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ΜΑΓΔΑ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 
1898-1903

’Ανέκδοτες μαρτυρίες άπό το αρχείο τοϋ συλλόγου «’Ανατολή»

Τό 1891 Μικρασιάτες τής ’Αθήνας καί του Πειραιά ίδρυσαν στήν ’Αθή
να τό Σύλλογο Μικρασιατών «’Ανατολή». Στο πρώτο πρακτικό τής ιδρυτι
κής συνέλευσης άναφέρεται ανάμεσα στούς πρώτους, πού είχαν τήν πρωτο
βουλία τής ίδρυσής του, καί ό Γεώργιος Πασχαλίδης1, ό συγγραφέας των 
τεσσάρων επιστολών, πού παρουσιάζω στή μελέτη αύτή.

Ό Γεώργιος Πασχαλίδης καταγόταν άπό τό Όρτάκιοϊ τής Βιθυνίας. 
’Αρχικά πήγε γιά σπουδές ιατρικής στό Montpellier τής Γαλλίας, άλλά επει
δή δεν μπορούσε νά συνηθίσει τό ότι ήταν άνάγκη νά χρησιμοποιούν στά 
μαθήματα τής άνατομίας πτώματα έγκατέλειψε τήν επιστήμη αύτή καί σπού
δασε φαρμακευτική στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών2. Στήν ’Αθήνα άπό φοιτη
τής έδειξε ενδιαφέρον γιά τήν κίνηση γύρω άπό τό θέμα τής επίλυσης τών 
σοβαρών προβλημάτων τού μικρασιατικού ελληνισμού, κρίσιμων στό μεγά
λο εθνικό θέμα τής επιβίωσής του. 'Ο Γεώργιος Πασχαλίδης εργάστηκε γιά 
τήν επιτυχία τού σκοπού αύτού μέσα στά πλαίσια τών ενεργειών τής «’Ανα
τολής», παίρνοντας στό πρώτο διοικητικό συμβούλιό της τή θέση τού εφό
ρου βιβλιοθήκης3.

Ό πρόεδρος τού συλλόγου, καθηγητής τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας 
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, πού καί ό ίδιος είχε 
γεννηθεί στήν Μηχανιώνα τής Κυζίκου τό 1850, τόνιζε πάντα στις ομιλίες 
του ότι σκοπός τής «’Ανατολής» ήταν «ή έμπέδωσις τής ’Ορθοδοξίας» καί 
«ή διάδοσις τών ελληνικών γραμμάτων εν τή Μικρά ’Ασία». Σ’ αυτόν τό 
σκοπό στρατεύθηκε καί ό Γεώργιος Πασχαλίδης όχι μόνο άπό τή θέση τού

1. Βλ. Νίκος Ε. Μηλιώρης, «Ό Σύλλογος τών Μικρασιατών ή “’Ανατολή”», Μικρασιατι
κά Χρονικά, τ. ΙΒ' (1965), σ. 340, σημ. 2.

2. Τήν πληροφορία αύτή έχω άπό τον πατέρα μου Πασχάλη Δ. Πασχαλίδη, πού ήταν 
ξάδελφός του. Γιά τον Πασχάλη Δ. Πασχαλίδη βλ. «Πασχάλης Δ. Πασχαλίδης, ό ιεροδιδάσκα
λος τοϋ Χουδίου», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 18 (1988), σσ. 241-274.

3. Νίκος Ε. Μηλιώρης, δ.π., σ. 342.
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έφορου βιβλιοθήκης άλλα καί αργότερα, όταν συμπλήρωσε τις σπουδές του 
καί άνοιξε χημεΐο-φαρμακεΐο στον Γαλατά τής Κωνσταντινούπολης. Ή δρά
ση του καταγράφεται στις τέσσερις επιστολές4, πού έστειλε στον Μαργαρίτη 
Εύαγγελίδη κατατοπίζοντάς τον πάνω στις δυσκολίες πού άντιμετώπιζε τότε 
ό μικρασιατικός ελληνισμός, Ιδιαίτερα στό χώρο τής παιδείας, ως προϋπό
θεσης τής επιβίωσής του.

'Ως κρίσιμο πρόβλημα στον τομέα τής εθνικής επιβίωσης τοϋ μικρασια
τικού ελληνισμού προβαλλόταν άπό τούς ενδιαφερομένους ή άπώλεια τής 
ελληνικής γλώσσας· πολλές ελληνικές κοινότητες τής Μικρός ’Ασίας καί 
μάλιστα τής Βιθυνίας είχαν γίνει τουρκόφωνες ή άρμενόφωνες. Γιά ν’ άντι- 
μετωπιστεΐ δραστικά τό φαινόμενο αύτό, ήταν άνάγκη νά στελεχωθούν τά 
κοινοτικά σχολεία με δασκάλους, πού θά μορφώνονταν σ’ έπίλεκτα διδα
σκαλεία τού ελληνισμού. Ή «’Ανατολή» προωθεί τήν άντιμετώπιση τοϋ 
ζητήματος προσφέροντας υποτροφίες σέ νέους πού είχαν διακριθεϊ στά 
γράμματα καί κατάγονταν άπό τίς κοινότητες αύτές, γιά νά σπουδάσουν 
στήν Ελλάδα, άργότερα καί άλλου.

Έπιστρέφοντας στή μικρασιατική τους πατρίδα υστέρα άπό τή συμπλή
ρωση των σπουδών τους οί υπότροφοι τής «’Ανατολής», έπρεπε νά διορι
στούν άπό τίς κοινότητες στά σχολεία τους μέ μισθό άξιοπρεπή καί νά 
διδάξουν τήν ελληνική γλώσσα στούς πληθυσμούς πού τήν είχαν ξεχάσει. 
Μέ τήν ελληνική γλώσσα οί πληθυσμοί αύτοί θά συνειδητοποιούσαν τήν 
ελληνική τους καταγωγή καί θά μπορούσε έτσι νά άποτραπεί ή άφομοίωσή 
τους στήν τουρκική κοινωνία.

Ή Ιδεολογία πού υπαγόρευε τίς άπόψεις αύτές πρέσβευε ότι ό ελληνικός 
πολιτισμός δέν έπρεπε νά έξαφανιστεΐ άπό τίς πανάρχαιες μικρασιατικές 
κοιτίδες του, άλλά έπρεπε νά ζήσει γιά νά διεργάζεται μέσα άπό τίς συνειδή
σεις τών άνθρώπων τήν πρόοδο καί τήν προσήλωσή τους στήν Ελλάδα. 
Αύτή ή ιδεολογία κατοπτρίζεται καί στις έπιστολές τοϋ Γεωργίου Πασχαλί- 
δη προς τον Μαργαρίτη Εύαγγελίδη.

'Ο Γεώργιος Πασχαλίδης άπό τον Γαλατά, όπου είχε έγκατασταθεΐ, περ
νά στήν πατρίδα του τή Βιθυνία καί κατατοπίζει μέ έπιστολή του γραμμένη 
άπό τήν Κωνσταντινούπολη στις 4 Αύγούστου τοϋ 1898 τόν Μαργαρίτη 
Εύαγγελίδη γιά τά προβλήματα τών κοινοτήτων Όρτάκιοϊ καί Χουδιοϋ, πού 
βρίσκονταν στήν περιοχή Γκέιβε5.

4. Τά πρωτότυπα τών επιστολών μέ άριθμοΰς Γ 28, Γ 29, Γ 35, Γ 70 βρίσκονται στή 
βιβλιοθήκη τής Εστίας Νέας Σμύρνης, ’Αρχείο «’Ανατολής» (Φάκελος Γ: Κωνσταντινουπό
λεως - Νικομήδειας) καί έπισημάνθηκαν άπό τήν κυρία Κυριακή Μαμώνη, δ.φ., στις έρευνές 
της στό άρχεΐο αύτό. Εύχαριστώ θερμά τήν κυρία Κυριακή Μαμώνη, πού μου παραχώρησε τίς 
έπιστολές γιά δημοσίευση στή μελέτη αύτή. Γιά τή δράση τού Γ. Πασχαλίδη βλ. Γ. Πασχαλί- 
δη, «Άνακοίνωσις περί πόλεων τινων τής Βιθυνίας», Ξενοφάνης, τομ. Α' (1896-1904), σσ. 
281-284.

5. Γιά τούς μικρασιατικούς αύτούς οικισμούς βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών / ’Αρ
χείο 'Υλικού Προφορικής Παράδοσης / Βιθυνία / Φάκ. 33: Γκέιβε καί Φάκ. 34: Όρτάκιοϊ. Βλ.
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Ή πρώτη πληροφορία, πού δίνει μέ τήν επιστολή αύτή, είναι δτι βρήκε 
υπότροφο για τό Σύλλογο από τό Χουδί «τον Πασχάλην Δ. Πασχαλίδην 
δεκατετραετή, λίαν επιμελή καί καθ’ δλα άξιον». Για να μήν παρεξηγηθεί δτι 
προωθεί συγγενή του προσθέτει δτι «ό νέος είναι ορφανός πατρός, πτωχότα
τος δέ, διότι τού πατρός άποθανόντος άπασα ή περιουσία κατεσχέθη υπό των 
πιστωτών». Καί δεν περιορίζεται μόνον σ’ αΰτά τα επιχειρήματα για να 
προλάβει κάθε παρεξήγηση, άλλά γράφει δτι ερεύνησε καί στό Όρτάκιοϊ, 
δπου δμως δέν ύπήρχε «ούδείς κατάλληλος», γιατί έξαιτίας κομματικών λό
γων έχουν παραμεληθεΐ εκεί τά σχολεία καί βρίσκονται σε απερίγραπτη 
«ελεεινήν καί άθλίαν κατάστασιν, αν καί ή κοινότης έχει εισόδημα τόν 
χρόνο 500 λίρες περίπου».

