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ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ





ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μιχαήλ Έμμανουηλίδη, Έξέχοντες ΑίολεΙς Ίεράρχαι. Γερμανός Καραβαγγέλης, 
[’Αθήνα, 1962],
(Χρφ. άρ. 191, Μυσία 1)

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Φεβρουάριο συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τον θάνατο (Μπάντεν 
Βιέννης, 11.2.1935) του Γερμανού Καραβαγγέλη, Μητροπολίτου Άμασείας 
καί Έξάρχου Κεντρώας Ευρώπης. Ό ιεράρχης αυτός παραμένει περισσότε
ρο γνωστός ώς Μητροπολίτης Καστοριάς, επαρχία στήν οποία υπηρέτησε 
επί οκταετία (1900-1908), αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες εναρμονισμένες 
μέ τις βλέψεις καί επιδιώξεις τής έλλαδικής πολιτικής στήν επίμαχη, τότε, 
περιοχή τής Μακεδονίας. Ενδεικτική αυτής τής υστεροφημίας του είναι ή 
έκδοση τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σχετικά μέ τήν μετακομιδή 
τών λειψάνων του στήν Καστοριά (1959), στήν όποια έξαίρεται ή συμβολή 
του στον Μακεδονικό ’Αγώνα καί προτάσσεται ώς μητροπολιτικός του τίτ
λος αυτός του Καστοριάς.1 Μέσα από τό πρίσμα αυτό άλλωστε, ένας από 
τούς θιασώτες τής δράσης τής Εκκλησίας ώς «πολιτικής δυνάμεως», ό 
αρχιμανδρίτης Ευγένιος Κωσταρίδης, στήν επισκόπηση τής ιστορίας τής 
ελληνικής Εκκλησίας κατά τήν εκατονταετία 1821-1921, περιγράφει τόν 
Γερμανό ώς «διδάσκοντα καί νουθετόντα πίστιν άκλόνητον είς τήν πίστιν 
τών πατέρων μας καί αγάπην καί άφοσίωσιν είς τήν Μητέρα πατρίδα Ελ
λάδα».2 Στις ημέρες μας επίσης, ό Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ, στον

1. Βλ. Μετακομιδή τών σεπτών λειψάνων του άειμνήστου Μητροπολίτου Καστοριάς 
Γερμανού Καραβαγγέλη, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960.

2. Βλ. Ευγενίου Κωσταρίδου, Ή Σύγχρονος Ελληνική ’Εκκλησία. Αί νπηρεσίαι τής 
’Εκκλησίας προς τό Εθνος κατά τήν λήξασαν έκατονταετηρίδα, 1821-1921, ’Αθήνα 1921, 
σ. 235, πρβλ. Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Δημητριάδος, «Ή συμβολή τών Ελλήνων
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επιμνημόσυνο του λόγο, μέ αφορμή τα εξήντα χρόνια από τόν θάνατο τοϋ 
Καραβαγγέλη, δράττεται τής ευκαιρίας να άνασυνδέσει τήν περίπτωση τοϋ 
ιεράρχη μέ τίς σύγχρονες πολιτικές διεργασίες καί διαπλοκές, πού έχουν 
ώς σημείο αναφοράς τήν Μακεδονία.3

Βεβαίως, ό Γερμανός δέν ήταν ό μόνος. Κατά τήν ένοπλη άποκορύφω- 
ση τού Μακεδονικού ’Αγώνα ανάλογη δραστηριότητα έπέδειξαν ό ’Ιωακείμ 
Φορόπουλος στό Μοναστήρι, ό Φώτιος Καλπίδης στήν Κορυτσά, ό Γρηγό- 
ριος Ωρολογάς (μετέπειτα Κυδωνιών) στήν Στρώμνιτσα κ.ά.4 Έν τούτοις, 
μεταξύ αύτών, ξεχωρίζουν ό Καραβαγγέλης καί ό Χρυσόστομος [Καλαφά
της] Δράμας, ώς οί δύο ισχυρές προσωπικότητες τής Ιεραρχίας τού Οικου
μενικού Θρόνου, οί όποιες, μέ παρρησία αλλά καί μέ συνέπεια, επιδοκίμα
σαν τήν έθνοκεντρική πολιτική τού έλλαδικού κράτους.5 Αύτή άλλωστε ή 
στάση τούς όδήγησε σέ σύγκρουση μέ τόν Προκαθήμενο ’Ιωακείμ Γ', ό ό
ποιος, πιστός στήν έθναρχική παράδοση τής Μεγάλης Εκκλησίας, τηρούσε 
εφεκτική στάση ώς προς τό ζήτημα τής εθνολογικής άλλοιώσεως των ’Ορ
θοδόξων πληθυσμών τής Μακεδονίας καί κυρίως, προσπαθούσε να πε- 
ριφρουρήσει τούς ιεράρχες καί τό ποίμνιό του, έναντι τών έθνοφυλετικών 
διενέξεων καί τής άλυτρωτικής πολιτικής.6 Ένώ ό Γερμανός άπευθυνόμε-

ίεραρχών τής Μακεδονίας στήν εύόδωση τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνα», Νέα Εστία. ’Αφιέ
ρωμα στή Μακεδονία, άρ. 1571 (Χριστούγεννα 1992), σσ. 7-17, όπου άναπαράγεται ή 
ίδια αντίληψη.

3. Βλ. Μιχαήλ [Στάϊκου], Μητροπολίτου Αυστρίας, «Μνήμη Μητροπολίτου Γερμα
νού Καραβαγγέλη (60 χρόνια άπό τό θάνατό του)», Εκκλησία, άρ. 4, 1η Μαρτίου 1995, 
σ. 158.

4. Βλ. Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης, «Ή Εκκλησία καί ό Μακεδονικός ’Αγώνας», 
Ό Μακεδονικός ’Αγώνας. Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη-Φλώρινα-Καστοριά-Έδεσσα. 28 ’Ο
κτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α., 1987, σσ. 63-70, πρβλ. Ειρηναίος 
Χατζηευφραιμίδης, «Ή προσφορά τής ’Εκκλησίας στόν Μακεδονικό ’Αγώνα», δ.π., σσ. 
477-480 καί Ρούλα Παπαδημητρίου, Ή ’Εκκλησία στόν Μακεδονικό Αγώνα, ’Αθήνα, 
1991, σσ. 29-65.

5. Βλ. ’Επίσημα Εγγραφα περί τής έν Μακεδονίμ όδυνηράς καταστάσεως, Κωνσταν
τινούπολη, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1906, σσ. 29-34: «Ό Καστοριάς Γερμανός προς 
τόν ’Ιωακείμ Γ' (18 Μαρτίου 1903)»· σσ. 37-40: «Ό Καστοριάς Γερμανός προς τόν ’Ιωα
κείμ Γ'(4 Μαρτίου 1904)»· σ. 90: «ΌΔράμας Χρυσόστομος προς τόν ’Ιωακείμ Γ' (7 ’Ιου
λίου 1906)»· ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 26 (1906), σ. 613: «Ό Δράμας Χρυσόστομος 
προς τόν ’Ιωακείμ Γ' (29 Νοεμβρίου 1906)»· ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 27 (1907)», σσ. 
287-288: «Ό Καστοριάς Γερμανός προς τόν ’Ιωακείμ Γ' (24 Μαρτίου 1907)» καί Πασχάλη 
Μ. Κιτρομηλίδη, «Τό τέλος τής έθναρχικής παράδοσης. Μαρτυρίες άπό άνέκδοτες έπι- 
στολές τοϋ Χρυσοστόμου Σμύρνης προς τόν Πωνα Δραγούμη», Αμητός στή μνήμη Φώτη 
Άποστολόπουλου, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1984, σσ. 486-507.

6. Βλ. «’Ανυπόστατα θρυλλήματα», Εκκλησιαστική ‘Αλήθεια, έτος 21 (1901), σ. 370 
καί περαιτέρω, στήν άνέκδοτη διδακτορική μου διατριβή, Ή έθναρχική παράδοση τής 
Μεγάλης Εκκλησίας καί ό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ’Αθήνα 1993, σσ. 73-79.
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νος προς τον Πατριάρχη όμιλοΰσε γιά εξαναγκασμό τής συνειδήσεως των 
’Ορθοδόξων τής επαρχίας του,7 διακηρύττοντας τήν πίστη του στην εκπο
λιτιστική του αποστολή, ή όποια «προώρισται παρά Θεού να έπιζήση τού 
■ψεύδους καί τής άπατης» τού βουλγαρικού Κομιτάτου,8 ό ’Ιωακείμ Γ' άπο- 
δοκίμαζε τούς χειρισμούς των προκατόχων του όσον αφορά στήν ανακή
ρυξη τής Βουλγαρικής Εκκλησίας καί προσδοκούσε τήν άρση τού σχίσμα
τος, θεωρώντας ότι τό γεγονός αυτό αποθράσυνε τούς Βουλγάρους καί υ
ποδαύλισε τα φυλετικά πάθη.9 Ή Μεγάλη ’Εκκλησία, ως «Μήτηρ πάντων 
τών ’Ορθοδόξων», έπρεπε να έπιδείξει πνεύμα συμφιλιώσεως καί νά μερι- 
μνήσει για τή διασφάλιση τής ομόνοιας καί τής σύμπνοιας.10

Ό Γερμανός, όπως καί ό ομοϊδεάτης του Χρυσόστομος Δράμας, ύπέστη 
τις συνέπειες τών πρωτοβουλιών του. Ένώ ό Χρυσόστομος απομακρύνθη
κε από τή Δράμα καί οδηγήθηκε εξόριστος στή γενέτειρά του Τριγλιά τής 
Βιθυνίας,11 ό Καραβαγγέλης εξαναγκάσθηκε νά έγκαταλείψει τήν Καστοριά, 
μετακινούμενος προς τα βάθη τής Μικρός ’Ασίας. Ή διακονία του ώς Μη
τροπολίτου Άμασείας διήρκησε περισσότερο από δεκατέσσερα χρόνια 
(5.2.1908-27.10.1922) καί σημαντικότατη πτυχή της αφορά στήν εκπαιδευ
τική άναδιοργάνωση τής επαρχίας του, ή οποία αποτελούσε πόλο ελξεως 
για τα τάγματα τών Δυτικών Εκκλησιών. Ή Μερζιφούντα επί παραδείγμα
τα συγκοινωνιακός κόμβος μεταξύ Καππαδοκίας καί Άμασείας, είχε μετε- 
ξελιχθει στό κυριότερο προσηλυτιστικό κέντρο τών ’Αμερικανών μισσιονα- 
ρίων στήν άνατολική Μικρά ’Ασία, μετά από τό τέλος τού Κριμαϊκού Πο
λέμου καί κυρίως, μετά από τό 1886, όπότε Ιδρύθηκε τό Anatolia College. 
Βεβαίως, ό επίσκοπος Άριστείας Ιερόθεος Χριστουδουλίδης, καλός γνώ
στης τών πραγμάτων στή μητρόπολη Άμασείας, έγραφε, πριν άπό τήν έ
λευση τού Καραβαγγέλη, ότι «ή τε Καθολική καί ή τών Διαμαρτυρομένων 
προπαγάνδα, προ 30 ετών έν Άμασείμ έγκαταστάσαι, ούδένα ευτυχώς εκ 
τών ήμετέρων έσαγήνευσαν μεθ’όλας τάς ένεργείας αυτών», όμως, τό 1905, 
στό Κολλέγιο φοιτούσαν 270 μαθητές καί 130 μαθήτριες, άπό τούς όποιους

7. Βλ. «Επαρχία Καστοριάς», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 26 (1906), σ. 167.
8. Βλ. «Έκθεσις Μητροπολίτου Καστοριάς», Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 27 

(1907). σ. 287.
9. Βλ. Στ. Άνεστίδη, Ή έθναρχική παράδοση, δ.π., σσ. 73-76.
10. Γιά την καταδίκη τοϋ φυλετισμού βλ. Μαξίμου [Χρηστοπούλου], Μητροπολίτου 

Σάρδεων, Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησίμ. Ίστορικοκανο- 
νική μελέτη, Θεσσαλονίκη, Π.Ι.Π.Μ., 1972, σ. 323, όπου καί ό «Όρος» τής Μεγάλης Το
πικής Συνόδου (1872). Βλ. επίσης, Ό Βουλγαρισμός προ τοϋ ιστορικού, τον έθνοπολιτι- 
κοϋ καί τον έκκλησιαστικοϋ βήματος, υπό Ε., Κωνσταντινούπολη 1864, σσ. 81-82, «Διά 
τόν είκοστόν αίώνα», Άνάπλασις, άρ. 158 (1901), σ. 842, Σ. Ήλιάδης, «Θρησκευτικοί 
καί φυλετικοί φανατισμοί», Εύαγγελισμός 2 (1913), σσ. 162-164.

