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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Γ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ
Ή εργασία αυτή αποτελεί τό τρίτο μέρος τής σειράς «Σωματειακή ορ
γάνωση του Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία» λ Περιλαμβάνει μορφές
συλλογικής δραστηριότητας στήν Καππαδοκία καί στον Πόντο, δύο με
γάλες περιφέρειες απομονωμένες, σχεδόν αποκομμένες άπό τά λοιπά κέν
τρα τής μικρασιατικής όμογένειας καί τον έλλαδικύ χώρο.
"Αν οί περισσότερες μικρασιατικές έπαρχίες πάλαιψαν σκληρά για νά
έπιζήσουν μέσα άπό παράγοντες άστάθμητους καί ανασταλτικούς, ό Ελ
ληνισμός τής Καππαδοκίας γιά νά επιβιώσει πέρασε άπό πρόσθετες δυσ
χέρειες, άπό τις όποιες σπουδαιότερη ήταν ή απώλεια τής γλώσσας του.
Στις μεγάλες καππαδοκικές πόλεις τό τουρκόφωνο στοιχείο ήταν πολυ
πληθέστερο άπό ό,τι ήταν στά χωριά. Στις μεγαλουπόλεις ή τουρκική
πλειοψηφία είχε έπιβάλει τή γλώσσα της στήν ελληνική μειοψηφία. Στά
χωριά εξάλλου μιλούσαν έλληνικά παρεφθαρμένα. ’Αντιστήριγμα στή
γλωσσική αύτή άπώλεια ό 'Ελληνισμός τής Καππαδοκίας είχε τή χριστι
ανοσύνη, ειδικά τήν ορθοδοξία· όπως έγραψε χαρακτηριστικά ή Μέλπω
Μερλιέ, τήν ελληνικότητά του συνιστοϋσε ή ορθόδοξη πίστη του12, καί
αύτή όμως σέ διαρκή άντιπαράθεση μέ τις ένέργειες τών προσηλυτιστών.
Ή Καππαδοκία, οροπέδιο κατά τή μεγαλύτερη έκτασή της, στό κέντρο
τής Μικρός ’Ασίας, γή άγονη, μέ ελλιπή ή ανύπαρκτα συγκοινωνιακά
μέσα, ανάγκαζε τούς κατοίκους της νά εκπατρίζονται. 'Η κατεύθυνση

1. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση του "Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία Α'»,
Δελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος 26(1983), σσ. 63-114. Τής
ιδίας, «Σωματειακή οργάνωση του 'Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία Β' Σύλλογοι τής ’Ιωνίας»,
Αϋτ. 28(1985), σσ. 34-166.
2. Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, «Οΐ έλληνικές κοινότητες στή σύγχρονη Καππαδοκία», Δελ
τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1(1977), σ. 44.
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ήταν προς τα μεγάλα άστικά κέντρα τής αυτοκρατορίας, κυρίως τήν
Κωνσταντινούπολη.
Οί 'Έλληνες τού Πόντου, αν καί άποκομμένοι καί αυτοί από τον εθνικό
κορμό, διαφύλαξαν κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό τή γλώσσα τους, κρα
τώντας έτσι στερεή τήν έθνική τους φυσιογνωμία3. Μέ σπουδαιότερο πο
λιτιστικό κέντρο τήν Τραπεζούντα, άγωνίσθηκαν γιά ν’ άντιπαλαίψουν τίς
αντίξοες συνθήκες πού έπέβαλε ή συνοίκησή τους μέ άλλοεθνεΐς. Καί
από έδώ δέν έλειψαν οί άποδημίες μέ σκοπό τήν εύρεση καλυτέρων συν
θηκών ζωής. Οί μετανάστες τού Πόντου, προ πάντων τής ενδοχώρας, κατευθύνονταν ιδίως σέ κέντρα τών παρευξεινίων περιοχών καί τής Ρωσίας.
Οί μεταναστεύσεις γενικά άποδυνάμωναν βέβαια τήν οικονομία τών
καππαδοκικών καί ποντιακών κοινοτήτων. Άπό τό άλλο μέρος όμως, μέ
τήν μετάβαση τών εντοπίων σε πλουσιότερες κατά τό πλεϊστον παράλιες
πόλεις, δημιουργήθηκε ένας ζωτικός πυρήνας πατριωτών οί όποιοι προσέφεραν πολλαπλές ύπηρεσίες στή γενέτειρά τους. Μία άπό τίς υπηρεσίες
αύτές ήταν καί ή μέσω τών σωματείων ενίσχυση τής ιδιαίτερης πατρίδας
τους. Απόδημοι Καππαδόκες είχαν ιδρύσει στήν Κωνσταντινούπολη, ε
κτός άπό μία κεντρική φιλεκπαιδευτική καππαδοκική αδελφότητα, πλήθος
άλλων συλλόγων πού εκπροσωπούσαν διάφορες περιφέρειες τής Καππα
δοκίας. Σχεδόν όλες οί καππαδοκικές πόλεις, ακόμη καί μικρά χωριά, εί
χαν τή σωματειακή τους εκπροσώπηση στήν Κωνσταντινούπολη, έκπροσώπηση στό σύνολό της δυναμική, πού συνδέθηκε μέ τή δραστηριότητα
τών τοπικών σωματείων τής Καππαδοκίας καί σέ πολλές περιπτώσεις τήν
ύποκατέστησε. ’Αντίστοιχο φαινόμενο δέν παρουσιάζεται στόν Πόντο. Οί
Πόντιοι μετανάστες στήριξαν τά τοπικά ποντιακά σωματεία κυρίως μέ
προσφορές γενναίων χορηγιών.
Ή παλαιότερη μορφή τής τοπικής συλλογικής δραστηριότητας στήν
Καππαδοκία καί στόν Πόντο υπήρξε, όπως καί σέ άλλες περιφέρειες, ή
συντεχνιακή. Οί συντεχνίες ήταν επαγγελματικές οργανώσεις4 πού εξ
ασφάλιζαν στούς όμότεχνους τήν κατίσχυση τών δικαιωμάτων τους καί
τήν άσκηση μιας κλειστής, μονοπωλιακής θά λέγαμε, τακτικής, πού άπέβλεπε στήν κατοχύρωση τού επαγγέλματος. Τά λοιπά τοπικά σωματεία

3. Πρβλ. Anthony A. Μ. Bryer, The Empire of Trebizond and the Pontos, Variorum
Reprints. London 1980, XII, σ. 173. Paschalis M. Kitromilides - Alexis Alexandrie, «Ethnic
survival, nationalism and forced migration», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
5(1984-1985), σσ. 15-16, 18. Χρήστου Σαμουηλίδη, 'Ιστορία του ποντιακού 'Ελληνισμού. Άλκυών (χωρίς χρον.), σ. 193.
4. Τάξεις έπαγγελματιών στήν Καππαδοκία, βλ. Μαρία Β. ’Ασβέστη, ’Επαγγελματικές
άσχολίες τών 'Ελλήνων τής Καππαδοκίας. ’Αθήνα 1980, σσ. 173-202.
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υπηρέτησαν: α) τήν παιδεία, μέ τη μέριμνα γιά τήν ίδρυση καί συντή
ρηση σχολείων, ιδιαίτερα νηπιαγωγείων, πού θά βοηθούσαν στήν εκμά
θηση τής ελληνικής γλώσσας άπό τούς τουρκόφωνους, β) τήν εύποιία, μέ
τή συμπαράσταση προς τούς άπορους καί πάσχοντες, γ) τή στήριξη τής
ορθοδοξίας καί δ) τή συνεταιριστική οργάνωση. Αύτοί ήταν οί εμφανείς
σκοποί, κάτω άπό τούς όποιους πρέπει νά δεχθούμε ότι δροΰσαν δυνάμεις
αφανείς, πού άπέβλεπαν σέ μία εθνική κινητοποίηση ή σέ άλλους άπαγορευόμενους άπό τήν οθωμανική κυβέρνηση σκοπούς. Είναι όμως γενικά
δύσκολο νά έντοπισθοΰν καί νά έλθουν στό φως συγκεκριμένες έθνικοπολιτικές ενέργειες τών τοπικών σωματειακών οργανώσεων. "Οπως είναι ευ
νόητο, παρόμοιες ενέργειες άπαιτοΰσαν πάντα τήν τήρηση άκρας μυστι
κότητας.
Είναι γνωστό ότι ή οθωμανική κυβέρνηση, παρά τίς κατά καιρούς πο
λιτειακές άλλαγές της, δεν διασφάλιζε τήν απόλυτη ισχύ τών δικαιωμά
των τών μή μουσουλμάνων ύπηκόων τής αυτοκρατορίας. Έπαγρυπνοΰσε
καί άσκοΰσε αύστηρό έλεγχο σέ όποιαδήποτε κίνηση υποπτευόταν ότι
παρεξέκλινε άπό τά όρια τού θεμιτού. Τόν Μάρτιο τού 1892 διαβιβάσθηκε
άπό τόν μουτεσαρίφη στον μητροπολίτη Καισαρείας κυβερνητική δια
ταγή πού όριζε τήν καταγραφή όλων τών σωματείων τής περιφέρειας, μέ
τήν αίτιολογία ότι ύπό τό πρόσχημα δήθεν «εκπαιδευτικών ομίλων» είχαν
συστηθεϊ συνεταιρισμοί καί οικονομικά σωματεία5. Οί Ιθύνοντες τά τών
σωματείων άναγκάζονταν νά επινοούν τρόπους συγκαλύψεως, πιθανότατα
καί όταν δέν ύπήρχε ανάγκη. Συχνά οί καππαδοκικοί καί ποντιακοί σύλ
λογοι συνιστοΰν στόν μικρασιατικό σύλλογο τής Αθήνας «’Ανατολή», ή
μεταξύ τους άλληλογραφία νά διεξάγεται μέσω ξένων προξενείων ή
έκπ ροσώπων- ί διωτώ ν.
Σύμφωνα μέ τίς τουρκικές πηγές, τό 1904, μέ κέντρο δράσεως τή Μερζιφούντα, ό ποντιακός Ελληνισμός άρχισε νά εργάζεται γιά τήν εθνική
του άποκατάσταση (δημιουργία τής Δημοκρατίας τού Πόντου). Φανερή
όμως πολιτική κινητοποίηση δέν ήταν δυνατό νά οργανωθεί μέσα στά
όρια τής οθωμανικής επικράτειας. Πολιτικές οργανώσεις Ιδρύθηκαν άργότερα, άπό τό 1917 ώς τό 1922, σέ διάφορες πόλεις τής Εύρώπης καί τής
’Αμερικής, στήν Ελλάδα, καί στήν Κωνσταντινούπολη μετά τήν είσοδο
τών συμμαχικών δυνάμεων (Νοέμβριος 1918)6.

5. ΓΑΚ, ΤΑ. 210, 23-3-1882, σ. 16.
6. Άλέξης ’Αλέξανδρος, «Ή άνάπτυξη τοΰ έθνικοΟ πνεύματος τών 'Ελλήνων του Πόντου
1918-1922: Ελληνική εξωτερική πολιτική καί τουρκική άντίδραση», βλ. Μελετήματα γύρω
άπό τόν Βενιζέλο καί τήν εποχή του. ’Αθήνα 1980, σσ. 432-435. -’Αναφέρω δύο ποντιακούς
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Οί τοπικοί σύλλογοι έργάζονταν κυρίως μέσα στήν κοινότητα καί για
τήν κοινότητα. Ή προσφορά τους ήταν επιβεβλημένη. Σέ καππαδοκικό
εκπαιδευτικό κανονισμό, μεταξύ τών έπιβαλλομένων σχολικόν πόρων
(Ιεροπραξιών, δικαιοπραξιών, εμπορικών πράξεων, άφιερωμάτων κ.λ.π.),
ορίζονταν χορηγίες «εξ οίωνδήποτε μερικών λεσχών καί άδελφοτήτων
κατά λόγον του περισσεύματος τών πόρων»7.
'Ο συνολικός άριθμός τών σωματείων τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου
είναι άδύνατο νά προσδιορισθεϊ μέ άκρίβεια· είναι άδύνατο επίσης νά δο
θεί πλήρης ή ιστορία όλων τών άναφερομένων στήν έρευνα αύτή συλλό
γων. Τούτο οφείλεται στήν άνεπάρκεια τών πηγών.
'Υπάρχουν δύο συγκεντρωτικοί πίνακες σωματείων τού Πόντου· στόν
ένα καταγράφονται κατά μητροπολιτικές επαρχίες μόνο άριθμοί λειτουργούντων φιλεκπαιδευτικών καί φιλοπτώχων σωματείων στήν άρχή τού
1914. Στόν δεύτερο πίνακα, πού είναι «μικρή αναγραφή ονομάτων άριθμημένη καί άλφαβητική», καταγράφονται 40 έπωνυμίες ποντιακών συλ
λόγων, μέ παράλληλη άναφορά τού τόπου τής συστάσεώς τους8.
Σέ πολλές πόλεις, παρά τήν ύπαρξη πολυαρίθμων Ελλήνων, καταβλή
θηκαν μέν προσπάθειες γιά τήν ίδρυση συλλόγων, πού παρέμειναν όμως
σχέδια ανεκτέλεστα: «Εις πολλάς πόλεις τού Πόντου καί έν αύτή ακόμη
τή Καππαδοκία όπου ευάριθμοι οί "Ελληνες, έγένοντο τάσεις, έπιθυμίαι
καί πρώτα διαβήματα προς ϊδρυσιν συλλόγων ή καί διαφόρων σωματείων,

συλλόγους τής Κωνσταντινουπόλεως, οί όποιοι έντάσσονται στόν κύκλο τών εκτός έδρας
ποντιακών οργανώσεων πού ιδρύθηκαν γιά νά ύπηρετήσουν τις έθνικοπολιτικές βλέψεις τών
Ποντίων. 'Ο πρώτος άπ’ αυτούς ανήγγειλε σκοπό φιλανθρωπικό καί εκπαιδευτικό υπέρ τών
Ποντίων τής Κωνσταντινουπόλεως, τών επαρχιών τού Πόντου καί τών «παλινοστούντων
προσφύγων». Τά μέλη τού διοικητικού του συμβουλίου εκπροσωπούσαν τό καθένα καί μία
μητροπολιτική επαρχία, βλ. Κανονισμός τής εν Κωνσταντινουπόλει 'Επιτροπείας τών Ποντίων
'Ελλήνων. Κωνσταντινούπολις 1920. Τύποις Λέανδρου Μουρκίδου, σσ. 1, 14. Ό δεύτερος
άποκαλείται «φιλολογικός σύλλογος», πού είχε θέσει σκοπό τή συναγωγή υλικού γιά τήν
ιστορία τού Πόντου καί τή μελέτη όποιουδήποτε ζητήματος άφοροΰσε στόν ποντιακό 'Ελ
ληνισμό, βλ. Κανονισμός του Φιλολογικού Συλλόγου Πόντου, έδρα προσωρινή έν Κωνσταντινουπόλει. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Π. Άγγελίδου, 1922, σ. 3. Ευχαριστώ θερμά τήν κ.
"Αννα Θεοφυλάκτου, πού άπό τό προσωπικό της άρχείο έθεσε στή διάθεσή μου, μαζί μέ
άλλα σπάνια έντυπα, τά δύο καταστατικά.
7. ΓΛΚ, Τ.Λ. 206, σ. 57.
8. ’Αρχιμανδρίτης Πανάρετος Κ. Τοπαλίδης, Ό Πόντος άνά τούς αιώνας. Δράμα 1929, βλ.
σσ. 155- 158: «Καταστατικόν τού Ελληνισμού τού Πόντου άρχομένου τού έτους 1914».—
’Ιορδάνης Τ. Παμπούνης, «Miscellanea», Πόντος 1(1953), σσ. 75-76.
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έχόντων σκοπόν ούχί άσύμφορον είς τάς βουλήσεις καί τα συμφέροντα
του κατακτητοΰ. ’Αλλά που τοιοΰτοι;»9. 10
Στό σύνολό τους οί σύλλογοι πού λειτούργησαν, ανεξάρτητα είδους,
διάρκειας καί τρόπου εργασίας, προσέφεραν πολύτιμες ύπηρεσίες στις
καππαδοκικές καί ποντιακές κοινότητες. Στήν άλληλογραφία τής «’Ανα
τολής» συχνά έξαίρεται ή συμβολή τών καππαδοκικών τοπικών άδελφοτήτων στό έργο τής έκπαιδεύσεως. Στό 16ο συνέδριο άνατολιστών πού συν
ήλθε στήν ’Αθήνα τό 1912, ό καθηγητής τού ’Ανατολικού Κολλεγίου
Δ. Θεοχαρίδης, έξαίροντας τή δράση τού κολλεγίου, δέν παρέλειψε νά
τονίσει τή σημασία τής σωματειακής κινήσεως πού δημιουργήθηκε άπό
τούς μαθητικούς καί δασκαλικούς κύκλους τής Μερζιφούντας τού Πόν
του 1U. Έγγραφο τής άδελφότητας Άργυρουπολιτών τής Τραπεζούντας,
πού στάλθηκε στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινου
πόλεως, χαρακτηρίσθηκε άπ’ αυτόν «άδάμας άτίμητος τής εθνικής
έκπαιδεύσεως»11.
'Οπωσδήποτε οί 'Έλληνες τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου, όπως καί
οί άλλοι Μικρασιάτες, μέ τή σωματειακή τους ένταξη είχαν τήν αίσθηση
ότι εκπλήρωναν τριπλό χρέος, κοινωνικό, εθνικό καί πολιτιστικό. Άνακεφαλαιώνοντας τή σωματειακή πολιτεία τους, επισημαίνει κανείς τις
άκόλουθες επί μέρους δραστηριότητες, πού γιά τήν εποχή, άπό κάθε άπο
ψη, μαρτυρούν προηγμένες μορφές πνευματικού καί κοινωνικού βίου: α)
στις συνεδρίες θέματα συζητήσεως ποικίλα, πού άπαιτοΰν γνώσεις έπακριβεΐς, άντικειμενικότητα καί κρίση, β) ενισχύσεις πρός άλλοεθνεϊς, ιδι
αίτερα προς τούς ’Αρμενίους κατά τό διάστημα τών τρομερών διωγμών
πού ύπέστησαν, γ) συμμετοχή στή διοίκηση δασκάλων καί μαθητών
(Μερζιφούν Πόντου), δ) ενεργός συμμετοχή καί πρωτοβουλίες τού γυναι
κείου φύλου, ε) προσπάθειες όργανώσεως παραγωγικών καί καταναλωτι
κών συνεταιρισμών κατά τά σύγχρονα πρότυπα.
Γενικά γιά τή μελέτη τού θέματος χρησιμοποιήθηκαν στήν εργασία αυ
τή, όπως καί γιά τις λοιπές μικρασιατικές περιφέρειες, πηγές έντυπες καί
άρχειακές. ’Έντυπες πηγές (καταστατικά, λογοδοσίες, έπετηρίδες κ.ά.)

9. Ί. Τέτος, πρόεδρος τοΟ συλλόγου Πόντος Μερζιφούν, Δ. Άρών, γραμματέας, πρός
τόν Μικρασιατικό Σύλλογο τής ’Αθήνας «’Ανατολή» (Α), Βιβλιοθήκη 'Εστίας Νέας Σμύρνης,
’Αρχείο «’Ανατολής» (ΒΕΑΑ) ΙΑ, 17-Ι-Ι907, σ. 2.
10. Δ. Θεοχαρίδης, «Τά έν Μικρά ’Ασία ’Αμερικανικά Κολλέγια έν σχέσει πρός τούς
"Ελληνας», Πόντος Δ’, 1912, σσ. 49-50.
11. Περ. ΕΦΣΚ ΙΑ’, 1876-77 (1878), σσ. 215-216.
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σπανίζουν. Ή σχετική εΐδησεογραφία του Τύπου έδώ είναι περιορισμένη.
Πολύτιμα στοιχεία για τή σωματειακή κίνηση τής Τραπεζούντας καί τής
Μερζιφούντας αντλήθηκαν άντίστοιχα άπό τά περιοδικά Ευξεινος Πόντος
καί Πόντος. Χρήσιμες ύπήρξαν καί οί μαρτυρίες πού φρόντισαν να κατα
γράψουν άνθρωποι οί όποιοι είχαν πρωτοστατήσει στήν ίδρυση καί ορ
γάνωση των σωματείων.
Κύριες άρχειακές πηγές γιά τά καππαδοκικά σωματεία άποτέλεσαν χει
ρόγραφοι κώδικες, έλληνικοί, καραμανλίδικοι καί μικτοί, πού βρίσκονται
οί περισσότεροι στά Γενικά ’Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) καί μερικοί στο
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.). Χρησιμοποιήθηκαν καί οί φά
κελοι τού Κ.Μ.Σ., πού περιέχουν ερμηνευτικά σημειώματα (Έμμ. Ί.
Τσαλίκογλου, Χρ. Τουργούτη, Γ. Μαυροχαλυβίδη, Κ.Μ. Άποστολίδη, Γ.
Παντελίδη) γιά τούς καραμανλίδικούς καί μικτούς κώδικες τών ΓΑΚ,
πάντα σέ σύγκριση μέ τό πρωτότυπο. Έκτος όμως άπό τό σύλλογο «Βα
σίλειός» τής Νεαπόλεως (Νέβσεχιρ), τού οποίου διασώθηκαν όλα τά
πρακτικά καί επομένως διασώθηκε ολοκληρωμένη καί ή ιστορία του, οί
είδήσεις άπό τούς κώδικες αυτούς γιά τούς λοιπούς καππαδοκικούς συλ
λόγους είναι σποραδικές καί συμπτωματικές. ’Αντλούνται κυρίως τίτλοι,
καθώς καί μεμονωμένες φάσεις άπό τή ζωή καί δράση τού κάθε συλλόγου,
όπως διάθεση κονδυλίων γιά τά έκπαιδευτικά καθιδρύματα, αναφορές,
ύποδείξεις γιά τή διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων, διοικητικά κ.ά. Σπα
νιότερα οί ειδήσεις άφοροΰν στή λειτουργία τού συλλόγου καί άκόμα
σπανιότερα καταχωρίζονται άρθρα καταστατικών.
Οί μαρτυρίες τών κωδίκων, πολύτιμες, παρά τήν άποσπασματικότητά
τους, συμπληρώνονται μέ στοιχεία πού άπέδωσε ή έρευνα τής άλληλογραφίας τών καππαδοκικών κοινοτήτων μέ τό μικρασιατικό σύλλογο τής
’Αθήνας «’Ανατολή». Τό αρχείο τής «’Ανατολής» άποτέλεσε πηγή χρή
σιμη καί γιά τήν έρευνα τής σωματειακής δραστηριότητας τών ποντιακών
κοινοτήτων.
Τά σωματεία τής Καππαδοκίας διαχωρίζονται σέ σωματεία τών περιφε
ρειών: α) Καισαρείας, β) Προκοπίου, γ) Νεαπόλεως (Νέβσεχιρ), δ) Γκέλβερι, ε) Νίγδης. Τά ποντιακά διαχωρίζονται σέ σωματεία: α) τού παραλι
ακού Πόντου καί β) τού μεσογειακού Πόντου.
Παρέχονται όλες οί μαρτυρίες, όσες ήταν δυνατό να συλλεγοΰν, οί
όποιες, αν δέν συνθέτουν τίς περισσότερες φορές τή συνολική εΙκόνα τής
ιστορίας τού κάθε συλλόγου, συγκλίνουν σέ ένα γενικό θετικό απολογι
σμό τής σωματειακής κινήσεως στήν Καππαδοκία καί στον Πόντο.
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Καθηγητές καί τελειόφοιτοι του 1898 στήν 'Ιερατική Σχολτ Καισαρείας.
(Φωτογραφικό ’Αρχείο Κ.Μ.Σ.).
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I ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Καισάρεια.
Στήν πόλη Καισάρεια, παλαιό Ιστορικό κέντρο τοϋ καππαδοκικοϋ Ελ
ληνισμού, ή τουρκόφωνη όμογένεια, μειοψηφία μέσα στό πλήθος τών αλ
λοεθνών, ανέπτυξε τις δικές της σωματειακές δραστηριότητες.
Ή «Λέσχη Άθηνά» ιδρύθηκε τό 1870, μέ σκοπό τή διάδοση τής ελλη
νικής παιδείας12. Γιά τήν επιτέλεση τοϋ έργου της ζήτησε τήν αρωγή τοϋ
«Έλληνικοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» (ΕΦΣΚ),
στον όποιο άπέστελλε εκθέσεις γιά τήν κατάσταση τών σχολείων13. 14 *
Προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στήν κοινότητα. Μερικά άπό τά λογι
ότερα μέλη της άνέλαβαν τή διδασκαλία δημοσίων μαθημάτων>d. Άπό τό
Ιδιαίτερο ταμείο της άποφάσισε τή σύσταση καί συντήρηση παρθεναγω
γείου στήν Καισάρεια. Ή λέσχη είχε γίνει ή πλέον πρόσφορη καταφυγή
γιά όποιοδήποτε πνευματικό θέμα άνέκυπτε. Όταν π.χ. ό μητροπολίτης
Εύστάθιος Κλεόβουλος συνέγραψε διατριβή «κατά τών έν Καππαδοκία
εγκαθισταμένων εξ ’Αμερικής προσηλυτομανών», ανέθεσε στον Φίλιππο
Π. Γ. ’Αριστόβουλο τή μετάφραση τοϋ έργου σέ τουρκική γλώσσα. Ό
’Αριστόβουλος απευθύνθηκε καί στή λέσχη γιά νά έξασφαλίσει τήν έγ
γραφή συνδρομητών στήν έκδοση lä.
Φαίνεται, γιά ένα διάστημα ή λέσχη άνέκοψε τή λειτουργία της, γιατί
τόν Νοέμβριο τοϋ 1885 άνήγγειλε στον ΕΦΣΚ τήν ίδρυση τής «Φιλομούσου ’Αδελφότητος ’Αθήνας»· είναι βέβαιο ότι πρόκειται γιά έπανίδρυση
τής παλαιότερης ομώνυμης λέσχης16.
'Υπάρχουν μαρτυρίες γιά δύο άκόμα άδελφότητες τής Καισάρειας. Ή
μία, φιλεκπαιδευτική, μέ τήν επωνυμία «'Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος»,
άγνωστο γιά πόσο διάστημα λειτούργησε. Σχετική μέ τή δράση της είναι
ή πληροφορία παροχής ύποτροφίας17. 'Η άλλη, μέ τόν τίτλο «Όρθοδο-

12. Έφ. Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 790, 19 Ίουν. / 1 Ίουλ. 1871, σ. [2],
13. Ενδεικτικά ΕΦΣΚ Η", 1873-74 (1874), σ. 310.
14. Έφ. Ανατολικός Άστήρ Κωνσταντινουπόλεως, ΙΒ', άρ. 1120, 19 Σεπτ./1 Όκτωβρ.
1873, σ. [4], (4076), καί Αύτ. ΙΓ', άρ. 1134, 7/19 Νοεμβρ. 1873, σ. [4], (4132).
15 Κ.Μ.Σ. 'Αρχείο Φ. Π. Γ. Αριστόβουλου, 391, τόμ. Β', άρ. έπιστολής ψοβ' (772),
29-4- 1876, σσ. 55ν-56Γ.
16. ΕΦΣΚ Κ\ 1885-86 καί 1886-87 (1891), σ. 13.
17. Έφ. Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 4914, 27 Σεπτ./9 Όκτωβρ. 1885, σ. 2.
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ξία», συστήθηκε κατά το πρότυπο της γνωστής όμώνυμης σμυρναϊκής
άδελφότητας. Άποσκοποΰσε καί αύτή στήν προφύλαξη τών ορθοδόξων
από τις πιεστικές καί σύντονες ενέργειες τού προσηλυτισμού18.
Στό πρώτο συνέδριο τών συλλόγων στήν ’Αθήνα (1879), οί σύλλογοι
τής Καισάρειας, ένεκα τής μακρινής άποστάσεως καί τής δυσκολίας τών
συγκοινωνιακών μέσων, ή δέν προσκλήθηκαν ή δέν μπόρεσαν νά στείλουν εκπροσώπους19.

Ίντζέσου.
Ή σωματειακή κίνηση στό Ίντζέσου συνδέεται στενά μέ τήν αντί
στοιχη κίνηση πού δημιούργησαν οί απόδημοι έμπορευόμενοι Ίντζεσιώτες τής Πόλης.
Οί τουρκόφωνοι κάτοικοι τού Ίντζέσου, διασπαρμένοι στίς δύο άντιμαχόμενες ένορίες τού 'Αγίου Δημητρίου καί του 'Αγίου Ευσταθίου, θά
παρέμεναν σέ πλήρες σκότος, άν δέν ύπήρχε ή πλούσια παροικία τής
Πόλης. 'Η έφορία του Ίντζέσου στήν Πόλη κύριο έργο είχε τήν άποστολή οικονομικής βοήθειας στήν πατρίδα20, παρενέβαινε δε όχι μόνο σέ
θέματα παιδείας, άλλά είχε καί άλλες κοινωνικές δικαιοδοσίες. ’Εκτός
άπό τήν έφορία, στήν Πόλη λειτουργούσε ή αδελφότητα «'Ομόνοια», μέ
μέλη παροίκους τού Ίντζέσου· μέ τή διάλυσή της τό 1914, ή περιουσία
της στάλθηκε στό Ίντζέσου καί διανεμήθηκε στούς πτωχούς τών δύο ένοριών, μέρος δέ τού ποσού διατέθηκε στούς άπορους μαθητές γιά τήν
άγορά γραφικής ύλης21.
Τό «Ταμεϊον τών πτωχών», πού λειτουργούσε στήν ένορία τού 'Αγίου
Δημητρίου, τροφοδοτούσαν οί χρηματικές άποστολές άπό τήν Πόλη καί
οί πενιχρές τοπικές εισφορές. Μέ τό κύμα όμως τών συνεχών άποδημιών,
τό Ταμείο, στερημένο άπό επαρκείς πόρους, άλλά καί άπό άνθρώπους
κατάλληλους γιά νά τό στηρίξουν, δέν μπορούσε νά άνταποκριθεΐ στίς
άνάγκες τής κοινότητας22. Γιά τό «Ταμεϊον τών πτωχών», πού πιθανότατα

18. Έφ. ’Ανατολικός Άστήρ Κωνσταντινουπόλεως, ΚΔ', περ. Β', άρ. 24, 13 Μαρτ. 1885, σ.
192.
19. Συνέδρων τών 'Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά τής πρώτης αΰτοΰ Συνόδου συγκροτηθείσης εν Άθήναις, έν ετει 1879. Έν Άθήναις 1879, σ. 260.
20. Κ.Μ.Σ. φάκ. 79, «Καππαδοκία. Περιφέρεια Καισαρείας Ίντζέσου», βλ. «κεφ. Ζ’, Αυτοδι
οίκηση», σσ. 17-18.
21. ΓΑΚ, Τ.Α. 177, 1-4-1914, σ. 338.
22. Κ.Μ.Σ. φάκ. 79..., έ.ά., σ. 19.
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ταυτίζεται μέ τήν «Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα» Ίντζέσου, κατέχομε πλη
ροφορίες μόνο διοικητικής μορφής (άντικαταστάσεις μελών διοικητικού
συμβουλίου) μέσα στα χρονικά όρια άπό τό 1911 ώς τό 1920 23.
Άναφέρεται έπίσης ή τοπική αδελφότητα «'Ο Ευαγγελισμός» σε ταμει
ακό βιβλίο, στό όποιο οί εισπράξεις τών μελών τής αδελφότητας παρου
σιάζουν τίς άκόλουθες κυμάνσεις: Τό 1908 άνέρχονται σέ 619.25 γρόσια,
τό 1909 σέ 361.50 καί τό 1910 σέ 540.50 24.