Στήν επιστολή αύτή επισημαίνει άκόμη τή μεγάλη δυσκολία πού άντιμε- 
τωπίζεται στή διάδοση τής ελληνικής γλώσσας έξαιτίας τού αμόρφωτου 
κλήρου καί γράφει «οί άνθρωποι τού λαού καί αυτοί οί γνωρίζοντες τήν 
Ελληνικήν άποφεύγουσιν να τήν όμιλώσιν εις μέρη, δπου ούτε οί παπάδες 
δέν τήν ομιλούν». Ειδικά για τό Όρτάκιοϊ γράφει δτι οί ιερείς είναι τρεις· ό 
ένας «πρώην χαλβατζής, ό β' μπακάλης καί ό γ' μπαλωματής παπουτσιών» 
καί για τό Χουδί, δτι είναι δύο «ό μεν βομβυκοτρόφος, ό δέ μυλωθρός, 
άπαντες αγράμματοι καί μή γνωρίζοντες τήν Ελληνικήν». Γι’ αυτό φαίνε
ται, δτι τόν νέο ύπότροφο προόριζαν για κληρικό καί για τις δύο κοινότητες, 
γιατί γράφει «είς εύπαίδευτος κληρικός δύναται να έξαρκέση καί διά τάς δύο 
κοινότητας, δσον άφορά τό κήρυγμα τού θείου λόγου, τής άποστάσεως τών 
δύο κωμοπόλεων ουσης άσημάντου». Μέ τό τελευταίο έπιχείρημα ενισχύει 
τήν προσπάθειά του νά προλάβει τή δυσαρέσκεια, πού μπορούσε να προκύ- 
ψει, επειδή δέν είχε έπιλέξει ύπότροφο άπό τό Όρτάκιοϊ.

Στό τέλος τής έπιστολής προσπαθεί νά δημιουργήσει ελπίδες γύρω άπό 
τή δυνατότητα άναζωογόνησης τής ελληνικής γλώσσας άναφέροντας τό πα
ράδειγμα τού Άδά ΓΤαζάρ, μιας άλλης κοινότητας τής περιοχής, πού ό Γε
ώργιος Πασχαλίδης είχε έπισκεφτεϊ στή διάρκεια αύτοΰ τού ταξιδιού, δπου 
τό γλωσσικό πρόβλημα έχει λυθεί οριστικά. Όλα τά παιδιά, γράφει, αγόρια 
καί κορίτσια, κάτω τών δεκαπέντε χρόνων, χωρίς εξαίρεση, μιλούν τήν ελ
ληνική γλώσσα, ώς μητρική, καί στό σχολείο καί στό σπίτι καί στήν αγορά. 
Γενικά δλοι οί κάτοικοι τού Άδά Παζάρ είναι ελληνόφωνοι καί αύτό έγινε 
κατορθωτό μέσα σέ μία μόνο δεκαπενταετία. Αυτό δείχνει δτι ή προσπάθεια 
γύρω άπό τήν ύπόθεση τής ελληνικής γλώσσας στις ξενόφωνες κοινότητες 
τής Μικράς ’Ασίας είχε άρχίσει πριν άπό τήν ίδρυση τής «’Ανατολής».

Ή έπιστολή είναι γραμμένη σέ φύλλο χαρτιού, πού έχει τυπωμένες στό 
πάνω μέρος, ελληνικά καί γαλλικά, τις ενδείξεις: διεύθυνση, ονοματεπώνυ
μο, είδος σπουδών, ε’ίδη φαρμακείου καί έργασίες χημείου, σέ τρεις στήλες6.

επίσης Μ. Κλεώνυμος καί Χρ. Παπαδόπουλος, Βιθυνικά ή επίτομος μονογραφία τής Βιθυνίας 
καί τών πόλεων αυτής, Κωνσταντινούπολις 1867, σσ. 89-91, 147.

6. Pharmacie Centrale De Galata, Place Karakeuy 32, Vis-à-vis la station des Tramways.
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Μέ τή δεύτερη επιστολή γραμμένη κι αυτή άπό τήν Κωνσταντινούπολη 
σε απλό χαρτί στις 31 Αύγούστου τού 1898 ό Γεώργιος Πασχαλίδης αναφέ
ρει πόσο δύσκολο ήταν να στείλει «τον μικρόν Πασχάλη Δ. Πασχαλίδην» 
στήν ’Αθήνα. «Σχεδόν είπεΐν χρειάζεται αύτοκρατορικός ίραδές7, διά να 
άπέλθη τις εντεύθεν έστω καί δι’ εμπορίαν.» Μεγαλύτερη αύστηρότητα δεί
χνει ή ’Οθωμανική Κυβέρνηση στους νέους, πού θέλουν να ταξιδέψουν, για 
να σπουδάσουν στήν ’Αθήνα, ενώ άφθονες σχολές υπάρχουν καί στήν Κων
σταντινούπολη. Τα προσκόμματα τής ’Οθωμανικής Κυβέρνησης ό Πασχα
λίδης βρίσκει «εύλογοφανή»· εκείνο πού χαρακτηρίζει «άσύγγνωστον» είναι 
τήν άρνηση των ελληνικών προξενικών άρχών να βοηθήσουν στήν περί
πτωση αύτή καί ψέγει τήν αδιαφορία τους μέ πολλή αύστηρότητα καί πι
κρία: «Δέν εννοούν να άντιληφθώσι κατ’ ούδένα τρόπον τήν αποστολήν των 
σαλόνι καί προικοθηρία! ιδού τό στάδιόν των καί να πλουτώσιν εις βάρος 
τών πτωχευόντων έμπορων δι’ εργασίαν εθνικήν ούτε Ιδέαν έχουν. Τά προ
ξενεία, όπως εργάζονται έν τή δούλη Έλλάδι είναι σχεδόν άχρηστα, δι’ αύτό 
καί ό έξω Έλλην άν δέν έχαιρεν, άλλα καί δέν θά έλυπεΐτο επί τή καταργή
σει αύτών δύνασθε νά κάμητε χρήσιν αύτών είς τούς κύκλους τών πολιτικών 
φίλων σας· ή προξενική ύπηρεσία δέν πρέπει ν’ άνατίθεται είς τον τυχόντα 
δικηγορίσκον, άλλ’ είς άνθρωπον, “άνθρωπον ζητώ” έφώνει άγοράς πληθού- 
σης ό Διογένης καί είχεν δίκαιον.»

Τόσο άλυτο κατάντησε τό πρόβλημα αύτό, πού μόνο ένας «άπό μηχανής 
Θεός» θά μπορούσε νά τό λύσει· καί τέτοιος φάνηκε, όπως γράφει, «ό πλοί
αρχος τού άτμοπλοίου Κουρτζή “Μυτιλήνη” κ. Γεώργιος Βελλιώτης, άνήρ 
πατριώτης μέ όλην τήν σημασίαν καί τόν παραλαμβάνει μαζή του». Παρα- 
καλεϊ ύστερα τόν Μαργαρίτη Εύαγγελίδη νά φροντίσει γιά όλα όσα θά χρει
αστεί γιά τή φοίτησή του στή Ριζάρειο Σχολή καί νά συστήσει στούς καθη
γητές νά τού φανούν επιεικείς στήν αρχή γιατί «δέν έχει τήν ελευθερίαν ν’ 
άπαντά καί άποκρίνηται μετ’ εύχερείας, πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι μητρι
κή του γλώσσα είναι ή άρμενική». Καί κλείει τή δραματική αύτή υπόθεση μέ 
τήν ύπόσχεση «ότι προθύμως θ’ άποστείλω πάσαν άπαιτηθησομένην δαπά
νην» γιατί «ό μικρός παΐς έπώλησε παν ο,τι είχεν έκ κληρονομιάς καί έχει έν 
ποσόν εξ είκοσι πέντε λιρών (τό όλον) παρά τώ άδελφω μου».

Στήν έπιστολή αύτή άναφέρεται καί ό γνωστός μουσικός καί συλλέκτης

' Georges A. Pascalidis, Pharmacien-Chimiste de l’Université d’Athènes.
Φαρμακεΐον Γ. A. Πασχαλίδου, Χημικού, Φαρμακοποιού Πτυχιούχου τοϋ ’Εθνικού Πανεπι
στημίου.
Έν Γαλατά 32, Πλατεία Καράκιοϊ, 32, ’Απέναντι τοΰ στάθμου τών τροχιοδρόμων.
Dépôt d’eaux Minerales, Spécialités étrangères, Articles en Caoutchouc, Bandages, Pansements 
antiseptiques etc. etc.
Analyses, Chimiques et industrielles.

7. Ίραδές = διάταγμα.
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δημοτικών τραγουδιών Γεώργιος Παχτίκος8· «ό κ. Παχτΐκος έφρόντισε δπως 
γραφή τφ Ύπουργείιρ προς παράδοσιν των βιβλίων τω Συλλόγιρ. Πιστεύω να 
τα έλάβετε.» Πληροφορίες δμως για τδ είδος των βιβλίων δεν αναφέρει.

Τδ τέλος τής επιστολής είναι χαρακτηριστικό τής άστυνόμευσης καί τής 
τρομοκρατίας, πού οί τουρκικές άρχές ασκούσαν στούς 'Έλληνες τής Πό
λης, ιδιαίτερα σ’ όσους άνέπτυσσαν πνευματική δράση. 'Ο Σύλλογος είχε 
στείλει τηλεγράφημα στον Πασχαλίδη, για να εξακριβώσει αν θά έφταναν 
στήν Πόλη μέ τό άτμόπλοιο «Πανταλέων» οί δάσκαλοι, πού είχε στείλει για 
τήν Κερασούντα. 'Ο Πασχαλίδης άνταποκρίθηκε στήν εντολή τού Συλλό
γου χωρίς ν’ άνακαλύψει τούς δασκάλους καί δεν άπάντησε μέ τηλεγράφημα 
άλλά μέ ταχυδρομικό δελτάριο. Τό λόγο εξηγεί στήν έπιστολή αύτή γρά
φοντας: «Μετά τήν έπίδοσιν τού τηλεγραφήματος ύμών μέ είχον ύπό αστυ
νομικήν έπιτήρησιν επί τινας ήμέρας, διό καί έφοβήθην ν’ απαντήσω τηλε
γραφικός- διερχόμεθα κρίσιμους ήμέρας, έπιβλεπόμεθα, φοβούμεθα καί τήν 
σκιάν μας, ό θεός ϊλεως». Κλείνει τήν έπιστολή διαβιβάζοντας «τάς ευχαρι
στήσεις τής κοινότητος Χουδίου καί τήν έκφρασιν τής βαθείας αυτών ευ
γνωμοσύνης» για τήν επιλογή υποτρόφου άπό τήν κοινότητά τους. Τό πιό 
θλιβερό στήν έπιστολή αύτή είναι ή έκφραση τής πικρίας τού Πασχαλίδη 
για τή συμπεριφορά τών ελληνικών προξενικών άρχών σέ σχέση μέ τα πιό 
σοβαρά προβλήματα τού υπόδουλου ελληνισμού9.

