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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥ (ΓΕΥΓΕΛΗ) 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

1. Ή Ιστορική έρευνα τής χρονικής περιόδου, πού παρεμβάλλεται άνάμεσα στο συ
νέδριο τοδ Βερολίνου ώς τό κίνημα των Νεοτούρκων (1878-1908), άντιμετωπίζει άκόμη 
πολλά κενά για τή μελέτη τής Ιστορικής έξέλιξης τοΟ χώρου τής «Μείζονος» Μακεδονί
ας, μέ τήν εύρεία της βέβαια γεωγραφική έννοια, ή όποία περιλαμβάνει σήμερα περιοχές 
τής έλληνικής, τής σερβικής καί τής βουλγαρικής Μακεδονίας. ’Ιδιαίτερα αισθητή είναι 
ή άπουσία μιας συγκροτημένης συνθετικής έργασίας, βασισμένης στά διάσπαρτα άρχει- 
ακά δεδομένα, ή όποία θά άναφέρεται στούς έθνικούς αγώνες τοδ έλληνισμοδ τής Βόρει
ας Μακεδονίας κατά τήν κρίσιμη φάση τοδ μακεδονικοδ άγώνα (1904-1907)1. Βρισκόμα
στε όμως άκόμη στό άρχικό καί στό τόσο έπίπονο στάδιο τής συλλογής τών άρχειακών 
πηγών, κυρίως άπομνημονευμάτων τών μαχητών τοδ μακεδονικοδ αγώνα, οί όποιοι δια
δραμάτισαν σημαντικό ρόλο κατά τήν έποχή έκείνη2 3 *.

Στήν παρούσα έργασία ή έρευνητική προσπάθεια τοδ συγγραφέα άποβλέπει νά πα
ρουσιάσει στήν ιστορική έπιστήμη τήν έθνική προσφορά δύο Ελλήνων λογίων τής Βό
ρειας Μακεδονίας, τοδ Ίωάννου Ξανθοδ, δάσκαλου άπό τή Γευγελή, συγγραφέα τής γνω
στής μελέτης «Ιστορία τής Γευγελής καί έθνική δράσις τών κατοίκων αύτής καί τών πέ- 
ριξ χωρίων», πού έκδόθηκε στή Θεσσαλονίκη στά 1954, καί τοδ γυμνασιάρχη ’Αλέξαν
δρου Ζουμετίκου άπό τό Μοναστήρι, οί όποιοι συνέβαλαν καί αύτοί κατά τό μέρος τους 
στή νικηφόρα έκβαση τοδ μακεδονικοδ άγώνα. Οί άγώνες τους άρχισαν ήδη άπό τά τέλη 
τοδ 19ου αίώνα, όταν είχε κορυφωθεϊ σέ όλόκληρο τό μακεδονικό χώρο ή ένταση τών ξέ
νων προπαγανδών, πού άπειλοδσε τό καθεστώς τοδ έλληνισμοδ8. Τό γεγονός άκόμη ότι

1. Άπό τήν άποψη αύτή, οάν μιά πρώτη καί πολύ άξιόλογη προσπάθεια πρέπει νά 
θεωρηθεί ή πολύτιμη μελέτη τού καθηγητή Douglas D ak i n, The Greek Struggle in 
Macedonia 1897-1913, Thessaloniki 1966. ’Εξίσου σημαντική γιά τήν έξιστόρηση τοδ μα
κεδονικού άγώνα είναι καί ή μελέτη τοδ Παύλου Λ. Τσάμη, Μακεδονικός ’Αγών, 
Θεσσαλονίκη 1975. 'Ορισμένες ειδήσεις άντλοϋμε έπίσης άπό τήν έργασία τοδ Γεωρ
γίου Μόδη, Ό Μακεδονικός ’Αγών καί ή Νεώτερη Μακεδονική Ιστορία, Θεσσα
λονίκη 1950.

2. Πολύτιμη πηγή γιά τή συγγραφή τοδ μακεδονικού άγώνα άποτελοϋν τά μέχρι σή
μερα δημοσιευμένα άπομνημονεύματα τών μακεδονομάχων (βλ. σχετική μνεία τους στοδ 
Κωνσταντίνου Άπ. Βακαλόπουλου, ’Ανέκδοτο μητρώο τών μαχητών τοδ 
μακεδονικοδ άγώνα, «Μακεδονικά» 19(1979) 40-91, καθώς καί τά διάφορα μητρώα, πού πε
ριέχουν λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία γιά καθένα άπ’ αύτούς. Βλ. Κ. Άπ. Β α κ α- 
λόπουλου, έ.ά., σ. 41, ύποσ. 1).

3. Βλ. άναλυτικά στοδ Νικολάου Βλάχου, Τό Μακεδονικόν ώς φάσις τοδ
’Ανατολικού Ζητήματος (1878-1908), 'Αθήναι 1935, σ. 5 κ.έ.
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καί οί δύο Έλληνες άγωνιστές, όπως καί πολλοί άλλοι, προέρχονται άπό διαφορετικές 
γεωγραφικές περιφέρειες, οί όποιες δέν ύπάγονται σήμερα μέσα στά όρια τοϋ έλληνικοΟ 
κράτους, άλλα άποτελούσαν ώς τίς άρχές τού αίώνα ζωτικές έστίες τοΰ έλληνισμοϋ, όπου 
διαδραματίστηκαν οί κρισιμότερες φάσεις τοΰ μακεδονικοΟ άγώνα, καθιστά άκόμη περισ
σότερο έπιτακτική τήν άνάγκη γιά τήν παρουσίαση των έθνικών ύπηρεσιών τους μέ βάση 
τίς ένδιαφέρουσες γραπτές μαρτυρίες τους1, πού παρέμεναν μέχρι σήμερα άνεκμετάλλευ- 
τες στά ’Αρχεία τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου2.

