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AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών.
Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Στή μακρά πορεία των πολιτιστικών σχέσεων του Ελληνισμού του έλ- 
λαδικοΰ καί μικρασιατικού χώρου με τούς λαούς τής Δυτικής Εύρώπης, πριν 
καί μετά τήν Επανάσταση τού 1821, παρατηρούνται πολλές θετικές πλευρές 
(όπως π.χ. ό ελληνικός Διαφωτισμός), καθώς καί άρνητικές. Στις τελευταίες 
αύτές περιλαμβάνονται τά σοβαρά προβλήματα άπό τις προσπάθειες προση
λυτισμού πού κατέβαλαν καθολικοί καί διαμαρτυρόμενοι μισσιονάριοι* 1

* Πρόδρομη άνακοίνωση τοΰ θέματος έγινε στο συνέδριο «Ελλάδα καί Μικρά ’Ασία», πού 
όργάνωσε τό 1885 τό Κολέγιο Anatolia στή Θεσσαλονίκη.

1. Μέ τον όρο «μισσιονάριοι», πού χρησιμοποιεί καί τό υπόμνημα πού σχολιάζομε καί 
έκδίδομε, εννοούμε τούς ιεραποστόλους τής Δύσης πού προσπαθούν στήν 'Ανατολή να προση
λυτίσουν τούς ’Ορθοδόξους στο δόγμα τους, σέ άντίθεση μέ τούς Ιεραποστόλους πού έργάζον- 
ται για τήν προσέλκυση όπαδών άλλων θρησκευμάτων στον Χριστιανισμό. Για τή δράση των 
καθολικών καί διαμαρτυρομένων μισσιοναρίων στήν ’Ανατολή, καί ειδικότερα στήν Ελλάδα 
καί Μικρά ’Ασία, τόν 19ο αί. βασικές πηγές είναι οι έκκλησιαστικές Ιστορίες των Α. Διομήδη 
Κυριάκού, Χρυσ. Παπαδοπούλου, Φιλ. Βαφείδη, Β. Στεφανίδη. Πολλές βιβλιογραφικές πληρο
φορίες γιά τό θέμα παρέχει ή διδακτορική διατριβή τού καθηγητή Γ. Μεταλληνοϋ, Τό ζήτημα 
τής μεταφράσεως τής Άγιας Γραφής εις τήν Νεοελληνικήν κατά τόνΙΘ ' αί., ’Αθήνα 1977. Βλ. 
καί Α. Διομήδης Κυριάκός, Άντιπαπικά, τ. Α' (Βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου των Μικρασιατών 
«’Ανατολή»), ’Αθήνα 1893· Χρυσ. Παπαδόπουλος, «Ή λατινική προπαγάνδα έν Κωνσταντι- 
νουπόλει», Πάνταινος, τ. 14 (1922), σ. 340 κ.έ.· Ιστορία τοΰ Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', σ. 432· 
Ch. Frazee, Catholics and Sultans, The Church and the Ottoman Empire (1453-1923), Λονδίνο 
1983. Στον έλληνικό τύπο τού τέλους τοΰ 19ου αί. τό θέμα τών προσηλυτισμών συναντδται σέ 
πολλά άρθρα καί μελέτες. Γιά τήν παρούσα μελέτη είδαμε κυρίως τις έφημερίδες τού 1887 Νέα 
Σμύρνη τής Σμύρνης, Βυζαντίς καί Νεολόγος τής Κωνσταντινούπολης καί τή θρησκευτική 
έφημερίδα Ά νάπλασις τής ’Αθήνας· έπίσης τά περιοδικά Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλο
γος Κωνσταντινουπόλεως, ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια καί Ξενοφάνης.
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στήν ’Ανατολή, οί όποιοι μέ διάφορους τρόπους, μεταξύ των όποιων καί ή 
εκπαίδευση, έπεδίωκαν να κερδίσουν οπαδούς καί να διορθώσουν κατά τις 
θρησκευτικές άντιλήψεις τους τα κακώς κείμενα τής ’Ορθόδοξης Εκκλησί
ας. Στα ζητήματα τά θρησκευτικά, καί ειδικότερα τού προσηλυτισμού, πολύ 
συχνά εμπλέκεται καί ό πολιτικός παράγοντας, μέ άποτέλεσμα νά γίνεται 
δύσκολα ή διάκριση μεταξύ θρησκευτικής καί πολιτικής φύσης τών ζητημά
των αυτών, πού άποκτούν βάθος καί προεκτάσεις άξια πάντα ιδιαίτερης 
έρευνας. Για τήν περίοδο στήν όποια άνήκει τό υπόμνημα πού έξετάζομε θά 
μπορούσαν νά άναφερθοΰν πολλά σχετικά παραδείγματα, καθώς οί θρησκευ
τικές πεποιθήσεις κατείχαν κυρίαρχη θέση στις συνειδήσεις καί τά θρη
σκευτικά ζητήματα έξακολουθοΰσαν άκόμη καί πολέμους νά προκαλοΰν. 
Μικρά καί μεγάλα κράτη πίστευαν ότι μέσω τής θρησκείας μπορούν νά 
επηρεάσουν τούς λαούς τών χωρών πού έποφθαλμιοΰσαν καί νά επεκτείνουν 
τήν επιρροή τους. Σύμφωνα μέ δημοσίευμα θρησκευτικής εφημερίδας τής 
έποχής2, τά δυτικά κράτη, πριν άποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις, έξαπέ- 
λυαν τούς θρησκευτικούς προπαγανδιστές για τήν προσοικείωση τών πλη
θυσμών, προετοιμάζοντας τό έδαφος τής πολιτικής ενέργειας.

Κατά τό χρόνο σύνταξης τού υπομνήματος μέ τό όποιο θά άσχοληθοΰμε 
ή μέθοδος τής πολιτικής διείσδυσης μέ θρησκευτική κάλυψη ήταν σέ χρήση 
άπό όλα τά μεγάλα κράτη. Ή Ρωσία π.χ. άπέστελλε θρησκευτικούς πράκτο
ρες σέ περιοχές όπως τό "Αγιο Όρος καί ή Παλαιστίνη3, μέ άποτέλεσμα νά 
δημιουργοΰνται παράπονα καί προστριβές μεταξύ όμοδόξων.

Σέ άπομακρυσμένες περιοχές, όπως ή Συρία, ή συρρίκνωση τού Ελλη
νισμού καί τών ’Ορθοδόξων άποδιδόταν στή δράση τών θρησκευτικών προ- 
παγανδών. Στή Μακεδονία οί ποικίλες προπαγάνδες (αυστριακή, πανσλαβι- 
στική, ρουμανική), πού κάποτε ύπέθαλπαν καί οί Καθολικοί, μέ τούς «πολι
τικούς ιεραποστόλους», όπως εύστοχα άποκαλούνται οί μισσιονάριοι, προ- 
καλούσαν τις άνησυχίες τού έλληνικοΰ στοιχείου καί ευκαιριακή προσέγ
γισή του στήν τουρκική εξουσία, πού μερικές φορές αισθανόταν κίνδυνο 
κατά τής άσφάλειας καί συνοχής τού κράτους4.

Σχετικά μέ τή Μικρά ’Ασία, νομίζομε ότι ή δράση τών μισσιοναρίων 
έκεΐ καί ή άντίδραση τών Ελληνορθόδοξων είχαν σοβαρές προεκτάσεις καί 
συνέβαλαν ως ένα βαθμό μαζί μέ άλλους παράγοντες στα γεγονότα πού κατέ
ληξαν στον άφανισμό τού μικρασιατικού Ελληνισμού.

Στο άρχεΐο τού Ελληνικού 'Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ) σώζεται 
άντίγραφο μακροΰ ύπομνήματος, σχετικού μέ τό θέμα τών προσηλυτισμών,

2. Άνάπλασις, 1 (1887), σ. 45. Πβ. «Ό άγγλικός θρησκευτικός προσηλυτισμός καί τά 
άποτελέσματα αύτοΟ», έφημ. Νέα Σμύρνη, 4 Νοεμ. 1887 (άρ. 3534), σ. 3.

3. D. Hopwood, The Russian Presence in Syria & Palestine 1843-1914, ’Οξφόρδη 1969, καθώς 
καί Νεολόγος, 18 Μαρτ. 1887 (άρ. 5334), σ. 2, στ. 1, καί 12 Νοεμ. 1887 (άρ. 5525), σ. 2, στ. 1-2.

4. Νεολόγος, 30 Όκτ. 1887 (άρ. 5514), σ. 2, στ. 1-5 — 2 καί 5 Δεκ. 1887 (άρ. 5541 καί 5544), 
σ. 2, στ. 4-5 καί σ. 2-3, στ. 4-1 άντίστοιχα· πβ. Βυζαντίς, 13 Όκτ. 1887 (άρ. 5182), σ. 2, στ. 4.
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απευθυνόμενο άπό τή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σμύρνης προς τον Πρωθυ
πουργό Χαρίλαο Τρικούπη (1908, Α29/3, «Έκπαιδευτικά-Κοινοτικά»). Εί
ναι του Νοεμβρίου 1887, βρίσκεται όμως στα έγγραφα τοΰ 1908, γιατί τότε 
δόθηκε λύση στό ζήτημα πού έθετε τό ύπόμνημα υστέρα άπό τήν έκ νέου 
υποβολή του σε άντίγραφο στό 'Υπουργείο Εξωτερικών τό 1907, καί άποτε- 
λεΐται άπό είκοσι σελίδες. Τό πρωτότυπο τοΰ υπομνήματος δεν βρέθηκε, 
παρά τή σχετική έρευνα πού έγινε. Έτσι λείπουν τα τμήματα εκείνα στή 
θέση των όποιων υπάρχουν αποσιωπητικά στό χειρόγραφο τοΰ αντιγράφου.

Τό ύπόμνημα διαιρείται σε πρόλογο καί τρία μέρη καί έχει τό έξης 
περιεχόμενο περιληπτικά:

Στον πρόλογο έπισημαίνεται ό κίνδυνος πού διατρέχουν οί Έλληνες τής 
Μικρός Ασίας άπό τίς προσηλυτιστικές ενέργειες των Γερμανών καί ’Ιτα
λών μισσιοναρίων, όπως παλαιότερα τών Γάλλων καί ’Άγγλων.

Τό πρώτο μέρος άναφέρεται στή δράση πού άνέλαβαν οί καθολικοί μισ- 
σιονάριοι μετά τήν άποτυχία τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεπή στή Βιέννη 
καί τήν εμφάνιση τοΰ Μεγάλου Πέτρου, γεγονότα πού άνέκοψαν τούς έξισ- 
λαμισμούς. Κατόπιν άναφέρεται στήν εμφάνιση τών Διαμαρτυρομένων καί 
στήν άρθρογραφία τοΰ εύρωπαϊκοΰ τύπου, ιδιαίτερα τοΰ γαλλικοΰ, υπέρ τής 
διάδοσης στήν ’Ανατολή τής γλώσσας καί τής θρησκείας τών άρθρογρά- 
φων.

Τό δεύτερο μέρος άναφέρεται στή χρησιμοποίηση άπό τούς ξένους τών 
σχολείων για τήν πολιτιστική διείσδυσή τους στή Μικρά ’Ασία. Σέ τρία 
μεγάλα παρθεναγωγεία μέ οικοτροφεία πού ίδρυσαν, τών ’Αδελφών τοΰ Ελέ
ους, τών Πρωσσίδων Διακονισσών καί τελευταία τοΰ Τάγματος τής Παναγί
ας τής Σιών, στα όποια φοιτοΰσε πλήθος κοριτσιών εύπορων έλληνικών 
οικογενειών, γινόταν άντικείμενο έμπαιγμοΰ ό έθνισμός καί ή θρησκεία τών 
Ελλήνων. Μέ πιο έντονο τον προσηλυτισμό στα σχολεία τών Καθολικών, 
τά κορίτσια άποφοιτοΰσαν έχοντας άγνοια τής γλώσσας, τής ιστορίας, τής 
γεωγραφίας καί όλων τών στοιχείων πού έμπνέουν τήν άγάπη στήν πατρίδα. 
Οί ξένοι 'ίδρυσαν σέ πολλές λαϊκές περιοχές δημοτικά σχολεία, στα όποια 
χρησιμοποιοΰσαν Έλληνες δασκάλους. Έδειξαν καθαρά τίς προθέσεις τους 
μέ τήν εύκαιρία τοΰ σεισμοΰ τής Ερυθραίας, Κρήνης καί Χίου, όπότε κατέ
φυγαν στή Σμύρνη πολλά άπροστάτευτα όρφανά άπό τίς περιοχές αύτές. Μέ 
τό πρόσχημα τής φιλανθρωπίας οί ξένοι τά περιέθαλψαν καί ταυτόχρονα τά 
δίδαξαν τήν άρνησιθρησκεία, όπότε οί Σμυρναΐοι άντέδρασαν.

Στον Μπουρνόβα έγιναν σοβαρά έπεισόδια λόγω προσηλυτιστικών ένερ- 
γειών.

Οί ’Ιταλοί έκαναν πρόταση πού άπορρίφθηκε νά διδάσκεται δωρεάν στά 
σχολεία ή ιταλική, ίδρυσαν όμως «δημοτικό» καί παρθεναγωγείο μέ οικο
τροφείο καί στόν Βουτζά καθολικό σεμινάριο. Στό ίδιο χωριό Γαλλίδες 
καλόγριες ίδρυσαν παρθεναγωγείο.

Στή Μαγνησία Δυτικοί καί Διαμαρτυρόμενοι ίδρυσαν σχολεία, όπου 
φοιτοΰσαν έλληνόπουλα, καί στή Μερσίνα σχεδιαζόταν κάτι παρόμοιο.
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Στήν Καισαρεία ό Μητροπολίτης, γιά να άντιμετωπίσει Δυτικούς καί Δια- 
μαρτυρομένους, ίδρυσε τή Ροδοκανάκειο 'Ιερατική Σχολή, γυμνάσιο καί 
παρθεναγωγείο. Τό τουρκικό κράτος σκόπιμα αφήνει τούς ξένους νά δρουν 
σε βάρος των ’Ορθοδόξων, πού άμύνονται με θάρρος καί βελτίωσαν τά σχο
λεία τους τήν τελευταία δεκαετία. Οί Σμυρναΐοι προσπαθούν στό μέτρο των 
δυνάμεών τους νά βοηθήσουν τούς τουρκόφωνους Μικρασιάτες νά έκπαι- 
δευθοΰν στά ελληνικά με ίδρυση σχολείων, άλλα οί οικονομικές δυνάμεις 
τους δεν επαρκούν.

Στό τρίτο μέρος τού υπομνήματος άναφέρεται ό τρόπος άντιμετώπισης 
μέχρι στιγμής καί προτείνονται καί άλλα κατάλληλα μέτρα πού θά πρέπει νά 
ληφθοΰν στό έξης. Όταν εκδηλώθηκε προσπάθεια προσηλυτισμού σε βάρος 
των παιδιών των σεισμοπλήκτων περιοχών (τό 1881), οί Σμυρναΐοι βοήθη
σαν στήν ανέγερση σχολείων στις κωμοπόλεις πού καταστράφηκαν ή πλή
ρωσαν τούς μισθούς τών δασκάλων. Στή Σμύρνη με δαπάνη τής οικογένειας 
Κιουπετζόγλου άνοικοδομήθηκε τό Κεντρικό Παρθεναγωγείο με τά παραρ- 
τήματά του, στό όποιο φοιτούν περισσότερα από 1.500 κορίτσια.

’Αλλά τό Κεντρικό Παρθεναγωγείο δεν ικανοποιούσε τις άνάγκες τών 
κοριτσιών τών εύπορων οικογενειών, πού επιθυμούσαν καλύτερη μόρφωση, 
ξένες γλώσσες καί μουσική. Γι’ αύτό καί κατέφευγαν πρώτα στά σχολεία τών 
Καθολικών καί κατόπιν στό σχολείο τών Πρωσσίδων Διακονισσών. Γιά νά 
τεθεί τέρμα στήν κατάσταση, ιδρύθηκε ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με 
σκοπό τή σύσταση παρθεναγωγείου με οικοτροφείο, όπως τό ’Αρσάκειο 
στήν ’Αθήνα καί τό Ζάππειο στήν Κωνσταντινούπολη. Λίγοι Σμυρναΐοι 
κατέβαλαν άθόρυβα χιλιάδες λίρες γιά τήν ανέγερση τού σχολείου, πού 
σήμερα ονομάζεται «Όμήρειο». ’Έχει πρόγραμμα πλήρους Γυμνασίου με 
διδασκαλείο καί άναγνωρίσθηκε άπό τήν Ελληνική Κυβέρνηση ισότιμο μέ 
τό ’Αρσάκειο. ’Απέσπασε όλες τις Έλληνίδες άπό τό παρθεναγωγείο τών 
Πρωσσίδων Διακονισσών καί επέτυχε απόλυτα νά τούς έμπνεύσει τά ιδανικά 
πού θά πρέπει νά έχουν όταν γίνουν μητέρες.

Οί έπόμενοι στόχοι τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας είναι: ή ίδρυση 
στή Σμύρνη δημοτικών σχολείων πού θά λειτουργήσουν κοντά στά ξένα, γιά 
τά άπορα παιδιά, στά όποια θά μοιράζονται δωρεάν τά βιβλία τους, κατά τήν 
τακτική τών Διαμαρτυρομένων- καί ή χορήγηση υποτροφιών σε μαθήτριες 
τού εσωτερικού τής Μικρός ’Ασίας, γιά νά σπουδάσουν δασκάλες, νά διδά
ξουν κατόπιν δωρεάν στις πατρίδες τους καί νά μεταδώσουν τά έλληνικά 
στούς τουρκόφωνους Έλληνες, ιδίως στά κορίτσια, πού προορίζονται νά 
άναθρέψουν παιδιά. Τή διδασκαλία αύτή μόνο Μικρασιάτισσες μπορούν νά 
τήν άναλάβουν.

Ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία δεν έχει τά οικονομικά μέσα γιά τήν πραγ
ματοποίηση τών δύο αυτών σκοπών, πού θά περιόριζαν τή δράση τών προ- 
σηλυτιστών γι’ αύτό προτείνει στήν Ελληνική Κυβέρνηση νά διαθέσει 
αύτή τά άπαιτούμενα ποσά γιά είκοσι οίκότροφες μαθήτριες άπό τό εσωτε
ρικό τής Μικράς ’Ασίας, γιά τή δημιουργία 4-5 δημοτικών σχολείων χάριν
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των άπορων τάξεων καί για την επιχορήγηση μερικών άπό αυτά πού υπάρ
χουν. Γιά τούς σκοπούς αυτούς θά χρειάζονταν τον πρώτο χρόνο 50.000 
φράγκα καί κατόπιν 40.000.

"Αν ή Ελληνική Κυβέρνηση, πού άποτελεΐ τή μοναδική ελπίδα, δεχθεί, 
θά πρέπει νά τηρηθεί άπόλυτη μυστικότητα γιά τό φόβο τής προδοσίας.

Β. Δράση των μισσιοναρίων καί πνευματική κατάσταση 
τον μικρασιατικού Ελληνισμού.

Στή Μικρά ’Ασία κατά τά τέλη τού 19ου ai. παρατηρεΐται μεγάλη άνθη
ση τού ελληνικού στοιχείου, άλλά γιά τή θρησκευτική κατάστασή του δη
μοσιεύονται δυσμενή σχόλια5. Ή αιτία άποδίδεται στήν άδράνεια μητροπο
λιτών καί γι’ αύτό προτείνεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως νά 
σταλούν στις μητροπόλεις μητροπολίτες γνώστες τής γλώσσας τού τόπου 
καί τής τουρκικής. ’Εξάλλου οί οικονομικές δυσχέρειες καί οί άλλες άδυνα- 
μίες τού τουρκικού κράτους δημιουργούν προσδοκίες γιά άλλαγή στήν πολι
τική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα τά ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη ένδιαφέρον- 
ται γιά τήν άμεση εξυπηρέτηση τών συμφερόντων τους στήν ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορία, πού, καθώς προσπαθεί νά έκσυγχρονισθεΐ, έχει τήν άνάγκη 
τού εύρωπαϊκοΰ κεφαλαίου γιά νά τό επιτύχει6. Χρεοκοπία καί έξάρτηση 
συνθέτουν τήν κατάσταση τής Τουρκίας τήν εποχή αύτή.

Ή πολιτική τής άνοχής γιά τις θρησκευτικές ιδέες πού κυκλοφορούσαν 
στή χώρα παλαιότερα, εφόσον δέν έθιγαν τή μουσουλμανική θρησκεία, δη
μιουργούσε ευχέρεια εγκατάστασης καί διακίνησης τών μισσιοναρίων, πού 
δίδασκαν, άνοιγαν σχολεία καί προσηλύτιζαν έλεύθερα, μέ τόν ορο νά μή 
δημιουργούν πρόβλημα γιά τήν άσφάλεια τού κράτους7. Στόχος τών ενερ
γειών αύτών ήταν οί χριστιανικοί πληθυσμοί, πού, κατά τήν άποψη Προτε- 
σταντών μισσιοναρίων, ήταν λογικό καί χριστιανικό νά φωτισθούν καί νά

5. Βλ. στον Νεολόγο, 1 Ίουν. 1887 (άρ. 5390), σ. 2, στ. 1 τις άπόψεις του έκδοτη τής 
καραμανλίδικης εφημερίδας Ανατολή.

6. Γιά τά μεγάλα προβλήματα τής τουρκικής οικονομίας βλ. 'Εταιρεία προς διάδοσιν τών 
Ελληνικών Γραμμάτων έν Μ. Άσίμ, Λογοδοσία 1879-1881, Σμύρνη 1881, σ. 4· 'Ιστορία τοΰ 
'Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ', σσ. 367, 369· J. Thobie, Intérêts et impérialisme français dans 
l’empire ottoman (1895-1914), Παρίσι 1977, σσ. 59-62, 210· βλ. καί τή συναγωγή μελετών μέ 
έπιμέλεια Μ. Kent, The Great Powers and the End of the Ottoman Empire, Λονδίνο 1984, σσ. 11, 
53, 112, 118.

7. Βλ. τήν έγκύκλιο τοΰ Ύπούργοΰ τών Εξωτερικών Φουάτ Πασά πρός τούς πρεσβευτές 
τής Τουρκίας άπό 25 Μαρτίου 1867, Σ. Άντωνόπουλος, Μικρά ’Ασία, 'Αθήνα 1907, σ. 60. 
Σχετικά βλ. καί «Συμβολαί εις τήν ιστορίαν του προσηλυτισμού έν Μ. Άσίςι», Ξενοφάνης, τ. 2 
(1904-5), σ. 353. Τό τουρκικό κράτος έπαυσε νά τηρεί τήν ϊδια εΰνοϊκή στάση άπέναντι στούς 
μισσιοναρίους τήν έποχή του υπομνήματος (βλ. παρακάτω).
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άλλάξουν ζωή, για νά μπορέσουν να προσελκύσουν τούς Μουσουλμάνους8. 
Όσοι δέχονταν τό ξένο κήρυγμα —καί δεν ήταν πρόθυμοι σ’ αυτό οί έλλη- 
νικής καταγωγής πληθυσμοί— προσελκύονταν καί άπό τα ιδιαίτερα προνό
μια πού άπολάμβαναν τα άτομα πού είχαν τήν προστασία ξένης δύναμης ή 
πρέσβευαν δόγμα μή ορθόδοξο (Φραγκολεβαντίνοι καί Λατίνο ραγιάδες)9.

Σε ό,τι άφορδ τούς Καθολικούς, ή προσπάθεια διεύρυνσης τού πυρήνα 
πού υπάρχει στήν ’Ανατολή άπό τα χρόνια τής Φραγκοκρατίας άρχίζει άπό 
τον 16ο αί. με τίς πρώτες διομολογήσεις μεταξύ Παρισίων καί Κωνσταντινού
πολης. Άπό τήν Καθολική Εκκλησία δημιουργοΰνται οί θεσμοί (Κολλέγιο 
'Αγίου ’Αθανασίου καί αργότερα ή Propaganda Fide) πού τής έδιναν τή 
δυνατότητα νά άναλάβει τό έργο τής διάδοσης των θρησκευτικών ιδεών της 
στήν ’Ανατολή. Ή παρουσία τών Καθολικών ήταν ιδιαίτερα έντονη στήν 
κοσμοπολίτικη Σμύρνη, πού προσφερόταν για δράση όλων τών εθνοτήτων 
καί τών δογμάτων. Ή πόλη, με τον Φραγκομαχαλά της10, ήταν γνωστό κέν
τρο δράσης Καθολικών άπό τίς άρχές του Που αί. Διέθετε άρχιεπισκοπή, 
πολλές καθολικές εκκλησίες, σχολή προπαγάνδας καί ινστιτούτο Καπου
τσίνων για άνατολικές ιεραποστολές11. Τά περισσότερα φραγκοχιώτικα βι
βλία έκδίδονται στή Σμύρνη12.

Χάρις στήν τακτική τής 'Αγίας 'Έδρας καί τών καθολικών κρατών, πρώ
τα τής Γαλλίας, πού είχε τήν προστασία τών Καθολικών στήν ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορία, καί πολύ αργότερα τής ’Ιταλίας, καθολικοί μοναχοί άσκοΰ- 
σαν, έκτος άπό τά θρησκευτικά, καί εκπαιδευτικά καθήκοντα, κάτω άπό τά 
όποια συγκαλύπτονταν άλλοι σκοποί. ’Αρχίζοντας άπό τό 1638, οπότε ιδρύ
εται στή Σμύρνη άπό ’Ιησουίτες τό πρώτο καθολικό σχολείο13, τά σχολεία 
τών ετεροδόξων γνωρίζουν μέ τό πέρασμα τού χρόνου άνθηση.

Ή παρουσία διαμαρτυρομένων μισσιοναρίων στον έλλαδικό καί μικρα
σιατικό χώρο καθυστερεί σε σχέση μέ τούς Καθολικούς. Τό 1820 έμφανίζον-

8. Φυλλάδιο του Αγγλικανού μισσιοναρίου Η. Η. Jessup, The Greek Church and Protestant 
Mission, Βηρυττός 1891, σ. 9. ’Επίσης I. Σκαλτσούνης, «Οί Ιεραπόστολοι τού Προτεσταντι
σμού», Άνάπλασις, έτος 9 (1896), σ. 145, καί Μεταλληνός, σ. 96 κ.έ.

9. Ή κατά τήν ’Ανατολήν Δύσις, ήτοι ίστορικοκριτική θεωρία τών Ενεργειών τών έν τή 
’Ανατολή δυτικών Ιεραποστόλων (μετάφραση άπό τά ρωσικά), ’Αθήνα 1860, σ. 37· Π. Κοντο- 
γιάννης, Οί προστατευόμενοι, ’Αθήνα 1917· Φ. Φάλμπος, Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης, 
’Αθήνα 1969, σσ. 222-3· 'Ιστορία του 'Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΔ’, σ. 371.

10. Βλ. τό βιβλίο τού Φάλμπου γιά τόν Φραγκομαχαλά καί τή μελέτη τού ίδιου «Ό Φραγκο
μαχαλάς τής Σμύρνης καί τά φραγκοχιώτικα βιβλία», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 8 (1959), σσ. 
173-226.

11. Φάλμπος, «Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης καί τά φραγκοχιώτικα βιβλία», σσ. 185,187’ 
X. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, ’Αθήνα 1961, σ. 13" Φάλμπος, Ό Φραγκομαχαλάς τής 
Σμύρνης, σσ. 89, 92’ Frazee, σ. 229.

12. Ε. Dalleggio, «Bibliographie analytique d’ouvrages religieux en grec imprimés avec des 
caractères latins», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 9 (1961), σ. 389 κ.έ.

13. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σ. 375.
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ταν στή Σμύρνη μισσιονάριοι τής American Board of Commissioners for 
Foreign Missions (ABCFM)14 καί ή Σμύρνη γίνεται σιγά σιγά, παρά τό δτι τό 
υπόμνημά μας δεν κάνει λόγο γιά δράση ’Αμερικανών μισσιοναρίων, ένα 
άπό τά κύρια ορμητήρια ’Αμερικανών Διαμαρτυρομένων στή Μεσόγειο15 
(όπως ή Μάλτα, ή Κέρκυρα, ή Σύρος)· ή εκλογή της οφειλόταν στο γεγονός 
δτι είχαν συνειδητοποιηθεί οί λόγοι γιά τούς οποίους ή Σμύρνη προσφερό- 
ταν καλύτερα άπό όποιαδήποτε έλλαδική πόλη γιά τήν ανάπτυξη τής εκπαι
δευτικής δράσης τους16. Ή πρώτη ελληνική εφημερίδα τής Σμύρνης Ό 
Φίλος των Νέων έκδόθηκε άπό Άγγλοαμερικανούς μισσιοναρίους τό 183017. 
"Αν ληφθεΐ ύπόψιν καί τό γεγονός δτι τά πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια οί 
διαμαρτυρόμενοι μισσιονάριοι άσκοδσαν στήν έλληνική εκπαίδευση άπο- 
φασιστική επίδραση, εξηγείται γιατί λαϊκοί καί εκκλησιαστικοί άντιδροΰ- 
σαν έντονα στις κινήσεις τών «Λουθηροκαλβίνων», δπως άποκαλοΰσε τούς 
Διαμαρτυρομένους πατριαρχική εγκύκλιος τού 183618. Τό Πατριαρχείο υπέ
δειξε τή σύσταση πνευματικών εκκλησιαστικών επιτροπών κατά έπαρχίες 
καί κεντρικής πατριαρχικής επιτροπής, πού θά έπέβλεπαν σε δλα τά πνευμα
τικά ζητήματα19. Στή Σμύρνη ξέσπασε τον ίδιο χρόνο πολεμική μέ φυλλάδια 
μεταξύ ’Αμερικανών μισσιοναρίων καί τής εκκλησιαστικής επιτροπής τής 
πόλης20. Ή δράση τών ’Αμερικανών μισσιοναρίων (πού καλύπτει καί τήν 
αγγλική πλευρά) συνεχίσθηκε ώς τή μικρασιατική καταστροφή, είχε δμως 
επιτυχίες κυρίως μεταξύ τών ’Αρμενίων. Ή κίνηση τών Διαμαρτυρομένων 
ένισχύθηκε άπό τό 1847, οπότε άπέκτησαν εκκλησιαστική άνεξαρτησία καί 
σωματειακή οντότητα οί ’Αρμένιοι Διαμαρτυρόμενοι21.

Μετά τούς ’Αμερικανούς παρουσιάζονται Γερμανοί μισσιονάριοι, πού 
ίδρυσαν νοσοκομείο στήν Πόλη καί τό 1853 γυμνάσιο τών Διακονισσών στή

14. Ρ. Shaw, American Contacts with the Eastern Churches 1820-1870, Σικάγο 1937, σ. 71.
15.1. Καρμίρης, 'Ορθοδοξία καί Προτεσταντισμός, ’Αθήνα 1937, σ. 281 κ.έ.· Κ. Λαμπρύλος 

Χ"Νικολάου, Ό μισσιοναρισμός καί Προτεσταντισμός είς τάς Άνατολάς..., Σμύρνη 1837 (καί 
’Αθήνα 1837)· Μεταλληνός, σσ. 58-62, 78.

16. Shaw, σσ. 116-7.
17. Λαμπρύλος Χ"Νικολάου, σ. 23· X. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη (1821- 

1922), ’Αθήνα 1959, σσ. 10-1.
18. Μ. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις, έπιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των ΆγιωτάτωνΠατρι

άρχων Κωνσταντινουπόλεως άπό Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του άπό Άδρια- 
νουπόλεως, τ. Β', Κωνσταντινούπολη 1889, σ. 273.

19. Κ. Μαμώνη, «’Αγώνες του Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου κατά τών μισσιοναρίων», Μνη
μοσύνη, τ. 8 (1980-1), σσ. 182-4.

20. Έκτος άπό τό έργο πολεμικής του Κ. Λαμπρύλου Χ"Νικολάου πού άναφέρθηκε βλ. καί 
Κ. Παπαδόπουλος, «Οί διευθυνταί τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Νεοκλής Παπάζογλους 
καί Βενέδικτος Κωνσταντινίδης», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 10 (1963), σ. 427 κ.έ.

21. Shaw, σ. 91· C. Hamlin, Among the Turks, N. Ύόρκη 1878, σ. 134.
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Σμύρνη για εσωτερικές μαθήτριες22 23, όπως άναφέρεται καί στο υπόμνημα23 - οί 
ίδιοι το 1875 'ίδρυσαν στή Βόννη σύλλογο θεολόγων καί λογίων για ιεραπο
στολές στην Ανατολή24. ’Ακολουθεί τό 1883 ή ίδρυση τού Ευαγγελικού 
Συνδέσμου Σμύρνης, πού είχε στενές σχέσεις μέ τούς ’Αμερικανούς μισσιο- 
ναρίους καί έπαιρνε από αύτούς έτήσιο έπίδομα25.

Σέ σχέση μέ τούς Καθολικούς, ή σφοδρή πολεμική μεταξύ ’Ανατολικής 
καί Δυτικής ’Εκκλησίας πού προϋπήρχε συνεχίζεται όλο τόν 19ο αί. μέ 
αντιρρητικά φυλλάδια, πατριαρχικές καί παπικές έγκυκλίους26 κ.ά. Τό 1838 
έκδίδεται έγκύκλιος τής Πατριαρχικής Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως κατά 
των παπικών καινοτομιών, για τήν όποια ήσαν σύμφωνα τά τέσσερα ’Ορθό
δοξα Πατριαρχεία τής ’Ανατολής, άλλα ή προσπάθεια διείσδυσης τής Κα
θολικής ’Εκκλησίας δέν σταματά μέ τή μορφή τής ίδρυσης σχολείων από 
μοναχικά τάγματα27. Στον τομέα τών θηλέων τής Σμύρνης τά γνωστότερα 
είναι τά άναφερόμενα στο υπόμνημα παρθεναγωγεία τών ’Αδελφών τού ’Ελέ
ους (τό λεγόμενο τής Πρόνοιας, 1839;) καί τών Μοναχών τής Σιών, πού 
ιδρύθηκε άπό τόν Καθολικό ’Αρχιεπίσκοπο τής Σμύρνης τό 1875. Ή τάση 
τής δημιουργίας σχολείων ένισχύθηκε μετά τό Χάττι Χουμαγιούν (1856) καί 
τόν γαλλογερμανικό πόλεμο τού 1870, οπότε τά μοναχικά τάγματα άναγκά- 
σθηκαν να καταφύγουν στήν ’Ανατολή. ’Εκτός άπό τούς μοναχούς τών άλ
λων ταγμάτων, ιδιαίτερο τάγμα αποτελούσαν οί Frères des Écoles Chrétien
nes, πού διατηρούσαν τό 1882 τρία κατώτερα σχολεία καί λύκειο στήν Πό
λη28. ’Αλλά καί έκτος άπό τήν Πόλη, κάθε μεγάλο αστικό κέντρο τής Αυτο
κρατορίας είχε Λατίνους μισσιοναρίους29.

Άπό τήν πλευρά τής Γαλλικής Κυβέρνησης ιδρύεται τό 1883 ή Alliance

22. Ήμερολόγιον καί οδηγός τής Σμύρνης..., Σμύρνη 1888, σσ. 275 καί 288· J. Richter, A 
History of Protestant Missions in the Near East, ’Εδιμβούργο 1910, σσ. 161-2.

