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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΗΩΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
(1870-1880)
Στον 'Αβραάμ, στην "Αθηνά, στον Τάσκο,
στην Κυριακή, στον Γιάννη.. .*
Σε απόσταση ημισείας ώρας από την Πλενρώνα, την Πλεύνα (σημ. Πετρούσα), γράφει ο Σταυρός Μερτζίδης, και εις τρίωρον απόστασιν δυσμικώς
εκ της Λράμας εν ττ\ πεδιάδι εϋρηται ή Πρωσσοτζάνη1, και συνεχίζει, βεβαίως
τινές εκ των αναγνωστών θα έκπλαγώσι σφόδρα μανθάνοντες οτι αϋτη
ύπηρξεν αποικία τών αρχαίων Πρώσσων. Ό σπουδαίος διδάκτωρ E. Riickert
λέγει οτι οι Πρώσσοι μετά τών Γαλατών δις ηλθον έν Μακεδονία, είσβαλόντες εχθρικότατα έν ττ\ χώρα ταύτη, έν ή βεβαίως εγκατέλειψαν και το
έθνικον δνομά των. Ήλθον ούτοι εις τα μέρη ταύτα περί τα έτη 279 και 274
π.Χ., ώστε η Πρωσσοτζάνη, ήτις προ της έποχης ταύτης έφερεν έτερον όνομα,
κατοικουμένη ϋφ' έτερων λαών ελληνικής καταγωγής, ώνομάσθη, ως υποτί
θεται, ούτως έκ της διαβάσεως τών Πρώσσων, οϊτινες αναμφιβόλως εΐχον
άποικίαν ενταύθα και τους οποίους ο Riickert έτυμολογεί έκ του Portzen -έξ
οϋ Πρωτζάνη = Πρωσσοτζάνη- όπερ κατ' αυτόν σημαίνει λαόν διαιροϋντα,
διασχίζοντα και συντρίβοντα παν τό προστυχόν2- έτσι σε όλο το διάστημα της
φοιτήσεως μας στά σχολεία της συγκεκριμένης κώμης, μαζί με τις εκάστοτε
πολλές αλλαγές του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της γλώσσας, λόγια,
καθαρεύουσα, δημοτική, πού μας υποχρέωναν νά χρησιμοποιούμε οι δάσκα
λοι, παρακολουθήσαμε και τις αλλαγές στην ορθογραφία της γενέθλιας πό
λης, ή οποία από Πρωσσοτζάνη, έγινε Πρωσσοτσάνη, Πρωσοτσάνη, Προσωτσάνη και κατέληξε σέ Προσοτσάνη3. Στο τέλος της δεκαετίας τού 1960, όταν
περατώναμε τις εγκύκλιες σπουδές στην ώς ανω κώμη, αφήναμε τή γενέθλια
* Ό 'Αβραάμ Τσάλας από την Προσοτσάνη σκοτώθηκε πολεμώντας στις τάξεις τού ΕΑΜ,
νέος, μόλις 24 ετών, το 1944 κατά τή διάρκεια συγκρούσεων μέ τους Βουλγάρους στη γέφυρα του
Στρυμόνα, στη Νιγρίτα, ή 'Αθηνά και ο Τάσκος γιά δεκαετίες ολόκληρες σταυροκοπιοΰνταν
ακούγοντας την καμπάνα του εσπερινού και ήλπιζαν γιά τον γυιό πού δέν εΐδαν ποτέ νεκρό, ενώ ή
Κυριακή και ο Γιάννης ήξεραν γιά τον αδελφό...
1. Στ. Μερτζίδης, Αίχώραι τον παρελθόντος και al εσφαλμέναι τοποθετήσεις των, 'Αθήναι
1885, σσ. 43-44.
2. "Ом.
3. Πιθανότατα ή κώμη άνεπτύχθη στή θέση αρχαίας πολίχνης μέ τό όνομα Scapora ή Scapara,
βλ. Δ. Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τήν αρχαιότητα, Θεσσα
λονίκη 1976, σ. 98 (όπου και βιβλιογραφία).
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γη με πληθυσμό περί τους 7.000 περίπου κατοίκους, με τρία δημοτικά σχο
λεία καί με γυμνάσιο-λύκειο, γυμνάσιο εξατάξιο τότε στο όποιο σε κάθε τάξη
συνωστιζόμασθαν 50 καί 60 μαθητές4. Βεβαίως άλλοι σε καιρούς χαλεπούς
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνος, όταν οι φυλετικές καί έθνοτικές συ
γκρούσεις ήταν σέ έξαρση, σέ μιά περιοχή την οποία κατοικούσαν Έλληνες,
ελληνόφωνοι καί σλαβόφωνοι, Βούλγαροι καί πολλοί Τούρκοι, μέ ρευστή τήν
περιρρέουσα πολιτική κατάσταση, αγωνίσθηκαν σθεναρά γιά νά διατηρήσουν
τήν ελληνικότητα τού χώρου πού θά φιλοξενήσει αργότερα χιλιάδες πρό
σφυγες κυνηγημένους άπό τά μικρασιατικά παράλια, οι όποιοι βρήκαν εκεί
τό άπάγκειο καί οι οποίοι θά μπολιάσουν καί θά μπολιασθούν ως σήμερα5.
Ή παρούσα, λοιπόν, αναφορά στην παιδεία της γενέθλιας γης καί στην
εξάρτηση της άπό τό κέντρο τού Ελληνισμού καί της 'Ορθοδοξίας, τή Βασι
λεύουσα, δέν είναι τυχαία, τά σχολεία καί ή 'Αδελφότης Ήώς, σέ αυτό τό δεύ
τερο μισό τού 19ου αιώνος, όπως θά δούμε, θά αποτελέσουν τό ανάχωμα σέ
κάθε προσπάθεια προσηλυτισμού καί έκβουλγαρισμού της περιοχής* ευνόητα
ας θεωρηθεί ως μικρό αντίδωρο τών ών άπελαβόμην άπό τή γενέθλια γή,
δταν αυτή στά μάτια μας φάνταζε ως τό κέντρο τού Κόσμου καί ο μικρόκο
σμος της μέ τους καθημερινούς ήρωες, καλούς ή κακούς, μας κυνηγά ως σή
μερα καί αποτελεί δείκτη συμπεριφοράς καί στάσης αξεπέραστο6.
Περί τά τέλη τού 19ου / αρχές τού 20ού αιώνος, σύμφωνα μέ τους στατι
στικούς πίνακες, στην Προσοτσάνη κατοικούσαν 1.300 Έλληνες άπό τους
οποίους 600 [ήταν] σλαβόφωνοι, 1.000 Βούλγαροι καί 1.700 Τούρκοι7, λει4. Στα σχολεία της Προσοτσάνης, στο γυμνάσιο, φοιτούσαν κατά τις δεκαετίες τοϋ 1950/70
μαθητές καί άπό τα χωριά τοϋ λεκανοπεδίου, πολλοί άπό τους οποίους νοίκιαζαν δωμάτια σέ
σπίτια κοντά στο κτίριο τοϋ γυμνασίου, κτίριο πού άνηγέρθη στον χώρο της παλιάς βουλγάρικης
εκκλησίας.
5. Μόνο άπό το Δεμιρδέσιο (τουρκ. Demirdaş) της Βιθυνίας θά εγκατασταθούν μετά τήν
Έξοδο περί τίς 80 οικογένειες προσφύγων, πρβλ. φάκελλο Β-141, ΝΤΕΜΙΡΝΤΕΣΙ, τοϋ Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, χειρόγραφο τοϋ εκ Δεμιρδεσίου πληροφορητή, κατοίκου Ξάνθης το
1961, 'Αλεξάνδρου Κοντού (: Οί περισσότεροι από το χωριό μας έχουν εγκατασταθεί στην
Προσοτσάνη της Αράμας, εκεί είναι 80 οικογένειες περίπου, φύλ. 89), όπως καί Const.
Danguitsis, Étude descriptive du dialecte de Démirdési (Brousse, Asie Mineure), Paris 1943, σσ.
11-12,20.
6. Τά Αρχεία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Ιστορικό Αρχείο τοϋ Υπουργείου
Εξωτερικών, τά Αρχεία τών μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους, αλλά καί τά 'Αρχεία τών Παραδουνάβιων
Ηγεμονιών, θά μπορούσαν πιθανότατα νά μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες γιά τήν ιστορία
της περιοχής καί εύλογα περιμένουν τον ερευνητή νά τίς αναδείξει* ή δημοσιευόμενη σήμερα
μελέτη γιά τή γενέθλια γή αποτελεί πρόδρομη ανακοίνωση ευρύτερης σχετικής εργασίας.
7. Στ. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού της
Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 22, τά ϊδια
περίπου πληθυσμιακά στοιχεία δίδει καί ο Γεώργιος Χατζηκυριάκου, ο όποιος περί τό 1906
γράφει σχετικά: Ή Προσωτσάνη είναι ή μάλλον σημαίνουσα κώμη της πεδιάδος εκείνης καί ή
μεγαλύτερα όλων έδρα διοικήσεως μοδίρου, συγκεντροΐ υπέρ τάς 1.000 οικογενείας εν πλεονα σμω τών οθωμανικών, εκ τών 400 περίπου ελληνορθόδοξων απεσχίσθησαν πρό τίνων ετών περί
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τουργούσε δε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νικολάου Φιλιππίδη ο όποιος
κατά το 1876 επισκέφθηκε την περιοχή, καλά οργανωμένο άρρεναγωγεΐον,
δηλαδή δημοτικό και ελληνικό σχολείο, στο όποιο φοιτούσαν περί τους 80
μαθητές8· στο Δεμιρδέσιο της Μικρας Ασίας, εις 1 1/2 ώρανάπόστασιν εκ
Προύσης, τα ϊδια χρόνια φαίνεται να κατοικούν 2.606 κάτοικοι, όλοι Έλλη
νες, και νά λειτουργούν τρία σχολεία, δημοτικό, ελληνικό και παρθεναγω
γείο, στά όποια φοιτούσαν 400 περίπου μαθητές και μαθήτριες9. Και οι δύο
κοινότητες των οποίων ή ιστορία θά δεθεί μετά τό 1922 και τήν Έξοδο
-όπως, επίσης, θά συνδεθεί ή γενέθλια γη μέ τήν ιστορία αρκετών άλλων κοι
νοτήτων της Θράκης, της Μικρας "Ασίας και τού Πόντου10-, ζούσαν τά ϊδια
προβλήματα προσηλυτισμού άπό τους σχισματικούς και τό πανσλαβιστικό
τάς 150, τή υποκινήσει καί διαβολή τής γνωστής βουλγάρικης εταιρείας (...), βλ. Γ.