Κερμίρα.
Τό 1886 μαρτυρεΐται στή γειτονική προς τήν Καισάρεια Κερμίρα μή
επώνυμη εκπαιδευτική άδελφότητα25. Μαρτυρεΐται έπίσης «Ταμεΐον φιλοπτώχου εκκλησίας Θεοτόκου καί 'Αγίων Θεοδώρων» σέ καραμανλίδικο
κώδικα τών ΓΑΚ, όπου καταγράφονται τά έσοδα καί έξοδα τοϋ Ταμείου
άπό 1891- 1894 26. Τά έσοδα προέρχονταν άπό εισφορές έορταζόντων, άπό
διάφορες ιεροπραξίες, δικαιοπραξίες κ.λ.π.
Κέργκεμε.
Στό χωριό Κέργκεμε, στή μονή τής Θεοτόκου, λειτουργούσε ελληνική
σχολή όπου προσέρχονταν άποροι μαθητές άπό τά γύρω χωριά. Ή ανε
πάρκεια όμως τών προσόδων τής μονής έπέφερε τήν παύση τής λειτουρ
γίας τής σχολής καί βύθισε στήν άμάθεια τήν περιοχή. Μέ τήν προ
ώθηση τοϋ άγιου Καισαρείας Γερβασίου ('Ωρολογά), συστήθηκε τό 1907
ή «Φιλόπτωχος ’Εκπαιδευτική ’Αδελφότης Ή Φιλαδελφία», μέ σκοπό τή
συντήρηση μέσα στή μονή έλληνικής άστικής σχολής, όπου θά φοιτού
σαν ώς ύπότροφοι πτωχοί καί ορφανοί μαθητές τών γύρω χωριών. Κανο
νισμός έπικυρωμένος καθόριζε τόν τρόπο λειτουργίας της27.

23. ΓΑΚ, Τ.Α. 179, 12-6-1911, σ. 6, 1-2-1914, σ. 14, 21-4-1914, σ. 16, Ιανουάριος 1915,
σ. 17, 25-11-1918, σ. 24, 16-12-1918, σ. 25, καί 4-10-1920, σ. 29.
24. ΓΑΚ, Τ.Α. 178, Πρακτικόν 6ον, 30-3-1908, σσ. 6-7 (όπογράφουν τά έξής μέλη τής
έφορίας: Ί. Μ. Καρακότσογλους, Γ. Κ. Σαρμισακλίογλου, Γεώργιος Π. Άνανιάδης,
Άναστ. Π. Πιπερίδης, Πρόδρ. Έ. Οίκονομίδης). Αύτ., Πρακτικόν 7ον, 18-4-1909, σ. 27, καί
Πρακτικόν 6ον, 10-4-1910, σσ. 41-42.
25. Έφ. Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 5.180, 12/24 Σεπτ. 1886, σ. [2J.
26. Βλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 253, τίτλο στήν εξωτερική στάχωση.
27. 'Ο πρόεδρος τής άδελφότητας πρός A, ΒΕΑΑ, I 94, 6-7-1907. Αύτ. σφραγίδα: ώοειδήςστήν περιφέρεια «Φιλόπτωχος ’Εκπαιδευτική ’Αδελφότης Ή Φιλαδελφία», στό εσωτερικό ή
εΙκόνα τής Παναγίας μέ τό Χριστό καί κάτω «Κέρκεμε Μαΐου 21 1907».
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Ζιτζίντερε (Φλαβιανά).
Σύμφωνα μέ ιδρυτικό πρακτικό τής 7 Μαρτίου 1889, συστήθηκε στο
Ζιτζίντερε ή «Ένωσις Φλαβιανών», μέ σκοπό φιλεκπαιδευτικό. Εκλέ
χθηκε προσωρινή έπιτροπή για τή σύνταξη τού καταστατικού, στήν
όποια συμμετείχαν οί: Άναστ. Μ. Λεβίδης28, πρόεδρος, Παυλάκης Συμεώνογλους, άντιπρόεδρος, Χατζη-Ίωσήφ Συμεώνογλους, ταμίας, καί σύμ
βουλοι οί: Σταύρος Θ. Ζωγραφίδης, Χατζη-Γιορδάν Νικόλογλους,
Χατζη-Ήλία Κάλφογλου29.
Σαρμουσακλί.
'Ιδρυτικό πρακτικό τής 16.8.1887 κοινοποιεί τήν άπόφαση τών κατοί
κων τής κοινότητας Σαρμουσακλί να συστήσουν άδελφότητα, μέ σκοπό
τήν ίδρυση καί συντήρηση δημοτικού σχολείου. Κατά τό πρακτικό, στήν
πρώτη συγκέντρωση γιά τή λήψη τής σχετικής άποφάσεως προήδρευσε ό
άγιος Καισαρείας Ιωάννης (Άναστασιάδης)30.
Μουταλάσκη (Ταλάς).
Στο διάστημα μεταξύ 1879- 1880 ύπάρχουν μαρτυρίες γιά τή λειτουργία
τής λέσχης «Ελλάς». Ό σκοπός καί ή δράση της παραμένουν άγνω
στα31.

28. Αυτοβιογραφία του, βλ. Κ.Μ.Σ. ’Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Πραγματεία περί πολιτισμού
καί διανοητικής άναπτύξεως τών Καππαδοκών καί τών εκ Καππαδοκίας διαλαμψάντων επισήμων
άνδρών... Ζινζίνδερε, 1899 (δακτυλογραφημένο), σσ. 393-406.
29. ΓΑΚ, ΤΑ. 220, 7-3-1889, σ. 185.
30. Τό πρακτικό (καραμανλίδικο) είναι γραμμένο άντίστροφα στις τελευταίες άνάριθμες
σελίδες του κώδ. ΓΑΚ, Τ.Α. 243, 16-8-1887. -Γιά τόν μητροπολίτη ’Ιωάννη, βλ. Άν. Μ.
Λεβίδης, 'Ιστορικόν δοκίμιον ... Έν Άθήναις 1885, σσ. 227-229. Κ.Μ.Σ. Μητροπολίται Και
σαρείας καί διάφοροι πληροφορίαι. Ό συγγραφέας του ’Ιωάννης Ίωαννίδης. Έτυπώθη άδεια τοΰ
'Υψηλού 'Υπουργείου τής Παιδείας. Έν Κωνσταντινουπόλει ... 1896. (Μετάφραση του Χρ.
Τουργούτη 1958 άπό τά καραμανλίδικα, δακτυλογραφημένο), σσ. 1-16. Κ.Μ.Σ. Ί. Κάλφο
γλου, Ή μονή Φλαβιανών 1898. Μετάφραση άπό τά καραμανλίδικα Χρ. Τουργούτη καί Γ.
Μαυροχαλυβίδη. ’Ιούλιος 1957 (δακτυλογραφημένο), τόμ. II, σσ. 449-452. Έμμ. Ί. Τσαλίκογλου, 'Ελληνικά εκπαιδευτήρια καί ελληνορθόδοξοι κοινότητες τής περιφέρειας Καισαρείας ...
(έκδ. Κ.Μ.Σ. άρ. 13) Άθήναι 1976, σσ. 19-27.
31. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 129, 4-11-1879, σ. 34. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 98, 6-11- 1879, σσ.
49-50. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 152, 19-3- 1880, σ. 39. Αύτ., άρ. 166, 15-6-1880, σ. 46.
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Προκόπι (Ούργκιούπ).
Στο Προκόπι, άπό τα αστικά κέντρα του καππαδοκικού τουρκόφωνου
Ελληνισμού, έμφανίζεται άπό τό 1859 ό «Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου»,
ιδιότυπη μορφή συλλογικής όργανώσεως, πού άποτελεΐ καί τό αρχαι
ότερο σωματείο τής περιφέρειας. Σέ καραμανλίδικο κώδικα τών ΓΑΚ
καταχωρίζεται τό πρακτικό τής ίδρύσεως τής άδελφότητας (1 Μαΐου
1859). Τό πρακτικό αυτό είναι παράξενο. 'Ιδρυτές-μέλη ορίζονται νά είναι
μόνο 50 καί νά μήν αυξάνονται ούτε νά ελαττώνονται. Τά ιδρυτικά αυτά
μέλη ορκίζονται νά μή παρεκκλίνουν ποτέ άπό τίς άποφάσεις πού έλαβαν
γιά τήν ίδρυση τής αδελφότητας· όσοι σταθούν εμπόδιο στό έργο της θά
θεωρούνται επικατάρατοι. Τά μέλη κατέχουν θέση κληρονομική. Σέ περί
πτωση θανάτου, τό κενό ορίζεται νά άναπληρώνει άμεσος κληρονόμος ή,
σέ περίπτωση πού αύτός δέν υπάρχει, τή θέση τού άπόντος νά τήν κατα
λαμβάνει κάποιος άπό τήν οικογένεια32.
Σέ δεύτερο πρακτικό, πού δέν έχει ήμερομηνία, άναφέρεται ότι, αντί
θετα μέ τούς θεωρούμενους επικατάρατους, όσοι θά συντελέσουν μέ τόν
ένθερμο ζήλο τους στήν εύόδωση τού έργου τής άδελφότητας, αυτοί θά
έχουν τήν εύλογία τού Χριστού καί τών 318 θεοφόρων πατέρων33. 'Υπάρ
χει καί τρίτο πρακτικό, μέ ήμερομηνία καί αυτό, όπως τό πρώτο, 1 Μαΐου
1859, όπου καταγράφεται άπόφαση νά δαπανηθούν μέ γενναιοδωρία ποσά
υπέρ τού ναού τής Παναγίας34. ’Ακολουθούν οί 50 υπογραφές τών ιδρυ
τών, οί όποιοι κατά τό πλεϊστον φαίνονται ολιγογράμματοι 3λ Τό περι
εχόμενο τών πρακτικών, όπως καί άλλες περίεργες λεπτομέρειες άπό τόν
κώδικα, δημιουργούν πολλά ερωτήματα γιά τό είδος καί τόν πραγματικό
σκοπό τής δραστηριότητας πού είχε ή αδελφότητα.
Ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Ή ’Ορθοδοξία» Ιδρύθηκε πιθανότατα τό
1898 36 μέ τήν προώθηση του μητροπολίτη Ίωάννου, ό όποιος προσέφερε

32. ΓΑΚ, Τ.Α. 169, σ. 3. Στον κώδικα καταχωρίζονται οί εισπράξεις τής άδελφότητας άπό
1859 έως 1907.
33. ΓΑΚ, Τ.Α. 169, σ. 4.
34. ΓΑΚ, Τ.Α. 169, σ. 5.
35. ΓΑΚ, Τ.Α. 169, σσ. 5-14. Στή σ. 14 σφραγίδα: Στήν περιφέρεια «Ό Ευαγγελισμός τής
Θεοτόκου 1860. Ούρκιούπ»· στό κέντρο ή εικόνα του Ευαγγελισμού.
36. Πρβλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 166, σ. 7, όπου σφραγίδα ελλειψοειδής. Στό άνω μέρος, στα τουρκι
κά: Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Προκοπίου, στό κέντρο «Ή ’Ορθοδοξία 1898»· στό κάτω μέρος
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πολλά στήν εκπαίδευση καί στή φιλανθρωπία τής Καππαδοκίας37. Τό
έργο της ένισχύθηκε μέ κληροδοτήματα38 καί μέ προσφορές άποδήμων
Προκοπιέων39. Είναι βέβαιο 0τι τό 1913 συνεχίζονταν οί εργασίες της49.
Στο Προκόπι λειτούργησαν οί άκόλουθες άδελφότητες, από τίς όποιες
οί περισσότερες έκπροσωποϋσαν διάφορες συντεχνίες: 1) «Μεταμόρφωσις». 2) «Είσόδια τής Παναγίας», συντεχνία ραφτάδων. 3) «Κοίμησις τής
Θεοτόκου», συντεχνία καϊκτζήδων (λεμβούχων). 4) «Πατήρ ’Αβραάμ»,
συντεχνία πετράδων. 5) ’Αδελφότης τών τριών 'Αγίων, «'Αγίου Θεοδώ
ρου, Ευαγγελισμού καί Μιχαήλ ’Αρχαγγέλου». 6) «Άγιος Βασίλειος».
7) «Άγιος Σπυρίδων», συντεχνία κουντουρατζήδων (ύποδηματοποιών).
8) «Άγιος Γεώργιος». 9) Αδελφότητα μαραγκών (δέν παραδίδεται ή ονο
μασία της)41. 10) «Άγιος Χαράλαμπος»42.
Οί συντεχνίες στό Προκόπι ήταν κλειστές καί δέν έπέτρεπαν τή διά
δοση τού επαγγέλματος σέ ξένους ομοτέχνους. Τούτο ευνόησε οικονομικά
τούς Προκοπιεϊς, οί όποιοι διέθεταν μέ ευχέρεια ποσά για εκπαιδευτικούς
καί άγαθοεργούς σκοπούς43. Ακόμη, φαίνεται ότι μερικές φορές οί συν
τεχνίες είχαν λόγους νά άποκρύπτουν τήν πραγματική περιουσιακή τους
κατάσταση, μέ τήν επινόηση τής εικονικής Ιδιοκτησίας. Τούτο όμως
μπορούσε νά δημιουργήσει δυσάρεστες περιπλοκές μέ τούς κληρονόμους

«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης έν Προκοπίφ». Κατά τόν Λ. Γ. Εΰπραξιάδη, Τό Προκόπι, ή πα
τρίδα μου... Θεσσαλονίκη 1974, σ. 74, «'Η ’Ορθοδοξία» Ιδρύθηκε τό 1894.
37. Στελ. Μαρασλής, «Τό Ούρκιούπ (Προκόπιον) τής Καππαδοκίας», έφ. Παγκαππαδοκική
’Ηχώ, Πειραιάς, σ. 3.
38. Βλ. ένδεικτικά Κ.Μ.Σ., φάκ. Καππαδοκία. Περιφ. Προκοπίου. Προκόπι Β'. 'Έγγραφα,
ύποφάκ: 41 αρχειακά έγγραφα..., σσ. 4-5, όπου διαθήκη χήρας Βασίλ αγά Καρακάσογλου
(στά καραμανλίδικα, μέ έλληνική μετάφραση άπό τόν Γ. Παντελίδη).
39. Λ. Γ. Εύπραξιάδης, έ.ά., σσ. 74-75.
40. ’Επιστολή 16/29-11-1913 τής άδελφότητας πρός τό προεδρείο τού «’Ασιατικού Συλ
λόγου» («Μικρός ’Ασίας») Κωνσταντινουπόλεως, μέ τήν παράκληση νά είσαχθεϊ σέ θερα
πευτήριο κάποια ψυχασθενής. Ή επιστολή, πού διασώζεται στο άρχείο τού κ. Άκύλα
Μήλλα, ύπογράφεται άπό τούς: Χατζη-Εύθύμ. ’Α. Ίσαακίδη, Γ. Πανταζίδη, Σάββα Θεοδωρίδη, Π. Παπαδόπουλο, ’Ιωακείμ Παπαδόπουλο, Χατζη-Ίωάν. ’Α. Ίσαακίδη. Ευχαριστώ τόν
κ. Μήλλα πού εθεσε στή διάθεσή μου τήν επιστολή.
41. Βλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 175δ, χωρίς χρονολογία, μεταξύ 12-4-1893 καί 19-4-1893, σ. 13ß.
Πρβλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 166, σσ. 30, 37, 38, καί ΓΑΚ, Τ.Α. 169, 9-3- 1873, σ. 19.
42. ΓΑΚ, Τ.Α. 227, 4 Μαρτ. 1916-18 Σεπτ. 1916 καί 3 Μαρτ. 1919-27 Όκτωβρ. 1919. Γιά
τήν προέλευση τού κώδικα άπό τό Προκόπι, άκολούθησα τήν εκδοχή Γ. Μαυροχαλυβίδη.
Κατά τόν Έμμ. Ί. Τσαλίκογλου πρόκειται γιά κώδικα τού Ίντζέσου.
43. Πρβλ. Λ. Γ. Εύπραξιάδης, έ.ά., σ. 74.
167

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ
τών εικονικόν ιδιοκτητών. Ή συντεχνία τών καϊκτζήδων φρόντισε να
άποκρύψει τήν περιουσία της καί να δηλώσει είκονικό Ιδιοκτήτη. 'Ο
προύχων ’Ιορδάνης Χαμλατζής άνέφερε ότι δέκα βακουφικά κτήματα τής
άδελφότητας φέρονταν εικονικά επ’ όνόματί του. Μετά τόν θάνατό του
όμως προέκυψε θέμα, γιατί ό γιος καί κληρονόμος του Νικόλαος ζήτησε
τή διαχείριση τών κτημάτων τής άδελφότητας. Ή υπόθεση παραπέμφθηκε από τόν καϊμακάμη στή δημογεροντία καί στον αρχιερατικό προϊ
στάμενο καί έληξε μέ τήν απόφανση τριών άντιπροσώπων τής συντεχνίας
ότι τά είσοδήματα τών δέκα βακουφικών κτημάτων άνήκουν στήν εκκλη
σία καί στά σχολεία44.
Σινασός.
Πολυμορφία παρουσιάζουν τά σωματεία πού ιδρύθηκαν στήν ελληνικό
τατη Σινασό.
'Ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» συστήθηκε τό 1867 καί επανιδρύθηκε
τό 1875. Είχε σκοπό τήν οργάνωση διαλέξεων καί τή λειτουργία άναγνωστηρίου. Γιά τις διαλέξεις του διατηρούσε είδική αίθουσα στό άρρεναγωγεΐο. Κατά τή σύσταση καί άνασύστασή του λειτούργησε μόνο γιά ένα
χρόνο45.
Ή «Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης 'Ο "Αγιος ’Ιωάννης Πρόδρομος»,
κατά τόν ’Αρχέλαο, ιδρύθηκε τό 1870 στήν Κωνσταντινούπολη καί δια
λύθηκε τό 189246. Άπό συμφωνητικό όμως τής 5 Σεπτεμβρίου 1875, πού
περιέχεται σέ κώδικα τής Σινασοϋ, συνάγεται ότι ή άδελφότητα είχε έδρα
της τή Σινασό. Στό συμφωνητικό αύτό τά συμβαλλόμενα μέρη ήταν άφενός ό Ήλίας X. Πατρικιάδης μέ τήν κόρη του καί άφετέρου «ή εν Σινασώ Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης 'Ο "Αγιος ’Ιωάννης Πρόδρομος». Ή
άδελφότητα άνελάμβανε τίς δαπάνες τής φοιτήσεως τής Βικτωρίας Πατρικιάδου, ή όποια θά ήταν ύποχρεωμένη νά διδάξει επί πενταετία στό
παρθεναγωγείο τής Σινασού47. 'Η Πατρικιάδου πράγματι άπεφοίτησε άπό
τό γνωστό παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως «Παλλάς», ώς ύπότροφος
τής άδελφότητας, καί διηύθυνε τό παρθεναγωγείο τής Σινασού, επί πεντα
ετία, άπό τό 1882 - 1887 48.
44. ΓΑΚ, Τ.Α. 1756, άρ. 108, 6-6-1893, σ. 20Ρ, άρ. 114, 2-6-1894, σσ. 21Ρ, 22.
45. Ί. Σαραντίδης ’Αρχέλαος, Ή Σινασός ... Έν Άθήναις 1899, σσ. 60-61.
46. Ί. Σαραντίδης ’Αρχέλαος, Là., σ. 61.
47. ΓΑΚ, ΤΑ. 139, άρ. 33, 5-9-1875, σ. 36.
48. Έφ. Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 4914, 27 Σεπτ./9 Όκτωβρ. 1885, σ. [2], Ί.
Σαραντίδης ’Αρχέλαος, έ.ά., σ. 52.
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'Η «’Αγαθοεργός ’Αδελφότης τών 'Αγίων Πάντων» (1870) είχε σκοπό
φιλανθρωπικό49. Δέν είναι γνωστό πώς καί πόσο λειτούργησε. Ίο 1892 τό
άποθεματικό της κεφάλαιο περιήλθε στήν κυριότητα τής μονής τού
'Αγίου Νικολάου, ύπό τόν όρο πού είχε διατυπωθεί σέ προηγούμενο πρα
κτικό (19 Μαρτίου 1889). Σύμφωνα μέ τόν όρο αυτό, μέρος του κεφαλαίου
έπρεπε νά διατεθεί γιά τήν κατασκευή του κοινοτικού λουτρώνα, τήν
όποια είχε άναλάβει ή άδελφότητα «’Έλεος» τής Κωνσταντινουπόλεως.
Τά εισοδήματα άπό τόν λουτρώνα καί οί τόκοι άπό τό υπόλοιπο τού άποθεματικοΰ κεφαλαίου ορίσθηκε νά δαπανώνται γιά τόν άρχικό φιλανθρω
πικό σκοπό τής άδελφότητας50.
Τό «Ταμεΐον τών πτωχών» Σινασοΰ διέθετε άρκετούς πόρους, μεταξύ
τών όποιων κληροδοτήματα καί έσοδα άπό τό μεγάλο ξενώνα πού κτίσθηκε τό 1869 άπό τόν Χρήστο Λουκά Φεγγαρίνα5λ
Ή άδελφότητα «'Αγιος Νικόλαος» (1877) είχε σκοπό τή συντήρηση
τών κτημάτων τής μονής τού 'Αγίου Νικολάου, μέ τό σχηματισμό δε κε
φαλαίων καί άπό άλλες πηγές, τή στήριξη τών εκπαιδευτηρίων52.
'Υπήρξε μακρόβια καί, όπως φαίνεται, είχε πλούσια δράση. Μετά τήν
παροδική διάλυσή της τό 1892, συνέχισε τις έργασίες της επί μεγάλο
διάστημα, όπως προκύπτει: α) άπό διασωζόμενο κώδικα πού φέρει τόν τί
τλο «Μεριδολογίον [sic] Έφοροεπιτροπής περιλαμβάνον τή μερίδα τής
άδελφότητος ‘"Αγιος Νικόλαος’, τού προσωπικού τής Σχολής, καί λοιπά,
άρχόμενον άπό τού έτους σωτηρίου 1910»53, β) άπό επιστολή τής 17/30
’Ιανουάριου 1924 τής άδελφότητας προς τήν έφοροδημογεροντία τής κοι
νότητάς Νέβσεχιρ. Στήν επιστολή αύτή προτείνεται νά συσσωματωθούν
οί δυνάμεις όλων τών κοινοτήτων «ύπό εν κοινόν πρόγραμμα». ’Έτσι θά
μπορούσε νά άποτελεσθεΐ ομάδα συμπαγής, ώστε νά μετριασθοΰν «τά
δεινά τού υπό τής χριστιανικωτάτης Εύρώπης είς τό άμοιρον έθνος μας
έπιβληθέντος έκπατρισμού όν εύσχήμως άπεκάλεσαν ’Ανταλλαγήν». Άπό

49. Ί. Σαραντίδης ’Αρχέλαος, έ.ά., σ. 62. ’Αρχείο Β. Ά. Μνστακίδου, φάκ. 373 (άχρονολόγητο τετράδιο), Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών.
50. ΓΑΚ, ΤΑ. 139, άρ. 77, 20-9- 1892, σ. 64.
51. Ί. Σαραντίδης ’Αρχέλαος, έ.ά., σσ. 54, 62. Ή Σινασός... [λεύκωμα]. ’Αθήνα 1924, σ.
13.
52. Ί. Σαραντίδης ’Αρχέλαος, έ.ά., σσ. 62-63, όπου άποκαλεΐται «’Επιτροπή του Αγίου
Νικολάου». Πρβλ. Ή Σινασός... [λεύκωμα], σ. 13. Βλ. καί 'Αρχείο Β. Ά. Μνστακίδου, έ.ά.
53. ΓΑΚ, ΤΑ. 157, σ. 1.
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όλους τούς άντιπροσώπους κάθε κοινότητας ή άδελφότητα πρότεινε να
σχηματισθεΐ σωματείο πού θά έφερε τήν επωνυμία «Μικτή τών Κοινοτή
των επί τής Ανταλλαγής Επιτροπή», μέ έδρα τή Νίγδη. Είχε προγραμ
ματίσει σχηματισμό κοινού ταμείου γιά τήν ανακούφιση τών άπορων οι
κογενειών, έξεύρεση μέσων μεταφοράς, καί άκόμα λειτουργία υγειονομι
κής υπηρεσίας. Τέλος ή άδελφότητα πρότεινε τήν επικοινωνία τής υπό
συγκρότηση έπιτροπής μέ άλλα σωματεία, έξω άπό τήν τουρκική έπικράτεια, στήν Ελλάδα καί στήν ’Αμερική, γιά νά συμπαρασταθεί ή όμογένεια στό έργο τής άνταλλαγής. Τά στοιχεία πού παρουσιάζει ή έπιστολή
είναι βέβαια προγραμματικά, άλλά καί ένδεικτικά τής εύρύτητας καί τής
άγάπης μέ τήν όποια έβλεπε ή άδελφότητα τά διάφορα φλέγοντα κοινο
τικά θέματα54.
Μέσα στά όρια τής συλλογικής προσπάθειας μπορεί νά ένταχθεΐ καί ή
Μετοχική Εταιρία Σινασοϋ. Συστήθηκε τό 1872 άπό τήν κοινότητα, μέ
σκοπό νά άπαλλάξει τούς κατοίκους άπό τήν τοκογλυφία καί νά θέσει
στή διάθεσή τους έντοκα νόμιμα δάνεια. Στό πρώτο καταστατικό της φέ
ρεται ως «Μετοχική ’Ανώνυμος Εταιρία Ή Σινασός»55. Οί εργασίες τής
έταιρίας άρχισαν τόν ’Ιανουάριο τού 1873. Τό πρώτο της κεφάλαιο
έφθανε τίς 1500 λίρες. Τό ποσό αυτό άπαρτιζόταν άπό 300 μετοχές, άπό
τίς όποιες τίς μισές θά έλάμβανε ή κοινότητα γιά λογαριασμό τών εκπαι
δευτικών καί φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων, τίς δέ άλλες μισές θά έλάμβαναν οί κάτοικοι «καθώς καί οί ξένοι εκ τών πέριξ πόλεων καί χω
ρίων»56. Ή εταιρία συνέχισε τίς εργασίες της επί τετραετία άλλά, ένεκα
κακής διαχειρίσεως, όχι μέ τά άναμενόμενα άποτελέσματα. Άποφασίσθηκε νά λειτουργήσει μέ νέους όρους καί νέα επωνυμία· ονομάσθηκε
πλέον «Μετοχική ’Εμπορική Εταιρία Σινασοΰ»57, άλλά καί πάλι δέν ευ
δοκίμησε, αύτή τή φορά έξαιτίας τής νομισματικής κρίσεως· ή σύναξη
τών χρημάτων άπό τούς οφειλέτες της ήταν άδύνατη. Τό 1879 διορίσθηκε
τριμελής επιτροπή, μέ σκοπό τήν είσπραξη τών τόκων πού όφειλαν οί

54. ΓΑΚ, Τ.Α. 114. Ή έπιστολή ύπογράφεται άπό τούς: Ά. Θεοφάνοος, πρόεδρο, Ά.
Παλιγενίδη, άντιπρόεδρο, Β. Βλαχόπουλο, ταμία, Παπαΐωάννου, γεν. γραμματέα, καί μέλη
τούς: Κ. Άλεξιάδη, Κυπριανίδη, Κωνστ. Ν. Ρίζο, Β. Γ. Μακρόπουλο καί Σεραφείμ Ρίζο.
55. ΓΑΚ, ΤΑ. 139, άρ. 23, 15-12-1872, σσ. 28-30.
56. ΓΑΚ, Τ.Α. 139, ε.ά., σ. 28. Ί. Σαραντίδης ’Αρχέλαος, ε.ά., σ. 63.
57. ΓΑΚ, Τ.Α. 139, άρ. 47, 1-6-1877, σ. 46. Αϋτ., σσ. 46-47, όλος ό κανονισμός τής νέας
έταιρίας.
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χρεώστες58. Στις 21 Δεκεμβρίου 1883 ύπογράφηκε τό πρακτικό τής ορι
στικής διαλύσεώς της59. 60
Τζαλέλα (Τζεμίλ).
Στό πτωχό μικρό χωριό Τζαλέλα ή «’Αδελφότης Ταξιαρχών» συμμε
τείχε στις ετήσιες δαπάνες για τήν πληρωμή διδασκάλου· μαρτυρίες λει
τουργίας της από 1910 -1916 ft0.

Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

Νεάπολη (Νέβσεχιρ).
Στή Νεάπολη, νεόκτιστη πόλη μέ ελληνικό στοιχείο πού εκπροσω
πούσε σχεδόν τό ένα τρίτο τού συνολικού πληθυσμού, άπαντάται σύλλο
γος για τον όποιο έχουν διασωθεί οί πληρέστερες άρχειακές πηγές61. 'Ο
σύλλογος αύτός, μέ τήν επωνυμία «Φιλεκπαιδευτική Λέσχη Βασιλειάς»,
πρωτοσυστήθηκε τό 1866, άλλά «ένεκα καιρικών περιστάσεων» διαλύθηκε
γρήγορα62. Μέ τήν άνασύστασή της, τό Μάϊο τού 1872, υπέβαλε τό
καταστατικό της στή σχολική εφορία καί κοινοποίησε τόν σκοπό της,
πού ήταν ή ίδρυση καί συντήρηση νηπιαγωγείου καί γενικά ή στήριξη
τής παιδείας63. Τά ιδρυτικά μέλη τής λέσχης υπήρξαν τα άκόλουθα:
Άνέστης Χατζη-Ν. Φερεκύδης, Κωνσταντίνος Ίω. Κουλπαλόγλους,

58. ΓΑΚ, Τ.Α. 139, άρ. 50, 26-2-1879, σ. 50.
59. ΓΑΚ, Τ.Α. 139, άρ. 58, 21-12-1883, σ. 54.
60. ΓΑΚ, Τ.Α. 189, 1-11-1910, <ρ. 44Γ, 1-4-1911, φ. 45Γ, 4-11-1914, φφ. 101, 102Γ, 19141916, φφ. 102ν-103Γ.
61. "Εξι κώδικες τών ΓΑΚ (στα ελληνικά καί στά καραμανλίδικα) διασώζουν τήν ιστορία
καί τή δράση τής λέσχης: α) ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άντίγραφα έγγράφων καί λογοδοσίες άπό 19
Μαΐου 1872-13 ’Ιουνίου 1889. β) ΓΑΚ, Τ.Α. 134, καταστατικά, πρακτικά άπό 28 Μαίου
1872-6 Ίανουαρίου 1886. γ) ΓΑΚ, Τ.Α. 135, πρακτικά άπό 30 Μαΐου 1872 - 4 ’Ιουλίου 1889.
δ) ΓΑΚ, Τ.Α. 136, μητρώο μελών άπό 3 Μαΐου 1872-26 Αύγ. 1883. ε) ΓΑΚ, Τ.Α. 137, ταμει
ακό βιβλίο άπό 20 Μ at ου 1872 - 21 Ίανουαρ. 1879. στ) ΓΑΚ, Τ.Α. 138, σημειώσεις χρεώσεων καί πιστώσεων άπό 29 Μαρτ. 1881 - 1 Ίουλ. 1889. Δύο σημειώματα του κώδ. (σσ. 11,
180) άναφέρονται στό έτος 1892.
62. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, 1-8- 1883, σ. 99.
63. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 1, 19-5-1872, σ. 1.
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Γρηγόριος Ίω. Έλευθερόπλος, ’Ιορδάνης Παπαϊωάννου, Λάζαρος Ίω.
Πόντου, ’Ιωάννης Ίω. "Αθυρος, Κωνσταντίνος Ν. Ίωάννογλους, Γεώρ
γιος Πρ. 'Ωραιόπουλος, Γεώργιος Χατζη-Ν. ’Επιτρόπου, Γεώργιος Σάββα
Κουμουσκόζ64. 65
Στον κανονισμό, πού έφερε χρονολογία 14 Μαίου 1872,
δηλώθηκαν ειδικότερα ό τρόπος μέ τόν όποιο ή λέσχη έπρόκειτο νά εκ
πληρώσει τόν σκοπό της, ή οργάνωσή της, ο τρόπος συλλογής τών αναγ
καίων πόρων καί τό πρώτο διοικητικό της συμβούλιο, τό όποιο απαρτί
σθηκε άπό τούς: Κωνστ. Ίω. Άνθομελίδη, πρόεδρο, Πρόδρομο Γ. Μελά
γιο, αντιπρόεδρο, Ί. Ίω. "Αθυρο καί Κωνστ. Ν. Ίωάννογλου, συμβού
λους, Ά. Χατζη-Ν. Φερεκύδη, γραμματέα, Γεώργ. Πρ. 'Ωραιόπουλο, τα
μία 63.
Άπό τις πρωταρχικές μέριμνες τής λέσχης ήταν ή έναρξη μαθημάτων,
άπό τούς πρώτους δέ τακτικούς ομιλητές άνέλαβαν νά διδάξουν: ό έλληνοδιδάσκαλος Φ.Π.Γ. ’Αριστόβουλος 66 έκκλησιαστική ιστορία, ό Κωνστ.
Άνθομελίδης καππαδοκική ιστορία, ό Γαβριήλ Π. ’Αρχαγγέλου67 εκ
κλησιαστική μουσική, καί ό Πρ. Γ. Μελάγιος βιογραφία τού Μ. Βασι
λείου. Τό μάθημα τής ίεράς κατηχήσεως, κατά προτροπή τού άγιου Και
σαρείας Εύσταθίου Κλεοβούλου, καθιερώθηκε γιά τις Κυριακές καί εορ
τές. Παράλληλα, άποφασίσθηκε καί ή διδασκαλία τής οθωμανικής γλώσ
σας68. Στις τακτικές συνελεύσεις τής λέσχης γίνονταν πάντα άναγνώσεις
έφημερίδων καί σχόλια καί συζητήσεις γιά ορισμένες περικοπές, λαμβάνονταν δέ αποφάσεις γιά αγαθοεργούς σκοπούς69. Άπό τις πρώτες εκδη
λώσεις τής λέσχης ήταν ή τέλεση εκκλησιαστικού μνημοσύνου ύπέρ «τής

64. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 1, 19-5-1872, σ. 1.
65. ΓΑΚ, Τ.Α. 134, σσ. 1-7. Ό κανονισμός 'έχει γραφεί στά ελληνικά καί στά καραμανλίδικα.
66. Βιβλιογραφία γιά τόν Φ. Π. Γ. ’Αριστόβουλο, βλ. Ιωάννα Πετροπούλου, «Χειρό
γραφα πρίν τό 1922 στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών 2 (1980), σ. 250. Βλ. καί τής Ιδίας, «Φίλιππου ’Αριστόβουλου, ’Ανθολόγιο. Θεολογική Σχολή Χάλκης 1853- 1856», Αύτ., 5 (1984-1985), σσ. 187 κ.έ.
67. Ό Γ. Π. ’Αρχαγγέλου ήταν δάσκαλος, συνεργάτης τού Φ. Π. Γ. ’Αριστόβουλου καί
πατέρας του γιατρού ’Αρχάγγελου Γαβριήλ, βλ. ’Αναστάσιος Μ. Λεβίδης, Πραγματεία περί
πολιτισμού..., σσ. 362-363. Γεώργιος Κουκίδης, Ή Νεάπολις τής Καππαδοκίας, τό Νέβ Σεχίρ.
Προεισαγωγικό σημείωμα Νίκου Ε. Μηλιώρη. Άθήναι 1975, σσ. 94-99.
68. Γιά τήν παράδοση τακτικών μαθημάτων, βλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 134, άρ. 3, 11-6-1872, σ. 8,
Αύτ., άρ. 4, 18-6-1872, σ. 8, καί άρ. 5, 2-7-1872, σ. 8.
69. ΓΑΚ, Τ.Α. 134, άρ. 123-182, άπό 13-4- 1880 έως 6-1-1886, σσ. 48-63.
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ψυχής του πολλαχώς εύεργετήσαντος τό έθνος ηθικώς άειμνήστου [Κων
σταντίνου] Άσωπίου»70.
Σημαντική δωρεά του Λ. Π. 'Ωραιόπουλου υπέρ τών πτωχών μαθητών
συνδυάσθηκε καί μέ υπόσχεση άπό τόν ίδιο ότι θά διαθέτει έτήσια χορη
γία άπό 5.000 γρόσια, σέ περίπτωση συστάσεως καί συντηρήσεως νη
πιαγωγείου. Γιά τό λόγο αυτό ό Λ. Π. 'Ωραιόπουλος, ώς «Ιδρυτής καί
προστάτης τοϋ νηπιαγωγείου», άναγορεύθηκε «μέγας ευεργέτης τής λέσχης»71. Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1872 κοινοποιήθηκε ή απόφαση συστάσεως
νηπιαγωγείου καί οί όροι λειτουργίας καί έποπτεύσεώς του. Σύμφωνα μέ
τούς όρους αύτούς, τό νηπιαγωγείο ετίθετο ύπό τήν έποπτεία τής σχολι
κής εφορίας· ή δαπάνη τής λειτουργίας του επιβάρυνε τή λέσχη72.
Πρακτικό 9 Ίανουαρίου 1873 άνέφερε ότι ή λέσχη άνοιγε έκτακτο
έρανο γιά τή λειτουργία τοϋ νηπιαγωγείου καί κατεχώριζε τά ονόματα
τών δωρητών73. Ό επίτιμος πρόεδρος τής λέσχης άγιος Καισαρείας Ευ
στάθιος έγραψε πρός τόν Λέοντα Μελά στήν ’Αθήνα νά μεριμνήσει γιά
τήν υπογραφή συμβολαίου μέ τή νηπιαγωγό Ελένη Οίκονομοπούλου 74·
έτσι άρχισε ή κανονική λειτουργία τοϋ νηπιαγωγείου, ή όποια διήρκεσε
επί μία τριετία75. Γιά τή συντήρησή του καθώς καί γιά τήν άπόκτηση
Ιδιαίτερου οικήματος ή λέσχη άπέστειλε εκκλήσεις σέ επιφανείς Νεαπολίτες εντόπιους ή απόδημους στήν Κωνσταντινούπολη 76. 77
Στις 15 ’Ιουλίου 1873 άναδείχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο μέ πρό
εδρο τόν Εύθ. Γ. Βαϊάνη 11.
Κατά τή λογοδοσία τής πρώτης ετήσιας συλλογικής περιόδου άναφέρθηκαν: α) τά τακτικά δημόσια μαθήματα καί οί ομιλητές, β) όμιλίες «ποι-

70. ΓΑΚ, Τ.Α. 134, άρ. 15, 7-12-1872, σ. 10, καί Αΰτ., άρ. 16, 10-12-1872, σ. 11.
71. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 49, 15-7-1873, σσ. 17-19 (όπου καταχωρίζεται επιστολή
12-12-1872 του Λ. Π. 'Ωραιόπουλου), ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 19, 27-12-1872, σ. 8.
72. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 24, 27-12-[1872], σ. 9, καί Αύτ., άρ. 49, 15-7- 1873, σ. 18.
73. ΓΑΚ, Τ.Α. 136, Πρακτικό (καραμανλίδικο) 9-1-1873, σ. 79.
74. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 31, 28-2-1873, σ. 11, καί Αΰτ., άρ. 32, 26-5-1873, σσ. 11-12. Τήν
επιστολή πρός τόν Λέοντα Μελά άνακοίνωσε ό Γ. Άσκητόπουλος, βλ. Κ.Μ.Σ. φάκ. 5,
περιφ. Νεάπολης. Κώδικες Τ.Α. Νεάπολης. -Γιά τόν μητροπολίτη Ευστάθιο Κλεόβουλο, βλ.
Κ.Μ.Σ. Μητροπολΐται Καισαρείας..., σσ. 46-49, καί Κ.Μ.Σ. Ί. Κάλφογλου, Ή μονή Φλαβιανών..., τόμ. II, σσ. 479 κ.έ.
75. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, 2-8-1883, σ. 99.
76. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 46, 27-6-1873, σ. 15. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 37, 28-6- 1873, σ. 12.
77. ΓΑΚ, Τ.Α. 134, άρ. 38, 15-7- 1873, σ. 18, όπου τά όνόματα καί τών υπολοίπων μελών
του συμβουλίου· βλ. καί ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 54, 21-8-1873, σ. 21.
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κίλης ϋλης» καί τα ονόματα των ομιλητών, γ) ή κίνηση του άναγνωστηρίου, καί δ) ονόματα καί ποσά διαφόρων δωρητών (Εύθ. Γ. Βα'ίάνης,
Κωνστ. Άνθομελίδης, Ίορδ. Χονδρόπουλος, Παρασκευές Εύστρ. Κοντόπουλος, Γαβριήλ Π. ’Αρχαγγέλου, Φ.Π.Γ. ’Αριστόβουλος, Ί. Ίω. Άθυρος κ.ά.)78. 'Ο άπολογισμός τών εργασιών του πρώτου έτους θεωρήθηκε
σκόπιμο νά σταλεί στό προεδρείο του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως «Μικρά ’Ασία». Ή λέσχη αύτοχαρακτηριζόταν ώς
γνήσιο τέκνο τής «Μικρός ’Ασίας»79. Κοινοποιούσε δέ στον ίδιο σύλ
λογο ότι ό Λ.Π. 'Ωραιόπουλος, έκτος άπό τήν τακτική ετήσια εισφορά
του γιά τή συντήρηση νηπιαγωγείου, προσέφερε στήν κοινότητα 40.000
γρόσια γιά νά άνεγερθει παρθεναγωγείο «εκ βάθρων» καί νηπιαγωγείο μέ
τά άπαραίτητα οικήματα, μεταξύ τών όποιων καί αίθουσα γιά τίς συνεδρι
άσεις τής λέσχης. Γιά τόν ίδιο σκοπό προσέφερε καί ό Μιχαήλ Παπάζογλους 5.000 γρόσια80.
Ό ΕΦΣΚ ζήτησε γενική έκθεση γιά τήν πνευματική καί οικονομική
κατάσταση τού δυτικού τμήματος τής Καππαδοκίας (Νεαπόλεως, Σινασοϋ, Προκοπίου, Τζαλέλας, Ποταμίων, Ίντζέσου καί Ένεχίλ). Μέ τή σύ
σταση τού επίτιμου προέδρου τής λέσχης μητροπολίτη Ευσταθίου προς
τόν Φ.Π.Γ. ’Αριστόβουλο, συντάχθηκε ή έκθεση (7 Μαρτίου 1874)81, ή
όποια άρχιζε μέ τήν εκπαιδευτική κατάσταση τής Νεαπόλεως. Άναφερόταν: α) στό χρόνο τής ίδρύσεως τών διαφόρων σχολείων, β) στά ονόματα
τών εφόρων, τών διδασκάλων καί στό ποσό τής μισθοδοσίας των, γ) στον
άριθμό τών μαθητών του κάθε σχολείου καί στά διδασκόμενα μαθήματα,
δ) στά ποσά προσθέτων εκπαιδευτικών δαπανών καί στήν πηγή χορηγήσεώς των, ε) σέ στοιχεία σχετικά μέ τή φοίτηση τών μαθητών καί τήν
κατάσταση τής βιβλιοθήκης τής έλληνικής σχολής. Έπισημαινόταν τέ
λος ή άνάγκη ίδρύσεως καί άλλου νηπιαγωγείου καί ή έλλειψη κεντρικής
άνωτέρας σχολής82. ’Ακολουθούσαν περιγραφές τής πνευματικής καί οί-

78. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 49, 15-7- 1873, σσ. 16-18.
79. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 43, 23-8- [1873], σ. 13, βλ. καί ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 55, 24-8- 1873,
σ. 21.
80. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 65, 22- 12-1873, σ. 25.
81. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 68, 7-3-1874, σσ. 27-31. Πρβλ. καί ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 63,
3-3 - [1874], σ. 17. Γιά τήν ενεργό συμμετοχή του Φ. Π. Γ. ’Αριστόβουλου στή σύνταξη τής
έκθέσεως, βλ. ενδεικτικά Κ.Μ.Σ. ’Αρχείο Φ. Π. Γ. ’Αριστόβουλου 391, τόμ. Β", ’Αριστόβου
λος προς Σάββα Μιχαηλίδη Μήίογλου, άρ. επιστολής χήβ' (692), 16- 11-1873, σσ. 23ν-24Γ, προς Ευστάθιο Κλεόβουλο, Αύτ., άρ. επιστολής ψια' (711), 6-3-1874, σσ. 30 -31Γ.
82. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 68, 7-3-1874, σσ, 27-28.
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κονομικής καταστάσεως του ύπολοίπου δυτικού τμήματος τής επαρχίας·
τά στοιχεία είχαν άποσταλεϊ άπό τις άντίστοιχες κωμοπόλεις καί χωριά.
Κατά τον απολογισμό του δεύτερου έτους, ή δραστηριότητα τής λέ
σχης υπήρξε πτωχότερη σέ σύγκριση μέ τήν προηγούμενη περίοδο- σέ
τούτο συνετέλεσαν ό βαρύς χειμώνας, ό λιμός πού ένέσκηψε καί ή έπακόλουθη δυστυχία· έτσι οί συνδρομές μειώθηκαν αίσθητά καί δέν στά
θηκε δυνατό νά επιτευχθεί ή απόκτηση ιδιαίτερου οικήματος γιά τή λει
τουργία τού νηπιαγωγείου. Άπό τή σχολική εφορία έγιναν άνάλογα δια
βήματα. 'Ωστόσο τά δημόσια μαθήματα έξακολούθησαν83. Άποφασίσθηκε, «διά τό ελεεινόν τών περιστάσεων έκ τού λιμού», νά γραφεί επιστολή
προς τόν άγιο Καισαρείας καί νά δηλωθεί άφενός ή άθλια οικονομική
κατάσταση τής λέσχης, αφετέρου νά ζητηθεί, γιά τό έργο τής λέσχης
ύπέρ τού νηπιαγωγείου, ή θετική συμπαράσταση τών γνωστών Κωνσταντινουπολιτών ευεργετών Χρηστάκη Ζωγράφου καί Γεωργίου Ζαρίφη84.
Γιά τόν ίδιο σκοπό στάλθηκε επιστολή καί προς τόν Γεώργιο Φιλιππίδη,
στήν Κωνσταντινούπολη, ό όποιος προσέφερε σημαντική δωρεά85. Νά
σημειωθεί ότι στήν Κωνσταντινούπολη υπήρχαν εκπρόσωποι τής λέσχης
διορισμένοι άπό τήν εφορία86. Μετά τό τέλος τού δεύτερου συλλογικού
έτους, στό νέο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν οί: Γαβρ. Π. ’Αρχαγ
γέλου, πρόεδρος, ’Ιάκωβος Κ. Βαϊάνης, άντιπρόεδρος, Αάζ. Ί. Ώκεανίδης, γραμματέας, Μηνάς Δ. Κενάνογλους, ταμίας, καί παπα-Νεόφυτος,
Ίω. Κ. Λευκοφρύδης, Παρασκ. Εύστρ. Κοντόπουλος, σύμβουλοι87. Ή
λέσχη, μέ τά μέσα πού διέθετε, άντιμετώπιζε τρομερές δυσχέρειες στίς
όποιες είχε προστεθεί καί ή αδιαφορία τού κοινού καί προ πάντων τών
μελών θερμές συστάσεις γιά τήν αναζωπύρωση τού ενδιαφέροντος προς
τή λέσχη έγιναν άπό τόν Φ.Π.Γ. ’Αριστόβουλο 88 Παράλληλα έγινε συμ
φωνία συνεργασίας μέ τή σχολική εφορία γιά τή λειτουργία όχι μόνο τού
νηπιαγωγείου, άλλά καί τού παρθεναγωγείου89.
Οί ανώμαλες περιστάσεις, ή άνεπάρκεια πόρων πού έπέφερε ό ρωσο-

83. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 76, 2-6-1874, σσ. 33-37.
84. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 84, 30-9-1874, σ. 23. 'Ολόκληρη ή επιστολή, ΓΑΚ Τ.Α. 133, άρ.
82, 30-9-1874, σσ. 40-41. Βλ. καί Am., άρ. 93, 3-6-1875, σ. 47.
85. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 86, 18-10-1874, σ. 43, ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 96, 16-1-1875, σ. 27.
86. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 83, 22-9-1874, σ. 23.
87. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 77, 2-6- 1874, σ. 37.
88. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 97, 26-1-1875, σ. 27.
89. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 98, 15-2-1875, σ. 27, καί Αύτ., άρ. 118, 16-12-1875, σ. 31.
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τουρκικός πόλεμος 1877- 1878, νέκρωσαν τή δραστηριότητα τής λέσχης,
ή οποία, μετά τήν παροδική της διάλυση, έπανασυστήθηκε τό 1879 μέ
σκοπό μονάχα φιλεκπαιδευτικό καί όχι, όπως κατά τήν πρώτη της σύ
σταση, μέ σκοπό συνάμα φιλανθρωπικό καί εκπαιδευτικό90. 'Ωστόσο
συνέχισε σποραδικά καί τή φιλανθρωπική της δράση. Στή νέα περίοδο
άναθεωρήθηκε ό κανονισμός της9' καί συνεχίσθηκε μέ τόν ϊδιο ρυθμό ή
προηγούμενη δραστηριότητά της. Τά οικονομικά όμως προσκόμματα καί
πάλι δέν έλειψαν. ’Από τούς πόρους της, πλήν τών τακτικών συνδρομών
καί δωρεών, ήταν καί τά έντοκα δάνεια. Τό μεγαλύτερο πρόσκομμα προ
ερχόταν από τήν μή εκκαθάριση τών λογαριασμών άπό τούς χρεώστες οί
όποιοι κλήθηκαν νά έξοφλήσουν τό χρέος τους92. Νέα δωρεά τού Λ. Π.
'Ωραιόπουλου ήλθε νά ένισχύσει τά οικονομικά τής λέσχης93, συζητή
θηκε δέ ή προσοδοφόρα χρήση τών χρημάτων τού ταμείου της94. Μέλος
τής λέσχης, ό Γεώργιος Άνανίου Τορούνογλους, δώρισε σ’ αυτήν μικρό
οικόπεδο καί εργαστήριο στήν άγορά. Ό δωρητής έλαβε δίπλωμα «προ
στάτου τής λέσχης», σύμφωνα μέ τόν κανονισμό95. Στίς 31 Αύγούστου
1882, σέ επιστολή προς τόν ευεργέτη ’Ιωάννη Γ. Βαΐάνη, ή λέσχη άνακοίνωσε ότι «άν καί βραδεΐ αλλά στερρώ καί μεμετρημένω τώ βήματι
εύθύ βαδίζει πρός τόν σκοπόν αυτής»96. Τά μέλη της όμως μέ τήν πάροδο
τών χρόνων λιγόστευαν97. Τόν Αύγουστο του 1883 υποβάλλεται, κατ’
απαίτηση τής κοσμητείας τής «Φιλεκπαιδευτικής Λέσχης τών Μικρασιατών σπουδαστών» στήν ’Αθήνα, έκθεση τής «Βασιλειάδος», μέ στοιχεία
εκπαιδευτικά, γλωσσικά, πολιτιστικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά κ.ά. για
τις κοινότητες Νεαπόλεως, Σινασοΰ, Προκοπίου (Ούργκιούπ), Ίντζέσου,

90. ΓΑΚ, ΤΑ. 133, 2-8- 1883, σ. 99.
91. Τόν αναθεωρημένο κανονισμό (στά έλληνικά καί καραμανλίδικα) βλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 134,
14-2-1880, σσ. 38-44. Am., σ. 38, σφραγίδα: Στήν περιφέρεια «Ή έν Νεαπ. τής Καππαδ.
Φιλεκπ. Λέσχη Βασιλειάς». Στό κέντρο ή είκόνα τού Μ. Βασιλείου καί κάτω « αωοβ ».
’Αριστερά τής εικόνας «ΑΓ» καί δεξιά «ΒΛ» (δηλαδή "Αγιος Βασίλειος).
92. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 140, 7-2-1880, σ. 36, άρ. 154, 30 - 3-1880, σ. 40, άρ. 160,
27-4-1880, σ. 43, άρ. 163, 14-5-1880, σ. 44, καί άρ. 175, 11-10-1880, σ. 48.
93. Πρβλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 112, 29-6-1880, σ. 60.
94. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 216, 27-8-1881, σ. 65.
95. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 248, 11-6- 1882, σ. 73, άρ. 283, 4- 1- 1883, σ. 82, άρ. 290,
11-2-1883, σ. 84.
96. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, άρ. 171, 31-8- 1882, σ. 88.
97. Πρβλ. ΓΑΚ, Τ.Α. 136, μητρώο μελών τών έτών 1872- 1874, 1880-1883.
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Άνακοϋ, Ζήλων καί Μαλακοπής98. 99
Για
100
να έξασφαλισθοϋν μόνιμοι πόροι,
άποφασίσθηκε νά άγορασθεϊ προσοδοφόρο κτήμα. Ό άντιπρόεδρος Δημήτριος Νικολάου άνέλαβε τήν άγορά αυτή. Δύο κτήματα γιά εκμετάλ
λευση άγοράσθηκαν τόν Δεκέμβριο τοϋ 1883". Νέα δωρεά του Γ. Α. Τορούνογλου (κτήμα άξίας περίπου 15 λιρών) προστέθηκε στις προηγούμε
νες J °°.
Παράλληλα μέ τή «Βασιλειάδα» στό Νέβσεχιρ, επί μικρό, όπως φαίνε
ται, διάστημα, λειτούργησε ή λέσχη «Ίνδικτιάς» (1879)· «συστηθεΐσα ...
εξ ιδιοτροπίας μάλλον, επειδή μία ύπερήρκει ..., σχεδόν τόν αυτόν προτίθεται σκοπόν είς τά αυτά τε καί αϋτη επί τού παρόντος περιοριζομένη»101. 102
Τά103
δύο σωματεία, «Βασίλειός» καί «Ίνδικτιάς», έξέφρασαν τή
διάθεση συνεργασίας 1°2. Στήν πρόταση όμως τής «Βασιλειάδος» γιά συν
ένωση τών δύο λεσχών, ή «Ίνδικτιάς» επανειλημμένα άρνήθηκε μέ τή
δικαιολογία ότι δέν θά ήταν σύμφωνη ή πλειοψηφίαJ03.
Ίο 1884 καί οί δύο λέσχες άνέλαβαν, ή κάθε μία χωριστά, νά συνεισ
φέρουν γιά τή συντήρηση τοϋ νεοΐδρυτου παρθεναγωγείου104.
Τό 1885 ή λέσχη «Βασίλειός» συνέχιζε τίς εργασίες της μέσα σέ οικο
νομικές αντιξοότητες: «Καίτοι δέ πάντη άντίξοοι αί περιστάσεις, αλλά
καί ού κωφεύομεν καί είς τάς τυχούσας άνάγκας τής άγαπητής ήμών πατρίδος, κατά τό ήμισυ νυν οίκονομοϋντες τά έξοδα τοϋ ού προ πολλοϋ
συστάντος νηπιαγωγείου...», έγραφε πρός τόν ιερέα Ιωάννη Εύμολπίδη
στήν Κωνσταντινούπολη105. Τό 1889, σέ άπαντητική επιστολή πρός τήν
τοπική σχολική εφορία, άνέφερε ότι ή έσχατη ένδεια στήν όποια περι
ήλθε δέν τής έπέτρεπε νά άνταποκριθεΐ στά προτεινόμενα αιτήματα: «...
μετά λύπης αναγκάζεται τό διοικητ. συμβούλ. νά γνωστοποιήση ότι, καίτοι κατά τήν ούχί πολύ προηγηθεΐσαν εποχήν, ότε ηύπόρει ή Λ[έσχη]
ήμών, κατά τό ένόν συνέδραμεν άναλόγως είς τάς προσδεούσας καιρικάς

98. ΓΑΚ, ΤΑ. 133, 2-8-1883, σσ. 98-101.
99. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 317, 1-12- 1883, σ. 91.
100. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 334, 8-8-1884, σ. 95.
101. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, 2-8-1883, σ. 99. Αύτ., σ. 70, άπομίμηση σφραγίδας: ώοειδής. Στήν
περιφέρεια «Ή έν Νεαπόλει τής Καππαδοκίας λέσχη Ίνδικτιάς»· στό κέντρο «1879».
102. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 160, 27-4-1880, σ. 43. Πρβλ. καί Αότ., άρ. 199, 8-4- 1881, σ. 55.
103. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 260, 29-8-1882, σ. 76, άρ. 345, 11-1- 1885, σ. 97, καί άρ. 346,
22- 1-1885, σ. 97.
104. ΓΑΚ, Τ.Α. 135, άρ. 329, 9-5- 1884, σ. 94.
105. ΓΑΚ, Τ.Α. 133, 25-6- 1885, σ. 108.
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χρείας τής άγαπητής πατρίδος, τώρα ... πάσχουσαν έσχάτην ένδειαν καί
χρηματικήν άνέχειαν άναχαιτίζεται μετ’ εγκαρδίου άλγους τής προτεινομένης αγαθοεργίας»J°6. Είναι φανερό ότι ή λέσχη έβαινε πλέον πρός τή
διάλυσή της.
Σχετικά μέ τή συντεχνιακή κίνηση Νέβσεχιρ, χαρακτηριστική είναι ή
μαρτυρία άπό πιστωτικό καραμανλίδικο κώδικα, όπου, μεταξύ ονομάτων
ίδιωτών, άναφέρονται ονόματα συντεχνιτών χωρίς τάξη χρονολογική (άπό
1864-1903). Οι συντεχνίτες κατατάσσονται στίς ακόλουθες κατά σειρά
συντεχνίες: ραφτών, γεμενιτζήδων, βαφέων, ψιλικατζήδων, καϊκτζήδων,
χρυσοχόων, κουρέων, μελισσοκόμωνJ07.
Μαλακοπή.
Ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Ή Μαλακοπή» μέ γενναία χορηγία έξασφάλισε για τήν κοινότητα ευρύχωρο κτήριο, όπου στεγάσθηκαν ή
άστική σχολή, τό παρθεναγωγείο καί τό νηπιαγωγείο. Ή σχετική άπόφαση είχε ληφθεΐ τόν ’Οκτώβριο τού 1888 ι08.

Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΚΕΛΒΕΡΙ

Γκέλβερι (Κελλίβαρα, Καρβάλη).

Στό φημισμένο για τά λαξευτά του κτίσματα τουρκόφωνο Γκέλβερι, το
πικές σωματειακές όργανώσεις άποτελοϋν κατά πρώτον οί συντεχνίες. 'Ο
Ί. Άκακιάδης καταγράφει συγκεφαλαιωτικά τήν Ιστορία τεσσάρων συν
τεχνιών τής κοινότητας: α) τή συντεχνία τών γεωργών «Δήμητρα» (1887),
στήν όποια συμμετείχαν όλα τά μέλη τής γεωργικής οικογένειας Χατσάτογλου πού κατείχε μεγάλες εκτάσεις γής, β) τή συντεχνία τών κεραμέων
«Κέραμος», πού κάθε χρόνο τήν ήμέρα τής έορτής τών Φώτων οργάνωνε
εβδομαδιαία έκθεση διαφόρων είδών άγγειοπλαστικής στό προαύλιο τής
εκκλησίας 'Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, γ) τή συντεχνία τών λαδά
δων «'Ομόνοια» (1890), στήν όποια συμμετείχαν ώς μέλη καί πολλοί106 107 1

106. ΓΑΚ, ΤΑ. 133, 25-2- 1889. σ. 110.
107. ΓΑΚ, Τ.Α. 115, σσ. 1-15.
108. ΓΑΚ, Τ.Α. 346, 12- 10-1888, σ. 345. Κ.Μ.Σ. Αναστάσιος Μ. Δεβίδης, Πραγματεία
περί πολιτισμού..., σ. 422.
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Γκελβεριώτες λαδέμποροι τής Κωνσταντινουπόλεως, δ) τήν Ισχυρή καί
καλά οργανωμένη συντεχνία τών σιδηρουργών «'Ήφαιστος». Καί τα τέσ
σερα αύτά επαγγελματικά σωματεία τό 1909 συγχωνεύθηκαν μέ τήν «Φι
λεκπαιδευτικήν ’Αδελφότητα Ναζιανζός»j °9.
’Εκτός άπό τις συντεχνίες, τοπικό σωματείο ύπήρξε καί ή άδελφότητα
'Αγίου Κωνσταντίνου. ’Αντίγραφο λογαριασμών, καταχωρισμένο σε κοι
νοτικό κώδικα Γκέλβερι πού διασώζεται στό Κ.Μ.Σ., άναφέρεται στήν
τοπική αύτή άδελφότητα. Ό τίτλος τού άντιγράφου στά έλληνικά: «Πι
στόν άντίγραφον τών λογαριασμών τής άδελφότητος 'Αγίου Κωνσταντί
νου ληφθέν έκ τού παρά τώ είδικώ έπιτρόπφ Άνέστη Καπλάνογλου επι
σήμου κατάστιχου» "°. Στό τέλος σημειώνεται στά καραμανλίδικα ότι ό
Καπλάνογλου έδωσε ενυπόγραφη άπόδειξη γιά τό ποσό τών 83.891,50
γροσίων πού κατείχε καί πού άνήκαν στήν άδελφότηταJ,J.
Ή «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Ναζιανζός» (1884), άν καί είχε έδρα
της τήν Κωνσταντινούπολη, πρέπει νά άναφερθεΐ εδώ, γιατί στή διοίκησή
της συμμετείχαν καί μέλη τής κοινότητας. Τά εκπαιδευτήρια Γκέλβερι
διοικούσαν δύο εφορίες- ή μία κεντρική μέ έδρα τήν Κωνσταντινούπολη
καί ή άλλη επιτόπια μέ έδρα τό Γκέλβερι. ’Εκτός άπό τά εφορευτικά τους
καθήκοντα, οί δύο εφορίες, ισότιμες καί άλληλένδετες, άσκούσαν καί τά
καθήκοντα μελών τού διοικητικού συμβουλίου τής φιλεκπαιδευτικής
άδελφότητας «Ναζιανζός» “2. Ή άδελφότητα, μέ τή βοήθεια τής τοπικής
εφορίας πού έπεσήμαινε τις άνάγκες τής κοινότητας, προσέφερε ώς τούς
χρόνους τής άνταλλαγής πολύτιμες υπηρεσίες. Αύτή άπέστελλε διδασκά
λους άπό τήν Κωνσταντινούπολη γιά τήν επάνδρωση τών σχολείων καί
εξεύρισκε τούς άναγκαίους πόρους γιά τή λειτουργία τους^3.109 110 111 112 113
109. ’Ιωάννης Ά. Άκακιάδης, Ή Καρβάλη Ναζιανζοΰ καί ό βίος Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου.
Γεωγραφική καί ιστορική περιγραφή μετ’ Αρχαιοτήτων καί τών πέριξ χωρίων. Έν Άθήναις 1928,
σσ. 78-80.- Κατά τόν Γ. Δοπρίδη, οί όνομασίες τών συντεχνιών «Δήμητρα», «Κέραμος»,
«'Ομόνοια» καί «"Ηφαιστος», δέν άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα καί είναι έπινοήσεις του Ί. Ά. Άκακιάδου, βλ. Γιάννης Γ. Δοπρίδης, Τρεις Καππαδοκικές πολίχνες Καρ
βάλη - Ναζιανζός - Άριανζός. Ίστορικο - γεωγραφικά σημειώματα (δακτυλογραφημένο). Κ.Μ.Σ.
Καππ. 131, Α/Α 487, σ. 34.
110. Κώδ. 2/1 Γκέλβερι τοΰ Κ.Μ.Σ., φ. 36.
111. Τό αντίγραφο (χωρίς ήμερομηνία) επικυρώνεται άπό τούς έξής τέσσερις ΰπογράφοντες: X. Σ. Άνδρεάδη, Χατζη-ΆΘ. Ρουμλόγλου, Ί. Π. Ίωσηφίδη καί Γ. Δοπρίδη.
112. Γενικός κανονισμός τών εκπαιδευτηρίων τής έλληνορθοδόξου κοινότητος Καρβάλης - Κέλβερι επαρχίας Ίκονίου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1911, σ. 7.
113. Ί. ’Α. Άκακιάδης, ε.ά., σσ. 75-78, 80-82. Πρβλ. καί Ελένη Σ. Καρατζά, Καππαδο
κία. Ό τελευταίος ελληνισμός τής περιφέρειας Άκσεράι Γκέλβερι (Καρβάλης) [’Αθήνα 1985],
σσ. 224-226.
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Νίγδη.
Στην τουρκόφωνη έμπορικότατη Νίγδη, ή άπαιδευσία τών ολιγάριθμων
Ελλήνων κατοίκων συνέτεινε στήν πνευματική οπισθοδρόμηση τής κοι
νότητας.
Μετά τήν άνακήρυξη του νεοτουρκικού συντάγματος καί τήν εξαγγελία
ευνοϊκών μέτρων υπέρ τής πνευματικής, θρησκευτικής καί κοινωνικής
άναβιώσεως τών μικρασιατικών κοινοτήτων, ιδρύθηκε ή «Φιλεκπαιδευ
τική καί Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Ή ’Ελπίς» (1909). Σκοπός της ήταν ή
«προαγωγή τών κοινοτήτων Νίγδης, Καγιάπασι καί περιχώρων», καί ή
περίθαλψη καί προστασία τών ένδεών. Ειδικότερα, στόχος της ήταν ή
στήριξη τών ύπαρχόντων εκπαιδευτηρίων, ή ί'δρυση νέων, μεταξύ τών
όποιων καί κεντρικού γυμνασίου, ή σύσταση άναγνωστηρίων καί βιβλι
οθηκών καθώς καί ή εξεύρεση καταλλήλων επαγγελμάτων γιά τούς άνέργους^4. Σέ επιστολή της προς τήν «’Ανατολή» τής ’Αθήνας, «Ή ’Ελπίς»
ζητούσε τήν πραγμάτωση δύο αΐτημάτων της: άφενός τήν άνέγερση κεν
τρικού παρθεναγωγείου στή Νίγδη, αφετέρου, γιά τήν έθνικοθρησκευτική
διαπαιδαγώγηση καί γιά τή σύσφιξη τών δεσμών τής συνεργασίας καί
σύμπνοιας μεταξύ τών «35 κοινοτήτων, όλων, πλήν τής Νίγδης, τήν πά
τριον συνδιαλεγομένων», ζητούσε νά άποσταλεΐ στήν κοινότητα τουρκο
μαθής ιεροκήρυκαςIJ5. Ή απάντηση τής «’Ανατολής» στό πρώτο αίτημα
ήταν ουσιαστικά άρνητική 116
114. 117
Δυστυχώς
115
δέν ύπάρχουν άλλες ειδήσεις γιά
τή λειτουργία τής άδελφότητας αυτής στήν περιφέρεια ή όποια «έμεινε
υπό τε πνευματικήν, θρησκευτικήν έποψιν έν τόσον βαθεϊ ληθάργω καί εν
τοιαύτη πρός παν τό πάτριον άδιαφορία, ώστε ήτο πιθανή πλέον βαθμιαία
ήθική καί υλική παράλυσις καταλήγουσα είς τελείαν άπόσβεσιν εθνικής
ύποστάσεως» ηΊ.

