών Μητροπόλεων Γανοχορων, Μυρίΰφύτου, Περιστάσεως, 
Καλλίπόλεως, ΜαΒύτου, ΔαρΒανελλίων, καθώς καί εις τάς περιοχάς 
Ραιδεστοΰ (Χαριούπολιν, Μακράν Γέφυραν, Μάλγαρα, Κεσσάνην 
κλπ.), Βπσυ έξεδό&ηοαν ψηφίσματα τών τοπικών κοινοτικών παρα
γόντων καί ‘Αρχιερέων ή Αρχιερατικών Επιτρόπων, Βι* ών έξεφρά- 
ζετο ή Βυοφσρία τού χριστιανικού κόσμου Βιά τήν τοιαύτην πρός 
κατάργησιν τών προνομίων πρόθεοιν. Ώ ς  είναι γνωστόν, οί τότε 
Οικουμενικοί Πατριάρχαι Ιωακείμ καί Γερμανός άντετάχθησαν 
σθεναρώς ύπεραμυνθέντες τών πσονσμίων, ό τελευταίος μάλιστα 
Βιά toy κλεισίματος τών Εκκλησιών, καί έπέτυχον νά διατηρηθή τά 
έκκληοΐαστικόν καθεστώς, Τά κατοχυρωμένον Βιά φιρμανίων, Ό  Γιαν- 
νακάκης μέ τήν πατριωτικήν του Βράοιν, ώς Απεσταλμένος είς τάς 
άνω περιοχάς. έξεπλήρωσε τήν Αποστολήν του καί Ελαβεν άρμο&ίως 
ευαρέσκειαν. Α λ λ ά  καί όταν εόρίοκετο είς Μαγνησίαν τής Μ. 'Α 
σίας, ώς διδάσκαλος, κατ' έντολήν τοΰ Έλλην, Στρατηγείου τής 
13ης Μεραρχίας, παρέσχε πολυτίμους ώπηρεσίας είς τόν Ελληνικόν 
Στρατόν, άναμιχθείς είς τήν όργάιωσιν δικτύου μυστικών πληροφο
ριών άπό Μαγνησίας μέχρι Φιλαδέλφειας καί Πανόρμΰυ. Διά τήν 
τοιαύτην ύπηρεσίσν τσυ τό Στρατηγεΐον Βιά τοΰ άπό 26 Ιουλίου 1919 
πιστοποιητικού Αναγνωρίζει τΑς παρασχεθεί σας υπηρεσίας καί συνί- 
στά εις τάς κατά τόπους Αρχός νά διευκολύνουν τά έργον του. 
‘Ωσαύτως κατά τήν θλφεράν έκρίζωσιν τοΰ πληθυσμού καί έκκένω- 
Οίν τής πατρί&ος μας Άνστ. Θράκης, μέ συντριβήν καί αύθορμήτως 
περιώΒευσε τάς περιοχάς τών έκπατριζομένων καί ένεθάρρυνε, βοη- 
θήοας έν τώ μέτρω τών δυνάμεων του, δΓ έκθέσεως πρώς τάς οίκίίας 
Μητρσπόλεις καί περιγραφής τού Οργανωμένου τότε Βιωγμοϋ τών 
Θρακών, Ό  Αείμνηστος Γεώργιος Γιαννακώκης, εχων ώς κύριον έρ- 
γον ιήν παιδαγωγικήν καί έκπαιδευτυκήν μόρφωαιν τής νεολαίας* 
έπιτυχώς καί μέ αύτοθυοίον έπετέλεσε τά καθήκοντώ του, ώς ευσυ
νείδητος καί φιλόπονος έκπαΐδευτικός λειτουργός. Α λ λ ά  ή μεγάλη 
Αγάπη του πρός τήν πατρίδα Θράκην τών παρώτρυνε, μετά τήν συν- 
ταξιοΒάτησίν του, νά έπιδοθή άκαταπονήτως εις τήν έρευναν, μελέ
την καί αταχσαλόγησιν τών άφορώντων τήν Θράκην, οϋτω Βέ. αστέ- 
γραψεν Αξιέπαινους πραγματείας ΐκ χιλιάδων σελί&ων, έξ ών τά 
*θρακικάί έδημοσίευσαν εις τόν 25ον κο:ί 30αν τόμους των : c 'fo io - 
ρίαν τής Θράκης κατά τήν Τουρκοκρατίαν* καί ΐ'ίστορίαν τής Θρά
κης—■ 'Αρχαίοι Χρόνοι».
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Μετά ιόν θάνατόν του έγκαιέλειψεν άνεκδότους μελέτας, πάν
τοτε περί Θράκης έπί Βυζαντινής έποχής ώς καί άξισλόγους πραγ
ματείας tou περί γεγονότων καί θρακικών έθίμων, άτι να Επίσης τά 
θρακικόν Κέντρου θά φρουτίση νά φέρη είς τήν δημοσιότητα, Οί ώς 
άνω δύο τόμοι τών «θρακίχών*, εις τάς 300 Εκαστος σελίδας του. 
καΓαόειπνάοαν τήν συγγραφικήν ίψεοιν  καί τήν Επιμελή έτι\ Ετη 
ένασχόλησιν τοΰ έκλιπόντος Βιδαοκάλσυ, δστις δύναται νά κατα- 
λάβη τιμητικήν θέσιν μεταξύ τών έθνικών διδασκάλων τής πα· 
τρίδσς μας, Τώ θρακικών Κέντρον έτίμησε ιόν Γεώργιον Παν να- 
κάκην διά τής άνσκηρύξεώς του ώς έττιτίμσυ μέλους, συμμετέσχεν 
είς τήν θλΐψιν τής οίκργενείας του, πρός ήν άπέστειλε συλλυπητή
ρια, άντεπροσωπεόθη κατά τήν ήμέραν τής κηδείας ύπό έπιτροπής 
έκ μελών τοΟ Δ. Σ. καί Εξ όνόματος τής Διοικήσεώς του κατέθηκε 
στέφανον, Ή  μνήμη τοΰ ΐκλιπΰνιος σεβαοτοϋ διδασκάλου καί συγ- 
γρσφέως θά ιίαραμεινη άλησμόνητος μεταξύ ιών 'Ελλήνων διανο
ουμένων τό δέ παράδειγμά του, ιής έπί αειράν δεκαετηρίδων δρά· 
σεώς του, τυγχάνει άξιομίμητον καί θά Εξαίρετοι πάνιοτε παρά 
τοΟ θρακικοΰ Κέντρου, τών πολυπληθών μαθητών του, τής ύλάτη- 
τος ταϋ θρακικοθ κόσμου καί όλων τών δμογε'.ών, οιτίνες ηϋτύχη- 
σαν έκ τοΰ σύνεγγυς νά τάν γνωρίσουν καί τά Εκτιμήσουν τά άξιο- 
θαύμαστόν έργαν τοα