Χατζηκυριάκου, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά τήν Μακεδονίαν (1905-1906), (Μετά
τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων), Θεσσαλονίκη 21962, σ. 123· πέραν
των σλαβόφωνων Ελλήνων, στην περιοχή φαίνεται να υπήρχαν και τουρκόφωνοι Έλληνες, είναι
δε χαρακτηριστικά όσα σημειώνει ο Ιωάννης Καλοστύπης: Έν τη παρά το Πάγγαιον
έλληνικωτάτη επαρχία Ζίχνης, υπάρχει ή κωμόπολις Ζελάχοβον, êv fj έπιχωριάζει ή τουρκική,
αλλ' ης οί ορθόδοξοι κάτοικοι, άγνωστονπότε έκτουρκισθέντες τήν γλώσσαν, δεν έπαυσαν όντες
ένθουσιωδέστατοι το φρόνημα 'Έλληνες. Το αυτό ρητέον και περί τών τουρκόφωνων ορθοδόξων
κατοίκων τών έν τη αυτή επαρχία κωμών Τοσιλόβου και Πόρνας και άλλων, οϊτινες καίτοι
λαλοϋντες τήν τουρκικήν (...), βλ. Ί . Καλοστύπη, Μακεδονία, ήτοι μελέτη οικονομική,
γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας, Έν ΠειραιεΧ 1886, 21896, και Αθήνα
3
1993 (είσαγωγή-σχόλια Θ. Πυλαρινοΰ), σ. 144 [-μολονότι ο 'Ιωάννης Καλοστύπης εΐναι σαφής,
κάνει λόγο για κώμες της αυτής επαρχίας, της Ζίχνης , ο Θ. Πυλαρινός στά σχόλια του ταυτίζει
τό Ροσίλοβο μέ τό χωριό Ξανθόγεια τον Νομοϋ... Πέλλης, ωστόσο τό Ροσίλοβο (= Ρεσίλοβο) δέν
εΐναι άλλο από τό σημερινό χωριό Χαριτωμένη, κοινοτικό διαμέρισμα τον Δήμου Προσοτσάνης,
ενώ ή Πόρνα δέν εΐναι άλλη από τήν κώμη Γάζωρο τοϋ Νομοϋ Σερρών, βλ. J. Lefort, Paysages de
Macédoine leurs caractères, leur évolution à travers les documents et les récits des voyageurs,
Paris 1986, σ. 231].
8.N. Φιλιππίδης, «Μακεδόνικα - Περιήγησις τών έν Μακεδονία επαρχιών Δράμας, Ζίχνης
και Έλευθερουπόλεως», Παρνασσός ì (1877) 127 (-σημειώνεται πώς ή Προσοτσάνη κατοι
κείται έκ 400 περίπου οικογενειών καί ότι οί υπάρχοντες σχισματικοί Βούλγαροι είναι όλίγιστοι
έν τή κωμοπόλει ταύτη, αλλά άντενεργοϋσι πεισματωδώς)' Καλοστύπης, ό.π., σ. 230 (σημειώνε
ται ότι έν Πρωσσοτσιάνη απέναντι 2.950 Ελλήνων καί έλληνιζόντων υπάρχουσι 1.340 Βούλ
γαροι), πρβλ. καί Παπαδόπουλος, ο.π· Ό Νικόλαος Φιλιππίδης, όπως θά δοϋμε κατωτέρω, θά
συνδεθεί μέ τους δημογέροντες της Προσοτσάνης καί θά συνεργασθεί μαζί τους, όταν κατά τά
χρόνια 1879/81 θά βρεθεί στην Καβάλα, ενώ θά είναι, όπως καί ο Ιωάννης Καλοστύπης, καί ένας
από τους εκπροσώπους της ελληνικής Κοινότητος τής Προσοτσάνης τό 1879 στην 'Αθήνα κατά
τό Συνέδρων τών απανταχού ελληνικών Συλλόγων, βλ. Κ. Χιόνης, Ή παιδεία στην Καβάλα
(1864-1919), Καβάλα 1990, σσ. 41-67 (κυρίως), σχετικώς πρβλ. καί κατωτέρω.
9. Π. Κοντογιάννης, Γεωγραφία τής Μικρας "Ασίας - Φυσική σύστασις τής χώρας, Πολιτική
γεωγραφία, Φυσικός Πλούτος, 'Αθήναι 1921 (άναστ. έκδ. 'Αθήνα 1995), σ. 255, καί 'Ανώνυμος,
«Ή μητρόπολις Προύσης», ΗΕΦΚ (1907) 189, άλλα κυρίως ΕΦΣΚ Γ (1875/76), Πρακτικά, σσ.
196-197 (: Έκθεσις τής εκπαιδευτικής Επιτροπής περί τής ένεστώσης καταστάσεως τών έν ταΐς
έπαρχίαις ημετέρων εκπαιδευτηρίων).
10. Μ. Μαραβελάκης - Ά. Βακαλόπουλος, Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις έν τή περιοχή
Θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1955, σσ. 194-195 (γιά τους έκ Δεμιρδεσίου πρόσφυγες).
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κίνημα ή Προσοτσάνη, από τους μισσιοναριους και τους καθολικούς κυρίως
το Δεμιρδέσιο, πού εΐναι και τα δύο μεγάλα προβλήματα των χρόνων, δηλα
δή αυτά πού αντιμετώπιζαν οι ελληνικές κοινότητες της ευρωπαϊκής και τής
ασιατικής Τουρκίας11· έτσι, το 1871 με τον καινούριο Κανονισμό λειτουργίας
του ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος τής Κωνσταντινουπόλεως ανεκήρρντε την επαγγελίαν αϋτοϋ, όπως συνδεθη μεθ' απάντων των εν τη 'Οθω
μανική Αυτοκρατορία ελληνικών σχολείων, συλλόγων, αδελφοτήτων και άλ
λων εκπαιδευτικών καθιδρυμάτων, και μεριμνά περί αυτών ου μόνον ηθικώς,
αλλά και δουλικών κατά τό δυνατόν συνδρομών12. 'Αρωγοί στή συγκεκριμένη
προσπάθεια άναζωογονήσεως παντός του ελληνικού στοιχείου στην "Ασία καί
στην Ευρώπη θά έλθουν πλούσιοι έμποροι καί τραπεζίτες τής Κων
σταντινουπόλεως κυρίως τής Banque Ottomane Impériale ή τής Banque de
Constantinople, δπως οι Χρηστάκης Ζωγράφος, Γεώργιος Ζαρίφης, Μενέ
λαος Νεγρεπόντης, Αντώνιος Βλαστός, Κωνσταντίνος Καραπάνος, Αν
δρέας Βαλλιάνος, Γεώργιος Κορωνιός, Ανδρέας Συγγρός, Στέφανος Σκουλούδης κ.ά.13. Θά διατεθούν δέ από τό 1872 ως τό 1880 περίπου περισσότερες
από πέντε χιλιάδες λίρες στα σχολεία τής επαρχίας, μεταξύ των οποίων καί
σέ αυτά τής Προσοτσάνης, τού Δεμιρδεσίου ή καί τού Νευροκοπίου, γιά νά
καταστή ο Σύλλογος τής Βασιλεύουσας, γιά τη συγκεκριμένη δεκαετία, τό
Ύπουργεΐον Παιδείας του αλύτρωτου Ελληνισμού14- αλλά ας πάρουμε τά
πράγματα άπό την αρχή.
Στίς 7 Μαΐου 1872 κατά τή Συνεδρίαση ΤΛΑ' στην επέτειο πανήγυρη τού
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, προεδρεύοντος του κ. Κων11. Σχετικώς βλ. L. Stavrianos, «L'institution de l'exarcat bulgare: son influence sur les
relations interbalkaniques», Les Balkans 9 (1939) 56-69, όπως και γενικώς M. Γεοεών, 'Έγγραφα
πατριαρχικά καί συνοδικά περί τον βουλγάρικου ζητήματος (1852-1873), Κωνσταντινούπολις
1908· Χ. Παπαπαστάθης, «Ή Εκκλησία καί ο Μακεδόνικος Αγώνας», Συμπόσιο «Ό Μακε
δόνικος Άγων», Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 63-70, άλλα καί Άθ. Λεβίδης, «Συμβολαί εις την ίστορίαν τοϋ προσηλυτισμού εν Μικρά Ασία», Ξενοφάνης 3 (1905) 82-85· Κυριακή Μαμώνη,
«'Αγώνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών μισσιοναρίων - Εκκλησιαστική Πνευματική
Κεντρική Επιτροπή, 1836-1838», Μνημοσύνη 8 (1980/81) 189-192, καί κυρίως Άθ. Καραθανάσης, Καππαδοκία, θεσσαλονίκη 2001, σσ. 158-164, όπου καί πλούσια σχετική βιβλιογραφία.
12. Τατιάνα Σταύρου, Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως - Τό
Υπουργείο Παιδείας τοϋ αλύτρωτου Ελληνισμού, 'Αθήνα 1971, σσ. 63-66 [πρβλ. καί ΕΦΣΚ
ΣΤ'(1871/72) γ'-ι'].