23. Βλ. σ. 228.
24. Καρμίρης, δ.π., σ. 277.
25. Κ. Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση τού 'Ελληνισμού στή Μ. ’Ασία, Β', Σύλλογοι τής 

Ιωνίας», ΔΙΕΕ, τ. 28 (1985), σ. 92.
26.1. Καρμίρης, Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής ’Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκκλη

σίας, τ. Β', ’Αθήνα 1953, σ. 893 κ.έ.· Π. Γρηγορίου, Σχέσεις Καθολικών καί ’Ορθοδόξων, 
’Αθήνα 1958, σ. 410· Frazee, δ.π., σσ. 227, 234.

27. Ήμερολόγιον καί όδηγός τής Σμύρνης..., Σμύρνη 1888, σσ. 284-6· F. Belin, Histoire de la 
Latinité de Constantinople..., Παρίσι 18942, σ. 367· Φάλμπος, Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης, 
’Αθήνα 1969, σσ. 77-8· Frazee, δ.π., σσ. 226, 229.

28. Ήμερολόγιον τής ’Ανατολής... υπό Α. Παλαιολόγου, Κωνσταντινούπολη 1882, σ. 162. 
Άπό τό έπίσημο ήμερολόγιο τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας (σαλναμές) τού μουσουλμανι
κού έτους 1297 (=1880) άναφέρεται δτι στήν πρωτεύουσα καί στά περίχωρα υπάρχουν 264 
όθωμανικά σχολεία, 66 έλληνικά, 45 άρμενικά, 9 τών Δυτικών, 34 ΐσραηλιτικά, 3 βουλγαρικά, 
11 προτεσταντικά· Νεολόγος, 23/4 Φεβρ. 1880 (άρ. 3285), σ. 2, στ. 5, «Διάφορα».

29. Frazee, δ.π., σσ. 228, 230· για τή δράση τών γαλλικών ιεραποστολών βλ. G. Deschamps, 
Sur les routes d'Asie, Παρίσι 1894, μετάφραση: Στούς δρόμους τής Μικρασίας, ’Αθήνα 1990, σσ. 
20, 151-2.
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Française, μέ σκοπό τή διάδοση τής γαλλικής γλώσσας, του γαλλικού πολι
τισμού, καί κατά συνέπεια τής γαλλικής επιρροής στο εξωτερικό. Παράλ
ληλα, τόσο ή Γαλλική Κυβέρνηση, όσο καί ό Πάπας, ενισχύουν την προσπά- 
θειά τους στήν Τουρκία μέ επιχορηγήσεις σχολείων.

Όσο για τήν ’Ιταλία, πού εκδηλώνει σχετικά καθυστερημένα τό ενδιαφέ
ρον της για τόν μικρασιατικό χώρο30, τό 1887 εκπαιδευτική άποστολή άπό 
εννέα μοναχές του τάγματος τής "Ασπιλης Σύλληψης ιδρύει τέσσερα σχο
λεία στή Σμύρνη, πού έπιχορηγοΰνται καί καθοδηγούνται άπό τήν ’Ιταλική 
Κυβέρνηση καί τήν Propaganda Fide31.

Τά σχολεία των Δυτικών στή Σμύρνη, κυρίως γαλλικά, σύμφωνα μέ πηγή 
σύγχρονη προς τό υπόμνημα πού εξετάζομε32, φθάνουν τά δεκατέσσερα. Σέ 
ένα μόνο γαλλικό σχολείο άναφέρεται τό 1887 έγγραφή πάνω άπό 200 Ελλή
νων μαθητών, άπό τούς όποιους 70 οίκότροφοι33.

’Εκπαιδευτική ή προσηλυτιστική κίνηση Καθολικών καί Διαμαρτυρομέ- 
νων κατά τήν έποχή στήν όποια άναφερόμαστε, εκτός άπό τήν Πόλη καί τή 
Σμύρνη, υπήρχε στή Μαγνησία34, στή Φιλαδέλφεια35, στό ’Ικόνιο36, σέ πό
λεις τής Καππαδοκίας37 καί Κιλικίας38. Άπό τό 1885 δημιουργήθηκαν στον 
Πόντο οί ελληνικές προτεσταντικές κοινότητες τής περιοχής39. Στήν επαρ
χία Προύσας δροΰσε έπί ’Ιωνά Κίνγκ καί αργότερα μέ επιτυχία ή άμερικανι- 
κή προτεσταντική προπαγάνδα40.

30. R. Β. Bosworth, «Italy and the End of the Ottoman Empire», The Great Powers and the 
End of the Ottoman Empire, δ.π., σ. 53.

31. Le RR. Suore dell’Immacolata Concezione d’Ivrea a Smirne nel 50o anno di loro apostola
to 1887-1937, Πάρμα 1937, σσ. 10, 15.

32. Ήμερολόγιον καί όδηγός τής Σμύρνης..., Σμύρνη 1888, σσ. 284-6.
33. Νέα Σμύρνη, 7 Όκτ. 1887 (άρ. 3519), σ. 1, στ. 4· πβ. Deschamps, δ.π., σ. 151.
34.1. Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης, «Αί έτεροδιδασκαλίαι», ’Ανατολικός Άστήρ Κων/πόλεως, 22 

Ίουλ. 1887 (άρ. 43), σ. 334· Άνάπλασις, τ. 9 (1896), σ. 148· Χρυσ. Παπαδόπουλος, «Έκ τής 
ιστορίας τής ’Εκκλησίας Κων/πόλεως κατά τον I©' αιώνα», (άνάτ. περ. Θεολογία, 1949), 
’Αθήνα 1950, σ. 19.

35. Νεολόγος, 2 Σεπτ. 1887 (άρ. 5467), σ. 2, στ. 4.
36. (Ν. Λεοντιάδης), «Συμβολαί εις τήν ιστορίαν του προσηλυτισμού έν Μ. Άσίμ», Ξενοφά- 

νης, τ. 3 (1905-6), σσ. 82-5.
37. "Ο.π., σσ. 249-55, 343-51, 403-10- Βνζαντίς, 26 Μαίου 1887 (άρ. 482), σ. 2, στ. 1, καί 13 

Ίουν. 1887 (άρ. 490), σ. 3, στ. 3· Νέα Σμύρνη, 29 Μαΐου 1887 (άρ. 3451), σ. 2, στ. 2· 'Ιστορία του 
Έλλην. Έθνους, τ. ΙΓ' (1833-81), σ. 432.

38. Μ. Γεωργιάδης, «Περί τής Κιλικίας καθόλου καί Αδάνων», Ξενοφάνης, τ. 1 (1896), σ. 
273 κ.έ.

39. I. Άγαπίδης, Ελληνικοί Εύαγγελικαί κοινότητες Πόντου, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 7. 
Σχετικά βλ. καί Κ. Παπαμιχαλόπουλος, Περιήγησις εις τόν Πόντον, ’Αθήνα 1903, σσ. 293-303 
(εντυπώσεις πού δημοσιεόθηκαν πρώτα στήν έφημ. Κράτος).

40. Β. Άδαμαντιάδης, «Ή έκκλησιαστική έπαρχία Προύσης», Μικρ. Χρονικά, τ. 8 (1959), 
σσ. 116-7· Ε.Θ.Κ., «Σάββας Ίωαννίδης», Ξενοφάνης, τ. 7 (1910), σσ. 383-4· Β. Χασιώτη, «Τά 
κατάλοιπα του Στεφάνου Ξένου», ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής του 
Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. 20 (1981), σ. 473.
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Ή πολιτική τοΰ τουρκικού κράτους άπέναντι στα ξένα σχολεία τήν εποχή 
τοΰ υπομνήματος, σε σχέση με τήν παλαιότερη41, δεν φαίνεται να ήταν σα
φής καί ενιαία σε όλους τούς φορείς τής κρατικής εξουσίας. Ή κεντρική 
αρχή αντιλαμβανόταν ότι ή ανεξέλεγκτη λειτουργία των ξένων σχολείων 
δημιουργούσε προβλήματα. Ίο 1887 έκλεισε για σύντομο διάστημα τά ίη- 
σουϊτικά σχολεία τής Μικρός Ασίας καί τά άμερικανικά τής Συρίας42 καί 
μέσα στον ίδιο χρόνο με επιτροπή πού συνέστησε στό υπουργείο Δημόσιας 
Εκπαίδευσης άσχολήθηκε με τό ζήτημα των ξένων σχολείων πού λειτουρ
γούσαν στήν Αύτοκρατορία43. Στό νομό Άϊδινίου, όπου υπαγόταν ή Σμύρνη, 
διορίσθηκε Έλληνας επιθεωρητής των μή μουσουλμανικών σχολείων44. 
Στήν ίδια τάση οφείλεται καί τό κλείσιμο Ευαγγελικής αίθουσας στή Σμύρ
νη45. Στήν άντίθετη τάση οφείλεται ότι ό Γενικός Διοικητής Σμύρνης τόν 
ίδιο χρόνο έστειλε εγκύκλιο στούς Γενικούς Προξένους τής πόλης για τό 
θέμα των ξένων σχολείων, στήν όποια χαρακτήριζε τά σχολεία των δυτικών 
θρησκευτικών οργανώσεων προνομιούχα. 'Ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος 
ανησύχησε καί φοβήθηκε μήπως άρχίσει να άσκεΐται έλεγχος στά ελληνικά 
σχολεία46.

’Αλλά εκτός από τά θρησκευτικά προβλήματα στή Μικρά Άσία, καί 
πολύ περισσότερο στό εσωτερικό της, ύπάρχουν βέβαια καί τά προβλήματα 
άλλοίωσης καί εκφυλισμού τής ελληνικής γλώσσας, καθώς καί τής διδα
σκαλίας της. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν τήν τουρκική σε μέγιστο βαθμό 
καί εκεί όπου δεν θά περίμενε κάποιος, όπως για βιβλία θρησκευτικού ή 
διδακτικού περιεχομένου. Φθάνει στό σημείο ή ελληνική νά διδάσκεται 
μέσω τής τουρκικής47. Γεγονός είναι πάντως ότι ή χρήση τής τουρκικής μέ 
ελληνικούς χαρακτήρες (καραμανλίδικα) σημαίνει άγνοια τής τουρκικής 
γραφής καί όχι γνώση τής ελληνικής γλώσσας. Τά βιβλία πού έχουν έκδοθεΐ 
στή μεικτή αυτή γλώσσα είναι πολλά· άπό τούς 464 τίτλους τοΰ 19ου αί. πού 
έχουν καταγραφεί 354 ανήκουν στό δεύτερο μισό τοΰ αιώνα48.

41. Βλ. παραπάνω, σ. 3.
42. Νέα Σμύρνη, 28 Φεβρ. 1887 (άρ. 3405), σ. 1, στ. 5· Νεολόγος, 14 Δεκ. (άρ. 5551), σ. 2, στ. 7.
43. Νεολόγος, 26 Σεπτ. 1887 (άρ. 5486), σ. 2, στ. 1· 29 Σεπτ. (άρ. 5488), σ. 2, στ. 1-2· 28 Δεκ. 

(άρ. 5561), σ. 3, στ. 1.
44. "Ο.π., 18 Μαρτ. (άρ. 5334), σ. 2, στ. 1.
45. "Ο.π., 23 Σεπτ. (άρ. 5483), σ. 3, στ. 1.
46. Γεν. Πρόξενος Σμύρνης Ν. Μίχος προς Έλλην. Πρεσβεία Κων/πόλεως, 12 Μαΐου 1887: 

ΑΥΕ, Κεντρ. Υπηρεσία - Συμπλήρωμα, 1887, «’Επιτροπή Παιδείας».
47. 'Εταιρεία πρός Διάδοσιν των 'Ελληνικών Γραμμάτων έν Μ. Άσίμ, Λογοδοσία 1879- 

1881, Σμύρνη 1881, σσ. 8-9' βλ. καί εισαγωγικά Μ. ΚουρουποΟ, «Βιβλιογραφία έντύπων των 
μικρασιατικών ιδρυμάτων καί συλλόγων, 1846-1922», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών, τ. 3 (1982), σ. 151-2.

48. S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidika, Bibliographie analytique d’ouvrages en langue 
turque imprimés en caractères grecs, I (1584-1850), Collection de l’Institut Français d’Athènes, 
’Αθήνα 1958 — Il (1851-65), ‘Αθήνα 1966 καί III (1866-1900), Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασ
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Γ. ’Ελληνική αντίδραση καί συγκυρία.

Ή ελληνική αντίδραση στήν κατάσταση αυτή, πού δημιουργούσε κινδύ
νους για τήν έθνικοθρησκευτική ενότητα τού Ελληνισμού, εκδηλωνόταν μέ 
πολλούς τρόπους: μέ τή φροντίδα των κοινοτήτων για καλύτερη εκπαίδευση, 
μέ εκκλησιαστική διδαχή, μέ συγγραφή αντιρρητικών έργων καί άλλες μορ
φές άντίκρουσης των κακοδοξιών άπό τήν έκκλησιαστική ήγεσία (όπως 
έγινε ήδη λόγος), μέ τή δημιουργία φιλανθρωπικών, φιλεκπαιδευτικών καί 
έκκλησιαστικών συλλόγων, πού σκοπό τους είχαν τό άνοιγμα καινούργιων 
σχολείων, όπου άπαιτοΰσε ή άνάγκη, καί τή βελτίωση τής έκπαίδευσης49. 
Μετά τό Χάττι Χουμαγιούν καί τούς «Γενικούς Κανονισμούς» τού Πατριαρ
χείου πού άκολούθησαν (1858-1860) καί καθόριζαν τον τρόπο διοίκησης τών 
ξένων κοινοτήτων δημιουργήθηκαν συνθήκες ευνοϊκές γιά τήν τεράστια άνά- 
πτυξη τών συλλόγων50. Τό 1881 οί έλληνικοί εκπαιδευτικοί σύλλογοι καί 
άδελφότητες τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας καί Μικρός ’Ασίας φθάνουν τούς 
125· σχεδόν κάθε κωμόπολη καί πόλη τής Μικράς ’Ασίας διαθέτει τήν επο
χή αύτή έναν μικρό σύλλογο. Τά εκπαιδευτικά σωματεία άναλαμβάνουν έκ- 
πολιτιστική δράση μεταξύ τών άλλων καί γιά τήν εκμάθηση τής ελληνικής 
στις τουρκόφωνες περιοχές. 'Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων
σταντινουπόλεως μέσω τής ’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής του καί οί δύο πα
τριαρχικές έπιτροπές, ή Κεντρική ’Εκκλησιαστική καί ή Κεντρική Εκπαι
δευτική άπό τό 1873, ή ’Εκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική ’Αδελφότητα 
«’Αγαπάτε άλλήλους» άπό τό 1880, άναλαμβάνουν τό έργο τής έποπτείας καί 
τού συντονισμού τών σχολείων τού άλύτρωτου Ελληνισμού51. Ή συλλογι

σός, ’Αθήνα 1974· συμπληρωματικά E. Balta, Karamanlidika, Additions (1584-1900), Bibliogra
phie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, ’Αθήνα 1987.

49. Ειδικά γιά τό τελευταίο θέμα βλ. όσα άναφέρει ή ’Εκπαιδευτική ’Επιτροπή του Ελληνι
κού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως σέ έκθεσή της τής 12ης Μαΐου 1885, Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τ. 20 (1885-7), Κων/πολη 1891, σ. 100.

50. Σ. Παπαδόπουλος, «Είσαγωγή στήν Ιστορία των έλληνικών φιλεκπαιδευτικών συλλόγων 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας κατά τον 19ο καί 20ό αΐ.», Παρνασσός, τ. 4 (1962), σσ. 248, 
252· Κουρουποΰ, δ.π: Κ. Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση του 'Ελληνισμού στή Μ. Άάία, 
Α'», καί «Β-, Σύλλογοι τής ’Ιωνίας», ΑΙΕΕ, τ. 26 (1983), σσ. 63-114, καί τ. 28 (1985), σσ. 57-147 
— «Γ', Σύλλογοι Καππαδοκίας καί Πόντου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 6 
(1986-7), σσ. 155-225.

51. Μαμώνη, δ.π., Γ', σ. 183. Ή ίδια, «Ή ’Εκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική ’Αδελφότης 
Κωνσταντινουπόλεως καί τά σχολεία τής Θράκης», Πρακτικά Συμποσίου Ή Ιστορική, άρχαιο- 
λογική καί λαογραφική έρευνα γιά τή Θράκη, έκδ. Institute For Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 213. Κατά τήν ίδρυση τής.’Αδελφότητας αυτής (Ίανουάριος-άρχές Μαΐου 1880 ν.η.) 
γίνεται ζωηρότατος καί ένδιαφέρων διάλογος μεταξύ τού Πατριαρχείου καί κοινωνικών φορέων 
γιά τή χρησιμότητά της καί τούς σκοπούς της. Στή συζήτηση, πού παρακολουθούμε άπό τίς 
στήλες τού Νεολόγου, γίνεται λόγος καί γιά τήν ίδρυση στήν Κωνσταντινούπολη πανεπιστημί
ου, πού καταλήγει στήν πρόταση γιά ίδρυση πολυτεχνείου, δύο γυμνασίων καί διδασκαλείου.
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κή αύτή δραστηριότητα ένισχυόταν από τήν ανάλογη έλλαδικών συλλόγων, 
κυρίως τής «’Ανατολής», πού άκολούθησε τό 1891 καί ελαβε μέρος στήν 
οργάνωση καί τον συντονισμό τής εκπαιδευτικής κίνησης στη Μικρά ’Ασία 
με εντυπωσιακά άποτελέσματα52.