Κριτικοί κ α \  σχόλια τύν Άδηναϊκϋν καί Επαρχιακών 
εφημερίδαν διά τάς Εκδόσεις τών «Ορσκικύν».

ΠαραθΕτομεν κατωτέρω κείμενον δπερ Εδημσσιεύθη είς τάς Ε- 
φ·τ|μ.Eplfecsς τών Α θηνώ ν: «Ελευθερία», «Εθνικός Κήρυξ», α" Αθηναϊ
κή», 5ίς, «Εστία» καί «Προσφυγικός Κόσμος». Θεσσαλονίκης : «Μα
κεδονία», «Ελληνικός Βορράς» καί ?Φώς». Κ αβάλας: «Ταχυδρό
μος* καί «Πρωινή». Δράμας: «Πραΐνός Τύπος». Κομοτινής j «Κομο- 
τινή* καί Άλεξανδρουπόλεως : «'Ελεύθερη Θράκη»;

«ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ. Έξυκλοφόρησε παρά τοΰ θρακικοΟ Κέντρου ό 
30ός νέος τόμος τοΟ γνωστού [οτσρικοΰ, Επιστημονικού καί λαογρα- 
φικοΟ περιοδικού του τά «θρακίκά». * 0  τόμος οδτος. είς τάς ύπερ- 
τριακοσίας σελίδα<: του, μέ έπιμελημένην καί πολυτελή ΐμψάνίοιν 
καί μέ συγγραφέα τόν κ. Γεώργιον Παννακάκην, πραγματεύεται 
περί τής 'Ιστορίας τής Θράκης (’Αρχαίοι Χρόνοι) άπό τής Μυθικής 
έποχής 1500 π X. μέχρι 330 μ.Χ· τής άνακηρύξεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως ώς πρωτευούσης τού Ρωμαϊκού Κράτους (μετά χάρ
του πρωτοτύπου καί άνεκ&ότου). Ή  προσπάθεια αΰτη τοΟ 
ΘρακικοΟ Κέντρου, Βπερ συνεχίζει μέ ταχύτατον, άνευ προη
γουμένου, ρυθμόν, τάς περί Θράκης Εκδόσεις του, τυγχάνει Επαι
νετή καί ιδιαιτέρως άξια προσοχής, ϊοοούτΐρ μάλλον καθόσον, μέ 
συγκεντρωθεί σαν ύλην άρχίζει τάς Εκδόσεις δύο νέων τόμων, πάν
τοτε έκ 300 σελίδων, μέ θέματά : «Έπίοκοποι— Λόγιοι ’Επίσημοι καί 
Μεγάλοι άν&ρες τής Επαρχίας Ήρακλείας» καί «Ή  Ιστορία τής 
Παιδείας Διδυμοτείχου καί περιχώρων Επί Τουρκοκρατίας άπό ΐοΰ 
1778 μέχρι σήμερον*. Έ ξ  άλλου εύοίσκεται πρύς αυμπλήρωσιν καί 
ύλη διά τόν 33ον τόμον περί «Αύδημίου», «Πολιορκίας Άδρίανουπό- 
λεως» κλπ. κατ' αότάν δέ τόν τρόπον, ή Εντός τής τελευταίας τετρα
ετίας κυκλοφορία 10 τόμων έκ τριοχιλίων σελίδων, θά ώποτελέση 
πραγματικόν άθλον έκτυπώοεως κοί περισώσεως τών πνευματικών 
θησαυρών τής άρχαίας καί νεωτέρσς Θράκης».

Διά τό έργον τοΟ Γ. Γιαννακάκη έκτός ιών άνω δημοσιευμάτων 
τών διαφόρων Εφημερίδων ’Αθηνών και δ .  *£\λάδος, παραθέτομεν 
έν συνεχεία καί Επιστολήν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Άλεξανδρουπό- 
λεως κ κ. Ιωακείμ καί Θά άκολουθήση προσεχώς καί κριτική τοΟ 
ΠρωΘιερέως Αμερικής Καλλίμάχοίκ
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« Β Α Σ ίΛ Ε ίΟ Γί THE ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΐΣ ΑΛΕΞ ΠΟΛΕΩΣ

' Έ ν  Άλεξ^πόλει τξ) 1Bj| Φεβρουάριου 1959
Έριΐιμε καί Αγαπητέ φίλε κ, Φ. Μσνρυηλίδη,