13. Ό,π,,σσ. 76, 80, 99, 105, 111 κ.ά. [πρβλ. καί ΕΦΣΚ Ε' (1870/71), Πρακτικά, σσ. 136142]· για τους ομογενείς τραπεζίτες τής Κωνσταντινουπόλεως καί για τις τράπεζες στίς όποιες
συμμετείχαν, βλ. Β. Üsdiken, Bankalar-Bankerler-Sarraflar-Tefeciler-Kuyumcular, Κωνσταντινού
πολη 2000, σσ. 15-169· Ed. Eidem, Bankalar Caddesi, Osmanlı'dan Günümüze Voyvoda Caddesi
(Voyvoda Street from ottoman times to today), Κωνσταντινούπολη 2000, σσ. 43-279, καί του
ιδίου, Osmanlı Bankası Tarihi, Κωνσταντινούπολη 1999, σσ. 21,24, 36, 41, 59, 61, 62, 65, 73, 78
κ.ά., (πλούσια σχετική βιβλιογραφία βλ. καί Γ. Κ. Παπάζογλου, Ταφικά μνημεία της Πόλης, Α.
Σισλί: 'Έμποροι καί τραπεζίτες, υπό εκτύπωση).
14. Σταύρου, απ., σσ. 61-62, 84-93 (κ.ά.).

Ή παιδεία στην 'Ανατολική Μακεδονία

245

σταντίνον Καραπάνον, γνωστού τραπεζίτη της Πόλης, συνήλθαν τα μέλη έν
τη αίθούση της Σχολής της Παναγίας τον Σταυροδρομίον15· εΐχε προηγηθεί
τον Μάϊο του 1870 ή μεγάλη πυρκαϊά του Σταυροδρομίου πού κατέκαυσε σε
λίγες ώρες χιλιάδες οικίες στην πέραν τον άρχαίον Βνζαντίον περιοχή της
Βασιλεύουσας (σημ. Πέραν-Σταυροδρόμι), οπότε καί κατεστράφη καί όλη ή
περιουσία του Συλλόγου16, ο όποιος μέχρι την εγκατάσταση του στο περί
λαμπρο νεοκλασσικό οικοδόμημα της οδού Τόπτσιλαρ αρ. 18, τον Μάϊο τού
1873, θά παραμείνει άστεγος καί περιπλανώμενος11. Στην ώς άνω Συνε
δρίαση μεταξύ άλλων άνεγνώσθη από τον πρόεδρο της Εκπαιδευτικής Επι
τροπής τού Συλλόγου Ιωάννη "Αριστοκλή, ανώτατο στέλεχος τού Υπουργείου
Παιδείας στην 'Οθωμανική Τουρκία, έκθεση περί της ενεστώσης καταστάσεως
των εν ταϊς έπαρχίαις ημετέρων έκπαιδεντηρίων18- ή συγκεκριμένη έκθεση
εΐχε εγκριθεί καί υπογραφεί τήν προηγούμενη ημέρα, 6 Μαΐου 1872, καί από
τά λοιπά μέλη τά αποτελούντα τήν Επιτροπή, γνωστά καί περιώνυμα μέλη
τής Όμογένειας τής Βασιλεύουσας19. Άναφορικώς μέ τήν κατάσταση των
σχολείων καί τής εκπαιδεύσεως στην επαρχία τής Δράμας ή επιτροπή διεκ
τραγωδεί τήν κατάσταση καί σημειώνει:
"Εν ταϊς επαρχίαις Δράμας καί Μελενίκον τά πλείστα των σχολείων στε
ρούνται πόρων σταθερών. Εν απασι σχεδόν τοις σχολείοις υπάρχει εις μόνον
διδάσκαλος έχων πολλούς μαθητάς, εν πολλοίς δε διενθύνων τό τε έλληνικόν
καί τό αλληλοδιδακτικόν καί ούτος ανίκανος καί άμαθης ώς επί το πολύ'
διδασκαλία άσκοπος άνεν σνστήματος καί τάξεως (...) Έν Αράμα υπάρχει εν
[σχολείον] άθλιέστατον. Εν τοις πλείστοις τών χωρίων αϊ τών σχολείων οίκοδομαί είσίν ετοιμόρροποι- πολλά στερούνται καί εφοριών. Πολλοί φιλομα
θείς μαθηταί ένεκα πενίας αποσύρονται άκαίρως20.
Ιδιαίτερη αναφορά από όλα τά σχολεία τής επαρχίας τής Δράμας, γί
νεται μόνο γιά τό σχολείο τού Πραβίου γιά τό οποίο σημειώνεται σχετικά ότι:
Ή Σχολή τής κωμοπόλεως ταύτης, ην κατά τό ενόν βοηθεΐ καί ο έν Σέρραις Φιλεκπαιδεντικός Μακεδόνικος Σύλλογος, έχει δύο τμήματα, έλληνικόν
15. ΕΦΣΚ ΣΤ ' (1871/72), Πρακτικά, ο. 303, πρβλ. και Σταύρου, ο.π., οο. 58-59.
16. Περιγραφή τής φοβερής πυρκαϊας, ή όποια κατέκαυσε το Σταυροδρόμι στις 24 Μαΐου
1870, βλ. Αν. Συγγρός, 'Απομνημονεύματα, 'Αθήνα 1998 (έπιμ. Άλκ. Αγγέλου - Μαρ.-Χριστ.
Χατζηϊωάννου), τ. Β ', σσ. 205-212, πρβλ. και Σταύρου, ο.π., σ. 58.
17. Ό θεμέλιος λίθος του μεγάρου του Φιλολογικού Συλλόγου τίθεται στις 9 Ιανουαρίου
του 1872, στις 11 το πρωί, ενώ τα εγκαίνια τού νεόδμητου κτιρίου ετελέσθησαν περί την 1 μ.μ.
ώραν 13 Μαΐου 1873, από τον πατριάρχη Άνθιμο, παρισταμένων εξ αρχιερέων, βλ. Σταύρου, ο.π.,
οο. 69, 100.
18. ΕΦΣΚ ΣΤ' (1871/72), Πρακτικά, οο. 186-210.
19. Τήν Επιτροπή συνεπλήρωναν οι ιατροί Ήροκλής Βασιάδης, Απόστολος Βαφειάδης καί
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, ο βοηθός έν τω Συμβουλίω του Κράτους Κωνσταντίνος
Καλλιάδης καί ο λόγιος Βασίλειος Πυλάδης, ΕΦΣΚ ΣΤ ' (1871/72), Πρακτικά, σ. 210.
20. Ό.π.,σ. 193.
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και άλληλοδιδακτικόν περί τους 100 μαθηταί διδάσκονται εν αϋτοϊς· άλλα
πλείστοι όσοι παίδες μένονσιν εν τ fi αμάθεια· παρθεναγωγεΐον οϋχ υπάρχει
ένεκεν ελλείψεως πόρων21.
Ή κατάσταση των σχολείων και της παιδείας στην επαρχία της Δράμας
γίνεται γνωστή στον Φιλολογικό Σύλλογο της Βασιλεύουσας από σχετική
άναφορα-έπιστολή από 11 Ιανουαρίου 1872 του εν Σέρραις Μακεδόνικου
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου22· ή σχετική επιστολή, περικλείονσαν εκθεσιν γενικήν της καταστάσεως και εκτάσεως των σχολείων και της εκπαιδεύσεως
των επαρχιών Σερρών, Δράμας (Δράμα, Μυροκόπι, Ζεχνά, Πράβι) και Μελενίκου (Μελένικον, Τιμονρ Χισάρ, Πετρίτσα), μετά στατιστικών πινάκων,
άνεγνώσθη στή Συνεδρίαση TIB ' τού Συλλόγου στις 24 Ιανουαρίου 1872,
προεδρεύοντος τον κ. Ξενοφώντος Ζωγράφου, καθηγητή τότε στην Ιατρική
Αυτοκρατορική Σχολή της Κωνσταντινουπόλεως23. Είχε προηγηθεί σε επίρ
ρωση των σκοπών τού Συλλόγου στις 8 Νοεμβρίου 1871, στή Συνεδρίαση ΤΒ\
προεδρεύοντος του κ. Κωνσταντίνου Καραπάνοϋ14, ή έγκριση των άποσταλησομένων εγκυκλίων προς τους δημογέροντες των κοινοτήτων, τους αρχιερείς,
τους συλλόγους και τάς λέσχας25, από τους οποίους και ζητούσαν, προκει
μένου ο Σύλλογος να υλοποιήσει τήν κατά τό δυνατόν ύποστήριξιν τών εν τη
'Ανατολή σχολείων και τήν κατά τά μέσα αϋτοϋ άνέγερσιν νέων, ένθα δεν
ϋπάρχουσιν, να συμπληρώσουν τό συναποστελλόμενο διάγραμμα και να τό
επιστρέψουν προ της πρώτης Μαρτίου του προσεχούς έτους 1872, αν ήθελαν
ο Σύλλογος να συμπεριλάβει και τά σχολεία τους εις τήν υπ' αϋτοϋ γενησομένην έξέτασιν προς διανομήν τών προρρηθέτων βοηθημάτων26- με τό διάγραμ
μα τού οποίου έζητειτο ή συμπλήρωση, ο Σύλλογος ήθελε νά πληροφορηθεί
πόσα σχολεία λειτουργούν σε κάθε κοινότητα και πότε ιδρύθηκαν, τά ονόματα
τών εφόρων και πώς εκλέγονται, τά ονόματα τών δασκάλων και ποιος εΐναι
ο μισθός τους, τον αριθμό τών μαθητών, τήν αναλογία τους προς τους
κατοίκους, τήν ηλικία εκάστου, κάθε τί σχετικό με τά διδασκόμενα μαθήματα,
τό πρόγραμμα και τίς εξετάσεις, τίς πηγές συντηρήσεως τών σχολείων κ.ά.27.
21. Юл. (πρβλ. και Ν. Φιλιππίδης, απ., σσ. 287,299, και Παπαδόπουλος, δ.π., σσ. 24-25).
22. ΕΦΣΚ ΣΤ ' (1871/72), Πρακτικά, σ. 247.
23. Ό.π. · για τους Ζωγράφους της Βασιλεύουσας και για τον ημέτερο Ξενοφώντα, βλ. Άλ.
Ζωηρού, «'Αναμνήσεις, ή Κωνσταντινούπολις και ιδίως το Σταυροδρόμιον κατά το 1860, ή
πόλις και οι άνθρωποι, ή ϊδρυσις του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», ΗΕΦΚ (1906) 227234.