114. Κανονισμός της Φιλεκπαιδευτικής καί Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος «Ή 'Ελπίς» Νίγδης,
Καγιάπαση καί περιχώρων. Τυπ. Ά. Χρηστίδου. Κωνσταντινούπολις 1909, σ. 3. Αύτ., σ. 10,
τά μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, μέ πρόεδρο τόν άρχιερατικό επίτροπο του
άγίου Ίκονίου παπα-Άπόστολο καί γεν. γραμματέα τόν Ά. Ίωαννίδη.
115. Παπα-Άπόστολος Π. Μακρόπουλος (;), πρόεδρος, Ά. Ίωαννίδης, γεν. γραμματέας,
πρός A, ΒΕΑΑ, Α 201, 25-2-1909, σ. 2.- Κατά τήν Μ. Μερλιέ, ε.ά., σ. 58: «Τής Νίγδης τά
χωριά είχαν αυτό τό περίεργο, νά είναι άλλα έλληνόφωνα, άλλα τουρκόφωνα καί άλλα άνάμικτα».
116. Πρβλ. ΒΕΑΑ. κώδ. ΛΑ, 11-3-1909, σ. 5.
117. ΒΕΑΑI A 201, ε.ά., σ. 1. Αύτ., σφραγίδα: Στήν περιφέρεια «Φιλεκπαιδευτική καί Φι183
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Άξός (Ναξός, Χασάκιοΐ).
Οί Έλληνες κάτοικοι της Άξοϋ, ευάριθμοι, αλλά άμαθεΐς καί άπαίδευτοι, προσπάθησαν νά δημιουργήσουν τή δική τους επιτόπια σωματειακή
κίνηση.
’Από καραμανλίδικο κώδικα τών ΓΑΚ άντλοΰμε μαρτυρίες γιά τή σύ
σταση άδελφότητας Άξενών τό 1895. Ό άκριβής τίτλος της δέν άναφέρεται. Στή σφραγίδα της, χαραγμένη, όπως πιθανολογεί ό Γ. Μαυροχαλυβίδης, από Τούρκο χαράκτη πού δέν θά ήξερε έλληνικά, διαβάζομε:
«ΑΔΕΛΦΟΝΗ + ΠΕΔΙΟΝ ΑΞΟ 1895», άντί ασφαλώς «’Αδελφότης Παι
διών Άξοϋ»118. Σύμφωνα μέ τό πρώτο πρακτικό της (18 Νοεμβρίου 1895),
στή σύστασή της πρωτοστάτησαν έξι πατριώτες, οί: Χατζη-Σταύρης
Χατζη-’Ηλία όγλού, Σάββας Δεφτερός όγλού, Ευθύμιος ’Αβραάμ όγλοΰ,
Σαμουήλ Κώστη όγλρύ, Θεόδωρος Κελ-Κυριακό όγλού, Ποτός Σιουλλοΰ
Θωμά όγλού119. Αύτοΐ άποτέλεσαν τό πρώτο διοικητικό συμβούλιο ή δη
μογεροντία. Στον κώδικα καταχωρίζεται καί καταστατικό άποτελούμενο
από 37 άρθρα120. Κατά τό πρώτο άρθρο, σκοπός τής άδελφότητας ήταν ή
δημιουργία σταθερού άποθεματικοΰ κεφαλαίου γιά τίς εκπαιδευτικές
ανάγκες τής κοινότητας121. Τό διοικητικό συμβούλιο άνελάμβανε τήν
έποπτεία τών σχολείων καί τών δασκάλων στίς μηνιαίες συνεδρίες του
έπρεπε νά καταγράφει τά συλλεγόμενα έσοδα122. Οί πρώτες είσφορές
υπήρξαν γενναιόδωρες, προέρχονταν δε τόσο άπό εντόπιους όσο καί άπό
απόδημους Άξενούς123. Δυστυχώς όμως οί εργασίες τής άδελφότητας δέν
διήρκεσαν πολύ. Άπό τό ένα μέρος οί διαφωνίες τών ένοριτών τών τριών
ένοριών, γιά τόν τόπο πού έπρεπε νά προτιμηθεί γιά τήν άνέγερση σχο-

λόπτωχος ’Αδελφότης Ή ’Ελπίς»· στό κέντρο, άπό πάνω πρός τά κάτω: παράσταση δύο
ένωμένων χεριών, «Νίγδης-Καγιάπασι καί περιχώρων 1909».
118. Βλ. σφραγίδα, ΓΑΚ, Τ.Α. 277, σσ. 5β, 6α, 7α καί άλλού. Περιγραφή τής σφραγίδας,
βλ. Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, Ή Άζό, τόμ. Α', ’Αθήνα 1957 (δακτυλογραφημένο), Κ.Μ.Σ.
Καππ. 68α/54α, σ. 175.
119. ΓAK, Τ.Α. 277, σ. 1. Τά όνόματα δίνονται όπως άκριβώς άπαντώνται στό κείμενο του
πρακτικού. 'Ολόκληρο τό πρακτικό μέ τίς υπογραφές, Αύτ., σσ. 1-2α. Μετάφρασή του, βλ.
Γ. Μαυροχαλυβίδης, ε.ά., σσ. 167-169.
120. ΓΑΚ, Τ.Α. 277, σσ. 2β-5β. Μετάφρασή του, βλ. Γ. Μαυροχαλυβίδης, έ'.ά., σσ.
169-175.
121. ΓΑΚ, Τ.Α. 277, σ. 2β. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ε.ά., σ. 169.
122. ΓΑΚ, Τ.Α. 277, σ. 5β. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ε.ά., σσ. 174-175.
123. ΓΑΚ, Τ.Α. 277, σσ. 6α-7β. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ε.ά., σ. 175.
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Σφραγίδες καππαδοκικών συλλόγων.
(ΓΑΚ καί ’Αρχείο «’Ανατολής»),
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λείου, καί ή έλλειψη ακόμα κατάλληλης ήγεσίας, είχαν συνέπεια τήν
άπονέκρωσή της. 'Ένα μέρος από τα κεφάλαιά της άποτέλεσαν τον πυ
ρήνα για νά άνεγερθει τό 1901 κοινοτικό χάνι, καί το άλλο μέρος παρα
δόθηκε μέ τόκο στούς Άξενούς αδελφούς Παυλίδη πού εμπορεύονταν στο
Καραμάν. Ή αδελφότητα άναβίωσε στό ’Ικόνιο μέ τήν επωνυμία «Ή
Αγία Μακρίνα» καί μέ πρωτεργάτη τόν Γ. Μαυροχαλυβίδη 124.
Σαζάλτσα.
’Εκτός άπό τήν άδελφότητα πού είχαν ιδρύσει οί άπόδημοι τής Σαζάλτσας στήν Κωνσταντινούπολη, λειτούργησε καί τοπική άδελφότητα στήν
κοινότητα. Κοινοτικός καραμανλίδικος κώδικας Σαζάλτσας τού Κ.Μ.Σ.
έπιγράφεται κατά μετάφραση τού Γ. Μαυροχαλυβίδη «Κώδικας άπογραφής τής άδελφότητας τού χωριού μας Σαζάλτζα άπό τό έτος 1881». Στις
πρώτες μόνο σελίδες τού κώδικα καταχωρίζονται ονόματα μελών καί συν
δρομές 125.

124. Γ. Μαυροχαλυβίδης, ε.ά., σ. 176.
125. Κώδ. 6 Σαζάλτσας τον Κ.Μ.Σ.
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II ΠΟΝΤΟΣ
Α' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Τ ραπεζούντα.
Πολλοί καν ποικίλοι είναι οί σύλλογοι πού δημιουργήθηκαν στήν Τραπεζούντα, μεγάλο εμπορικό καί πνευματικό κέντρο τού Πόντου.
’Από τίς άρχές τού 19ου αί., ύπό τήν εποπτεία τής μητροπόλεως, λει
τούργησε ό παλαιότερος φιλεκπαιδευτικός σύλλογος τής περιφέρειας, ή
«’Επί τών έξω σχολείων ’Επιτροπή»· σκοπός της ήταν ή μέριμνα γιά τά
σχολεία των χωριών τής Τραπεζούντας,2β. ’Ενεργός συνεχιστής τού έρ
γου τής ’Επιτροπής ύπήρξε ό φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Ξενοφών». Ή
’Επιτροπή γιά ένα διάστημα είχε διαλυθεί, μέ τήν ώθηση όμως τού μη
τροπολίτη Γρηγορίου Β' (Καλλίδου) τό 1880 άνασυστήθηκε126
127, 128
άλλά
129ή
δραστηριότητά της πλέον ήταν περιορισμένη.
Ό «Ξενοφών» ίδρύθηκε τό 1871J28 άπό μαθητές τής τελευταίας τάξεως
καί αποφοίτους του «Φροντιστηρίου Τραπεζοΰντος», μέ αρχικό σκοπό
τήν «διανοητικήν άνάπτυξιν τών μελών». ’Επί μία πενταετία επιδίωκε
μόνο τό σκοπό αύτό, μέ τήν άνάγνωση διατριβών, μέ συζητήσεις, δημό
σια μαθήματα, μέ τή διατήρηση βιβλιοθήκης καί άναγνωστηρίου, καί
ακόμα μέ επιτροπή πού έργο της είχε τή συλλογή «τών ζώντων εθνικών
μνημείων»,29. Ό άπολογισμός τής πρώτης συλλογικής περιόδου ύπό τήν
προεδρία τού Γεωργίου X. Εύθυβούλη φέρνει σέ φώς πλούσια συγκομιδή.
Στις συνεδριάσεις τής περιόδου αυτής συζητήθηκαν δύο θέματα: τό πρώ
το, λαογραφικό, ερευνούσε τά επικρατοϋντα στις διάφορες πόλεις καί χω
ριά πασχαλινά έθιμα σέ σχέση μέ παλαιότερα αντίστοιχα έθιμα. Σύμφωνα

126. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, «Ή ’Εκκλησία Τραπεζοΰντος», Άρχεΐον
Πόντου 4-5 (1933), σ. 745.
127. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, ε.ά., σσ. 644-645.
128. Έφ. Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 779, 25/6 Ίουν. 1871, σ. [3].- Άπό τή
δράση τοΰ «Ξενοφώντος», χωρίς άναφορά στις πηγές, βλ. Άντ. Τερζόπουλος, «Φιλεκπαι
δευτικός Σύλλογος Τραπεζοΰντος “Ο Ξενοφών’», Ποντιακή Στοά, 1972-1974. Έκδοσις Παμποντιακής Ένώσεως. Άθήναι, σσ. 287-292. ’Ανατύπωση τοΰ Ιδιου κειμένου, βλ. Ποντιακή
'Εστία, περ. Β', Η' (1982), σσ. 24-27. ’Ανατύπωση κανονισμού τοΰ 1900, βλ. Ποντιακή Στοά,
ε.ά., σσ. 293-303.
129. Περ. Εΰζεινος Πόντος. Σύγγραμμα περιοδικόν έβδομαδιαίον έκδιδόμενον... ύπό τών Κ.
Δ. Ξιφιλίνου καί Δ. Κτενίδου. Έν Τραπεζοΰντι Α' (1880), σ. 385.
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μέ τήν τελική άπόφανση, «τά άρχαιότερα έθιμα δέν είναι καταφρονητέα»·
τό δεύτερο θέμα πού συζητήθηκε ήταν τό μεταναστευτικό καί συγκεκρι
μένα, αν είναι πιο επωφελές «οί ενταύθα Έλληνες» να μεταναστεύουν
στήν Ελλάδα ή να παραμένουν στούς τόπους τους· σέ περίπτωση δέ
αναγκαστικής μεταναστεύσεως, ποιο είναι προτιμότερο, νά μετοικούν
στήν Ελλάδα ή στή Ρωσία. Στό ερώτημα αυτό δόθηκε ή άπάντηση ότι
είναι ώφελιμότερο οί Έλληνες γενικά νά παραμένουν στίς χώρες πού κα
τέχουν άπό τούς άρχαίους χρόνους καί, άν ύπάρχει άνάγκη μεταναστεύ
σεως, νά μεταβαίνουν σέ άλλες χώρες καί όχι στή Ρωσία130. Άπό τά
αναγνώσματα τής ίδιας περιόδου άναφέρονται: 1) Γ. X. Εύθυβούλης,
«Περί τών εκ τών συλλόγων ώφελειών» (άπόσπασμα), 2) Άχιλ. Ήλιόπουλος, «Περί τών άρχαίων καί νεωτέρων ιστορικών» (μετάφραση άπό
τό γαλλικό περιοδικό Cours Littéraire), 3) Πέτρος Μιχαηλίδης, «Περί
τών κολχικών εθνών», 4) Θεόδ. X. Εύθ. Γραμματικόπουλος, «Περί Ξενοφώντος», 5) Χριστόφ. Μακβίδης, «Περί Κιρκασιών» (Καυκάσιων),
6) Άχιλ. Ήλιόπουλος, Ανάλυση τής «Ήλέκτρας» τού Σοφοκλέους, 7) Πέ
τρος Μιχαηλίδης, «Περί τής τού Μιχαήλ Παναρέτου χρονογραφίας»,
8) Στυλ. Ε: Περσείδης, Ερμηνεία τεσσάρων παραβολών τού Εύαγγελίου κ.λ.π. I31.
'II βιβλιοθήκη τού συλλόγου πλουτίσθηκε μέ δωρεές τακτικών, έκτάκτων καί άντεπιστελλόντων μελών, καί άκόμα μέ δωρεές τών Ί. Ξιφιλίνου, Ί. Ν. Παπαδοπούλου, Ίορδ. Πασσαγιάνωφ καί λοιπές δωρεές άπό
τήν «Έπί τών έξω σχολείων Επιτροπήν» καί άπό μαθητές τού Φροντι
στηρίου. Τό αναγνωστήριο έπαιρνε τακτικά τέσσερα έλληνικά περιοδικά
{Πανδώρα, Ευαγγελικός Κήρυξ, Εθνική Βιβλιοθήκη, Μέντωρ) καί τέσσερις
ελληνικές έφημερίδες (Κλειώ, Μέλλον, Νεολόγος, Κωνσταντινούπολή). Ή
είδική έπιτροπή μελέτης τών ποντιακών πραγμάτων κατέγραψε 530 λέξεις
άπό τήν ποντιακή διάλεκτο καθώς καί μερικές ποντιακές φράσεις καί
γραμματικές παρατηρήσεις132. Οί έκθέσεις τής είδικής αυτής έπιτροπής
στέλλονταν στόν ΕΦΣΚ133.
Ή φήμη τού συλλόγου έφθασε καί στό έξωτερικό. 'Ο γαλλικός σύλλο
γος «Association pour l’Encouragement des Études Grecques en France»
πρότεινε στόν «Ξενοφώντα» νά άναλάβει τή γενική ένημέρωση τής πνευ

130. Έφ. Κωνσταντινούπολή, άρ. 1205, 28 Άπριλ. 1872, σ. [3],
131. Έφ. Κωνσταντινούπολή, άρ. 1205, 28 Άπριλ. 1872, σ. [3J καί άρ. 1206, 1 Μαΐου 1872,
σ. [3J.
132. Έφ. Κωνσταντινούπολή, άρ. 1206, 1 Matou 1872, σ. [3].
133. Πρβλ. ΕΦΣΚ Θ', 1874-75 (1875), σ. 231.
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ματικής κινήσεως στήν ’Ανατολή. Ό «Ξενοφών» στήν αϊτηση αυτή τοΰ
γνωστού παρισινού συλλόγου έδωσε αρνητική άπάντηση, γιατί, καθώς
κοινοποιούσε σέ έπιστολή του, δέν έπαρκοΰσαν τά οικονομικά του134. 135
'Ωστόσο, μετά τήν άναθεώρηση τοΰ κανονισμού του, ό «Ξενοφών» άποφάσισε να διευρύνει τό έργο του. Οί έπελθοΰσες όμως άνωμαλίες άφενός
καί άφετέρου ή οικονομική ανεπάρκεια δέν τοΰ έπέτρεψαν νά έπεκτείνει
τίς ένέργειές του γιά τήν πραγμάτωση τοΰ σκοπού αυτού. 'Η «Έπί τών
έξω σχολείων ’Επιτροπή», πού είχε άναλάβει τήν μέριμνα γιά τά σχολεία
τών γύρω άπό τήν Τραπεζούντα χωριών, περιορίσθηκε σέ άποστολές εγ
κυκλίων, μέ τίς όποιες ζητούσε άπό τούς ομογενείς χρήματα, καί σέ ζη
τήσεις πληροφοριών άπό τά χωριά γιά τήν έκπαιδευτική τους κατάσταση.
'Ο σύλλογος, πιστεύοντας ότι ή ’Επιτροπή θά έπιτελοΰσε τό έργο πού
είχε άναλάβει, δέν έμερίμνησε τότε γιά τά σχολεία τών χωριών αυτών,
αλλά έστρεψε τήν προσοχή του στις πιό μακρινές έπαρχίες τοΰ Πόν
του J35.
Σύμφωνα μέ λογοδοσία τοΰ 1880 άπό τόν πρόεδρο Γ. Δομνηνό, ό σύλ
λογος προσπάθησε νά γνωρίσει τήν έκπαιδευτική κατάσταση τών επαρ
χιών τού Πόντου. Διαπίστωσε ότι τά σχολεία σ’ αυτές ήταν έλάχιστα καί
ή εργασία έξαιρετικά δυσχερής καί έλλιπής. Σέ τούτο είχε συντελέσει καί
ή αδιαφορία τών τοπικών άρχόντων, άλλά καί ή έλλειψη άξιων διδασκά
λων. ’Έτσι θεώρησε άναγκαία τήν προσθήκη δύο τάξεων στό Φροντιστή
ριο, γιά νά μεταβληθεΐ αύτό σέ τέλειο γυμνάσιο, καθώς καί τήν άνασύσταση τής 'Ιερατικής Σχολής. Είναι προφανές ότι έστρεφε τό ένδιαφέρον
του στήν κατάρτιση ικανού προσωπικού γιά τή λειτουργία τών επαρχι
ακών σχολείων καί τήν έπάνδρωση τών έκκλησιών μέ μορφωμένους
ίερεις. Γιά τήν πραγμάτωση αυτού τού σχεδίου ό πρόεδρος τόνιζε ότι,
έκτος άπό τήν ώθηση τοΰ «Ξενοφώντος», κάθε κοινότητα θά είχε τήν εν
ίσχυση τοΰ συλλόγου «Πρόνοια» τής Κωνσταντινουπόλεως καί άκόμα
τήν οικονομική άρωγή ευεργετών ομογενών άπό τό Μπακού, μέ προεξάρχοντες τόν Φωκίωνα Κούσση καί τόν Κωνστ. Θεοφύλακτο. Ζητήθηκε
επίσης ή ύποστήριξη τοΰ «Συλλόγου προς διάδοσιν τών Ελληνικών
Γραμμάτων» τής ’Αθήνας, ό όποιος άπέστειλε χρήματα καί διδακτικά βι
βλία.
'Ο «Ξενοφών» προσκάλεσε τούς άρχιερεΐς τών λοιπών έπαρχιών τοΰ
Πόντου νά συγκροτήσουν επαρχιακές έπιτροπές· μέ τόν τρόπο αύτό συν

134. ΕΦΣΚ Θ', 1874-75 (1875), σ. 205.
135. Εΰξεινος Πόντος Α' (1881), σ. 574.
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δέθηκε μέ τά κέντρα τής ποντιακής όμογένειας. Παράλληλα έστρεψε τήν
προσοχή του στις άθρόες μετοικεσίες, οί όποιες έλάμβαναν χώρα στα
μέρη αύτά, καί έργάσθηκε μέ σθένος γιά τή διατήρηση τής εθνικής συνειδήσεως τών μεταναστών μοναδικό δε συντελεστικό μέσο θεώρησε τή
διάδοση τών ελληνικών γραμμάτων σ’ αυτούς136.
"Αν καί παλαιότερα ό «Ξενοφών» είχε άρνηθεϊ, όπως είδαμε, στον πα
ρισινό σύλλογο τήν άνάληψη τής γενικής εκπαιδευτικής έποπτείας τής
’Ανατολής, εν τούτοις, μέ τις δυνατότητες πού διέθετε, έργάσθηκε καί
προς τήν κατεύθυνση αύτή ούσιαστικά καί κάλυψε πολλά κενά- δεν άρνήθηκε τήν ένεργό άνάμιξή του, μέ σκοπό τή διευθέτηση έκπαιδευτικών θε
μάτων έξω από τά όρια τού Πόντου. ’Ενδεικτικά πρέπει να άναφερθεί ότι
συνετέλεσε στήν άποκατάσταση τών σχέσεων μεταξύ τών προκρίτων
Μυρσίνας, άποκατάσταση ή όποια βοήθησε τήν έπαναλειτουργία τής το
πικής σχολής137. Γιά νά βοηθήσει καί νά ένθαρρύνει τίς γειτονικές κοι
νότητες τό 1909, σε συνεννόηση μέ τή μητρόπολη Τραπεζούντας, συν
έταξε κανονισμό λειτουργίας «τών εν τοΐς χωρίοις σχολείων»· ή μητρό
πολη συνιστοϋσε τήν αύστηρή καί πιστή τήρηση τού κανονισμού αυ
τού 138.
Γιά τήν έπιτέλεση τού έργου του αξίζει νά άναφερθοΰν οί γενναίες χο
ρηγίες τών ομογενών Γεωργίου Καματσώδου καί Ί. Θωμαΐδη 139, καί οί
προσφορές σημαντικής άξίας έπιστημονικών βιβλίων άπό τή χήρα Μαρ
γαρίτα Οικονόμου καί άπό τήν πρυτανεία τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών140.
'Ο σύλλογος είχε δημιουργήσει μεγάλη βιβλιοθήκη, διατηρούσε δέ ύποτρόφους σέ ανώτατες σχολές τής ’Αθήνας141. Ή δράση του συνεχίσθηκε
έπΐ μακρό διάστημα, έφόσον υπάρχει μαρτυρία λειτουργίας του τό
1914142, 143
μέ ένδιάμεση αναστολή τή δεκαετία 1890-1900ι43.

136. Εΰξεινος Πόντος Α' (1881), σσ. 600-603. Πρβλ. καί Αύτ., Α' (1880), σσ. 180- 181.
137. Παπα-Ευστάθιος Δ. Γραμματικόπουλος, Περιγραφή τής αρχαίας Κορδύλης καί τών παρ’
αύτή κειμένων ελληνικών χωρίων Μυρσίνης καί Καρτσέας. Έν Άθήναις 1903, σσ. 43-44.
138. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 185.
139. Εΰξεινος Πόντος Α' (1880), σ. 386.
140. Εΰξεινος Πόντος Α' (1881), σ. 797.
141. Εΰξεινος Πόντος Α' (1881), σ. 605. Πρβλ. ΒΕΛΑ κώδ. ΑΓ, 19-12-1906, σ. 149, καί
κώδ. ΛΖ, 26-6-1906, σ. 29.
142. Φωτοτυπία άποδείξεως «έτησίας συνδρομής μέλους τοϋ συλλόγου», βλ. Άντ. Τερζόπουλος, Ποντιακή Στοά, ε.ά., σ. 291, καί του ίδιου, Ποντιακή 'Εστία, ε.ά., σ. 27.
143. K. Ν. Παπαμιχαλόπουλος, Περιήγησις εις τον Πόντον. Άθήνησιν 1903, σ. 219.
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Επιμορφωτικός σύλλογος φαίνεται να ύπήρξε τό ’Αναγνωστήριο «Μέ
λισσα» στήν ενορία Έξωτείχων. 'Ιδρύθηκε μέ πρωτεργάτη τον Γεώργιο
Γιαννηκαπάνη καί, σύμφωνα μέ αόριστη χρονολογική μαρτυρία, πολλά
χρόνια πρίν τό 1880. Πάντως τό έτος αυτό έξακολουθοϋσε νά λειτουργεί,
άλλα σέ πλήρη μαρασμό144.
Ή «Ελληνική ’Εμπορική Λέσχη ’Ανατολή» συστήθηκε τό 1865. ’Αμέ
σως απέκτησε πολλά μέλη, πού είχαν στή διάθεσή τους ώραΐο κτήριο μέ
κήπο, άντί ενοικίου. Διέθετε άναγνωστήριο καί μικρή βιβλιοθήκη, διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις, μαθήματα καί δημόσιες συζητήσεις για
ποικίλα θέματα· «ήτο τότε πράγματι ή λέσχη συνεντευκτήριον ψυχαγωγι
κόν καί επωφελές»145. Στήν άκμή της, πού διήρκεσε έπί μερικά έτη, συνετέλεσε κατά πολύ ό επανειλημμένα εκλεγόμενος ταμίας της Γ. Γιαννηκαπάνης. Μέ τήν άνέγερση, ώς προσοδοφόρου κτήματος, κτηρίου λέσχης
άπό τήν Φιλόπτωχο ’Αδελφότητα, ή «Λέσχη ’Ανατολή» διέκοψε προσω
ρινά τίς έργασίες της· μετά δέ τήν αποπεράτωση τού κτηρίου τής «Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος» (Σεπτέμβριος 1875), ενοίκιασε τό κτήριο τούτο
καί έτσι έπαναλειτούργησε. Πρώτος πρόεδρος τότε έγινε ό γιατρός Θε
οδόσιος Σπαθάρης. Κατά τά δύο πρώτα έτη τής άνασυστάσεώς της ή νέα
λέσχη ευδοκίμησε. ’Αριθμούσε τότε πάνω άπό 65 μέλη. Στις άρχαιρεσίες
πού έγιναν άναδείχθηκε τό νέο διοικητικό συμβούλιο μέ πρόεδρο τόν Γ.
Σειρηνόπουλο, ταμία τόν Γ. Κακουλίδη, γραμματέα τόν Π. Λ. Έφραιμίδη
καί συμβούλους τούς: Άντ. Φυλλίζη, Σ. Ε. Περσείδη, Ί . Γ. Γιαννηκα
πάνη καί Γ. Π. Τζουλιάδη. Συγκροτήθηκε επίσης τριμελής επιτροπή άπό
τούς: Σ. Ε. Περσείδη, Σ. Λ. Μελίδη καί ’Αριστείδη Ν. 'Ιεροκλή γιά τήν
αναθεώρηση τού κανονισμού.
Άπό τό τρίτο όμως έτος άρχισε ή παρακμή· ή λέσχη, παρά τήν έγ
γραφή νέων μελών καί τίς νέες άρχαιρεσίες, ήταν σέ έκρυθμη κατάσταση.
Κατά τό τέταρτο έτος ό σύλλογος «Ξενοφών» έξέλεξε ειδική έπιτροπή
άπό τούς: Σ. Λ. Μελίδη καί Ί. Σειρηνόπουλο, οί όποιοι σέ σύγκληση
συνελεύσεως πρότειναν νά άνατεθεΐ ή κηδεμονία καί ή συντήρηση τής
λέσχης στον «Ξενοφώντα», ύπό τόν όρο στις έκλογές νά υπάρχουν έκλέξιμοι καί άπό τά μέλη τής λέσχης. Τό νέο διοικητικό συμβούλιο δέν κα
τόρθωσε νά συντελέσει στήν άναβίωση τής λέσχης· ό άριθμός τών μελών