Μετά μεγάλης χαράς ελαβον τούς λίαν φιλοφρώνυς καί τιμητι
κ έ ς  άποσταλένιας μοι δύο τόμους ιών «θρακικέν* καί ευχαριστώ 
θερμώς, υμάς τε καί τήν Διευθύνουσαν Επιτροπήν ΐοΰ θρακικοΰ 
Κέντρου. Εϋχομαι όλοψύχως βπως αυτή έξακολουθήση τό Αξιόλο
γο ν εργον της καί τήν ϋφ' ύμών χαραχθεϊσαν ευεργετικήν πορείαν, 
συνεχίζουσα Απροσκόπτως τήν Εκδοσιν τών «θρακικών» πρός δια- 
φώτιοίν τών Απανταχού Ελλήνων, ιών νοσταλγούντων τήν παλίνό- 
στησίν των εις τήν Αλησμόνητοι καί γλυκυτάτην μας πατρίδα δά
κ ρ υ ζ ε  κ τον θρΛκην,

Μέ Ιδιαιτέραν εΰχαρίστηοιν άνέγνωσα τόν ίκΧτκτόν σκαπανέα, 
τόν άκαταπόνητον καί Αφανή διδάσκαλον καί άριστον παιδαγωγόν 
Γεώργιον ΓιαννσκΑκην, τόν μέ φιλοπονίαν, ού τήν τυχοϋσσν, καί 
έπιμονήν Αφάντασιον συγγράψανίπ τός τριακοσίας σελίδας περί 
Θράκης, Από τής ήμέρας τής άλύσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
1453 μέχρι τοΟ 1922.

Συγχαίρω θερμώς τών μέγαν ούιόν διδάσκαλον τής γενετείρας 
Σας Ραιδεσιοΰ, Αλλά και ύμας τόν σχώντα τήν εότυχίαν νΑ εΐσθε 
μαθητής ταυ καί νά τιμήσητε αυτόν διά τής Βημοοιεύσεως μίας τοί- 
αΰτης άξιολόγου πραγματείας, ήτις τόσην Ανακοΰφισιν θά προυξέ- 
νηοε εις τοΰς Αγαπητούς συμπολίτες μας θρΑκας δσον καί είς έμέ 
κατά τήν άνάγνωσιν αΰτής.

Μετ' άγάπης πολλής καί έξιδιασμένης τιμής 
Ευχέτης φίλος καί διάπυρος πρός θεόν

+ Ό  ’Αλέξανδρου π ο λε«ς  ΙΩΑΚΕΙΜ».



Κληροδότημα 6Γ άπορους κορασίδας του αειμνήστου
Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Ιτρηνοπούλου.

Μεταξύ τών πολλαπλήν καί ποικίλων άπαοχολήσεων τοΰ Θρα· 
κΐκοΰ Κέντρου περιλαμβάνεται καί τό ώς άνω κληροδότημα* Ούτως 
6 έκ Θράκης ύπέροχός Ιεράρχης Μητροπολίτης θυατείρων Γερμα
νός Στρηνάπουλος ε(ς τήν έν Λονδινω κάτατεθεισαν διαθήκην του, 
μεταξύ άλλων κληροδοτημάτων, καιέλιπεν εις μνήιιην τής αδελφής 
του Κασσάνδρας Στρηνοπούλου, είς τό θρακικόν Κέντρον, οΰανος 
ύπήρξεν ένθουσιώδης θιασώτης καί μέ κολακευτικούς πάντοτε λό
γους έγκωμιάζων τήν όράσίν του Σωματείου μας, κληροδότημα έκ 
1500 ’Αγγλικών λιρών, ΐνα έκ ιών τόκων των πμοικοδοτοΟνιαι πτω
χοί νεάνιδες, καταγόμενοι έκ τής ιδιαιτέρας του πατρίδας Δελλιώ- 
νες (έπαρχίας Σηλυβρίας Άνατ* Θράκης}, μετά τήν έπίοημον τέλεσιν 
τών γόμων των, Τό θρακικάν Κέντρον, έν τη έπιθυμία του όπως έκ- 
πληρωθη ναμίμως καί κατά γράμμα ή τελευταία Οέλησις τοΰ διαθέ
του, κατέγινεν άπύ τοΟ θανάτου του, μέ συνεχή άλληλογραφίαν και 
μέ προαωπικάς έν Άθήναις συνομιλίας μετά τοΰ νέου Μητροπολίτου 
θυατείρων κ.κ. Άθηναγόρα καί μετά τοΰ έκτελεστοΰ τής διαθήκης 
διακεκριμένου έν Λονδίνω δικηγόρου κ, Κολόμβου, διά τάς λεπΐομε- 
ρείας τοΰ κληροδοτήματος τούτου, Οϋΐως είσέπραξε τήν πρώτην 66- 
αιν τών τόκων καί ένέκρίνε όπως διά ποσού 15.000 δραχ. προικαδο- 
τηθώσι τρεις πτωχοί κορασίδες δια 5.000 δραχ* έκώστη. Πρός τόν 
σκοπόν ιοΰτον παρέστη άνάγκη Ϊνα διορίση, πρός τοπικήν κατάλλη
λον έρευναν, τριμελή έπιτροπήν, Οπό τήν Προεδρείσν τοΰ Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου Φιλίππων καί Νεαπόλεως κ.κ* Χρυσοστόμου έν 
Καβάλα, καθώς καί δύο έγκριτων Θρακών, τών κ. κ. Κυριάκου Βσ- 
φείδη καί Γεωργίου Τσιρπινάκη. ώ τελευταίος τών όποιων έκ Δελ· 
λιωνών. Ή  έπιτροπή αϋτη δΓ έπανειλημμένων δημοσιευμάτων είς 
τόν τοπικόν τύπον Καβάλας καί γενικώς Β* "Ελλάδος, κατήρτισε, 
έπί τή βάαει καθορισμοΟ προσόντων, πίνακα προσώπων μετά τών 
άναγκαίων καθ’ ύπόδειξιν πιοτοποιητικών, Ϊνα έξ αόιών, κατόπιν 
έπιμελοΰς έξακρφώσεως, γίνη ή εκλογή τών καταλληλότερων πρός 
προικοδότησην, κατ' είσήγηοιν τής ώς άνω ύπσετπτροπής Καβάλας 
καί τελικήν ξγκρισιν τοΰ υπευθύνου έν Άθήναις ΘρακικοΟ Κέντρου, 
Οΰτω κατόπιν κοπιώδους πμοπαρσοκευαστικής έργσαίας καί άλλη* 
λογραφίας μεταξύ τών προσφύγων Αελλίωνών, τής Μητροπάλεως 
Καβάλας καί τοΰ ΘρακικοΟ Κέντρου, έπετεύχθη ή πρώτη προικοδό
τησή διά τό 1957 τής Φωτεινής Ζήση τοΰ Χουρμούζη και έχορηγή- 
θηοαν είς αϋτήν έναντι άποδείξεως <αί τής νομίμου ληξιαρχικής πρά* 
ξεως τσΰ γάμου δραχ, 5, ODD. Δύο φωτογραφίας τής ιιρώξεως καί
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Ό  Μ^ϊροίΓαλιτης κ.κ, Χρυοόοτομος μ ιτά  tuG αντιπροσώπου τοϋ ΘροΚί- 
κοβ Κέντρου κ Κυριάκου Βοοειδή κωτώ τήν έν Tfj !. Μητροπόλ,Εΐ Καβάλας 
ΐπίδοοιν άς τήν νυμψΕί>θ£Ϊ<?(χν κσΐ ·πμοΐκοίίθΓΐΐθ6Ϊσαν έκ Δτλλι«νΛν Φωτεινήν 