Τό επίσημο ελληνικό κράτος διέθετε ιδιαίτερο κονδύλιο άπό τόν ετήσιο 
λογαριασμό τού 'Υπουργείου Εξωτερικών γιά τήν ενίσχυση των ελληνικών 
σχολείων τής Τουρκίας53. 'Υπήρχε όμως καί τροφοδότηση με έμψυχο υλικό 
άπό παλαιότερα: ’Ήδη άπό τό 1855, στή διάρκεια συζήτησης στή Βουλή γιά 
αύξηση τής κρατικής χρηματοδότησης στή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 
’Αθηνών είχε έξαρθεΐ ή τοποθέτηση σέ σχολεία τής Τουρκίας δασκαλισσών 
άποφοίτων του ’Αρσάκειου54. Στό υπόμνημα, λοιπόν, με τό όποιο άσχολού- 
μαστε, προτείνεται στήν Ελληνική Κυβέρνηση νά ένισχύσει οικονομικά 
τήν προσπάθεια δημιουργίας άπό τούς ίδιους τούς 'Έλληνες τής Μικρδς 
’Ασίας τών πνευματικών δυνάμεων πού θά άνέπτυσσαν τήν εθνική, θρησκευ
τική καί γλωσσική συνείδηση τών Μικρασιατών. Μέσο κατάλληλο γιά τή 
σπουδαία άποστολή θεωρείται ό ρόλος τής γυναίκας, διότι «διά τής μητρός 
μόνης εύχερέστερον έξοικειοΰνται οί έν τω οϊκω νά όμιλώσιν έλληνιστί»55. 
Δεν είναι ίσως άσκοπο νά άναφέρουμε ότι καί οί μισσιονάριοι μεριμνοΰσαν 
ιδιαίτερα γιά τήν εκπαίδευση τών κοριτσιών, γιατί θεωρούσαν τή γυναίκα 
σταθερό φορέα τού λαϊκού πολιτισμού56.

Στον μικρασιατικό χώρο ή εκπαίδευση τών κοριτσιών ήταν άντικείμενο 
ιδιαίτερης προσοχής. Ή άνοδος τής γυναίκας επιδιωκόταν καί στήν κυρίως 
Ελλάδα με τήν ενεργό συμμετοχή της στήν πνευματική ζωή, τή δημιουργία 
γυναικείων συλλόγων καί τή διαπραγμάτευση άπό τούς λογίους θεμάτων 
γυναικείου ενδιαφέροντος. Στήν Πόλη καί στή Σμύρνη είχε προηγηθεΐ ή 
ίδρυση γυναικείων συλλόγων57 καί μέσω τών στηλών τών εφημερίδων οργα
νώνονταν συζητήσεις γιά τήν εκπαίδευση τών γυναικών58. Ή γυναίκα βελ
τίωνε τή θέση της στήν ελληνική κοινωνία συντελώντας άποφασιστικά στή 
διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας. ’Εξάλλου ή επιτυχημένη λειτουργία τής Φι
λεκπαιδευτικής 'Εταιρείας τής ’Αθήνας στον τομέα τής γυναικείας έκπαί-

52. Κ. Μαμώνη, «Τό άρχεΐο τοϋ μικρασιατικού συλλόγου ’Ανατολή», Μνημοσύνη, τ. 7 
(1978-9), σσ. 122-50.

53. Κ. Τσέστον (Ch. Cheston), Ή 'Ελλάς τφ 1887 (μεταφρασθέν έκ του άγγλικοΰ ύπό 
Μ****), ’Αθήνα 1887, σ. 93.

54. Ε. Φουρναράκη, Εκπαίδευση καί άγωγή τών κοριτσιών. 'Ελληνικοί προβληματισμοί 
1830-1910, (έκδ. Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς), ’Αθήνα 1987, σ. 38, ύποσ. 3.

55. ‘Υπόμνημα, σ. 22.
56. Μεταλληνός, σ. 77· Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Ή μέση έκπαίδευση τών κοριτσιών 

στήν 'Ελλάδα (1830-1893), ('Ιστορικό ’Αρχείο ‘Ελληνικής Νεολαίας, Γεν. Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, άρ. 2), ’Αθήνα 1986, σ. 60 κ.έ.

57. Κ. Ξηραδάκη, Άπό τά άρχεϊα τοϋ ’ΕλεγκτικούΣυνεδρίου. Παρθεναγωγεία καί δασκάλες 
του ύπόδουλου 'Ελληνισμού, ’Αθήνα 1972, σ. 41 · Ζιώγου-Καραστεργίου, σ. 305 κ.έ.

58. X. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, ’Αθήνα 1961, σσ. 234, 242.
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δευσης άπό τό 1837 δημιούργησε πεδίο στο όποιο επιθύμησαν να έργασθοΰν 
ανάλογα οί Σμυρναΐοι.

Τό παράδειγμα τής άθηναϊκής εταιρείας άσκησε επίδραση στους διευθύ- 
νοντες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης καί σ’ έναν άλλο τομέα: 
Στήν ’Αττική (καί τά γειτονικά νησιά) υπήρχαν άλβανόφωνοι, τή γλώσσα 
των όποιων ή Φιλεκπαιδευτική τής ’Αθήνας προσπάθησε νά εξελληνίσει 
ιδρύοντας στις περιοχές τους παρθεναγωγεία59. ’Αλλά καί οί κανονισμοί 
λειτουργίας των δύο μεγάλων παρθεναγωγείων τής Πόλης, Ζαππείου καί 
Παλλάδος, προέβλεπαν έπέκταση τής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο 
εσωτερικό του οθωμανικού κράτους, όπου επέβαλλαν οί εθνικές άνάγκες60. 
Στις περιπτώσεις των σχολείων αυτών ρητά άναφέρεται τό καταστατικό τής 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης61. Διευθύντρια τού Όμηρείου Παρ
θεναγωγείου διορίσθηκε ή υπότροφος τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αθηνών Ελέ
νη Λοΐζου, πού παρέμεινε με τήν Ιδιότητα αυτή ως τήν Καταστροφή.

Τό έτος 1887, κατά τό όποιο συντάσσεται τό υπόμνημα, μερικά άξιοση- 
μείωτα περιστατικά στή Σμύρνη καί στήν κυρίως Ελλάδα συντελούν στή 
δημιουργία τής άτμόσφαιρας πού γίνεται άντιληπτή στο υπόμνημα τής Φι
λεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Ή Σμύρνη τήν εποχή αυτή ήταν άκμαΐο οικονομικό καί συγκοινωνιακό 
κέντρο με ολοένα αύξανόμενο έλληνικό πληθυσμό, ενώ ό τουρκικός μειωνό
ταν62. Οί 'Έλληνες τής Σμύρνης διέθεταν άκμαία εθνική καί θρησκευτική 
συνείδηση καί δεν δίσταζαν νά πάρουν άκόμη καί μαχητική στάση στά 
θρησκευτικά ζητήματα πού τούς άπασχολοΰσαν63. Τον Μάρτιο τού 1887

59. Γ. Βιώνης, Λόγος έκφωνηθείς έν τή έορτή τής πεντηκονταετηρίδος τής Φιλεκπαιδευτι
κής '.Εταιρείας, ’Αθήνα 1886, σ. 41.

60. Κανονισμός του Ζαππείου... ίδρυθέντος τφ 1875, Κωνσταντινούπολη 1879, άρθρο 2 (§α\ 
ζ"), 96, 100, καί Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικής Φιλομούσου 'Εταιρίας Ή 
Παλλάς, Κωνσταντινούπολη 1874, dp. 2, 3.

61. Καταστατικόν τής έν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας, Σμύρνη 1881, άρ. 4.
.62. Στις έκτιμήσεις των πηγών για τον έλληνικό πληθυσμό τής Σμύρνης τήν έποχή αύτή 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές. ’Από τις πηγές πού παραθέτει ό X. Σολομωνίδης (Τό 
θέατρο στή Σμύρνη, 1657-1922, ’Αθήνα 1954, σ. 18) προκύπτει, μέ έξαίρεση τήν τουρκική πηγή, 
συνολικός πληθυσμός 190.000-200.000, άπό τον όποιο ό έλληνικός, 100.000, διπλάσιος του 
τουρκικού, άλλα ό Π. Κοντογιάννης ( Ή έλληνικότης των νομ&ν Προύσσης καί Σμύρνης, 
’Αθήνα 1919, σ. 12) άναφέρει για τό 1888 80.000 Έλληνες. Κατά τήν 'Αρμονία τής Σμύρνης οί 
’Ορθόδοξοι άνέρχονταν σέ 40.200 καί οί έλληνικής ύπηκοότητας σέ 25.000 σέ σύνολο πληθυ
σμού 186.510 (Βυζαντίς, 10 Ίαν. 1887 (άρ. 3217), σ. 3, στ. 4), ένώ κατά τήν ’Αμάλθεια ό 
έλληνικός πληθυσμός στή Σμύρνη καί τήν περιοχή της έφθανε τίς 160.000-170.000 (Νεολόγος, 8 
Ίουλ. 1887 (άρ. 5421), σ. 2, στ. 4). ‘Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός στις πηγές πού παραθέτει ό 
Σολομωνίδης άναφέρεται για τό 1886 25.000, ένώ κατά άπογραφή τού ’Αγγλικού Προξενείου 
Σμύρνης τό 1891 ήταν συνολικά 12.700. Βλ. καί 'Ιστορία τού 'Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', σ. 
426, καί ΙΔ', σ. 370.

63. Για τον έλεύθερο τρόπο ζωής τών ’Ελλήνων τής Σμύρνης βλ. μαρτυρία τού Deschamps, 
δ.π., σ. 157 κ.έ.
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διαδήλωσαν μέ συλλαλητήριο τήν άντίθεσή τους στο κήρυγμα των Ευαγγε
λικών πού γινόταν σε αίθουσα τής πόλης τους καί δημιούργησαν θόρυβο, 
πού άνάγκασε τον Γενικό Διοικητή να κάνει παράσταση στον "Αγγλο Γενι
κό Πρόξενο καί να τον καταστήσει υπεύθυνο, αν δεν διακόπτονταν τά κηρύ
γματα τού Εύαγγελικοΰ ιερέα64.

Τον ’Ιούνιο τού ίδιου έτους δημιουργήθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ 
τού Μητροπολίτη Σμύρνης Βασιλείου καί τού Τούρκου Γενικού Διοικητή, ό 
όποιος διέταξε τό κλείσιμο αίθουσας τής Φιλαναγνωστικής ’Αδελφότητας, 
όπου γινόταν ορθόδοξο κήρυγμα65. Οί σχέσεις των δύο άνδρών άποκαταστά- 
θηκαν μέ δυσκολία καί θά πρέπει νά δημιουργήθηκε στούς 'Έλληνες έντονη 
διάθεση γιά άντίδραση στήν προσβλητική συμπεριφορά τού Τούρκου Γενι
κού Διοικητή. Στό επεισόδιο είχε άνάμειξη καί ό Γενικός Πρόξενος τής 
Ρωσίας.

Στήν κυρίως Ελλάδα τό 1887 συνέβαινε κάτι τό ιδιαίτερα σημαντικό, ό 
έορτασμός τών πενήντα χρόνων άπό τήν ίδρυση τού ’Εθνικού Πανεπιστημί
ου, μέ συμμετοχή εκπροσώπων σχολείων καί πνευματικών προσωπικοτήτων 
τού άλύτρωτου Ελληνισμού, πού είχαν τήν εύκαιρία νά έκφράσουν τούς 
πόθους τους γιά τή διάδοση τής έλληνικής γλώσσας καί παιδείας στήν 
’Ανατολή. Τούς πόθους αύτούς έξέφρασαν καί ό Διευθυντής τής Ευαγγελι
κής Σχολής Σμύρνης στήν προσφώνησή του στον Πρύτανη τού ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου κατά τον έορτασμό τής έπετείου καί ό εκπρόσωπος τού Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως Ήροκλής Βασιάδης. 
Ό τελευταίος χαιρέτισε τήν έπέτειο λέγοντας μεταξύ τών άλλων ότι τό 
Πανεπιστήμιο συνέβαλλε στήν εκπλήρωση τού εθνικού προορισμού, στή 
διάδοση τών έλληνικών γραμμάτων στήν ’Ανατολή μέ τήν έλληνική γλώσ
σα διεθνές όργανο καί γέφυρα πού συνέδεε στενά τή Δύση μέ τήν ’Ανατο
λή66. Λόγιοι καί άνώτατο εκπαιδευτήριο εργάζονταν προς τήν κατεύθυνση 
τής πραγματοποίησης τής Μεγάλης ’Ιδέας. 'Ο Πρύτανης, εναρμονισμένος 
στό πνεύμα αύτό, εύχήθηκε άπαντώντας νά συνεορτάσουν όλοι γρήγορα όχι 
μέ άντιπροσώπους άπό τήν έσω καί έξω Ελλάδα, «άλλ’ έκ τής μιας μεγάλης 
καί ήνωμένης Ελλάδος». Μέ τήν εύκαιρία τής έπετείου έγινε καί σύσκεψη 
στό Βαρβάκειο γιά τή βελτίωση τής Μέσης Εκπαίδευσης μεταξύ καθηγη
τών τού έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ67.

64. Νέα Σμύρνη, 9 Μαρτ. 1887 (άρ. 3410), σ. 1, στ. 1, καί Νεολόγος, 19 Μαρτ. (άρ. 5335), σ. 2, 
στ. 3.

65. Γεν. Πρόξενος Σμύρνης Ν. Μίχος προς 'Ελλην. Πρεσβεία Κων/πόλεως, 15 Ίουν. 1887· 
A ΥΕ, Κεντρ. Υπηρεσία - Συμπλήρωμα 1887, «’Επιτροπή Παιδείας». Ή υπόθεση, δσο διαρκεΐ, 
άπασχολεΐ συνεχώς τήν έφημ. Νεολόγος· βλ. τά φύλλα τής 17,22, 25 Ίουν., 1 καί 6 Ίουλ. 1887. 
’Αντίθετα οί σμυρναϊκές έφημερίδες, δσο μπορέσαμε νά έρευνήσουμε, τηρούν σιγή.

66. Τά κατά τήν έορτήν τής πεντηκονταετήρίδος τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, έπιμελείμ 
Γεωργίου Καραμήτσα, Πρυτάνεως τώ 1886-7, Αθήνα 1888, σσ. 15, 19, 21.

67. Νέα Σμύρνη, 29 Μαΐου 1887 (άρ. 3451), σ. 1, στ. 3- Νεολόγος, 30 Μαΐου (άρ. 5389), σ. 2, 
στ. 7.
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Δ. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Εξέλιξη τοΰ ζητήματος 
του υπομνήματος.

Στή Σμύρνη τήν εποχή αυτή παρουσιάζει έξαρση ή εκπαιδευτική προσπά
θεια των Ελλήνων. Στή δεκαετία 1881-91 δημιουργοΰνται έξι ιδιωτικά παρ
θεναγωγεία μέ οικοτροφείο68. Ίο 1887 άνεγείρονται τά νέα κτίρια τοΰ Κεν
τρικού69 καί τοΰ Όμηρείου Παρθεναγωγείου70. Ή Ελληνική Κοινότητα 
Σμύρνης ζήτησε τον ίδιο χρόνο να τής παραχωρηθεΐ τό οικόπεδο τής Μ. 
Βουλκάνου Μεσσηνίας πού βρισκόταν στή συνοικία Φασουλδ, όπου είχε τό 
κέντρο της ή καθολική προπαγάνδα, για να ιδρύσει σχολείο71. Είναι θαυμα
στή ή πίστη των Σμυρναίων στήν άξια τής παιδείας για τόν Ελληνισμό. 
"Αλλωστε ή έποχή αύτή χαρακτηρίζεται για τήν προσπάθεια έξελληνισμοΰ 
τής Μικρός ’Ασίας μέ τήν εκπαίδευση72.

Ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σμύρνης, άπό τούς περιφανέστερους μι
κρασιατικούς συλλόγους73, δημιουργήθηκε τό 1881 μέ τήν πρωτοβουλία όμά- 
δας μορφωμένων Σμυρναίων, πού άνησυχοΰσαν για τήν άσκηση προσηλυτι
σμού σέ βάρος των ορφανών άπό τούς σεισμούς τής 22ας Μαρτίου 188174 στή 
Χίο καί στήν Ερυθραία75. Σκοπός τής 'Εταιρείας, σύμφωνα μέ τό καταστα

68. (Α. Λεβίδης), «Συμβολή είς τήν Ιστορίαν του προσηλυτισμού έν Μικροί Άσίςι», Ξενοφά- 
νης, τ. 2 (1904-5), σ. 356.

69. Νέα Σμύρνη, 16 Ίουν. 1887 (άρ. 3383), σ. 1, στ. 2· περιγραφή τοΰ κτιρίου βλ. Σολομωνί- 
δης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σ. 242.

70. Νεολόγος, 24 Σεπτ. 1887 (άρ. 5484), σ. 1, στ. 5-7 καί 21 Όκτ. (άρ. 5507), σ. 1, στ. 6-7 
(λόγος Δ. Μαρκόπουλου γιά τά έγκαίνια).

71. Υπουργείο Εξωτερικών προς Υπουργείο ’Εκκλησιαστικών, 16 Όκτ. 1887, ΑΥΕ, 1887, 
29 Β3, «Εκπαιδευτικά». Πβ. Δ. Βαγιακάκος, «Ή έν Ίθώμη Μονή του Βουλκάνου καί τό έν 
Σμύρνη μετόχιον αυτής», Θεολογία, τ. 26 (1956), σσ. 270-1.

72. Deschamps, δ.π., σσ. 17-20, 170 κ.έ. Γενικότερα γιά τήν έξάπλωση τοΰ έλληνικοΰ στοι
χείου στή Μικρά Άσία βλ. 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, δ.π.

73. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 257. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στή Σμύρνη άναφέρεται καί τό 
1864· βλ. Κ. Βουλόδημος, Τό κυριώτατον τοΰ Έλληνόπαιδοςμάθημα, Λόγος έκφωνηθείς έν τφ 
Έλληνικφ Παρθεναγωγεία) τής έν Σμύρνη Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας κατά τήν Ιναρξιν των 
δημοσίων έξετάσεων τής 14 ’Ιουνίου 1864, Σμύρνη 1864.