Ή έπιστολή μέ ήμερομηνία 5 ’Ιουλίου 1899 είναι απάντηση στήν έπι
στολή τού Μαργαρίτη γραμμένη στις 20 ’Ιουνίου 1899. Στήν έπιστολή του ό

8. Γεώργιος Παχτίκος άπό τό Όρτάκιοϊ τής Βιθυνίας. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή 
του Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί στο Ωδείο ’Αθηνών. Έζησε τα πιό πολλά χρόνια του στήν 
Πόλη, όπου πέθανε τό 1916. Ήταν άπό τήν όμάδα πού είχε τήν πρωτοβουλία τής ίδρυσης τής 
«’Ανατολής» καί παρευρισκόταν στήν ιδρυτική συνέλευση στις 6 Νοεμβρίου του 1891. Στό 
πρώτο διοικητικό συμβούλιο πήρε τή θέση τού ειδικού γραμματέα. ’Έργα του: α) 260 δημώδη 
έλληνικά άσματα άπό του στόματος τοΰ έλληνικοΰ λαού συλλεγέντα καί παρασημανθέντα, 
’Αθήνα 1905- β) Μελοποίηση άρχαίων χορικών Αισχύλου, Σοφοκλή, Εύριπίδη, ’Αριστοφάνη 
καί τού 'Ύμνου τού Συλλόγου. Στις γιορτές τοΰ Συλλόγου διηύθυνε τή χορωδία του. Βλ. Νίκος 
Ε. Μηλιώρης, ό.π., σσ. 341 καί 358-359. Γιά τή δράση του στήν «’Ανατολή» βλέπε καί τό 
περιοδικό τής «’Ανατολής» Ξενοφάνης, τ. Β' (1905-1906), σσ. 537-543.

9. Τό παράπονο αυτό δέν είναι μόνο παλιό. Αυτό τουλάχιστο φαίνεται άπό τήν πιό κάτω 
είδηση, δημοσιευμένη στήν ’Ελευθεροτυπίατής ’Αθήνας στις 19.5.89 μέ τίτλο: «Θά χάσουν τή 
χρονιά οί μαθητές τής Πόλης». «Ό σύλλογος τών άποσταλέντων στήν Κωνσταντινούπολη 
έλλήνων έκπαιδευτικών κήρυξε άπό χθές άποχή άπό τά μαθήματα καί πραγματοποιεί σιωπηρές 
παραστάσεις διαμαρτυρίας εξω άπό τό Γενικό Προξενείο τής 'Ελλάδας γιά τήν “άδιαφορία” 
καί τήν “άναβλητικότητα”, μέ τήν όποια οί έλληνικές άρχές άντιμετωπίζουν αιτήματα τού 
συλλόγου, πού έκκρεμοϋν άπό χρόνια». Καί στήν περίπτωση τής περιουσίας τών Έλλήνων τής 
Κωνσταντινούπολης, όπου τό τουρκικό δημόσιο δείχνει κυριολεκτικά τακτική ληστείας, οί 
προξενικές άρχές πού προσκαλούνται νά βοηθήσουν δείχνουν ώς τώρα «άπαράδεχτη άδράνεια 
καί άβουλία». Βλ. Άνδρέας Μπίστης, «Περιουσίες Κωνσταντινουπολιτών», ’Αντί, τχ. 436, 20 
’Απριλίου 1990. Οί μεγάλες εθνικές συμφορές μέσα στήν άέναη ροή τού χρόνου στάθηκαν 
άν'σχυρες νά έπαληθεύσουν τό δίδαγμα τής αίσχύλειας τραγωδίας «τό πάθος μάθος».
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Πασχαλίδης εκφράζει τή μεγάλη ευχαρίστησή του «δι’ δσα φρονείτε καλά 
καί σύν ύμΐν οί έν τή Σχολή περί τοΰ μικρού Πασχαλίδου». Όμως εκφράζει 
μεγαλύτερη ευχαρίστηση καί συγκίνηση, γιατί έμαθε άπό τον ίδιο, πού γύ
ρισε ύστερα άπό τόν πρώτο χρόνο των σπουδών του στη Ριζάρειο Σχολή, για 
τις επιτυχίες τών μικρασιατών άποφοίτων, πού δύο χρόνια συνέχεια κερδί
ζουν τό μοναδικό βραβείο τής Σχολής. Ή επιτυχία αύτή άποτελεΐ καί γιά 
τόν ίδιο καί γενικά τούς Μικρασιάτες «παρήγορον πολύ καί κολακευτικόν» 
γεγονός. Πρέπει καί ό ίδιος ό Μαργαρίτης νά είναι υπερήφανος, γιατί οί 
έπιτυχίες τών μικρασιατών ύποτρόφων οφείλονται πρώτα πρώτα στή δική 
του «διηνεκή έπαγρύπνησιν». Γράφοντας πιό κάτω «περί τής σαπρίας τών 
καθ’ ήμάς» έκφράζει τή γνώμη τή δική του καί τών άλλων τών «ευ φρονούν- 
των» φίλων του, ότι ή κατάσταση τών 'Ελλήνων στήν Τουρκία θά ήταν πολύ 
καλύτερη, άν υπήρχαν εκεί «πεντήκοντα μόνον μαθηταί τοΰ Μαργαρίτου καί 
επί κεφαλής αύτών είς Πατριάρχης ό Μαργαρίτης». Μπορούν όμως νά ελπί
ζουν στούς άποφοίτους υποτρόφους τής Σχολής, ότι με τά υψηλά διδάγματά 
της άποκομίζοντας καί τις δικές του συμβουλές καί ακολουθώντας τό παράδειγ
μά του «δέν δύνανται παρά νά ώσι χρήσιμοι τή καθόλου πατρίδι».

Ή ελπίδα αύτή τόν παρηγορεϊ, ώστε νά νιώθει μόνο οίκτο γιά «τούς 
διέποντας ήμάς» στηριζόμενος στή φιλία καί προστασία τοΰ Μαργαρίτη. Μ’ 
αύτό συνοψίζει τή σημασία πού μποροΰσε νά έχει ή συνεισφορά τής «’Ανα
τολής» στήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού άπειλοΰσαν τήν επιβίωση 
τοΰ μικρασιατικού έλληνισμοΰ.

Στό τέλος τής επιστολής ό Γεώργιος Πασχαλίδης εκφράζει «τήν χαράν 
καί άγαλλίασιν όλων τών φίλων καί λατρευτών του», πού βρίσκονταν στήν 
Πόλη γιά τούς άρραβώνες τοΰ Μ. Εύαγγελίδη «μετά τής έξαιρέτου δεσποινί- 
δος Ρωκά», πού τή θεωρεί «κατά πάντα αξίαν σου ώς άλλην φιλοσοφούσαν 
καρδίαν καί τόν κόσμον τούτον βλέπουσαν έκ τής αύτής άπόψεως ο'ίας καί 
σύ». Τήν είδηση τών άρραβώνων έφερε στήν Πόλη, όπως γράφει, «ό αγαπη
τός Κοΰζος». Ό Γεώργιος I. Κοΰζος τήν εποχή αύτή ήταν γενικός γραμματέ
ας τής «’Ανατολής»10.

Κάτω άπό τήν επιστολή αύτή τοΰ Γεωργίου Πασχαλίδη έγιναν δύο προ
σθήκες. Ή πρώτη, πού έχει υπογραφή δυσανάγνωστη, είναι μόνο γιά συγ
χαρητήρια κι εύχές στον Μ. Εύαγγελίδη γιά τούς άρραβώνες του «μετά τής 
άξιολόγου καί σοβαρός ώς με διαβεβαιοί ό ισάδελφός μου Γ. Κοΰζος, Δε- 
σποινίδος Ρωκά». Με τή δεύτερη, αύτός πού ύπογράφει μέ τά άρχικά τοΰ 
Δ.Γ.Μ., ζητά ορισμένες πληροφορίες άπό τόν Μ. Εύαγγελίδη, άνάμεσα σ’ 
αύτές καί γιά κάποιο χειρόγραφό του σχετικό μέ τήν Κύζικο. Άπό τήν 
άναφορά αύτή συμπεραίνουμε ότι ό Δ.Γ.Μ. είναι ό Δ. Γ. Μοστράτος, ό

10. Βλ. Ξενοφάνης, τ. A' (1896-1904), σ. 499. Ό Ξενοφάνηςέκδιδόταν άπό τον Γενάρη του 
1896 ώς τόν Δεκέμβρη τοΰ 1910.
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συγγραφέας τής μελέτης, πού δημοσιεύτηκε επτά χρόνια αργότερα, τό 1906-07, 
στον Ξενοφάνη".

Στήν επιστολή, πού ό Γεώργιος Πασχαλίδης έγραψε στις 28 Μαΐου 1903, 
φαίνεται ότι ή «’Ανατολή» τού είχε αναθέσει να διαβιβάζει διάφορα έγγραφά 
της στις ελληνικές κοινότητες τής Μ. ’Ασίας, γιατί σ’ αύτήν γράφει πρώτα 
πρώτα: «Προχθές έλαβον πάντα τά έπισταλέντα μοι έγγραφα τού Συλλόγου, 
ών τά προς τόν κ. Πασχαλίδην, ’Αδελφότητα “’Ορθοδοξία”11 12 καί κοινότητα 
Χουδίου έστειλα χθες ταχυδρομικώς».

Στή συνέχεια τής επιστολής αύτής ό Γεώργιος Πασχαλίδης επανέρχεται 
στό θέμα «τής άναλγησίας καί άδιαφορίας τών έλλήνων πατριωτών τής 
έλευθέρας Ελλάδος»- αύτή τή φορά όχι τών προξενικών άρχών αλλά τών 
Συμβούλων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Ή εταιρεία αύτή, πού ιδρύ
θηκε τό 1836 στήν ’Αθήνα, διακήρυξε από τήν άρχή τής 'ίδρυσής της, ότι 
μέσα στις προτεραιότητές της ήταν ή μόρφωση «χρηστών καί ικανών διδα- 
σκαλισσών, αϊτινες ώς χελιδόνες θά έφερον εις τό ελληνικόν έθνος τό έαρ 
τής πνευματικής ελευθερίας»13. Ό Πασχαλίδης όμως εκφράζει λύπη καί μέ 
πολλή αύστηρότητα επικρίνει τήν άδιαφορία τής εταιρείας «διά τάς άπολύ- 
τους εκπαιδευτικός άνάγκας τής Μικρός μας ’Ασίας». Συγκεκριμένα άναφέ- 
ρει τήν άρνηση τής εταιρείας να υποστηρίξει «ορφανήν άλλ’ επιμελή νεάνι- 
δα» ώστε νά μπορέσει νά φοιτήσει στό ’Αρσάκειο, και τήν ψέγει διότι δεν 
έδειξε ενδιαφέρον νά βοηθήσει τις ξενόφωνες ελληνικές κοινότητες νά ιδρύ
σουν νηπιαγωγείο, πού ήταν απαραίτητο υπόβαθρο για τήν αναζωογόνηση 
τής ελληνικής γλώσσας14. Καί καταλήγει ότι σέ εποχή πού ό ελληνισμός 
διατρέχει τόσους έθνικούς κινδύνους, «είναι εγκληματική ή εθνική απάθεια 
αύτών τών ανθρώπων». ’Ανάμεσα στούς εθνικούς κινδύνους συγκαταλέγει 
καί «τάς φοβέρας έπί πατριωτικής γής διενεργουμένας κατακτήσεις τών ξέ
νων σχολών καί θρησκευτικών προπαγανδών», πού ήταν προκάλυμμα τής 
προσπάθειας τών εύρωπαϊκών κρατών νά είσδύσουν στή Μικρά ’Ασία καί νά 
προωθήσουν τά συμφέροντά τους εις βάρος τού μικρασιατικού ελληνισμού.