Ζήση toG Χουρμούζη μττά toG συζύγου τι>ς.

έπιδόσεως τής πρώτης προικοδοτήσεις παραθέτσμεν Koncjripcj, Κα
τάλληλος προ παρασκευή πρός προικο&ότησιν τής δ&υτέρας δικαιού
χου διά τό 1958 εύρίσκεται εις τό τέρμα της και θά άνακοινυθη προ
σεχώς. Υπολείπεται ή αυτή προεργασία καί διά τήν προΐκοδότησιν 
τοΰ 1959 καί θά Ακολουθήσουν Από τοΰ i960 καί £τεραι τρεΊς προι
κοδοτήσεις, ΐψόσον είσπροχθοϋν, αόμφοσνα μέ τάς γενομένας ίνερ- 
γείας καί οί τοΰ αΰτοΰ περίπου ποσοϋ δεδουλευμένοι τόκοι.



'Επιδιώξεις καί άναπτυχδεΊσα διοικητική δραοτηρτάτης 
τού ©ρακικοϋ Κέντρου.

Εις τάν 29ον τόμον τών «Θροικικών» αελ. 292---2Q3, άνεψεραμεν 
έν περιλήψει ΰσα μέχρι τής έκαχής έκείνης συνετελέσθησαν, άναλυ- 
τικώτερον δέ καί ΐν πάσει λεπτομερεία εις τον κατόπιν έκδοθέντα 
306ν τόμον έ&ημοσιεύσαμεν τήν Λογοδοσίαν τής Διοικήσεως τού 
θρακικοΰ Κέντρου έπί τών πεπραγμένων τής διετίας 1357—1958, 
άναγνωσθεΐσαν κατά τήν Γενικήν Συνέλευοιν τής 22ας Φεβρουά
ριου 1959, "Εκτοτε κατά ΐό διανυθέν έπτάμηνον, μετά έλλειψιν 
Απαρτίας έπετεόχθή τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1959 συνεδρίασις τοϋ 
24μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, &περ Αποτελεί τήν άνωτάτην δι
οικητικήν καί έποπτεύαυσαν άρχήν τού Σωματείου μας. Κατά τήν 
συνεδρίαν ταύτην, πραγματοποιηθεί σαν κατόττιν δύο προσκλήσεων, 
διειηστώΟη ότι ή δραοτηριότης κυί συνεχής ένασχόληοις τής 5μελοΰς 
Διευθυνοόσης 'Επιτροπής οχι μόνον δέν άνεκόπη, ύλλά έσημειώθη- 
σαν καί νέαι πρόοδοι ε[ς τούς πνευματικούς καί λοιπούς σκοπούς, 
οός, όπιό τής ίδρύσεώς του, έπιδιώκει ιό Θρακικόν Κέντρον. Ούτως 
ή Διευθύνσυοα 'Επιτροπή συνήλθε ν είς 9 συνεδριάσεις, άπεοτάλη- 
σαν δε 82 όγδσήκοντα &ύο έπιστολαί. δι' £>ν Αναλύονται έν λεπτο
μέρεια τά γενόμενα. Έξετυπώθησαν κσί έκϋκλοφόρησαν δύο νέοι, 
τόμοι τών «Θρακίκών» έκ 300 σελίδων έκαστος, ό 30ός μέ τήν γε
νικού ένδιοψέροντος -Ιστορίαν Θράκης - -'Αρχαίοι Χρόνοι» μετά πρω
τοτύπου χάρτου του Γ. Γιαννακά*η καί ό παρών 31ος μέ τήν $Ίστο- 
ρίαν Έκπαιδεύσεως Διδυμοτείχου» μέ περιεχάμενον ένδιαφέρονιος 
τοπικού και γενικώτερον τής ιστορίας έκπαιδεύσεως Διδ/χου και πε
ριχώρων καί μέ Λααγραφικά, τοΰ συνταξιούχου διδασκάλου Μανάκα.