144. Εΰξεινας Πόντος Α' (1880), σ. 386.
145. Εΰξεινος Πόντος Α' (1880), σσ. 370-371. Σύμφωνη μέ τό πνεύμα τής άνταλλαγής επι
σκέψεων μεταξύ συλλόγων ήταν καί ή έπίσκεψη τού «Προμηθέως» πρός τόν σύλλογο τής
Κερασούντας «Οί Άργοναύται» τό Πάσχα ιού 1909, Ποντιακή 'Εστία Α' (1950), σ. 548.
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ελαττώθηκε- έτσι ό σύλλογος «Ξενοφών» αποφάσισε να παραιτηθεί άπό
τήν ανάμιξή του μέ τή λέσχη 146. 147
’Από τά παλαιότερα καί μακροβιότερα σωματεία τού Πόντου υπήρξε ή
«Φιλόπτωχος Αδελφότης». Ό μητροπολίτης Χρύσανθος (Φιλιππίδης)
άνάγει τήν άρχή της στο 1830 ι47. Σύμφωνα μέ άλλη εκδοχή, διαδέχθηκε
τή λεγάμενη «Πολιτική Κάσσα» (1819-1845), δημιούργημα τής κοινότη
τας γιά ν’ άνακουφίσει τούς άπορότερους πολίτες άπό τό βάρος τής φο
ρολογίας 148.
Ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» φέρεται ότι συστήθηκε τό 1868 στήν
Τραπεζούντα149. ’Ασφαλώς πρόκειται γιά άνασύσταση τής παλαιότερης
ομώνυμης άδελφότητας. Γιά τήν έπανιδρυμένη άδελφότητα ύπάρχουν άρκετές μαρτυρίες στό περιοδικό Εϋξεινος Πόντος Τραπεζούντας. Κατά τήν
πρώτη δεκαετία τής επαναλειτουργίας της έργάσθηκε ικανοποιητικά,
άφου μπόρεσε νά άποκομίσει σεβαστό περίσσευμα (800 λίρες). Τό ποσό
αυτό άποφάσισε νά τό διαθέσει γιά τήν άγορά κτηρίου, τό όποιο, χρησι
μοποιούμενο ώς λέσχη, θά τής άπέφερε κέρδη. ’Έτσι θά μπορούσε ευχε
ρέστερα νά έπιτελέσει τό φιλανθρωπικό της έργο. ’Επειδή όμως τό διαθέ
σιμο ποσό δέν ήταν άρκετό, δανείσθηκε, μέ έντοκο δάνειο, άπό τήν «Συνερανιστικήν ’Αδελφότητα» 380 περίπου λίρες. Έπΐ μία πενταετία όμως,
γιά διάφορους λόγους, ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης» περιέπεσε σέ άπραξία καί σχεδόν διαλύθηκε. Ή κύρια αίτια τής διαλύσεώς της ήταν ότι τό

146. Εϋξεινος Πόντος Α' (1880), σσ. 371-372, καί Αϋτ., Β' (1881), σσ. 284-285.
147. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, ê.â., σ. 747- Για τόν μητροπολίτη Χρύ
σανθο, βλ. Ά. Ά. Παπαδόπουλος, «Χρύσανθος άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, ό άπό Τραπεζοΰντος (1881-1949)», Άρχειον Πόντου 14 (1949), σσ. 209-234.
148. «Ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» Τραπεζοϋντος, Ποντιακή 'Εστία Β’ (1951), σ. 786. Γιά
τήν «Πολιτική Κάσσα», βλ. Π. Τριανταφύλλου, «’Αποσπάσματα άπό τά ‘Προλεγόμενα’
(Φυγάδες 1870). Ή Πολιτική Κάσσα ...», Ποντιακή 'Εστία Β’ (1951), σσ. 787-788. Όδ. Λαμψίδης, «Ή Τουρκοκρατία στόν Μικρασιατικό Πόντο», Άρχειον Πόντου 34 (1977-1978), σσ.
74-75. Διαφορετική άπό τήν «Πολιτική Κάσσα» πρέπει νά είναι ή «Πτωχική Κάσσα», στήν
όποια οί κάτοικοι συνεισέφεραν χρήματα καί είδη γιά τούς άπορους συμπολίτες τους. Ή
«Πτωχική Κάσσα» γρήγορα διαλύθηκε. Τό ποσό πού άπόμεινε μετά τή διάλυσή της δαπανήθηκε γιά τήν άγορά καταστήματος πού περιήλθε στήν ιδιοκτησία τών έκπαιδευτη ρίων,
Εϋξεινος Πόντος Α' (1880), σ. 369.
149. Κανονισμός τής εν Τραπεζοΰντι Φιλόπτωχου ’Αδελφότητος. Τύποις ’Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1903, σ. 19, άρθρ. 50. Στό πρόσθιο εξώφυλλο σφραγίδα ελλειψοειδής· στήν περιφέ
ρεια «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης», στό εσωτερικό «Έν Τραπεζοΰντι 1868». (Ό Κανονισμός
άπό τό άρχείο τής κ. "Αννας Θεοφυλάκτου). Πρβλ. καί κώδ. ΓΑΚ, ΤΑ. 487, ό όποιος επι
γράφεται: «Κατάλογος τών μελών συνδρομητών καί έλεούντων κυρίων καί κυριών είς τήν
Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα τής ενορίας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου», (1868-1877).
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εισόδημα πού τής άπέφερε ή λέσχη μέ δυσκολία κάλυπτε τούς τόκους τού
χρέους της προς τήν «Συνερανιστικήν ’Αδελφότητα». Μέ τή ζημία αύτή
δέν ήταν δυνατό να έξακολουθήσει τή φιλανθρωπιστική της δράση 15°. Τό
κτήριο πού λειτουργούσε ώς λέσχη καί αποτελούσε τή μοναδική περιου
σία τής άδελφότητας περιήλθε τό 1878 στήν «Συνερανιστικήν ’Αδελφότη
τα» έναντι τού χρέους της προς αυτήν. 'Ο μητροπολίτης Τραπεζούντας
Γρηγόριος Β' κατέβαλε προσπάθειες γιά τήν άναβίωσή της· διορίσθηκε
άπό τή δημογεροντία ειδική επιτροπή γιά νά προωθήσει τήν έγγραφή
νέων μελών150
151. Άποφασίσθηκε νά εκλεγούν ώς έπίτροποι εκπρόσωποι
ενοριών γιά τή συλλογή έράνων152. Κάτοχοι μετοχών τής Συνερανιστικής
(Γεώργιος Χατζη-Έλευθεριάδης, Χατζη-Πάνος Σουλιάδης, Παναγιώτης
Άκριτίδης, Ήλίας Κωνσταντινίδης, Χατζη-Δημήτριος Κωνσταντινώφ καί
Αάζαρος Έφραιμίδης) δώρισαν στή Φιλόπτωχο διάφορα ποσά, μέ τά
όποια έλαττώθηκε τό χρέος της προς τήν Συνερανιστική. Κύρια έπιδίωξη
ήταν ή άπαλλαγή τού κτηρίου τής λέσχης άπό τήν κυριότητα τής Συνερανιστικής *53. Δέν είναι γνωστό άν τελικά έπιτεύχθηκε τούτο. Τό βέβαιο
είναι ότι ή Φιλόπτωχος έπέζησε καί συντόνισε τή δράση της μέ τις μεγά
λες συμφορές τού Πόντου. Στό διάστημα τής έπιδημίας τής χολέρας, πού
επληξε κυρίως τήν Τραπεζούντα (1910), βοήθησε τούς πτωχότερους συμ
πολίτες, διέθεσε σημαντικό ποσό άπό τό άποθεματικό της κεφάλαιο καί
μερίμνησε γιά τή νοσηλεία άπορων καί έγκαταλελειμμένων άσθενών154.
Τό ένδιαφέρον της στράφηκε καί προς τούς άλλοεθνεις συμπολίτες, μου
σουλμάνους καί ίδίως ’Αρμενίους· μέ έπΐ κεφαλής τόν μητροπολίτη Χρύ
σανθο, ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» κατέβαλε άπεγνωσμένες προσπάθειες
γιά νά περισώσει άπό τήν άνελέητη καταδίωξη καί σφαγή τών ’Αρμενίων
τουλάχιστον τά άνήλικα παιδιά155.
Φιλανθρωπική, άλλά κυρίως φιλεκπαιδευτική, ύπήρξε ή δραστηριότητα
τριών σωματείων πού συστήθηκαν στήν Τραπεζούντα άπό αποδήμους.
1) Ή «’Αδελφότης Άργυρουπολιτών» Ιδρύθηκε τό 1865 άπό πατριώτες

150. Εΰξεινος Πόντος Α' (1880), σ. 449.
151. Εΰξεινος Πόντος Α' (1880), σσ. 369-370.
152. Εΰξεινος Πόντος Β' (1881), σσ. 285, 320.
153. Εΰξεινος Πόντος Β' (1882), σσ. 383-384.
154. Ξενοφάνης 7 (1910), σ. 396.
155. Ποντιακή 'Εστία Β’ (1951), σ. 786. Αύτ., φωτογραφία του διοικητικού συμβουλίου
(1915) καί ονόματα μελών του. Βλ. καί Μητροπολίτης Τραπεζοδντος Χρύσανθος, ε.ά., σσ.
748-749.
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πού είχαν σκοπό τή διάδοση τής παιδείας στή γενέτειρά τους ’Αργυρού
πολη -άλλοτε πόλη άκμάζουσα με τόν μεταλλευτικό της πλούτο- καί στή
γειτονική επαρχία Χαλδίας καί Χεριάνων. "Ως τό 1870 ένίσχυσε σχολεία
πού λειτουργούσαν άτακτα καί «εκ διαλειμμάτων», ένεκα έλλείψεως πό
ρων. Ή κοινότητα ’Αργυρουπόλεως, μέ τή θερμή συμπαράσταση τής
άδελφότητας τών Άργυρουπολιτών, συνεισέφερε ποσά γιά τά έκπαιδευτήρια- άγόρασε προσοδοφόρα κτήματα καί διέθεσε πόρους προερχόμε
νους άπό τήν έκκλησία (ενοίκια, πώληση χρυσών καί αργυρών ίερών
σκευών) γιά τά σχολεία. Τό 1873 ή ’Αργυρούπολη είχε άποκτήσει τό
πρώτο της παρθεναγωγείο. 'Ένεκα όμως τού πλήθους τών μαθητών καί
τής έλλείψεως χώρου γιά τή λειτουργία τών σχολείων, ύπήρξε ανάγκη νά
επαυξηθούν οί άνάλογες επιχορηγήσεις. Γιά τήν ένίσχυση τού διαθέσιμου
ποσού γιά τήν εκπαίδευση, ή άδελφότητα καί ό άγιος Χαλδίας Γερβάσιος
(Σουμελίδης) απευθύνθηκαν στον ΕΦΣΚ 15λ 'Ο μεγάλος σύλλογος τής
Κωνσταντινουπόλεως προέβαλε τήν άδελφότητα «ώς εν έκ τών τελειοτέρων προτύπων ελληνικού εκπαιδευτικού σωματείου»156
157. Τό 1905 ή άδελ
φότητα έξακολουθούσε νά λειτουργεί. Τό έτος αυτό άναφέρεται ότι άπέστειλε υπότροφό της στό διδασκαλείο τών ’Αθηνών158.
2) Ή «Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Κρωμναίων» (1869) προσέφερε
επιχορηγήσεις στά σχολεία τής Κρώμνας καί επέζησε ώς τό 1922. Μετά
τό ξερρίζωμα, έπανασυστήθηκε τό 1964 στήν Καλαμαριά Θεσσαλονί
κης159. 160
3) 'Η «Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Σουρμενιτών» είχε σκοπό τήν εξ
εύρεση διαρκών πόρων γιά τή διατήρηση τού ελληνικού σχολείου Σουρμένων, ώστε ν’ άπαλλαγοΰν οί κάτοικοι άπό τήν άναγκαστική ετήσια
ύπέρ τών σχολείων εισφορά. Δέν είναι γνωστό άν ό σκοπός αύτός πραγ
ματοποιήθηκε 16υ.
Άπό τά πιό γνωστά γιά τή δράστηριότητά τους σωματεία τής Τραπεζούντας ύπήρξε ή «’Αδελφότης Κυριών Μέριμνα» (1904), πρώτο γυναι-

156. ΕΦΣΚ Θ', 1874-75 (1875), σσ. 188-191, καί Ποντιακή 'Εστία ΙΓ' (1962), σσ.
6860-6864.
157. ΕΦΣΚ ΙΑ’, 1876-77 (1878), σσ. 215-216.
158. Πρβλ. ΒΕΛΑ, κώδ. ΛΒ, 16-9-1905, σ. 289.
159. Ξενοφάνης 5 (1907), σσ. 347-348. Ποντιακή 'Εστία, περ. Β', τεϋχος 5, Σεπτ.-Όκτώβρ.
(1975), σ. 15. Βλ. καί Τά εκατοντάχρονα τής αδελφότητος Κρωμναίων, ετήσιον λεύκωμα. 'Ιερά
Μονή Παναγίας Σουμελά. Ήμερολόγιον 1969-1970, σ. 118.
160. ’Αβραάμ Παπαδόπουλος, Στατιστική τής επαρχίας τών Σουρμένων ... Έν Άθήναις
1882, σσ. 26-27.
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κεϊο σωματείο τοΰ Πόντου, στήν ϊδρυση τοΰ οποίου πρωτοστάτησε ό μη
τροπολίτης Τραπεζούντας Κωνστάντιος (Καρατζόπουλος). Ό Άντ. X.
Τερζόπουλος έδωσε λεπτομερειακά στοιχεία γιά τή δράση καί λειτουργία
τής άδελφότητας, τόσο στήν Τραπεζούντα όσο καί μετέπειτα στή Θεσσα
λονίκη161. Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό, σκοπός της ήταν «ή διά παροχής
εργασίας ύλική ύποστήριξις τών δεομένων προστασίας καί αρωγής Έλληνίδων»162. Γιά τόν σκοπό αυτό έργάσθηκαν τακτικά μέλη καί έξω άπό
τήν Τραπεζούντα, κυρίως σέ διάφορες ποντιακές πόλεις162“.
Τό πρώτο διοικητικό συμβούλιο γιά τήν τετραετία 1904-1908 είχε πρό
εδρο τή Δόμνη Γ. Καπαγιαννίδου, αντιπρόεδρο τήν ’Αφροδίτη Α.
Έφραιμίδου καί γραμματέα τή Σοφ. Ν. Γραμματικοπούλου163. Άπό τόν
πρώτο χρόνο τής συστάσεώς της ή «Μέριμνα» δημιούργησε τμήματα: «1)
Κοπτικής-ραπτικής καί 2) έργοχείρων κεντημάτων». Οί μαθήτριες εργά
ζονταν μέ τή βοήθεια διδασκαλισσών καί μέ τήν επίβλεψη κυριών, μελών
τού διοικητικού συμβουλίου· παράλληλα μέ τήν έπιτελούμενη εργασία
στό εργαστήριο, παρακολουθούσαν καί έπιμορφωτικά μαθήματα. Πόροι
τής άδελφότητας ήταν τά προϊόντα τής εργασίας τών μαθητριών, τακτικές
άλλά κυρίως έκτακτες είσφορές, καί κληροδοτήματα.
Ή «Μέριμνα» τόν Αύγουστο τοΰ 1917 συνέβαλε στήν περίθαλψη καί
μεταφορά Ελλήνων προσφύγων άπό τά τουρκοκρατούμενα Κοτύωρα στή
ρωσοκρατούμενη Τραπεζούντα. Μετά τήν άνακωχή τοΰ 1918, φρόντισε νά
χορηγηθεί στό αρμένικο ορφανοτροφείο ποσό προερχόμενο άπό άμερικανική φιλανθρωπική επιτροπή. Μετά τήν καταστροφή, ή αδελφότητα άναβίωσε τό 1923 στή Θεσσαλονίκη164.

161. Άντ. X. Τερζόπουλος, «Ή άδελφότης τών κυριών Τραπεζοϋντος ‘Ή Μέριμνα’».
Άρχείον Πόντου 31 (1971-1972), σσ. 370-393. Στις σσ. 384-390, άνατύπωση του πρώτου κα
νονισμού τής άδελφότητας (1904).
162. Άντ. X. Τερζόπουλος, «'Η άδελφότης τών κυριών ...», σ. 385.
162α. Λογοδοσία τοΰ συμβουλίου τής εν Τραπεζοϋντι αδελφότητος τών κυριών Μερίμνης... Έκ
τού τυπολιθογραφείου Σεράση, 1908, σσ. 25-29. Βλ. καί "Εκθεσις τών πεπραγμένων τής έν
Τραπεζοϋντι αδελφότητος τών κυριών Μερίμνης. Άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου 1910 μέχρι τής
31ης Αύγουστου 1911. Έκ του τυπολιθογραφείου Σεράση. Έν Τραπεζοϋντι 1912, σσ. 24,
30-32 (καί τά δύο έντυπα άπό τό αρχείο κ. "Αννας Θεοφυλάκτου). Άντ. X. Τερζόπουλος,
«Ή άδελφότης τών κυριών...», σ. 392.
163. Λογοδοσία... Μερίμνης, σσ. 9-10, όπου τά λοιπά ονόματα τών διοικητικών συμβούλων.
Άντ. X. Τερζόπουλος, «Ή άδελφότης τών κυριών...», σ. 372. Στή νέα σύνθεση τού συμβου
λίου, τό 1908, εκλέχθηκε πρόεδρος ή Ελένη Κ. Θεοφυλάκτου, τό 1911 ή Ειρήνη Π. Άκριτα
καί τό 1912 ή Δόμνη Γ. Καπαγιαννίδου, βλ. Λογοδοσία... Μερίμνης, σ. 19, "Εκθεσις... Μερί
μνης, σ. 21, Άντ. X. Τερζόπουλος, «Ή άδελφότης τών κυριών...», σ. 373.
164. Άντ. X. Τερζόπουλος «Ή άδελφότης τών κυριών...», σσ. 374-378.- Φωτογραφίες
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Ό κλήρος διοργάνωσε καί τή δική του άδελφότητα. ’Επί μητροπολίτου
Κωνσταντίου ή «Μέριμνα του κλήρου» συνέβαλε στήν ίδρυση ιερατικής
σχολής τό 1872 στή μονή Θεοσκεπάστου. Σέ συνεργασία μέ τήν «’Επί
τών έξω σχολείων ’Επιτροπήν», συνέταξε τον κανονισμό τής Ιερατικής
σχολής, τον όποιο άπέστειλε για νά τον εγκρίνει ή «Πατριαρχική Κεν
τρική ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή»165. Τό ένδιαφέρον τών δύο άδελφοτήτων για τήν ιερατική σχολή άμβλύνθηκε κατά τον τελευταίο χρόνο τής
ποιμαντορίας τοϋ Κωνσταντίου (1875), όταν ό άλλοτε δραστήριος ιεράρ
χης, λόγω βαθυτάτου γήρατος, άδυνατοϋσε νά στηρίξει μέ τις δυνάμεις
καί τό κύρος του τή σχολή 166.
’Ιδιαίτερο είδος σωματειακών οργανώσεων αποτελούν οί μετοχικές
έταιρίες τής Τραπεζούντας. Έπισημαίνομε τήν ύπαρξη δύο μικτών μετο
χικών έταιριών, μέ μέλη δηλαδή καί άλλοεθνεΐς· ή πρώτη, έταιρία πιστω
τική, στήν όποια συμμετείχαν, έκτος άπό Έλληνες, ’Οθωμανοί καί ’Αρ
μένιοι, λειτούργησε μερικά χρόνια καί διαλύθηκε περίπου τό 1875· οί μέ
τοχοι έλαβαν τά ποσά πού είχαν διαθέσει, χωρίς κανένα κέρδος. Παρό
μοια ήταν ή τύχη καί τής δεύτερης βραχύβιας μετοχικής έταιρίας, μέ
μέλη κυρίως ’Οθωμανούς. Ή άποτυχία τους, έκτος τών άλλων, οφείλεται
καί στήν άνικανότητα τών διευθυντών ή διαχειριστών τους. ’Αντίθετα, ή
Μετοχική Έταιρία τών Ραπτών, πού ιδρύθηκε άπό "Ελληνες καί ’Αρμένι
ους, μέ διαχειριστή τον διδάσκαλο τοϋ «Ελληνικού Φροντιστηρίου» Σ.
Ε. Περσείδη, μέ τήν αύξηση τών κεφαλαίων της μπόρεσε νά διευρύνει τις
έργασίες της καί νά άποβεϊ έπωφελής όχι μόνο στούς μετόχους της, άλλά
καί στον κοινωνικό βίο. Τό παράδειγμά της φιλοδόξησε νά ακολουθήσει
καί ή Μετοχική Έταιρία τών 'Υποδηματοποιών (1880), μέ διαχειριστή
τόν Ί. Γ. Γιαννηκαπάνη 167.
Ή «Συνερανιστική ’Αδελφότης» λειτούργησε καί ώς μετοχική έταιρία,
άλλά καί ώς αγαθοεργό σωματείο. ’Εκτός άπό τήν ώφέλεια τών μετόχων
της, μέ τόν τοκισμό τών κεφαλαίων της άπέβλεπε σέ έργα εύποιίας. Κα
θένας άπό τούς μετόχους κατέβαλλε ειδικά γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς
ιδιαίτερες μετοχές. 'Η άδελφότητα είχε συστηθεϊ άπό 12 άπό τούς πλέον
εύυπόληπτους καί εύπορους πολίτες, οί όποιοι έπί ένα διάστημα συνερ-

πρωτεργατών καί εργόχειρων της τραπεζουντιακής «Μέριμνας», βλ. Ποντιακή Ηχώ, τεΰχ.
18, Ίανουάρ. - Φεβρ. - Μάρτ. 1985, σσ. 27-31.
165. Μητροπολίτης ΤραπεζοΟντος Χρύσανθος, Là., σσ. 631-632.
166. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, Là., σ. 635.
167. Εϋξεινος Πόντος Α' (1880), σσ. 354-355. Πρβλ. καί Άντ. Τερζόποολος, Ποντιακή
Στοά ..., σ. 288, καί Ποντιακή 'Εστία, περ. Β', Η' (1982), σσ. 24-25.
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γάσθηκαν αρμονικά· ή διαφωνία τών μελών της προκάλεσε καί τή μερική
διάλυσή της. Οί μέτοχοι άπέσυραν τότε τις μετοχές τους μέ τά κέρδη. Το
1880 εξακολουθούσε νά ύφίσταται «ώς διαχειριστής» τών χρημάτων πού
είχαν άπομείνει καί προορίζονταν γιά κοινωφελείς σκοπούς. Τά χρήματα
αυτά τά είχε δανείσει μέ τόκο στή «Φιλόπτωχον ’Αδελφότητα» γιά τήν
άποπεράτωση του κτηρίου της πού χρησίμευε ώς λέσχη. ’Επειδή όμως ή
Φιλόπτωχος άδυνατοϋσε νά πληρώσει τόν τόκο, τό κτήριο, κατά τήν
συμφωνία, περιήλθε στήν κατοχή τής «Συνερανιστικής ’Αδελφότητος»168.
'Υπήρξαν σωματεία στήν Τραπεζούντα πού, εκτός άπό τόν πολιτιστικό
καί επιμορφωτικό τους σκοπό, άπέβλεπαν καί στή διάδοση τής γυμναστι
κής. Ή «’Αδελφότης τών φιλομαθών νέων Πρόοδος» (1882) Ιδρύθηκε γιά
νά βοηθήσει τούς νέους καί ιδίως τούς άποφοίτους τού Φροντιστηρίου νά
εύρύνουν τίς γνώσεις τους, παράλληλα δέ μέ τή μάθηση νά φροντίσουν
καί τήν άσκηση τού σώματος μέ τήν ίδρυση γυμναστηρίου. Πρώτος πρό
εδρος υπήρξε ό Ά. Ν. 'Ιεροκλής169. Δυστυχώς δέν υπάρχουν άλλα στοι
χεία γιά τή δράση τής άδελφότητας.
Ό «Ελληνικός Σύλλογος Προμηθεύς» Ιδρύθηκε τό 1908, μέ πρωτερ
γάτη καί πρώτο πρόεδρο τόν Ά. Ν. 'Ιεροκλή170. ’Αναγγέλλοντας τήν
ίδρυσή του στήν «’Ανατολή» τής ’Αθήνας γράφει: «Σκοπός τού συλλόγου
ήμών είναι ή δι’ ίδρύσεως γυμναστηρίου διάδοσις τής γυμναστικής παρ’
ήμϊν καί ή διά καταρτισμού άναγνωστηρίου καί έντευκτηρίου καί διά διοργανώσεως δημοσίων διαλέξεων πνευματική άνάπτυξις τών μελών αύτου», ζητεί δέ άπό τήν «’Ανατολή» νά ενεργήσει ώστε νά άποσταλεΐ άπό
τήν έλληνική κυβέρνηση κατάλληλος γυμναστής, μόνο γιά μία τριμηνία,
λόγω οικονομικής άδυναμίας του συλλόγου νά καταρτίσει τό γυμναστή
ριό του171. Διοργάνωνε δημόσιες διαλέξεις καί μαθήματα άπό εντόπιους ή
παρεπίδημους στήν πόλη λογίους172. Τά θέματα τών διαλέξεων ποικίλα:
«Περί τής σχολικής γυμναστικής», άπό τόν Στυλ. Γ. Σπεράντσα, «Περί
έκκλησιαστικής μουσικής», άπό τόν Τριαντάφυλλο Γεωργιάδη, «Περί
καλλιτεχνίας, τών έλληνικών ρυθμών καί περί Παρθενώνος», άπό τόν Δ.

168. Εϋξεινος Πόντος Κ (1880), σσ. 355-356.
169. Εϋξεινος Πόντος Β' (1882), σσ. 357-360, όπου Λόγος του προέδρου κατά τήν εγκαθί
δρυση τών αρχών τής άδελφότητας.
170. Ποντιακή 'Εστία Α' (1950), σ. 611, όπου καί φωτογραφία του.
171. Ά. "Ιεροκλής, πρόεδρος, καί Ά. Δ. Παπακυριάκος, γεν. γραμματέας, πρός Α,
ΒΕ,ΐΑ, ΙΒ 122, 20-9-1908.
172. Πρβλ. Ξενοφάνης 6(1909), σσ. 39-40.
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A. Φυλλίζη173, «Περί του ποταμού Πηξίτου ώς κινητήριου δυνάμεως δυναμένης να παραγάγη ήλεκτρισμόν», άπό τον Θεοφύλακτο Π. Θεοφύλα
κτο174, 175
«Περί τής ιατρικής έν τοΐς ναοΐς τών άρχαίων Ελλήνων», άπό
τον Μ. Γαληνό173, κ.ά.
Μετά τή ρωσική εισβολή στήν Τραπεζούντα τό 1916, ιδρύθηκε άπό νέ
ους ή «Ελληνική ’Εθνική Ένωσις». Μέσα στο εντευκτήριο τής Ένώσεως κυοφορήθηκε ή Ιδέα τής συστάσεως γυμναστικού συλλόγου. "Ενας
άπό τούς νέους πού σύχναζαν εκεί, ό ’Αλκιβιάδης Σιδηρόπουλος, φορο
λογικός τότε υπάλληλος τού δήμου Τραπεζούντας, βοήθησε ώστε νά έξασφαλισθεΐ χώρος κατάλληλος γιά γυμναστήριο· έτσι συστήθηκε ό «Γυ
μναστικός Σύλλογος ’Ακρίτας», μέ πρώτο πρόεδρο τον Θ. Π. Θεοφύλα
κτο. 'Ως γυμναστικός σύλλογος ύπήρξε βραχύβιος· λειτούργησε ώς τίς
αρχές Δεκεμβρίου τού 1917, όταν μέ τή διάλυση τού ρωσικού στρατού
κατοχής επικράτησαν οί μπολσεβίκοι στήν Τραπεζούντα. Τότε τό γυμνα
στήριο άχρηστεύθηκε, γιατί εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό οί έναπομείναντες
Ρώσοι στρατιώτες. Τήν ϊδια έποχή Τούρκοι άντάρτες εφθασαν στά πρό
θυρα τής Τραπεζούντας. Στήν άμυνα πού προέβαλαν οί Έλληνες κατά
τών Τούρκων έλαβαν μέρος μέλη τού «’Ακρίτα» πού άνέλαβαν τήν ύπεράσπιση τού οχυρού τού Μιθρίου, όπου καί έγινε ή στρατιωτική τους εκ
παίδευση. Μετά τή σύναψη συμφωνίας μέ τόν Τούρκο διοικητή, έγκαταλείφθηκε άπό τά μέλη τού «’Ακρίτα» τό φρούριο τού Μιθρίου. Μέ τήν
καταστροφή τής Τραπεζούντας ό σύλλογος διαλύθηκε καί όλα σχεδόν τά
μέλη του κατέφυγαν στή Ρωσία176.
Γέννημα τών περιστάσεων ύπήρξε ή ίδρυση τής «’Επιτροπής τών
Προσφύγων». Λειτούργησε, μετά τήν είσοδο τού ρωσικού στρατού στήν
Τραπεζούντα τόν ’Απρίλιο τού 1916, ώς άγαθοεργό σωματείο ύπό τήν
προεδρίά τού μητροπολίτη Χρυσάνθου. Μέ δαπάνες της συντήρησε έπί
ένα χρόνο τό ορφανοτροφείο πού περισυνέλεξε καί περιέθαλψε τά παιδιά
τών σφαγιασθέντων ’Αρμενίων177.

173. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 228.
174. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 607.
175. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 185.
176. Ά. Κ. Σιδηρόπουλος, «Ό Γυμναστικός Σύλλογος ‘Ακρίτας’ τής Τραπεζοΰντος»,
Άρχείον Πόντου 29 (1968-69), σσ. 369-373 - Ό «’Ακρίτας» λειτούργησε καί ώς καλλιτε
χνικό σωματείο, πρβλ. Ποντιακή 'Εστία, περ. Β', τεύχος 2, Μάρτ.-Άπρίλ. 1975, σ. 53 (άπό
τήν έφ. Έποχή Τραπεζούντας, 12 Μαρτ. 1919).
177. Λογοδοσία τής ύπό τήν προεδρίαν τής Α.Σ. του μητροπολίτου ημών Κ.Κ. Χρυσάνθου 'Επι
τροπής τών προσφύγων γενομένη τή 23 ’Ιανουάριου 1919, έν Τραπεζοΰντι. Τύποις Γεωργίου Μι198
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Άμισός (Σαμψούντα).
Σημαντική είναι ή συλλογική δράση καί στήν Άμισό, το μεγαλύτερο
εμπορικό κέντρο τοϋ Πόντου μετά τήν Τραπεζούντα.
Ή «Φιλόμουσος ’Αδελφότης Πρόοδος» ιδρύθηκε τό 1887, μέ σκοπό γε
νικά τήν προαγωγή τών γραμμάτων. Πρώτος πρόεδρός της ό Θεόδ. Ί.
Άρζόγλου, μέ γενικό γραμματέα τόν K. Ε. Κωνσταντινίδη, Άλεξανδρέαί78. Τό 1891 ή Ιδια άδελφότητα, ως «Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης
Πρόοδος», ανήγγειλε στον Τύπο: α) τή νέα σύσταση τού διοικητικού της
συμβουλίου, μέ πρόεδρο πάλι τόν Θεόδ. Ί. Άρζόγλου καί γενικό γραμ
ματέα τόν Ή. Μειλιχιάδη, καί β) τήν έναρξη άνεγέρσεως μεγάλου θε
άτρου καί αίθουσας συνεδριάσεων σέ οικόπεδο πού παραχωρήθηκε άπό
τήν κοινότητα119.
Τό 1899 συστήθηκε ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης ’Ορθοδοξία». Είχε τά
ξει σκοπό νά βοηθεί τούς άπορους ορθοδόξους τής κοινότητας, «νά ύποστηρίζη τό κήρυγμα τού θείου λόγου κατά τά δόγματα τής ορθοδόξου
'Ελληνικής ’Εκκλησίας» καί τέλος νά σχηματίσει άποθεματικό κεφάλαιο
γιά τήν ίδρυση νοσοκομείουJ8U. Γιά νά επαυξήσει τούς πόρους της, τό
1900 ανήγγειλε στό σύλλογο «’Ανατολή» τής ’Αθήνας ότι έπρόκειτο νά
έκδώσει ήμερολόγιο καί ζητούσε τή συνεργασία της18λ Τό ήμερολόγιο
έκδόθηκε καί είχε τόν τίτλο: ’Ηχώ του Πόντου. Ήμερολόγιον είκονογραφημένον τής Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος ’Ορθοδοξία Άμισοϋ. Έτος Α'. Έν
Άθήναις 1901. Δέν είναι γνωστή ή διάρκεια τής λειτουργίας τής άδελφότητας.
Μετά τήν ανακήρυξη τού νεοτουρκικού συντάγματος, συστήθηκε ό
«Κεντρικός ’Εθνικός Σύλλογος Ό Περικλής». Κατά τόν κανονισμό πού

χαηλίδου, Έν Τραπεζοϋντι, σσ. 3 κ.έ. Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, ε.ά., σσ.
748, 764-765, 771.
178. Κανονισμός τής έν Άμισώ Φιλομούσου ‘Αδελφότητος Προόδου. Έν Κωνσταντινουπόλει
1887. Έκ του τυπογραφείου Σ. Ί. Βουτυρά, σσ. 3, 19. Αύτ., σ. 19 σφραγίδα: στήν περιφέρεια
«Ή έν Άμισώ Φιλόμουσος ’Αδελφότης ‘Πρόοδος’»· στή μέση είκόνα φάρου καί κάτω
«1887». (Ό Κανονισμός άπό τό αρχείο τής κ. Άννας Θεοφυλάκτου).
179. Έφ. Νεολόγος, άρ. 6461, 1/13 Φεβρ. 1891, σ. [2J.
180. Κανονισμός τής έν Άμισφ Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος 'Ορθοδοξίας [στα έλληνικά καί
στά καραμανλίδικα], 1899, σ. 3.
181. Θ. Όμηρίδης, πρόεδρος, Ίορδ. Άδαμαντίδης, γραμματέας, προς Α, ΒΕΛΑ, ΙΑ 26,
22-12-1900. Αύτ., σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Ή έν Άμισώ Φιλόπτωχος Αδελφότης ’Ορ
θοδοξία», στό μέσο σταυρός πάνω άπό δάφνες καί κάτω: «Ίδρυθεΐσα τώ 1899». Βλ. καί
ΒΕΛΑ, κώδ. Λ, σ. 179, συνεδρ. 14 Μαίου 1900.
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άπέστειλε στήν «’Ανατολή», άποσκοπούσε «α) Νά φρουρή διά παντός
νομίμου μέσου τα υπό του συντάγματος τεθωρακισμένα καί ύπό τών άλ
λων θεσμών ήγγυημένα δίκαια καί συμφέροντα του έν τή επαρχία ελληνι
κού κόσμου, β) Νά έπιδιώκη τήν ηθικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν του
ομογενούς στοιχείου καί τήν ένίσχυσιν τής εθνικής αγωγής διά διαλέξε
ων, δι’ άνακοινώσεως γνωμών, δι’ έκδόσεως ίδιου περιοδικού καί καταρ
τισμού βιβλιοθήκης καί αναγνωστηρίου»182. Κατήρτισε πράγματι ανα
γνωστήριο καί επιδίωξε τον εμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης του'83. Τό
1916 οί Χρ. Συμβουλίδης καί Στ. Συμεωνίδης έξέδωκαν, ώς όργανο του
συλλόγου, τό Φως, έβδομαδιαία έφημερίδα184.
Τήν Ιδια εποχή συστήθηκε καί ό «Πανευξείνιος Μουσικός Σύλλογος
’Αναγέννησις», πού λειτούργησε καί ώς αθλητικό σωματείο. Περιλάμβανε
τμήμα φιλαρμονικής γιά τις μουσικές του εκδηλώσεις καί παράλληλα
προκήρυσσε αθλητικούς αγώνες185. Μία από τις ώραιότερες εκδηλώσεις
τού συλλόγου ήταν, τό Πάσχα τού 1910, ή επίσκεψη τών μελών του στήν
Τραπεζούντα, γιά ν’ άπευθύνει χαιρετισμό καί σέ άλλους άδελφούς συλ
λόγους. Πρόεδρος τότε ήταν ό Θεόδ. Ί. Άρζόγλου καί άντιπρόεδρος ό
Φ. Κουλιανίδης. Τά μέλη τής «’Αναγεννήσεως» δεξιώθηκε μέ ενθουσι
ασμό ό «Προμηθεύς» τής Τραπεζούντας186.
Μαρτυροΰνται άκόμα στήν Άμισό τά άκόλουθα σωματεία: ή «Φιλό
πτωχος ’Αδελφότης Κυριών», ή «’Εμπορική Λέσχη», ή άδελφότητα «Πα
τριάρχης Φώτιος ό 'Ομολογητής», ό «Όρφεύς», ό «’Αθλητικός Σύλλογος
’Άτλας», ό σύλλογος τών Οίνοέων, ό σύλλογος τών Σινωπέων καί τό σω
ματείο τών καπνεργατών187.

182. Ά. Άντωνιάδης πρόεδρος, γεν. γραμματέας Μιχαηλίδης, πρός Α, ΒΕΛΑ, ΙΑ 98,
4-12-1908, σ. 2.
183. Αύτ., σ. 2. Αύτ., σ. 4, σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Κεντρικός ’Εθνικός Σύλλογος ό
Περικλής έν Άμισώ»· στό κέντρο εικόνα τού Περικλή μέ χρονολογία 1909.
184. Γ. Θ. Κανδηλάπτης Κάνις, «"Ο Τύπος έν Πόντφ», Ποντιακή Στοά, 1971. Έκδοσις
Παμποντιακής Ένώσεως, Άθήναι, σ. 287.- Τό 1909, τό Φώς είχε έκδοθεΐ ώς έβδομαδιαίο
άνεξάρτητο φύλλο, Anthony Α. Μ. Bryer, Là., σ. 187, σημ. 72. Πρβλ. καί Χρυσ. Μυρίδης,
«Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τού Πόντου». Άρχείον Πόντου 10 (1940), σ. 182.
185. Ξενοφάνης 6(1909), σ. 287. Περ. ‘Απ' Ολα Κωνσταντινουπόλεως, 10 Μαρτ. 1912, σ.
1167.
186. Περ. Πόντος, Μερζιφούν Α' (1910), σσ. 33-34. Ποντιακή ‘Εστία, Β' (1951), σσ.
883-885, καί Αύτ., Ε' (1954), σ. 2659.
187. ’Αντώνιος Ί. Γαβριηλίδης, Σελίδες εκ τής μαύρης εθνικής συμφοράς του Πόντου. ’Εν
Άθήναις 1924, σ. 197. Χρήστος Σαμουηλίδης, «Άμισός-Σαμψούντα», Άρχείον Πόντου 27
(1965), σ. 263. ’Ιάκωβος Ά. Κουλοχέρης, Ή Άμισός μέ τις μεσόγειες γειτονικές πόλεις τοΰ
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Πάφρα.
Στήν Πάφρα Ιδρύθηκε καί έργάσθηκε τό «Έπιμελητήριον Παλλάς»,
άπό τούς σπάνιους στον Πόντο καί τή Μικρά Άσία γυναικείους μορφω
τικούς καί έκπολιτιστικούς συλλόγους· πρόεδρός του ή ’Άννα Άαρών188.
Γιά τή φιλεκπαιδευτική άδελφότητα «Άκτίς», πού είχε στήν ιδιοκτη
σία της προσοδοφόρα κτήματα, δέν υπάρχουν δυστυχώς περισσότερες
πληροφορίες,89.
Κοτύωρα (Όρδού, Όρτού).
Στά Κοτύωρα, τόσο οί ένέργειες τού άγιου Νεοκαισαρείας, όσο καί ή
φιλοτιμία τών κατοίκων, είχαν εξασφαλίσει τήν κατά τό δυνατό εύρυθμη
λειτουργία τών εκπαιδευτηρίων τής κοινότητας. ’Έτσι οί σύλλογοι άνέλαβαν επιμορφωτική δραστηριότητα.
Μέσα από τούς κόλπους τής ελληνικής εύαγγελικής κοινότητας τών
Κοτυώρων, τής πολυπληθέστερης καί πλέον άκμάζουσας σέ όλη τήν
Τουρκία, άναπήδησε περί τό 1895 ό χριστιανικός σύλλογος τών νέων. Ή
δράστηριότητά του, πνευματική καί εκπολιτιστική, μέ πρωτεργάτες τούς
στυλοβάτες τής ελληνικής Εύαγγελικής Εκκλησίας στά Κοτύωρα, τόν
γιατρό Χαρ. Σιδηρόπουλο καί τόν ιερέα Ιΐαντελή Φιλαδελφέα, διήρκεσε
ώς τό τέλος τού 1916 J9°. ’Εκτός άπό τή σωματειακή δράση τών Εύαγγελικών, συστήθηκαν καί άλλοι σύλλογοι, γιά τούς οποίους όμως οί πληρο
φορίες μας είναι άποσπασματικές.
'Ο «Ελληνικός Σύλλογος Ή Αναγέννησις» (1909), μορφωτικός καί
έκπολιτιστικός, καθώς φαίνεται δίχως επαρκείς πόρους, ζήτησε καί έλαβε
άπό τήν «’Ανατολή» βιβλία γιά τή συγκρότηση τού λαϊκού του άναγνωστηρίου191.

δυτικού Πόντου. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1974, σσ. 30, 33, 39. Στέλιος Γ. Άτακτίδης, «’Αμισός ή μαρτυρική», Ποντιακή 'Εστία, περ. Β’, Β’ (1976), σσ. 211-213. ’Ιωάννης ’Α. Παυλίδης,
Σελίδες ιστορίας αίματος καί θυσίας Πόντου καί Μικρός ‘Ασίας... Θεσσαλονίκη 1979, σ. 351.
188. Ξενοφάνης 6(1909), σ. 186.
189. ’Α. Ί. Γαβριηλίδης. έ.ά., σ. 170.
190. Ίωάν. ’Αγαπίδης, Έλληνικαί Ευαγγελικοί Κοινότητες του Πόντου. Θεσσαλονίκη 1948,
σσ. 30-33, όπου καί όνόματα προέδρων, συμβούλων καί δραστήριων μελών του συλλόγου.
191. Ίορδ. Π. Σουρμελής, πρόεδρος, Εύκλ. Θρουμμουλόπουλος, γεν. γραμματέας, πρός Α,
ΒΕΛΑ, ΙΑ 232, 19-2-1910. Φ. Κουντζέρης, άντιπρόεδρος, Εύκλ. Θρουμμουλόπουλος, γεν.
γραμματέας, πρός A, ΒΕΑΑ, ΙΑ 234, 24-5-1910. Αύτ., σφραγίδα κυκλική: άπό πάνω πρός τά
κάτω «'Ελληνικός Σύλλογος Κοτυωριτών», παράσταση άναγεννωμένου φοίνικος, «1909 'Η
’Αναγέννησις».
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’Από τον Ί. Δ. Σαλτσή άναφέρονται καί τά άκόλουθα σωματεία Κοτυώρων, πού λειτούργησαν μεταξύ 1919-1920. 1) Ή βραχύβια «Λέσχη Κοτυωριτών», μέ Ιδρυτή τον Χαρ. Σιδηρόπουλο. 2) Ό νεανικός σύλλογος
«Νέα Ζωή» (1919), μέ τμήμα έρασιτεχνικό, πού παρουσίασε μερικές πολύ
έπιτυχεΐς παραστάσεις. 3) Οί συντεχνίες πού λειτούργησαν μέ τήν ώθηση
τού μητροπολίτη Πολυκάρπου (Ψωμιάδου) καί τού Θεμιστοκλή Παστιάδη
καί 4) 'Ο μαθητικός σύλλογος πού λειτουργούσε στήν Ψωμιάδειο σχολή
μέ πολυσχιδή δράση ι92.
Οίνόη (Οϋνγια).
Επιμορφωτικό έργο κυρίως άνέλαβαν καί οί σύλλογοι στήν Οίνόη, με
γάλο λιμάνι τής Μαύρης Θάλασσας.
Ή κοινότητα, «βλέπουσα τήν στασιμότητα καί τήν όπισθοδρόμησιν καί
συναισθανθεΐσα τό οίκτρόν τής άμαθείας αύτής», μετά τήν ίδρυση παρθε
ναγωγείου τό 1874 μέ τήν προτροπή τού μητροπολίτη Νεοκαισαρείας,
προέβη στή σύσταση τής λέσχης «Ό Εύαγγελισμός» (1875). Στή σύ
στασή της συνετέλεσε, εκτός άπό τήν υποκίνηση τού μητροπολίτη, καί ή
αποστολή εγκυκλίων άπό τον ΕΦΣΚ, στίς όποιες τονιζόταν ότι γιά τήν
προαγωγή κάθε τόπου αναγκαία ήταν καί ή μόρφωση των ένηλίκων. Ή
λέσχη διέθετε άναγνωστήριο καί βιβλιοθήκη καί διοργάνωνε «μαθήματα
δημόσιά τε καί ίδια»192
193.
Τό 1893 λειτουργεί τό ’Αναγνωστήριο «Ή Φιλαδελφία» μέ πρόεδρο
τόν Χρ. Κεφαλίδη194.
Μετά τήν ανακήρυξη τού νεοτουρκικού συντάγματος συστήθηκε
ό «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Πατρίς» (1909), μέ σκοπό τήν ύποστήριξη τών τοπικών έκπαιδευτηρίων, παράλληλα όμως καί τή μόρφωση τού
λαού 19S.
Κερασούντα.
Δέν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ή ενδείξεις γιά τή σωματειακή κίνηση
192. ’Ιωακείμ Δ. Σαλτσής, Χρονικά Κοτυώρων. Ιστορική μονογραφία γιά τήν πόλη Κοτύωρα
(Όρτού) του Πόντου. Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 107-109, 121.
193. ΕΦΣΚ ΙΑ', 1876-77 (1878), σ. 201.
194. ΒΕΛΑ κώδ. Αθ. 27-1-1893, φ. 21ν.
195. Ί. Μακρίδης, πρόεδρος, X. Δ. Κηνατίδης, γεν. γραμματέας, προς A, ΒΕΑΑ, ΙΑ 233,
1-5-1910. Αύτ., σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Έλλην. Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν ΟΙνόη»· στο εσωτερικό μέσα σέ σχήμα κλάδου έλιάς «Πατρίς 1909».
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τής δραστήριας καί εύημεροόσας ελληνικής κοινότητας Κερασούντας.
Πιθανότατα ή επάρκεια πού είχε εξασφαλίσει γιά τα σχολεία της παρεμ
πόδισε τή δημιουργία έντονης σωματειακής φιλεκπαιδευτικής δραστηρι
ότητας.
'Ο μορφωτικός σύλλογος «Οί ’Αργοναύται» Κερασούντας Ιδρύθηκε τό
1908 από νέους τής κοινότητας. Μέ τίς ένέργειες τού προέδρου του για
τρού Χρήστου Παπαδόπουλου, ό σύλλογος απέκτησε μεγαλοπρεπές οί
κημα, όπου γίνονταν δημόσιες διαλέξεις· άπ’ αυτές σημειώνομε: «Περί
Κυριακής άργίας» καί «Περί χριστιανισμού άπό εθνικής άπόψεως», από
τόν αρχιερατικό έπίτροπο καί ιεροκήρυκα Εύγένιο Θεολόγο, «Περί συν
τάγματος», άπό τόν Στ. Τσαλοΰχο, «Περί έλευθερίας καί έκλογικοϋ νό
μου», άπό τόν Άριστοτ. Γ. Νεόφυτο, «Περί τής ιστορίας Κερασοΰντος»,
άπό τόν οίκονόμο Κύριλλο Παυλίδη196. ’Ιδιαίτερη έπιτυχία είχε ή διά
λεξη τού γιατρού καί λόγιου Χρ. Συμβουλίδη, στήν όποια αύτός άναφέρθηκε σε δύο επιφανείς γόνους τής Κερασούντας, τόν Περικλή Τριανταφυλλίδη καί τόν Γεώργιο Κωνσταντινίδη, καί μετέδωσε στούς νέους λό
γους διδακτικούς, εμπνευσμένους άπό τό έργο εκείνων197.
Πουλαντζάκη.
Στήν κώμη Πουλαντζάκη τό ελληνικό στοιχείο, συντριπτικά υπέρτερο
σέ άριθμό καί άκμαϊο, είχε συγκροτήσει καί διοργανώσει τήν πνευματική
του ζωή (εκκλησία, σχολεία). Περί τό 1900 συστήθηκε έδώ ή «Φιλόπτω
χος ’Αδελφότης», πού έργάσθηκε άποτελεσματικά στον τομέα τής κοινω
νικής εύποιίας198. Τό 1919 ιδρύθηκε ή «’Αναγέννησις», φιλεκπαιδευτικός
σύλλογος μέ άναγνωστήριο199.

196. Ξενοφάνης 6(1909), σσ. 129-131. Αϋτ., σ. 129, τά όνόματα του διοικητικού συμβουλίου
μέ πρόεδρο τόν Άριστοτ. Γ. Νεόφυτο.- 'Ο σύλλογος περιέλαβε καί καλλιτεχνικό τμήμα,
βλ. Ποντιακαί Μελέται. Σελίδες άπό τήν ιστορίαν τής Κερασοΰντος ... Έκδοσις Ίωάννου Παπαδοποόλου. ’Επιμέλεια Παντελή Φουρνιάδη, 1965, σ. 19.
197. Ξενοφάνης 6 (1909), σσ. 185-186. Γιά τόν Π. Τριανταφυλλίδη, βλ. ’Επαμεινώνδας Θ.
Κυριακίδης, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζοΰντος καί τής περί αυτήν χώρας άπό τής άλώσεως μέχρις
ημών άκμασάντων λογιών... Έν Άθήναις 1897, σσ. 163-169. Γιά τόν Γ. Κωνσταντινίδη, βλ.
K. Ν. Παπαμιχαλόπουλος, ε.ά., σσ. 261 κ.έ.
198. Λεωνίδας Ίασονίδης, «Σκιαγραφία Πουλαντζάκης», Ξενοφάνης 3 (1905), σσ. 34-35.
Αϋτ., σ. 35, μέλη του διοικητικού συμβουλίου: Ν. Ίασονίδης, πρόεδρος, Ί. Κυνηγόπουλος,
γραμματέας, Γ. Μεταξάς, ταμίας, Μ. Μωϋσιάδης καί Γ. Τρελλόπουλος, σύμβουλοι.
199. Ποντιακή 'Εστία, περ. Β', τεύχος 3, Μάιος - Ίούν. (1975), σ. 18 (άπό τήν έφ. 'Εποχή
Τραπεζούντας, 26 Μαρτ. 1919).
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Καρκουντζή Σουρμένων.
Ή άδελφότητα «Προστασία», μέ συλλογή συνδρομών, επέτυχε τήν άνέγερση παρθεναγωγείου. Μέλη τοϋ διοικητικού της συμβουλίου: X. Παρασκευόπουλος, πρόεδρος, Σ. Κεσόγλου, αντιπρόεδρος, Έ. Καζαντζίδης,
γραμματέας, Ν. Πανίδης, ταμίας, καί Δ. ’Ανδρόνικος, σύμβουλος200.
Τρίπολη.
'Ο Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «’Οδύσσεια» ιδρύθηκε τό
1908 άπό τή νεολαία τής Τριπόλεως κατά τό ύπόδειγμα άλλων έκπολιτιστικών συλλόγων. Είχε σκοπό τή διάδοση τής παιδείας στούς νέους καί
τήν ένίσχυση τών απόρων201.
Ριζούνια (Ρίζαιο).
Ή Ριζούντα είχε τή φιλόπτωχο άδελφότητά της, τά έσοδα τής όποιας
συνιστοΰσαν οι κανονικές εισφορές τών μελών καί οί έκτακτες δωρεές202.
Μετά τήν είσοδο τού ρωσικού στρατού στήν πόλη (1917), ιδρύθηκε ό
πολιτιστικός σύλλογος «Χρύσανθος» (άπό τό όνομα τού μητροπολίτη
Τραπεζούντας). Στό πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν οί: Δημ.
ΙΙαππάς, Λουκάς Σπυράντης, ’Ιωάννης Ίγνατιάδης, Κωνστ. Κωνσταντινίδης, Σεραφείμ κ.ά.203. ’Εκτός άπό διαλέξεις καί έκδρομές, ό «Χρύσανθος»
οργάνωσε τμήμα μουσικό καί δραματικό. Τό μουσικό τμήμα λειτούργησε
μέ δάσκαλο τόν Δημ. Στ. Κουτσογιαννόπουλο. Τό δραματικό έδωσε θε
ατρικές παραστάσεις, μέ πρώτο έργο τή Μερόπη τού Βερναρδάκη 204.
Ό Δημ. Στ. Κουτσογιαννόπουλος διασώζει χαρακτηριστικό απόσπασμα
άπό τήν έφημερίδα Σάλπιγξ τής Τραπεζούντας (Όκτώβρ. 1917), σχετικά
μέ τήν προοδευτική γραμμή πού άκολούθησε ό σύλλογος: «Σήμερον αί
Έλληνίδες Ριζοΰντος έν τώ Συλλόγφ έκλέγουν καί έκλέγονται. Πρόεδρος
τής Θεατρικής ’Επιτροπής έξελέγη κυρία... 'Ο Σύλλογος “Χρύσανθος”
δεν είναι έντευκτήριον αριστοκρατών ούτε ψυχρών άνδρών, άλλά κέντρον
λαϊκόν, καθαρώς δημοκρατικόν· καί ό έργάτης καί ό χειρώναξ έκεΐ εύρί-

200. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 321.
201. Ξενοφάνης 6 (1909), σσ. 142, 229.
202. Ποντιακή 'Εστία Η' (1957), σ. 4264.
203. Ποντιακή 'Εστία Η' (1957), σ. 4265.
204. Δημήτριος Στ. Κουτσογιαννόπουλος, ’Αναμνήσεις άπό τον Πόντο. Άθί)ναι 1972, σ. 29.
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σκει διδασκόμενος τήν άνάπλασιν τοΰ χαρακτήρος του μετά τής ευθυμί
ας... Εκείνο τό όποιον δέν κατώρθωσεν ή πολύφερνος Τραπεζοϋς, εκείνο
όπερ εν Βατούμ προσπαθεί μετά κόπου να έπιτελέση ό “Προμηθεύς”, εν
Ριζοϋντι είναι γεγονός ήδη»205.
Ή δράση τοΰ συλλόγου άνακόπηκε, όταν ένοπλοι τσέτες κατέλαβαν
τήν πόλη (’Ιανουάριος 1918)206.

Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Μερζιφούντα (Μερζιφούν, Μαρσοβάν).
Στή Μερζιφούντα, από τις πλέον ακμαίες στό εμπόριο καί στή βιοτε
χνία πόλεις τοΰ Μεσογειακού Πόντου, ή σύσταση συλλόγων συνυφαίνεται μέ τήν ύπαρξη τής ’Αμερικανικής Σχολής (’Ανατολικού Κολλεγίου,
Anatolia College). 'Η σχολή θεωρήθηκε κέντρο προτεσταντικής προπα
γάνδας. Θά ήταν ενδιαφέρον νά έξετασθεΐ, άν, σέ ποια χρονικά όρια καί
σέ ποία κλίμακα ασκήθηκε ό προσηλυτισμός στή σχολή. Βέβαιο είναι ότι
ή ’Αμερικανική Σχολή ήταν άπό τα τελειότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του Πόντου καί οί "Ελληνες δάσκαλοι, μαθητές της καί άπόφοιτοι, πρω
τοστάτησαν στήν ίδρυση συλλόγων μέ υψηλούς στόχους καί μέ πνεύμα
ευρύτητας· αλλοεθνείς συμμετείχαν στις διάφορες συλλογικές δραστηρι
ότητες, είτε ως μέλη είτε ως συνεργάτες.
'Ο «Ελληνικός ’Αθλητικός Σύλλογος Πόντος» Ιδρύθηκε τό 1903 άπό
τούς Έλληνες ορθόδοξους μαθητές τής ’Αμερικανικής Σχολής. Σκοπός
του ή σωματική άλλά καί πνευματική άνάπτυξη των μελών. Οί μαθητές
τοΰ κολλεγίου, ακραιφνείς Έλληνες καί πιστοί στήν ορθοδοξία, προέρ
χονταν άπό διάφορες πόλεις τής Καππαδοκίας, τοΰ Πόντου καί τής Ευ
ρωπαϊκής Τουρκίας207. Τήν έλληνικότητα καί τήν πίστη τους στήν ορθο
δοξία τή διακηρύσσουν μέ θέρμη, στήν προσπάθειά τους ν’ άποτινάξουν
τήν κατηγορία πού τούς είχαν προσάψει ότι υπήρξαν θύματα προσηλυτι
στικών ενεργειών: «Ημείς, οί ένταΰθα Έλληνες μαθηταί ... προσδραμόντες εις σχολήν ξένην δέν σημαίνει, καθώς οί πολλοί δυστυχώς νομίζου-

205. Δ. Στ. Κουτσογιαννόπουλος, ε.ά., σ. 30.
206. Δ. Στ. Κουτσογιαννόπουλος, ε.ά., σ. 31.
207. Έφ. Κωνσταντινούπολή, άρ. 9, 13-1-1905, σ. 3. Τό προεδρεϊον, Δ. Άρών, γραμματέ
ας, προς A, ΒΕΑΑ, ΙΑ 74, 7-12-1906, σ. 1.
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Σφραγίδες ποντιακών συλλόγων. ( ’Αρχείο «’Ανατολής»),

208

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΥ
σιν, ότι έλησμονήσαμεν τήν έκπλήρωσιν καθηκόντων Έλλησι μαθηταϊς
έπιβαλλομένων, δέν σημαίνει ότι προσηλυτίσθημεν εϊτε έξεφυλίσθημεν.
Διαμένομεν μετ’ άκραδάντων πεποιθήσεων είς τά πατροπαράδοτα. Εϊμεθα
ό,τι καί πας όμόφυλος ώφειλε νά είναι, οΐον ορθόδοξοι, έν όσω έξακολουθοϋμεν νά είμεθα πιστά τής ορθοδοξίας τέκνα, "Ελληνες έν όσφ εϊμεθα καί θά εϊμεθα ένθερμοι ύποστηρικταί καί ζηλωταί τής γλώσσης
μας»2ϋ8.
Τά μέλη, μέ τό πέρασμα τών χρόνων, αυξάνονταν τό 1908 ήταν εγγε
γραμμένα 140 μέλη208
209, 210
τό 211
1912, 1672J°, τό 1913 άνήλθαν σέ 180, «μέγι
στος άριθμός μελών όστις έσημειώθη ποτέ έν τοίς χρονικοΐς του σωμα
τείου μας»2“. Ό σύλλογος έπιδίωξε συνεργασία μέ τόν μικρασιατικό
σύλλογο τής ’Αθήνας «’Ανατολή», από τόν όποιο περίμενε τήν ηθική
συμπαράσταση πού είχε ανάγκη. Ή συνεργασία αύτή πίστευε ότι θά συν
τελούσε γενικότερα στήν προαγωγή τού έλληνικού στοιχείου τού Πόν
του212.
'Ο σύλλογος περιλάμβανε τρία τμήματα: α) φιλολογικό, β) μουσικό καί
γ) άθλητικό. Τό φιλολογικό του τμήμα διοργάνωνε τακτικές συνεδρίες
καί προκήρυσσε διαγωνισμούς φιλολογικούς καί άπαγγελίες μέ άνάθεση
τής κριτικής σέ ειδική έπιτροπή213. Στις έβδομαδιαΐες συνεδρίες γίνονταν
διαπραγματεύσεις καί συζητήσεις γιά θέματα έκπαιδευτικά καί άλλα ποι
κίλα, άπό τά όποια άναφέρω ένδεικτικά: «Είναι ό πόλεμος ώφέλιμος διά
τήν άνθρωπότητα έν γένει ή όχι», «’Άν πρέπει νά ύπάρχη συμφοίτησις
άρρένων καί θηλέων είς τά έλληνικά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως»,
«’’Αν πρέπει νά υπάρχουν έξετάσεις είς τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύ-

208. Τό προεδρεϊον, Δ. Άρών, γραμματέας, πρός A, ΒΕΑΑ, ΙΑ 74, 7-12-1906, σ. 1.
209. Μ. ’Αρ. Παπαδόπουλος, πρόεδρος, Ν. Χατζή - Κ. Μιμόγλοο, γεν. γραμματέας, πρός
Α, ΒΕΑΑ, ΙΑ 100, 24-12-1908, σ. 1.
210. Πόντος Γ (1912), σ. 98.
211. Πόντος Δ' (1913), σ. 231.
212. Ί. Γ. Στατηρόπουλος, πρόεδρος, Γ. Γ. Σηράμης, γεν. γραμματέας, πρός Α, ΒΕΑΑ, ΙΑ
110, 14-12-1909. Α6τ., σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Ελληνικός Σύλλογος Πόντος»· στό
κέντρο παράσταση γλαύκας άνάμεσα σέ λύρα καί κυκλικό σχήμα (πιθανότατα δίσκος), κάτω
άπό τά όποια: «Μερζιφούν 1909». Γιά τή συνεργασία «’Ανατολής» καί «Πόντου» σχετικά μέ
τήν αποστολή υποτρόφου στό ιεροδιδασκαλείο τής «’Ανατολής», βλ. Ί. Τέτος, πρόεδρος,
’Α. Π. 'Αγνίδης, γεν. γραμματέας, πρός Α, ΒΕΑΑ, ΙΑ 83, 3-10-1907. Αύτ., σφραγίδα: ορθο
γώνια· στό έσωτερικό «Έλλ. Άθλ. Σύλλογος Πόντος, Μερζιφούν 1904». Ί. Γ. Στατηρό
πουλος, πρόεδρος, Γ. Γ. Σηράμης, γεν. γραμματέας, πρός Α, ΒΕΑΑ, ΙΑ 105, 13-4-1909.
213. Βλ. Πόντος Α’ (1910), σσ. 16, 32, 46, Γ (1912), σσ. 100, 178, Δ' (1913), σσ. 196, 230.
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σεως ή όχι», «Έάν ό συρμός ώφελή ή βλάπτη», «’Άν συμφέρη ή μετανάστευσις τών Ελλήνων ύπό τάς παρούσας περιστάσεις ή όχι»214. Σε μια
άπό τίς συνεδρίες συζητήθηκε τό γλωσσικό θέμα· «ή νίκη έκλινε προς τό
μέρος των σχολαστικιζόντων, παρ’ όλα τά επιχειρήματα των μαλλιαριζόντων προ τών όποιων καί αύτός ό Μιστριώτης θά έχρεωκόπει!»215.
Μεταξύ τών σπουδαστών συζητήθηκε επίσης τό θέμα, άν πρέπει νά διδά
σκονται τά αρχαία ελληνικά· υπερίσχυσε δέ ή γνώμη αύτών πού δέν επι
θυμούσαν τή διδασκαλία τών άρχαίων. «Οί σπουδασταί μας δέν είναι,
βλέπετε, καί πολύ συντηρητικοί»216.
Τό άθλητικό τμήμα διοργάνωνε άγώνες217 καί τό μουσικό, μέ διευθυντή
επί μακρό διάστημα τον Ν. Σ. Σειρηνίδη, είχε πολύ καλές εμφανίσεις218.
Στά πλαίσια τής καλλιτεχνικής δραστηριότητας τού συλλόγου δίνονταν
ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις219. Άπό τόν Μάρτιο τού 1910 έως
Ίούνιο-Ίούλιο 1913, ό σύλλογος έξέδιδε ομώνυμο περιοδικό, τό όποιο
προηγουμένως κυκλοφορούσε χειρόγραφο: Πόντος. Μηνιαϊον δημοσίευμα
φιλολογικόν, επιστημονικόν καί παιδαγωγικόν του Πόντου. Συντακτική επι
τροπή, Δημήτριος Θεοχαρίδης, Καλλισθένης Γ. Χουρμουζιάδης, Λεωνί
δας Μ. Καζεζόγλου, Μερζιφούν220. Οί δημοσιευόμενες στό περιοδικό ερ
γασίες ήταν μαθητών, αποφοίτων καί δασκάλων τού συλλόγου, άλλες στή
δημοτική καί άλλες στήν καθαρεύουσα. Τά θέματα ποικίλα: επιστημονι
κά, ιστορικά, αρχαιολογικά, παιδαγωγικά, γλωσσικά, κοινωνιολογικά,
φιλοσοφικά, έμπορικά, ιατρικά, ειδήσεις άπό τήν κίνηση τού συλλόγου
(φιλολογικές έκδηλώσεις, συζητήσεις, αγγελίες διάφορες, μουσικές εκδη
λώσεις κ.λ.π.)· επίσης ποιήματα, μεταφράσεις άπό ξένα φιλολογικά έργα,
ήθικοθρησκευτικά άρθρα, έπιτεύγματα άποφοίτων τού κολλεγίου, διηγή
ματα, ειδήσεις άπό τή ζωή τού κολλεγίου, βραβευθείσες έργασίες μαθη
τών σέ διαγωνισμούς κ.λ.π. Οί βαλκανικοί πόλεμοι ζημίωσαν οικονομικά
τό περιοδικό, δέν άνέκοψαν όμως καί τή δράση τού συλλόγου221. Γιά τήν