11. Βλ. Δ. Γ. Μοστράτος, «Προσθήκαί τινες καί σημειώσεις είς τήν ύπό J. Marquardt 
συντεθεΐσαν 'Ιστορίαν τής Κυζίκου», Ξενοφάνης, τ. Δ’ (1906-1907), σσ. 561-563 καί Δ. Γ. Μ., 
«Προσθήκαι ύπό Γ. I. Κούζου», δ.π., σσ. 563-564. Για τον Δημήτριο Γ. Μοστράτο καί τή δράση 
του στις κοινότητες τής Μικρός ’Ασίας βλ. Σμαράγδα Δ. Μοστράτου, Δημήτριος Γ. Μοστρά
τος. Ό Φολεγάνδριος καί Κωνσταντι νονπολίτης (1852-1909), ’Αθήνα 1977, σσ. 45-86, 117-168.

12. Για τήν ’Αδελφότητα «’Ορθοδοξία» βλ. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση του 
Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία», Δελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 
Ελλάδος, τ. 26 (1983), σ. 78.

13. Βλ. «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 23, σ. 927.
14. Τήν άνάγκη αύτή κατανοώντας ή «’Ανατολή» θά ιδρύσει άργότερα «υστέρα άπό εναν 

πολυταλαίπωρον άγώνα» διδασκαλείο νηπιαγωγών στα Φλαβιανά (Ζινζίντερε) κοντά στήν Και
σαρεία τής Καππαδοκίας, πού λειτούργησε άπό τόν ’Οκτώβριο τού 1911 ώς τό 1916 καί κατάρ
τιζε στό φροβελιανό σύστημα. Βλ. Νίκος Ε. Μηλιώρης, δ.π., σ. 350.
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Οί φόβοι αύτοί του Πασχαλίδη θά γίνουν τραγική πραγματικότητα μέσα στή 
συμφορά τοϋ μικρασιατικού ελληνισμού, πού θά επακολουθήσει. Ό Πα- 
σχαλίδης γεμάτος ανησυχία γράφει με ύφος πολύ παραστατικό, για να δείξει 
στο Σύλλογο πόσο μεγάλη είναι ή άνάγκη να εντείνει στο έπακρο τις προ- 
σπάθειές του: «Ό Σύλλογος πρέπει να γίνη κουνούπι καί αν μηδέν κατορθώ- 
ση, ας μήν τούς άφήση τουλάχιστον νά κοιμηθούν. Δεν ήμπορεΐτε να φαν- 
τασθήτε μέ τί πόνον γράφω τάς όλίγας μου ταύτας γραμμάς, όταν άναλογί- 
ζωμαι [...] τήν άναλγησίαν καί άδιαφορίαν των». Καί γιά νά δείξει πόσο 
μικρό είναι αύτό πού ζητούν έναντι των μεγάλων κινδύνων, πού προσπαθούν 
μέ τό ζητούμενο νά άποτρέψουν, προσθέτει: «ούτε όπλα ζητοΰμεν παρ’ αύ- 
τών, ούτε φυσίγγια, ούτε πλοία καί πολεμικά σκάφη προς ύπεράσπισίν μας, 
άλλ’ ούτε καί αφειδή χρήματα· άλλ’ άπλούστατα ζητοΰμεν μερικούς ξενόφω
νους νέους καί νεάνιδας νά φιλοξενώσιν ούχί είς τά ιδιωτικά των σπίτια, 
άλλα είς τά εύαγή έκπαιδευτικά καθιδρύματα, τά όποια προς .εθνικούς άνί- 
δρυσαν σκοπούς φιλογενή τέκνα τής Μεγάλης Πατρίδος».

Επικρίσεις έναντίον τής εταιρείας δέν γίνονταν μόνο άπό τούς άλύτρω- 
τους 'Έλληνες. Σέ συνεδρία τής ελληνικής Βουλής στις 26 ’Ιουνίου τού 1855 
είχε άναφερθεΐ τό θέμα των κρατικών ύποτροφιών, ιδιαίτερα των υποτροφι
ών γιά δασκάλους καί διατυπώθηκε ή έπίκριση ότι: «αν τά υπότροφα κορά
σια ήσαν έκ τής άπορου τάξεως ήθελον εύχαρίστως άναδεχθή τό επάγγελμα 
τής διδασκαλίσσης καί οΰτω ήθέλομεν δυνηθή νά στείλωμεν είς όλας τάς 
έπαρχίας διδασκαλίσσας [...]. Τό γυναικείου φύλον ήμών μένει δυστυχώς 
έγκαταλελειμμένον καί ολίγη είναι ή υπέρ τής έκπαιδεύσεως αυτού ληφθεΐ- 
σα φροντίς»15. Αιτία τής έπίκρισης ήταν ή μεροληψία τής εταιρείας γιά τή 
μόρφωση τών κοριτσιών τών Συμβούλων καί τών εύπορων οικογενειών, πού 
δέν είχαν άνάγκη νά δουλέψουν, στερώντας άπορες νέες άπό τήν εύκαιρία νά 
μορφωθούν καί νά εργαστούν γιά τήν έξάπλωση τής γυναικείας παιδείας. Ή 
μεροληψία αύτή χαρακτηρίστηκε τότε στή Βουλή άπάτη, γιατί οί Σύμβουλοι 
δίνοντας τις υποτροφίες στά κορίτσια τους ενεργούσαν παραχαράσσοντας 
τό λεγόμενο «ό δουλεύων έν τώ ναώ έκ τού ναού τραφήσεται».

Ό Πασχαλίδης δίνει στις έπικρίσεις του μεγαλύτερη άκόμα αύστηρότη- 
τα καί πάθος, γράφοντας: «Ό Σύλλογος λοιπόν μέ όλας τάς δυνάμεις τών 
πνευμόνων του άς διαμαρτυρηθή διά τήν εγκληματικήν άπάθειαν καί άναλ
γησίαν τών διεπόντων τά εθνικά ταΰτα καθιδρύματα, τά όποια τόσον στενά 
καί μέ τόσον τοπικόν χρώμα περιέβαλον μικρόνοες πατριώται». Ή κατάλη
ξη αύτή φανερώνει πόσο οδυνηρή ήταν γιά τον άλύτρωτο ελληνισμό ή εγκα
τάλειψή του άπό τήν ελεύθερη Ελλάδα καί ή αδυναμία νά κατανοηθοΰν οί 
θανάσιμοι κίνδυνοι πού αύτή ή άδιαφορία προπαρασκεύαζε16.

15. Βλ. Άλέξης Δημαρας, Ή μεταρρύθμιση πού δένεγινε, τ. Α', ’Αθήνα 1985, σσ. 130-132.
16. Ή εγκατάλειψη των μικρασιατων Ελλήνων τονίζεται καί άργότερα άπό τήν «Ανατο

λή». Βλ. 'Υπόμνημα τοϋ Συλλόγου τών Μικρασιατων « ’Ανατολής» προς τό Σεβαστόν Ύπουρ-
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Ό Πασχαλίδης όμως έχει να γράψει καί κάτι πολύ ευχάριστο καί έλπι- 
δοφόρο. Είναι πρώτα ή είδηση «ότι ό έκ Χουδίου ύπότροφος Πασχαλίδης θά 
διαπρέψη εφέτος» καί δεύτερο «δτι καί έν τή κατά Χάλκην Θεολογικη Σχο
λή υπότροφοι δύο συμπατριώται μου διακρίνονται διά τήν επιμέλειαν καί 
χρηστότητα». Τό 1903 ό ύπότροφος Πασχαλίδης συμπλήρωσε τις σπουδές 
του στη Ριζάρειο Σχολή παίρνοντας τό δίπλωμά του μέ άριστα (10) καί τό 
μοναδικό βραβείο τής Σχολής, τό Πρασακάκειο. ’Από τή δεύτερη είδηση 
προκύπτει ότι έχουν έπιλεγεΐ υπότροφοι καί άπό τήν πατρίδα του, τό Όρτά- 
κιοϊ, πού διακρίνονταν για επιμέλεια καί χρηστότητα, ενώ πριν άπό πέντε 
χρόνια έγραφε ότι «έξ Όρτάκιοϊ ούδείς κατάλληλος».

’Αναφέρει όμως άλλη δυσκολία τού άλύτρωτου ελληνισμού, τήν παρα
κολούθηση τών δημοσιευμάτων τών Ελλήνων τής Πόλης άπό «τό οξυδερ
κές βλέμμα τού άθλιου λογοκριτοΰ», πού ματαίωσε δημοσίευση άρθρου του 
στον Ταχυδρόμο τής Κωνσταντινούπολης. Μέ τό άρθρο του αύτό έπεδίωκε 
να διαδοθεί στούς τουρκικούς κύκλους ότι οί Έλληνες καταπολεμώντας τις 
προπαγάνδες τών ξένων δέν περισώζουν μόνο τούς έαυτούς τους, αλλά έξυ- 
πηρετούν καί τά συμφέροντα τής Τουρκίας. Καί υποδεικνύει ότι τή διαφώτι
ση αύτή τής τουρκικής κοινής γνώμης, πού δέν μπορεί νά γίνει στήν Πόλη 
έξαιτίας τής λογοκρισίας, έπιβάλλεται νά τήν άναλάβει ό αθηναϊκός τύπος.