11. Βλ. Σπ. Λοβέρδου, Ό Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ’Αθήνα 1929, σσ. 
117-120.
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τα 2/5 των μαθητών καί το 1/4 των μαθητριών ήταν ’Ορθόδοξοι. "Αλλω
στε, μετά άπό τήν πυρκαία του 1904, ή ελληνική κοινότητα Μερζιφοΰντος 
είχε περιέλθει στή δυσμενή κατάσταση να χρησιμοποιεί ώς εκκλησία καί 
ως σχολείο δύο ενοικιασμένα δωμάτια ενός εγκαταλειμμένου αρμένικου 
κτιρίου. ’Αναφέρει χαρακτηριστικά ό Λάζαρος Τριανταφυλλίδης, πρόσφυ
γας άπό τόν τόπο εκείνο: «Στην Μερζιφούντα είχαμε Δημοτικό Σχολείο, 
πού ήταν στον περίβολο τής εκκλησίας. "Οποιος ήθελε νά μάθη περισσότε
ρα γράμματα πήγαινε στο Κολλέγιο». Υπάρχει, βεβαίως καί ή μαρτυρία 
τού Εύσ. Κασάπογλου, επίσης άπό τήν Μερζιφούντα, ό όποιος φρονεί ότι 
ή ανάπτυξη τής περιοχής οφειλόταν στο «τέλειο εκπολιτιστικό συγκρότη
μα», τό ’Αμερικανικό Κολλέγιο. «Δέν παραδέχομαι», σημειώνει ό Κασάπο
γλου, «όσα γράφονται μέ φανατισμό στον Ξενοφάνη. Έξαδέρφια καί θείοι 
μου έφοίτησαν επί έτη στό Κολλέγιο αυτό καί άπεφοίτησαν καί εζησαν ώς 
'Έλληνες καλοί καί ’Ορθόδοξοι». Πάντως, ό Καραβαγγέλης συμμεριζόταν 
τήν άποψη τού 'Ιεροθέου ότι «τά μίσθαρνα άνθρωπάρια τών προπαγαν- 
δών, τήδε κακεΐσε τρέχοντα, φροντίζουσι καί ετέρους ν’ άποπλανήσωσιν εν 
τή σκολιμ καί έκτετροχιασμένη αυτών όδώ». Έτσι, προήγαγε τις σχολές 
Άμισοΰ σέ τέλειο Γυμνάσιο, άνέγειρε νέο γυμνασιακό κτίριο, γυμναστήριο 
μέ σύγχρονο εξοπλισμό καί κυρίως, περιόδευσε στά πλέον απόμακρα 
ορεινά χωριά ιδρύοντας σχολεία.12

Τό έργο του, ώς προς τήν αναζωογόνηση τής ελληνικής παιδείας τής 
επαρχίας του, επισκιάζεται συνήθως άπό τή δραστηριότητά του, μετά άπό 
τό 1914, συνδεδεμένη μέ τις δραματικές εμπειρίες τού ποντιακού ελληνι
σμού, γιά τήν οποία καί καταδιώχθηκε, τόσο άπό τήν οθωμανική όσο καί 
άπό τήν κεμαλική εξουσία. Τήν ίδια στάση τηρεί καί ό ίδιος, αφού στά 
άπομνημονεύματά του άναφέρεται μέ έμφαση καί αναλυτική διάθεση στήν 
περίοδο 1914-1922.13 Πάντως, ή προσπάθεια γιά τή διασφάλιση τού έλλη-

12. Οί μαρτυρίες προέρχονται άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο 
Προφορικής 'Ιστορίας, Νότιος Πόντος, Περιφέρεια Μερζιφοΰντος, Φάκελος Πο. 984. 
Γιά τίς αναφορές τοΰ Επισκόπου Άριστείας βλ. 'Ιεροθέου Χριστοδουλίδου, Επισκόπου 
Άριστείας, «Μελέτη καί Στατιστική τής Επαρχίας Άμασείας», Ξενοφάνης 4 (1906), σσ. 
252-257. Πρβλ. Γ.Ε. Μανώλακας, «Μαρσοβάν ή Μερζιφοΰν», Ξενοφάνης 5 (1907-1908), 
σσ. 188-194. Ό Μανώλακας γράφει ταυτόχρονα μέ τήν άνάληψη τής Μητροπόλεως 
Άμασείας άπό τόν Καραβαγγέλη. Έτσι, στήν σ. 193 σημειώνει: «Καί εΰτυχώς τώρα 
πλέον πάσαι αί έλπίδες καί τής επαρχίας καί τοΰ Έθνους στηρίζονται έπί τοΰ ρέκτου 
καί άόκνου νέου μητροπολίτου Γερμανόν». Βλ. έπίσης, Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Ή έκ- 
παιδευτική καί πνευματική κίνηση τοϋ έλληνισμοϋ τής Μικρός Ασίας (1800-1922), τόμ. 
2, ’Αθήνα 1989, σσ. 162, 223, 238-239- τόμ. 3, ’Αθήνα 1991, σσ. 128-129, 136-137, 145- 
146, 149. Γιά τήν συμβολή τοΰ Καραβαγγέλη βλ. ’Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές 
Μακεδονομάχων καί τά Ποντιακά τοϋ Γερμανόν Καραβαγγέλη, ’Αθήνα, Τροχαλία, 21992, 
σσ. 92-95.

13. Βλ. ’Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδη, δ.π., σ. 92 κ.έ.
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νορθόδοξου χαρακτήρα τής εκπαίδευσης καί τήν αναχαίτιση του προσηλυ
τιστικού ρεύματος άποτέλεσε τή λυδία λίθο στις σχέσεις τού Γερμανού μέ 
τήν πολιτική τής Μεγάλης Εκκλησίας. Για τό Πατριαρχείο αυτή υπήρξε ή 
προτεραιότητα· ή προάσπιση, δηλαδή, τής ακεραιότητας τού ’Ορθοδόξου 
δόγματος καί όχι βεβαίως, ή σφυρηλάτηση τού εθνικού φρονήματος καί ή 
υπόθαλψη άλυτρωτικων προσδοκιών. Ήδη, τό 1868, είχε ανασυγκροτηθεί ή 
Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή για τήν άποκατάσταση 
ενός αυστηρότερου ελέγχου επί των εκπαιδευτικών θεμάτων, ενώ συστάθη- 
κε καί σέ κάθε εκκλησιαστική περιφέρεια μία τοπική επιτροπή για τή δυνα
τότητα περιφερειακής άντιδράσεως στις ξένες Ιεραποστολές.14 Σέ μία από 
τις πολλές εγκυκλίους σχετικά μέ τό θέμα, ό ’Ιωακείμ Γ' άναφερόταν σέ 
«πνευματική επιδρομή», μέ τήν συνακόλουθη προς τούς κληρικούς προτρο
πή: «προσέχειν έαυτοις, τήν καλήν τε παρακαταθήκην φυλάττειν, τάς βεβή- 
λους δ’έκτρέπεσθαι κενοφωνίας καί άντιθέσεις τής ψευδωνύμου γνώσεως, 
Ιερόν έστιν παράγγελμα καί τής αγίας τού Χριστού Εκκλησίας άρχαιοπα- 
ράδοτον καί σωτήριον δίδαγμα».15

Στή μορφή τού Καραβαγγέλη, πέραν τής ήρωϊκής όψεως, άποτυπώνεται 
καί ή τραγική. Ό ιεράρχης, ό όποιος αφιέρωσε τις δυνάμεις καί τή ζωή 
του στήν εξυπηρέτηση τών εθνικών —όπως εκείνος έπίστευε— συμφερόν
των, άπέθανε στή Βιέννη, «εξόριστος άπ’τήν Καστοριά, άπ’τήν Άμάσεια, 
άπ’τήν Κωνσταντινούπολη», υποχρεωμένος, επί μακρόν, να επιβιώσει μέ 
ένα «γλίσχρο ποσόν» γιά τό όποιο τόν έκρινε άξιο ή ελληνική πολιτεία. 
Βεβαίως, στά χρόνια εκείνα, μέ νωπές σχεδόν τις τραυματικές εμπειρίες 
από τήν Μικρασιατική Καταστροφή, τό ελληνικό κράτος είχε λόγους να 
άπαρνηθεΐ τις ίδεαλιστικές έξάρσεις τού ταραχώδους παρελθόντος του. 
Άφ’ετέρου, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό τό καθεστώς πού τού έπε- 
φύλαξε ή συνθήκη τής Λωζάννης, πώς μπορούσε να άποκαταστήσει ένα τέ
κνο του ταυτισμένο μέ τόν ελληνικό αλυτρωτισμό;

Ή περίπτωση τού Γερμανού Καραβαγγέλη, μέ τή θλιβερή της κατάληξη, 
αποτελεί καλή αφορμή γιά περίσκεψη ως προς τή διαπλοκή τής Εκκλησίας 
μέ τά συμφέροντα καί τις επιδιώξεις τής κοσμικής εξουσίας. Ό ίδιος, άλ
λωστε, στερήθηκε τόν ΰψιστο βαθμό τής ιεραρχίας επειδή τά πολιτικά κρι

14. Βλ. «Ή Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή», ’Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια, έτος 3 (1882-1883), σσ. 570-571, «Κανονισμός τής Πατριαρχικής Κεντρικής Εκ
παιδευτικής Επιτροπής» ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 12 (1892-1893), σσ. 295-296, 
Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Ή πνευματική κίνησις του γένους ήμών κατά τά πρώτα του ΙΘ' 
αίώνος έτη», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 9 (1888-1889), σ. 346 κ.έ., Ζωή Μελανδινοϋ, 
«Ή Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή καί οί άγώνες της», Δελτών Μεγα- 
λοσχολιτών, τχ. 3, ’Αθήνα, Φεβρουάριος 1952, σσ. 48-52.

15. Βλ. «Εκκλησιαστικά έγγραφα», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 22 (1902), σ. 349.
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τήρια τής ελληνικής κυβερνήσεως προέκριναν, τότε, τον Μελέτιο Μεταξάκη 
ώς Πατριάρχη.16 Ή ’Ορθόδοξη Εκκλησία δέν μπορεί να περιφρουρήσει τόν 
οικουμενικό της χαρακτήρα καί να έπιτελέσει, χωρίς περισπασμούς, τό 
πνευματικό καί ποιμαντικό της έργο άπτομένη τού χιτώνος τοΰ σύγχρονου 
εθνικού κράτους. Έν τούτοις καί σήμερα, άπαντώνται ιεράρχες, οί όποιοι 
άντιπαρέρχονται, με τόν λόγο καί τις πρωτοβουλίες τους, τήν άντινομ·« 
μεταξύ των πνευματικών άξιων, τοΰ υπερβατικού προσανατολισμού ναι 
τής οίκουμενικότητας τού χριστιανισμού καί των άξιων του έθνικισμ 
έντονα εγκόσμιων καί συχνά βίαιων.17

16. Βλ. έπ’αύτοΰ τήν μαρτυρία τοΰ Καραβαγγέλη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., 
σσ. 131-135.

17. Βλ. έπί παραδείγματι, τις άναφορές περί «έθνικής περιφρουρήσεως καί προστα
σίας», «έθνικής συνειδήσεως», «έλληνικοΰ έθνους», στήν εισήγηση τού Νικοδήμου, Μη
τροπολίτου Πατρών, «Περί άνακηρύξεως τοΰ έθνομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης 
Χρυσοστόμου (Καλαφάτη) ώς ίερομάρτυρος (+1922)», 'Εκκλησία, άρ. 18, 1/15 Δεκεμβρί
ου 1992, σσ. 696-700 καί περαιτέρω «Μέ άπόφαση τής Ίεράς Συνόδου άνακηρύχθηκε 
"Αγιος ό Χρυσόστομος Σμύρνης», Μικρασιατική Ήχώ, άρ. 302 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 
1992)· έπίσης, Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Δημητριάδος, «"Εθνος καί ’Ορθοδοξία, ό 
άρρηκτος δεσμός», Τό Βήμα, 30 ’Οκτωβρίου 1994· τις συνεντεύξεις, δίκην ΰπουργοΰ 
έξωτερικών, τοΰ ’Ιακώβου, ’Αρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής, Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 28 ’Ιουλίου, 4 Αύγούστου 1994, καί ’Αδέσμευτος Τύπος, 18 Αύγούστου 
1995. Έπ’ αυτών πρβλ. Bartholomaios Archondonis, Métropolite de Philadelphie [νΰν 
ΟΙκουμενικός Πατριάρχης], «L’esprit oecuménique de l’Orthodoxie», Mount Athos and the 
European Community, Edited by Anthony-Emil N. Tachiaos, Θεσσαλονίκη, I.M.X.A., 1993, 
σσ. 85-91,’Αναστασίου, ’Αρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης ’Αλβανίας, «Προς μία βαλ
κανική κοινοπολιτεία ειρήνης καί άλληλεγγύης», Τό Βήμα, 28 Αύγούστου 1994, Ησυχί
ου Ίερομονάχου, «Τό ήλιόφωτο πρόσωπο σκοτίστηκε...», Τό Βήμα, 24 Δεκεμβρίου 1995 
καί Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, «Οί πέντε σταθμοί στήν Πορεία τής ’Εκκλησίας Κων
σταντινουπόλεως», ’Ορθόδοξος Κόσμος, τχ. 1 (’Ιανουάριος 1996), σσ. 82-86.