2. Πριν όμως προχωρήσω στήν έκτίμηση τής έθνικής προσφοράς των δύο Ελλήνων 
λογίων τής Βόρειας Μακεδονίας, θά πρέπει να έπισημάνω τό σημαντικότατο ρόλο, πού 
διαδραμάτισαν οί Έλληνες έκπαιδευτικοί, στή μακεδονική υπόθεση, ήδη μετά τό 1878, ό
πως στήν περίπτωση αύτή, ό Ί. Ξανθός καί ό Άλ. Ζουμετίκος. Πραγματικά έλάχιστοι άπ’ 
αύτούς περιορίστηκαν στά τυπικά σχολικά τους καθήκοντα. Οί Έλληνες δάσκαλοι άπο- 
τέλεσαν τούς πρωταρχικούς πυρήνες τής έθνικής άντίστασης κατά τήν τουρκοκρατία σ’ 
όλόκληρο τό μακεδονικό χώρο. Έτσι καί ό ’Ιωάννης Ξανθός, παράλληλα μέ τή διδασκα
λική του ύπηρεσία, διετέλεσε πράκτορας γ' τάξεως τής Φιλικής Εταιρείας τής Γευγελής, 
ή όποία Ιδρύθηκε άπό τόν Χρηστ. Δέλλιου ή Ζαχαροπλάστη3, καί συμπεριέλαβε πολυά
ριθμα μέλη, μετέφερε έμπιστευτικά έγγραφα καί έκρυψε πολλές φορές άρχηγούς τών έλ- 
ληνικών άνταρτικών ομάδων κατά τό μακεδονικό αγώνα4.

’Ανάλογες σέ σπουδαιότητα έθνικές ύπηρεσίες πρόσφερε ό γυμνασιάρχης τού Μο
ναστηριού ’Αλ. Ζουμετίκος5, ό όποιος έλαβε μέρος στό γνωστό έπαναστατικό κίνημα τών 
Πηχεωνικών, πού όργανώθηκε στά 1878-1885 στή Βορειοδυτική Μακεδονία άπό τόν Έλ
ληνα δάσκαλο ’Αναστάσιο Πηχεώνα άπό τήν ’Αχρίδα. Τό κίνημα αύτό άπέδειξε πραγμα
τικά τήν Ισχυρή παρουσία τού έλληνισμοϋ τής Βόρειας Μακεδονίας στά τέλη τού 19ου 
αίώνα καί άποτέλεσε τήν άφετηρία τής πρώιμης φάσης τού μακεδονικού άγώνα6. Ό Άλ. 
Ζουμετίκος διατηρούσε στενές συγγενικές σχέσεις μέ τόν ’Αναστάσιο Πηχεώνα, άφού 
είχε παντρευθεϊ τήν κόρη τού άδελφού του Πέτρου, ό όποιος σώθηκε έπανειλημμένα άπό 
τήν καταδίωξη τών Βουλγάρων χάρη στή μεσολάβηση τού γαμβρού του. Ό Πέτρος Πη-

1. Βλ. σχετικά καί τήν ύπό έκδοση έργασία τού Κ. Βακαλόπουλου, Τά άνέκ- 
δοτα άπομνημονεύματα τού άγνωστου μακεδονομάχου Πέτρου Σουγαράκη άπό τό χωριό 
"Ιβεν Μοναστηριού, στό περιοδικό «Βαλκανικά Σύμμεικτα» τού ΙΜΧΑ (1981).

2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, φάκελλος Δ 113, 
Βιογραφικό σημείωμα ’Αλεξάνδρου Ζουμετίκου.

3. Βλ. σχετικά στής ’Αγγελικής Β. Μεταλλινού (Π. Τ σ ι ώ μ ο υ), Πάν- 
θεον τών Μακεδόνων ’Αγωνιστών (1896-1914), Θεσσαλονίκη 1951, σ. 50, 52, Κ. Βακα
λόπουλου, ’Ανέκδοτο μητρώο τών μαχητών τού μακεδονικού άγώνα, σ. 55.

4. Ίωάννου Γ. Ξανθού, Ιστορία τής Γευγελής καί έθνική δράσις τών κατοί
κων αύτής καί τών πέριξ χωρίων, Θεσσαλονίκη 1954, σσ. 35-36, 89-93.

5. Παντελή Γ. Τσάλλη, Τό Δοξασμένο Μοναστήρι ήτοι Ιστορία τής πατρι
ωτικής δράσεως τών πόλεων Μοναστηριού καί τών περιχώρων άπό τού έτους 1830 μέχρι 
τού 1903, Θεσσαλονίκη 1932, σ. 35. Πρβλ. στής ’Αγγελικής Β. Μεταλλινού 
(Π. Τσιώμου), Μακεδονικοί σελίδες, Θεσσαλονίκη 1949, σ. 13.

6. Τό κίνημα τού ’Αναστασίου Πηχεώνα καθώς καί τή θέση τού έλληνισμού τής Βό
ρειας Μακεδονίας στά τέλη τού 19ου αίώνα έξετάζω σέ προσεχή συνθετική έργασία μου 
μέ θέμα «Εθνικοί άγώνες τών Ελλήνων τής Βόρειας Μακεδονίας (1878-1894). Ή πρώιμη 
φάση τού μακεδονικού άγώνα».
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χεών υπήρξε δάσκαλος καί ένας άπό τούς έλάχιστους Έλληνες, πού είχαν άπομείνει στην 
’Αχρίδα στίς άρχές τού εικοστού αιώνα. Στά 1916 έκτελέστηκε άπό τούς Βουλγάρους1.