Ό Πασχαλίδης, όπως φαίνεται άπό τήν έπιστολή αύτή, είχε αναπτύξει 
καί άλλη σημαντική δράση. Προσπάθησε ν’ αποδείξει τήν ελληνικότητα 
τής Μικράς ’Ασίας μέ τά δημοτικά τραγούδια. Τή δράση του αύτή τήν είχε 
έπεκτείνει καί στήν Ευρώπη στέλλοντας, όπως γράφει, σέ γνωστούς του 
μουσικούς κύκλους τού Μονάχου «μεγάλης ιστορικής σημασίας άσματα ού 
μόνον ελληνιστί άδόμενα, άλλά καί τουρκιστί έν ελληνική όμως έννοια». Σ’ 
αύτό τό θέμα θά ξαναγυρίσει καί σέ άλλη έπιστολή του, όπως γράφει στό 
τέλος. Άπό τήν αναφορά αύτή, όπως καί άπό αναφορές τών άλλων έπιστο- 
λών, συνάγεται ότι πρέπει νά υπάρχουν στό αρχείο τής «’Ανατολής» κι

γεϊον τής Παιδείας περί του 'Ιεροδιδασκαλείου Σάμου, Άθήναι 1914, σ. 14. Τό υπόμνημα 
άπευθυνόταν «Προς τον έξοχώτατον 'Υπουργόν τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως, κύριον Ίωάννην Τσιριμώκον». Μ’ αύτό ή «’Ανατολή» διαμαρτυρόταν για τήν 
ύποβάθμιση τών άποφοίτων του 'Ιεροδιδασκαλείου Σάμου, πού δέν άναγνωρίζονταν ώς ισότιμοι 
μέ τούς άποφοίτους τών διδασκαλείων τής έλεύθερης Ελλάδας, παρόλο πού ή φοίτηση σ’ αύτά 
ήταν τριετής καί όχι τετραετής, όπως στό διδασκαλείο τής Σάμου. Τό «'Ιεροδιδασκαλείο Σά
μου» ιδρύθηκε άπό τήν «’Ανατολή» τό 1906 σέ διαδοχή του «Ιεροδιδασκαλείου τής Άποκαλύ- 
ψεως» πού ή «’Ανατολή» είχε ιδρύσει στήν Πάτμο τό 1900 καί λειτούργησε ώς τό 1906. Τήν 
παραγνώριση του «Ιεροδιδασκαλείου Σάμου» μέ τό νομοθετικό διάταγμα τής 19ης Αύγούστου 
1914 τό διοικητικό συμβούλιο τής «’Ανατολής» θεωρεί προσωπική προσβολή, γι’ αύτό στό 
'Υπόμνημα γράφει: «Οί δέ προς άνύψωσιν τής παντελώς ήμελημένης μεγάλης του 'Ελληνικού 

γένους μερίδος έπί 23 έτη διεξαγόμενοι άκάμαντες άγώνες τού Συλλόγου τών Μικρασιατών “ ’Ανατολής” 
άντί ν’ άξιωθώσι τής προσηκούσης τιμής καταρρίπτονται καί έξευτελίζονται έν τή συνειδήσει 
τών 'Ελλήνων τής Μικρός ’Ασίας, ψυχρότης δέ καί άπογοήτευσις έπιχείται έπί τον θερμουργόν 
ζήλον τών άποτελούντων τόν Σύλλογον φιλογενών άνδρών». Βλ. 'Υπόμνημα..., ο.π., σ. 15.
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άλλες επιστολές τοΰ Γεωργίου Πασχαλίδη πού επιβάλλεται να δουν τό φως 
τής δημοσιότητας.

Τις τέσσερις έπιστολές, πού μοϋ παραχώρησε ή κυρία Κυριακή Μαμώνη, 
τίς δημοσιεύω όλόκληρες πιο κάτω, όχι μόνο γιά λεπτομερέστερη κατατό
πιση πάνω στά πολύ σημαντικά θέματα πού θίγουν, άλλα καί γιά τό ένδιαφέ- 
ρον πού παρουσιάζουν από άποψης γλωσσικής. Ή γλώσσα των έπιστολών 
είναι εύκολονόητη αν καί είναι άρχαιότροπη. Γίνεται ζωντανή μέ τούς ιδιω
ματισμούς τής Πόλης καί φέρει μπροστά σου τά γεγονότα μέ τόν ιστορικό 
ένεστώτα: «Εύτυχώς έφάνη άπό μηχανής Θεός, ό πλοίαρχος κ. Γεώργιος 
Βελλιώτης, άνήρ πατριώτης μέ όλην τήν σημασίαν καί τόν παραλαμβάνει 
μαζή του». Είναι πάντα εύχάριστη καί καμιά φορά δέν γίνεται κουραστική. 
’Αντίθετα, μέ τίς εύστοχες παρομοιώσεις της, προκαλεΐ προσοχή κι ένδιαφέ- 
ρον γύρω άπό τά νοήματα: «Ό Σύλλογος πρέπει νά γίνη κουνούπι καί αν 
μηδέν κατορθώση, άς μήν τούς άφήση τούλάχιστον νά κοιμηθούν».

Ή μαρτυρία των έπιστολών συμπληρώνεται άπό ένα φωτογραφικό τεκμή
ριο. 'Η δημοσιευόμενη φωτογραφία θά μπορούσε νά τιτλοφορηθεί: «Οί ξε
ριζωμένοι τής Βιθυνίας ξανασμίγουν».

Τό καλοκαίρι τοΰ 1934 σ’ ένα έξοχικό καφενεδάκι στο δάσος τού Μαρου- 
σιοΰ ξανάσμιγαν μερικοί ξεριζωμένοι νοσταλγοί τής χαμένης πατρίδας τους. 
Στή φωτογραφία έμφανίζεται πρώτος άπό τά άριστερά ό Πασχάλης Δ. Πα- 
σχαλίδης, «ό μικρός Πασχάλης Δ. Πασχαλίδης» όπως τόν άποκαλεΐ ό Γεώρ
γιος Πασχαλίδης στήν έπιστολή τής 31ης Αύγούστου τοΰ 1898. Τό 1915, 
όταν τέλειωσε τίς δεύτερες σπουδές του στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, δέν 
μπόρεσε νά ξαναγυρίσει στή Βιθυνία. Δέν τοΰ τό έπιτρέψανε τά μέτρα έκ- 
τουρκισμοΰ τής Μ. ’Ασίας, πού είχαν άρχίσει νά έφαρμόζουν οί Νεότουρκοι.

Πήρε άπό τότε τό δρόμο τοΰ ξεριζωμοΰ καταφεύοντας στήν Κύπρο, όπου 
βρήκε θέση διευθυντή στό Ήμιγυμνάσιο καί άργότερα στό Γυμνάσιο τής 
Πάφου. Τό καλοκαίρι τοΰ 1934 ήρθε στήν ’Αθήνα νά δει τούς λίγους συγγε
νείς του, πού τοΰ άπόμειναν υστέρα άπό τήν σχεδόν ολοκληρωτική έξόντω- 
ση τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού τοΰ Χουδιοΰ άπό τούς τούρκους άντάρτες, 
τούς τσέτες, τό 1920.

Δίπλα του, στή φωτογραφία, κάθεται ό Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Ή 
κόρη τοΰ Θεόφιλου, πού χάθηκε τότε στή σφαγή, ήταν παντρεμένη μέ τόν 
άδελφό τοΰ Πασχάλη Δ. Πασχαλίδη, Γιώργο, πού χάθηκε κι αύτός τότε 
έπιστρατευμένος άπό τούς Τούρκους στά καταναγκαστικά τάγματα έργασί- 
ας. Ό Θεόφιλος Παπαδόπουλος ήταν ό διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής 
τοΰ Χουδιοΰ, «ό δάσκαλος» όπως τόν έλεγαν όλοι στό Χουδί. Σώθηκε άπό τή 
σφαγή φεύγοντας τή νύκτα τής προηγούμενης μέρας, ειδοποιημένος άπό 
Τούρκους φίλους του. Περπατώντας έφτασε στις άκτές τής Προποντίδας κι 
άπ’ έκεΐ πέρασε μέ βάρκα στήν Πόλη. 'Ύστερα άπό τήν ανταλλαγή τών 
πληθυσμών έγκαταστάθηκε στό Μαρούσι. Ζοΰσε σέ μιά προσφυγική παράγ- 
κα κι έκανε ιδιαίτερα μαθήματα17.

17. Γιά τούς ξεριζωμένους αυτούς Έλληνες τής Βιθυνίας καί τήν καταστροφή τής πατρίδας.
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Δίπλα στον Θεόφιλο είναι ή Μάγδα, ή κόρη τοΰ Πασχάλη Πασχαλίδη, 
πού τήν έφερε μαζί του από την Κύπρο, νά την γνωρίσει στους συγγενείς 
τους. 'Ύστερα είναι ό Γεώργιος Πασχαλίδης, ό συγγραφέας των επιστολών, 
πού είχε εγκατασταθεί τότε κι αύτός στό Μαρούσι. 'Ο τελευταίος δεξιά είναι 
ό ’Ιωάννης (Γιάγκος) Πασχαλίδης, γιος τοΰ “Ανθιμου Πασχαλίδη, τοΰ με
γαλύτερου αδελφού τοΰ Πασχάλη Δ. Πασχαλίδη. Ό “Ανθιμος είχε μετα
ξουργείο στό Χουδί. Οί τσέτες τόν έσφαξαν στη μέση τής άγοράς τοΰ Χου- 
διοΰ, έπειδή δέν είχε μαζί του νά τούς δώσει τά χρήματα πού τοΰ ζήτησαν. Ό 
Γιάγκος σώθηκε, γιατί μαζί μέ τή μητέρα του καί τήν αδελφή του βρίσκον
ταν στήν Πόλη. Σπούδαζαν εκεί. Ή άδελφή του πέθανε άπό επιδημίες πού 
ξέσπασαν τότε κι αύτός μέ τή μητέρα του ήρθαν στήν Κύπρο, κοντά στό θείο 
του Πασχάλη Δ. Πασχαλίδη. Ό Γιάγκος είχε τελειώσει τή Μεγάλη τοΰ 
Γένους Σχολή στήν Πόλη καί διορίστηκε πρώτα καθηγητής στό Γυμνάσιο 
τής Πάφου κι υστέρα διευθυντής στήν Εμπορική Σχολή Πεδουλά, πού είχε 
ιδρυθεί τότε. Στις αγγελίες πού δημοσίευε στις εφημερίδες για τή λειτουργία 
τής σχολής, κοντά στήν άλλη προσφερόμενη πολύμορφη μόρφωση, τόνιζε 
μιά ιδιαίτερη προσφορά τής σχολής: Ή σχολή καταπολεμούσε «άγρίως τάς 
τήν νήσον λυμαινομένας καί επικινδύνους διά τήν εθνικήν καί θρησκευτι
κήν όντότητά της ξένας σχολάς»* 18. Είχε μεταφέρει στήν Κύπρο τό πνεΰμα 
τοΰ άλύτρωτου 'Έλληνα, πού είχε έκφράσει καί ό Γεώργιος Πασχαλίδης 
στήν επιστολή του στις 28 Μαΐου 1903 γύρω άπό τόν προορισμό τής παιδεί
ας στον άλύτρωτο ελληνισμό. Δέν είχε σημασία ότι ή Κύπρος ήταν κάτω 
άπό αγγλική διακυβέρνηση. Ή σκλαβιά κι ή αποκοπή άπό τήν 'Ελλάδα 
ήταν τά κριτήρια πού καθόριζαν τήν πίστη καί τις ένέργειες τών άλύτρωτων 
σέ όποιο σκλαβωμένο κομμάτι τοΰ έλληνισμοΰ. Ό Γιάγκος Πασχαλίδης, 
συνεπής στό πνεΰμα αύτό, πήρε μέρος στήν εξέγερση τής Κύπρου τό 1931 
καί πλήρωσε μέ τήν έξορία τό άπόθεμα τοΰ πατριωτισμοΰ καί τής αγάπης 
τής έλευθερίας πού είχε μέσα του. Κατέφυγε τότε στήν ’Αθήνα κι εργάστηκε 
ώς δικηγόρος. Είχε πάρει μέ άλληλογραφία δίπλωμα νομικών La Salle19. Tò