24. Ήτο γαμβρός τού τραπεζίτη Χρηστάκη Ζωγράφου, κατοπινός Υπουργός Οικονομικών,
Ναυτικών, Δικαιοσύνης και Παιδείας σε διάφορες Κυβερνήσεις τού ελεύθερου Ελληνικού
κράτους, βλ. πρόχειρα Άλκ. Προβατας, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος, 1821-1980 (Νομο
θετικά και εκτελεστικά Σώματα), 'Αθήναι 1980, σσ. 352, 369, 375, 376, 495, 496.
25. ΕΦΣΚ ΣΤ' (1871/72), Πρακτικά, σσ. 224-227.
26. Юл, 0.225.
27. Юл, 0.226.
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Αξίζει να επισημανθεί ή συνεργασία των τοπικών συλλόγων καί αδελ
φοτήτων με τήν τοπική Εκκλησία καί με το Εθνικό Κέντρο, τή Βασιλεύουσα,
έτσι όταν ο Μακεδόνικος Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών στέλνει τήν
αναφορά του στην Κωνσταντινούπολη, παραλλήλως ο μητροπολίτης Σερρών
κ. Νεόφυτος28 ενημερώνει με επιστολή του τον Φιλολογικό Σύλλογο για τήν
λήψιν των εγκυκλίων καί των διαγραμμάτων καί οτι ο εκεί Σύλλογος
ασχοληθείς εις τήν στατιστικήν των σχολείων αποστέλλει το αποτέλεσμα των
εργασιών αύτου19, επιστολή πού ανακοινώνεται στίς 31 Ιανουαρίου 1872, στή
Συνεδρίαση ΤΙΓ ' του Συλλόγου, προεδρεύοντος του κ. Ιωάννου Δ. 'Άριστοκλέους30. Με βάση τήν ανωτέρω αναφορά του εν Σέρραις Μακεδόνικου
Συλλόγου, από τά σχολεία της επαρχίας Δράμας αποφασίζεται νά βοηθηθεί
μόνο ή Σχολή τοϋ Πραβίου με το ποσό τών 25 λιρών, νά δοθούν δε προσέτι 50
λίρες στον ϊδιο τον εν Σέρραις Μακεδόνικο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο31- δεν
γίνεται κανένας λόγος γιά τά σχολεία της Προσοτσάνης, ή καί τοϋ Νευροκοπίου, ή δεν εΐχαν ανάγκες, ή ήταν σε καλύτερη μοίρα άπό αυτά τοϋ Πρα
βίου, ή άνεμένετο συντονότερη ή βοήθεια άπό το Εθνικό Κέντρο, σε συνερ
γασία, πιθανότατα, καί με αυτό32.
Κατά τό 1872/73 οι δημογέροντες της Προσοτσάνης, πρωτοστατούντος
τοϋ ιατρού Νικολάου Λιάμη, πιεζόμενοι καί απειλούμενοι άπό τους σχισμα
τικούς Βουλγάρους, αποφασίζουν νά αντιδράσουν σθεναρά33· ιδρύουν τή
28. Υπονοείται ο Νεόφυτος Β' Πετρίδης ο άπό Φαναριοφερσάλων (1867-1875), ο όποιος
θα μετατεθεί στή μητρόπολη Λαρίσης, ο πρώτος ιδρυτής κωδωνοστασίων εν Σέρραις, πρόχειρα
βλ. Β. Απέσης, «Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ' αρχής μέχρι σήμε
ρον», Εκκλησιαστικός Φάρος ΝΖ' (1975) 466, γιά τον ρόλο του στίς Σέρρες κατά τά χρόνια τών
επιθέσεων τών σχισματικών Βουλγάρων, βλ. καί Γ. Στογιόγλου, «Ή ιερατική Σχολή στο μοναστή
ρι τοϋ Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Μακεδονία - Ιερά
μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών», Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 131, καί Ν.-Ι. Δόβας, «Ή
Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών στή βουλγαρική ειδησεογραφία καί ιστοριογραφία»,
Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Μακεδονία - Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών»,
Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 232-234· Χ. Βουρουτζίδης, Χρονικό διδασκάλων στις Σχολές
της ιεράς μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Σέρρας 1996, σ. 12· πρβλ. Π. Πέννας, Ιστορία τών
Σερρών από της αλώσεως αυτών υπό τών Τούρκων μέχρι της απελευθερώσεως των υπό τών
Τούρκων (1383-1913), 'Αθήναι 1938, σ. 176.
29. ΕΦΣΚ ΣΤ ' (1871/72), Πρακτικά, σ. 253.
30. Ό.π.
31. Ό.π.,σ.208.
32. "Ας προσεχθεί προσέτι πώς στο Πράβι κατά τό 1871/72, άλλα καί αργότερα δεν φαίνεται
νά κατοικούσαν βουλγαρικές οικογένειες, καταγράφονται 1.510 Έλληνες, βυρσοδέψες κυρίως
στο επάγγελμα, καί 544 Τούρκοι, βλ. Παπαδόπουλος, ом., σ. 24.
33. Βιογραφικά στοιχεία γιά τον ιατρό Νικόλαο Λιάμη, βλ. Γ. Βουλτσιάδης, Ή Προσοτσάνη μέσα από τήν ιστορία, θεσσαλονίκη 1995, σ. 49, όπως καί Β. Πασχαλίδης, Αραμινά ιστορικά
(67μελέτες γιά τή Δράμα καί τήν περιοχή της), Δράμα 1992, σσ. 17, 49-50, 103, όπως καί Μάνια
Κωνσταντινίδου - Γερ. Πεντόγαλος, «Γιατροί στή Δράμα άπό τό 1800 μέχρι τό 1912», Επιστη
μονική Συνάντηση «Ή Δράμα καί ή περιοχή της - Ιστορία καί Πολιτισμός», Πρακτικά, Δράμα
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Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότητα Πρωσσοτσιάνης ή Ήώς34 καί παραλλήλως συ
γκροτούν Επιτροπή από κοινοί) με τους προκρίτους του Νευροκοπίου, ή
όποια και μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να προβεί σε παρα
στάσεις προς την Υψηλή Πύλη και να ζητήσει τήν προστασία της1'5. "Αμοιρος
των συγκεκριμένων ενεργειών δεν φαίνεται να είναι ο Μακεδόνικος Φι
λεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών μάλιστα οι πρόκριτοι τών Σερρών απευθύ
νονται στον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινουπόλεως, σννιστώντες τους
αντιπροσώπους τών δύω (sic) ελληνικών κοινοτήτων, ζητούν προφανώς από
τους Κωνσταντινοπολίτες εμπόρους και τραπεζίτες, οι όποιοι κινούνται ή καί
εργάζονται στους χώρους της Υψηλής Πύλης καί τών 'Οθωμανικών Υπουρ
γείων, νά τους συνδράμουν36. Τις σχετικές πληροφορίες έχουμε από τήν έκ
θεση τής Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της καταστάσεως της παιδείας εν
ταΐς επαρχίαις τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας, τού επόμενου συλλογικού
έτους 1872/73, ή οποία καί άνεγνώσθη κατά τήν επέτειο εορτή τού Συλλόγου,
στις 13 Μαΐου 187337, στους χώρους τού νεότευκτου μεγάρου τού Φιλολογικού
Συλλόγου, στο Πέραν, από τον Ξενοφώντα Ζωγράφο38: (...) ομοίως καί ό εν
Σέρραις Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, συνιστών τους αντιπροσώπους δύω
ελληνικών κοινοτήτων Νευροκοπίου (Νικόπολις) καί Προσιτσιάνης, απο
στελλόμενους όπως έξαιτήσωνται τήν ϋπεράσπισιν τής σεβαστής Κυβερνή
σεως, περιγράφει άρπαγας καί σφετερισμούς εκκλησιών τε καί σχολών ελλη
νικών καί οίκτείρει τήν τυφλήν καταφοράν καί τους βανδαλικούς τρόπους
τών ανθρώπων εκείνων, εως χθες αδελφών θεωρουμένων39.
1992, σσ. 253, 254, 255.
34. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 22· τοϋ ίδιου, «Εισαγωγή στην ιστορία τών ελληνικών φι λεκπαιδευτικών συλλόγων της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19ο καί 20ό αιώνα»,
Παρνασσός Α' (1962)256· για τους φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους τής Μακεδονίας βλ. καί Άθ.
'Αγγελόπουλος, «Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα
τελευταία 'έτη τής Τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα 11 (1971) 342-374. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 1
(κεφ. Α ' ) τοϋ Κανονισμού τής Άδελφότητος, σκοπός τής εν Πρωσσοτσιάνγι «Φιλεκπαιδευτικής
Άδελφότητος Ήοϋς» είναι ή διάδοσις τής παιδείας καί τών φώτων εις τήν νεολαίαν τής κώμο πόλεως ταύτης καί τών πέριξ, ή ανάπτυξις καί προαγωγή τών εκπαιδευτικών καταστημάτων καί ή
σύστασις παρθεναγωγείου προς ελληνοπρεπή μόρφωσιν τοϋ γυναικείου φύλου, ενώ ορίζεται
άλλου, άρθρο 22 (κεφ. Ζ ' ), στην σφραγίδα τής Άδελφότητος, εν τω μέσω, νά τοποθετηθεί, ώς
έμβλημα τής Ήοϋς, ή εικόνα τής Ζωοδόχου Πηγής, δέν εΐναι άσχετο ϊσως αυτό άπό τό ότι ή
'Αδελφότης πανηγυρίζει τήν επετηρίδα αυτής κατά τήν Παρασκευή τής Διακαινησίμου, ήτοι τήν
έορτήν τής Ζωοδόχου Πηγής, οπότε τελείται αρχιερατική λειτουργία καί μνημονεύονται τα
ονόματα πάντων τών συντελεσάντων εις τήν πρόοδον τής Άδελφότητος καί γίνεται επίσης καί ή
λογοδοσία, άρθρο 24 (κεφ. Ζ ' ) (σχετικώς μέ τον Κανονισμό βλ. καί κατωτέρω).
35. ΕΦΣΚ Ζ ' (1872/73), Πρακτικά, σ. 213.