Τήν έθνική προσφορά των Ελλήνων δασκάλων καί λογίων τής Μακεδονίας τήν έ- 
ποχή αύτή περιγράφει παρακάτω άνάγλυφα ό γιος τού ’Αναστάσιου Πηχεώνα, ό Κωνσταν
τίνος, στόν πρόλογο τών Ανέκδοτων άκόμη Απομνημονευμάτων τού πατέρα του: «Νομίζω 
προς τούτοις δτι μέ τήν δημοσίευσιν ταύτην εύρίσκω τήν εύκαιρίαν νά παρουσιάσω έν τφ 
προσώπα) αύτοΰ, (έννοεϊ τού ’Αναστασίου Πηχεώνα)2 3, τόν Έλληνα διδάσκαλον τής Μα
κεδονίας κατά τούς χρόνους τής τουρκικής δουλείας, ό όποιος εις οίουδήποτε βαθμού σχο- 
λεΐον καί Αν έδίδασκε, δέν περιώριζε τήν έκτέλεσιν τού λειτουργήματος αύτοΰ μόνον πρός 
τούς μαθητάς έντός τού σχολείου, αλλά καί έκτος, συναισθανόμενος τήν ίεράν έθνικήν Α
ποστολήν, πού είχε να διαφωτίζη τήν κοινωνίαν περί τών Ιστορικών ύποχρεώσεων καί 
τών έθνικών καθηκόντων πρός τήν σκλαβωμένην πατρίδα, νά ύποδεικνύη τήν στάσιν καί 
διαγωγήν έκάστου όμογενοΰς έναντι τών συνοίκων Αλλοφύλων είτε τών Τούρκων, πού κα- 
τεδυνάστευαν τό έθνος μας, είτε τών Αλλόδοξων, πού μέ τάς προπαγάνδας ύπενόμευον αύ- 
τό, νά συμμετέχη εις κάθε έθνικήν κίνησιν καί έν Ανάγκη αύτός νά Αναλαμβάνη τήν πρω
τοβουλίαν ένεργείας, νά είναι ό στύλος καί τό έδραίωμα τής έθνικής ύπάρξεως τής κοινό- 
τητος είς τό χωρίον καί είς τήν κωμόπολιν καί πάντοτε ό πρόθυμος συνεργάτης είς τήν 
πόλιν. Τοιοΰτοι διδάσκαλοι ύπήρξαν πολυάριθμοι είς τήν Μακεδονίαν καθ’ όλον τόν χρό
νον τής έμφανίσεως τών Ανθελληνικών προπαγανδών μέχρι τής άπελευθερώσεως τού 1912. 
Δέν έκάμπτοντο προ τών Απειλών καί δέν έτρόμαζον Από τάς ένέδρας τών κομιτατζή
δων. Εργαζόμενοι ύπέρ τής έλληνικής έκπαιδεύσεως τών Μακεδόνων καί φρονηματίζον- 
τες αύτούς μέ τά έλληνικά Ιδεώδη, Από τής ένάρξεως δέ τής βουλγαρικής τρομοκρατίας 
καί τής έναντίον αύτής μακεδονικής Αμύνης άλλοι Αγωνιζόμενοι μέ τό όπλον ΑνΑ χεϊρας 
καί άλλοι ύπηρετούντες ώς πράκτορες μυστικοί καί ώς γραμματείς τών έθνικών έπιτρο- 
πών, πού έφρόντιζον διά τάς Ανάγκας τού Αγώνος, όχι όλίγοι ύπέστησαν τόν άγριον θάνα
τον μέ τό βουλγαρικόν δολοφονικόν έγχειρίδιον καί άλλοι προδοθέντες έρρίφθησαν είς 
τάς τουρκικάς φυλακάς πρός έκτισιν πολυχρονίου ποινής Από τής όποιας Απήλλαξεν αύ
τούς ή Ανακήρυξις τού νεοτουρκικού συντάγματος»8.

3. ΤΑ σύντομα Απομνημονεύματα τού Ίωάννου Ξανθού, πού σώζονται σήμερα, όπως 
άνέφερα καί παραπάνω, στα Αρχεία τού ΙΜΧΑ, είναι δακτυλογραφημένα Από τόν ίδιο σέ 
23 σελίδες σχήματος τετραδίου καί φέρουν τή χρονολογία 21 ‘Ιουνίου 1957. Επιγράφον
ται «’Απομνημονεύματα τού Συνταξιούχου Δημοδιδασκάλου Ίωάννου Ξανθού. Έκ τής 
οικογενειακής του Έθνικής δράσεως κατά τόν Μακεδονικόν Αγώνα 1878-1903-1909». "Υ
στερα Από ένα σύντομο πρόλογο τού συγγραφέα, Ακολουθεί τό πρώτο μέρος τών Απομνη
μονευμάτων, όπου έξιστοροϋνται οί έθνικοί Αγώνες τού πατέρα του, Γεωργίου ΞανθοΟ καί 
τής οικογένειας του, ένώ στο δεύτερο μέρος Αναφέρεται ό ίδιος διεξοδικό στή συμμετοχή 
του στό μακεδονικό Αγώνα.

Πολύ όρθά σημειώνει ό Ί. Ξανθός ότι ό μακεδονικός Αγώνας δέν πρέπει νά περιορι
στεί χρονικά μόνο στήν περίοδο 1903-19094. Πραγματικά ή πρώιμη φάση τού μακεδονικού

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος ΣΤ 65, ’Απομνημονεύματα ’Αναστάσιου Πηχεώνα, σσ. 
72-73.

2. Σημείωση τού συγγραφέα.
3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος ΣΤ 65, ’Απομνημονεύματα ’Αναστάσιου Πηχεώνα, σσ.

ζ'-η'·
4. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σ. 1.
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άγώνα άρχίζει μέ τήν έλληνική έπανάσταση τού 1878 στή Μακεδονία καί τό συνέδριο τού 
Βερολίνου. Τήν ίδια έποχή, πού οί Έλληνες Δυτικομακεδόνες έξεγείρονται καί πολεμούν 
τούς Τούρκους, κινητοποιούνται καί οί Έλληνες κάτοικοι των περιοχών τής Στρώμνιτσας, 
τής Γευγελής, τής Δοϊράνης καί τού Μελενίκου, ζητούν όπλα άπό τό έλληνικό προξενείο 
Θεοσαλονίκης καί σχηματίζουν ένοπλους άντιστασιακούς πυρήνες. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς, 
συγκαταλέγονται στην περιφέρεια Γευγελής οί Δέλλιος Κοβάτσης, Στόικος Στοίδης καί 
Νικόλαος Στοΐδης άπό τήν Είδομένη (Σέχοβο), οί Πέτρος Χαρισιάδης (Χαριζάνης), Γιάγ- 
κος Τάσκος καί Θάνος Γιαγκούλας άπό τή Νέγορτσα, οί Άγγος Δάκος καί 'Αγγος ’Αθα
νασίου άπό τήν Παρδέιτσα, οί Χρήστος Δοϊτσίνης, Γεώργ. Διδασκάλου καί Γεώργ. Βε- 
ζύρης άπό τούς Εύζώνους (Ματσίκοβο), οί Γεώργ. Ξανθός (Σίβος ή Σίβας) καί Νικ. Νι- 
κόλτσης άπό τή Μαρζέντσα, καί οί Πέτρος Άβραμίδης καί ’Αθανάσιος Καπετανόπουλος 
άπό τό Τίκφες. Εκτός όμως άπ’ όλους αύτούς, πού άνάφερα παραπάνω, πολλοί άλλοι Έλ
ληνες κάτοικοι κινητοποιήθηκαν στά 1878 άπό τή Μπογδάντσα, τό Στυγιάκοβο, τό Σκρά 
(Λούμνιτσα), τήν Κάρπη (Τσέρνα Ρέκα), τήν Καστανερή (Μπαρόβιτσα), τή Γρίβα (Κρί- 
βα), τή Γουμένισσα, τά Μεγάλα Λιβάδια, τον ’Αρχάγγελο (Όσσιανη), τή Λαγκαδιά (Λού- 
γουντσα) καί άλλα χωριά1.