74. Γ. Ζολώτας, 'Ιστορία τής Χίου συνταχθεΐσα έπιμελείμ τής θυγατρδς αύτοΰ Αιμιλίας Κ. 
Σάρου..., τ. Γ', μέρος δεύτερο, ’Αθήνα 1928, σ. 707· άντίθετα ό Α. Άθηνογένης, «Τό Όμήρειον 
Παρθεναγωγεΐον τής Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 1 (1938), σ. 146, άναφέρει ώς χρόνο 
τοΰ σεισμοΰ τήν 23η Μαρτίου 1880· τοΰτον άκολουθεΐ ό X. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή 
Σμύρνη, ’Αθήνα 1961, σ. 256.

75. ’Εκτός άπό τό καταστατικό τής ’Εταιρείας καί τόν κανονισμό λειτουργίας τοΰ παρθενα
γωγείου, πού έκδόθηκε πολλές φορές, βλ.: Ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον μετ’ οικοτροφείου, 
Λόγοι έκφωνηθέντες κατά τάς θερινός έξετάσεις έντδς τριετίας 1882-1884, Σμύρνη 1884 (λόγοι 
τών Γ. Λάτρη, Δ. Μαρκόπουλου, Ε. Λοΐζου, Φ. Βουτζινδ)· Νεολόγος, 24 Σεπτ. 1887 (άρ. 5484), σ. 
1, στ. 5-7, καί 21 Όκτ. (άρ. 5507), σ. 1, στ. 6-7 (λόγος τοΰ Δ. Μαρκόπουλου στά έγκαίνια τοΰ 
Όμηρείου)· Κ. Ψαλτώφ, Λόγος έκφωνηθείς έν τφ Όμηρείω τή 12Μαΐου 1896, Σμύρνη 1896· Δ.
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τικό της76, πού κατατέθηκε στο ελληνικό Γενικό Προξενείο τής Σμύρνης τήν 
1η Ιουλίου 1881, ήταν «ή σύστασις ελληνικού παρθεναγωγείου... καί ή εν 
αύτω ελληνοπρεπής άνατροφή καί έκπαίδευσις θυγατέρων των ενταύθα καί 
αλλαχού εύπορουσών οικογενειών διά τής έκμαθήσεως τής ελληνικής 
γλώσσης, καταβαλλομένης επίσης Ιδιαιτέρας μερίμνης προς έκμάθησιν καί 
των συνηθεστέρων ευρωπαϊκών». Ξένες γλώσσες υποχρεωτικές ήταν ή γαλ
λική καί σε μικρότερο βαθμό ή αγγλική καί προαιρετικές ή γερμανική, 
ιταλική καί αρμένική. ’Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τα μαθήματα ελληνικά, 
ιχνογραφία, καλλιγραφία, εργόχειρο, φωνητική μουσική, χορό καί γυμνα
στική77. Τό παρθεναγωγείο, πού έφθασε να περιλαμβάνει διετές νηπιαγω
γείο, πέντε τάξεις Ελληνικού σχολείου, τέσσερεις γυμνασίου καί από τό 
1886, οπότε μετονομάσθηκε σέ 'Ομήρειο, μία τάξη διδασκαλείου, τό 1885 
άναγνωρίσθηκε ως Ισότιμο μέ τό ’Αρσάκειο.

’Από τό καταστατικό τής Εταιρείας πληροφορούμαστε ότι ή Εταιρεία 
είχε άρχικό κεφάλαιο 1.000 οθωμανικές λίρες78, διαιρεμένο σέ δέκα μετοχές 
ονομαστικής αξίας 100 λιρών, άδιαίρετες καί μή μεταβιβαζόμενες, εκτός έάν 
συνέβαινε θάνατος ιδρυτικού μέλους, οπότε οί κληρονόμοι του όριζαν τον 
αντικαταστάτη του, πού θά έπρεπε να γίνει δεκτός άπό τούς άλλους εταίρους 
(άρθρα 7-8). Προβλεπόταν καί τόκος 4%, πού θά πληρωνόταν, έάν υπήρχε 
περίσσευμα, μετά τήν άφαίρεση τών εξόδων. Τό παρθεναγωγείο καί ή περι
ουσία του μετά τήν εξόφληση τού κεφαλαίου καί τών τόκων θά περιέρχονταν 
στήν Ελληνική Κοινότητα Σμύρνης, άλλα μόνο οί εταίροι θά διαχειρίζον
ταν τήν περιουσία του (άρθρο 11 μή υποκείμενο σέ άναθεώρηση). Ή Εται
ρεία καί τό παρθεναγωγείο ήταν ύπό τήν προστασία τής Ελληνικής Κυβερ- 
νήσεως, καί όλες οί διαφορές πού θά προέκυπταν υπάγονταν στή δικαιοδο
σία τών ελληνικών άρχών (άρθρο 12). Τό παρθεναγωγείο μετά τήν εξόφληση 
τού κεφαλαίου θά κηρυσσόταν μέ βασιλικό διάταγμα ελληνική ιδιοκτησία 
καί δεν επιτρεπόταν να άντικατασταθοΰν οί εταίροι άπό κληρονόμους (άρ
θρα 13-14). Τά μέλη τής Εφορίας, πού ήταν οκτώ, προέρχονταν άπό τούς πιό 
εύυπόληπτους Έλληνες ύπηκόους τής Σμύρνης καί έδιναν λόγο στή γενική 
συνέλευσή τους (άρθρα 26, 34-35). Προβλεπόταν καί θεσμός κοσμητριών μέ

Μαρκόπουλος, Τό Όμήρειον Άνώτατον 'Ελληνικόν Παρθεναγωγεϊον μετ’ οικοτροφείου, 
ίδρυθέν εν Σμύρνη έν ετει 1881, ’Αθήνα 1908· ’Ανώνυμος, «Ή έκπαίδευσις τών Έλληνίδων εν 
Σμύρνη», ’Ανατολικόν Ήμερολόγιον διά τό έτος 1913, έπιμ. Θρ. Μάλης, Σμύρνη, σσ. 275-8· 
Άθηνογένης, δ.π., σσ. 137-58· Σολομωνίδης, δ.π., σσ. 252-76· Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 255· Κ. 
Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση του Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία, Β ', Σύλλογοι τής ’Ιωνί
ας», ΔΙΕΕ, τ. 28 (1985), σσ. 74-5. Σέ καμιά άπό τις έργασίες δέν έχουν ληφθεί ύπόψιν τό 
καταστατικό καί ό κανονισμός λειτουργίας του παρθεναγωγείου.

76. Περιγραφή του βλ. εις Κουρουποΰ, δ.π., άρ. 47, μέ τά όνόματα τών ιδρυτικών μελών.
77. Νέα Σμύρνη, 16 Ίουλ. 1881 (άρ. 2105), σ. 3 (καί 18 ’Ιουλίου, άρ. 2107) μέ πεντάστηλη 

άνακοίνωση γιά τήν ίδρυση του παρθεναγωγείου.
78. Πβ. Άθηνογένης, σ. 149.
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αρμοδιότητα στα χειροτεχνήματα, στην εσωτερική διευθέτηση καί καθαριό
τητα του παρθεναγωγείου καί στήν κοσμιότητα των μαθητριών. Ή έκθεση 
τής Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβαλλόταν από τούς νέους Εφόρους στον 
Έλληνα Πρόξενο γιά έγκριση καί καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση κα
κής διαχείρισης (άρθρο 36). Σέ ενδεχόμενη απώλεια του κεφαλαίου τών 
ιδρυτών οί τυχόν δωρεές καί τά κληροδοτήματα θά προορίζονταν για τή 
συντήρηση του παρθεναγωγείου καί τό σχηματισμό περιουσίας για τήν άνέ- 
γερση ιδιοκτήτου κτιρίου καί τήν επέκταση τής ελληνικής παιδείας σέ όλη 
τήν ’Ανατολή (άρθρο 38).

Μετά από τό καταστατικό έκδόθηκε καί κανονισμός λειτουργίας του 
παρθεναγωγείου μέ ήμερομηνία 20 ’Ιουλίου 1881.

Οί εταίροι ιδρυτές, οί όποιοι δώρισαν τό ιδρυτικό κεφάλαιο σχεδόν ταυ
τόχρονα μέ τήν ίδρυση του παρθεναγωγείου79, ήταν σύμφωνα μέ τό καταστα
τικό καί τόν κανονισμό τής Εταιρείας οί εξής: Π. Όμηρος, I. Ψιακής, Δ. 
Φωτιάδης, I. Μαρτζέλλας, Π. Άθηνογένης, I. Μισθός, Κ. Λαμπρινούδης, Ε. 
Κοσαντέλης καί Α. Ψαράς· αύτοί ένισχύθηκαν άπό τούς Α. Φοντριέρ, Γ. 
Βάφα, Μ. Παρανίκα, I. Σαμιωτάκη, Γ. Λάτρη, Σ. Καρακούση, Δ. Μαρκόπου- 
λο, Φ. Βουτζινά80 καί άπετέλεσαν τό σώμα τού Διοικητικού Συμβουλίου καί 
τής Σχολικής ’Εφορίας. Τά πρόσωπα αυτά ήταν επίλεκτα μέλη τής σμυρναϊ- 
κής κοινωνίας, γνωστοί λόγιοι, δημοσιογράφοι καί επιστήμονες, οί περισσό
τεροι άπό τό στενό περιβάλλον τής Εύαγγελικής Σχολής καί μέ κοινωνικές 
πρωτοβουλίες.

Ό Π. Όμηρος (1799-1889)81 πού ύπογράφει στό υπόμνημα ώς Πρόεδρος, 
άπό παλιά καλή οικογένεια τής Σμύρνης, συναγωνιστής τού Φαβιέρου στήν 
Ελληνική ’Επανάσταση82, άναφέρεται δημογέροντας τής Σμύρνης τό 1820 
καί 1872, μέλος τής «Εταιρείας τών Φιλομούσων» γιά τήν οικονομική ενί
σχυση τής Εύαγγελικής τό 1872, Έφορος τής Σχολής καί τού Φιλολογικού 
Μουσείου της (’Αναγνωστηρίου), δωρητής τού άρχαιολογικοΰ μουσείου 
της83, μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής «Εταιρείας προς διάδοσιν τών 
ελληνικών γραμμάτων έν Μ. Άσίμ»84. Είχε μεταλλείο άργυρούχου μολύ- 
βδου στήν περιοχή Σεβδίκιοϊ85.

79. Κ. Ψαλτώφ, Λόγος έκφωνηθείς έν τφ Όμηρείφ τή 12 Μαΐου 1896, Σμύρνη 1896, σ. 22.
80. Στο καταστατικό ύπάρχουν μόνο τά όνόματα των έννέα ίδρυτων βλ. καί Κουρουπού, 

δ.π., σ. 167· οί ύπόλοιποι στον κανονισμό.
81. X. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, ’Αθήνα 1959, σ. 12.
82. Ν. Καραράς, «Ή οίκογένεια των 'Ομήρων τής Σμύρνης», Μικρ. Χρονικά, τ. 7 (1957), σσ. 

184-6.
83. Μ. Παρανίκας, 'Ιστορία τής Εύαγγελικής Σχολής, Αθήνα 1885, σσ. 39, 81, 82, 205· 

Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 78, 101, 162, 174, 204, 211.
84. Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση του Ελληνισμού στή Μ. ’Ασία, Β'», σ. 73.
85. Νεολόγος, 28 Ίουλ. 1887 (άρ. 5438), σ. 2, στ. 5.
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Ό Δ. Φωτιάδης υπήρξε Έφορος τής Ευαγγελικής86.
Ό I. Μαρτζέλλας (1812-83), έμπορος άπό εύγενή οικογένεια, υπήρξε 

Έφορος επί σειρά ετών καί μεγάλος ευεργέτης τής Ευαγγελικής, στήν οποία 
δώρισε δύο οΐκοδομημένα οικόπεδα για επέκτασή της87.

'Ο Π. Άθηνογένης ήταν λόγιος, συνεργάτης τής μακροβιότερης εφημε
ρίδας τής Σμύρνης ’Αμάλθεια88 καί μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
«Εταιρείας προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων έν Μ. ’Ασία»89.

'Ο I. Μισθός υπήρξε Επίτιμος Έφορος τοΰ μουσείου καί τής βιβλιοθή
κης τής Ευαγγελικής καί κάτοχος άρχαιολογικής συλλογής πού χάρισε άρ- 
γότερα στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο ’Αθηνών90, μέλος τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου τής «Εταιρείας προς διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων έν Μ. 
’Ασία»91.

Ό Κ. Λαμπρινούδης διετέλεσε Έφορος τοΰ Κεντρικοΰ Παρθεναγωγείου, 
ένώ ό Ε. Κοσαντέλης Έφορος τής Ευαγγελικής92.

’Εκτός άπό τούς ιδρυτές τοΰ 'Ομηρείου διαθέτομε στοιχεία καί γιά τα 
εξής μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί τής ’Εφορίας:

'Ο Α. Φοντριέρ ήταν Έφορος τής Εύαγγελικής καί τοΰ Κεντρικοΰ Παρ
θεναγωγείου, λόγιος μέ άρχαιολογικά ένδιαφέροντα93, μέλος τοΰ Διοικητι- 
κοΰ Συμβουλίου τής «Εταιρείας προς διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων 
έν Μ. Άσίςι»94 καί συνεργάτης σέ μικρασιατικά θέματα έφημερίδων καί 
περιοδικών τής Σμύρνης.

'Ο Γ. Βάφας ήταν καθηγητής καί γυμνασιάρχης τής Εύαγγελικής στήν 
περίοδο 1848-5595.

'Ο Μ. Παρανίκας, ό γνωστός Ήπειρώτης λόγιος καί γραμματολόγος, 
υπήρξε καθηγητής τοΰ 'Ομηρείου, γυμνασιάρχης τής Εύαγγελικής (1878-85) 
καί συγγραφέας τής ιστορίας της (1885) μέ παρακίνηση τοΰ I. Μαρτζέλλα

86. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σ. 174, χωρίς να άναφέρει τήν προέλευση τής 
πληροφορίας.

87. Νέα Σμύρνη, 1 Ίουλ. 1881 (άρ. 2092), σ. 1, στ. 3· Νεολάγος, 7 Ίουλ. 1881 (άρ. 3688), σ. 2, 
στ. 6-7· Παρανίκας, σσ. ζ', θ'-ιδ', 67, 72-3, 83· Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 
126-130.

88. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σ. 90.
89. Εταιρεία πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων έν Μ. Άσίμ, Λογοδοσία τοΰ έτους 

1879-81, Σμύρνη 1881, σ. 17. Βλ. καί Νεολάγος, 30/12 Όκτ. 1880 (άρ. 3463), σ. 2, στ. 4.
90. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σ. 211.
91. Εταιρεία προς διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων έν Μ. Άσίφ, δ. π.
92. Σολομωνίδης, δ.π., σσ. 128, 174, 234· Παρανίκας, σσ. 73, 84, 186.
93. Παρανίκας, σσ. ζ', 83, 206· Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 190, 196, 

301, καί τοΰ ίδιου, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 19,109,112,174,197,208,210,211,214,217,221, 
234, 250· Deschamps, δ.π., σ. 176.

94. Εταιρεία πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων έν Μ. Άσίςι, δ.π.
95. Παρανίκας,'σσ. 62, 63,149-150· Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 103, 104, 105, 

178, 253, 260.
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(το έργο στήν άναθεωρημένη καί συμπληρωμένη μορφή του χάθηκε στή 
μικρασιατική καταστροφή). Ό Παρανίκας ήταν καί Πρόεδρος τής «Εται
ρείας προς διάδοσιν των έλληνικών γραμμάτων έν Μ. Άσίςι»96.

Ό I. Σαμιωτάκης (1815-82), υπότροφος του Λουδοβίκου Α' τής Βαυαρίας, 
νομικός καί δόκιμος δημοσιογράφος, διευθυντής καί ιδιοκτήτης τής εφημε
ρίδας ’Αμάλθεια επί 40 χρόνια (1842-82)97, σε νεαρότατη ήλικία είχε εκλεγεί 
’Έφορος τής Ευαγγελικής, τής όποιας ήταν καί ευεργέτης, καί μέλος τής 
«Κεντρικής Επιτροπής» τής Σμύρνης98· διετέλεσε καί Πρόεδρος τής 
«Εταιρείας προς διάδοσιν των έλληνικών γραμμάτων έν Μ. ’Ασία»99.

Οι Γ. Λάτρης καί Σ. Καρακούσης υπήρξαν γιατροί καί Έφοροι τής 
Ευαγγελικής100. ’Από αυτούς ό πρώτος έγραψε Ιατρικές καί ίατροαρχαιολο- 
γικές μελέτες, ένώ του δευτέρου υπάρχει ή λογοδοσία για τήν εφορία τής 
Ευαγγελικής τό 1881101.

Ό Δ. Μαρκόπουλος υπήρξε λόγιος μέ συνεργασίες σέ περιοδικά καί έφη- 
μερίδες τής Σμύρνης, Έφορος τής Εύαγγελικής καί του Κεντρικού Παρθε
ναγωγείου καί εύεργέτης τού μουσείου τής Ευαγγελικής102. 'Ως Πρόεδρος 
τού Όμηρείου τό 1907 υπέβαλε δεύτερη φορά τό υπόμνημα μέ τό όποιο 
άσχολούμαστε.

'Ο Φ. Βουτσινάς. τέλος, λόγιος, ήταν εύεργέτης τής Εύαγγελικής καί 
Έφορός της, καθώς καί τού Κεντρικού Παρθεναγωγείου, συνεργάτης εφη
μερίδων καί περιοδικών τής πόλης, ποιητής καί έκδοτης τού περιοδικού 
"Ομηρος103.