214. Βλ. Πόντος Β' (1910), σ. 31, Δ' (1912), σ. 48, Δ’ (1913), σσ. 128, 151, 172.
215. Πόντος Α' (1910), σ. 16.
216. Πόντος Γ' (1911), σ. 64.
217. Πρβλ. Πόντος Α’ (1910), σ. 32, Γ (1912), σσ. 96, 177-178, Δ' (1912), σ. 3.
218. Πρβλ. Πόντος Α' (1910), σσ. 45-46, Β’ (1911), σ. 162, Γ (1912), σ. 176, Δ’ (1913), σσ.
196, 231.
219. Πόντος Β' (1911), σ. 83, Γ' (1912), σσ. 80, 98, Δ' (1913), σ. 231.
220. Πλήρης σειρά υπάρχει στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής.
221. Πόντος Δ' (1913), σ. 230.
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αποπεράτωση τοϋ κτηρίου τής βιβλιοθήκης ό σύλλογος προσέφερε συν
δρομή 25 λιρών γιά τον Ιδιο σκοπό προσέφερε κατά καιρούς καί ό για
τρός Μ. Χατζησάββας222. 'Όσο γιά τή διοίκηση, συμμετείχαν σ’ αυτήν
δάσκαλοι καί μαθητές. Άναφέρομε δύο προέδρους, τον Ί. Ξενίδη, καθη
γητή θεολογίας, καί τον Ί. Στατηρόπουλο, καθηγητή χημείας, γιά τή μα
κρόχρονη καί πολύτιμη θητεία τους στήν προεδρία223.
Φαίνεται ότι γιά ένα μικρό διάστημα ό σύλλογος άνέστειλε τή λειτουρ
γία του, ίσως εικονικά, γιατί σέ τεύχος του Πόντου (Μάιος 1913) γίνεται
λόγος γιά άνασύστασή του καί μάλιστα «εις καιρούς χαλεπούς οπότε οί
τοιοΰτοι σύλλογοι ύπεβλέποντο ύπό τής κυβερνήσεως»224.
Συμπερασματικά μπορεί νά λεχθεί ότι μέσα άπό τίς σελίδες τοϋ περι
οδικού Πόντος άναδίνεται ή δράση συλλόγου γιά τόν όποιο γράφεται επι
γραμματικά ότι «δικαίως δύναται νά καταταχθή μεταξύ τών καλυτέρων
ελληνικών συλλόγων τών εύδοκίμως λειτουργούντων καθ’ όλην τήν αυτο
κρατορίαν»225.
'Ο «Φιλολογικός Σύλλογος Άστήρ τής ’Ανατολής» είχε ιδρυθεί κι αυ
τός άπό Έλληνες μαθητές τού ’Αμερικανικού Κολλεγίου, άνέκοψε όμως
τίς εργασίες του· ιρία άπό τά έξέχοντα μέλη τού «Πόντου», οί: ’Ιωάννης
Καννέ, Βασίλειος Δζιβόγλου καί Δημήτριος Παπαμανάσης, κατέβαλαν
προσπάθειες γιά τήν άνίδρυση «τού άλλοτε φιλολογικού συλλόγου», πού
έλαβε πλέον τήν έπωνυμία «Ελληνική Φιλεκπαιδευτική Λέσχη» (1907).
Ή διεύθυνση τής ’Αμερικανικής Σχολής άποδέχθηκε τή σύσταση τής
λέσχης -ουσιαστικά άνασύστασή τοϋ φιλολογικού συλλόγου «Άστήρ
τής ’Ανατολής»-, υπό τόν όρο ότι στίς εβδομαδιαίες συνεδρίες της επι
βαλλόταν ή άποχή «άπό παντός θέματος πολιτικού καί δογματικού». Τό
πρώτο διοικητικό συμβούλιο τής λέσχης άπαρτίσθηκε άπό τούς: Δημήτριο Θεοχαρίδη, πρόεδρο, Παντελ. Μητρόπουλο, άντιπρόεδρο, Άχιλ.
Εύλογιαρίδη, γραμματέα, καί συμβούλους τούς ’Αβραάμ Παναγιώτογλου,
Άθαν. Άγνίδη, Ίωάν. Παρασκευόπουλο καί Δημήτριο Παπαμανάση 226.
"Ολα τά μέλη τού συμβουλίου ήταν τελειόφοιτοι ή ύπήρξαν σπουδαστές
τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου, τής 'Ιερατικής Σχολής τής Καισάρειας, τής

222. Πόντος Δ’ (1913), σ. 152.
223. Πρβλ. Πόντος Β' (1911), σ. 166, Γ' (1912), σσ. 100, 178. Αύτ., ονόματα καί λοιπών
μελών του διοικητικοΟ συμβουλίου.
224. Πόντος Δ' (1913), σ. 196.
225. Πόντος Δ' (1912), σ. 1.
226. Ί. Τέτος, πρόεδρος τοϋ «Πόντου», Δημήτρ. Άλεξ. ’Αρών, γραμματέας, πρός Α,
ΒΕΛΑ, ΙΑ 77,22-2-1907, σσ. 1-2.
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Μεγάλης του Γένους Σχολής, τοϋ Φροντιστηρίου τής Τραπεζούντας καί
του Γυμνασίου τής Θεσσαλονίκης. 'Η «Φιλεκπαιδευτική Λέσχη», πού δι
έθετε καί μουσικό παράρτημα, συνεργάσθηκε μέ τον άθλητικό σύλλογο
«Πόντος», μέ τον οποίο μετά διετία περίπου συγχωνεύθηκε227.
Μέσα άπό τούς κύκλους, μαθητικούς καί διδασκαλικούς, τού ’Ανατολι
κού Κολλεγίου, δημιουργήθηκαν καί άλλοι σύλλογοι, μικτοί ή άμιγεΐς,
μέ σκοπό τήν καλλιέργεια ειδικών διαφερόντων. 'Ο «’Αρχαιολογικός
Σύλλογος» ιδρύθηκε άπό τούς δασκάλους καί τούς μαθητές τών δύο τε
λευταίων γυμνασιακών τάξεων τού κολλεγίου, πιθανότατα τήν ίδια χρο
νολογία πού συστήθηκε καί ό «Πόντος»228. 'Υπήρξε μικτός σύλλογος, μέ
μαρτυρούμενη δραστηριότητα άπό τό 1911 ώς τό 1913. Διοργάνωνε στήν
αρχή τέσσερις καί αργότερα τρεις ετήσιες συνεδρίες πού περιλάμβαναν
ομιλίες σχετικές μέ τήν άρχαιολογία διαφόρων χωρών, αναγνώσεις άρχαιολογικών πραγματειών, συγκεφαλαιώσεις καί κρίσεις ποικίλων αρχαι
ολογικών γνώσεων. Άπό τίς άρχαιολογικές ομιλίες άναφέρομε: «Περί
τών έρειπίων τής πόλεως Άνί, άρχαίας πρωτευούσης τής ’Αρμενίας»,
«Περί άρχαίας άποικίας τών ’Ιουδαίων εν τή νήσω ’Ελεφάντινη τής Aiγύπτου», «Περί τής Τριπολίτιδος», «Περί τής καταγωγής τών Χετταίων»,
«Περί τών εν Σάρδεσι άνασκαφών», «Περί τού σκοπού καί τής σημασίας
τής αρχαιολογίας», «Περί τών άρχαιοτήτων τού Βάν» κ.λ.π.229.
'Η δράση τού μικτού «Διδασκαλικού Συνδέσμου» εκτείνεται άπό τό
1910 ώς τό 1913. Μέλη του ήταν εκπρόσωποι τού διδασκαλικού κλάδου
διαφόρων εθνοτήτων. Διοργάνωνε συνεδρίες στίς όποιες γίνονταν ομιλίες
καί συζητήσεις πάνω σέ θέματα παιδαγωγικά, ειδικότερα σχετιζόμενα μέ
τήν πρόσληψη γνώσεων, μεθόδους διδασκαλίας, σπουδαιότητα ορισμένων
μαθημάτων, άσκηση πνευματικών δεξιοτήτων230.
Μικτός υπήρξε καί ό «Σύλλογος τών άποφοίτων» τού ’Ανατολικού
Κολλεγίου. Ό σύλλογος διοργάνωνε τρεις έτήσιες συνεδρίες μέ διαλέ
ξεις, ένημέρωνε τά μέλη του στά προγράμματα τού κολλεγίου καί καλοΰσε τούς άποφοίτους, όπου κι άν βρίσκονταν, ν’ άποστέλλουν πληρο
φορίες γιά τήν μετακολλεγιακή τους σταδιοδρομία· οί πληροφορίες αύτές
δημοσιεύονταν στό περιοδικό Πόντος231.

227. Ί. Γ. Στατηρόπουλος, πρόεδρος του «Πόντου», Γ. Σηράμης, γεν. γραμματέας, πρός
Α, ΒΕΛΑ, ΙΑ 103, 2-3-1909.
228. Πόντος Α' (1910), σ. 12.
229. Πόντος Β' (1911), σ. 148, Γ (1911), σ. 64, Γ (1912), σ. 97, Δ' (1913), σ. 128.
230. Βλ. Πόντος Β' (1911), σ. 116, Δ’ (1912), σσ. 32, 48, Δ' (1913), σσ. 104, 151, 172.
231. Πόντος Β’ (1910), σ. 64, Β' (1911), σ. 84, Δ' (1912), όσ. 32, 48.
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’Από τούς κύκλους τού ’Αμερικανικού Παρθεναγωγείου Μερζιφούν
προήλθαν δύο σύλλογοι μαθητικοί, ό «Έσπερος» καί ή «Εταιρία ζωοφί
λων». Ό πρώτος, πού είχε συστηθεΐ άπό Έλληνίδες μαθήτριες, συγκρό
τησε βιβλιοθήκη, για τόν πλουτισμό τής οποίας μαρτυρεΐται ότι διοργάνωσε φιλανθρωπική άγορά 232. Ό δεύτερος ήταν μικτός. Διοργάνωνε εκ
δηλώσεις άνάλογες μέ τό σκοπό του 233.
’Ανεξάρτητος άπό τούς κολλεγιακούς κύκλους υπήρξε ό φιλεκπαιδευτι
κός σύνδεσμος «Μέγας Βασίλειος» Μερζιφούν. 'Η δράση του τοποθετεί
ται μεταξύ 1911-1913. Σκοπός του ή προαγωγή, έκκλησιαστική καί εκ
παιδευτική, τής κοινότητας Μερζιφούν καί τών γύρω κοινοτήτων234. Ό
γιατρός Ί. Γνωστόπουλος διετέλεσε επανειλημμένα πρόεδρος235. Άπό τά
μέλη τού συνδέσμου συστήθηκε τριμελής επιτροπή πού, άφού μελέτησε
τήν κατάσταση τών κοινοτικών σχολείων, συνέταξε έκθεση μέ είσηγήσεις
γιά μεταβολές στά προγράμματα καί στά βιβλία 236.
Τέλος άναφέρεται καί «Χριστιανικός Σύλλογος τών Νέων» Μερζιφούν,
τού όποιου δέν γνωρίζομε ούτε τή δράση ούτε τή διάρκεια237.

Κάβζα.
'Ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «'Ο Φοίβος», αγγέλλοντας στήν «’Ανα
τολή» τήν ίδρυσή του (1913), περιγράφει τή δεινή θέση στήν όποια βρι
σκόταν ό αποκεντρωμένος Ελληνισμός τής Κάβζας. Ή κωμόπολη καί τά
περίχωρά της, όλα σχεδόν τουρκόφωνα, στερημένα άπό ενσυνείδητο
εθνικό αίσθημα, διέτρεχαν τόν άμεσο κίνδυνο ενός πλήρους άφελληνισμοΰ. Κατά τήν εκτίμηση τού «Φοίβου», ή ’Αμερικανική Σχολή τής
Μερζιφούντας ήταν καθαρά προπαγανδιστική καί άσκοΰσε άνεμπόδιστα
τό προσηλυτιστικό της έργο. 'Ο Ελληνισμός τών 37 χωριών τής περι
οχής, κάτω άπό τό βάρος τής φτώχειας, διατηρούσε μέν δημοτικές καί
αστικές σχολές, πού δέν μπορούσαν όμως μέ συστηματικότητα νά έργασθοΰν γιά τήν άνάκτηση τής πάτριας γλώσσας. «Τάς ελλείψεις καί τάς

232. Πόντος Δ’ (1913), σ. 152.
233. Πόντος Δ’ (1913), σ. 172.
234. Πόντος Γ’ (1912), σ. 179.
235. Πόντος Γ (1912), σ. 179, Δ' (1913), r. 128 (όπου όνόματα καί λοιπών μελών τοϋ
διοικητικού συμβουλίου).
236. Πόντος Γ’ (1911), σ. 64.
237. Πόντος Δ' (1913), σ. 172.
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άνάγκας ταύτας έχοντα ύπ’ οψιν ευάριθμα καί οπωσδήποτε έμπνευσμένα
πρόσωπα, άπεφασίσαμεν νά έλθωμεν αρωγοί είς τήν τοπικήν ποδηγέτησιν
του έθνους ήμών όπως διαψεύσωμεν άπαξ είσέτι τήν ιδέαν τών θεωρούντων τόν Ελληνισμόν κολοβωθέντα καί άδυνατουντα νά άνανήψη...».
Σκοπός τοϋ νεοσύστατου συλλόγου ήταν ή άρωγή «είς τάς σχολάς καί τό
έθνος υπό πάσαν έποψιν»238. Ό «Φοίβος» άπευθύνθηκε καί σέ άλλους
συλλόγους ζητώντας οδηγίες γιά τόν τρόπο τής έργασίας του239. Δέν δια
σώζονται δυστυχώς στοιχεία γιά τή δράση του.
’Αργυρούπολη (Γκιουμουσχανέ).
Στήν ’Αργυρούπολη, κέντρο τής έπαρχίας Χαλδίας, ό φιλεκπαιδευτικός
σύλλογος «'Ο Κυριακίδης» ιδρύθηκε τό 1908 μετά τή νεοτουρκική μετα
πολίτευση. ’Έλαβε τήν επωνυμία του άπό τόν Γ. Παπαδόπουλο Κυριακίδη, φημισμένο δάσκαλο καί μεγάλο ευεργέτη τής κοινότητας240. Σκοπός
τοϋ συλλόγου ορίσθηκε ή συντήρηση άναγνωστηρίου μέ λαϊκή βιβλιοθή
κη, έβδομαδιαιες παραδόσεις λαϊκών μαθημάτων, σύσταση φιλαρμονικοϋ
όμίλου καί μελλοντική μέριμνα γιά τήν τεχνική μόρφωση τής εργατικής
τάξεως. Πρώτος πρόεδρος άναδείχθηκε μέ μυστική ψηφοφορία ό αρχιδι
άκονος τής μητροπόλεως ’Αργυρουπόλεως Γερβάσιος καί γραμματέας ό
διδάσκαλος Ά. Οίκονομίδης. Ό Ί. Γρηγοριάδης διαδέχθηκε στήν προ
εδρία τόν Γερβάσιο. Τό πρώτο λαϊκό μάθημα δόθηκε στήν αίθουσα τοϋ
άναγνωστηρίου, επακολούθησαν δε καί άλλα241. Καί ό σύλλογος αυτός
ζήτησε άπό τήν «’Ανατολή» νά τόν βοηθήσει γιά τόν εμπλουτισμό τοϋ
πενιχροΰ άναγνωστηρίου του, ειδικά, μέ τήν αποστολή τής σειράς τών έκδόσεων τοϋ «Συλλόγου προς διάδοσιν ’Ωφελίμων Βιβλίων» καί τοϋ περιοδικοϋ Ξενοφάνης. Μετά άπό ένα χρόνο καί περισσότερο, ό σύλλογος αναγ
κάσθηκε νά έπαναλάβει τήν αίτησή του242. Ή «’Ανατολή» δέν μπορούσε

238. Ά. Γ. Κωνσταντινίδης, πρόεδρος, Ά. Θεοδωρίδης, γραμματέας, πρός A, ΒΕΑΑ, ΙΑ
138, 7-1-1914, σσ. 1-2. Αύτ., σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός
Σύλλογος Κάβζης»· στό εσωτερικό παράσταση άκτίνων ήλιου, καί κάτω «1913».
239. ΒΕΑΑ, κώδ. Λ ΣΤ, 29-1-1914, σ. 165.
240. Δ. Ή. Οίκονομίδης, «Άργυρόπολις», Άρχείον Πόντον 3 (1931), σ. 174. Κατά τόν
Τρύφ. Εΰαγγελίδη, ή επωνυμία τής άδελφότητας προήλθε άπό τόν Μουράτιο Κυριακίδη, βλ.
Τρύφ. Εύαγγελίδης, Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας ..., τόμος δεύτερος. ’Εν Άθήναις 1936, σ.
272.
241. Ξενοφάνης 6(1909), σσ. 41-42, 318.
242. Ί. Γρηγοριάδης, πρόεδρος, Εύ. Σωτηριάδης (;), γεν. γραμματέας, πρός Α, ΒΕΑΑ, ΙΒ
175, 14-5-1919, σσ. 1-2. Δημ. Άποστολίδης (;), πρόεδρος, Ά. Οίκονομίδης, γραμματέας, Θ.
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όλες τίς φορές να ικανοποιεί τα αιτήματα Ιδίως των μακρινών κοινοτήτων
τού μικρασιατικού Ελληνισμού.
'Ο σύλλογος, μετά άπό ευδόκιμη, όπως φαίνεται, δράση, αναβίωσε τό
1926 στή Νάουσα, όπου είχαν εγκατασταθεί Άργυρουπολίτες, μέ τήν
έπωνυμία «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ναούσης Ό Κυριακίδης»243.
"Αλλα σωματεία στήν Αργυρούπολη έπισημαίνονται ή «Φιλόπτωχος
’Αδελφότης» (1875), πού έργάσθηκε σύντονα, οί δύο βραχύβιοι σύλλογοι
«Μεταλλεύς» (1888) καί «Σωκράτης» (1892), καί τέλος ή «Φιλαρμονική»,
πού άνέκοψε τή λειτουργία της μέ τόν πρώτο βαλκανικό πόλεμο244.
Τοκάτη (Εύδοκιούπολη).
Στήν Τοκάτη, πόλη παρά τά αρχαία Κόμανα, μέ 300 περίπου ελληνορ
θόδοξες οικογένειες, όλες σχεδόν τουρκόφωνες, ιδρύθηκε τό 1913 ό «Ελ
ληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Εύδοκιάς». 'Ο σύλλογος έθεσε σκο
πό: α) τήν ίδρυση βιβλιοθήκης καί άναγνωστηρίου, β) τήν πρόσληψη
ιεροκήρυκα, γ) τήν άποστολή άπορων μαθητών σέ άνώτερα έκπαιδευτήρια
καί δ) τήν οργάνωση νυκτερινών μαθημάτων245. Σέ μακρό του υπόμνημα
προς τήν «’Ανατολή», δίνει ένδιαφέροντα στοιχεία γιά τήν ιστορία, τήν
πληθυσμιακή κατάσταση, τήν οικονομική καί έμπορική ύπεροχή του ελ
ληνικού στοιχείου σέ σχέση μέ άλλες εθνότητες· συνάμα όμως διεκτρα
γωδεί τήν ήθική πτώση τού κλήρου καί τήν οίκτρή κατάσταση τής παι
δείας246. 'Η μακροχρόνια δουλεία είχε άποστερήσει τούς ομογενείς τής
κοινότητας άπό κάθε ίχνος έθνικής αύτοσυνειδησίας· ό δέ προσηλυτισμός
εϋρισκε πρόσφορο έδαφος γιά να κινηθεί καί νά δράσει. Ή «’Ανατολή»
ύποσχέθηκε νά στείλει βιβλία πού είχε εις δίπλούν, άλλά καί ζήτησε νά

Παυλίδης, Π.Δ. Καζαντζίδης, Άλ. Ίορ. Μαντζής, σύμβουλοι, προς Α, ΒΕΛΑ, ΙΒ 178,
5-8-1910, σ. 2. Λύτ., σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κυριακίδης.
Έν Άργυρουπόλει,α»-η»· στό εσωτερικό είκονίζεται ό Κυριακίδης.
243. Δ. Ή. Οίκονομίδης, 'έ.ά., σ. 175.
244. Δ. Ή. Οίκονομίδης, ε.ά., σσ. 174-175.
245. ΒΕΛΑ, κώδ. ΛΣΤ, 29-1-1914, σ. 164. Στέφ. Άποστολίδης, πρόεδρος, Λ. Π. Πογιατζόγλου, γραμματέας, προς Α, ΒΕΛΑ, ΙΑ 245, 4-1-1914, σ. 2. Αύτ., σ. 1, σφραγίδα: στήν
περιφέρεια «Έλλ. Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Εύδοκιάς»· στό εσωτερικό μέσα σέ σχήμα
φυλλωμάτων από πάνω πρός τά κάτω, σταυρός, «1913», παραστάσεις καρδιάς, άγκυρας· στή
βάση «Τοκάτη».
246. Στέφ. Άποστολίδης, πρόεδρος, Άνδρ. Μ. Παπαδόπουλος, γεν. γραμματέας, πρός Α,
ΒΕΑΑ, ΙΑ 246 , 23-3-1914, σσ. 1-7.
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έχει μέ το σύλλογο άλληλογραφία μυστική 247. ’Έτσι ή «Εύδοκιάς» δι
όρισε εκπρόσωπό της στήν Άμισό για τήν άλληλογραφία τών δύο συλ
λόγων 248.
Χαμηδιέ.
Στή νεοσύστατη κοινότητα Χαμηδιέ τού Πόντου, άποτελούμενη άπό
εκατό οικογένειες πού μιλούσαν τή λαζική, ή ίδρυση τό 1909 τού «Ελ
ληνικού Ευεργετικού καί ’Εκπαιδευτικού Συλλόγου» συνέτεινε κατά πρώ
τον στήν άνύψωση τής τοπικής σχολής σέ έπτατάξια· μέ τή μεταβολή
αυτή τά γύρω 25 χωριά, πού είχαν χάσει τελείως τήν ελληνική γλώσσα,
άπέκτησαν ένα στήριγμα. ’Έτσι γινόταν δυνατή ή προσέλευση μαθητών
άπό τά χωριά καί μετέπειτα ή έξασφάλιση τής διδασκαλικής τους υπηρε
σίας στούς τόπους τους. ’Ακόμα ό σύλλογος άνέλαβε, εκτός άπό τήν άνάπτυξη τών μελών του, τήν έπιτήρηση τών τοπικών εκπαιδευτηρίων καί τή
συντήρηση διδασκάλου γιά τά χωριά. Μέ τήν ώθηση αυτή καί μέ τήν
προτροπή τού άγιου Νεοκαισαρείας ’Αμβροσίου, ή κοινότητα, γιά νά
επιβληθεί «τοΐς πέριξ καί δι’ εξωτερικών, ώς είκός, μέσων», έθεσε τά θε
μέλια νέου ναού, σέ άντικατάσταση παλαιότερου άκατάλληλου οικοδομή
ματος, καί άκόμα άρχισε τήν οικοδόμηση νέου σχολικού κτηρίου. Ζή
τησε τή βοήθεια τής «’Ανατολής», τόσο γιά τήν άποπεράτωση τού κτη
ρίου αυτού, όσο καί γιά τήν άποστολή έφημερίδων, περιοδικών καί γε
ωγραφικών χαρτών τού Ζαφειροπούλου γιά τό νεοσύστατο άναγνωστήριό
του 249.
Σάντα.
Ή «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» Σάντας Ιδρύθηκε περί τά τέλη τού 19ου
αίώνα. Δέν άποσκοποΰσε μόνο σέ έργα φιλανθρωπίας, άλλά είχε θέσει ώς
κύριο σκοπό της τήν κατασκευή άμαξιτής όδοΰ πού θά συνέδεε τή Σάντα
μέ τήν Παΐπούρτη καί τήν Τραπεζούντα. Τό εγχείρημα όμως ήταν εξαιρε
τικά δύσκολο, γιατί ή συγκοινωνιακή σύνδεση τών πόλεων αύτών άπαιτόΰσε, ένεκα τής άκαταλληλότητας τού έδάφους, μεγάλη δαπάνη. Ή κοι

247. ΒΕΛΑ, κώδ. ΜΑ, άρ. 11670, 4-2-1914, σ. 145“.
248. ΒΕΛΑ, ΙΑ 246 , 23-3-1914, σ. 7.
249. Γεώργ. Ί. Παπαδόπουλος, πρόεδρος, Ά. Ά. Άναστασιάδης, γραμματέας, πρός Α,
ΒΕΑΑ, ΙΑ 231, 4-11-1909, σσ. 1-4. Στή σ. 4 σφραγίδα: στήν περιφέρεια «Έλλ. Εύεργ. καί
Έκπαιδευτ. Σύλλογος τού Πόντου έν Χαμηδιέ»· στό κέντρο σταυρός, «1909» μέσα σέ παρά
σταση φύλλων δάφνης.
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νότητα αποδέχθηκε μέ ενθουσιασμό τήν ιδέα καί μέσα σέ μια διετία συνέλεξε 300 λίρες, οί όποιες, εκτός άπό έλάχιστο ποσό πού διατέθηκε γιά
τούς πτωχούς, κατατέθηκαν στήν Τράπεζα τής Ελλάδος. Τά χρήματα
όμως αύτά δεν άξιοποιήθηκαν γιά τό σκοπό πού επιθυμούσαν οί Σανταΐοι.
Ή αδελφότητα υπολειτουργούσε ώς φιλανθρωπικό σωματείο· μετά 15
χρόνια ουσιαστικά διαλύθηκε, καί τό κατατεθειμένο κεφάλαιο στήν Τρά
πεζα παρέμεινε άναξιοποίητο250.
Ύοσγάτ (Γιόζκατ).
Ό Άναστ. Μ. Λεβίδης άναφέρει ότι συνέστησε εδώ λέσχη, «εν ή οί
νέοι τού τόπου τάς Κυριάκός καί έορτάς συνερχόμενοι συνεζήτουν περί
διαφόρων πραγμάτων». Ή λέσχη λειτούργησε επί τρία χρόνια251.
Θεοδοσιούπολη (Έρζερούμ).
Στήν κοινότητα πού, μέ τις συνεχείς μετοικεσίες περί τά τέλη τού 19ου
καί άρχές τού 20οΰ αΐ. είχε χάσει τον περισσότερο άπό τον μισό πληθυ
σμό της, συστήθηκε άπό νέους τό 1905 ό φιλεκπαιδευτικός σύλλογος
«'Ομόνοια». Διέθετε αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη, διοργάνωνε διαλέξεις
καί θεατρικές παραστάσεις· πρώτος πρόεδρός της ό παπα-Στυλιανός Φιτιάνος. Τό 1908 άναφέρεται άνασύστασή της, έπομένως γιά κάποιο διά
στημα άνέστειλε τή λειτουργία της. Συνεργάσθηκε μέ τήν «Ανατολή»
τής ’Αθήνας γιά εκπαιδευτικά θέματα. Μεγάλος της ευεργέτης ό Άνδρέας
Σιμόνωφ, άπό τήν Κρώμνη 252.