Μετά τό 1885, δηλαδή ύστερα άπό τήν πραξικοπήματική προσάρτηση τής ’Ανατολι
κής Ρωμυλίας άπό τή Βουλγαρία, ή προσοχή τής βουλγαρικής προπαγάνδας στράφηκε, 
όπως είναι γνωστό, προς τό ζωτικό χώρο τής Μακεδονίας2 3. Στήν περιφέρεια Γευγελής ή 
διείσδυση τής βουλγαρικής προπαγάνδας δέν άργησε νά γίνει αισθητή, κυρίως άνάμεσα 
στις σλαβόφωνες άγροτικές μάζες. Νέα παιδιά μεταφέρονταν καταναγκαστικά στή Σόφια 
καί σέ άλλες βουλγαρικές πόλεις, όπου κλείνονταν σέ είδικά οικοτροφεία καί σχολεία καί 
μυοΰνταν στά βουλγαρικά σχέδια. ’Αργότερα έπέστρεφαν φανατισμένοι στίς περιοχές 
τους καί άρχιζαν τόν προσηλυτισμό τού ντόπιου σλαβόφωνου πληθυσμού. Στό χωριό Μαρ
ζέντσα τής Γευγελής ζοΰσε ώς τά 1885 μόνο σλαβόφωνος πληθυσμός μέ έλληνική συνεί
δηση. Ύστερα όμως άπό τή χρονιά έκείνη ή παρουσία δύο δασκάλων, τού X. Ούρούμ καί 
τού X. Νέγκα, πού είχαν έκπαιδευθεΐ στή Βουλγαρία, συνέβαλε άποφασιστικά στή διά
δοση τής βουλγαρικής προπαγάνδας στή Μαρζέντσα καί στή δημιουργία Ισχυρής βουλ
γαρικής κοινότητας, ή όποια κρατούσε ίδιαίτερα έχθρική στάση άπέναντι στό ντόπιο έλ
ληνικό στοιχείο. Στίς 6 ’Ιανουάριου τού 1885 συνελήφθησαν στή Μαρζέντσα οί Γεώργιος 
Ξανθός καί Νικόλαος Νικόλτσης ύστερα άπό σχετικές καταγγελίες των έξαρχικών προς 
τίς ντόπιες τουρκικές άρχές μέ τήν κατηγορία ότι είχαν έφοδιαστεΐ όπλα άπό τό έλληνικό 
προξενείο Θεσσαλονίκης, όπως πραγματικά είχε ουμβεϊ. Τήν έποχή έκείνη οί τουρκικές 
άρχές τής Γευγελής είχαν προβεϊ σέ έξονυχιστικές έρευνες στά σπίτια τών Ελλήνων πα
τριωτών τής Γευγελής καί τών γύρω χωριών, άλλά δέν μπόρεσαν ν’ άνακαλύψουν τίποτε, 
έπειδή τά όπλα ήταν κρυμμένα σέ άπίθανα μέρη. Ύστερα άπό τρεις μήνες καί χωρίς νά 
προηγηθοΰν οί σχετικές άνακρίσεις, ό Γ. Ξανθός πέτυχε ν’ άποφυλακιστεϊ προσωρινά, ά- 
φού πρώτα δωροδόκησε τόν Τούρκο άρχιφύλακα καί μέ προσωπική έγγύηση τού συγκρα- 
τουμένου του Ν. Νικόλτση. Τότε παρουσιάστηκε άμέσως στό μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης ’Αλέξανδρο καί τού έξιστόρησε τά συμβάντα. ’Εκείνος, μέ τή σειρά του, άφού άπευ- 
θύνθηκε στό βαλή, ζήτησε τήν άποφυλάκιση τών δύο Ελλήνων κρατουμένων, όπως καί 
τελικά πέτυχε ύστερα άπό δύο μέρες8.

1. Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σ. 1.
2. Evangelos Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia, Thessalo

niki 1964, σ. 21.
3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σ! 2.



Ή κατάσταση έπιδεινώθηκε αισθητά στα χρόνια πού άκολούθησαν. Οί έξαρχικοΐ 
καί τα όργανα της βουλγαρικής προπαγάνδας στράφηκαν μέ έκδικητική μανία έναντίον 
τής οίκογένειας τοϋ Γ. Ξανθοϋ, προκαλώντας σημαντικές ύλικές ζημίες στην άγροτική Ι
διοκτησία της καί άπειλώντας μόνιμα τή ζωή τών μελών της. Στά 1900 κακοποίησαν άγρια 
όλόκληρη τήν οικογένεια τοϋ Γ. Ξανθοϋ καί γιά ενα μεγάλο χρονικό διάστημα άπαγόρευ- 
σαν στά παιδιά του, Κωνσταντίνο, ’Ιωάννη, Σοφία καί Μαγδαληνή, νά συμμετέχουν στις 
έορταστικές έκδηλώσεις, πού πραγματοποιούνταν τότε στην κεντρική πλατεία τής Μαρ- 
ζέντσας. Τόν ’Ιούνιο τοϋ 1904 ή οικογένεια τοϋ Γ. Ξανθοϋ κατηγορήθηκε άπό τούς έξαρ- 
χικούς τοϋ χωριοϋ ότι έκρυβε κάποιον Έλληνα άντάρτη στό σπίτι της, άλλα ύστερα άπό 
σχετικές έρευνες τών τουρκικών αρχών οί κατηγορίες αύτές αποδείχθηκαν άβάσιμες.