ΕΤναι άξιον μνείας, οτι ή δατάνη τών δύο τούτων τόμων έκα- 
λάφθη άπδ, κατόπιν πολλοΰ κάπευ, ουλλεγείσας εισφοράς καί έπι- 
δοτήσεις χωρίς νά θιγούν τά άποπεματικά τής περιουσίας τοΰ Σω 
ματείου. Πρέπει Ακόμη νά τονισθη ή πρόβλεψής περί έκδόσεως, κατά 
τήν διαδρομήν τοΰ I960 έτέρων δύο ή τριών τόμων, ιών ών ήυληέχει  
συγκεντρωθή καί υπολείπεται ή ουμπλήμωσις καί ταξιθέτήσϊς της. Μέ 

τήν γενικήν οικονομικήν κρίοιν, ήτις ιδιαιτέρως μαστίζει τόν τομέα 
τού βιβλίου, άξιόλογοι πωλήσεις τών έκδιδομένων τόμων δέν πρα
γματοποιούνται και έκτός τής εύρυτάτης διανομής εις Δημοσίας Βι- 
βλισθήκας καί Σωματεία καί μεταξύ τών μελών τής Διοικήσεως, 
τών δωρητών κλπ. συσσωρεύονται u! τοιαύται έκδόσεις καί ταξιθέ
του νταί εις ΐό έπί τσύπμ γραφείοV -Αποθήκην. Α λ λ ά  διά τής σο- 
βαρωτάτης ταύιης έργασίας. ήχις κατ’ άπόφασιν τής Διοικήσεως.
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θά συνεχιαθή, περισώζονται πολύτιμοι πνευματικοί θησαυροί της 
πατρίδος μας Θράκης, οΐηνες άρφαλώς, έάν Ανακοπή τό εργον, θά 
άπολεσθσΰν, πρός μεγίστην έθνικήν βλάβην, “Οταν συνεχίζηται ή 
έκδοσις τού κατά γενικήν Αναγνώρισιν περισπουΒάστσυ Περιοδικού 
μας, Βέν στειρεύουν καί αί έκ Βιοφόρων πηγών χπρηγίαι καί ύπάρχει 
πάντοτε εϋελττις πρόβλεψις Βτι ή έπιτυχία τών έκ&όσεων, άπά πνευ
ματικές καί οικονομικής πλευράς, θά είναι καί εις τό μέλλον ικανο
ποιητική. Δέν περίωρίαθη, έν τούτοις, ή Διοίκησις ιού θρακικοΟ Κέν
τρου, άλλ' έαυνέχιοε καί εις τούς άλλους πνευματικούς τομείς τό 
έργον της. Κατ’ αύτόν τών τρόπον, μέ μακροσκελή Αλληλογραφίαν 
Λονδίνου καί ΰποετιιτροπής Καβάλας, έκτός τής προικοδοτήσεως διά 
ιό 1937 καί τών έπί θΰραις τοΟ 1958 καί ί959, προητοιμάσθη ή εΐσ- 
πραζις έκ Λονδίνου νέων δεδουλευμένων τόκων, ΐνα &ι’ αΰιών ουνε- 
χισθή καί μετά τδ 1960 ή έκπλήροϊσις τής τελευταίας θελήοεως τοθ 
Αειμνήστου Μητροπολίτου θυατείρων Γερμανοϋ Περί τής τοιαύτης 
προικοδοτήσεις άναφέρομεν λεπιομερέοτερον είς τάς οελ. 289 —290 
του παρόντος τόμου μετά φωτογραφιών, ησραπέμπομεν 5έ καί εις 
τάς σχετικός Βημοσιεύσεις τοΰ ’Αθηναϊκού καί έπαρχιακοΰ τύπου, 
Bl" ών καταφαίνεται ή Βημιουργηθεϊσα εόμενής έντύπωσις διά τήν 
τοιαότην, Οπέρ άπόρων έκ Θράκης κορσοί&ων, άποκατάστασιν.

Διά τήν διάδοσιν έν ταϊς έππρχίαις τών ι Θρακικών» καί διά 
ιήν συλλογήν κσιαλλήλου ύλης κλπ. έθεωρήθη έπάναγκες ΰπως 
αχηματισθοΰν κατά τόπους ολιγομελείς έπιτροπαί έκ Θρακών ώς 
μελών τοΰ Σωματείου·, τούτο δέ έπετεύχθη ήδη εις Καβάλαν, Ά λε- 
ξανδρούπολίν, Δι&υμότειχον κλπ. πόλεις συνεχιζόμενης τής τοιαύ- 
της έργασίας, αί δέ έπιτροπαί aCim, ούμψωνα μέ γραπτάς όδηγίας 
Αναλαμβάνουν ώς καθήκοντα: 11 Αί έπιτροπαί θά άπο τελούνται 
άπό θράκας έπιθυμοΰντας νά συντελέσωσιν εις τήν εύόδωσιν τοΰ 
ΐπιδιωκομένου πατριωτικού σκοπιΰ. 2) "Η συμμετοχή τών 2 ^ 3  με
λών έκάστης τοπικής έπιτροπης θά είναι συμβολική, διότι θά Αποτε
λούν μέλη τοΰ Θραχικοΰ Κέντρου, καταβάλλοντα δραχ, 60 έτησίως 
ώς συνδρομήν, θά λαμβάνουν &έ τά τεύχη τών έκάστοιε έκ&ιδομέ- 
νων τόμων τών «θρακικών*, πολλαπλάσιας Αξίας, «τιμής ένεκεν:» 
δωρεάν, 3) θ ά  φροντίζουν διά τήν δημοσίευσιν εις τάς τοπικάς των 
έφηυερί&ας Βωρεάν, τών έκάστοιε ανακοινώσεων τοΰ ΘρακικοΟ 
Κέντρου περί τών θρακικών θεμάτων, 4) θ ά  καταβάλλουν προσ· 
παθ&ίας διά τήν διάδοσιν τσΰ Περιοδικού παρ' ίδιώταις ή Όργσνί- 
σμοΐς τοΰ τόπου των, εις Δέμους Κοινότητας καί σειράς είς 
Βιβλιοθήκας. 5) Θά £χοον έπαφήν καί θά συνεννοούνται μετά 
τών έν τη πόλει των λογιών, Βιδασκάλων καί πνευματικών άνθρώ-
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πων διά τήν συλλογήν καί όίποσιολήν πρός τό ίν Άθήναις Θρακυ 
κόν ίΐέντρον άνεκ^ότου ΰλης περί άρχαίας καί νεωτέρας Θράκης 
πρός δημσσίευσιν αύτής εις τά *θρακικά».