’Από πηγή τού 1886104 πληροφορούμαστε δτι τό έτος αυτό τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τής Εταιρείας άποτελοΰσαν έξι έπιζώντες έταΐροι, οί Π. Όμη
ρος, Π. Άθηνογένης, Ε. Κοσαντέλης, I. Χ"Π. Μισθός, Θ. Ίωαννίδης καί Κ. 
Λαμπρινούδης, καί πέντε Έφοροι, οί Φ. Βουτζινάς, Γ. Λάτρης, Σ. Καρακού
σης, Δ. Μαρκόπουλος καί Α. Λάσκαρης, πού ήταν λόγιος καί Έφορος τής 
Ευαγγελικής105.

96. Ό.π., σ. 17.
97. Σολομωνίδης, Ή δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 31-50.
98. Παρανίκας, σσ. 82, 83· Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 165, 174.
99. Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση, Β'», σ. 72.

100. Παρανίκας, σσ. 83, 84, 206· Σολομωνίδης, Ή Ιατρική στή Σμύρνη, ’Αθήνα 1955, σσ. 
115-6, 118, καί Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 174, 242.

101. Νέα Σμύρνη, 18, 20, 21, 22,23 καί 24 Ίουλ. 1881 (άρ. 2107,2108, 2109, 2110,2111, 2112).
102. Παρανίκας, σ. 84· Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη (βλ. εύρετήριο). ‘Αναγραφή 

λόγων του σέ έορτές τοΟ Όμηρείου βλ. στή σχετική βιβλιογραφία του Όμηρείου.
103. Παρανίκας, σσ. 73, 84· Σολομωνίδης, Στις δχθες του Μέλη, ’Αθήνα 1951, σσ. 112-3· Ή 

δημοσιογραφία στή Σμύρνη, σσ. 119, 120, 296, 302-6, 325· καί Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 128, 
135, 164, 173, 174, 197, 225, 247, 275.

104. Κανονισμός τού Όμηρείου 'Ανώτατου 'Ελληνικού Παρθεναγωγείου περιλαμβάνοντος 
νηπιαγωγείου, 'Ελληνικόν σχολείου, πλήρες γυμνάσιου καί διδασκαλείου..., Σμύρνη 1886· βλ. 
καί Κουρουποΰ, δ.π., σ. 169.

105. Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 109, 207, 210, 211.
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'Ο χρόνος υποβολής του υπομνήματος δεν κρίθηκε κατάλληλος καί δεν 
δόθηκε άπάντηση από τον X. Τρικούπη. Πρόσφατα είχε προηγηθεΐ ή κρίση 
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί οί Μεγάλες Δυνάμεις είχαν επιβάλει τόν 
προηγούμενο χρόνο στήν Ελλάδα άποκλεισμό των παραλίων της, γιά να 
θέσουν τέρμα στήν επιστράτευση καί στήν άπειλή ελληνοτουρκικού πολέ
μου. Ή χώρα είχε περιέλθει σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση καί 
έφθασε ως τήν πτώχευση τό 1893. ’Ακολούθησε ό ατυχής πόλεμος του 1897. 
Κάτω άπό τις συνθήκες αύτές ήταν αδύνατο να μπει σε εφαρμογή τό πρό
γραμμα πού ζητούσε τό υπόμνημα καί άναμένονταν οί κατάλληλες περιστά
σεις, πού δημιουργήθηκαν σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια.

Στό μεταξύ οί συνειδήσεις ωρίμαζαν, καθώς τά μεγάλα εθνικά ζητήματα 
τής εποχής, τό Κρητικό καί τό Μακεδονικό, άφηναν τήν εντύπωση, παρ’ 
όλες τις παλινδρομήσεις, ότι όδευαν προς κάποια λύση.

Οί ελπίδες γιά τήν εθνική ολοκλήρωση αναπτερώνονταν παράλληλα με 
τή βελτίωση των γενικών συνθηκών. Ή αναδιοργάνωση τού στρατού πού 
είχε άρχίσει νά πραγματοποιεί ό X. Τρικούπης σε όλους τούς τομείς προχώ
ρησε ακόμη περισσότερο στα χρόνια τής πρωθυπουργίας τού Γ. Θεοτόκη. 
Σειρά σχετικών νόμων ψηφίσθηκε τότε καί αναδιοργανώθηκαν τό Ταμείο 
’Εθνικού Στόλου καί τό Ταμείο ’Εθνικής Άμύνης106, τό 1900 καί 1904 άντί- 
στοιχα.

’Αλλά καί οί πνευματικές συνθήκες στή μακρόχρονη αύτή περίοδο έχουν 
βελτιωθεί πολύ χάρις στις εταιρείες εθνικού προβληματισμού πού ιδρύονται 
καί στις άξιόλογες περιοδικές εκδόσεις τους. Ή «’Ανατολή» γιά τήν όποια 
έγινε ήδη λόγος107, μέ τό περιοδικό της Ξενοφάνης (1896-1910) επιδιώκει τήν 
άφύπνιση τού ενδιαφέροντος γιά τά μικρασιατικά πράγματα, ένώ ή εταιρεία 
«Ελληνισμός» μέ τήν ομώνυμη έκδοσή της, στα ελληνικά καί γαλλικά, 
επιδιώκει τόν γενικότερο εθνικό φρονηματισμό, τή στρατιωτική προετοιμα
σία καί τήν επαγρύπνηση γιά τά δίκαια όλων τών άλύτρωτων Ελλήνων μέ 
τά γεμάτα ευγλωττία άρθρα τού Προέδρου της καθηγητή Νεοκλή Καζάζη108. 
Ή εταιρεία συγκροτούσε καί συλλαλητήρια, όταν τό επέβαλλαν οί περιστά
σεις, στήν Ελλάδα καί στό εξωτερικό.

’Εξάλλου ή κινητοποίηση τού εκπαιδευτικού κόσμου γιά τά προβλήματα

106. 'Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ-, σσ. 186-190· βλ. καί Α. Στεργέλλης, «Πατριω
τικές εισφορές τής Λέσβου πριν άπό τους Βαλκανικούς πολέμους», περ. Αιολικά Χρονικά, Β ' 
Διεθνές Συμπόσιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 1981, σ. 320. ('Ύπαρξη Ταμείου 'Εθνικής Άμύνης άναφέ- 
ρεται καί τό 1877· Κ. Γαλλής, «Τά πρώτα χρόνια τού Γυμνασίου Λαμίας (1846-75)», περ. Φθιω- 
τικά Χρονικά, Λαμία 1988, σ. 75).

107. Βλ. παραπάνω, σ. 6.
108. Θ. Άναγνωστόπουλος-Παλαιολόγος, «Περί ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας εις τήν μηνιαίαν 

έπιθεώρησιν “Ό Ελληνισμός”, 1898-1914 καί 1928-32», περ. Νέος Κουβαράς, τ. 3 (1966), σσ. 
5-6· Στεργέλλης, δ.π: Ρ. Άργυροπούλου, «Ό φιλελευθερισμός τοΰ Νεοκλή Καζάζη», Λεσβια
κά, τ. 13 (1991), σ. 42 (βιβλιογραφία).
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τής εθνικής εκπαίδευσης εκδηλώνεται έντονα τό 1904 μέ τήν οργάνωση 
είδικοΰ συνεδρίου στήν Αθήνα καί συγκεντρώνει τό ενδιαφέρον τής κοινής 
γνώμης για τα εκπαιδευτικά προβλήματα109.

Τέλος, σημειώνεται άξιόλογη πρόοδος στή γνώση τής μικρασιατικής 
πραγματικότητας όχι μόνο μέ τήν έκδοση τοΰ περιοδικού Ξενοφάνης, άλλα 
καί μέ άλλες έκδόσεις. ’Αναφέρομε τό έργο τοΰ πολιτευτή Κ. Παπαμιχαλό- 
πουλου Περιήγησις εις τον Πόντον (’Αθήνα 1903) καί τοΰ Γενικοΰ Προξέ
νου τής 'Ελλάδας στή Σμύρνη Σταμ. Άντωνόπουλου Μικρά Άσία (’Αθήνα 
1907)110.

Τό πρόβλημα των προσηλυτισμών παρέμενε πάντα έντονο καί έπίκαιρο, 
άλλα ή ικανοποίηση τοΰ αιτήματος για τό όποιο μιλοΰσε τό υπόμνημα άνα- 
βλήθηκε ως τό 1907, οπότε αυτό υποβλήθηκε δεύτερη φορά, όπως φαίνεται 
άπό τά έγγραφα πού τό συνοδεύουν, καί υστέρα άπό συνεννόηση του Διοικη- 
τικοΰ Συμβουλίου τοΰ 'Ομηρείου καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Τό 
έγγραφο τοΰ 'Ομηρείου, άπό 27 Μαρτίου 1907, υπογράφουν ό Γενικός 
Γραμματέας τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου Κ. Ψαλτώφ καί ό Πρόεδρος Δ. 
Μαρκόπουλος. Τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών ένέκρινε τήν πρόταση, άφοΰ 
όμως περιορίσθηκε ό αριθμός τών υποτρόφων κοριτσιών τοΰ διδασκαλείου 
άπό είκοσι, πού είχε ζητήσει τό 1887 τό 'Ομήρειο, σέ δέκα στήν αρχή 
έφαρμογής τοΰ προγράμματος. Στό σχετικό έγγραφο τοΰ Γενικοΰ Προξένου 
τής Σμύρνης προς τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών111 δέν γίνεται λόγος καί για 
τήν ίδρυση δημοτικών σχολείων καί τήν ένίσχυση άλλων, όπως είχε ζητή
σει τό Όμήρειο. Αύτοί οι περιορισμοί είχαν ώς αποτέλεσμα να μειωθεί ή 
άπαιτούμενη δαπάνη (είχαν ζητηθεί πενήντα χιλιάδες φράγκα καί χορηγή
θηκαν έξι χιλιάδες δραχμές). ’Αργότερα ό άριθμός τών κοριτσιών καί ή 
άπαιτούμενη δαπάνη αυξήθηκαν. ’Άλλο νέο στοιχείο πού προστέθηκε στήν 
έξέλιξη τής υπόθεσης ήταν ή έπιλογή τών μαθητριών υστέρα άπό συνεννόη
ση μέ τόν Γενικό Πρόξενο καί ή έκτέλεση τοΰ όλου προγράμματος μέ τήν 
έπίβλεψή του. 'Ύστερα άπό τις τροποποιήσεις αυτές ανακοινώθηκε άπό τό 
Όμήρειο στον Γενικό Πρόξενο τής Σμύρνης ή έπιλογή τών πρώτων δέκα 
μαθητριών άπό τό έσωτερικό τής Μικρός ’Ασίας τόν Νοέμβριο τοΰ 1907.

109. Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδρων έν Άθήναις, 31 Μαρτίου -4 ’Απριλίου 
1904, ’Αθήνα 1904.

110. 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ', σ. 376.
111. Έγγραφο τής 12ης Μαΐου 1907, ΑΥΕ, 1908, Α29/3, «Έκπαιδευτικά-Κοινοτικά».
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ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Υπόμνημα ύποβληθέν εις τον Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος κύριον 
Χαρίλαον Τρικούπην κατά Νοέμβριον 1887.

Κύριε Πρόεδρε,
Ή φοβερά πολιορκία ήν ύφίσταται κατά την Έλάσσονα ’.Ασίαν το ελλη

νικόν στοιχεϊον υπό των φανατικός έπιδιωκόντων τόν προσηλυτισμόν ιερα
ποστόλων, Δυτικών καί Λιαμαρτυρουμένων, ύπηγόρευσε την άνάγκην του 
ύποβαλεΐν τή Ύμετέρμ Έξοχότητι τό παρόν υπόμνημα καί έξαιτήσασθαι 
την αρωγήν τής ’Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Τά ευρωπαϊκά κράτη διά πολιτικούς σκοπούς ύποβοηθώσι τοσούτω μάλ
λον ερρωμένως τούς ίδιους Ιεραποστόλους δσω τά στενοχωρεΐ ή άντίπραξις 
των πεφωτισμένων τάξεων των κατά την ’Ανατολήν κοινοτήτων. ’Αλλά τά 
πλήθη, κυρίως έν τφ εσωτερικω, είναι πτωχά καί άμαθή, ένμέσω δε τοιούτου 
στοιχείου εύκολώτερον οί λύκοι είσχωροϋσιν εις τήν μάνδραν, ai δ’ απο
πλανήσεις, άλλοτε μεν εξ άμαθείας, άλλοτε δ’ έκ συμφέροντος, άναφαίνον- 
ται ένιαχοΰ, σπάνιαι μέν ήδη, άλλ’ έπαπειλοΰσαι νά λάβωσι διαστάσεις 
έπιφόβους, έάν μή έγκαίρως καταβληθή σθεναρά ένέργεια προς ένίσχυσιν 
τού έθνικοΰ φρονήματος διά των δύο μεγάλων έλατηρίων \ τής θρησκείας 
καί τής γλώσσης.

Σήμερον οί ’Οθωμανοί έπαυσαν δντες δι ’ ημάς τόσον έχθροί δσον του
ναντίον είναι οί πεπολιτισμένοι Ευρωπαίοι. Εις προτέρους χρόνους ειχομεν 
τούς Γάλλους καί τούς Άγγλους, άλλά μετά τήν ήτταν τής Γαλλίας άνεφά- 
νησαν άλλοι, έπίσης δεινοί, πολύ δεινότεροι, οί Γερμανοί· τώρα δέ καί οί 
’Ιταλοί φιλοτιμοΰνται καί αυτοί νά δρέψωσι δάφνας.

Τό παρόν υπόμνημα θέλομεν διαιρέσει εις τρία μέρη: I, εις τήν έξιστό- 
ρησιν των ξένων ένεργειών άπό τής αρχής των μέχρι των τελευταίων χρό
νων, II, εις τά νυν ένεργούμενα έν Σμύρνη καί άλλαχοΰ τής ’Ανατολής υπό 
των ξένων, καί III, εις τά κατά τήν ϊδρυσιν, τά προκαλέσαντα αίτια καί τάς 
ένεργείας τής έν Σμύρνη άπό επτά έτών ίδρυθείσης Φιλεκπαιδευτικής Εται
ρίας.

Ή ΰλη είναι τόσον άφθονος, ώστε ή έξιστόρησις θ’ άπήρτιζε ογκώδη 
τόμον, άλλ’ ημείς θέλομεν διηγηθή τά πάντα συντόμως, πιστεύοντες δτι 
τόσονεύγλώττως συνηγοροΰσιν ύπέρ ημών τά πράγματα, ώστε καί ή τροχά
δην διήγησις καί έξ έπιπολής έξέτασις θέλει δείξει εύχερώς τό μέγεθος του 
κακού ύφ’ ου άπειλούμεθα.
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Ή ρομφαία Μωάμεθ του Κατακτητού, θριαμβευτικός είσελθόντος εις την 
Κωνσταντινούπολή, διέκοψε καί τόνάπό αιώνων άνταγωνισμόν \ τής ’Ανα
τολικής καί τής Δυτικής ’Εκκλησίας, έκατέρας περιορισάσης την ένέργειάν 
της εν τω ίδίφ κύκλω. Ή Ευρώπη τότε, άπειλουμένη νά κατακλυσθή υπό των 
’Οθωμανών, έλησμόνησε τον άνατολικόν κόσμον καί εμάχετο υπέρ τής ιδίας 
σωτηρίας, συγχρόνως δ’ ήρξατο έν αυτή ή καλλιέργεια των τεχνών καί 
γραμμάτων καί επιστημών, τά μέγιστα συντελεσάντων εις τούτο καί τών εις 
τήνΔύσιν, μετά την κατάκτησιν, καταφυγόντων Ελλήνων σοφών εκ δε τών 
προσπαθειών τούτων άνεφάνη ή μεγάλη εποχή τής ’Αναγεννήσεως τών Φώ
των. Άλλ ’ ενώ ή Ευρώπη ένεδυναμοΰτο, έπλούτει καί πληθυνομένη ώς μυρ- 
μηκιά άνεκάλυπτε καί άπφκιζε νέας ή πείρους, ή δυστυχής ’Ανατολή έβυθί- 
ζετο εις χάος άμαθείας καί βαρβαρότητος, ό δε χριστιανικός πληθυσμός 
ήραιοϋτο έκ τής έξισλαμίσεως καί τής κακοδαιμονίας καί ήθελε τέλεον 
έξοντωθ ή, εάν μετά τήν άπώλειαν πασών τών άλλων προγονικών άρετών δεν 
έμενε μόνη ελπίς καί άγκυρα σωτηρίας ή άφοσίωσις προς τήν πάτριον θρη
σκείαν. Ή ’Εκκλησία έσωσε θρησκείαν καί γλώσσαν καί δι’ αυτών τά λεί
ψανα του έθνους.

Ή υπό τά τείχη τής Βιέννης άποτυχία τών όπλων Σουλεϊμάν τού Νομοθέ- 
του, τού μεγίστου καί ένδοξοτάτου τών ’Οθωμανών Σουλτάνων, έφερε κάπως 
μεταβολήν τών πραγμάτων, καί ή μεν Τουρκία έγένετο επιφυλακτικωτέρα εις 
τάς κατακτητικός επιθέσεις της, ή δ’Εύρώπη άνέλαβε θάρρος, κατιδοΰσα ότι 
ήδύνατο \ νά νικήση τήν μέχρι τής ήμέρας έκείνης άήττητον Τουρκίαν. Ή 
δ’ έμφάνισις εις τόν πολιτικόν όρίζοντα τής Ρωσίας, κυρίως άπό Πέτρου τού 
Μεγάλου, άνέκοψε τήν έξισλάμισιν τών Χριστιανών. Άλλ’ έκτοτε ήρξατο 
άλλος κίνδυνος διά τήν ’Ανατολικήν Εκκλησίαν, διότι ή Δυτική, βοηθόν 
έχουσα τήν όσημέραι αυξουσαν έπιρροήν έν Τουρκίφ τών ευρωπαϊκών κρα
τών, ήρξατο μετά μεγάλης δράστηριότητος έπιδιώκουσα τόν προσηλυτι
σμόν καί επέτυχε μεν έν σμικρω παρ’ Ελλησιν, άπέσπασεν όμως μεγάλας 
όμάδας ’Αλβανών καί Σλαύων, υπηκόων ’Οθωμανών, καί έθαυματούργησεν 
έν Συρίφ, όπου ούδέν έθνικόν φρόνημα υπήρχε. Μετά τήν Δυτικήν Εκκλη
σίαν ήλθεν ή τώνΔιαμαρτυρουμένων, έπιδιώκουσα καί αυτή τόν προσηλυτι
σμόν παρά τοΐς έν Τουρκίρ Χριστιανοΐς.