250. Μιλτιάδης Κ. Νυμφόπουλος, 'Ιστορία Σάντας τοΰ Πόντου. Τόμος Α' (Ιστορικός). Έν
Δράμα 1953, σ. 262.
251. Άν. Μ. Λεβίδης, Πραγματεία περί πολιτισμού..., σ. 344.
252. Γεώργιος Παρασκευάς, πρόεδρος, Σενεγετλί (;) Κ,ατενώφ, γραμματέας, πρός Α,
ΒΕΑΑ.Β35, 23-1-1911, σσ. 1-3. Αύτ., Β 36, 21- 6-1911. Ποντιακή 'Εστία Β' (1951), σ. 1040.
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Αθυρος ’Ιωάννης Ίω. 173, 175
Αίγυπτος 212
Ακακιάδης Ί. 180
’Ακρίτα Ειρήνη Π. 195 σημ. 163
«’Ακρίτας», βλ. «Γυμναστικός Σύλλογος
’Ακρίτας»
Ακριτίδης Παναγιώτης 193
«Ακτίς» (άδελφ. Πάφρας) 202
Αλεξιάδης Κ. 171 σημ. 54
’Αμβρόσιος Νεοκαισαρείας 216
’Αμερικανική Σχολή, βλ. Anatolia College
’Αμερικανικό Παρθεναγωγείο Μερζιφούν
213
’Αμερική 157, 162, 171
Αμισός 199, 200, 216
«’Αναγέννησις», βλ. «Πανευξείνιος Μου
σικός
Σύλλογος
’Αναγέννησις»
(’Αμισοϋ)
«’Αναγέννησις» (σύλλογος Πουλαντζάκης) 205
Ανακού 178
Ανανιάδης Γεώργιος Π. 164 σημ. 24
Αναστασιάδης A. Α. 216 σημ. 249
«’Ανατολή» (σύλλογος ’Αθήνας) 157, 159,
160, 183, 197, 199, 200, 202, 209, 213,
214, 215, 216, 217
’Ανατολικό Κολλέγιο, βλ. Anatolia Col
lege
Ανδρεάδης X. Σ. 182 σημ. 111
’Ανδρόνικος Δ. 206
Ανθομελίδης Κωνστ. Ίω. 173, 175
Ανί ’Αρμενίας 212
Αντωνιάδης Α. 200 σημ. 182
Αξενοι 184, 186
Αξός 184
Άποστολίδης(;) Δημ. 214 σημ. 242
Αποστολίδης Κ. Μ. 160
Αποστολίδης Στέφ. 215 σημ. 245
Απόστολος-παπα, βλ. Μακρόπουλοςξ)

Άαρών "Αννα 202
’Αβραάμ όγλοΟ Ευθύμιος 184
«’Αγαθοεργός ’Αδελφότης τών Αγίων
Πάντων» (Σινασοΰ) 170
«Αγιος Βασίλειος» (συντεχν. Προκοπί
ου) 167
«Αγιος Γεώργιος» (συντεχν. Προκοπίου)
167
"Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος (εκκλησία
Γκέλβερι' 180
«Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος» (άδελφ.
Καισαρείας) 162
«Αγιος Νικόλαος» (άδελφ. Σινασοΰ) 170
«Αγιος Σπυρίδων (συντεχν. Προκοπίου)
167
«"Αγιος Χαράλαμπος» (συντεχν. Προκο
πίου) 167
Αγίου Δημητρίου (ένορία Ίντζέσου) 163
Αγίου Ευσταθίου (ένορία Ίντζέσου) 163
Αγνίδης Α. Π. 209 σημ. 212, 211
Αδαμαντίδης Ίορδ. 199 σημ. 181
«’Αδελφότης Άργυρουπολιτών» (Τραπεζούντας) 159, 193, 194
«Αδελφότης Κυριών Μέριμνα» (Τραπεζούντας) 194, 195
«Αδελφότης Παιδιών Άξοϋ» 184
«’Αδελφότης Ταξιαρχών» (Τζαλέλας) 172
’Αδελφότης τών τριών Αγίων, «Αγίου
Θεοδώρου, Ευαγγελισμού καί Μι
χαήλ Αρχαγγέλου» (συντεχν. Προ
κοπίου) 167
«’Αδελφότης τών φιλομαθών νέων Πρό
οδος» (Τραπεζούντας) 197
άδελφότητα Αγίου Κωνσταντίνου (Γκέλβερι) 182
άδελφότητα Αξενών 184
άδελφότητα μαραγκών (Προκοπίου) 167
«’Αθλητικός Σύλλογος Ατλας» (Αμισοϋ)
200

Δέν εύρετηριάζονται όνόματα πού άπαντώνται συχνά, όπως Πόντος, Καππαδοκία, Μικρά
Ασία, 'Ελλάδα, ’Αθήνα. ’Από τούς διάφορους τύπους ονομάτων τών ίδιων προσώπων, επι
λέγεται για τήν εύρετηρίαση ό πληρέστερος· π.χ., άπό τούς τύπους A. Ν. Ιεροκλής, Α.
Ιεροκλής, ’Αριστείδης Ν. Ιεροκλής, επιλέγεται ό τελευταίος.
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’Αργυρούπολη 194, 214, 215
Άργυρουπολίτες 215
Άρζόγλου Θεόδ. Ί. 199, 200
’Αριστόβουλος Φίλιππος Π. Γ. 162, 173,
175, 176
’Αρμενία 212
αρμένικο ορφανοτροφείο 195
’Αρμένιοι 159, 193, 196, 198
’Αρχαγγέλου Γαβριήλ Π. 173, 175, 176
«’Αρχαιολογικός Σύλλογος» (Μερζιφούντας) 212
’Αρχέλαος Σαραντίδης Ί. 168
Άρών Δημήτρ. Άλεξ. 159 σημ. 9, 207
σημ. 207, 209 σημ. 208, 211 σημ. 226
«Άστήρ τής ’Ανατολής», βλ. «Φιλολογι
κός Σύλλογος Άστήρ τής ’Ανατο
λής»
Άσώπιος Κωνσταντίνος 194

Γρηγοριάδης Ί. 214, 214 σημ. 242
Γρηγόριος Β. (Καλλίδης, μητροπολ.
Τραπεζούντας) 187, 193
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 212
«Γυμναστικός Σύλλογος ’Ακρίτας» (Τρα
πεζούντας) 198
Δεφτερός όγλού Σάββας 184
Δζιβόγλου Βασίλειος 211
«Δήμητρα» (συντεχν. Γκέλβερι) 180
Δημοκρατία του Πόντου 157
«Διδασκαλικός Σύνδεσμος» (Μερζιφούντας) 212
Δομνηνός Γ. 189
Δοπρίδης Γ. 182 σημ. 111
’Εθνική Βιβλιοθήκη (περ.) 188
«Είσόδια τής Παναγίας» (συντεχν. Προ
κοπίου) 167
«’Έλεος» (άδελφ. Κωνσταντινουπόλεως)
170
Έλευθερόπλος Γρηγόριος Ίω. 173
’Ελεφάντινη Αίγύπτου 212
«'Ελληνική ’Εθνική Ένωσις» (Τραπε
ζούντας) 198
«Ελληνική ’Εμπορική Λέσχη ’Ανατολή»
(Τραπεζούντας) 191
«Ελληνική Φιλεκπαιδευτική Λέσχη»
(Μερζιφούντας) 211, 212
«Ελληνικόν Φροντιστήριον» (Τραπε
ζούντας) 187, 188, 189, 196, 197, 212
«'Ελληνικός ’Αθλητικός Σύλλογος Πόν
τος» (Μερζιφούντας) 207, 212
«Ελληνικός Ευεργετικός καί ’Εκπαιδευ
τικός Σύλλογος» (Χαμηδιέ) 216
«'Ελληνικός Σύλλογος Ή ’Αναγέννησις»
(Κοτυώρων) 202
«Ελληνικός Σύλλογος Προμηθεύς» (Τραπεζούντάς) 197
«'Ελληνικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
Εόδοκιάς» (Τοκάτης) 215, 216
«'Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος
Κωνσταντινουπόλεως» 159, 162, 175,
188, 194, 204
«’Εμπορική Λέσχη» (Άμισού) 200
Ένεχίλ 175
«'Ένωσις Φλαβιανών» 165
Έξωτείχων ’Ενορία 191

Βαϊάνης Εύθ. Γ. 174, 175
Βαϊάνης ’Ιάκωβος Κ. 176
Βαϊάνης ‘Ιωάννης Γ. 177
Βάν (’Αρμενίας) 212
Βασιλείου Μ. 173
Βατούμ 207
Βερναρδάκης (Δημ.) 206
Βιβλιοθήκη τής Βουλής 210 σημ. 220
Βλαχόπουλος Β. 171 σημ. 54
Γαληνός Μ. 198
Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους 160, 164,
166, 184
Γερβάσιος, άρχιδιάκονος μητροπόλεως
'Αργυρουπόλεως 214
Γερβάσιος (Σουμελίδης, μητροπολ. Χαλδίας) 194
Γερβάσιος ('Ωρολογάς, μητροπολ. Και
σαρείας) 164
Γεωργιάδης Τριαντάφυλλος 197
Γιαννηκαπάνης Γεώργιος 191
Γιαννηκαπάνης Ί. Γ. 191, 196
Γιόζκατ, βλ. Ύοσγάτ
Γκέλβερι 160, 180, 182
Γκελβεριώτες 182
Γκιουμουσχανέ, βλ. ’Αργυρούπολη
Γνωστόπουλος Ί. 213
Γραμματικόπουλος Θεόδ. X. Εύθ. 188
Γραμματικοπούλου Σοφ. Ν. 195
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Θεολόγος Ευγένιος 205
Θεοφάνους Ά. 171 σημ. 54
Θεοφύλακτος Κωνστ. 189
Θεοφύλακτος Π. Θεοφύλακτος 198
Θεοφυλάκτου Άννα 158 σημ. 6, 192 σημ.
149, 195 σημ. 162α, 199 σημ. 178
Θεοφυλάκτου Ελένη Κ. 195 σημ. 163
Θεοχαρίδης Δημήτριος 159, 210, 211
Θεσσαλονίκη 194, 195, 212
Θρουμμουλόπουλος Εϋκλ. 202 σημ. 191
Θωμαΐδης Ί. 190
Θωμά όγλού Ποτός ΣιουλλοΟ 184

«Έπιμελητήριον Παλλάς» (Πάφρας) 202
’Επιτροπή, βλ. «Έπί τών έξω σχολείων
Επιτροπή»
«’Επιτροπή τών Προσφύγων (Τραπεζούντας) 198
’Επιτρόπου Γεώργιος Χατζη-Ν. 173
«Έπί τών έξω σχολείων ’Επιτροπή»
(Τραπεζούντας) 187, 188, 189, 196
Έρζερούμ, βλ. Θεοδοσιούπολη
«Έσπερος» (Μερζιφούντας) 213
«Εταιρία ζωοφίλων» (Μερζιφούντας) 213
Ευαγγελική Εκκλησία 202
Ευαγγελικός Κήρυξ (περ.) 188
«Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου» (σωματείο
Προκοπίου) 166
«Εύδοκιάς», βλ. «Ελληνικός Φιλεκπαι
δευτικός Σύλλογος Εύδοκιάς»
Εύδοκιούπολη, βλ. Τοκάτη
Εύθυβούλης Γεώργιος X. 187, 188
Εύλογιαρίδης Άχιλ. 211
Εύμολπίδης ’Ιωάννης 178
Εύξεινος Πόντος (περ.) 160, 192
Ευρώπη 157, 170
Ευστάθιος (Κλεόβουλος, μητροπολ. Και
σαρείας) 173, 174, 175, 175 σημ. 81
Έφραιμίδης Λάζαρος 193
Έφραιμίδης Π. Λ. 191
Έφραιμίδου Άφροδ. Ά. 195

Ίασονίδης Ν. 205 σημ. 198
Ίγνατιάδης ’Ιωάννης 206
'Ιερατική Σχολή Καισάρειας 211
'Ιερατική Σχολή (Τραπεζούντας) 189
'Ιεροκλής Αριστείδης Ν. 191, 197, 197
σημ. 171
’Ικόνιο 186
Ίντζεσιώτες 163
Ίντζέσου 163, 175, 177
’Ιουδαίοι 212
Ίσαακίδης Χατζη-Εύθύμ. Ά. 167 σημ. 40
Ίσαακίδης Χατζη-’Ιωάν. Ά. 167 σημ. 40
’Ιωάννης
(Άναστασιάδης,
μητροπολ
Καισαρείας) 165, 166
Ίωαννίδης Ά. 183 σημ. 115
Ίωάννογλους Κωνστ. Ν. 173
Ίωσηφίδης Ί. Π. 182 σημ. 111

Ζαρίφης Γεώργιος 176
Ζαφειροπούλου γεωγραφικοί χάρτες 216
Ζήλα 178
Ζιτζίντερε, βλ. Φλαβιανά
Ζωγραφίδης Σταύρος Θ. 165
Ζωγράφος Χρηστάκης 176

Κάβζα 213
Καγιάπασι 183
Καζαντζίδης Έ. 206
Καζαντζίδης Π. Δ. 215 σημ. 242
Καζεζόγλου Λεωνίδας Μ. 210
Καισαρεία 157, 160, 162, 163, 164, 165,
173, 174, 176, 211
Κακουλίδης Γ. 191
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 194
Κάλφογλου Χατζη-’Ηλία 165
Καματσώδος Γεωργ. 190
Καννές ’Ιωάννης 211
Καπαγιαννίδου Δόμνη Γ. 195, 195 σημ.
163
Καπλάνογλου Άνέστης 182
Καρακάσογλου Βασίλ άγά χήρα 167 σημ.
38

«'Η 'Αγία Μακρίνα» (άδελφ. Ίκονίου)
186
« Η Ελπίς», βλ. «Φιλεκπαιδευτική καί
Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Ή Ελπίς»
Ήλιόπουλος Άχιλ. 188
«Ήφαιστος» (συντεχν. Γκέλβερι) 182
«Ή Φιλαδελφία» (σύλλογος Οίνόης) 204
Ηχώ τοΰ Πόντου (ήμερολόγιο) 199
Θεοδοσιούπολη 217
Θεοδωρίδης Ά. 214 σημ. 238
Θεοδωρίδης Σάββας 167 σημ. 40

220

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΚΛΙ ΠΟΝΤΟΥ
Κωνσταντινούπολη 156, 157, 158 σημ. 6,
163, 167 σημ. 40, 168, 170, 174, 175,
176, 178, 182, 186. 189
Κωνσταντινούπολή (έφ.) 188
Κωνσταντινουπολίτες ευεργέτες 176
Κωνσταντινώφ Χατζη-Δημήτριος 193
Κωνστάντιος (Καρατζόπουλος, μητρο
πολ. Τραπεζούντας) 195, 196
Κώστη όγλοΰ Σαμουήλ 184

Καρακότσογλους Ί. Μ. 164 σημ. 24
Καραμάν 186
Καρβάλη, βλ. Γκέλβερι
Καρκουντζή Σουρμένων 206
Κατενώφ Σενεγετλί(;) 217 σημ. 252
Καυκάσιοι 188
Κελ-Κυριάκό όγλού Θεόδωρος 184
Κελλίβαρα, βλ. Γκέλβερι
Κενάνογλους Μηνάς Δ. 176
κεντρική φιλεκπαιδευτική καππαδοκική
άδελφότητα (Κωνσταντινουπόλεως)
156
«Κεντρικός ’Εθνικός Σύλλογος 'Ο Περι
κλής» (ΆμισοΟ) 199
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 160,
182, 186
«Κέραμος» (συντεχν. Γκέλβερι) 180
Κερασοΰντα 204, 205
Κέργκεμε 164
Κερμίρα 164
Κεσόγλου Σ. 206
Κεφαλίδης Χρ. 204
Κηνατίδης X. Δ. 204 σημ. 195
Κιρκάσιοι, βλ. Καυκάσιοι
Κλειώ (έφ.) 188
«Κοίμησις τής Θεοτόκου» (συντεχν.
Προκοπίου) 167
κολχικά έθνη 188
Κόμανα 215
Κοντόπουλος Παρασκευάς Ευστρ. 175,
176
Κοτύωρα 195, 202, 204
Κουλιανίδης Φ. 200
Κουλπαλόγλους Κωνστ. Ίω. 172
Κουμουσκόζ Γεώργιος Σάββα 173
Κουντζέρης Φ. 202 σημ. 191
Κούσσης Φωκίων 189
Κουτσογιαννόπουλος Δημ. Στ. 206
Κρώμνα, Κρώμνη 194, 217
Κυνηγόπουλος Ί. 205 σημ. 198
Κυπριανίδης 171 σημ. 54
Κυριακίδης Μουράτιος 214 σημ. 240
Κυριακίδης Παπαδόπουλος Γ. 214
Κωνσταντινίδης Ά. Γ. 214 σημ. 238
Κωνσταντινίδης Γεώργιος 205
Κωνσταντινίδης Ήλίας 193
Κωνσταντινίδης K. Ε., Άλεξανδρεύς 199
Κωνσταντινίδης Κωνστ. 206

Λεβίδης Άναστ. Μ. 165, 217
«Λέσχη Άθηνά» (Καισαρείας) 162
«Λέσχη ’Ανατολή», βλ. «Ελληνική ’Εμ
πορική Λέσχη ’Ανατολή» (Τραπε
ζούντας)
λέσχη «Ελλάς» (Μουταλάσκης) 165
λέσχη «Ίνδικτιάς» (Νεαπόλεως) 178
«Λέσχη Κοτυωριτών» 204
λέσχη «Ό Ευαγγελισμός» (Οίνόης) 204
Λευκοφρυδης Ίω. Κ. 176
μαθητικός σύλλογος (Κοτυώρων) 204
Μακρίδης Ί. 204 σημ. 195
Μακρίδης Χριστόφορος 188
Μακρόπουλος Β. Γ. 171 σημ. 54
Μακρόπουλος (;) παπα-’Απόστολος Π.
183 σημ. 114, 115
Μαλακοπή 178, 180
Μαντζής Άλ. Ίορ. 215 σημ. 242
Μαρσοβάν, βλ. Μερζιφούν
Μαυροχαλυβίδης Γ. 160, 184, 186
Μεγάλη τού Γένους Σχολή 212
«Μέγας Βασίλειος» (σύλλογος Μερζιφούντας) 213
Μειλιχιάδης Ή. 199
Μελάγιος Πρόδρομος Γ. 173
Μελάς Λέων 174
Μελίδης Σ. Λ. 191
«Μέλισσα» (σύλλογος Τραπεζούντας) 191
Μέλλον (έφ.) 188
Μέντωρ (περ.) 188
Μερζιφούν, Μερζιφούντα 157, 159, 160,
207, 210, 213
«Μέριμνα», βλ. «’Αδελφότης Κυριών
Μέριμνα»
«Μέριμνα τού κλήρου» (Τραπεζούντας)
196
Μερλιέ Μέλπω 155
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«Μεταλλεύς» (σύλλογος ’Αργυρουπόλε
ως) 215
«Μεταμόρφωσις» (συντεχν. Προκοπίου)
167
Μεταξάς Γ. 205 σημ. 198
μετοχικές εταιρίες Τραπεζούντας 196
«Μετοχική ’Ανώνυμος 'Εταιρία Ή Σινασός» 171
«Μετοχική ’Εμπορική Εταιρία Σινασοϋ»
171
Μετοχική Εταιρία Σινασοϋ, βλ. «Μετοχι
κή ’Ανώνυμος 'Εταιρία Ή Σινασός»
Μετοχική Εταιρία τών Ραπτών (Τραπε
ζούντας) 196
Μετοχική Εταιρία τών Υποδηματο
ποιών (Τραπεζούντας) 196
Μήϊογλου Μιχαηλίδης Σάββας 175 σημ. 81
Μήλλας Άκύλας 167 σημ. 40
Μητρόπουλος Παντελ. 211
Μιθρίου οχυρό 198
«Μικρά ’Ασία» (σύλλογος Κωνσταντι
νουπόλεως) 167 σημ. 40, 175
«Μικτή τών Κοινοτήτων έπί τής ’Ανταλ
λαγής Επιτροπή» 171
Μιμόγλου Ν. Χατζη-Κ. 209 σημ. 209
Μιστριώτης (Γεώργιος) 210
Μιχαηλίδης 200 σημ. 182
Μιχαηλίδης Πέτρος 188
μονή Αγίου Νικολάου (Σινασοϋ) 170
μονή Θεοσκεπάστου (Τραπεζούντας) 196
μονή τής Θεοτόκου (Κέργκεμε) 164
Μουταλάσκη 165
Μπακού 189
Μυρσίνα 190
Μωϋσιάδης Μ. 205 σημ. 198

«’Οδύσσεια» (σύλλογος Τριπόλεως Πόν
του) 206
«Ό Ευαγγελισμός» (άδελφ. Ίντζέσου)
164
«Οΐ Άργοναΰται» (σύλλογος Κερασούντας) 205
Οίκονομίδης Ά. 214, 214 σημ. 242
Οίκονομίδης Πρόδρ. Έ. 164 σημ. 24
Οίκονομοπούλου Ελένη 174
Οίκονόμου Μαργαρίτα 190
Οίνόη 204
«Ό Κυριακίδης» (σύλλογος ’Αργυρουπό
λεως) 214
Όμηρίδης Θ. 199 σημ. 181
«’Ομόνοια» (άδελφ. Ίντζέσου) 163
«'Ομόνοια» (σύλλογος Θεοδοσιουπόλεως)
217
«'Ομόνοια» (συντεχν. Γκέλβερι) 180
Όρδού, Όρτού, βλ. Κοτύωρα
«’Ορθοδοξία» (άδελφ. Καισάρειας) 162
«Όρφεύς» (Άμισοΰ) 200
Οϋνγια, βλ. Οίνόη
Ούργκιούπ, Ούρκιούπ, βλ. Προκόπι
«Ό Φοίβος» (σύλλογος Κάβζας) 213, 214

«Ναζιανζός»,
βλ.
«Φιλεκπαιδευτική
’Αδελφότης Ναζιανζός»
Ναξός, βλ. Άξός
Νάουσα 215
«Νέα Ζωή» (σύλλογος Κοτυώρων) 204
Νεάπολη 160, 170, 172, 175, 177, 178
Νεαπολίτες 174
Νέβσεχιρ, βλ. Νεάπολη
Νεοκαισαρείας (μητροπολίτης) 202, 204
Νγ.ολόγος (έφ. Κωνσταντινουπόλεως) 188
Νεόφυτος Άριστοτ. Γ. 205, 205 σημ. 196
Νέόφυτος-παπα 176

Παί'πούρτη 216
Παλιγενίδης Ά. 171 σημ. 54
«Παλλάς», παρθεναγωγείο Κωνσταντι
νουπόλεως 168
Παναγιώτογλου Αβραάμ 211
Παναρέτου Μιχαήλ χρονογραφία 188
Πανδώρα (περ.) 188
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών 190, 211
Πανευξείνιος Μουσικός Σύλλογος ’Ανα
γέννησις» (Άμισοϋ) 200
Πανίδης Ν. 206
Πανταζίδης Γ. 167 σημ. 40

Νίγδη 160, 171, 183
Νικολάου Δημήτριος 178
Νικόλογλους Χατζη-Γιορδάν 165
Ξενίδης Ί. 211
Ξενοφάνης (περ.) 214
«Ξενοφών» (σύλλογος Τραπεζούντας) 187,
188, 189, 190, 191
Ξενοφών (ιστορικός) 188
Ξιφιλίνος Ί. 188
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Προκοπιείς 167
«Προμηθεύς» (Τραπεζούντας) 200, 207
«Πρόνοια» (σύλλογος Κωνσταντινουπό
λεως) 189
«Προστασία» (άδελφ. Καρκουντζή Σουρμένων) 206
«Πτωχική Κάσσα» (Τραπεζούντας) 192
σημ. 148

Παντελίδης Γ. 160
Παπαδόπουλος Άνδρ. Μ. 215 σημ. 246
Παπαδόπουλος Γεώργ. Ί. 216 σημ. 249
Παπαδόπουλος Ί. Ν. 188
Παπαδόπουλος ’Ιωακείμ 167 σημ. 40
Παπαδόπουλος Μ. Άρ. 209 σημ. 209
Παπαδόπουλος Π. 167 σημ. 40
Παπαδόπουλος Χρήστος 205
Παπάζογλους Μιχαήλ 175
Παπαίωάννου 171 σημ. 54
Παπαϊωάννου ’Ιορδάνης 173
Παπακυριάκος Ά. Δ. 197 σημ. 171
Παπαμανάσης Δημήτριος 211
Παππάς Δη μ, 206
Παρασκευάς Γεώργιος 217 σημ. 252
Παρασκευόπουλος Ίωαν. 211
Παρασκευόπουλος X. 206
Πασσαγιάνωφ Ίορδ. 188
Παστιάδης Θεμιστοκλής 204
«Πατήρ ’Αβραάμ» (συντεχν. Προκοπίου)
167
«Πατριάρχης Φώτυ ; ό 'Ομολογητής»
(άδελφ. Άμισοϋ) 200
«Πατριαρχική Κεντρική ’Εκκλησιαστική
’Επιτροπή» 196
Πατρικιάδης Ήλίας X. 168
Πατρικιάδοι Βικτωρία 168
Παυλίδη αδελφοί 186
Παυλίδης Θ. 215 σημ. 242
»
Παυλίδης Κύριλλος 205
Πάφρα 202
Περσείδης Στυλ. Έ. 188, 191, 196
Πηξίτης, ποταμός 198
Πιπερίδης Άναστ. Π. 164 σημ. 24
Πογιατζόγλου Λ. Π. 215 σημ. 245
Πόλη, βλ. Κωνσταντινούπολη
«Πολιτική Κάσσα» (Τραπεζούντας) 192
Πολύκαρπος (Ψωμιάδης, μητροπολ. Κοτυώρων) 204
ποντιακοί σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως
157- 158 f μ 6
«Πόντος», β/.. ·< Ελληνικός ’Αθλητικός
Σύλλογος Πόντος»
Πόντος (περ.) 160, 210, 211, 212
Πόντου Λάζαρος Ίω. 173
Ποτάμια 175
Πουλαντζάκη 205
Προκόπι 160, 166, 167, 175, 177

Ρίζαιο, Ριζούντα, Ριζοΰς 206
Ρίζος Κωνστ. Ν. 171 σημ. 54
Ρίζος Σεραφείμ 171 σημ. 54
Ρουμλόγλου Χατζη-ΆΘ. 182 σημ. 111
Ρωσία 156, 188, 198
Σαζάλτζα, Σαζάλτσα 186
Σάλπιγξ (έφ. Τραπεζούντας) 206
Σαλτσής Ί. Δ. 204
Σαμψούντα, βλ. Άμισός
Σάντα 216
ΣανταΓοι 217
Σάρδεις 212
Σαρμισακλίογλου Γ. Κ. 164 σημ. 24
Σαρμουσακλί 165
Σειρηνίδης Ν. Σ. 210
Σειρηνόπουλος Γ. 191
Σειρηνόπουλος Ί. 191
Σεραφείμ 206
Σηράμης Γ. Γ. 209 σημ. 212, 212 σημ. 227
Σιδηρόπουλος ’Αλκιβιάδης 198
Σιδηρόπουλος Χαρ. 202, 204
Σιμόνωφ Άνδρέας 217
Σινασός 168, 170, 171, 175, 177
Σινασοΰ παρθεναγωγείο 168
Σουλιάδης Χατζη-Πάνος 193
Σουρμελής Ίορδ. Π. 202 σημ. 191
Σούρμενα 194. Βλ. καί Καρκουντζή
Σοφοκλέους Ήλεκτρα 188
Σπαθάρης Θεοδόσιος 191
Σπεράντσας Στυλ. Γ. 197
Σπυράντης Λουκάς 206
Στατηρόπουλος Ί. Γ. 209 σημ. 212, 211,
212 σημ. 227
«Σύλλογος πρός διάδοσιν τών ’Ελληνι
κών Γραμμάτων» (’Αθήνας) 189
«Σύλλογος πρός διάδοσιν Ωφελίμων Βι
βλίων» 214
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ
«Σύλλογος τών άποφοίτων» (Anatolia
College) 212
σύλλογος τών Οίνοέων (Άμισοΰ) 200
σύλλογος τών Σινωπέων (Άμισοΰ) 200
Συμβουλίδης Χρ. 200, 205
Συμεωνίδης Στ. 200
Συμεώνογλους Παυλάκης 165
Συμεώνογλους Χατζη-Ίωσήφ 165
συνέδριο 16ο άνατολιστών 159
συνέδριο πρώτο συλλόγων (’Αθήνα) 163
«Συνερανιστική ’Αδελφότης» (Τραπεζούντας) 193, 196, 197
συντεχνίες 156
συντεχνίες (Γκέλβερι) 180, 182
συντεχνίες (Κοτυώρων) 204
συντεχνίες (Νεαπόλεως) 180
συντεχνίες (Προκοπίου) 167, 168
σφραγίδες 164 σημ. 27, 166 σημ. 35, 166
σημ. 36, 177 σημ. 91, 178 σημ. 101,
183 σημ. 117, 184, 184 σημ. 118, 199
σημ. 178, 199 σημ. 181, 200 σημ. 183,
202 σημ. 191, 204 σημ. 195, 209 σημ.
212, 214 σημ. 238, 215 σημ. 242, 215
σημ. 245, 216 σημ. 249
«Σωκράτης» (σύλλογος ’Αργυρουπόλεως)
215
σωματείο τών καπνεργατών (Άμισοΰ) 200
Σωτηριάδης(;) Εϋ. 214 σημ. 242

197, 198, 199, 200, 206, 207, 212, 216
Τραπεζούντας μητροπολίτης, βλ. Χρύ
σανθος
Τρελλόπουλος Γ. 205 σημ. 198
Τριανταφυλλίδης Περικλής 205
Τρίπολη (Πόντου) 206
Τριπολίτις 212
Τσαλίκογλου Έμμ. Ί. 160
Τσαλοΰχος Στ. 205
Ύοσγάτ 217
Φεγγαρίνας Χρήστος Λουκά 170
Φερεκύδης Άνέστης Χατζη-Ν. 172, 173
Φιλαδελφεύς Παντελής 202
«Φιλαρμονική» (Αργυρουπόλεως) 215
«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κρωμναίων» (Τραπεζούντας) 194
«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Ναζιανζός» (Κωνσταντινουπόλεως) 182
«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Ό Άγιος
Ιωάννης Πρόδρομος» (Σινασοΰ) 168
«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Πρόοδος»,
βλ. «Φιλόμουσος Αδελφότης Πρό
οδος» (Άμισοΰ)
«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Σουρμενιτών (Τραπεζούντας) 194
«Φιλεκπαιδευτική καί
Φιλόπτωχος
Αδελφότης Ή ’Ελπίς» (Νίγδης) 183
«Φιλεκπαιδευτική Λέσχη Βασίλειός»
(Νεαπόλεως) 160, 172, 177. 178
«Φιλεκπαιδευτική Λέσχη», βλ. «Ελλη
νική Φιλεκπαιδευτική Λέσχη»
«Φιλεκπαιδευτική Λέσχη τών Μικρασιατών σπουδαστών» (Αθήνας) 177
«Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ναούσης Ό
Κυριακίδης» 215
«Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Πατρίς»
(Οίνόης) 204
«Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» (Σινασοΰ)
168
Φιλιππίδης Γεώργιος 176
«Φιλολογικός Σύλλογος Άστήρ τής
Ανατολής» (Μερζιφούντας) 211
«Φιλόμουσος Αδελφότης Άθηνά» (Καισάρειας) 162
«Φιλόμουσος
Αδελφότης Πρόοδος»
(Άμισοΰ) 199

Ταλάς, βλ. Μουταλάσκη
«Ταμεΐον τών πτωχών» (Ίντζέσου) 163
«Ταμείον τών πτωχών» (Σινασοΰ) 170
«Ταμεΐον φιλόπτωχου εκκλησίας Θεοτό
κου καί Αγίων Θεοδώρων» (Κερμίρας) 164
Τερζόπουλος Άντ. X. 195
Τέτος Ί. 159 σημ. 9, 209 σημ. 212, 211
σημ. 226
Τζαλέλα 175
Τζεμίλ, βλ. Τζαλέλα
Τζουλιάδης Γ. Π. 191
Τοκάτη 215
Τορούνογλους Γεώργιος Άνανίου 177,
178
Τουργούτης Χρ. 160
Τράπεζα τής 'Ελλάδος 217
Τραπεζούντα, Τραπεζοΰς 156, 159, 160,
187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196,
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«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» (’Αργυρουπό
λεως) 215
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Ή Μαλακοπή»
180
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης Ή ’Ορθοδο
ξία» (Προκοπίου) 166
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» (Ίντζέσου)
164
«Φιλόπτωχος
’Αδελφότης
Κυριών»
(Άμισοΰ) 200
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης ’Ορθοδοξία»
(Άμισοΰ) 199
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» (Παυλαντζάκης) 205
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» Σάντας 216
«Φιλόπτωχος ’Αδελφότης» (Τραπεζούντας) 191, 192, 193, 197
«Φιλόπτωχος ’Εκπαιδευτική ’Αδελφότης
Ή Φιλαδελφία» (Κέργκεμε) 164
Φιτιάνος Στυλιανός-παπα 217
Φλαβιανά 165
Φροντιστήριο, Φροντιστήριον, βλ. «Ελ
ληνικόν Φροντιστή ριον»
Φυλλίζης Άντ. 191
Φυλλίζης Δ.Α. 198
Φώς (έφ.) 200

Χαμλατζής ’Ιορδάνης 168
(Χαμλατζής) Νικόλαος 168
Χασάκιοϊ, βλ. Άξός
Χατζη-Έλευθεριάδης Γεώργιος 193
Χατζη-’Ηλία όγλοΰ Χατζη-Σταύρης 184
Χατζησάββας Μ. 211
Χατσάτογλου οικογένεια 180
Χετταίοι 212
Χονδρόπουλος Ίορδ. 175
Χουρμουζιάδης Καλλισθένης Γ. 210
χριστιανικός σύλλογος τών νέων (Κοτυώρων) 202
«Χριστιανικός Σύλλογος τών Νέων»
(Μερζιφούντας) 213
«Χρύσανθος» (σύλλογος Ριζούντας) 206
Χρύσανθος (Φιλιππίδης, μητροπολ. Τραπεζούντας) 192, 193, 198, 206
Ψωμιάδειος σχολή 204
Ώκεανίδης Λάζ. Ί. 176
Ώραιόπουλος Γεώργιος Πρ. 173
Ώραιόπουλος Λ. Π. 174, 175, 177
«Anatolia College» 159, 207, 211, 212,
213
«Association pour l’Encouragement des
Études Grecques en France» 188
Cours Littéraire (περ. ) 188

Χαλδίας επαρχία 214
Χαλδίας καί Χεριάνων επαρχία 194
Χαμηδιέ 216
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