τους βλ. τις μαρτυρίες τοΰ Θεόφιλου Παπαδόπουλου (1854-1958) καί τής έγγονής του Κυριακί- 
τσας Δασκαλάκη (1911-1990) στήν έκδοση τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,'// Έξοδος, 
τ. A ’ : Μαρτυρίες άπό τις επαρχίες των δυτικών παραλίων τής Μικρασίας, έπιμ. Φ. Δ. Άποστο- 
λόπουλου, ’Αθήνα 1980, σσ. 325-333. Βλ. έπίσης Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Συμβολή στή 
μελέτη τής Μικρασιατικής τραγωδίας. Τεκμήρια τής καταστροφής τοΰ ελληνισμού τής Βιθυνί
ας», Μικρασιατικά Χρονικά,τ. ΙΕ' (1972), σσ. 372-398, ιδίως σσ. 386-391. Βιογραφικά στοιχεία 
για τούς πληροφορητές βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών / ’Αρχείο Ύλικοϋ Προφορικής 
Παράδοσης / Βιθυνία / Φάκ. 39: Χουδί, δελτία πληροφορητών.

18. Βλ. τήν ’Αγγελία για τήν Τετρατάξιο Πρακτική Σχολή Πεδουλά στήν έφημερίδα Πάφος, 
4 Σεπτεμβρίου 1931.

19. La Salle Extension University στό Σικάγο τών ΗΠΑ. Τά «extension universities» στήν 
’Αμερική ήταν εκπαιδευτικά ιδρύματα πού παρείχαν τίτλους σπουδών μέ άλληλογραφία σε 
εργαζομένους πού δέν μπορούσαν νά παρακολουθήσουν τό κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.
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1934 φιλοξενούμενος στο σπίτι τοϋ Γιώργου Πασχαλίδη στο Μαρούσι έσμι
ξε κι αύτός με τούς άλλους ξεριζωμένους τής Βιθυνίας να μιλήσουν για τον 
πόνο τους καί τα χαμένα όνειρά τους.

Α'
Γ 28 άρ. πρωτ. 866

Έν Κωνσταντινουπόλει τή 4η Αύγουστον 1898 
Σεβαστέ μοι φίλε κ. Μ. Εύαγγελίδη 

Εις ’Αθήνας
Ώς έγραφον ύμϊν εν τή προηγουμένη μου, έπήγα εις Κέϋβεν (Όρτάκιοϊ 

καί Χουδί) την παρελθοΰσαν εβδομάδα, οπού καί έμεινα επί έφθήμερον, 
υπότροφον διά τον Σύλλογον ημών ώς τον καταλληλότατον ευρομεν — εΰ- 
ρομεν τον νέον Πασχάλην Δ. Πασχαλίδην δεκατετραετή, λίαν επιμελή καί 
καθ’ όλα άξιονμη σάς σκανδαλίση δέ ποσώς ή επωνυμία του επί ιδιοτέλεια 
καί ύποθέσωσι τά αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου 
ότι ούτως ή θέλησα τάχα νά σπουδάσω κανένα συγγενή μου. Ό νέος εϊνε 
ορφανός πατρός, πτωχότατος δέ, διότι του πατρός του άποθανόντος άπασα ή πε
ριουσία του κατεσχέθη υπό τών πιστωτών τόσφ δέ εϊνε πτωχόν καί τόσφ 
άξιον ύποστηρίξεως διά την καλήν του διαγωγήν έν τή Σχολή, έν ή έδιδάχθη 
καί επιμέλειαν ώστε ή κοινότης Χουδίου θέλουσα νά υποστήριξή τό παιδί αυ
τό καί νά μή χαθή, μέχρις ου εύρίσκετο κανείς τρόπος διά νά σπουδάση, τό 
είχε παραλάβει εις τήν ’Αστικήν Σχολήν ώς υποβοηθάν εν έτησίω μισθώ 500 
γροσίων, ϊνα διδάσκον διδάσκηται, διότι άλλος τρόπος δεν υπήρχε, διά νά 
έξακολουθή τά μαθήματά του. Έξ Όρτάκιοϊ ουδείς κατάλληλος, διότι ένε
κα κομματικών λόγων τά σχολεία των εϊνε εις έλεεινήν καί άθλίαν κατάστα- 
σιν μή έπιδεχομένην περιγραφήν, καί όμως έχουν εισόδημα περί τάς 500 
λίρας έτησίως. είναι άληθές όμως άφ ’ ετέρου, ότι ένεκα τής μεγάλης πενίας, 
ήτιςμαστίζει τούς κατοίκους άμφοτέρων τούτων τών κοινοτήτων, τά εισοδή
ματα σχεδόν δεν είσπράττονται τακτικώς από τριετίας καί επέκεινα καί 
έλαττοΰνται κατ’ άναλογίαν. άλλως τής άποστάσεως τών δύο κωμοπόλεων 
οΰσης άσημάντου, εϊς εύπαίδευτος κληρικός δύναται νά έξαρκέση καί διά τάς 
δύο, όσον άφορά τό κήρυγμα τού Θείου λόγου: οί ιερείς τού Όρτάκιοϊ εινε 
τρεις τόν άριθμόν, έξ ών ό μεν εϊνε πρώην χαλβατζής, ό β ' μπακάλης, καί ό 
γ ' μπαλωματής παπουτσιών οί τού Χουδίου δύο, ών ό μεν βομβυκοτρόφος, ό 
δέ μυλωθρός, άπαντες άγράμματοι καί μή γνωρίζοντες τήν Ελληνικήν. Ευ
κόλως λοιπόν εννοείτε πόσον τό τοιοΰτον επιδρά επί τού άπλοϋ λαού. Οί 
άνθρωποι τοϋ λαού καί αύτοί οί γνωρίζοντες τήν Ελληνικήν άποφεύγουσιν 
νά τήν όμιλώσιν εις μέρη όπου ούτε οί παπάδες δεν τήν ομιλούν, κλπ.

Ό, τι εύχάριστον εϊδον εϊς τό ταξείδιόν μου εϊνε τό A δα Παζάρ. ώς 
έλεγον αυτόθι, έν τινι διαλέξει μου προ πενταετίας, άπό τουρκοφώνων οί
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έλληνόπαιδες έγιναν ελληνόφωνοι. Οί κάτω των 15 ετών παϊδες άρρενες καί 
θήλεις ανεξαιρέτως όμιλοΰσι γενικώς την ελληνικήν ώς μητρικήν εν τε τή 
σχολή, τώ οϊκω καί τή αγορά, τό ζήτημα τής γλώσσης είνε πλέονλελυμένον 
όριστικώς. ευτυχώς είνε ελληνόφωνοι οί κάτοικοι του Άδά Παζάρ καί τούτο 
εντός μιας καί μόνης Ιόετίας. Εύχηθώμεν ότι θά τό κατορθώσωμεν καί διά τά 
λοιπά χωρία.

Έν προσέχει επιστολή μου πλείονα.
Περιμένω άπάντησίν σας ταχέως.

Σάς άσπάζομαι ήδιστα 
Σάς

Γ. Α. Πασχαλίδης

Β'
Γ 29 άρ. πρωτ. 867

Σεβαστέ μοι φίλε κ. Μ. Εύαγγελίδη 
Εις ’Αθήνας

Τέλος πάντων ιδού άποστέλλω ύμίν τόνμέλλοντα υπότροφον τοϋ Συλλό
γου, τόν μικρόν Πασχάλην Δ. Πασχαλίδηνμε όλα του τά έγγραφα έν τάξει. 
Είνε ολόκληρος ιστορία νά θελήση τις καί δή ’Οθωμανός υπήκοος νά ταξει- 
δεύση διά τό εξωτερικόν ή αύστηρότης έπί τών διαβατηρίων είνε τοιαύτη, 
ώστε δέν περιγράφεται. σχεδόν είπεϊν, χρειάζεται αύτοκρατορικός ίραδές, 
διά ν’ άπέλθη τις εντεύθεν έστω καί δι’ έμπορίαν.Τίνα λοιπόν άπαιτοΰνται 
μέσα διά νά ύπάγη τις δι ’ ’Αθήνας προς σπουδήνάφθονουσών παρ’ ήμϊν τών 
σχολών, ύμεϊς θά είκάσητε ευκόλως, άλλ ’ εάν φέρωνται προσκόμματα καί δή 
εύλογοφανή παρά τής Σ<εβαστής> ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως, ίσως τό 
τοιοΰτον ένμέρει συγχωρεϊται πλήν ή διαγωγή τών έν τώ Έλληνικω Προξε
νεία) είνε ασύγγνωστος καθότι μολονότι παρεκάλεσα έπανειλημμένως καί 
προσωπικώς καί διά προσώπων ίσχυόντων καί δι’ αυτού ετι τού Ζαλόκω- 
στα*, καί έξήγησα τόν σκοπόν δι ’ ον άποστέλλεται εις ’Αθήνας ό νεανίσκος, 
πάλιν οί κύριοι προξενικοί έμειναν άνένδοτοι. δεν εννοούν νά άντιληφθώσι 
κατ’ ούδένα τρόπον τήν άποστολήν των, σαλόνι καί προικοθηρία! ιδού τό 
στάδιόν των καί νά πλουτώσιν εις βάρος τών πτωχευόντων εμπόρων, διαιω- 
νίζοντες τάς δίκας καί κλέπτοντες τό υπόλοιπον τού ενεργητικού τού πτωχεύ- 
σαντος εμπόρου, δι ’ έργασίαν έθνικήν ούτε ιδέαν έχουν. Τά προξενεία όπως 
έργάζονται έν τή δούλη Έλλάδι είνε σχεδόν άχρηστα δι’ αυτό καί ό έξω 
Έλλην αν δέν θά έχαιρεν, άλλά καί δέν θά έλυπεϊτο έπί τή καταργήσει 
αυτών δύνασθε νά κάμητε χρήσιν αυτών εις τούς κύκλους τών πολιτικών 
φίλων σας· ή προξενική υπηρεσία δέν πρέπει ν’ άνατίθηται εις τόν τυχόντα

Πρώτος γραμματέας τής Ελληνικής Πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη.
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δικηγορίσκον, άλλ ’εις άνθρωπον, «άνθρωπον ζητώ» έφώνει άγοράς πληθού- 
σης ό Διογένης καί είχεν δίκαιον.