Κατά τήν ίρεσναν συμπληρύατως τών τοισάτων ΐ !Τί Γρ ο nrd5 ν' έβη- 
μιουργήθη και ή άνάγκη διευρύνσεος τών έπιδιώξεων εις τομέα έ π ί
σης πνευματικόν Tre.pL Θράκης &ιά τήν περίαωσιν ιών άρχαιολογικών 
κειμηλίων, άιΐνα ύπό έπιτηδείων προσώπων άσκούντων τήν άρχαιο- 
καπηλείπν καί ίερασυλείαν συντελούν εις ιό νά διαφεύγουν είς 
Τουρκίαν καί άλλαχού θρακικά ευρήματα καί πολύτιμα κειμήλια, 
τά 6 ποια πρέπει νά εύρίσκωνται είς τά Ελληνικά Μουσεία. Χαρα
κτηριστικοί πρός  τούτο τυγχάνουν αί παρεχόμενοι ύπό πατριωτών 
Θρακών πληροφορίαι έχουααι έν άντιγράφω ώς έξής :

«Πρόκειται περί τής άρχκισκαπηλείας, ήτις εις μέγαν βαθμόν 
συντελεί ται είς τά άμυθήιου άξίας γλυπτά καί άλλα, ί&ία τής Με- 
ΰημββίας, τά όποια εύρισκουν μετά μεγίστης ευκολίας οί άρχαισκά- 
πηλοί καί τά διοχετεύουν είς Τουρκίαν καί άλλαχοΟ όπό τά δμματα 
τών άρχών, Είναι αίσχος 6Γ ήμάς τούς θράκας νά άφίνωμεν άνεκ- 
τιμήτους θησαυρούς νά μάς χάνωνται, πού μπορούν μέ ένα νοικοκυ- 
ρευμένσν ένδισφέρον πέντε-έξη  άι^ρώπων νά άποτελέσουν πηγήν 
συστάαεως ένός Μουσείου είς θμόχην, ΐό όποιαν όργαναύμενον καί 
διαφημιζόμενον νά άποβή σημαντικός πόρος διά τόν τόπον, ον θά έξυ- 
ψώαη κατά πρώτον λόγον ήθικώς και πνευματικώς. Κατά τούς Γερ
μανούς άρχαιολόγους ή Μεαημβφί* εύρίσκεται άλόκληρος καί άνέ- 
πσφος θαμμένη Είς μικρόν βάθος άπό τής έπιψανείας τού έδάφους*. 
Ή  έπιστολή έν κατακλεΐδι άναφέρει τά κάτωθι; «Εύρέθη ύπό Τούρ
κου όμοίωμα άρχαίοσ ταλάντου βόρους 7 κιλών έκ χρυσοΟ έπί τού 
όποιου ήοαν χαραγμένοι παραστάσεις τών ώρχαίων καί τά όποιον 
ό έν λόγο) Τούρκος έκοψεν είς λωρίδας μέ πριόνι ( καί τό έπώλησεν 
είς τούς χρυσοχόοσς ! ! Πρό καιρού άνευρέθησαν δύο κράνη μέ σφυ- 
ρηλατημένας παραστάσεις μαχών άπό χέρι μ&γάλοσ καλλιτέχνου, 
κατά τήν διάρκειαν 6έ τοΰ παζαριού κατά κάποιον μυστηριώδη τρό
πον παρενέβη ά Τούρκος Πρόξενος Κομοτινής καί τά κράνη έξηφα- 
νίσύησαν ! ! Τό συνταρακιικώτερον όμως είναι ή μυστηριώδης έ£αφά- 
νισις άγάλματσς έ*  χαλκού ύψους όυό μι συ μέτρων, τό όποιον πα- 
ρίστα γυναίκα, εχουσαν είς τήν άγκάλην της στάχυα καί είς τήν 
βάοιν κφ* κσί ά λ λ α  άναπακάλυπτσ γράμματα. Ηατά τ ά ς  φ ή -  

μας πρόκειται περί τής Δήμηΐνας τον Φιι&Ιου, ή όποια, κατά τούς 
συγγραφείς, μετεφέρθη εις Θράκην διότι οσαί τό είδαν, έθαύμασαν 
τήν παρασιατικότητά του, πρό παντός δέ τά στάχυα. τών όποίών 
τά άγανα ένόμιζες &τι ήσαν άληθιτά. Αυτά καί αλλα ΐγκλήματα,
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πού Αψίνουν Αδιαφόρο Ας τούς συμπατριώτης μας, λαμβάνουν χώ
ραν δυστυχώς καί ύπδ τά σμματα τών άρχών. Γι' αύτό, έκτάς τής 
περισυλλογής Ανεκδότων θρακικών [στοριών, Απεψασίσαμε νά προσ- 
θεσωμε not τό άνω Αντικείμενο στούε σκοπούς τής έππροπής τού 
Θρακικσύ Κέντρου, θά έττιθυμούσαμε δέ νά έχωμε καί ϊΑς ί&ικάς 
οπς Απόψεις στό ώς άνω θέμα».