36. Ό.π.
37. Ό,π,,σσ. 205-219.
38. Ό.π., σ. 333 (τήν ϊδια ημέρα, όπως είδαμε ανωτέρω, εν τή μεγάλη αίθούση τοϋ Συλλό
γου, πραγματοποιούνται καί τά εγκαίνια τοϋ «νεόδμητου κτιρίου»).
39. Ό.π.,σ.213.
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Ή εισήγηση του Ξενοφώντος Ζωγράφου οριστικοποιείται και υπογράφε
ται από τά μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής την προηγούμενη ήμερα 12
Μαΐου 1873, εκτός δε από τους γνωστούς μας ήδη Ιωάννη 'Αριστοκλή, Κων
σταντίνο Καλλιάδη, Βασίλειο Πυλάδη, Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, στην
Επιτροπή συμμετέχουν και ο Μιλτιάδης Πανταζής, διευθυντής του Ελλη
νικού Λυκείου, και ο Γαβριήλ Σοφοκλής, εκτελών χρέη γραμματέως40, από το
σύνολο των διαθέσιμων 1.190 λιρών του έτους 1872/73 γιά τά σχολεία τών
ελληνικών κοινοτήτων, ή Επιτροπή απεφάσισε νά εισηγηθεί ποσό 620 λιρών
προκειμένου νά δοθεί γιά τήν ενίσχυση τών σχολείων τής Μακεδονίας και
από αυτά εις Πρωσσοτζιάνην νά δοθούν 15 λίρες, στο Νευροκόπι 60 -οι 20
λίρες ήταν ή δωρεά του κ. Γεωργίου Ζαρίφη- και στο Πράβιον επαρχίας
Λράμας 25 λίρες41. 'Από τή σύγκριση τών ποσών πού διατίθενται στίς διά
φορες κοινότητες τής περιοχής, θά μπορούσε νά συμπεράνει κανείς πώς εϊτε
οι ανάγκες του Νευροκοπίου ήταν μεγαλύτερες, καί εύλογα μιά πού ήταν ή
πρώτη συμπαγής ελληνική κοινότητα στην κοιλάδα άπό τή Βουλγαρία προς
τή Δράμα, εϊτε ότι οι δημογέροντες του Νευροκοπίου ενήργησαν συντονότερα42· ήδη στή Συνεδρίαση ΤΜΕ' του Συλλόγου τής Βασιλεύουσας, στίς 11
Δεκεμβρίου 1872, προεδρεύοντος του κ. Κωνσταντίνου Καραπάνου, άναγινώσκεται αίτηση τών κατοίκων του Νευροκοπίου γιά βοήθεια καί επί τής συ
γκεκριμένης αιτήσεως, ο Σύλλογος ψηφίζει, μετά τίνα συζήτησιν, όπως χορηγηθή καί δια το ένεστώς έτος 40 λιρών χρηματική συνδρομή προς ύποστήριξιν τών αυτόθι σχολείων13. Κοινωνός, επίσης, τών προβλημάτων τής
συγκεκριμένης κοινότητος, αρκετά ενωρίς, φαίνεται νά έγινε καί ο περιώ
νυμος τραπεζίτης τών χρόνων, φίλος τών Τούρκων σουλτάνων καί δανειοδότης τών 'Οθωμανικών Κυβερνήσεων Γεώργιος Ζαρίφης44· τις σχετικές πληρο
φορίες έχουμε άπό τά Πρακτικά τής Συνεδριάσεως ΤΝΒ ' του Συλλόγου, πού
πραγματοποιήθηκε στίς 26 Φεβρουαρίου 1873, προεδρεύοντος του κ. Ιωάννου
Δ. "Αριστοκλέους:
Μετά ταϋτα ο κ. γενικός γραμματεύς, επιφοτισθείς υπό του κ. Βασιάδου
απόντος εις Κύζικον, άγγέλει τω Συλλόγω οτι ο φιλογενής κ. Γ. Ζαρίφης
ύπέσχετο νά παρέχη ετησίως δια του ημετέρου Συλλόγου υπέρ τών σχολείων
Νευροκόπης τής επαρχίας Δράμας το ποσόν 20 λιρών οθωμανικών, εφ" ф ο
40. Ό.π.,σ.219.
41. Ό.π.,σ.217.
42. Ό Γεώργιος Ζαρίφης συντονισμένα φαίνεται να βοηθούσε τις ομογενειακές κοινότητες
της Νοτίου Βουλγαρίας, δεν εΐναι τυχαίο, λ.χ., ότι συνέστησε στην Φιλιππούπολη το 1875 καί
χρηματοδότησε τα Ζαρίφεια Εκπαιδευτήρια, αναφορές σέ αυτά κάνει στις « αναμνήσεις» του ο
εγγονός του Γεωργίου Ζαρίφη, ο ομώνυμος γυιός του Λεωνίδα, βλ. Γ. Λ. Ζαρίφης, Οι αναμνήσεις
μου, ένας κόσμος που έφυγε - Κωνσταντινούπολη 1800-1920, 'Αθήνα 2002, σσ. 72-73, 262-264.
43. ΕΦΣΚ Ζ ' (1872/73), Πρακτικά, σ. 256.
44. Ζαρίφης, O.K., σσ. 66-70, 158-161.
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Σύλλογος έψηφίσατο Ινα σταλή ευχαριστήριος επιστολή τφ κ. Γ. Ζαρίφη45.
Πόσο καιρό έμειναν στη Βασιλεύουσα οι αντιπρόσωποι της Προσοτσάνης
εΐναι άγνωστο, όπως άγνωστο εΐναι και το αποτέλεσμα των παραστάσεων
τους προς την 'Οθωμανική Κυβέρνηση, πιθανότατα όμως τότε, κατά τον χρό
νο της παραμονής τους στην Κωνσταντινούπολη, οι εκ Προσοτσάνης δημο
γέροντες να φρόντισαν νά εκτυπώσουν και τον Κανονισμό της Φιλεκπαιδευ
τικής Άδελφότητος τής Κοινότητος τους ή Ήώςκαί, επίσης, θά καλλιέργη
σαν τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους του Φιλολογικού Συλλόγου46· θα
μπορούσε κάποιος νά υποθέσει ότι τά αποτελέσματα των παραστάσεων τους
δεν ήταν τά αναμενόμενα, διότι στο χρονικό διάστημα από τον Μάϊο τού
1873 ως τον επόμενο 'Απρίλιο τού 1874, οι δημογέροντες τής Προσοτσάνης
αναγκάζονται νά επανέλθουν καί απευθύνουν άμεσα πλέον επιστολές προς
τον Φιλολογικό Σύλλογο, στις οποίες διεκτραγωδούν τήν κατάσταση στην
Κοινότητα καί αναφέρονται στά δεινά στά οποία υποβάλλονται άπό τους σχι
σματικούς47. Έτσι στην έκθεση της τήν άφορώσα στην κατάσταση τής παι
δείας εν ταΐς έπαρχίαις τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέ εισηγητή τον
Κωνσταντίνο Καλλιάδη, ή Εκπαιδευτική Επιτροπή, κατά τήν επέτειο εορτή
τού Συλλόγου, στίς 5 Μαΐου 1874, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κρατούσα
κατάσταση στην Προσοτσάνη:
Έν αξιολογώ εκθέσει περιγράφων ο είρημένος Σύλλογος [sc. ο εν Σέρραις
Μακεδόνικος Φιλεκπαιδευτικός] τήν κατάστασιν τής Μακεδονίας, άγγέλει
ήμίν οτι αϊ υπέρ τής διαδόσεως τής ελληνικής γλώσσης προσπάθειαι αυτού
προοδεύουσιν, ευάριθμοι δέ τίνες κοινότητες αναγνωρίζουσι τήν ύπεροχήν
αυτής, ως (...) ή παρά τήν Αράμαν Πλεύνα, ύφ' Ελλήνων καί Βουλγάρων
κατοικούμεναι, συνίστησι δέ τήν κοινότητα Προσοτσιάνης, ήτις άλλως τε καί
απ' ευθείας τρεις πέμψασα ήμίν έπιστολάς δια παθητικωτάτων εκφράσεων
περιγράφει τά υπό τής εναντίας μερίδος επιβαλλόμενα αυτή δεινά, ής ή ελ
ληνική μερίς διευθύνεται υπ' ανδρός βουλγαρικής μέν καταγωγής, θερμώς δ'
υπέρ τών ελληνικών γραμμάτων αγωνιζομένου, έφ' ώ καί πέμπομεν αύτφ
τάς εγκάρδιους ημών προσρήσεις, προτρέποντες τον γνήσιον τούτον λάτριν
τής αληθούς παιδείας όπως έμμένη ακράδαντος έν τή εκπληρώσει τού εύγε45. ΕΦΣΚ Ζ ' (1872/73), Πρακτικά, σ. 268.
46. Πράγματι ο Κανονισμός τυπώνεται στην Κωνσταντινούπολη το 1873, βλ. Κανονισμός
τής εν Πρωσσοτσιάνη Φιλεκπαιδευτικής Άδελφότητος ή Ήώς, Έν Κωνσταντινουπόλει 1873
(Εκ τον τυπογραφείου Κ. Πληθωνίδου - Όδος Γενί Τζαμί, αριθμός 111)· ο Κανονισμός φαίνεται
να εγκρίνεται « Εν Πρωσσοτσιάντ] τή 8 Μαΐου 1873», αν δεχθούμε οτι πράγματι αυτός εκτυπώ
θηκε κατά τή διάρκεια της παραμονής τών δημογερόντων της Προσοτσάνης στη Βασιλεύουσα,
τότε ασφαλώς ή αποστολή αυτή θά πρέπει νά πραγματοποιήθηκε μετά τις 8 Μαΐου 1873 (πρβλ.
Κανονισμός τής έν Πρωσσοτσιάντ], ο.π., σ. 8).
47. Φαίνεται νά άποστέλουν στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο στή Βασιλεύουσα τρεις
επιστολές, πρβλ. ΕΦΣΚ Η ' (1873/74), Πρακτικά, σ. 262.