Ευτυχώς έψάνη από μηχανής Θεός, ό πλοίαρχος τοϋ άτμοπλοίου Κουρ- 
τζή «Μυτιλήνη» κ. Γεώργιος Βελλιώτης άνήρ πατριώτης με δλην την σημα
σίαν καί τον παραλαμβάνει μαζή του. άναχωρεϊεντεύθεν αϋριον την πρωίαν 
καί άμα φθάση εις τον Πειραιά θά τον στείλη εις ’Αθήνας με κανένα υπάλ
ληλον τοϋ άτμοπλοίου. ό νεανίας είνε λίαν ai δήμων, δειλός καί ώς χωριάτης 
δεν έχει την ελευθερίαν ν’άπαντά καί άποκρίνηται μετ’ εύχερείας, πρέπει νά 
ληφθή ύπ’ δψιν δτι μητρική του γλώσσα είναι ή άρμενική καί συνεπώς εν 
άρχή νά τω φανώσιν επιεικείς οί κ. καθηγηταί. Μη γνωρίζων τον κανονι
σμόν τής Ριζαρείου Σχολής, καί τά σχετικά περί άσπρορρούχων στρωμνής 
κλπ. άρθρα δεν τόνέφωδίασαμε τοιαΰτα· αναθέτω ύμϊν τήν φροντίδα ταύτην, 
άγγέλλων ύμϊν δτι προθύμως θά άποστείλω πάσαν διά τοιαύτην ανάγκην 
άπαιτηθησομένην δαπάνην, ό μικρός παϊς έπώλησε πάν ο,τι είχεν εκ κληρο
νομιάς καί έχει εν ποσόν έξ είκοσι πέντε λιρών (τό δλον) παρά τω άδελφω 
μου, ώστε έκ τούτου τού ποσού θ’ άποστείλω ύμϊν τά δαπανηθησόμενα άμα 
γράψητέ μοι.

Διά τά βιβλία τού Συλλόγου σάς έγραψεν ό κ. Παχτϊκος, δστις μεταβάς έν 
άπουσία μου παρά τω κ. Ζαλόκωστα έφρόντισεν δπως γραφή τω Υπουργείο) 
προς παράδοσιν τών βιβλίων τω Συλλόγω. Πιστεύω νά τά έλάβετε.

Έν σχέσει προς τό τηλεγράφημα υμών περί τών διδασκάλων τών άπο- 
στελλομένων εις Κερασοΰντα σάς έγραψα ήδη διά ταχυδρομικού δελταρίου, 
μετέβην δηλαδή έπί τού άτμοπλοίου Πανταλέοντος άμα τή ένταύθα άφίξει 
του, πλήν δεν εύρον ουδένα τοιοΰτον. δεν έκρινα άναγκαϊον νά σάς τηλε
γραφήσω προ τής άφίξεως τού άτμοπλοίου, διότι δεν είχον ν’ άπαντήσω τι. 
ώσαύτως καί μετά τήν άφιξιν τού άτμοπλοίου, άλλωστε σημειώ ύμϊν δτι μετά 
τήνέπίδ οσιντοΰ τηλεγραφήματος υμών με είχον υπό άστυνομικήν έπιτήρη- 
σινέπί τινας ημέρας, διό καί έφοβήθην ν’ άπαντήσω τηλεγραφικώς. διερχό- 
μεθα κρίσιμους ημέρας, έπιβλεπόμεθα, φοβούμεθα καί τήν σκιάν μας, ό θεός 
ϊλεως.

Προς ησυχίαν μου άμα τή αίσια άφίξει τού νέου σάς παρακαλώ νά με 
γρά ψητέ.

’Εσωκλείω ύμϊν τά έγγραφα, προτιμήσας νά τ’ άποστείλω ταχυδρομικώς, 
φοβούμενος μή άπολέση αυτά ο μικρός.

Θερμώς έκφράζων ύμϊν τάς ευχαριστήσεις τής κοινότητος Χουδίου, πα
ρακαλώ δπως δεχθήτε καί τήν έκφρασιν τής βαθείας αύτών ευγνωμοσύνης 

άνευ ετέρου τό γε νύν άσπάζομαί σε ήδιστα.
Σάς

Γ. Πασχαλίδης
Έν Κωνσταντινουπόλει τή 31η Αύγούστου 1898
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Γ'
Γ 35 άρ. πρωτ. 987

Σεβαστέ καί άγαπητέ μοι κ. Μ. Εύαγγελίδη 
Εις ’Αθήνας

Την υπό ήμ. 20 λήξαντος φιλικήν σας επιστολήν ελαβον καί ύπερευχα- 
ριστήθην δι ’ δσα φρονείτε καλά καί συν ύμΐν οί εν τή Σχολή περί του μικρού 
Πασχαλίδου· ο, τι όμως εμαθον παρ ’ εκείνου, άφικομένου χθες την πρωίαν εν 
σχέσει προς τούς υποτρόφους του Μικρασιατικού Συλλόγου, τούς άποφοιτή- 
σαντας ήδη έκ τής Σχολής, με ηυχαρίστησεν ετι μάλλον καί με συνεκίνησε 
μέχρι δακρύων. Νά άριστεύωσι καί νά βραβεύωνται διά του μοναδικού βρα
βείου επί δύο συνεχή έτη Μικρασιάται νέοι, τούτο καί παρήγορον είνε δι ’ 
ή μάς πολύ καί κολακευτικόν έν γένει διά τούς Μικρασιάτας, εγκαλλώπισμα 
δε καί στέφανος άΐδιος τής κεφαλής υμών καί καύχημα Ιδιαιτέρως ύμέτερον, 
καθόσον ού μόνον είσθε ή κεφαλή καί ή καρδία καί τά νεύρα καί οί οφθαλ
μοί αύτού τού Συλλόγου, ό'στις αν ευ υμών άπό πολλοΰ δεν θά ύφίστατο, άλλά 
καί διότι κυρίως ή άρίστευσις τών νέων τούτων οφείλεται εις τήν διηνεκή 
ύμετέραν έπαγρύπνησιν επί τε του ήθους καί τής έπιμελείας τών έν λόγω 
νέων. Άποχωροΰντες έκ τής σχολής καί άποκομίζοντες σύν τοΐς ύψηλοϊς 
διδάγμασι καί τάς ύμετέρας πολυτιμοτάτας συμβουλάς Ιδία δέ υπόδειγμα τού 
μέλλοντος βίου καί τής μελλούσης αυτών δράσεως εχοντες τον βίον καί τήν 
πολιτείαν καί τήν δράσιν υμών δέν δύνανται παρά νά ώσι χρήσιμοι τή καθό
λου πατρίδι. Πολλάκις συζητούντες ενταύθα έν κύκλω φίλων εύ φρονούντων 
περί τής σαπρίας τών καθ’ ημάς έν τούτω μόνω όμοφωνοΰμεν: ότι αν ύπήρ- 
χον έν Τουρκία πεντήκοντα μόνον μαθηταί τού Μαργαρίτου (ήτοι τής Σχο
λής του, δπως λέγομεν ημείς) καί έπί κεφαλής αύτών εϊς Πατριάρχης ό 
Μαργαρίτης, τά καθ’ ημάς θά παρουσίαζον δψιν φαιδροτάτην, iva μή τι 
άλλο ειπωμεν. Άλλ ’ άφοΰ άλλως έδοξε καί δοκεϊ τω Παναγάθω οίκτείροντες 
τούς διέποντας ημάς άρκούμεθα εις το νά έλπίζωμεν φρονούν τες δτι καί 
τούτο μέγα καλόν δι ’ ημάς δτι υπάρχει εϊς Μαργαρίτης Εύαγγελίδης καί τό 
θαυμαστότατον καί ύπερήδιστον εϊνε καί φίλος καί προστάτης ήμών.

’Εάν λοιπόν τοιαύτη εϊνε ή περί ήμών γνώμη τών ένταΰθα φίλων καί 
λατρευτών σου, θά έννοήσης ευκόλως όποια ύπήρξεν ή χαρά καί άγαλλίασις 
αύτών, δτε ήκουσαν τήν εύφρόσυνον εΐδησιν τών αρραβώνων σου μετά τής 
έξαιρέτου δεσποινίδος Ρωκά, ήνέπειδή εϊχονευτυχήσει νά γνωρίσω έν Άθή- 
ναις ών καί κατά πάντα αξίαν σου θεωρών ώς άλλην φιλοσοφούσαν καρδίαν 
καί τον κόσμον τούτον βλέπουσαν έκ τής αυτής άπόψεως οί'ας καί σύ, χοί
ρων έβόησα: εύρεν ό Φίλιππος τόνΝαθαναήλ, άκαταλλήλως δλως παρωδών 
τούτο, άλλά τί νά κάμω; Αυτό ήλθεν έπί τής γλώσσης μου τήν στιγμήν καθ’ 
ήν άνήγγειλεν ήμϊν τούτο ό αγαπητός Κούζος.