Στά μέσα περίπου τής πρώτης δεκαετίας τοϋ εικοστού αιώνα είχαν άπομείνει στή 
Μαρζέντσα μόνο επτά έλληνικές οικογένειες. Ή τρομακτική στάση καί οί συνεχείς κα
ταπιέσεις τών έξαρχικών καί Βουλγάρων είχαν έκμηδενίσει τήν έλληνική κοινότητα, ή 
όποια στερήθηκε καί τις πολύτιμες ύπηρεσίες τοϋ Έλληνα ιερέα τοϋ χωριοϋ. Μέ τήν πρω
τοβουλία τοϋ Γ. Ξανθοϋ άνέλαβε τά καθήκοντα τοϋ Ιερέα ό Γ. Λέσιος, ό όποιος λειτούρ
γησε γιά δύο χρόνια στήν έκεϊ έλληνική έκκλησία. Ή κατάσταση όμως έκτραχύνθηκε 
άργότερα μέ τή βάναυση κακοποίηση τοϋ Έλληνα ίερέα καί τήν όξεία διαμάχη, ανάμεσα 
στό έλληνικό καί βουλγαρικό πληθυσμιακό στοιχείο γιά τήν κατοχή τής έλληνικής έκ- 
κλησίας. Τό Μάιο τοϋ 1904, ύστερα άπό σκληρούς δικαστικούς άγώνες,— όΓ. Ξανθός έκ- 
προσωποϋσε τήν έλληνική κοινότητα —, ή έκκλησία έπιδικάστηκε άπό τις τουρκικές άρ- 
χές τής Γευγελής στούς Έλληνες1.

Νά πώς περιγράφει παρακάτω, στά άπομνημονεύματά του, ό Ί. Ξανθός τό διάλογο, 
πού είχε ό πατέρας του Γεώργιος μέ τόν καϊμακάμη στό δικαστήριο γιά τήν υπόθεση τής 
έκκλησίας:

Γ. Ξανθός: Καϊμακάμ Έφέντη, (Κύριε Ύποδιοικητά), ό κάθε Νόμος τοϋ Κράτους 
καί τό κάθε φιρμάνιον τοϋ Σουλτάνου έκδίδονται διά νά έξασφαλίζεται τό δίκαιον τοϋ κα- 
θενός· καί έγώ σέβομαι καί τιμώ τούς Νόμους καί τό φιρμάνιον τοϋ Παντισιάχ μας (Σουλ
τάνου) πλήν όμως θά μοϋ έπιτρέψητε νά κάμω ενα ερώτημα;

Καϊμακάμης: Έχετε τήν άδειαν.
Ξανθός: Καϊμακάμ Έφέντη, θέλω νά μάθω όταν έκτίσθη ή έκκλησία αύτή τό Σουλ- 

τανικόν φιρμάνιον έπ’ όνόματι τίνος έξεδόθη; Επ’ όνόματι τοϋ Πατριάρχου ή τοϋ Έξάρ- 
χου;

Καϊμακάμ: "Ολαι αί παλαιαί έκκλησίαι έκτίσθησαν έπ’όνόματι τοϋ Πατριάρχου, 
διότι τότε δέν ύπήρχον Βούλγαροι εις τήν Μακεδονίαν, ούτε καί Έξαρχος εΐς τήν Κων
σταντινούπολην.

Ξανθός: Σάς εύχαριστώ διά τήν πληροφορίαν, άλλά θά σάς παρακαλέσω, άν είναι 
δυνατόν, νά κάμω καί άλλο έρώτημα.

Κ α ϊ μ α κ. Έχετε καί πάλιν τήν άδειαν.
Ξανθός: Καϊμακάμ Έφέντη, όταν πεθάνη ένας πατέρας ποιος δικαιούται νά είναι 

κληρονόμος τής περιουσίας του;
Κ α ϊ μ α κ. Τήν περιουσίαν τοϋ άποθανόντος πατρός τήν κληρονομούν τά παιδιά ή 

καί οί πλησιέστεροι συγγενείς του.
Ξανθός: Τότε, Καϊμακάμ Έφέντη, έγώ πρέπει νά κατέχω τήν έκκλησίαν, διότι έ

γώ είμαι Πατριαρχικός καί έγώ είμαι παιδί του, ένώ ο' Βούλγαροι είναι Έξαρχικοΐ καί ξέ
νοι προς τόν Πατριάρχην.
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398 Σύμμεικτα

’Εκείνην τήν στιγμήν ένας έκ των ’Οθωμανών Συμβούλων τού Καϊμακάμη, ό Σαζαήρ 
Έφέντης ένθουσιασθεϊς έκ τής έμπνευσμένης καί πολύ όρθής άπαντήσεως τού πατρός 
μου Γ. Ξανθού έσηκώθη έκ τής θέσεώς του, κατηυθύνθη πρός τον πατέρα μου, έκτύπησεν 
αύτόν έλαφρώς εις τον ώμον του διά τής χειρός του καί τού είπε: «Καζαντήν Γιώργε Τσιρ- 
μπατζή», έκέρδισες τήν δίκην κ. Γιώργη»1.

Ή σημαντική αύτή δμως έπιτυχία έξόργισε τήν άντίπαλη μερίδα, ή όποια κατέλαβε 
τήν έλληνική έκκλησία τό Μ. Σάββατο τού 190\ άλλα το ίδιο βράδυ ή οίκογένεια τού Γ. 
Ξανθού, οί γιοί του ’Ιωάννης καί Κωνσταντίνος, κατόρθωσαν να διώξουν τούς Βουλγά
ρους καί να τελέσουν τήν ’Ανάσταση2.

Ό Κωνσταντίνος Ξανθός συμμετείχε ώς όπλίτης στό άνταρτικό σώμα τού καπετάν 
Κωστάκη Οικονόμου3 στις έπιχειρήσεις έναντίον τών Βουλγάρων. Στό σώμα αύτό είχαν 
στρατολογηθεϊ έπίσης καί άλλοι νέοι τής Γευγελής, όπως ό ’Αντώνιος Μπισίρης, ό Γε- 
ώργ. Μόσχος, ό Λάζαρος Ράλλης, ό Θάνος Ντοκτόρης καί άλλοι4. Στά 1907 ή οίκογένεια 
τού Γ. Ξανθού έγκαταστάθηκε μόνιμα στή Γευγελή. Στις 17 Μαΐου τού 1913 ό Γ. Ξανθός 
συνελήφθηκε καί δολοφονήθηκε άπό τούς Βουλγάρους μαζί μέ άλλους "Ελληνες πατρι
ώτες τής Γευγελής5.