Ό Γερμανός Καραβαγγέλης μπροστά στην κλειστή πύλη τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου

(Πηγή: ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων καί τά Ποντιακά τοϋ 
Γερμανού Καραβαγγέλη, ’Αθήνα, Τροχαλία, 21992).
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II. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τό ανάγνωσμα το όποιον προσφέρομεν εις τούς αγαπητούς συμπατριώτας, 
άναγνώστας τον Αιολικού Κήρυκος,* άναφέρεται εις την εθνικήν καί κοι
νωνικήν εν γένει δράσιν τού άειμνήστου ιεράρχου Γερμανόν Καραβαγγέλη, 
διακεκριμένου τέκνου τής Αίολίδος καί σνγκεκριμένως τού Αόραμυττίου' 
[ή όποια] υπήρξε φυτώριον μεγάλων ποιμεναρχών, άναδείξασα καί δύο 
Ιίατριάρχας εις τον Οικουμενικόν Θρόνον.

Τήν πλουσίαν εθνικήν καί κοινωνικήν δράσιν τού Καραβαγγέλη θά 
έπρεπε πολύ ενωρίτερον ημών νά εξιστορήσουν οί διανοούμενοι τού τόπου 
καί τής Αίολίδος γενικώτερον.* 1 2 Διότι ημείς προερχόμενοι εκ τής πεζής τά-

* Δέν κατέστη δυνατή ή επιβεβαίωση τής δημοσιεύσεως.
1. Στο Άδραμΰττιο, όπου ό πατέρας του έξασκοϋσε τό έπάγγελμα του τραπεζίτη, 

έζησε τά παιδικά του χρόνια καί όλοκλήρωσε τίς έγκύκλιες σπουδές του, ό Νεοκλής 
Καζάζης (1849-1936), άπό τούς πλέον κατηρτισμένους καί προικισμένους εκπροσώπους 
τής νεότερης έλληνικής πολιτικής σκέψης, 'ιδρυτής τής έθνικής άλυτρωτικής έταιρείας 
«Ελληνισμός». Βλ. τή σχετική μονογραφία του Γιώργου Κόκκινου, Ό πολιτικός άνορ- 
θολογισμός στην Ελλάδα. Τό έργο καί ή σκέψη τον Νεοκλή Καζάζη (1849-1936), ’Αθή
να, Τροχαλία, 1996. Για τό Άδραμΰττιο βλ. πρωτογενώς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπου
δών, ’Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, Μυσία, Φάκελος 1. Επίσης, βλ. Παντελή I. Καψή, 
«Μικρασιατικοί άναμνήσεις. Άδραμμύτιον», έφημ. ’Εμπρός, 1η ’Ιουνίου 1949.

2. Κατά τήν διετία 1958-1959 ή προσωπικότητα καί ή δράση τοϋ Ιεράρχη βρέθηκαν 
στο προσκήνιο μέ έναν Ιδιαίτερα τιμητικό τρόπο' άφ’ ένός, μέ τήν έκδοση τών άπομνη- 
μονευμάτων του άπό τό Ι.Μ.Χ.Α. (Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς, 
Ό Μακεδονικός Αγών. Απομνημονεύματα, Πρόλογος Β. Λαούρδα. Εισαγωγή Κλ. 
Τσούρκα, Θεσσαλονίκη 1958. Τά Απομνημονεύματα σχολιάζονται άπό τόν Άθ. Ε. Κα- 
ραθανάση, «Τά ’Απομνημονεύματα τού Μακεδονικού ’Αγώνα. Μιά πρώτη προσέγγιση 
καί καταγραφή», Ό Μακεδονικός Αγώνας. Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη-Φλώρινα-Καστοριά- 
'Εδεσσα. 28 Όκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α., 1987, σ. 137) καί 
άφ’ έτέρου, μέ τή μετακομιδή τών όστών του άπό τήν Βιέννη στήν Καστοριά. Ή λα
μπρότητα τής έκδηλώσεως άποτυπώνεται στήν έκδοση τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Μετακομιδή Λειψάνων Γερμανού Καραβαγγέλη, Θεσσαλονίκη 1960. ’Αποτελεί 
γεγονός πάντως ότι λείπει μία μονογραφία έπιστημονική ή μή για μιά πολυσχιδή προ
σωπικότητα όπως ό Καραβαγγέλης. 'Ορισμένες σκέψεις καί έκτιμήσεις άπαντώνται 
στούς Γερμανό Γρήγορά, Ή έν Χάλκη Θεολογική Σχολή (1844-1898), ’Αλεξάνδρεια 1907, 
σσ. 147-148, Ευγένιο Κωσταρίδη, Ή Σύγχρονος Ελληνική ’Εκκλησία. Αί ύπηρεσίαι τής 
Εκκλησίας προς τό Έθνος κατά τήν λήξασαν έκατονταετηρίδα, 1821-1921, ’Αθήνα 1921, 
σσ. 233-235, Βασίλειο Λαούρδα, «Ό Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης (1866-1935)», 
Γρηγόριος ό Παλαμάς 42 (1959), σσ. 215-219, Κλεόβουλο Τσούρκα, «Εισαγωγή», Αρ- 
χείον Μακεδονικού Αγώνος, Πηνελόπης Δέλτα, 1. Γερμανού Καραβαγγέλη, Ό Μακεδο
νικός Αγών ( Απομνημονεύματα) I, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
Ι.Μ.Χ.Α. 21959, σσ. ζ’-ιγ', Βασίλειο Σταυρίδη, Ή Γερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, 
1844-1923, τόμ. 1, ’Αθήνα 1970, σσ. 108-111, Τάσο Γριτσόπουλο, «Γερμανός ό Καραβαγ-
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ξεως τοϋ έμπορευομένου ψυχία μόνον θά δυνηθώμεν νά μεταδώσωμεν, τά 
όποια ήδυνήθημεν εκ των ένόντων νά περισυλέξωμεν πρόν τον σκοπόν 
τοϋτον. Τήν παράλειψιν ταύτην εύγενώς προσεφέρθη νά άναπληρώση ό σο
φός ΑΙολεύς Γυμνασιάρχης κ. Αλέξανδρος Κολυφέτης εν ειδική διαλέξει. 
Ή Θεσσαλονίκη προηγήθη ημών καί προ ολίγου καιρού εις πνευματικόν 
μνημόσυνον τοϋ άοιδίμου ιεράρχου, ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Θεσσαλονίκης κ. Πηχεών επί ολόκληρον τρίωρον συνεκράτησεν άδιάπτω- 
τον τό ενδιαφέρον τοϋ άκροατηρίου. Οί Αίολείς καί οί Αδραμυττηνοί ιδι
αιτέρως τόν εϋχαριστοϋμεν.

Ό Γερμανός Καραβαγγέλης έγεννήθη τό 1868 εις Μυτιλήνην.3 Ήκολού- 
θησεν θεολογικάς [σπουδάς] εις τήν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης,4 μετά τήν 
εξ αυτής άποφοίτησίν του μετέβη δι ’ άνωτέρας σπουδάς εις τήν Γερμανίαν.5 
Τό 1891 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Λει
ψίας1' καί διωρίσθη καθηγητής εις τήν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης? Εκεί 
συνέγραψεν εγκυκλοπαίδειαν τής Θεολογίας καί διάφορα επιστημονικά έρ
γα, εκκλησιαστικούς λόγους, τήν περί τοϋ Πάσχα ιστορικήν επιστημονικήν 
διατριβήν* καί (Άλας μελέτας, δημοσιευθείσας εις περιοδικά καί εφημερίδας. * * 3 4 5 6 7 8

γέλης», Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4, στ. 400-402, ένώ Ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον παρουσιάζει f) μαρτυρία τής ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακε
δονομάχων καί τά Ποντιακά τοϋ Γερμανού Καραβαγγέλη, ’Αθήνα, Τροχαλία, 21992, σσ. 
68-91 κ.ά.· πρβλ. ’Αθανασίου Γ. Τσερνόγλου, Τά έξήντα χρόνια τής Μικρασιατικής Κα
ταστροφής. Ό Άμασείας Γερμανός Καραβαγγέλης καί τά άπομνημονεύματά του, ’Αθήνα
1983, όπου καί οί έπισημάνσεις του για τά «Ποντιακά» πού ή Μπέλλου-Θρεψιάδη δη
μοσιεύει.

3. «Έγεννήθηκα στο χωριό Στύψη τής Λέσβου στα 1866. Καί οί γονείς μου ήταν 
άπό τήν Στύψη». Βλ. ’Απομνημονεύματα Γερμανού Καραβαγγέλη. Ό Μακεδονικός 
'Αγών, ά.τ., Μπαρμπουνάκης, δ. έ., σ. 19. ’Από τήν ηλικία των δύο έτων ό Γερμανός 
έζησε στό Άδραμύττιο, έδρα τών έμπορικών δραστηριοτήτων τοϋ πατέρα του, δπου καί 
όλοκλήρωσε τίς σπουδές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βλ. δ.π.

4. Στήν Σχολή γράφτηκε τό 1881, κατόπιν προτροπής τοϋ Μητροπολίτου ’Εφέσου, 
Άγαθαγγέλου. Άπεφοίτησε τό 1888 μέ τήν ύποβολή τής «έναισίμου διατριβής» Ότι 
άξιόπιστοι οί Εύαγγελισταί. Έφ’έξής, έλλείψει άλλων ένδείξεων, ή τεκμηρίωση παρό
μοιων πληροφοριών νά θεωρείται δτι άφορά στα ’Απομνημονεύματα, στον Β. Σταυρίδη, 
δ.π. καί στον ’Απόστολο Δ. Μέξη, Ή έν Χάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή. Ιστορικά Ση
μειώματα (1844-1933), Κωνσταντινούπολη 1933, σσ. 107, 134, 141, 220.

5. 'Υπότροφος τοϋ Παύλου Στεφάνοβικ Σκυλίτση. Εκτός άπό τή Φιλοσοφική Σχολή 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Λιψίας φοίτησε καί στό Πανεπιστήμιο τής Βόννης, δπου παρα
κολούθησε μαθήματα έκκλησιαστικής Ιστορίας.

6. Τίτλος τής διδακτορικής διατριβής: Περί Θεού διδασκαλία Θεοφίλου τοϋ ’Αντιό
χειας.

7. Σέ άντικατάσταση τοϋ άρχιδιακόνου Φωτίου Άλεξανδρίδη. Παρέμεινε στή θέση 
αύτή εως τό 1896 καί δίδαξε έκκλησιαστική ιστορία, όμιλητική, εγκυκλοπαίδεια τής θεο
λογίας καί έβραϊκή άρχαιολογία.

8. Τό 1895.
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"Οταν τό 1893, ό Πάπας Λέων ΙΓ', άπέσυρε τήν εγκύκλιόν τον, διά τής 
οποίας εκάλει τάς Εκκλησίας εις ενοχήν, ό τότε Οικουμενικός Πατριάρχης 
'Ανθιμος ό Z? μετά τής Ίεράς Συνόδου, εις τον Γερμανόν Καραβαγγέλην 
άνέθεσαν νά συντάξη τήν επίσημον άπάντησιν των Πατριαρχείων. Ή άπάν- 
τησις1" μεταφρασθείσα εις δλας τάς γλώσσας επί έτη άπησχόλησεν τά πε
ριοδικά τής Ευρώπης καί Ιδίως τους Καθολικούς θεολόγους.

Κατά τό έτος 1896 ό Γερμανός έχειροτονήθη χωροεπίσκοπος τοϋ Πέραν 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ή Δράσις τον εστράφη ιδιαιτέρως κατά 
των προπαγάνδων, αίπίνες ελυμαίνοντο τήν Ελληνικήν Νεολαίαν." Ώργά- 
νωσε Κνριακά μαθήματα, τό θρησκευτικόν κήρυγμα καί διά πρώτην φοράν 
έφερε εις τό Πέραν κλήρον μορφωμένον. Έχειροτόνησεν ιερείς προικισμέ
νους μέ παιδείαν, ώς τόν Κωνσταντίνον Καλλίνικον,'1 τόν Ζώτον.13 Προ- 
σέλαβε ώς εφημερίους τόν Νέστορα Σουλιώτην,14 τόν Στέφανον Άθανασιά- 
δην'5 καί άλλους δοκίμους ιεροκήρυκας. Μετ’ αυτών έδίδασκεν εις διάφορα 
κέντρα, εις τά όποια συνεσωρεύοντο από τά άπώτερα σημεία τής Κων
σταντινουπόλεως οί ομογενείς διά νά άκροασθοϋν τόν θειον λόγον.

9. (1895-1897). Βλ. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι. 1860 - 
Σήμερον, τόμ. 1: Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 363-377, όπου καί τά σχετικά βιβλιο
γραφικά.