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νους αύτοϋ καθήκοντος*8.
Λόγω του εμπεριστάτου της καταστάσεως, ο Φιλολογικός Σύλλογος της
Βασιλεύουσας αποφασίζει από το σύνολο των 765 λιρών των προοριζομένων
για τα σχολεία της Μακεδονίας, να διατεθούν 10 λίρες για τα σχολεία της
Πρωσσοτσάνης, 40 λίρες για τα σχολεία του Νευροκοπίου, 20 λίρες για τα
σχολεία του Πραβίου επαρχίας Αράμας?9. Όμως ποιος είναι ο βουλγάρικης
καταγωγής αρχηγός της ελληνικής μερίδος στην Προσοτσάνη, στον όποιον
ρητά αναφέρεται ή Εκπαιδευτική Επιτροπή, ο τόσο σθεναρά αγωνιζόμενος
υπέρ της ελληνικής παιδείας; Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε μόνο ότι ο
Σύλλογος αναφέρεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαι
δευτικής Άδελφότητος ή Ήώςαπο τήν ϊδρυσή της τό 1872/73, τον Ηλία Χατζηγεωργίου, τον κατοπινό Ηλία Χατζηγεωργήεφ50. "Αν πράγματι ο Σύλλο
γος αναφέρεται σε αυτόν και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είχε βουλγαρική κατα
γωγή, δεν κατανοούμε τον λόγο μιας δημόσιας αναφοράς σε αυτήν, σε εποχή
μάλιστα όξύνσεως των φυλετικών παθών, διότι αντί της στηρίξεως στην εκ
πλήρωση του καθήκοντος στην οποία θά απέβλεπαν οι άνθρωποι τού Συλλό
γου, προφανώς σε μιά μικρή κοινωνία θά επέφερε τό αντίθετο αποτέλεσμα*
ϊσως δεν είναι τυχαίο δτι ο Ηλίας Χατζηγεωργίου τά κατοπινά χρόνια θά
μεταστή προς τή βουλγαρική πλευρά, θά μετοικήσει στή Δράμα, άσχολούμε48. Ό.π. (τήν Επιτροπή συμπληρώνουν οι γνωστοί και από προηγούμενες εκθέσεις Κ.
Καραθεοδωρής, Β. Πυλάδης, Ξ. Ζωγράφος, Άπ. Βαφειάδης, Κ. Καραπάνος, Κ. Καλλιάδης, Ί.
'Αριστοκλής και Μ. Πανταζής).
49. Ό.π.,σ.266.
50. Φαίνεται να μετέχει στο «Συμβούλιο» της Άδελφότητος, μαζί μέ τους Ν. Αιάμη, Γ.
Βουλτσιάδη, παπα-Ίωάννη Οικονόμου, Λ. Αάγια, Ί. Βογιατζή, Β. Μαυρουδή, Ά. Καραγιάννη, Λ.
Μήτσα, Στ. Λώδο, Γ. Τριανταφυλλίδη και άλλοι των οποίων τά ονόματα δυστυχώς δεν
γνωρίζουμε, βλ. Βουλτσιάδης, O.K., σ. 54· προφανώς ή ανωτέρω σύνθεση του Συμβουλίου δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτό γιατί, σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 (κεφ. Δ ' ) του
Κανονισμού της Άδελφότητος, ή Λιεύθυνσις της Άδελφότητος σύγκειται εκ Προέδρου,
Γραμματέως, Ταμίου και δύο Εφόρων, οι οποίοι και απαρτίζουν τήν πενταμελή Έφορίαν τής
Άδελφότητος, τήν διοικούσαν και διευθύνουσαν τάς υποθέσεις αυτής, οι έφοροι κατά ταύτα
ήσαν πέντε, οι διευθύνοντες τήν Αδελφότητα, και οχι ένδεκα, όσοι τουλάχιστον καταγράφονται
ανωτέρω ώς μέλη τού «Συμβουλίου» (βλ. Κανονισμός τής εν Πρωσσοτσιάνη, cur., σσ. 2-3). Τήν
πρώτη, λοιπόν, « Επιτροπή», τή συγκροτηθεΐσα πιθανότατα για να προχωρήσει τις διαδικασίες
συστάσεως τής Άδελφότητος, εγκρίσεως καί δημοσιεύσεως τού Κανονισμού κλπ., όπως αυτή
καταγράφεται στον δημοσιευθέντα Κανονισμό τής Άδελφότητος, συναποτελούσαν οι: ΠαππαΟίκονόμος, Νικόλαος Αιάμης, Μαυρουδής Βουλτσιάνου, Γεώργιος Βούλτσου, Χατζή Χρήστου
Βουλτσιάνου, Στ. Αθανασιάδης, ενώ ώς Γενικός Γραμματεύς τής Επιτροπής καταγράφεται ο Γ.
Άστεριάδης, ο γιά χρόνια πολλά λαμπρός δάσκαλος καί λόγιος τής Κοινότητος (άπ., σ. 1)· ει ναι
πιθανό πώς κάποιοι εκ τών ανωτέρω δημογερόντων-μελών τής « Επιτροπής» θά βρεθούν κατά τό
1873 καί στην Κωνσταντινούπολη γιά νά προωθήσουν τους σκοπούς τής Άδελφότητος καί νά
προστρέξουν στην Υψηλή Πύλη, ζητώντας βοήθεια, καί ασφαλώς δεν εΐναι ϊσως άσχετο τής
παρουσίας τών δημογερόντων στή Βασιλεύουσα καί στην Υψηλή Πύλη, τό γεγονός οτι ή
Αδελφότης τίθεται ύπό τήν προστασίαν τού κραταιοτάτου καί φιλοπροοδευτικωτάτου ημών
Άνακτος Σουλτάν ΆΠΟ Υ Α ΆΖΙΖ ΧΆΝ (ож, σ. 3).
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νος μέ το καπνεμπόρειο ευρύτερα στην 'Ανατολική Μακεδονία και στη Θρά
κη, και γενόμενος πλέον Ηλίας Χατζηγεωργήεφ θα καταστή αρχηγός καί
ταμίας των βουλγαρικών κομιτάτων της περιοχής51.
Πρόκειται για αμφιλεγόμενο πρόσωπο, το όποιο θα συνδεθεί μέ τήν ιστο
ρία, κυρίως μέ τήν ιστορία τής παιδείας της Προσοτσάνης, άλλα και μέ τήν
έξαρχική κίνηση στην περιοχή* τό εκδοθέν εσχάτως 'Αρχείο τον Χρυσοστόμου
Σμύρνης, τό οποίο, μέσα από περιπέτειες, μετά τή Μικρασιατική Καταστρο
φή, διεσώθη από τον μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσόστομο Τσίτερ, μας δίδει
σημαντικές άπό διάφορα έγγραφα πληροφορίες γιά τον Ηλία Χατζηγεωργίου-Ίωαννίδη. Μεταξύ άλλων, εντοπίζεται έγγραφο υπογραφόμενο άπό τήν
Κοινότητα τής Προσοτσάνης (έφοροεπιτρόπους - δημογέροντες - ιερείς - μέλη
Κοινότητος) και απευθυνόμενο στον πατριάρχη Ιωακείμ Γ ' εις Κωνσταντι
νούπολη- τό έγγραφο αναφέρεται στά τής κηδείας καί εκφοράς του Ηλία
Χατζηγεωργίου στην Προσοτσάνη, μετά τή δολοφονία του στην Ξάνθη καί τή
μεταφορά τής σορού του στην πατρική οικία, στή γενέθλια γή, τήν Τετάρτη 20
καί Πέμπτη 21 Μαΐου 1909. Μέσα άπό τό συγκεκριμένο έγγραφο, υπογραφό
μενο πιθανότατα άπό αρκετούς παλαιούς φίλους καί συνεργάτες του Χατζη
γεωργήεφ, κατά τή δεκαετία τού 1870 στην "Αδελφότητα Ήώς, διαγράφεται
μέ μελανά χρώματα όλη ή πορεία τού άρνησίθρησκου καί άρνησιπάτριδος,
ενδεικτικό τού πόσο πολύ νερό κύλησε κάτω άπό τις γέφυρες κατά τά χρόνια
πού μεσολάβησαν έκτοτε καί ως τή δολοφονία του, άλλα καί τού μίσους των
βουλγαριζόντων καί έξαρχικων γιά τό Πατριαρχείο καί τήν 'Ορθοδοξία:
Τά γεγονότα ταύτα προκληθέντα εξ αφορμής τής κηδείας τού εν Ξάνθη
φονευθέντος βουλγαρίζοντος Ηλία Χατζηγεωργίου καταγόμενου εκ Προσωτσάνης καί τά μάλα εργασθέντος υπέρ τής παγιώσεως των εν τή περιφέρεια
Δράμας βουλγαρικών κοινοτήτων (...) Κατά τήν έσπέραν δηλαδή τής πα
ρελθούσης Τετάρτης 20 Μαΐου ενώ μετεφέρετο εις τήν πατρικήν οίκίαν ο εν
Ξάνθη φονευθείς Ηλίας Χατζηγεώργης, ή συνοδεύσασα αυτόν συνοδεία, εν ή
παρευρίσκετο ο Βούλγαρος αρχιερατικός επίτροπος Σερρών μετά τού λοιπού
προσωπικού τού Προξενείου καί ο πρόξενος Σερρών καί τίνων εκ τών ανε
γνωρισμένων πρώην Βουλγάρων κομιτατζήδων, ο εκτελών χρέη Βουλγάρου
51. Πρβλ., για τον 'Ηλία Χατζηγεωργήεφ, Σπ. Λοβέρδος, Ό μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσό
στομος, 'Αθήνα 1929, σ. 125* Κ. Πολίτης, Χρυσόστομος Σμύρνης, 'Αθήνα 1971 (και Αθήνα
1993), σ. 43, όπως καί Στ. Ίωαννίδης, «Ό Μακεδόνικος 'Αγώνας και το κίνημα αντιστάσεως στην
Ξάνθη», Συμπόσιο «Ό Μακεδόνικος Άγων», Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 445-457· Πασχαλίδης, O.K., σσ. 174-176· πλούσιες πλέον πληροφορίες γιά τον 'Ηλία Χατζηγεωργήεφ καί τήν
δράση του στην Προσοτσάνη καί στην ευρύτερη περιοχή βλ. Άλ. 'Αλεξανδρής, Το Αρχεϊον τοϋ
εθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστόμου, όπως διεσώθη από τόν μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσό
στομο Τσίτερ, Α '- Αράμα: Μητρόπολις Αράμας (1902-1910), 'Αθήνα 2000, σσ. XLVI, 58, 64, 98,
99, 104, 108-110, 191, 229, 261, 263-269, 303, 304, 313, 439, 446-448, 452.