Άμφότεραι έσπειραν τήν διαίρεσιν καί τό μίσος μεταξύ συμπολιτών. 
Σπανιώτατον πράγμα είναι ή φοίτήσις νέου δυτικού εις σχολειον έλληνικόν, 
έστω καί έάν είναι τήν καταγωγήν καί τήν γέννησιν καί τήν γλώσσαν Ελ- 
λην. Πολλά έχομεν παραδείγματα νέων φοιτησάντων έπί όλίγας μόνον ήμέ
ρας, άποσυρθέντων δ’ έπειτα, διότι ai οίκογένειαί των ήπειλήθησαν διά τού 
φοβήτρου τής αιωνίου κολάσεως. Άπό ένός καί ήμίσεος αίώνος περίπου 
διιδόντες οί δυτικοί μισσιονάριοι τόν κίνδυνον ον διέτρεχον οί προσηλυτι
στικοί σκοποί των άντενήργησαν είς τήν ϊδρυσιν έν | Σμύρνη τής Εύαγγελι- 
κής Σχολής, σώζεται δέ παράδοσις παρ’ οίκογενείαις τών τά πρώτα ένταύθα
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φερουσών ότι ό την πρωτοβουλίαν τής άνιδρύσεως σχών Παντολέων ό Σε- 
βαστόπουλος έγένετο θύμα δηλητηριάσεως των εχθρών τής ’Ορθοδοξίας.

’Επί τρομοκρατίας έν Γαλλίςι, οπότε τον Χριστιανισμόν άντικατέστησεν 
ή θεά Raison, πολιτικής συνέσεως εργον έκρίθη νά προστατευθώσι πάση 
δυνάμει οί έν τή ’Ανατολή δυτικοί μισσιονάριοι. Ό φήμην φιλέλληνος 
χαίρων Γαμβέττας, ό κεκηρυγμένος εχθρός των μοναχικών ταγμάτων, ό επι- 
ζητήσας την έκ τής Γαλλίας εξορίαν αυτών, έκήρυττενάπό του βήματος τής 
Βουλής ότι ή δόξα καί ή επιρροή τής Γαλλίας έπέβαλλεν αυτή τήν ύποστή- 
ριξιν καί προστασίαν τών ιδίων μοναχών εν άπασι τοϊς σημείοις τής Ανα
τολής.

‘Ο ευρωπαϊκός τύπος βρίθει άρθρων γεγραμμένων ύπ’ άνδρών χαιρόντων 
ευρωπαϊκήν φήμην, άπροκαλύπτως δέ καί μετά θράσους θερμώς συνιστών- 
των τήν κατά τήν Ανατολήν επικράτησιν τής γλώσσης καί τής θρησκείας 
τών γραφόντων, κατά τό ίδιον έκάστου συμφέρον, εάν είναι Γάλλος ή Αγ
γλος ή Γερμανός. ’Εν τή «Revue des Deux Mondes», τω εγκριτωτάτω καί 
απανταχού τής γής άναγινωσκομένω γαλλικω περιοδικω, άπαντώσι συχνό
τατα τοιαΰτα άρθρα. Περιεργότατον είναι τό τού Imbert de Lacour, τελευ
ταίως δημοσιευθεν έν έφημερίδι. Έν αύτω μεταξύ \ τών άλλων καί διά μόνον 
τόν λόγον ότι ή Σμύρνη είναι υπό τήν κυριότητα τών Τούρκων υπολογίζεται 
ώς πόλις μωαμεθανική καί δυσανασχετεί ό γράψας ότι ή ελληνική επιρροή 
είναι μείζων τής γαλλικής καί τήν παραγκωνίζει, χωρίς νά λάβη ύπ’ όψινότι 
έν αυτή έπεκράτησε καί επικρατεί ή γλώσσα καί ή θρησκεία τών Ελλήνων 
καί ότι λόγω πληθυσμού έλληνικοΰ υπερτερεί πάσαν άλλην, άριθμούσα σχε
δόν διπλάσιον τής πρωτευούσης τού Ελληνικού Βασιλείου. ’Αλλά διά τόν 
γράψαντα, επειδή καί οί πλεϊστοι αυτών είναι υπήκοοι ’Οθωμανοί, είναι 
δίκαιον, διότι συμφέρει τή γαλλική πολιτική νά έγκαταλείψωσι θρησκείαν 
καί γλώσσαν, δι’ ών άπόλλυται καί ό εθνισμός, διά νά είναι άφωσιωμένοι 
ψυχή τε καί σώματι τή Γαλλίςι.

II
’Από τεσσαράκοντα ετών ίδρύθησαν έν Σμύρνη υπό τών ξένων, έκτος 

διαφόρων σχολείων διά τούς άρρενας, καί δύο μεγάλα παρθεναγωγεία μετ’ 
οικοτροφείων, τό τών «Soeurs de Charité» καί τό τών «Diaconesses Prussien
nes», από δεκαετίας δε καί τρίτον, τό τών «Dames de Sion», εις τά όποια 
συνέρρευσαν άθρόα τά τών εύπορων ελληνικών οικογενειών κοράσια. Καί- 
τοι δε δι ’ ήμών επλούτισαν καί έκρατύνθησαν, έν άπασι, ούχ ήττον, μυκτηρί
ζεται ό I ’εθνισμός καί ή θρησκεία μας. Έν τοϊς δυτικοϊς έπιδιώκεται κυνικώς 
ό προσηλυτισμός, μάλλον δέ συγκεκαλυμμένως, άλλα μετά τού αυτού ζήλου, 
έν τω τών «Diaconesses Prussiennes», άλλ’ άνευ έπιτυχίας. Έν μόνφ τω τε
λευταίο) τούτω διδάσκεται ή έλληνική γλώσσα, άλλά μόνον προς τό θεαθή
ναι, αί δ’ άποφοιτώσαι Έλληνίδες έξέρχονται άμαθέσταται περί τήν γλώσ
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σαν, την ιστορίαν, την γεωγραφίαν καί παν άλλο των δυναμένων να έμπνεύ- 
σωσιν αύταΐς τήν προς τά πάτρια αγάπην.

Αί κατά του άπορου λαού, του μάλλον εύαλώτου, παγίδες υπήρξαν ετι 
μείζονες, διότι είς διάφορα τής πόλεως μέρη άνίδρυσαν σχολεία δημοτικά, 
έν οις 'Έλληνες άργυρώνητοι, καί το χείριστον έκ τής έλευθέρας 'Ελλάδος 
έλθόντες, διδάσκουσιν ότι ή σωτηρία έγκειται έν τή άπολακτίσει τής πατρί
ου θρησκείας. ’Επί τής έκ των σεισμών καταστροφής τής Χίου, τής Κρήνης 
καί άλλων μερών τής Έρυθραϊκής χερσοννήσου συνέρρευσαν ενταύθα χιλιά
δες πολλοί δυστυχών καί πολλά ορφανά πενέστατα. Οί ξένοι έπροθυμοποιή- 
θησαν νά περιθάλψωσί τινα αυτών, έν έκείνη δε τή φοβερά παραζάλη ούδείς 
υπώπτευσε τους δολίους σκοπούς των, κρυπτομένους υπό το πρόσχημα τής 
φιλανθρωπίας. Άλλ ’ ευθύς άπό τής πρώτης ημέρας ήρξαντο διδάσκοντες 
αυτά τήν άρνησιθρησκείαν, καίτοι δε το μέγεθος τοΰ τότε κακού επέβαλλε 
τοϊςΣμυρναίοιςμεγάλας \ θυσίας, οόδ’έπί στιγμήν έδίστασαν ν’άποσπάσω- 
σι τά ορφανά άπό τάς χεϊρας τών προσηλυτιστών, ούχί όμως καί αν ευ μεγά
λων δυσχερειών, διότι ούτοι εϊχον κραταιούς προστάτας.

Πρό δύο ετών ολόκληρος οικογένεια έξώμοσε, διότι ή μήτηρ, σπουδά- 
σασα έν τώ τών Διακονισσών παρθεναγωγεία) δεν ήρέσκετο πλέον μήτε 'Ελ
λη νίς νά λέγηται μήτε ’Ορθόδοξος νά είναι, ήνοιξε δε έργαστήριον προση
λυτισμού έν τή παρά τήν Σμύρνην κωμοπόλει τού Βουρνόβα. Ό λαός παρο- 
ξυνθείς προέβη είς βιαίας κατά τής οικογένειας ταύτης πράξεις, τοΰθ’ όπερ 
εγένετο άφορμή 'iva υπέρ τούς τριάκοντα μείνωσιν έν ταϊς φυλακαϊς επί 
πολλούς μήνας.

Οί ’Ιταλοί προέτειναν διά τοΰ ένταΰθα Γενικού Προξένου, λίαν ζηλωτοΰ, 
νά πληρώνωσιν αύτοί τούς διδασκάλους τής ιταλικής γλώσσης, εάν ημείς 
παρεδεχόμεθα νά είναι υποχρεωτικόν έν τοϊς ελληνικοΐς σχολείοις τό Ιταλι
κόν μάθημα, ήτις πρότασις άπερρίφθη, διότι ήτο φανερόν ότι έν τή προτάσει 
ύπεκρύπτετο ό δόλος. Καίτοι δέ ό δυτικός πληθυσμός είναι μικρός, οί δέ 
’Ιταλοί υπήκοοι, έκτος όλιγίστων άλλων έλκόντων τήν καταγωγήν έκ Χίου, 
είναι άλιεϊς Νεαπολΐται, ανίδρυσαν δαπάναις τής Κυβερνήσεως δημοτικόν 
σχολεΐον διά τούς άρρενας καί παρθεναγωγεΐον μετ’ οικοτροφείου, καί τού
τα, ένω ύπάρχουσιν ήδη άλλα πολλά· άλλ’ έκεΐνα μέν \ διευθύνονται υπό 
Γάλλων καλογήρων καί Γαλλίδων καλογραιών, οί δέ ’Ιταλοί θέλοντες νά 
έχωσιν ίδια, διά νά έξασκήσωσιν ίδιαν έπιρροήν, έξοδεύουσιν άφειδώς.

Έν Βουτζά, χωρίον είς τετάρτου τής ώρας άπόστασιν άπό τής Σμύρνης 
σιδηροδρομικώς, άνίδρυσαν σεμινάριον μέγα- ένω δέ κάτοικοι δυτικοί δεν 
ύπάρχουσιν έκεϊ έκτος ολίγων παραθεριζόντων, Γαλλίδες καλογραΐαι άνί
δρυσαν παρθεναγωγεΐον.

Έν Μαγνησία, εύδαίμονι καί μεγάλη πόλει πλησίον τής Σμύρνης άνευ 
ούδενός δυτικού ή διαμαρτυρουμένου κατοίκου έκτος διαβατικού τίνος, άνί
δρυσαν καί Δυτικοί καί Διαααρτυρούμενοι σχολεία, διά νά φωτίσωσι τούς 
Έλληνόπαιδας.

Έν Μερσίνα τής Κιλικίας, νέα πόλει, εύρύ έχούση όμως τό μέλλον, μόλις
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ύπάρχουσιν επτά ή οκτώ οίκογένειαι δυτικαί, καί δμως θετικός γνωρίζομεν 
δτι μετέβησαν ενεκεν των ιδίων σκοπών καλόγηροι καί καλογραϊαι δυτικών 
ταγμάτων.

Έν Καισαρεία τής Καππαδοκίας άνευ άλλων Χριστιανών είμή ’Ορθοδό
ξων, έγκατέστησαν δυτικοί καί διαμαρτυρούμενοι προσηλυτισταί καί θά 
έπετύγχανον εύχερέστερον ή εις άλλα μέρη, εάν δεν άντεπεξήρχετο δι’ άκα- 
ταβλήτου ένεργείας ό "Αγιος Καισαρείας', πεφωτισμένος ποιμενάρχης, καί 
δεν έφρόντιζε ν’ άνιδρυθώσιν ή Ροδοκανάκειος Ιερατική Σχολή καί γυμνά- 
σιον καί παρθεναγωγεϊον. Τά αυτά συμβαίνουσι | εις πλεΐστα άλλα μέρη τής 
Τουρκίας, ή δε Κυβέρνησις, εΐτ’ έκ συμπάθειας πρός τινα τών κραταιών 
προστατών του προσηλυτισμού είτε διότι ούτοι διενεργοΰσι πίεσιν μεγάλην 
είτε διότι δεν ήδυνήθη νά έννοήση δτι οί προσηλυτιζόμενοι ψυχή τε καί 
σώματι άνήκουσιν είς τούς προστάτας τών προσηλυτιστών καί δύνανται 
ήμέραν τινά νά τή παράσχωσι θύελλαν πολιτικήν, άφήνει το στάδιον ελεύ
θερον νά καταδολιεύωνται έν τφ ’Οθωμανικά) Κράτει ξένοι Χριστιανοί τούς 
’Ορθοδόξους υπηκόους της. Ίσως σκέπτεται (καίτοι ή σκέψις δεν είναι 
ορθή) δτι τή συμφέρει νά διαιρώνται οί υπήκοοί της Έλληνες· αλλά διά τήν 
’Ορθοδοξίαν το πράγμα διαφέρει πολύ, διότι πας έξωμότης δχι μόνον παύει 
ών Έλλην, άλλά είναι καί πολέμιος τω εθνει του, πρόσφατα δε παραδείγμα
τα εχομεν έν Ρουμανία καί Βουλγαρία.

Τά προεκτεθέντα ήγαγον είς σκέψεις σπουδαίας τούς παρ’ ήμϊν μερι- 
μνώντας περί τού έθνικοΰ μέλλοντος, άτρομήτως δ’ άντεπεξήλθον κατά τών 
ξένων, είτε διά του τύπου είτε δημοσίςι άγορεύοντες. Έβελτιώθησαν δέ άπδ 
δεκαετίας μεγάλως καί έξετάθησαν τά τών ήμετέρων σχολείων, άρρένων τε 
καί θηλέων. Ευτυχώς ό έλληνικάς λαός δέν είναι τόσον ευάλωτος είς τάς 
παγίδας τών λύκων, διότι έκτος ευαρίθμων βλακών ή άργυρωνήτων έξωμο- 
τών μένει πιστός είς τά πάτρια καί περιφρονεϊ τούς καταρραδιουργοΰντας 
τήν θρησκείαν \ καί τον έθνισμόν του. Άλλ ’ έάν τό παρόν δέν είναι έπίφο- 
βον, τό μέλλον μάς καταπτοεί.

Ή Σμύρνη, ώς έκ του μεγάλου έλληνικοΰ πληθυσμού, τής έμπορικής 
σημασίας καί τής γεωγραφικής θέσεώς της, έχει τήν άποστολήν νά μεριμνή- 
ση ούχί μόνον περί έαυτής υπό έθνικήν έποψιν, άλλά καί περί τών έν τω 
έσωτερικφ κοινοτήτων έν μεγάλη κύκλω άποστάσει. Ούχί μόνον σπουδά- 
ζουσιν ένταΰθα πλεϊστοι νησιώται καί Άνατολΐται, άλλά εϊμεθα είς τήν 
ανάγκην νά βοηθώμεν είς τήν άνέγερσιν σχολείων έν τω έσωτερικφ. Διά τήν 1

1. Πρόκειται για τον λόγιο Μητροπολίτη Καισαρείας ‘Ιωάννη Άναστασιάδη (1833-1902), ό 
όποιος συνεχίζει στον τομέα τής καταπολέμησης τών προσηλυτισμών τήν τακτική τών προκατό- 
χων του Μητροπολιτών Καισαρείας Παϊσίου καί Εΰσταθίου. Μετά άπό λαμπρές θεολογικές 
σπουδές έγινε Μητροπολίτης Καισαρείας τό 1878. Έργάσθηκε για τήν άνόρθωση τής παιδείας 
καί τήν άντιμετώπιση όργανωτικών καί κοινωνικών προβλημάτων τής Μητρόπολής του· βλ. 
Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια, τ. 7, σ. 49.
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Σμύρνην δεν είναι ζημία, εάν μόνον δι’ έαντήν έμερίμνα, ότι δεν παρουσιά
ζονται οί ομογενείς οί προσφέροντες τά έκατομμύρια, ώς γίνεται διά τάς 

’Αθήνας καί την Κωνσταντινούπολή, διότι ή φιλότιμος συνδρομή των κα
τοίκων θά έπήρκει είς τάς του τόπου άνάγκας, άλλ ’ ένταΰθα ai περιουσίαι 
είναι μετριώταται ai δε θυσίαι έξ άνάγκης περιορίζονται έντός ορίων τινών. 
Ai του εσωτερικού κοινότητες είναι τουρκόγλωσσοι καί πτωχαί, καίτοι δε 
πανταχοϋ άκατάσχετος έκδηλοΰται ή επιθυμία νά διδαχθώσι καί νά όμιλή- 
σωσι τά τέκνα των την γλώσσαν ήν άκούουσιν εν τή εκκλησία, δεν εχουσιν 
όμως τά μέσα. Ή Σμύρνη πράττει τό κατά δύναμιν, ίσως καί τι πλέον, άλλα 
τούτο δεν άρκεϊ νά πληρώση τήν άνάγκην. ’Εάν τό έκατοστόν των άπανταχό- 
θεν υπό των όμογενών προσενεχθέντων χρημάτων προσφυώς έχρησιμοποι- 
εΐτο I υπέρ τής τουρκοφώνου ’Ανατολής, τό έλληνικάν έθνος θά έκέρδαινε 
περισσότερον παρά εάν έκατόν άλλαι άκαδημίαι έκόσμουν τάς ’Αθήνας1. 
Δυστυχώς ύπ’ ούδενός έλήφθη τούτο ύπ’ όψιν, τούλάχιστον μέχρι τοΰδε.