10. Βλ. «Πραγματεία Ιστορική έπί τής κατά ’Ιούνιον τοϋ παρελθόντος έτους άπολυ- 
θείσης έγκυκλίου τοϋ Πάπα Λέοντος ΙΓ'», υπό Γερμανοϋ Καραβαγγέλη, ’Αρχιμανδρί
του, διδάκτορος τής Φιλοσοφίας καί καθηγητοϋ τής Θεολογίας έν τή κατά Χάλκην Θεο- 
λογική Σχολή, Άνάπλασις 8 (1895), άρ. 15, σσ. 153-154, άρ. 16. σσ. 166-167, 9 (1896), 
άρ. 1, σσ. 6-7, άρ. 2, σσ. 21-23, άρ. 3, σσ. 38-39, άρ. 4-5, σσ. 44-47, άρ. 6, σσ. 60-62, άρ. 
7, σσ. 73-79, άρ. 13, σσ. 139-142. Πρβλ. Μιχ. Ί. Γαλανός, «Ή άπάντησις τής Μεγάλης 
Εκκλησίας προς τήν Παπικήν περί ένώσεως έγκϋκλιον», Άνάπλασις 8 (1895), άρ. 11, 
σσ. 119-120.

11. «Τό Πέραν ήταν γεμάτο άπό προπαγανδιστικά σχολεία καί δλοι τους σχεδόν οί 
τρόφιμοι ήταν Έλληνόπαιδα, πού φοιτούσαν σ’αυτά, γιά νά μάθουν τήν γαλλική 
γλωσσά. Στα σχολεία αύτά έστρεβλώνετο τό πνεΰμα των μαθητών, ή έλληνική γλώσσα 
καί ή έλληνική Ιστορία ήσαν άγνωστες καί τά παιδιά καθώς βρίσκονταν σέ ξένο καί έχ- 
θρικό περιβάλλον έξεφυλλίζοντο καί μεταβάλλοντο σέ κοσμοπολίτες άδιάφορους προς τά 
εθνικά Ιδεώδη καί ψυχρούς στάς παραδόσεις των». Βλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π. σ. 23.

12. Πρόκειται γιά έπιφανή λόγιο κληρικό, ό όποιος διακρίθηκε γιά τό ποιμαντικό 
του έργο στο Πέραν. Βλ. ’Ορθοδοξία 15 (1940), σ. 326· Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυ
κλοπαίδεια, τόμ. 7, στ. 258-262.

13. ’Αλέξανδρος Ζώτος, Επίσκοπος Τραχείας (1928-1933). Ώς Ιερέας δίδαξε στό 
Λΰκειον τοϋ Πέραν καί στό Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον. Έλαβε τό όφίκιο τοϋ Μεγάλου 
Κατηχητοϋ άπό τόν Οικουμενικό Πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ'. Άπό τό 1920 καί έπί μία πεν
ταετία, διετέλεσε Σχολάρχης τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής. Βλ. ’Ορθο
δοξία 8 (1933), σ. 190, Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 2, στ. 114-115.

14. Ό Καραβαγγέλης άναφέρεται στον Νέστορα Σεπολίδη, καθηγητή τής Εμπορικής 
Σχολής Χάλκης. Βλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π.

15. Βλ. ’Ορθοδοξία 2 (1927), σ. 142.
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Έκ των λόγων μετέβη εις τά έργα. Αί ξέναι προπαγανδιστικοί σχολαί 
είχον ύπερπληρωθή άπό Έλληνόπαιδας. Μίαν ημέραν, ύστερον από συστη
ματικήν κατήχησιν καί προπαρασκενήν μετέβη εις τήν Σχολήν Παπάζ Κιο- 
προϋ καί άπέσυρε εξ αυτής τούς Έλληνόπαιδας μαθητάς της.'6 Έξ αυτών 
130 μετέφερεν εις τήν Ζωγράφειον Σχολήν,'1 τούς δέ υπολοίπους διένειμεν 
εις διαφόρους Ελληνικός αστικός Σχολάς. Ή Ξένη Σχολή έκλεισε άπαξ 
διά παντός, αλλά οϋχί μικρότερον κλονισμόν ήσθάνθησαν καί δλαι αί άλ- 
λαι προπαγανδιστικοί σχολαί. Πλήρη άπό Έλληνίδας ήσαν καί τά Παρθε
ναγωγεία των καλογραιών, εις τά όποια δεν έδιδάσκοντο ούτε ή Ελληνική 
γλώσσα καί ιστορία, ούτε ή Όρθόδοξος κατήχησις. Οϋτω αί μέλλουσαι μη
τέρες τής Ελληνικής κοινωνίας ερρίπτοντο βορά εις τον προσηλυτισμόν 
τού καθολικισμού. Επειδή δέν ύπήρχον Ελληνικά Παρθεναγωγεία, εις τά 
όποια νά διδάσκεται ή Ελληνική γλώσσα,18 ό Γερμανός Καραβαγγέλης 
προέβη δι ’ ιδίων του εξόδων, εις τήν ιδρυσιν Έλληνογαλλικοϋ Παρθεναγω
γείου, όνομασθέντος υπό τού λαού «Παρθεναγωγείον Καραβαγγέλη». '9 Εις

16. «Μέ τούς Ιεροκήρυκας καί μέ δικά μου τακτικά κηρύγματα έδημιουργήθηκε μία 
δυνατή άντίδρασις δχι μόνον στό Πέραν, άλλα καί σέ όλα τά κέντρα τής Πόλης, δπου 
στις έκκλησίες έκήρυσσαν οί Ιεροκήρυκες πού άνέφερα. Άφοϋ έτοιμάστηκε το έδαφος, 
οί μαθηταί τής προπαγανδιστικής σχολής Παπάζ-Κιοπροϋ τού père André πού είχαν 
άθορύβως καί καταλλήλως κατηχηθεί, μία Δευτέρα ώς έκ συνθήματος έγκατέλειψαν τά 
μαθητικά θρανία καί έσπευσαν στήν έκεΐ κοντά Ελληνική έκκλησία, δπου τούς περίμε- 
να. Εκατόν πενήντα μαθητάς σέ δύο στίχους παρατεταγμένους τούς μετέφερα τήν ίδια 
στιγμή». Βλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π.

17. Πρόκειται γιά τό Ζωγράφειον Λύκειον (Άρρεναγωγεΐο), πού Ιδρύθηκε στό Σταυ
ροδρόμι, τό 1893, μέ τήν πρωτοβουλία καί τήν γενναία χορηγία τού Χρηστάκη Ζωγρά
φου. Βλ. περισσότερα στό Στυλιανού Ροΐδη, «Τό Ζωγράφειο Λύκειο», Τά έλληνικά σχο
λεία τής Πόλης, ’Αθήνα, Σύνδεσμος των έν Άθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1995, σσ. 79-109.

18. Ό Καραβαγγέλης άναφέρει: «Γιά τά κορίτσια όμως δέν υπήρχε έλληνογαλλικό 
παρθεναγωγείο, καί τό Ζάππειο, προωρισμένο νά μορφώνη δασκάλες, μόλις διέθετε 2-3 
ώρες τήν έβδομάδα γιά τά γαλλικά». Βλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σ. 24. Πάντως, έκτος 
άπό τό Ζάππειον Παρθεναγωγειον (1875), στήν περιοχή τού Σταυροδρομιού λειτουρ
γούσε καί δεύτερο έλληνικό έκπαιδευτήριο, τό Κεντρικόν Παρθεναγωγειον (1850), οί 
άπόφοιτοι τού όποιου άποκτοΰσαν τό «δικαίωμα τού διδάσκειν έν ταις σχολαϊς τής 
πρώτης παιδεύσεως». Βλ. έπ’αύτού, G. Chassiotis, L’instruction publique chez les Grecs 
depuis la Prise de Constantinople par les Turcs jusqu’ à nos jours, Παρίσι 1881, σσ. 401-411, 
Κούλας Ξηραδάκη, Άπό τά ’Αρχεία τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία καί δα
σκάλες τού ύπόδουλου έλληνισμοϋ, ’Αθήνα 1972, σσ. 39-53, 59-62, ’Αλεξάνδρου Καρανι- 
κόλα, Τά Παρθεναγωγεία τής Κωνσταντινουπόλεως, ’Αθήνα 1975, Τά έλληνικά σχολεία 
τής Πόλης, δ.π, σσ. 111-141, 161-181. Γιά τήν έκπαιδευτική κατάσταση στό Σταυροδρό
μι, πριν άπό τήν περίοδο άρχιερατίας τού Καραβαγγέλη βλ. «Έκθεσις τής ’Εκπαιδευ
τικής ’Επιτροπής περί τών έν Κωνσταντινουπόλει καί τοΐς περιχώροις Σχολείων», Πε
ριοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13 (1878-1879), σσ. 
81-82.

19. «Τότε, βλέποντας ότι τά οίκονομικά τής κοινότητος δέν έπαρκούσαν, ίδρυσα έξ



360 ΣΤΑΥΡΟΣ 0. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

τήν Σχολήν ταύτην περισυνέλεξε 450 μαθήτριας εκ των προπαγανδιστικών 
σχολών.* 20 Καί άφοϋ επί τέσσαρα ετη συνετήρησεν εξ ιδίων του τό έκπαι- 
δεντήριον τούτο, τό παρέδωσε κατά τήν άναχώρησίν τον εκ Κωνσταν
τινουπόλεως εις τήν διευθύντριαν Σαντοριναίον, ότε καί ώνομάσθη «Έλι- 
κών».2'

Κατά τό έτος 1900 είχε κενωθή ό Μητροπολιτικός Θρόνος τής Καστο
ριάς.22 Τότε άκριβώς ήρχισαν να σημειώνονται καί τά πρώτα κρούσματα 
δράσεως τον Βουλγαρικού κομιτάτου εν Μακεδονίμ, τό όποιον εις τήν πε
ριφέρειαν εκείνην ώς εις επίκαιρον στόχον των βλέψεων καί επιδιώξεων 
τής Βουλγαρίας είχε στρέψει τάς δυνάμεις του,23 Ό τότε εν Κωνσταντινου- 
πόλει Πρέσβνς τής Ελλάδος Νικόλαος Μαυροκορδάτος εις τόν Γερμανόν 
άπέβλεψεν ώς κατάλληλον νά καταλάβη τόν Μητροπολιτικόν Θρόνον Κα
στοριάς καί διασώση τήν Έλληνικωτάτην επαρχίαν από τόν Βουλγαρικόν 
κίνδυνον,24

Ό Γερμανός ύπήκουσε προθύμως εις τήν εντολήν τής Εκκλησίας καί 
τής Πατρίδος. Καί έτσι άποτόμως άπό τά σαλόνια τού Πέραν εύρέθη εις

ιδίων μου τό Έλληνογαλλικό Παρθεναγωγείο Πέραν, πού μετονομάσθηκε άπό τόν λαό 
Παρθεναγωγείο τού Καραβαγγέλη... Έδώ έδίδασκαν οί καθηγηταί τής Μεγάλης Σχολής 
τού Γένους Αύθεντόπουλος, Μοστρδτος, Φ. Δημητριάδης, Παχτίκος, Καλλίνικος, οί, 
άδελφές Σαντοριναίου καί πολλές γαλλοδιδασκάλισσες, σέ τρόπο πού ή Σχολή σέ λίγο 
διάστημα είχε 450 μαθήτριες, πού άποσπάσθηκαν άπό τίς προπαγανδιστικές σχολές καί 
πού άνήκαν σέ δλες τίς κοινωνικές τάξεις». Βλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σ. 24.

20. Βλ., δ.π.
21. Πρβλ. δ.π., σ. 27.
22. Ό προκάτοχός του, ’Αθανάσιος Μαυρογένης, ύπηρέτησε μόλις έναν χρόνο 

(1899-1900). Βλ. Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 7, στ. 405.
23. Βλ. επ’ αύτοΰ Evangelos Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia, Θεσσα

λονίκη, Institute for Balkan Studies, 1964, Νέα Ύόρκη, New Rochelle,21993, σσ. 25-28, Στά
θης Πελαγίδης, «Λίγο μετά τό Πλιντεν (20 ’Ιουλίου 1903) στίς περιοχές Καστοριάς καί 
Φλώρινας», Ό Μακεδονικός ’Αγώνας. Συμπόσιο, δ.π., σσ. 349-369, Κωνσταντίνος Βακα- 
λόπουλος, «Τό πολιτικό καθεστώς τού έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας στίς παραμονές τού 
Μακεδονικού ’Αγώνα (1894-1904)», Ό Μακεδονικός Αγώνας, δ.π., σσ. 41-50, Πρβλ. 
Βουλγάρων ένέργειαι προς κατάλυσιν του Κράτους τής Ελληνικής ’Εκκλησίας καί κα
ταστροφήν τής Ελληνικής Έθνότητος έν τε τή ’Ανατολική Ρωμυλίφ καί Βουλγαρίφ, 
’Αθήνα 1908. ’Επίσης, στό 'Ιστορικό ’Αρχείο 'Υπουργείο ’Εξωτερικών (ΙΑΥΕ), στόύς φα
κέλους 1903 Διάφορα Β' (Διάφορα Πρεσβειών), 1903 Α5 (Γενικό Προξενείο Θεσσαλονί
κης), άπαντώνται διάφορα έγγραφα για τήν περίοδο 1900-1903.