ώέν παρημελήθη καί ό φιλανθρωπικός σκοπός τού Σωματείου 
μας, έστάλησαν 6έ καί έφέτος. έπΐ τή προσεγγίσει ιών έορτών, έπι- 
στολαί μέ έρωιήματα πρός διάφορα Ιδρύματα ’Αθηνών καί έπαο- 
χιών, περί εντελώς Απόρων τροφίμων αυτών Αποκλεισιΐκώς έξ Ά ν. 
Θράκης, ΐνα, ώς κσΐ πέρυσι, διατεθούν, έν τώ μέτρω τών δυνάμεών 
μας, ποσά τινΑ. Ώ ς  πρός τά οικονομικά τού Σωματείου, κατωρθώθη 
καί πάλιν τό θαύμα να διατηρήται άθικιον τό παρά ταϊς J ραπέζαις 
μέ έξάμηνον προθεσμιακήν καί τρεχούμενον κατάθεσιν, κεφάλαιον, 
ταύτο δέ παρά τάς δαπΑνας τών ώς άνω ουνίελεσθέντων έργων. 
Έ ΐ ’ονίσΰη βμως οτι δέν εΐναι δυνατόν νά ύπάρχη ή αύτή αισιοδοξία 
ώς πρός τήν μέλλουσαν προοπτικήν, διότι συνεχίζεται ή Αδιαφορία 
τών Θρακών, χαρακτηριζόμενη ιός Ανίατος νόσος καί ή έλλειψ.ς 
προσπάθειας παρά μελών τού Δ. Σ. αΰξήσεως τών τακτικών μελών, 
ή έτησία πενιχρά εισφορά τών όποιων είναι Αδύνατον νά καλύψη 
και ττοσοσίάν τών τρεχουσών δαπανών. Ευτυχώς ή Από διετίας πρό- 
βλεψις τής Διοικήσεως δημιουργίας δωρητών— μελών έσψοε τήν κα- 
τάσΐασίν και ή συνέχισις τών τοίοΰτων εισφορών καλύπτει τάς 
άνόγκας τοϋ Σωματείου, χωρίς νό θίγωνίαΐ τά άποθεμαιικΑ του, 
είναι δέ δίκαιον νά έπαινεθη ή ευμενής προθυμία, μεθ1 ής οΐ δωρηταί 
άνταποκρίνονται είς τός τοιούιας εισφοράς. Παραθέτομεν όνομα- 
ςττικάν κατάλογον αυτών καί έκίράζσμεν τάς θερμοτΑτας ευχαρι
στίας τοΰ ΘρακικοΟ Κέντρου διά τήν κατά τοιοΰτον Αξιόλογον τρό
πον ένίσχυσίν τής σταδιοδρομίας αύτοΰ,

’Επίσης αισθανόμενα τήν ε ύ / ά ρ ι ο ι ο ν  ΰ π ο χ ρ έ ώ ρ ιν  νΑ εόχαρι- 
σιήσωμεν θερμώς διά τάς μετΑ θάνατον δωρεάς ύπέμ τών Αειμνή
στων Στεφάνου Εΰσταθ Μανίδου, 'ϊωακείμ ΛΑ.για καί Χαριλάου 
Πάταρα. 'Ωσαύτως άπεδέχθημεν δωρεάν υπέρ τών «θρακικών» ιού 
παλαιού φίλου ιού ΘρακικοΟ Κέντρου καί έκλεκτοΰ Θρακώς κ, Σθε- 
νελάου Σϊανίτσα. συνταξιούχου Ύπΰυργ. Εξωτερικών, Απο έτών έγ- 
κστεστημένου είς 'Αμερικήν, οπτις μετ’ άλλων συμπολιτών έκ ΣκοποΟ 
( 4 0 ’Εκκλησιών) τής Άνατ, Θράκη; συνεισέφερε ποσόν, συλλεγέν έπι- 
μελεΐα αύτού καί προαωττικώς, διά τήν συνέχισιν έκδόσεως τών 
«Θρακικών» Ή άνάμνησις τής πατρίδας άπά τήν ξένην μάς συνε- 
κίνησε καί Αποτελεί Αξιομίυητον παράδειγμα διά τά ττλήθσς τών 
Θρακών τής 'Αμερικής. Δέν παρολείπομεν Ακόμη νά εύχαριστήσω- 
μεν καί δλους τούς άλλους ίδιώτας, ‘Ιδρύματα καί Κρατικός πηγάς, 
οϊτινες, έστω καί δΓ ούχί σημαντικών ποοών, προσέρχονται κατά 
καιρούς Αρωγοί εις τήν προσπάθειαν μας.
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AHMHTPJOI ΚΑΛΛΙΜΑΧΟ!
Μ, Διδάσκαλος τού Οίκουμετιχοΰ θρόνου 