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εν Προσωτσάνη αρχιερατικού επιτρόπου Ίβάν Κιόσεφ, όστις άπεφυλακίσθη
εκ των φυλακών Αράμας (...) την έσπέραν της 19 Μαΐου, ό υπό το πρόσχημα
του επιθεωρητού των βουλγαρικών σχολείων της περιφερείας Αράμας δια
μένων εν Προσωτσάνη Άντσεφ, ο γνωστός δυναμιτιστής του κατά την ψευδοεπανάστασιν τών Βουλγάρων του 1903 άνατιναχθέντος εν Θεσσαλονίκη
ατμόπλοιου τών Θαλασσίων Αιαπορθμεύσεων Γουαδάλ Κεβίρ Μιλάν, όστις
ήδη εκτελεί χρέη διευθυντού της εν Αράμα αρτισύστατου και μόλις πέντε
άριθμούσης μαθητάς βουλγαρικής σχολής και άλλοι του αύτοϋ φυράματος,
εστη και άνελθών επί τίνος έξώστου ο τών φυλακών Αράμας τρόφιμος (...)
Ίβάν Κιόσεφ είπε περίπου τά έξης εις έπήκοον πάντων, εν οΐς παρευρίσκοντο
κυβερνητικοί υπάλληλοι και τίνα μέλη του Νεοτουρκικού Κομιτάτου Ένωσις
και Πρόοδος: «Αυστυχώς, Βούλγαροι αδελφοί, έστερήθημεν του θεμελίου του
βουλγάρικου γένους εν τη περιφέρεια Αράμας και Προσωτσάνης. Ό Ηλίας
Χατζηγεώργης, του οποίου ή οικογένεια άνεστύλωσε και συνέπηξε την βουλγαρικήν εθνότητα εν τη περιφέρεια Αράμας και τοσαϋτα υπέρ αυτής υπέστη,
δέν υπάρχει πλέον μεταξύ τών ζώντων, διότι ή δολοφόνος μάχαιρα τών
άτιμων Γραικών άπέκοψε τό νήμα τής ζωής του. Ή ϋπαρξις του Ηλία Χατζηγεώργη δια τό βουλγαρικόν έθνος ητο πολύτιμος και μόνον μέ χιλίας
κεφάλας Γραικών εΐνε δυνατόν νά έξαγορασθή και δέον νά έξαγορασθή (...)
'Όπως κλαίει την στιγμήν ταύτην ή μήτηρ και ή σύζυγος του φονευθέντος,
ούτω πρέπει νά κλαίωσι χιλιάδες 'Ελληνίδων μητέρων και 'Ελληνίδων
συζύγων (...)». Μετά τον Ίβάν Κιόσεφ έλαβε τον λόγον ο (...) "Αντσεφ, όστις
ύπερηκόντισε τον προλαλήσαντα εις τάς (...) ύβρεις (...) ώστε πολλάκις διεκόπτετο ύπό κραυγών: «Κατάρα εις τον πατριάρχην, Κρεμάλα εις τον μητροπολίτην Αράμας, Θάνατος εις τους Γραικούς κ.τ.λ.». "Ακολούθως ή συνοδεία
είσήλθεν εις τήν οίκίαν του φονευθέντος, οπού ό Βούλγαρος πρόξενος Σερ
ρών εδέχετο τά συλλυπητήρια τών προσερχόμενων (...) Οι νεώτεροι εκ τών
βουλγαριζόντων, οι αποτελούντες τήνμυστικήνπολιτοφυλακήν(...) προκλη
τικότατοι (...) περιήρχοντο τάς οδούς τής κωμοπόλεώς μας και υβρίζοντες
(...) προσεπάθουν νά ελθωσιν εις ρήξιν μετά τών ημετέρων (...) Τήν έπομένην
ευθύς ως ήρχισαν συγκεντρούμενοι οι εκ τών πέριξ βουλγαριζόντων χωρίων
(...) και ό αριθμός αυτών εθεωρήθη επαρκής (...) εδόθη τό σύνθημα τής
εκφοράς και κατά τήν παρά τήν άγοράν και προ τών οθωμανικών καφενείων
διέλευσιν ή συνοδεία εστη, διότι ό (...) "Αντσεφ άνελθών επί τών βαθμίδων
τής θύρας άλφιτοπωλείου τινός εξεφώνησε και πάλιν (...) επαναστατικώτατον λόγον ύπό τύπον επικήδειου (...) και παρότρυνε τά πλήθη όπως έπιδιώξωσι τον άπαγχονισμόν του (...) μητροπολίτου, διότι τοιούτου θανάτου εΐνε
άξιος (...) εν μέσω διακοπών περί θανάτου και εξαλείψεως από τής Μακε
δονίας παντός Έλληνος παρά του συγκεντρωθέντος συρφετού τών καννιβάλων (...). 'Ακολούθως, όταν ή κηδεία εφθασεν προ τής εισόδου του προαυ-
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λίου, εν φ κείται τό κοιμητήριον των ορθοδόξων, όπερ άρπαγέν παρανόμως
υπό των βονλγαριζόντων προ ετών χρησιμοποιείται ήδη παρ' αυτών ως ναός,
άνελθών επί τίνος υψώματος ο διερμηνεύς του εν Σέρραις Βουλγάρικου Προ
ξενείου άπήγγειλε γραπτόνλόγον(...) επιλέγει ο ρήτωρ: «(...) αν εχασεν έναν
ήρωα, οίος ήτο ό ΗλίαςΧατζηγεώργης (...) έχει και άλλους οϊτινες θα έργασθώσιν όπως προσδώσωσιν εις αυτό τα αρχαία δριά του και την προσήκουσαν εϋκλειανκαι μεγαλείον». (...) Είτα ή συνοδεία είσήλθενεις το προαύλιον του κοιμητηρίου και μετά την νεκρώσιμον άκολουθίαν διηυθύνθη εις το
νεκροταφείον, οπού πριν ή κατατεθή ό νεκρός εις την τελευταίαν του κατοικίαν, ό Βούλγαρος αρχιερατικός επίτροπος συνεπλήρωσε τάς (...) ύβρεις,
μεθ' δ πάντες εν διαδηλώσει μετέβησαν εις τό Λιοικητήριον, οπού επανέλαβον
την περί του άπαγχονισμοϋ του μητροπολίτου Αράμας άπαίτησίν των και
εδήλωσαν άπροκαλύπτως οτχ (...) μικροί και μεγάλοι θά λάβωσι τά όπλα και
θά εκδικήσωσι μόνοι των τον γενόμενον φόνον του Ηλία ΧατζηγεώργτΡ1.
Ό 'Αλέξανδρος Αλεξανδρής θέλει τον Ηλία Χατζηγεωργήεφ δάσκαλο
αρχικά σε ελληνόφωνο σχολείο, βασιζόμενος σέ επιστολή του Χρυσοστόμου
Δράμας του μετέπειτα Σμύρνης, από 28 Ιουλίου 1906 προς τον Πατριάρχη
Ιωακείμ Γ', όπου μεταξύ άλλων διαβάζουμε: Χ'Τεώργιός τις Ίωαννίδης,
πρώην "Έλλην διδάσκαλος εκ του χωρίου Βώλακος της επαρχίας μου, άρνησίπατρης και άρνησίθρησκος περί τά τέλη του βίου του γενόμενος, και κατω
τέρω: (...) και νυν αποβιώσαντος του πατρός, ό μέν υιός Χ'Τεώργης Ηλίας
σήπεται εν ταΐς φυλακαΐς, ό δέ καβάσης του, έπ' αύτοφόρω συλληφθείς με
δύο περίστροφα (...), αλλά και σέ μεταγενέστερο της επιστολής, άχρόνιστο,
έγγραφο του ίδιου Χρυσοστόμου μέ τίτλο Παραλληλισμός δύο νέων γεγο
νότων προς παλαιότερα δύο τοιαύτα, όπου μεταξύ άλλων, επίσης, διαβάζου
με: 'Επί κεφαλής δέ των τεσσάρων τούτων οικογενειών τών βουλγαρικών
ϊσταται ή οικογένεια του Χ "Γεωργίου Ίωαννίδου, ελληνοδιδασκάλου άλλοτε,
άποστάτου νυν και άρνησιπάτριδος. Την 12/25 Μαρτίου 1907 επυροβολήθη εν
Δράμα ο υιός του Χ'Τεωργίου τούτου Ίωαννίδου και του καβάση (σωματο
φύλακας του) υπ' αγνώστων, κατ' άλλους μέν Τούρκων, κατ' άλλους (...)· αν
λοιπόν θά πρέπει νά ερμηνεύσουμε σωστά τά αναφερόμενα κυρίως στο δεύτε
ρο αυτό έγγραφο του μητροπολίτη Χρυσοστόμου, ελληνοδιδάσκαλος άλλοτε
ήταν ο Γεώργιος Ίωαννίδης, πατέρας του Ηλία, και οχι ο Ηλίας γυιός του
Χατζή Γεωργίου (-γενόμενος πιθανότατα Ηλίας Χατζηγεώργης πλέον, αντί
του Ηλίας Ίωαννίδης)53.
Ότι οι πρόκριτοι της Προσοτσάνης, οι συστήσαντες τή Φιλεκπαιδευτική
'Αδελφότητα, συντόνως αγωνίζονταν γιά τή στήριξη της παιδείας της περιο52. 'Αλεξανδρής, ο.π., σσ. 264-267.