4. Ό γιός του, ’Ιωάννης Ξανθός, γεννήθηκε στή Μαρζέντσα στά 1885. Φοίτησε στό 
έλληνικό δημοτικό σχολείο τής Γευγελής, στό γυμνάσιο τής Θεσσαλονίκης καί άπό τό 
1901 στό ύποδιδασκαλεΐο τής ίδιας πόλης, άπό όπου καί άποφοίτησε. Τό Σεπτέμβριο τού 
1903 ό Ί. Ξανθός διορίστηκε γιά πρώτη φορά δάσκαλος στό χωριό Βραχιά (Καγιαλή), ό
που είχε σχηματιστεί τριμελής έθνική έπιτροπή άπό τούς Μήτσο Πασά, τόν ιερέα Δημή- 
τριο Σκενδέρη καί τό Δημήτριο Γεωργάκη, οί όποιοι συντόνιζαν τις ένέργειές τους γιά τή 
διεξαγωγή τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων. Ώς τέταρτο μέλος τής έπιτροπής αύτής προ
στέθηκε καί ό Ί. Ξανθός. Άπό τήν έποχή έκείνη άνέπτυξε σημαντική έθνική δραστηριό
τητα καί πολλές φορές κινδύνευσε νά χάσει τή ζωή του, όπως περιγράφει ό ίδιος άναλυ- 
τικά στά άπομνημονεύματά του6.

Όταν ή θέση του έγινε ιδιαίτερα έπισφαλής στή Βραχιά, ό Ί. Ξανθός διορίστηκε δά
σκαλος στά 1905 στή Γευγελή. Κατά τήν παραμονή του στήνπεριοχή έκείνη άνέλαβε έπι- 
κίνδυνες άποστολές καί συνέβαλε άποφασιστικά στήν άποτελεσματικότερη διεκπεραίω
ση τών έλληνικών στρατιωτικών άποστολών. Έτσι τόν ’Ιανουάριο τού 1905 ό Ί. Ξανθός 
κατόρθωσε νά περάσει μεταμφιεσμένο τόν καπετάν Ζήρα7 άπό τόν ’Αξιό καί νά τόν μετα
φέρει άπό τή Γευγελή στό χωριό Μπογορόιτσα. Παράλληλα, τό Φεβρουάριο τού ίδιου 
χρόνου, παρέδωσε στόν άρχηγό τών άνταρτικών όμάδων καπετάν Δράγα ή Γεώργιο Κα- 
κουλίδη8, πού βρισκόταν τότε στή Νέγορτσα, έμπιστευτικό έγγραφο έκ μέρους τού άρχι-

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σ. 5.
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σ. 4-7.
3. Κ. Βακαλόπουλου, ’Ανέκδοτο μητρώο τών μαχητών τού μακεδονικού ά- 

γώνα, σ. 90.
4. Γιά τούς άνδρες τού σώματος τού Κωστάκη Οικονόμου βλ. Κ. Βακαλόπου

λου, έ.ά., σσ. 90-91.
5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, ’Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σσ. 7-8.
6. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, 'Απομνημονεύματα Ί. Ξανθού, σσ. 8-15.
7. Π. Τ σ ά μ η, Μακεδονικός ’Αγών, σσ. 229,338, όπου καί όρισμένες ένδείξεις γιά 

τή δραστηριότητα τού άνθυπολοχαγοΰ Γεώργιου Ζήρα κατά τό μακεδονικό άγώνα.
8. Γιά τή δραστηριότητα τού Γεώργιου Κακουλίδη ή Δράγα κατά τό μακεδονικό ά

γώνα βλ. στού ’Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαίδη, Ό Μακεδονικός Ά-
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ερατικοδ έπιτρόπου τής Γευγελής Λεοντίου. Το Πάσχα τοδ 1906 συμμετείχε ένεργά στήν 
έπικίνδυνη πορεία τής διμοιρίας τοδ όμαδάρχη καπετάν Στέλιου, πού άποτελοδνταν άπό 
Κρήτες καί άλλους Έλληνες άπό τή νότια Ελλάδα, διά μέσου τοΟ Άξιου άπό τήν περιο
χή τής Μπογδάντσας στή Νέγορτσα. Ή έπιχείρηση αύτή, όπως άφηγεϊται ό ίδιος, λίγο 
ελλειψε νά τοδ στοιχίσει τή ζωή του1.

Στα 1911-1912 ό Ί. Ξανθός διορίστηκε δάσκαλος στή Μπογδάντσα. Μαζί με τό Στρω- 
μνιτσιώτη διευθυντή τοδ σχολείου Ηφαιστίωνα Μούλκα2 άγωνίστηκε σκληρά γιά τήν 
αποπεράτωση τοδ διώροφου έξατάξιου έλληνικοδ διδακτηρίου. Στάλθηκε έπανειλημμένα 
στή Θεσσαλονίκη μέ αίτηση τής έλληνικής κοινότητας τής Μπογδάντσας καί τοδ έπι- 
σκόπου Πολυανής Παρθένιου γιά τή χορήγηση Ολικής βοήθειας έκ μέρους τοδ έλληνικοδ 
προξενείου Θεσσαλονίκης, πού πρόσφερε τελικά 30.000 τουρκικές λίρες3 4.

Στις άρχες Απριλίου τοδ 1914 ό Ί. Ξανθός ειδοποίησε έγκαιρα τις έλληνικές στρα
τιωτικές άρχές τής Γουμένισσας γιά τήν έπικείμενη εισβολή βουλγαρικής άνταρτικής ό- 
μάδας στό έλληνικό έδαφος κοντά στό έλληνικό φυλάκιο τής Λούμνιτσας (Σκρδ). Αίγες 
μέρες αργότερα ό έλληνικός στρατός έξόντωσε τή βουλγαρική όμάδα. Ανάλογες σέ ση
μασία έθνικές ύπηρεσίες πρόσφερε ό Ί. Ξανθός κατά τή διάρκεια τής διδασκαλικής υπη
ρεσίας του στό Σέχοβο, τή σημερινή Είδομένη. Τό 1915 μετατέθηκε στό χωριό Πέλλα (Ά
γιοι Απόστολοι) τών Γιανιτσών. Τό 1940 κατατάχθηκε ώς έθελοντής στό τμήμα «Ψυχα
γωγίας τοδ Στρατιώτη» του έλληνικοδ Έρυθροϋ Σταυρού καί ύπηρέτησε έκεϊ μέχρι τή 
λήξη τοδ έλληνο-ιταλικοδ πολέμου. Ό Ί. Ξανθός τιμήθηκε μέ πολυάριθμα διπλώματα καί 
μετάλλια γιά τήν προσφορά του στό μακεδονικό αγώνα1.