Σφίγγω λοιπόν τάςχεϊρας άμφοτέρων μετά παλμών χαράς άνεκφράστου 
καί δακρύων εις τούς οφθαλμούς (δέν λέγω υπερβολήν, διότι δακρύω τήν
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στιγμήν ταύτην) καί εύχομαι καί εύχομαι μαργαρίτας νά εχωμεν πολλούς 
μετ’ ού πολύ.

Δεν συνεχίζω πλέον, διότι δεν είμαι κύριος τού καλάμου μου καί έλησμό- 
νησα αν είχόν τι νά γράψω.

Σάς άσπάζομαι ήδιστα 
δλως ύμέτερος 

Γ. Π. Πασχαλίδης
Έν Κωνσταντινουπόλει τη 5 ’Ιουλίου 1899

Φίλτατε συμπολϊτα καί σεβαστέ φίλε κ. Μ. Εύαγγελίδη,
Εις τούς ένταΰθα φίλους καί λατρευτός σου, ώς καλώς λέγει ό κοινός 

φίλος κ. Γ. Πασχαλίδης άνήκων άναμφιβόλως καί έγώ, καθήκον απαραίτη
τον, νομίζω, νά σοί συγχαρώ έκ καρδίας διά τούς άρραβώνας σου μετά τής 
άξιολόγου καί σοβαρός, ώς με διαβεβαιοΐ ό ισάδελφός μου Γ. Κοΰζος, Δε- 
σποινίδος Ρωκά, προς ήνώς ήμετέραν προσφιλή συμπολίτιδα, παρακαλώ, νά 
προσφέρης τά ειλικρινή συγχαρητήρια καί τά σέβη έμοΰ τε καί τής συζύγου 
μου μετά τής ευχής, όπως ώς τάχιον άξιωθώμεν νά σφίγξωμεν έκ τού πλησί
ον άμφοτέρων υμών τάς χεΐρας.

Δέχθητε μετά τών συγχαρητηρίων μου καί τάς 
έγκαρδίους προσρήσεις μου 

Σάς
; (ύπογραφή δυσανάγνωστη)

Προσθήκη δευτέρα
Σήμερον τή πρωία ή Σοφία μοι έλεγεν δτι περίεργος καί παράδοξος είνε ή 
σιωπή τού κ. Μαργαρίτου.

Τά αύτά κάγώ διά τής γραφίδος σοι επαναλαμβάνω, άπορών διότι δεν 
άπήντησας άκόμη εις τήν άπό μηνάς περίπου σταλεϊσαν έπιστολήν μου. 
Μήπως δεν έλαβες αυτήν; Μήπως ό καύσων σ’ εμποδίζει νά κοπιάζης περισ
σότερον; Τί γίνεται ή Πλειάς; Τί ό Αισχύλος μου; Π διεύθυνσις τής Πλειά- 
δος πώς έννοεϊ νά διανέμη ένταΰθα τά φυλλάδια;

Έγινε φροντίς νά εύρεθή τό περί Κυζίκου χειρόγραφόν μου;
Τάς προσρήσεις μου τή μνηστή σου. Πότε έχομεν γάμον;

Ό σός 
Δ.Γ.Μ.
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Δ'
Γ 70

Έν Κωνσταντινουπόλει 28 Μαΐου 1903
Σεβαστέ μοι κ. Εύαγγελίδη

Προχθές έλαβον πάντα τά έπισταλέντα μοι έγγραφα του Συλλόγου, ών τά 
προς τον κ. Πασχαλίδην, ’Αδελφότητα «’Ορθοδοξία» καί κοινότητα Χουδί
ου έστειλα χθες ταχυδρομικός.

Έλυπήθην πολύ, διότι διά την ορφανήν μεν άλλ’ επιμελή νεάνιδα ούδέν 
κατωρθώθη διά τό Άρσάκειον. Κατόπιν των έν Μακεδονία βουλγαρικών 
γεγονότων καί ένεργειών έπερίμενον πατριωτικοτέρας σκέψεις άπό τούς κυ
ρίους Συμβούλους, τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας. Άλλα φαίνεται ότι οί 
κύριοι ούτοι άγρόν ήγόρασαν. Με τό ποσόν των 70 δραχμών ήδυνάμεθα 
βεβαίως καί εις τό ένταΰθα Ζάππειον νά είσαγάγωμεν τήν ορφανήν νέαν. 
Άλλ à τότε ούδέν θά έχρεωστοΰμεν εις τήν δήθεν γενναιοδωρίαν τών κυρίων 
συμβούλων. Ή ιδιαιτέρα πατρίς μου έχει άπόλυτον άνάγκην, 3-4 νηπιαγω
γείων εις διαφόρους κεντρικάς συνοικίας αυτής, άλλά στερείται τών προς 
τούτο μέσων. Καί αν λοιπόν υπήρχε γενναιόδωρος τις ομογενής ή καί ομο
γενείς συμπατριώται τό χρήμα αύτών θά συνιστώμεν θερμώς προς ϊδρυσιν 
νηπιαγωγείων. Αλλά δυστυχώς σπανίζουσι ή καί δέν υπάρχουν καθόλου 
τοιοΰτοι συμπολϊται, έδει λοιπόν έν τοιαύτη περιπτώσει νά εϊχομεν τήν 
πρόθυμον άρωγήν τού Αρσάκειου, άλλά δυστυχώς φαίνεται ότι άπό τάς 
κεφαλάς τών διεπόντων έλλείπει τό γενικόν έθνικόν πνεύμα. Προς θεού μή 
τούς άφήνετε ήσύχους, κρούσατε τάς θύρας των όσον ήμπορείτε ισχυρά διά 
τάς άπολύτους έκπαιδευτικάς άνάγκας τής Μικράς μας Ασίας. Είνε έγκλη- 
ματική ή έθνική άπάθεια αύτών τών άνθρώπων. Ό Σύλλογος πρέπει νά γίνη 
κουνούπι καί αν μηδέν κατορθώση, ας μήν τούς άφήση τούλάχιστον νά 
κοιμηθούν. Λέν ήμπορείτε νά φαντασθήτεμέ τί πόνον γράφω τάς όλίγαςμου 
ταύτας γραμμάς, όταν άναλογίζωμαι τάς φοβεράς έπί πατριωτικής γής διε- 
νεργουμένας κατακτήσεις τών ξένων σχολών καί θρησκευτικών προπαγαν- 
δών καί τήνάναλγησίαν καί άδιαφορίανάφ’ετέρου τώνέλλήνων πατριωτών 
τής έλευθέρας 'Ελλάδος.

Προς Θεού! κεντήσατέ τους καί μή τούς άφήνετε νά κοιμηθούν. Αιδάξατέ 
τους νά σεβασθούν τά 4 εκατομμύρια τών ξενοφώνων ορθοδόξων έλλήνων 
τής Μικρός μας Ασίας. Ούτε όπλα ζητούμεν παρ’ αύτών, ούτε φυσίγγια, 
ούτε πλοία καί πολεμικά σκάφη προς ύπεράσπισίνμας, άλλ’ούτε καί αφειδή 
χρήματα· άλλ ’ άπλούστατα ζητούμεν μερικούς ξενοφώνους νέους καί νεάνι- 
δας νά φιλοξενώσιν ούχί εις τά ιδιωτικά των σπίτια, άλλά εις τά εύαγή 
έκπαιδευτικά καθιδρύματα, τά όποια προς έθνικούς άνίδρυσαν σκοπούς φι- 
λογενή τέκνα τής Μεγάλης Πατρίδος. Ό Σύλλογος λοιπόν μέ όλας τάς 
δυνάμεις τών πνευμόνων του ας διαμαρτυρηθή διά τήν έγκληματικήν απά
θειαν καί άναλγησίαν τών διεπόντων τά έθνικά ταύτα καθιδρύματα, τά όποια 
τόσον στενά καί μέ τόσον τοπικόν χρώμα περιέβαλον μικρόνοες πατριώται.
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Με ηύχαρίστησε πολύ ή εΐδησις, δτι ό εκ Χουδίου υπότροφος Πασχαλί- 
δης θά διαπρέψη εφέτος, έχομεν την εύχάριστον είδη σι ν νά σάς άναγγείλω- 
μεν, δτι καί εν τη κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή υπότροφοι δύο συμπατρι- 
ώται μου διακρίνονται διά τήν επιμέλειαν καί χρηστότητα μεταξύ των πολ
λών συμμαθητών των.

Έγκλείστως ευρίσκετε καί μίαν άλληλογραφίαν μου διά τά σχολεία τής 
πατρίδος μου Όρτάκιοϊ.

Νΰν δτι ai ελληνοτουρκικοί έν γένει σχέσεις εύρίσκονται εις τόσην ευά
ρεστο ν κατάστασιν έπίκαιρον θεωρώ τήν στιγμήν, όπως ό Σύλλογος έντείνη 
έλευθεριώτερον τάς δυνάμεις του. Τοιαύτην καλήν εύκαιρίαν δέν θά έπιτύ- 
χωμεν καί άλλην. Πρέπει νά διαδοθή εις τούς τουρκικούς προ πάντων κύ
κλους, καταπολεμοΰντες τάς ξένας προπαγάνδας ου μόνον εαυτούς περισώ- 
ζομεν άλλα έξυπηρετούμεν καί αυτά τά άληθή συμφέροντα τής Τουρκίας. 
Ύπό τοιαύτην πολύ περιωρισμένην, έννοεϊται, καί στενήν έννοιαν έπειρά- 
θην νά γράψω κάτι τι εις τόν «Ταχυδρόμον» άλλα τό οξυδερκές βλέμμα τού 
άθλιου λογοκριτοΰ διέκρινε καί διά τούτο άπηγορεύθη ή δημοσίευσις. Εις τά 
φύλλα δμως τών ’Αθηνών πρέπει συχνά νά γράφωνται τοιαύτα άρθρα.

Είμαι βεβαιότατος, δτι άρίστην έντύπωσιν θά διεγείρωσιν τά διά τήν 
Βιθυνίαν έγγραφα τού Συλλόγου.

Πειρώμεθα τόν έλληνισμόν τής Μ. ’Ασίας νά καταδείξωμεν καί διά τών 
δημοτικών αυτής τραγουδίων. Εις τούς γνωστούς μοι μουσικούς κύκλους τού 
Μονάχου έπεμψα καί θά πέμψω μεγάλης ιστορικής σημασίας άσματα ου 
μόνον έλληνιστί άδόμενα, άλλά καί τουρκιστί έν ελληνική δμως έννοια. 
Αλλά περί τούτου ές άλλοτε.

Χαίρετε μοι!
"Ολως ύμέτερος 

Γεώργιος Πασχαλίδης
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