24. «Αύτή λοιπόν τήν θέσι μου πρότειναν. Έγώ όμως δέν ήθελα νά δεχθώ, γιατί 
άπό τό Σταυροδρόμι στα βουνά τής Καστορίας μού ’ρχόταν λίγο δύσκολο. Έρχεται τό
τε δ Νικόλαος Μαυροκορδάτος, πρεσβευτής τής Ελλάδος, στό κελλί μου καί μού λέει: 
“Θά γίνεις έπίσκοπος Καστορίας”. “Μά είμαι άκόμα νέος” τού άπαντώ. “’Ακριβώς 
γι’αυτό θά γίνης” έπιμένει έκεΐνος. “Τό Βουλγαρικό Κομιτάτο λυμαίνεται τόν τόπο καί 
πρέπει νά πάη Ιερεύς άξιος τής άποστολής του. Κι έπειτα είναι θέλησις τής Κυβερνή- 
σεως”. Τότε δέχθηκα καί έγινα Καστορίας». Βλ. Απομνημονεύματα, δ.π., σ. 27.
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τά βουνά τής Καστορίας. ’Εκεί ήπλώθη προ αύτοϋ μέγα στάδιον εθνικής 
δράσεως καί εκεί έξεδηλώθη ό φλογερός πατριωτισμός του καί ή άφθαστος 
τόλμη του. Ευθύς άμέσως ίδρυσε καί οργάνωσε μέ τάς ιδίας του μόνον δυ
νάμεις τήν Μακεδονικήν άμυναν.25 Έχρησιμοποίησεν προς τόν σκοπόν 
τούτον τούς Βουλγαροφώνους οπλαρχηγούς Βαγγέλην από τό Στρέμπενο,26 
Νταλίπην21 28 άπό τό Καμερέν, Κώττανm curò τήν Ρούλιαν, Παύλον άπό τό 
Ζέλοβο29 Σιμόν άπό τό "Αρμενον καί τόν Γκέλωφ άπό τήν Τίρσιαν, πρώην 
Βούλγαρον διδάσκαλον καί όπλαρχηγόν, τόν όποιον άπέσπασεν μετά τής 
συμμορίας του άπό τό Βουλγαρικόν Κομιτάτον, [...]. Ό οπλαρχηγός οΰτος 
Γκέλωφ30 άγωνιζόμενος παρά τό πλευράν των Ελλήνων Μακεδονομάχων 
έφονεύθη κατά τινα συμπλοκήν μέ τήν μεγάλην συμμορίαν τού Σαραφώφ.

Είχεν ήδη άρχίσει καί ένετείνετο ό Μακεδονικός Αγών, εις τά βουνά 
τής Καστορίας καί τής Φλωρίνης, άπό τά ώργανωμένα πλέον άνταρτικά 
σώματα. Τούς άγωνιστάς ένειρύχωνεν ή ηρωική μορφή τού άρχηγοϋ των 
Γερμανού Καραβαγγέλη, όστις έφιππος πάντοτε, μέ τό μάνλιχερ εις τόν 
ώμον έσπευδεV απτόητος παντού, όπου ή άνάγκη τόν εκάλει, παρέχων 
εαυτόν ύπόδειγμα τόλμης καί γενναιότητος καί ύπενθυμίζων τούς κληρι
κούς άγωνιστάς τού 1821.3'

Επί τρία καί πλέον ετη διεξήγαγε μόνος καί έξ ιδίων τόν άνισον άγώ- 
να,32 διατηρών τακτικήν άλληλογραφίαν μέ τόν άείμνηστον Παύλον Με-

25. Βλ. άναλυτικότερα στα ’Απομνημονεύματα, δ.π., σσ. 28-40. ΟΙ σχετικές άπόψεις 
τοΰ Καραβαγγέλη καταγράφονται στο Le Métropolitain de Castoria et les Bulgares, 
Imprimerie du Patriarcat Oecuménique, 1907. Πρβλ. καί Patriarcat Oecuménique, Mémoran
dums adressés aux représentants des grandes puissances à Constantinople et autres documents 
relatifs aux récents événements de Bulgarie et de Roumélie Orientale, Imprimerie du Patriarcat 
Oecuménique, 1906.

26. Πρβλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σσ. 39-40 καί Νικ. Γ. Κοεμτζόπουλος, Καπετάν 
Κώττας. Ό πρώτος Μακεδονομάχος, ’Αθήνα 1968, σσ. 79-80.

21. Πρβλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σ. 84, Ν. Κοεμτζόπουλος, δ.π., σσ. 135-136.
28. Πρβλ. τήν μονογραφία τοΰ Ν. Κοεμτζόπουλου, δ.π.
29. Πρβλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π.
30. Πρβλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σσ. 37-38.
31. Πρβλ. ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., σσ. 75-76: 

«Όταν έκανα τέτοια επικίνδυνα ταξίδια», μοϋ λέει, «έριχνα πάνω μου ένα μαύρο έγ- 
γλέζικο άδιάβροχο, φορούσα μπότες ψηλές ως τό γόνατο, τό άντερί μου τό σήκωνα πιά- 
νοντας τις άκρες του μέσα στις τσέπες μου καί πάνω άπ’τό καμηλαΰκι μου έριχνα ένα 
μαύρο μαντήλι. Στον ώμο μου κρεμόταν τό μάνλιχερ καί στό στήθος μου σταυρωτά κά
τω άπ’τό άδιάβροχο διακρίνονταν οί φυσιγγιοθήκες μέ τά φυσέκια. Στή μέση μου φο
ρούσα μια πλατιά πέτσινη ζώνη, άπ’δπου κρέμονταν στή μια μεριά ή θήκη τοΰ πιστο
λιού μου, πού ήταν μεγάλο καί γινόταν έν άνάγκη καί τουφέκι, καί στήν άλλη ένα μα
χαίρι μέσα στή θήκη του. Έτσι όσοι μέ βλέπανε μέ παίρνανε γιά στρατιωτικό ή άστυ- 
νομικό».

32. Πρβλ. τήν έξιστόρηση τών γεγονότων άπό τόν ίδιο στά ’Απομνημονεύματα, δ.π., 
σσ. 40-100.
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λ αν53 καί άλλους πατριώτας των ’Αθηνών. Κατά το έτος 1903 μετά κολλάς 
ένεργείας τοϋ Γερμανοϋ προς Κρήτας Οπλαρχηγούς εφθασεν εις Καστοριάν 
μικρά όμάς αυτών άπό τον Καούδην, τον Μακρήν, τον Βαλάνην καί τινας 
άλλονς.Μ Οϋτοι συνοδεύοντες τον Καραβαγγέλην εις τάς περιοδείας του, 
iva λάβουν γνώσιν τοϋ τόπου, άνεδείχθησαν άργότερον εκ τών γενναιότε
ρων Μακεδονομάχων όπλαρχηγών εις τάς περιφερείας Καστοριάς, Βιτω- 
λίων καί Φλωρίνης.

Έπηκολούθησε το 1904, ή προσέλευσις τοϋ Παύλου Μελά, πρωτομάρ
τυρας τοϋ Μακεδονικού άγώνος (ένταφιασθέντος εις την Μητρόπολιν Κα
στοριάς),* ό ένδοξος θάνατος τοϋ όποιου εδωσε νέαν ώθησιν εις τον αγώ
να, ό όποιος εκ τής Δυτικής Μακεδονίας μετεδώθη βαθμηδόν εις την Ανα
τολικήν Μακεδονίαν.

Ή εν γένει δράσις τοϋ Καραβαγγέλη εις τόν άγώνα τοϋτον δέν είναι 
άγνωστος εις τόν Ελληνισμόν. Ή επί μέρους εξιστόρησις αυτής με τούς 
ηρωισμούς, τούς κινδύνους καί τάς δολοφονικός κατ’αύτοϋ άποπείρας θά 
συνέθετε μίαν ώραίαν εποποιίαν.

Ή έξοχος δράσις του ήρχισεν ήδη νά έξεγείρη τόν Βουλγαρικόν καί 
τόν Ρωσσικόν τύπον. ’Ιδιαιτέρως ή Νοβόγια Βρέμιε τής Πετρουπόλεως καί 
τά όργανα τοϋ Βουλγαρικού κομιτάτου Μπάξτον καί Σία μαίνονται κατά 
τοϋ ήρωϊκοϋ ιεράρχου. Ό Φερρίτ Πασάς, Σανδραζάμης (πρωθυπουργός) 
τοϋ Χαμίτ, πιεζόμενος υπό τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοϋ τής 
Ρωσσίας Ζηνόβιεβ, εθετεν εις τόν άείμνηστον Πατριάρχην ’Ιωακείμ τόν Γ ' 
τό δίλημμα ή νά άνακαλέση αμέσως τόν Καραβαγγέλην εκ τής Καστοριάς 
ή νά ΐδη αυτόν βιαίως άπαγόμενον εκ τής Μητροπόλεώς του.33 34 35 36 37

Ό ’Ιωακείμ ήναγκάσθη, τό 1907, νά άνακαλέση τόν Γερμανόν εις Κων
σταντινούπολή, ώς Συνοδικόν. Καί τό επόμενον έτος 1908, ό Γερμανός 
εξελέγη παρά τής ΊερΟ.ς Συνόδου Μητροπολίτης Αμασείας.31 Τό 1912 έκλή-

33. Βλ. σχετικά στά ’Απομνημονεύματα, δ.π., σσ. 58-60, πρβλ. Ναταλίας Π. Μελά, 
Παύλος Μελάς, ’Αθήνα 1964, σσ. 361-363, 374-375 , 421-423.

34. Πρβλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σσ. 45-48 καί K. I. Μαζαράκη-Αίνιάνος, «Ό Μα
κεδονικός ’Αγών. ’Αναμνήσεις», Ό Μακεδονικός :Αγώνας. Απομνημονεύματα, Θεσσαλο
νίκη, Ι.Μ.Χ.Α., 1984, σ. 177.

35. Βλ. ’Απομνημονεύματα, δ.π., σσ. 64-68 καί Ναταλίας Μελά, δ.π., σσ. 425-427, 
πρβλ. Γιώργος Ίωάννου, «Ό θάνατος τοϋ Παύλου Μελά μέσα άπό τό άνέκδοτο ημερο
λόγιο τοϋ Φίλιππου Δραγούμη», Ό Μακεδονικός Αγώνας. Συμπόσιο, δ.π., σσ. 161-169.

36. Πρβλ. Απομνημονεύματα, δ.π., σ. 102.
37. «Σά μέλος τής Ίεράς Συνόδου έμεινα στό πλευρό τοϋ πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ' 

μόνο λίγους μήνες. Γιατί, δταν τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1908 έχήρευσε στον Πόντο ή ’Επαρ
χία ’Αμασείας, ή πιο μεγάλη κι ή πιό σημαντική ’Επαρχία τοϋ Οίκουμενικοϋ Θρόνου, 
δόθηκε σέ μένα ή γεροντική αυτή ’Επαρχία, μ’δλο πού έγώ ήμουν ό πιό νέος άπ’τούς 
μητροπολίτες». Βλ. ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., σ. 
91. Πρβλ. «’Εκκλησιαστικά Χρονικά», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 28 (1908), σσ. 58- 
59, δπου διατυπώνονται κατηγορίες έναντίον τοϋ Μητροπολίτου ’Αμασείας ’Ανθίμου
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θη εκ δευτέρου ώς Συνοδικός.38 Τότε δε ό εν Σαμσοϋντι Πρόξενος τής Ελ
λάδος Τζανέτος εγραψεν εις τό ΎπονργεΙον Εξωτερικών ότι εν διαστήμα- 
τι τεσσάρων ετών, ό Άμασείας Γερμανός Καραβαγγέλης προήγαγεν τήν 
Σχολήν Άμισσοϋ εις πλήρες Γυμνάσιον, διά τήν στέγασιν του οποίου άνή- 
γειρεν ώραίον μέγαρον, ιδρυσεν άστικήν Σχολήν, τέλειον Γυμναστήριον 
Ευρωπαϊκόν, νεκροταφεϊον μέ Βυζαντινήν Εκκλησίαν εις τό μέσον αύτοϋ, 
πολυτελέστατον Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ήμιγυμνάσιον εις Πάφραν καί 
128 σχολάς εις τήν ύπαιθρον χώραν τής επαρχίας του.39

Κατά τήν Συνοδικήν ταύτην περίοδον, άποβιώσαντος τοϋ Πατριάρχου 
Ιωακείμ, ό Γερμανός εξελέγη τοποτηρητής τοϋ Οικουμενικού Θρόνου καί 
διεξήγα,ε τήν εκλογήν προς άνάδειξιν τοϋ νέου Πατριάρχου.40 Κατά τήν 
πρώτην ψηφοφορίαν τών Μητροπολιτών ελαβον 25 ψήφους ό Αμασείας 
Γερμανός καί 15 ό Χαλκηδόνος Γερμανός. Κατά τήν ψηφοφορίαν δέ τής 
Έθνοσυνελεύσεως έξελέγησαν τρεις υποψήφιοι: ό Άμασείας, ό Χαλκηδό
νος καί ό Άδριανουπόλεως. Έκ τών τριών τούτων υποψηφίων κατά τήν 
τελικήν ψηφοφορίαν εν τφ Πατριαρχικφ ναφ υπό τών Μητροπολιτών, εξε-

Άλεξούδη για «άνεπάρκειαν προς διοίκησιν της έπαρχίας», καί «Εκκλησιαστικά Χρονι
κά», δ.π., σ. 172 για τήν άφιξη τού Καραβαγγέλη στήν έπαρχία του. Για τήν περιφέρεια 
τής Άμασείας πλούτος πληροφοριών καί μαρτυριών καταγράφονται στο Κέντρο Μι
κρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο Προφορικής 'Ιστορίας, Πόντος, περιφ. Άμασείας, φάκ. 
749-750. Βλ. έπίσης τήν μονογραφία τής Ευδοκίας Έπέογλου-Μπακαλάκη, Ή Άμάαεια, 
Θεσσαλονίκη, Έκδ. Κυριακίδη, 1988.