5. Άπό μιά άλλη γεωγραφική περιοχή τής Βόρειας Μακεδονίας, τό Μοναστήρι, κα
τάγεται ό γνωστός Έλληνας γυμνασιάρχης Αλέξανδρος Ζουμετίκος, ό όποιος γεννήθη
κε στις 25 Απριλίου τοδ 1861. Τις σχετικές ειδήσεις γιά τήν έθνική δραστηριότητά του 
άντλοδμε άπό ενα δωδεκασέλιδο δακτυλογραφημένο κείμενο, τό όποιο είναι γραμμένο άπό 
τήν κόρη του Όλγα Κωνσταντοπούλου καί σώζεται σήμερα στά Αρχεία τοδ 'Ιδρύματος 
Μελετών τής Χερσονήσου τοδ Αίμου. Φέρει τόν τίτλο «Συνοπτικόν Βιογραφικόν Σημεί
ωμα περί τής έθνικής κ.λ.π. δράσεως τοδ άειμνήστου Αλεξάνδρου Ζουμετίκου διδάκτο- 
ρος τής Φιλοσοφίας τοδ Πανεπιστημίου Αθηνών καί Βερολίνου καί Γυμνασιάρχου Μο- 
ναστηρίου-Κορυτσάς-Άδριανουπόλεως-Κομοτινής καί Ναούσσης —Βάσει άφηγήσεων 
τής χήρας συζύγου του (υπό τής θυγατρός του Όλγας Κωνσταντοπούλου)».

Ό Άλ. Ζουμετίκος τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στό Μοναστήρι. Στά 1876 
φοίτησε στή Φιλοσοφική σχολή Αθηνών καί στά 1880 πήρε τό πτυχίο τής φιλολογίας.

γών, Ή «Όργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1096-1908, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 77. Άρχείον Μα
κεδονικού Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα, 3 Παναγιώτη Παπατζανετέα, Ό Μα
κεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα), έπιμέλεια Λουίζας Συνδίκα-Λαούρδα, έκδοση 
ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 2,42, D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia (1897- 
1913), σ. 201, Δημητρίου N. Κάκκαβου, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός 
Αγών), Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 51-52, 93, 170, Π. Τ σ ά μ η, έ.ά., σσ. 225, 291, 295.

1. Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 150, Απομνημονεύματα Ί. Ξάνθου, σσ. 15-20.
2. Αθανάσιου Α. Άγγελόπουλου, Βόρειος Μακεδονία, Ό Ελληνι
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Ζωή, Απομνημονεύματα Κ. Μπόνη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 130, ύποσ. 1.
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Κατά τή χρονική περίοδο 1880-1888 έργάστηκε ώς καθηγητής στο έλληνικό γυμνάσιο 
τοϋ Μοναστηριού καί παράλληλα άνέπτυξε σημαντική εθνική δράση συμμετέχοντας μα
ζί μέ πολλούς Έλληνες δασκάλους, καθηγητές καί προκρίτους στο έπαναστατικό κίνημα 
τοΰ ’Αναστάσιου Πηχεώνα. Στά 1888 φοιτά αρχικά στή Φιλοσοφική σχολή τοϋ Götiinaen 
(Γοτίγγη) καί έπειτα στή Φιλοσοφική σχολή τοϋ Βερολίνου, άπό όπου πήρε ϋστερα άπό 
6 χρόνια τό δίπλωμα τής Φιλοσοφίας καί άναγορεύθηκε διδάκτορας. Τό θέμα τής διατρι
βής του άναφερόταν στήν προσωπικότητα τοΰ Μ. ’Αλέξανδρου. Κατά τή φοίτησή του στά 
γερμανικά πανεπιστήμια ό Άλ. Ζουμετίκος είχε τήν ευκαιρία νά παρακολουθήσει παρα
δόσεις καί φροντιστήρια όρισμένων επιφανών Γερμανών έπιστημόνων, όπως τοϋ Mom
msen, Kirchof, Wilamowitz-Möllendorf καί άλλων1.

Μετά τήν αναγόρευσή του σέ διδάκτορα τής Φιλοσοφίας, οί άρμόδιοι πανεπιστημια
κοί κύκλοι τοϋ πρόσφεραν τή θέση τοΰ ύφηγητή στό πανεπιστήμιο τοϋ Βερολίνου, άλλά 
ό Άλ. Ζουμετίκος, φλέγόμενος άπό ένθερμο πατριωτισμό, προτίμησε νά έπιστρέψει στήν 
πατρίδα του καί νά διδάξει στό έλληνικό γυμνάσιο τοϋ Μοναστηριού. Σάν γυμνασιάρχης 
άνέπτυξε σημαντική έθνική δράση κατά τό μακεδονικό άγώνα καί άποτέλεσε ενα άπό τα 
δυναμικότερα στελέχη του. Στά 1903 συναντήθηκε μυστικά στήν ’Αθήνα μέ τό διάδοχο 
Κωνσταντίνο καί άλλα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα καί τότε κατέστρωσαν τά οριστικά 
σχέδια για τή διάβαση τών έλληνικών αντάρτικών σωμάτων άπό τόν Αλιάκμονα πρός τή 
Βορειοδυτική Μακεδονία. Πάρθηκε άκόμη ή άπόφαση γιά τήν έπιβολή σκληρών αντι
ποίνων στις βουλγαρικές όμάδες πού δροϋσαν στις περιοχές έκεΐνες2.

Κατά τήν παραμονή του στό Μοναστήρι ό Άλ. Ζουμετίκος άντιμετώπισε μέ έπιτυ- 
χία τίς σκευωρίες τών οπαδών τής βουλγαρικής καί τής ρουμανικής προπαγάνδας καί έ
θεσε πολλές φορές σέ κίνδυνο τή ζωή του, υπερασπιζόμενος τούς συμπατριώτες του, άπό 
τήν καταδίωξη τών βουλγαρικών άνταρτικών όμάδων καί τών τουρκικών αρχών. Στά 1904 
παρασημοφορήθηκε μέ τόν άργυρό σταυρό τοΰ τάγματος τοϋ Σωτήρος3 4. Τήν ίδια χρονιά 
ιδρύθηκε στό Μοναστήρι ή «’Εσωτερική Όργάνωσις» μέ πρωτοβουλία του μεγαλέμπυ- 
ρου Σπύρου Δούμα, τοϋ χειρούργου Σταύρου Νάλη καί τοϋ Κωνσταντίνου Μιχαήλ. Γιά 
τή συγκρότηση τής όργάνωσης αυτής, πού άπέβλεπε στό συντονισμό τών έλληνικών έ 
νεργειών γιά τήν άντιμετώπιση τής δράσης τών βουλγαρικών σωμάτων, έργάστηκαν μέ 
ζήλο οί Θεόδωρος Μόδης, Άλεξ. Ζουμετίκος, Δημ. Μάρκου καί άλλοι4.