'Επίτιμος 'Αρχισυντάκτης τού «ΈόνίκσΟ Κήρυκος»,

"Εχω Οπ’ δψιν μου δυο άλίγοσέλιδα τεύχη τοΟ διακεκριμένου 
θρακός συμπολίτου καί συνεργάτου μας Δόκτορος Καλλιμάχου, 
άκαταπονήΐου πατριώτου καί μαχητοΟ τών έθνικών μας ζητημάτων, 
άτινα μοΰ Εκαμε τήν τιμήν, μέ εύγενεΐς άφιερώσεις, νά μοΟ άπο- 
στείλιμ Τά τεύχη ταΟτα, καίτοι όλιγοσέλιδα. περιέχουν δύο θέματα, 
τά όποια προστίθενται εις Βσα κατά καιρούς διδάσκει, κηρύττει καί 
γράφει 6 χαλκέντερος ο5τος της Ελληνικής Ί&έας σκαπανεύς. Δέν 
τόν άποθαρρύνει ούτε τόν πτοεί τλ βάρος τών έτών καί είς ήλικίσν 
όπου άλλοι όλιγόφυχοΐ θά έπεζήτουν τήν γαλήνην καί τήν ήρεμον 
δισβίωσιν, α ύ τό ς ,  διά νά μή προ&ώση τό έπώνυμόν του, ί ο Ο καλού 
και γενναίου μαχητοΟ, συνεχίζει μέ φανατισμόν τούς άγώνας του, 
μέ τό παράττονον ότι δέν ευρίσκουν ουτοί τήν δέουσαν ήχώ καί 
άνταπάκρισιν άπώ τό πλήθος τοΰ ενός έκατομμυρίου όμογενών τής 
'Αμερικής καί άπό τό μεταξύ αΰτοΟ σημαντικώτατον ποσοστών τών 
ύπερτριάκονία χιλιάδων Θρακών. Τό ένα βιβλιάριον, έκτυηωθέν είς 
Ιωάννινα άπό ιό περιοδικόν εΉπειρωτική Ε σ τ ία *  έπιγράφετσι 
* Ό  Πολιτισμός τής Βορείου ’Ηπείρου— Ή  Έλληνικότης τής Κορυ- 
τσάς— Ό  Πολιτισμός τής Μοσχοπόλεως» καί οί τίτλοι αύτοί, μέ συγ
γραφέα τόν Δημ, Καλλίμαχον, έθελοντήν Ιεροκήρυκα τής Ε ' Μεραρ
χίας τών άπελευθ ερωτικών πολέμων 1912— 1913, είναι τόσον εύ
γλωττοι καί ούσιαστικοί, ώστε νά παρέλκη οΐαδήποτε κριτική καί 
άναλυτική άνάπτυξις. 'Ότι καί &ν γραφή διά τήν άπελευθέρωοιν 
τής Έλληνικωτάτης Βορείου Ηπείρου, δέν ήμπορεϊ καταλλήλως νά 
διαζωγραφίση τούς ήρωίκούς άγώνας τής τόσα ύποστάσης υποδού
λου τούτης Ελληνικής περιοχής καί προσθέτει μόνον νέας περγα- 
μηνάς είς τό δίκαιον τής άπελευθιρώσεως, ήτις έστω καί καθυστε
ρημένα, πρέπει νά άποδο&ή ε(ς τή Ελληνικήν πατρίδα, διά νά προσ-
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θέση £να άκώμη άδάμαντα εΙς χά στέμμα χσΰ 'Ελληνικού μεγαλείου.
Τ6 δεύτερον πάνημα, άνστυπωθέν άπά τόν « 'Αργοναύτην*, 

όμιλεΐ είς άδράς καί σοφάς γραμμάς διά τδ «Ελληνικά Πανεπισχή 
μιο οϊήν Αμερική®. Διεκτραγωδούνται, μέ άδιάσειστα έπιχειρήματα, 
αΐ καθυστερημένα άνάγκαι τής έκπαι&εύσεως χών Ελλήνων χών 
'Ηνωμένων Πολιτειών καί ό διανόσας όλόκληρον περίπου έκατονχα- 
εχηρίδα μεταξύ χών έκεΊ ύ μ αγενών, εύρισκόμενος Βέ πάντοτε είς τήν 
πρώτην γραμμήν, δλων χών έπιχευχΟένχων καί χών ϋάων πρέπει νά 
συντελεσθοΰν, έθνίκοπαχριωτικών έργων, έκφράζει χήν πικρίαν τού 
συγγραφέως, διότι ή ώραία Ιδέα χής ίδρύσεως καί συντηρήσεως Ε λ 
ληνικού Πανεπιστημίου έν Η,Π.Α, δέν έλαβεν είσέτι, διά διαφόρους 
λόγους, σάρκα καί δοτά. "Ενα έκαχομμύριον Ελλήνων, οιχινες ζοΰν 
καί προοδεύουν, ύπό τήν φιλελευθέραν σκεπήν καί προσχασίαν τής 
μεγάλης όπεραχλανχικής Δημοκρατίας, ήμπορούν ήνωμένοί καί μέ 
κατάλληλον όργάνωσιν, νά έπιπελέσουν θαύματα είς τδν τομέα τής 
έκπσιδεύσεως, διότι μόνον οΰτω, διά τής παιδείας δηλαδή ιών τέ
κνων των, δέν θά λησμονήσουν τήν καταγωγήν των καί θά περίσωθή 
δ Ελληνισμός ουιος. Συγχαίρομεν τον σεβαστόν καί τεχιμημίνσν 
φίλον μας, &ι’ δοα μέ άκατάβλητον νεανικών σθένος, δημοσιεύει καί 
προπαγανδίζει. Καί τσθ εύχόμεθα νά τού χαρίζη 6 "Υψιοτος σιδη
ράν ύγείαν, διά νά οσνεχίζη τάς τόσον πολυτίμους προσπάθειας του. 
Τί κρίμα νά μήν υπάρχουν πσλλοί Καλλίμαχοι καί μεγάλη ή ζημία 
διά ιόν έν τή ξένη 'Ελληνισμόν, άπά ιήν έλλειψιν πολλών μέ τον 
αύχόν πατριωτικόν καί καρποφόρων ένθουσιασμόν.

φ. !Λ.
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