38. Βλ. «Εκκλησιαστικά Χρονικά», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 32 (1912), σ. 21.
39. Πρβλ. Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., σσ. 92-95. 

Πάντως, σχετική άνάκαμψη ώς προς τά έκπαιδευτικά πράγματα διαφαίνεται άπό τό τε
λευταίο τέταρτο τοϋ ΙΘ' αιώνα. Βλ. Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως 8 (1873-1874), σ. 255, όπου καί συγχαρητήριες προσρήσεις «τφ 
ζηλωτή τής παιδείας προστάτη Άγίςο Άμασείας Σωφρονίςο». Πρβλ. καί Περιοδικόν Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 10 (1875-1876), σ. 195, 13 (1878- 
1879), σσ. 118-119. Έπ’αυτών, πλέον κατατοπιστική είναι ή εργασία τοϋ Ιεροθέου Χρι- 
στοδουλίδου, Επισκόπου Άριστείας, «Μελέτη καί Στατιστική τής Έπαρχίας Άμασείας», 
Ξενοφάνης 4 (1906), σσ. 252-271, 333-343, 545-558, ό όποιος καί άνάγει τίς προσηλυ
τιστικές δραστηριότητες τών Καθολικών καί κυρίως τών Αμερικανών ιεραποστόλων σέ 
μείζον πρόβλημα τών ’Ορθοδόξων κατοίκων. Βλ. ’ιδίως σσ. 254-255. Γιά τό πρώιμο έν- 
διαφέρον τών μισσιοναρίων τοϋ American Board of Commissioners for Foreign Missions 
στήν ευρύτερη περιοχή τής Άμασείας βλ. The Missionary Herald 33 (1837). σ. 174. Βλ. 
έπίσης Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Ή έκπαιδευτική καί πνευματική κίνηση τοϋ έλληνισμοϋ 
τής Μικρός ’Ασίας (1800-1922), τόμ. 3, Αθήνα 1991, σσ. 136-137, llknur Polat, «Osmanli 
Imparatorlugu’nda açilan Amerikan Okullari Uzerine bir inceleme», Belleten 52 (1988), σσ. 
642-646.

40. Νοέμβριος τοϋ 1912. Βλ. σχετικά ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 32 (1912), σσ. 
433-444· «’Εκλογή Τοποτηρητοϋ τοϋ Οίκουμενικοϋ Θρόνου», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 
δ.π., σ. 451.
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λέγη Πατριάρχης ô Χαλκηδόνας Γερμανός υπέρ τοϋ οποίου ό Καραβαγγέ- 
λης διέθεσε τάς ίδικάς του ιρήφους.4'

Εις τάς παραμονάς τοϋ πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έπανήλθεν εις 
τήν επαρχίαν του "Αμάθειαν, όπου έμελλε νά αντιμετώπιση νέας δοκιμα
σίας. Κατά τάς σφαγάς των "Αρμενίων έσωσε πολλάς εκατοντάδας εξ αυ
τών, άποκρύψας άλλους μεν έν τη Μητροπόλει, άλλους δέ εις τάς 'Ελλη
νικός οικίας. Τήν πραξιν του ταύτην άνεγνώρισε και διελάλησεν ό "Αρμέ
νικός Τύπος καί "ιδίως τής "Αμερικής.41 42

Αιαρκοϋντος τοϋ πρώτου Παγκοσμίου πολέμου εις τήν επαρχίαν !Αμα- 
σείας ήνοίχθη ίδιον μέτωπον πολεμικόν. Περί τούς 10.000 "Έλληνες άντάρ- 
ται εις τά βουνά "Αμισσοϋ, Μπάφρας καί Αμασείας διεξήγον υπό ίδιους 
οπλαρχηγούς διαρκή πόλεμον έναντίον τοϋ Τουρκικού στρατού,43 Τό 1917, 
εις μίαν μάχην πλησίον τοϋ Κουροϋ-Κοκτσέ, ό γενναίος οπλαρχηγός Αν- 
τών πασάς, ηλικίας μόνο 22 ετών, φόβητρον τών Τούρκων, πολεμών εναν
τίον τριπλασίων Τουρκικών δυνάμεων, έρριψε νεκρούς περί τών 120 Τούρ
κους στρατιώτας, 9 άξιωματικοί δέ, φονευθέντες, μετεφέρθησαν εις Άμισ
θόν καί εκηδεύθησαν πομποδώς έν συλλαλητηρίφ.44

Τό 1918 ό Γερμανός αίφνιδίως ώδηγήθη έξόριστος δι’Αγκύρας εις 
Κωνσταντινούπολή καί έρρίφθη εις τάς κοινός φυλακάς, όπόθεν εξήλθεν 
τη επεμβάσει τοϋ Πατριάρχου Γερμανού.45 Μετά τήν νίκην τών Συμμάχων 
έπέστρεψεν εις "Αμισσόν, τυχών θριαμβευτικής υποδοχής υπό τής κοσμο
πλημμύρας τοϋ "Ελληνικού στοιχείου τής επαρχίας του.46 47

"Αποβιώσαντος έν τφ μεταξύ τοϋ Πατριάρχου,41 ό Γερμανός έκλήθη εκ

41. Βλ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 32 (1912), σ. 473, ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 
έτος 33 (1913), σσ. 15-16, 27-28, Χ[ρύσανθος] Φιλιππίδης], «Ό Πατριάρχης Γερμανός ό 
Ε' », δ.π., σσ. 33-34. Πρβλ. ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων, 
δ.π., σ. 96.

42. Πρβλ. τά λεγάμενα τοϋ Καραβαγγέλη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., σσ. 98-101.
43. «Αυτές τις μικρές κι άτακτες στην αρχή δμάδες άρχισα νά δργανώνω σέ τακτικά 

κι άξιόμαχα άνταρτικά σώματα μέ τή μακρά πείρα πού είχα άποκτήσει άπ’τδν ’Αγώνα 
μας στή Μακεδονία. Τά σώματα αυτά γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν. Κι άφοϋ άπέκτησαν 
άξιους κι έμπειροπόλεμους άρχηγοΰς, πού εγώ δ Ιδιος τούς έδινα τό χρίσμα, έξελίχτη- 
καν σέ πραγματικά στρατιωτικά σώματα, πού είχε τό καθένα ύπδ τήν προστασία του 
καί τήν άπόλυτη δικαιοδοσία του ενα τμήμα τής Επαρχίας». Βλ. Μορφές Μακεδονομά
χων, δ.π., σ. 106. Πρβλ. τήν τουρκική έκδοχή γιά τά γεγονότα άπό τον Mustafa 
Balcioglu, «Birinci Diinya Savaçi sirasinda Karadeniz’ de Rum faaliyetleri ve sivil tepki», 
Osmanli Tarihi Ara§tirma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), άρ. 4 (1993), σσ. 91-97.

44. Πρβλ. δ.π., σσ. 101-110.
45. Πρβλ. τά λεγόμενο τοϋ Καραβαγγέλη, δ.π., σ. 110, όπου καί δ χρονικός προδιο- 

ρισμδς είναι διαφορετικός (1917).
46. Πρβλ. δ.π., σ. 111.
47. Πρόκειται, πάντοτε, γιά τόν Γερμανό τόν Ε', ό όποιος έξαναγκάσθηκε σέ πα

ραίτηση τον ’Οκτώβριο τοϋ 1918 καί άπεβίωσε τόν Δεκέμβριο τοϋ 1920. Βλ. Βασιλείου
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τρίτου εις Κωνσταντι νούπολι ν ώς μέλος τής Ίεράς Συνόδου καί προς εκ
λογήν Πατριάρχου. Κατά την Συνοδικήν του ταύτην θητείαν, ό Κεμάλ γε- 
νόμενος κύριος τής καταστάσεως άπέκλεισεν άλας τάς περιελθούσας εις 
τήν δικαιοδοσίαν του επαρχίας, εν αΐς καί τήν ’Αμάθειαν, άπαγορεύσας 
πάσαν επικοινωνίαν των κατοίκων αυτών μέ τήν Κωνσταντινούπολή. 
Μετά τήν ύποχώρησιν τοϋ Ελληνικού Στρατού άπό τον Σαγγάρειον, οί 
Τούρκοι άπεθρασύνθησαν. Το στρατοδικείον Άμασείας κατεδίκασεν ερήμην 
εις θάνατον τον Καραβαγγέλην καί άλλους Μητροπολίτας, εν οΐς καί τον 
άείμνηστον Χρύσανθον τον από Τραπεζοϋντος Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών.

Ό βοηθός τού Άμασείας άοίδιμος Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος Άγρι- 
τέλληςβ' καταδικασθείς εις θάνατον, άπέθανεν εις τάς φυλακάς. Ό γερα- 
ρός καί παλαίμαχος Αρχιμανδρίτης Πλάτων Άϊβαζίδης,48 49 πρωτοσύγγελος 
τοϋ Άμασείας εν Καστόρια καί Άμισσώ επί 25 ολόκληρα ετη, άπηγχονί- 
σθη. Τό αυτόν μαρτυρικόν τέλος είχον καί πολλαί εκατοντάδες καθηγητών, 
επιστημόνων, έμπορων καί προκρίτων Άμισσού, Τραπεζοϋντος, Όρδοϋ, 
Μπάφρας καί άλλων περιφερειών.50 51

Τό 1920 έγένετο ή Πατριαρχική έκλογή. Ή Έθνοσυνέλευσις άνέδειξεν 
διά μυστικής ψηφοφορίας ώς υποψηφίους, διά τον Οικουμενικόν Θρόνον, 
τόν Άμασείας Γερμανόν, τόν Μελέτιον Μεταξάκην καί τόν Καισαρείας Νι
κόλαον. Έκ τών τριών τούτων ώφειλον οί εκλογείς 17 Μητροπολίται, νά 
εκλέξουν τόν Πατριάρχην. Ό Καραβαγγέλης είχε δεδηλωμένους υπέρ αυτού 
τούς 16, έκ τών όποιων οί 6, άπουσιάζοντες έκ Κωνσταντινουπόλεως, εΐ- 
χον άναθέσει τήν ψήφον τους εις τόν ίδιον, μέ τήν έντολήν νά ψηφίση τόν 
εαυτόν του. Καίτοι ό Γερμανός διέθετε υπέρ αυτού τήν παμψηφίαν, έν 
τούτοις, διά λόγους σχετικούς μέ τήν τότε πολιτικήν κατάστασιν" ô άν

Θ. Σταυρίδου, Οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι. 1860 - Σήμερον, δ.π., σσ. 421-437, όπου 
καί τα σχετικά βιβλιογραφικά.

48. Βλ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος 41 (1921), σ. 157 κ.έ.
49. Βλ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, δ.π., σσ. 55, 200 καί Παντελή X. Βαλιούλη, Σελί

δες έκ τής συμφοράς τοϋ Πόντου. 1921-1924, ’Αθήνα 1957, σσ. 17-18.
50. Πρβλ. ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., σ. 128 κ.έ., 

Les atrocités turques au Pont-Euxin, Copie d’une lettre de S.E. l’Archevêque d’Amassia et 
Samsoun Gérmanos, Παρίσι 1919, «Προ της νέας μαρτυρικής σοροϋ», Εκκλησιαστική 

’Αλήθεια, δ.π., σσ. 297-298, ’Αντωνίου Ί. Γαβριηλίδου, Σελίδες έκ τής μαύρης εθνικής 
συμφοράς τοϋ Πόντου, ’Αθήνα 1924, σσ. 40-45, κ.ά., καί τις μαρτυρίες προσφύγων άπό 
τήν Άμάσεια δπως ή Δόμνα Σαββίδου, ή Ευτέρπη Τζιγκοξίδου, ό Γεώργιος Όρμάνο- 
γλου, κ.ά., Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο Προφορικής 'Ιστορίας, Πόντος, 
περιφ. Άμασείας, φάκ. 750.