Ή προκλητική στάση πολλών έκκλησιαστικών έκπροσώπων τοΰ πατριαρχείου τής 
Βόρειας Μακεδονίας στά τέλη τοΰ 19ου καί στις αρχές τοϋ εΐκοστοϋ αιώνα προκάλεσε, 
όπως είναι γνωστό, σημαντική αναταραχή άνάμεσα στις πολυάριθμες μάζες τοϋ έλληνικοΰ 
πληθυσμοϋ, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος γιά τή διείσδυση τών ξένων προπαγανδών 
καί ύπήρξε ή κυριότερη αφορμή γιά τή διακοπή τής συνεργασίας τών Ελλήνων προξέ
νων τής Μακεδονίας μέ τούς κατά τόπους μητροπολίτες5. Έτσι καί στό Μοναστήρι ή πα
ράλογη στάση τοϋ μητροπολίτη Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φοροπούλου6, πού άπαιτοΰσε άπό

1. Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 113, Βιογραφικό σημείωμα Άλ. Ζουμετίκου, σ. 1.
2. Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 113, Βιογραφικό σημείωμα Άλ. Ζουμετίκου, σ. 2.
3. Αρχείο ΙΜΧΑ, φάκελλος Δ 113, Βιογραφικό σημείωμα Άλ. Ζουμετίκου, σσ. 3-6.
4. Ό Μακεδονικός Άγων καί τά είς Θράκην γεγονότα, Γενικόν Έπιτελείον Στρατοϋ, 

έκδ. Διεύθυνσης 'Ιστορίας Στρατοΰ, Άθήναι 1979, σσ. 211-212.
5. Βλ. σχετικά στοΰ Ν. Βλάχου, Τό Μακεδονικόν ώς φάσις τοϋ Ανατολικού 

Ζητήματος, σσ. 127-219.
6. Γιά τήν παραμονή τοΰ Ί. Φορόπουλου στό Μοναστήρι (1903-1906) βλ. στοϋ Α

θανασίου Γρ. Γερομιχαλοϋ, ’Ιωακείμ Φορόπουλος, Μητροπολίτης Πελαγο-
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κάθε Έλληνα έκπαιδευτικό ëva ορισμένο χρηματικό ποσό, συνάντησε τή σφοδρή άντί- 
δραση τοϋ Άλ Ζουμετίκου, ό όποιος διαφώνησε μαζί του καί για άλλα έπείγοντα έθνικά 
θέματα. Ή διακοπή τής συνεργασίας τών δύο άνδρών κατέληξε τελικά στήν άναχώρηση 
τού Άλ. Ζουμετίκου άπό τό Μοναστήρι τό 1905, πού φοβήθηκε μήπως ή διαμάχη έκείνη 
πάρει έπικίνδυνες διαστάσεις καί έκτεθεΐ άνεπανόρθωτα ή θέση τού Έλληνα μητροπολί
τη. Γι’ αύτό ακριβώς καί άρνήθηκε τις προτάσεις όρισμένων Ελλήνων έφορων τοϋ Μο
ναστηριού, πού προθυμοποιήθηκαν να ένεργήσουν για τήν άπομάκρυνση τοϋ Ί. Φορο- 
πούλου1.

Μαζί μέ τόν Άλ. Ζουμετίκο παραιτήθηκαν καί οί καθηγητές τοϋ έλληνικοΰ γυμνα
σίου Μιχαήλ Πέτρου, Εύάγγελος Τσιουπτσές, Βασίλειος Νώτης, Παντελής Νάκας καί 
όρισμένοι άλλοι, οί όποιοι διορίστηκαν σέ άλλες περιοχές τής Μακεδονίας. Ό Ζουμετί- 
κος μετατέθηκε στήν Άδριανούπολη καί στά 1906 ήλθε στήν Κοριτσά, όπου όργάνωσε 
δύο άνταρτικά σώματα μέ τή συνεργασία τοϋ Τάκη Μάρκου. Ή έντονη έθνική δράση του 
άνησύχησε σέ σημαντικό βαθμό τις ντόπιες τουρκικές άρχές. Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1908 
στάλθηκε καί πάλι στήν Άδριανούπολη, όπου έργάστηκε σκληρά για τήν άναχαίτιση 
τών βουλγαρικών ένεργειών στή Θράκη. Κατά τή διάρκεια τοϋ πρώτου παγκοσμίου πο
λέμου προσφέρθηκε να διδάξει δωρεάν στό έλληνικό γυμνάσιο τής Άδριανούπολης μαζί 
μέ τούς άλλους Έλληνες καθηγητές. Ή πρωτοβουλία του αυτή είχε σαν συνέπεια να συ
νεχιστεί αμείωτη ή λειτουργία τοϋ έλληνικοΰ γυμνασίου, στό όποιο φοιτοΰσαν τήν έπο- 
χή έκείνη 500 περίπου μαθητές. Ή άπελευθέρωση τής Άδριανούπολης (1920) καί ή σύν
τομη έκκένωση τής Θράκης άπό τούς Έλληνες δύο χρόνια αργότερα, βρήκε τόν Άλ. Ζου
μετίκο να διδάσκει στό γυμνάσιο τής Κομοτινής ώς τα 1924, όπότε καί μετατέθηκε στή 
Νάουσα. Έκεϊ πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου τοϋ 1929 καί κηδεύθηκε μέ δημόσια δαπάνη2.

Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

Δημοσιεύονται έδώ έντεκα έπιγραφές άπό τόν ευρύτερο χώρο τής Μακεδονίας. ’Οκτώ 
άπό αυτές ήταν άγνωστες, ένώ μία άπό τήν Καστοριά, άν καί γνωστή, δέν δημοσιεύτηκε 
ποτέ. Αναδημοσιεύεται έπίσης μία έπιγραφή άπό τή Θεσσαλονίκη μέ όρισμένες διορθώ
σεις καί σχολιάζεται τέλος μία σέ είκόνα τής μονής Βατοπεδίου.
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