III

Συνεπείς/. τών προεκτεθέντων, κυρίως ενεκα τού μετά κυνισμού έπιδιω- 
χθέντος ύπό τών ξένων προσηλυτισμού επί τής εκ τών σεισμών καταστροφής 
προ επτά έτών, έβοήθησαν οί Σμυρναϊοι είς τήν άνέγερσιν σχολείων είς 
πολλάς τών καταστραφεισών κωμοπόλεων, ή δε οικογένεια Κιουπετζόγλου, 
ή άνεξάντλητος είς άγαθοεργίας, έπέστεψε ταύτας διά τής άνεγέρσεως τού 
Κεντρικού λεγομένου Παρθεναγωγείου καί τών παραρτημάτων του2 3, έν οίς 
άπασι διδάσκονται υπέρ τά χίλια πεντακόσια κοράσια. Είς άλλας πόλεις τού 
έσωτερικοΰ οί Σμυρναϊοι, διά νά είναι δυνατή ή συντήρησις τών σχολείων, 
έπλήρωσαν τούς μισθούς τών διδασκάλων.

Άλλ ’ ύπελείπετο ή πλήρωσις άλλης άνάγκης. Τό Κεντρικόν Παρθεναγω- 
γεϊόν μας, καίτοι άριστα λειτουργούν καί εχον πρόγραμμα οίον τό τού ’Αρ
σάκειου, δεν ήτο κατάλληλον διά τάς εύπορούσας οικογένειας, τάς έφιεμέ- 
νας νά σπουδάσωσι τά τέκνα των καί ξένας γλώσσας καί μουσικήν | καί νά 
λάβωσιν άνατροφήνμάλλον έπιμεμελημένην. Ενεκεν τής έλλείψεως ταύτης 
κατέφευγον προ μεν τής συστάσεως τού παρθεναγωγείου τών Πρωσσίδων 
Διακονισσών είς τά τών Δυτικών, άκολούθως δε συνέρρευσαν άθρόαι είς τό 
πρώτον. Τό αίσχος τούτο, Ελληνίδων μη άνατρεφομένων έλληνικώς, επρε-

2. Άναφέρεται στην όλοκλήρωση τής οίκοδόμησης του κτιρίου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
(1885).

3. Οί άδελφοί Δημήτριος καί Σοφία Κιουπετζόγλου, έκτος άπό τίς εύεργεσίες τους πρός τήν 
Εύαγγελική Σχολή (Σολομωνίδης, Ή παιδεία στή Σμύρνη, σσ. 108-9, 141, 278), χρηματοδότη
σαν καί τήν άνέγερση του Κεντρικού Παρθεναγωγείου (δ.π., σ. 246, καί Ήμερολόγιον καί 
'Οδηγός τής Σμύρνης..., Σμύρνη 1888, σ. 282). Ή κατάθεση του θεμελίου λίθου έγινε στις 18 
Ίαν. 1887 (έφημ. Νέα Σμύρνη, 16 Ίαν. 1887 (άρ. 3383), σ. 1, στ. 2).
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πε νά έκλειψη άντί πάσης θυσίας. Τότε συνέστη ένΣμύρνη ή Φιλεκπαιδευτι
κή 'Εταιρία, σκοπόν μεν άμεσον εχουσα την άνίδρυσιν παρθεναγωγείου μετ’ 
οικοτροφείου, όποιον τό Άρσάκειον εν Άθήναις καί τό Ζάππειον έν Κων- 
σταντινουπόλει, βραδύτερον δέ καί καθ’ όσον τα οικονομικά της μέσα ήθε- 
λον τό έπιτρέψει νά έπεκτείνη τον κύκλον των ένεργειων της εν τε Σμύρνη 
καί άλλαχοΰ υπέρ των απόρων τάξεων προς διάδοσιν των έλληνικών γραμμά
των καί ένίσχυσιν τού ελληνικού φρονήματος. ’Ολίγοι Σμυρναΐοι, άνευ ού- 
δεμιάς έκκλήσεως προς τό δημόσιον, διότι τούτο έκρίθη άσύμφορον διά 
πολλούς λόγους, κατέβαλον χιλιάδας λιρών καί συνέστησαν τό πρώην μέν 
γνωστόν υπό τ’ όνομα «Ελληνικόν Παρθεναγωγεΐον μετ’ Οικοτροφείου» 
νΰν δέ « Όμήρειον», όπερ έφέτος είσήλθεν εις τό έβδομον έτος τού βίου του. 
Εχει πρόγραμμα πλήρους Γυμνασίου μετά διδασκαλείου καί άνεγνωρίσθη 
υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ώς Ισοβάθμιον τω έν Άθήναις Άρσα- 
κείω. Ή προαγωγή του ύπήρξεν υπέρ πάσαν προσδοκίαν μεγάλη, άπέσπασε 
σχεδόν πάσας τάς Έλληνίδας άπό τού \ παρθεναγωγείου των Πρωσσίδων 
Διακονίσσων καί ήγαγε τούτο εις τελείαν παρακμήν. Ενεκεν τούτου καί 
διότι δέν άνερευνήθησαν οί προκαλέσαντες τήν παρακμήν λόγοι έπεσεν υπό 
τήν δυσμένειαν τής έν Γερμανία Εταιρίας, τής ίδρυσάσης αυτό, ή έπί τρια
κονταετίαν Διευθύντριά του, γυνή σπανίας ίκανότητος. Τό «Όμήρειον» κέ- 
κτηται ήδη μέγα οικοδόμημα έν μέσω κήπου εύρυχώρου καί έπιβαλλούσης 
άρχιτεκτονικής καλλονής, έν τόπω όπου ούδείς προηγουμένως έλαβεν ύπ’ 
όψιν τό τοιοΰτον έφηρμόσθη δ’ έν αύτω αύστηρώς καί πανμέτρον άπαιτού- 
μενον υπό τής υγιεινής. Ή ήθική έπίδρασις τού Όμηρείου ύπήρξεν ετι 
μείζων, διότι έκτιμηθέντων δεόντως των μόχθων καί των θυσιών τής ίδρυσά
σης αύτό Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τό κατάστημα ήγαπήθη καί ηύνοήθη 
παρά πάντων. Aiμαθήτριαι είναι υπερήφανοι, διότι έκπαιδευθεΐσαι έν αύτω 
είναι έπίσης καλώς κατηρτισμέναι εις τάς ξένας γλώσσας καί τήν μουσικήν, 
ώς ai έν τοϊς ξένοις, ότι δ’ ύπερτερούσιν αυτών, διότι ώς Ελληνίδες εμαθον 
καλώς τήν γλώσσάν των... Εν ένί λόγω ή διελθοΰσα έξαετία έπέδρασε διά 
τού Όμηρείου έπί τού ήθικοΰ τής καλής έλληνικής κοινωνίας ένταΰθα, 
άδιστάκτως δέ πιστεύομεν ότι τό μέλλον έσται βέλτιον εις προπαρασκευήν 
μητέρων άληθών Έλληνίδων. \

Είς τών σκοπών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας έπετεύχθη, ώς εΐπομεν, 
διότι άπέσπασεν άπό τά σχολεία τών ξένων τάς κόρας τών εύπορων οικογε
νειών, άλλά μένουσι καί άλλοι:

Α \ Νά συστήση δημοτικά σχολεία είς διάφορα μέρη τής πόλεως, έν οίς 
νά διδάσκωνται δωρεάν τά τέκνα τών άπορων οικογενειών, διδομένων άκόμη 
δωρεάν καί τών διδακτικών βιβλίων, άπαραλλάκτως όπως πράττωσι καί οί 
Διαμαρτυρούμενοι. Τά δέ σχολεία ταΰτα νά ίδρυθώσι πλησίον, πλησιέστατα 
είς τά τών ξένων, τά όποια δυστυχώς, ώς προείπομεν, διευθύνουσιν Ελλη
νες. Ούδέν άλλο μέσον ύπάρχει, διά νά δυνηθώμεν νά τά κλείσωμεν καί νά 
θέσωμεν φραγμόν είς τούς προσηλυτιστικούς σκοπούς τών ξένων.

Β Ή πρόσληψις ύποτρόφωνμαθητριών άπό διαφόρων κοινοτήτων τού
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έσωτερικοΰ υπό τον δρον τοΰ νά έκπαιδευθώσι μεν δωρεάν, άλλα νά διδάξω- 
σιν έν ταΐς οίκείαις πατρίσιν επί ώρισμένον άριθμόν ετών. Ai κατά καιρούς 
μεταβάσαι διδάσκαλοι εις το εσωτερικόν, καίτοι πολλαί αυτών ούχί καλώς 
κατηρτισμέναι, ούχ ήττον έπέτυχον νά όμιλήσωσιν ai τουρκόφωνοι μαθή- 
τριαί των έλληνιστί. Δυστυχώς πλήνμακρά πείρα μάς έδίδαξεν δτι ai εκ τής 
ελευθέρας Ελλάδος άποποιοΰνται νά μεταβώσι καί διδάξωσιν εις τάς πόλεις 
τοΰ εσωτερικού- καί ai Σμυρναϊαι είναι σχεδόν επίσης δύσκολαι, μόλις καί 
μετά βίας [άπο] | άποφασίζουσαι νά μεταβώσιν εις τάς παραλίους τής Τουρ
κίας πόλεις. Άλλ’ ή Ανατολή έχει άνάγκην γυναικών διδασκάλων, πολύ 
μάλιστα μείζονα ή άνδρών, διότι οί Άνατολΐται ή μεταβαίνοντες εις τάς 
παραλίους πόλεις ή ενεκεν τών εμπορικών σχέσεών των μετά τών όμιλούν- 
των την 'Ελληνικήν την εκμανθάνουσιν εύκολώτερον. Διά τής μητρός μό
νης εύχερέστερον έξοικειοΰνται οί εν τω οικω νά όμιλώσιν έλληνιστί. Είναι 
φυσικώτατον δτι τουρκόφωνος κόρη δυνηθεϊσα νά όμιλή έλληνιστί θά φιλο- 
τιμηθή γενομένη μήτηρ νά μη χάσωσι τά τέκνα της, δ,τι αυτή μετά κόπου 
έμαθε. Τήν τουρκικήν γλώσσαν καί τήν ώμίλησαν άπό αιώνων καί θά έξακο- 
λουθώσι νά τήν όμιλοΰν, τό δ’ έλληνιστί όμιλεΐν θά είναι τίτλος εύγενείας 
καί καλής άνατροφής, δπως έν Σμύρνη σπουδάζομεν τήν Γαλλικήν, προϊόν
τος δέ τοΰ χρόνου ή άπόκτησις τοΰ τίτλου θέλει κεντήσει πολλών τήν φιλο
τιμίαν καί οΰτω γενικευθήσεται ή γλωσσά μας παρά λαοΐς όμοθρήσκοις, 
οΐτινες άπό μονογλώσσων θά γίνωσι δίγλωσσοι.

Τάς δυνάμεις προς έκτέλεσιν τών δύο τελευταίων σκοπών δεν τάς έχει ή 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία ή, τούλάχιστον, δέν θά τάς έχη έπί μακρά άκόμη 
έτη. Εάν είναι άνάγκη έθνική νά άνακόψωμεν καί έν Σμύρνη καί έν τω 
έσωτερικω τόν φανατισμόν τών προσηλυτιστών, τοΰ όποιου \ επωφελούμε
νοι αί ξέναι κυβερνήσεις διά πολιτικούς σκοπούς άδρώς βοηθοΰσι τούς προ- 
σηλυτιστάς, εάν είναι άνάγκη νά προπαρασκευάσωμεν καλάς διδασκάλους, 
ϊνα διδάξωσι έν ταΐς τοΰ έσωτερικοΰ κοινότησιν, ή Ελληνική Κυβέρνησις 
πρέπει νά έπιληφθή τοΰ πράγματος σπουδαίως. Ή Σμύρνη είναι προσφορω- 
τάτη άφετηρία προς τοιούτους σκοπούς, ή δέ Φιλεκπαιδευτική Εταιρία έν 
τών καταλληλοτάτων οργάνων, ϊνα έργασθή άθορύβως καί σκοπίμως.

Οί άπαρτίζοντες τήν Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν κολακεύονται πιστεύ- 
οντες δτι χαίρουσι τήν άμέριστον ύπόληψιν καί έμπιστοσύνην τών Σμυρ- 
ναίων. Οί έταϊροι δέν έπεζήτησαν τήν προς αυτούς ένδειξιν ευγνωμοσύνης 
τής πόλεως διά τάς υπέρ τήν δύναμίν των χρηματικός θυσίας, άλλ ’ άνεγνω- 
ρίσθη πληρέστατα ό ζήλος των καί ή άδιάκοπος θυσία χρόνου άφαιρουμένου 
άπό τάς ιδίας έργασίας των χάριν τής άδιακόπου έπιβλέψεως, άληθή δέ 
τίτλον υπερηφάνειας νομίζουσιν δτι κυβερνήσαντες τό Όμήρειον έπί έξαε- 
τί'αν, μετά λελογισμένης φειδοΰς έκαμαν νά έπαρκέση εις τάς άπαιτουμένας 
υπέρογκους δαπάνας, χωρίς μήτε εισοδήματα νά έχη μήτε έπιχορηγήσεις, ώς 
συμβαίνει άλλαχοΰ εις άλλα δμοια καθιδρύματα.

Τό γε νΰν έχον, φρονοΰσιν δτι πολλά δύνανται νά πράξωσιν υπέρ τοΰ 
άγιου έθνικοΰ σκοποΰ υπέρ ου άφιέρωσαν καί διάνοιαν καί καρδίαν, έάν ή
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Ελληνική Κυβέρνησις ήθελεν άποφασίσει νά έλθη \ αύτοϊς άρωγός προς 
έκπαίδευσιν εικοσάδας οικοτρόφων κορών, των πλείστων ληφθησομένων 
διά συναγωνισμού έκ των του εσωτερικού κοινοτήτων σύν τή υποχρεώσει νά 
διδάξωσι εν ταϊς οίκείαις πατρίσιν επί ώρισμένον άριθμόν ετών καί ν’ άνιδρύ- 
ση εν Σμύρνη τέσσαρα ή πέντε δημοτικά σχολεία υπέρ τών άπορωτάτων 
τάξεων ή καί νά ένισχύση τινά τών υπαρχόντων δι’ επιχορηγήσεων. Προς 
τον σκοπόν τούτον διά μεν το πρώτον έτος θ’ άπητοΰντο πεντήκοντα χιλιά
δες φράγκων διά δε τά κατόπιν τεσσαράκοντα μόνον.

’Εάν κατ’ άρχήν ai σκέψεις μας κριθώσι όρθαί καί ai προτάσεις παραδε
κτοί, μένει ή συζήτησις τών λεπτομερειών, δι ’ &ς ευσεβάστως θέλομεν άκού- 
σει την γνώμην τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ύποβληθή εις τόν έλεγχον 
ον ήθελεν αυτή κρίνει άναγκαϊον. Τόν έλεγχον μάλιστα τούτον τόν θέλομεν 
καί ήμεΐς.

Οΐ ’Οθωμανοί, άπό τής άναρρήσεως εις τόν θρόνον τού νΰν Σουλτάνου, 
τή ΰψίστη αυτού προστασία άνίδρυσαν πανταχοΰ σχολεία μεγάλα άριστα 
συντηρούμενα. Θάβλέπωσι δ’ευχαρίστως καί παρ’ ήμΐνέπεκτεινομένην την 
παιδείαν, άλλά χρηματικήν βοήθειαν μήτε μάς έδωκαν ποτέ μήτε θά μάς 
δώσωσι ποτέ. Είσπράττουσι μεν φόρους υπέρ τών σχολείων καί άπό τούς 
Χριστιανούς, άλλ ’ οί φόροι άφιερούνται άποκλειστικώς εις τά ίδικά των \ 
σχολεία. Εν ένί λόγω οί ’Οθωμανοί σήμερον έδειξαν πολλήν αγάπην εις 
τήν παιδείαν.

Καί όμως θερμώς συνιστώμεν καί παρακαλοΰμεν, οίαδήποτε καί αν ή ή 
άπόφασις τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, νά τηρηθή άκρα έχεμυθία, διότι 
ύπάρχουσι προδόται παρ’ ήμΐν, οϊτινες παρερμηνεύουσι πάσαν οίανδήποτε 
ένέργειαν τών Ελλήνων καί καθιστώσιν αύτούς υπόπτους εις τούς ’Οθωμα
νούς, êàv δε γνωσθή ή συνεννόησις ήμών καί ένω περί άθωοτάτου πρόκειται 
σκοπού, δύναται καιρίως νά μάς ζημιώση καί μέχρις αυτής τής ΰπάρξεως τού 
Όμηρε ίου.

Ταΰτα έκρίναμεν άναγκαϊον νά ύποβάλωμεν τή νΰν έπ’ άγαθφ τού έθνους 
ίθυνούση τά τής Ελληνικής Πολιτείας πράγματα Κυβερνήσει, αυτή δ’ άπό- 
κειται νά έξετάση, δι’ ών ήθελε κρίνει μέσων, τά εν τφ παρόντι ύπομνήματι 
εκτεθέντα καί ν’ άποφασίση τι δει ποιήσαι.

Επί τούτοις, κύριε Πρόεδρε, διατελώ μετά πλείστου σεβασμού τής Ύμετέ- 
ρας Έξοχότητος*

ταπεινότατος θεράπων 
ό Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 

(υπογραφή) Π. Όμηρος

4. Χφ. ’Εξοχότατος.
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