51. «Ένώ δλα πήγαιναν καλά, ένας άπ’τούς άντιβενιζελικοΰς μητροπολίτες πήγε 
στην ’Αθήνα κι έπεισε μέ ποιος ξέρει τί έπιχειρήματα, τήν κυβέρνηση νά έπέμβει στήν 
έκλογή άπαγορεύοντας στους μητροπολίτες τών Νέων Χωρών νά πάνε στήν Κωνσταντι
νούπολη. Ή ένέργεια αύτή τής κυβερνήσεως έξόργισε όλόκληρη τήν Κωνσταντινούπολη 
καί τα δύο σώματα άποφάσισαν νά προβοϋν άμέσως στήν έκλογή καί χωρίς τή συμμε
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θρωπος τών άτομικών θυσιών ύπεχώρησε καί την τελευταίαν στιγμήν συ- 
νετέλεσε νά έκλεγή Πατριάρχης ό Μελέτιος Μεταξάκης.52

Μετά την ενθρόνισίν του ό νέος Πατριάρχης προσέφερεν εις τον Γερ
μανόν την !Αρχιεπισκοπήν ’Αμερικής ή Ευρώπης. Αλλ’ οΰτος ήρνήθη τάς 
θέσεις ταύτας διά νά μήν άπομακρυνθή άπό τό γνώριμόν του στάδιον, εις 
τό όποιον είχε άφιερώσει ολόκληρον τήν ζωήν του,53 Τό 1922 άπεστάλη εις 
τήν Σερβίαν προς έπίδοσιν του Πατριαρχικού καί Συνοδικού Τόμου, διά 
τοϋ όποιου ή Σέρβική ’Εκκλησία άνεκηρύσσετο εις Πατριαρχεΐον καί ό 
Μητροπολίτης Βελιγραδιού άνεγνωρίζετο ώς Πατριάρχης τής Σερβίας. Τόν 
Μάϊον τοϋ αύτοϋ έτους, μετέβη καί πάλιν εις Σερβίαν διά νά έκπροσω- 
πήση τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον εις τούς γόμους τοϋ Σέρβου Βασι- 
λέως. Καί τόν Σεπτέμβριον τοϋ αύτοϋ έτους μετέβη εις τό Βουκουρέστιον 
ώς εκπρόσωπος τοϋ Πατριαρχείου εις τήν στέψιν τοϋ Βασιλέως τής Ρου
μανίας,54 Τότε άκριβώς ό Κεμάλ, επελθούσης τής Μικρασιατικής Κατα
στροφής, είσήρχετο εις Κωνσταντινούπολή. Ό Καραβαγγέλης επέσπευσε 
τήν άναχώρησίν του εκ Ρουμανίας, αλλά, πριν άποβιβασθή τοϋ άτμοπλοίου, 
με τό όποιον έφθασεν εις Κωνσταντινούπολή, άνήλθεν επ’ αύτοϋ απεσταλ
μένος τοϋ Πατριάρχου, κομιστής επιστολής αύτοϋ, διά τής οποίας ειδοποι
είτο νά μήν εξέλθη εις τήν ξηρόν διότι θά συνελαμβάνετο υπό των Τούρ
κων καί θά εξετελεΐτο ή κατ’αύτοϋ άπόφασις τοϋ Στρατοδικείου Αμα- 
σείας, δι’ής είχε κατεδικασθή εις θάνατον. Ταυτοχρόνως τφ άνηγγέλθη ότι

τοχή των μητροπολιτών των Νέων Χωρών. 'Ορίστηκε μάλιστα κι ή μέρα της έκλογής. 
Συνέπεια αυτής τής άποφάσεως ήταν ν’άποσυρθοϋν άπ’τήν 'Ιερά Σύνοδο έπτά βασιλι
κοί μητροπολίτες καί νά άντικατασταθοϋν άπό άλλους. Άπό κει καί πέρα τα πράγματα 
πήγαν όμαλά καί τήν παραμονή δλα έδειχναν πώς ή δική μου εκλογή ήταν βέβαια, άν 
καί υπήρχαν μερικές δυσαρέσκειες έξαιτίας τών φιλικών μου σχέσεων μέ τόν άρμοστή. 
'Όταν ξαφνικά τή νύχτα φτάνει στο σπίτι μου μιά τριμελής έπιτροπή τής Εθνικής 
Άμύνης καί μέ θερμοπαρακαλεΐ ν’ άποσύρω τήν υποψηφιότητά μου υπέρ τοϋ Μελετίου. 
Αύτός, έλεγαν, θά έφερνε άπ’τήν ’Αμερική έκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια άπό έρανο 
για τις άνάγκες τών Πατριαρχείων κι έπειδή είχε φιλικότατες σχέσεις μέ τόν Άγγλο 
άρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας καί τούς ’Αμερικανούς έπισκόπους, θά φαινόταν πολύ 
χρήσιμος στήν έθνική υπόθεση. Γι’αύτό ήταν έπιτακτική άνάγκη νά έκλεγεϊ ό Μελέτιος. 
Αυτή ήταν άλλωστε κι ή επιθυμία, όπως έλεγαν, τοϋ Βενιζέλου». Βλ. ’Αντιγόνης Μπέλ- 
λου-Θρεψιάδη, Μορφές Μακεδονομάχων, δ.π., σσ. 131-132.

52. Πρβλ. δ.π., σσ. 132-135, «Ή έκλογή τής Αύτοϋ Θειοτάτης Παναγιότητος τοϋ 
Οίκουμενικοϋ Πατριάρχου Μελετίου τοϋ Δ' », ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, δ.π., σσ. 369- 
379 καί τις άπόψεις τοϋ Μανουήλ Γεδεών ώς προς τό άντικανονικόν τής έκλογής τοϋ 
Μελετίου, Ερημίτης, «Δήθεν υπέρ νόμων άγών». Πρωτεύουσα ’Αθηνών, έτος Α', άρ. 93, 
94, 99, 101 (4, 5, 10, 12 Ίανουαρίου 1922), «Τό πραξικόπημα τοϋ Φαναριού», Ιερός 
Σύνδεσμος ’Αθηνών, έτος 21 (1921), άρ. 33, σσ. 1-12. Διεξοδικότερα βλ. στήν μονογρα
φία τοϋ Άνδρέα Νανάκη, Ή χηρεία τον Οικουμενικού Θρόνου καί ή έκλογή τοϋ Μελε
τίου Μεταξάκη, 1918-1922, Θεσσαλονίκη 1991, ιδίως σσ. 34-102.

53. Πρβλ. ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, δ.π., ο. 135.
54. Πρβλ. δ.π., σσ. 135-136.
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κατά τον πλοΰν, μεταξύ Κωστάντζης καί Κωνσταντινουπόλεως, έξελέγη 
Μητροπολίτης "1ωαννίνων. Οϋτω ύπεχρεώθη νά συνέχιση το ταξείδιόν του 
μέ το αυτόν άτμόπλοιον.55

Μετά ενός έτους ποιμαντορίαν εν Ίωαννίνοις, έξελέγη Εξαρχος Κεν
τρώας Ευρώπης, διατηρών άμα τον τίτλον τοϋ Μητροπολίτου "Αμασείας.56 57 58 
Έκ των πρώτων έργων του, μετά την άνάληχμιν της Αρχιεπισκοπής Κεν
τρώας Ευρώπης, ύπήρξεν ή άνασύστασις των Ελληνικών Κοινοτήτων Βε
νετίας, Λιβόρνου, Γενούης, Τεργέστης, Βιέννης καί Βουδαπέστης, αϊτινες 
διετέλουν έν ληθάργω καί άδρανείμ. Καί εις την νέαν του θέσιν ό Γερμα
νός άφήκεν, όπως καί παντού από όπου διήλθε, ζωντανά τά μνημεία τής 
άγνής φιλοπατρίας του καί τής άκαταπονήτον δραστήριοτητός του. Εις 
άλας τάς άνωτέρω Κοινότητας ένεφύσησε τό δημιουργικόν του πνεύμα καί 
μέ τήν άναδιοργάνωσίν των άπέκτησαν αΰται ζωήν καί σφρίγος.”

Ό Γερμανός Καραβαγγέλης άπεβίωσεν έν Βιέννη κατά τό 1935 καί ένε- 
ταφιάσθη εκεί.5* "Αφήκε πέντε άδελφάς, έκ τών όποιων αί δύο εύρίσκονται 
σήμερον έν ζωή, διαμένουσαι εις τάς "Αθήνας. Έτιμήθη κατά καιρούς διά 
πολλών παρασήμων, μεταξύ τών οποίων είναι άνώτερα 'Ελληνικά καί 
Τουρκικά, Μεγαλόσταυροι τής Γερμανίας, Αύστροουγγαρίας, Σερβίας, Ρου
μανίας, ο Σταυρός τού Παναγίου Τάφου καί άλλα.

Αύτός έν σκιαγραφώ ύπήρξεν ό άείμνηστος Γερμανός Καραβαγγέλης. 
Φυσιογνωμία έθνική, εύρέως γνωστή εις τό Πανελλήνιον. "Αρτιωτάτης 
Επιστημονικής μορφώσεως, γλωσσομαθής, αγνών έθνικών φρονημάτων, ό 
δημιουργός τοϋ Μακεδονικού "Αγώνος καί ό έμψυχοπής καί αναμορφωτής 
τών Κοινοτήτων τοϋ Πόντου καί τής Κεντρώας Εύρώπης. "Εάν τό έπίση- 
μον Ελληνικόν Κράτος ήγνόησε μέχρι σήμερον τόν άκαταπόνητον καί εξο- 
χον τούτον "Ιεράρχην,59 ή ιστορία θά τόν άναγράψη εις τό "Εθνικόν Πάν-

55. Πρβλ. δ.π., σσ. 136.
56. Βλ. ’Ορθοδοξία 1(1926-1927). σ. 128.
57. Πρβλ. ’Αντιγόνης Μπέλλου-Θρεψιάδη, δ.π., σσ. 136-140.
58. Βλ. σχετικά «Μητροπολίτης Άμασείας καί Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης Γερμα

νός», ’Ορθοδοξία 10 (1935), σσ. 107-108.
59. Πρβλ. τόν δικό του απολογισμό στην ’Αντιγόνη Μπέλλου-Θρεψιάδη, δ.π., σσ. 

139-140: «Καί έτσι σήμερα κατάντησα νά περιφέρομαι σχεδόν άνεργος σέ έρείπεια, έξό- 
ριστος άπ’τήν Καστοριά, άπ’τήν Άμάσεια, άπ’τήν Κωνσταντινούπολη, άφοϋ γλίτωσα 
πολλές φορές τό μαρτυρικό θάνατο στην Τουρκία, καί τελικά εξόριστος κι άπ’ τήν 
Ελλάδα, πού υπηρέτησα μέ αυταπάρνηση σαράντα όλόκληρα χρόνια. Αύτή jgfcv ή 
άμοιβή τών θυσιών κι έθνικών αγώνων ένός κληρικού, πού άφιέρωσε δλη του τή ςφη κι 
όλες του τις δυνάμεις μέ πρωτοφανή άλτρουϊσμό κι άνιδιοτέλεια στήν έξυπηρέτηση τών 
έθνικών συμφερόντων. Ό κληρικός αυτός φαίνεται πώς δέν θά ήταν χρήσιμος πιά στήν 
’Εκκλησία τής Ελλάδος καί γι’αυτό έπρεπε νά ταλαιπωρηθεί, νά έξευτελισθει καί νά 
έξορισθει τέλος άπ’ τήν ίδια του τήν πατρίδα, για νά πεθάνει μακριά της έξόριστος στήν 
ξένη γή».
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θεόν μεταξύ τών επιφανών Ελλήνων. Ημείς δέ οί Αίολεΐς όφείλομεν κατά 
τήν έγκατάστασίν μας εις τήν νέαν πατρίδα μας, εν Αιοννσφ !Αττικής, νά 
στήσωμεν τον άδριάντα τον έπιλέκτον τούτου τέκνου τής Αιολικής γής, 
διά νά συμβολίζω τήν εισφοράν τών Αίολέων εις τούς άπελευθερωτικούς 
καί άλλους αγώνας τού Έθνους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

Εγκύκλιος περί συστάσεως ώφελίμων βιβλίων προς διάδοσιν τής θείας 
γλώσσης τοϋ Ευαγγελίου.

Μονόφυλλο των 41,2x28,8 εκ., δίστηλο. Τό κείμενο στήν ελληνική 
γλώσσα, στήν αριστερή πλευρά, τό ίδιο κείμενο, στα καραμανλίδικα, στήν 
δεξιά πλευρά.

Έκδόθηκε στίς 5 Μάΐου 1912, στήν Άμισσό, άπό τον Πρωτοσύγκελλο 
Πλάτωνα [Άϊβαζίδη], Γενικό ’Αρχιερατικό Επίτροπο τής Μητροπόλεως 
Άμασείας, επί Άρχιερατείας Γερμανού Καραβαγγέλη.

Βιβλιογραφημένο άπό τήν Evangelia Balta, Karamanlidika, XXe siècle. 
Bibliographie analytique, ’Αθήνα, Centre d’Etudes d’Asie Mineure, 1987, σ. 100 
(ά.κ. 80).

Τό κείμενο τής εγκυκλίου στήν έλληνική γλώσσα:

Τιμιότατοι εξαρχοι, ευλαβέστατοι εφημέριοι, άξιότιμοι μουχταροδημο- 
γέροντες καί εφοροεπίτροποι, ελλόγιμοι διδάσκαλοι καί λοιποί ευλογημέ
νοι χριστιανοί τής καθ’ημάς Θεοσώστου ’Επαρχίας.

Δύο είνε τά πολυτιμότατα κειμήλια τοϋ έλληνορθοδόξου Χριστιανού, ή 
θρησκεία καί τό έθνος. Γνωστόν δέ ότι επειδή οί περισσότεροι αδελφοί 
ημών εν τή Επαρχία άγνοοϋσι τό σύμβολον τοϋ εθνισμού, τήν έλληνικήν 
γλώσσαν τοϋ Ευαγγελίου, ήσθένησε τό θρησκευτικόν καί εθνικόν φρόνημα 
των όμοδόςων.

Καί όμως πας χριστιανός άποστολήν έχει κατά δύναμιν νά άγωνισθή 
υπέρ τής διαδόσεως των θρησκευτικών άληθειών καί τής εθνικής ημών 
γλώσσης.

Επί τή ευκαιρία ταύτη γνωρίζομεν ύμίν ότι ό επί εικοσαετίαν ολόκλη
ρον εύδοκίμως ϋπηρετήσας ως διευθυντής καί διδάσκαλος εν τοίς σχολεί
ο ις τής Επαρχίας ημών κ. Ά. Ααμιανίδης ίσοβίως επεδόθη εις τά ιερά 
γράμματα καί εις τά παιδαγωγικά, καί άπό τετραετίας έχων επίσημον 
εντολήν τής Α.Σ. τοϋ σεπτοϋ Ποιμενάρχου ημών κυρίου Γερμανού, ΐνα 
δίδη νομίμους όδηγίας εις τούς ιερείς καί διδασκάλους τής Επαρχίας καί



370 ΣΤΑΥΡΟΣ 0. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Κυριάκό μαθήματα προς ωφέλειαν των Χριστιανών, εσχάτως εξέδωκεν 
υπό τον τίτλον «Ευαγγελική Μέλισσα» εργον εις δύο γλώσσας εκ παραλ
λήλου.

Τον έκδοθέντα πρώτον τόμον τοϋ έργου διήλθομεν έπισταμένως καί 
εϋρομεν αυτόν σύμφωνον προς τήν διδασκαλίαν τής όρθοδόξου μητρός 
ημών Εκκλησίας, ού μήν αλλά καί ώφελιμώτατον εις τήν διάδοσιν τής πα
τρίου ελληνικής γλώσσης μεταξύ των άγνοούντων αυτήν όμογενών.

Επειδή δέ προς εκδοσιν τοιούτων εθνωφελών βιβλίων απαιτείται κοινή 
σύμπραξις των όμογενών τέκνων, διά τούτο θερμότατα συνιστώμεν τό έν 
λόγω χρήσιμον βιβλίον ώς κατάλληλον νά γείνη κτήμα πόσης ελληνορθό
δοξου Χριστιανικής οικογένειας καί αποτεινόμενοι εις τά θρησκευτικά καί 
εθνικά αισθήματα όλων των Επαρχιωτών προτρεπόμεθα νά λάβητε ό κα
θείς τόν έτοιμον τόμον καί εγγραφήτε συνδρομηταί ύποστηρίζοντες τήν εκ- 
δοσιν καί των λοιπών τόμων προς διάδοσιν τών αληθειών τοϋ Ευαγγελίου 
καί τής εθνικής ημών γλώσσης.

Υγιαίνετε έν Κνρίφ.

Έν Αμισφ τή 5 Μαΐου 1912 

Ό Γεν. "Αρχιερατικός Επίτροπος

Πρωτοσνγκελλος ΠΛΑΤΩΝ
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‘Εγκύκλιος περί σνστάσεως ώφελίμιον βιβλίων προς διάδοσιν τής Φείας γλώσοης τού Ευαγγελίου.

ταροδημογεροντs; καί έφοροεπίτροποι, Ελλόγιμοι διδάσκαλοι καί 

λοιποί εύλογημένοι χριστιανοί τής καθημά; Ηεοσώστου Επαρχίας.

Δύο ε!νε τα πολυτιμότατα κειμήλια τού έλληνορθοδόςου Χρι· 

τιανοΰ, ή θρησκεία καί το έθνος. Γνωστόν δέ οτι επειδή οί περιο- 

σότεροι άδελφοί ήμών έν τή Επαρχία άγνοοΰσι τό σύμβολον τού 

εθνισμού, τήν ελληνικήν γλώσσαν τού Ευαγγελίου, ήσΟένησε τό θρη

σκευτικόν καί εθνικόν φρόνηιεα τών ομοδόςων.

Καί όμως πάς χριστιανό; αποστολήν έχει κατά δύναμιν vù 

άγωνισθή υπέρ τής όιαδόοεω; τών θρησκευτικών αληθειών καί 

τής εθνική; ήμών γλώσσης.

Έπί τή ευκαιρία, ταΟτη γνωρίζομεν ύμΓν ότι ό έπί εικοσα

ετίαν όλυκληρον ευδοκιμώ; ύπηοετήσα; ώς διευθυντή; καί διδά

σκαλος έν τοί; σχολείοι; τή; Επαρχία; ήμών κ. Ά. Δαμιανίδης 
ίσοβίω; έπεδόθη εί; τα ιερά γράμματα καί εί; τά παιδαγωγικοί, 

καί άπό τετρατίας Ιχων ίπίσημον εντολήν τή; X. τοΰ σεπτού 

Ποιμενάρχου ήμών κυρίου Γερμανού, ίνα δίδή νομίμου; όδη. 
για; εί; του; ιερείς καί διδασκάλου; τή; Επαρχία; καί Κυρία, 

κά μαθήματα πρό; ώ·ρκλε·.αν τών Χριστιανών, έσχάτω; , εΓέδωκεν 

ùnti τόν τίτλον Ευαγγελική Μέλισσα > ίργον ai; δύο γλώσσας 
έκ παραλλήλου.

Τόν έκδοθέντα πρώτον τόμον τοΰ έργου διήλθομιν έπιστα- 

μένω; καί εΰρομεν αυτόν σύμφωνον πρύ; τί|ν διδασκαλίαν τή; 

άοθοδόςού μητρό; ήμών Εκκλησίας, ού μήν άλλά καί ώφελιμώτατον 

εί; τήν διάδοσιν τή; πατρίου ελληνική; γλώσσης μετά;» τών άγνο-

Έπειδή δέ προς εκδοσιν τοιούτων εθνωφελών βιβλίων άπαι. 

τεϊται κοινί| σύμπραςι; τών όμογενών τέκνων, διά τούτο θερμότα

τα συνιστώμεν τό έν λόγω χρήσιμον βιβλίον ώ; κατάλληλον νά

αποτεινόμενοι εί; τά θρησκευτικά καί εθνικά αισθήματα όλων τών

καί έγγραφήτε φυνδρομηταί ύποστηριζοντες την ίκδοσιν καί τών λοι

πών τόμων πρίι; διάδοσιν τών άληθειών τοΰ Ευαγγελίου καί τή; 

εθνικής ήμών γλώσσης.

'Υγιαίνετε έν Κνρίω.
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Χήφζουλλαχ Έπαρχίαμηζδα μουτεμικιουν χορμετλού ίξαρ- 

χοσλαρ ίλε ίτικατλού εφημέριο; έφένδηλερ, ίτιπαρλού μ^υχταροδη- 

μογεροντία άζαλαρή ίλε Έφοροεπίτροποσλαρ, μεχαρετλοΰ δίδασκα* 

λοσλαρ ti δζούμλε μυυπαρεκλού χριστιανλαρημήζ.

Δούνγιαδά χέρ πίρ χριστιανήν έν κηιμετλού τζεβαχιρί μεζ- 

χίπίλε μιλλέτδιρ. Μαλούμδηρκι Έπαρχίαδα έβλιατλαρημηζήν έ- 

ξερισι μιλλιέτ νισανή πουληνάν Εύαγγέλιονην ελληνικά λισανηνί| 

πίλμεδικλερινδέν τολαί μεζχέπ ίλε μι/.λετέ άίτ Χριστιάν βαζηφελε- 

ρί ίχμάλ ίδιλίορ. Χαλπούκι μεζχέπ χακηκατήίλε μιλλετιμίζ λισα- 

νηνήν νεσρί ίτσούν κιουδζή γετδιγί καδύρ δζιίχτ ου γαϊρέτ έτμέκ 
χέρ πίρ ρούμ όρθύδοέο; χριστιανήν πιρινδζί: βαζηφεσίδιρ.

Μάμαφιχ δζούμλενιζε μαλούμ ίδέριζκι τεκμίλ γιρμί σενεδέν 

περού χόδζαληκ Ci διευθυντή; βαζιφεσίϊλε Έπαρχίαμηζην σχο- 

λιίονλαρηνδά λαίκή ίλε χηζμέτ έτμί; κ. Ά. Δαμιανίδης ίεροδιδά. 

σκαλος άζίζ κιταπλάρ ίλε τσοδζουκλαρήν τερπιισί όγουρηνδά όμ_ 
ρουνού 6άκφ ίλε Ιλμίν χουσουσί μερκεζλερινδέ ταχσήλ έτδιγί κιπί 
Έπαρχίαμηζην ίερέασλαρ ίλε διδάσκαλοσλαρα νόμο; ούζερέ ούσούλ 

ταλιματή βερμεγέ Ci δίκερ χρισίιανλαρά δαχί Εύαγγέλιονην άζίζ 

κελαμλαρηνή βάζ ου νασηχάτ έτμεγέ σεραφετλού "Αρχιερέας Γερ· 
μαν ός έφέντιμιζ ταραφηνδάν τόρτ σενεδέν περού ρουχσατλού όλούπ 

άχήρεν « Ευαγγελική Μέλισσα· ναμή ίλεκαρσού καρσουγιά 

ίκί λισανδά τεελΐφ έτμί; όλδηγή κιταπήν πιρινδζί τζιλτινί τηκκάτλε 

μουταλεά έτδιγιμίζδέ βαλιδεμίζ όρθόδο;ο; Έκκλήσανην ρουχουνά 

μουταπήκ βέ άταλαρημήζ ελληνικά λισανηνή ταχί τούρκδζε τεκελ- 

λούμ ίδέν έβλιατλαρημηζήν όερενεπιλμελερινέ τσόκ φαςταλού όλδη- 

γή δζιχέτλε Έπαρχίαδακι χριστιανλαρημηζά μεζκιούρ κιτάπι 
λιαζιμλού πουλδηγημηζδάν ποιλέ ίκτιζαλού κιταπλαρήν τάπ ου νεσ

ρί ίσε ούμουμί ρουχανί έβλιατλαρημηζήν χιμμέτ βέ γαϊρετλερινέ 

μοχτάδζ όλδηγί) κιπί δίκερ ίκί δζιλτλερίν μεσαρίφ.ι- ταπιεσινε ίμτϋτ 

έτμέκ ούζερέ χέρκε; χαζήρ τόμοση άλούπ συνδρομητή; (μουστερί) 

γιαζηλμανηζή τσόκ χαραρέτλε ταβσηέ βέ ίπράμ ίδέριζ. ΙΙού χαλ- 

δέ έμίν ολουνκι Έκκλήοα βέ ελληνικά λισανημηζήν όγουρηνδά 

μεζχέπδζε βέ μιλλέτδζε χισσιατ-ι- καλπιενιζί άμέλεν πεγιανή ίλε 

χαϊρλού πίρ ίσε σαχαπλήκ έτμί; ύλούρσουνουζ'

Πακή Άλλαχήν ναζαρηνδά όλάσηνηζ.
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Ό Γεν. \\ν/ιη..ιιτικΛ; Έ.-τίτυη.τη;

Πρωτοσύγκελλος ΠΛΑΤΩΝ

I
ΤΥΠ. Λ. X. APXITEXTOXIJÜY Αμ,OH

Εγκύκλιος περί σνστάσεως ώφελίμων βιβλίων προς διάδοσιν τής θείας 
γλώσσης τον Ευαγγελίου (5 Μαΐου 1912)
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