53. O.JT., σσ. 108-109, 303, 439.
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χής, δεικνύει και ή απόφαση τους μέσα στο 1873 για την ανοικοδόμηση των
σχολείων της Κοινότητος -ζητούν μάλιστα για αυτό, με επιστολή τους, και
τήν οικονομική συνδρομή του Φιλολογικού Συλλόγου54· έτσι, στή Συνεδρίαση
ΤΟ ' τού Συλλόγου στις 18 Αύγουστου 1873, προεδρεύοντος τον κ. Ήροκλέους
Βασιάδον, άναγινώσκεται επιστολή προκρίτων Προσσοτσιάνης, δι* ής άγγέλοντες τήν προς άνοικοδόμησιν σχολείων άπόφασιν της κοινότητος εξαιτοννται τήν σννδρομήν τον Σνλλόγοιΐ5. Πιθανότατα οι δημογέροντες της Προσοτσάνης είναι αυτοί πού ενημερώνουν, βοηθούν καί συνεγείρουν προς τήν
παιδεία καί τήν ελληνική μερίδα της Κοινότητος της Πλεύνας (σημ. Πετρούσα), διότι λίγους μήνες μετά θα απευθυνθούν καί οι κάτοικοι της Πλεύνας
στον Σύλλογο της Βασιλεύουσας, ζητώντας ενίσχυση προς σνστασιν σχολείοιβ6' τήν πληροφορία έχουμε από τά Πρακτικά της Συνεδριάσεως ΤΟΑ '
της 15ης 'Οκτωβρίου 1873, δταν, προεδρεύοντος τον κ. Ήροκλέονς Βασιάδον, άναγινώσκεται επιστολή κατοίκων Πλεννης έξαιτονμένων τήν χρηματικήν τον Σνλλόγον βοήθειαν προς σνστασιν σχολείοιΡ7.
Ή βοήθεια τού Φιλολογικού Συλλόγου της Κωνσταντινουπόλεως προς τά
σχολεία της Προσοτσάνης καί τού Νευροκοπίου φαίνεται νά συνεχίζεται καί
κατά τά επόμενα χρόνια* έτσι χωρίς νά γίνεται ειδική αναφορά στην κατά
σταση της παιδείας στην Προσοτσάνη άπό τήν Εκπαιδευτική Επιτροπή πλη
ροφορούμεθα άπό τήν έκθεση της γιά τήν κατάσταση της παιδείας εν ταΐς
επαρχίαις της Όθωμανικής Αυτοκρατορίας τού σνλλογικον ετονς 1874/ 7558,
ότι ο Σύλλογος χορηγεί καί πάλι άπό τό συνολικό ποσό των προς διάθεση
1.000 λιρών γιά τά σχολεία των επαρχιών, 10 λίρες εις τά σχολεία Προ
σοτσάνης καί 20 λίρες εις τά σχολεία Νενροκοπίον (-τό συγκεκριμένο ποσό
54. ΕΦΣΚ Η ' (1873/74), Πρακτικά, σ. 296.
55. Ό.π. · ή ολοκλήρωση της ανεγέρσεως τον σχολείου φαίνεται να γίνεται τον 'Οκτώβριο
τοϋ 1879 κατά τήν περιοδεία του στην περιοχή στα πρώτα χρόνια του 20οΰ αιώνος· ο Γεώργιος
Χατζηκυριάκου βρίσκει το σχολείο παλαιό καί σαθρό, διασώζει ωστόσο, πέρα άπό το 8/στιχο
επίγραμμα, τό χαραγμένο επί μαρμάρινης τετειχισμένης πλακός καί επιγραφή πού επιβεβαιώνει
οτι τό σχολείο άνηγέρθη άπό τή Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότητα ή Ήώς, αντιγράφει: Ώκοδόμηται
τή σνντόνψ φροντίδι καί άόκνφ επιμέλεια της ενταύθα Έλλην(ικής) Φιλ(εκπαιδευτικής)
Άδελφότητος Ήώς, άρχιερατεύοντος τοϋ Σεβ(ασμιωτάτου) Μητροπολίτου Λράμας Γερμανού.
ΈνΠροσσουτσάνη 1879 Όκτ(ωβρίου) 12, βλ. Χατζηκυριάκου, cur., σ. 124.
56. ΕΦΣΚ Η ' (1873/74), Πρακτικά, σ. 209.
57. "0.π. · άπό τον Γεώργιο Χατζηκυριάκου πληροφορούμεθα ότι ή βουλγαρική σχισματική
κοινότης, στην Πλεύνα, σφετερισθεϊσα τήν τε ήμετέραν εκκλησίαν καί το σχολεϊον, ήνάγκασε
τους ομογενείς να ανεγείρουν νεαν εκκλησίαν εις το άκρον τοϋ χωρίον καί ήγόρασαν οίκίαν,
μετόχιον της Είκοσιφοινίσσης Μονής, ην εις σχολεϊον μετέβαλον, βλ. Χατζηκυριάκου, ο.π., σσ.
124-125.
58. ΕΦΣΚ θ ' (1874/75), Πρακτικά, σσ. 182-192 (τήν Επιτροπή συναπαρτίζουν οι γνωστοί
μας καί άπό άλλες «εκθέσεις» Ξ. Ζωγράφος, Β. Πυλάδης, Γ. Σοφοκλής, Ί. 'Αριστοκλής, Κ. Καραθεοδωρής, Άπ. Βαφειάδης, Κ. Καραπάνος καί ο καθηγητής εν τή Αυτοκρατορική Ιατρική
Σχολή Σπυρίδων Μαυρογένης).
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δεν εΐναι άλλο από τις 20 λίρες δια το σχολείον Νευροκόπης του Γεωργίου
Ζαρίφη) 59 . Ωστόσο, παρά τή βοήθεια του Εθνικοί) Κέντρου, οι έξαρχικοί
φαίνεται να οργιάζουν κατά το 1874/75 στην περιοχή* ή κατάσταση περιγρά
φεται με τά μελανώτερα χρώματα στην έκθεση της Εκπαιδευτικής Επιτρο
πής γιά τά σχολεία των επαρχιών του επόμενου συλλογικού έτους 1875/76,
έκθεση πού άναγινώσκεται στις 9 Μαΐου 1876 κατά τήν επέτειο εορτή του
Συλλόγου στή Συνεδρίαση ΥΟ ', προεδρεύοντος του ιατρού κ. 'Αλεξάνδρου
Πασπάτη60' επισημαίνει το μέλος τής Επιτροπής 'Οδυσσέας Ίάλεμος, ο
όποιος ήταν καί ο συντάκτης-είσηγητής τής εκθέσεως:
Ή εκπαιδευτική της Δράμας κατάστασις δυστυχώς ουδαμώς [είναι] ευχά
ριστος- ενώ δε οι πολυτλήμονες κάτοικοι της επαρχίας εκείνης υπό φανατι
κών πολεμούνται άλλοθρόων χριστιανών, εχουσι συνάμα νά παλαίσωσι καί
κατά της αδρανείας της πνευματικής αυτών αρχής, εξ ής μεγάλως παρέλυ
σαν τά εκπαιδευτήρια. Οϋτως αϊ 180 περίπου ορθόδοξοι οίκογένειαι, αί μόναι πισταί μείνασαι εις τήν "Ανατολικήν Έκκλησίαν, τών λοιπών 120 εκ τών
300 χριστιανικών άσπασθεισών τήν σχισματικήν Έξαρχίαν, εναγωνίως καί
ίδρώτι περιρρεόμεναι μόλις συντηροϋσιν εν δημοτικόν καί εν έλληνικόν σχο
λείον καί εν νηπιαγωγεΐον. Ή γενναιοδωρία του κ. Ζαρίφη καί η μικρά συν
δρομή του ημετέρου Φιλολογικού καί του εν Σέρραις Μακεδόνικου Συλλόγου
άνεκούφισαν όπωσοϋν τους καρτερικούς εκείνους ομοεθνείς· αλλά η πάλη
αυτών διηνεκής, καί δέν θ' άντισταθώσι κατ' αυτής επιτυχώς ή διαρκέστερον
απολαύοντες έξωθεν μέσων καί πόρων. Περί τά 70 άρρενα διδάσκονται εν
τοις δυσί σχολείοις, δι' α δαπανώσι 12.500 γρόσια ενιαυσίως. Έκ Πρωσοτσιάνης, αξιόλογου κωμοπόλεως Αράμας, πληροφορούμεθα οτι ή Φιλεκπαι
δευτική Αδελφότης Ήώς, εξακολουθεί ύποστηρίζουσα τά εκεί εθνικά κατα
στήματα λυσσωδώς πολεμούμενα υπό τών σχισματικών1.
Ώς αιτία τής πτώσεως καί τής παραλύσεως τής παιδείας, άλλα καί τής
αθρόας προσχωρήσεως τών κατοίκων τής Δράμας καί τής περιοχής της στην
έξαρχική βουλγαρική Εκκλησία, οι άνθρωποι τού Συλλόγου στή Βασιλεύουσα
καταγράφουν τήν αδράνεια τής πνευματικής αρχής τών ορθοδόξων τής
Δράμας, στην οποία καί επιρρίπτουν κάθε ευθύνη* στά χρόνια στά όποια
59. Ό.π., σσ. 184, 192 (τις πληροφορίες για τήν κατάσταση τής παιδείας στα σχολεία τής
περιοχής Δράμας δίδει ο εν Σέρραις Μακεδόνικος Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, μάλιστα στή
Συνεδρίαση ΥΔ'τοϋ Συλλόγου στις 16 Σεπτεμβρίου 1874, προεδρεύοντος τον κ. Καλλιάδου,
άναγινώσκεται επιστολή τον ώς άνω Συλλόγου, δι' ής άγγέλλει τήν σύστασιν Φιλεκπαιδευτικής
Άδελφότητος εν Δράμα), καί σ. 258.
60. ΕΦΣΚ Γ (1875/76), Πρακτικά, σσ. 180-200 (τήν επιτροπή συναποτελοϋσαν οι γνωστοί
μας ήδη Ήρ. Βασιάδης, Σπ. Μαυρογένης, Β. Πυλάδης καί οι Κωνσταντίνος Άνθόπουλος, μέλος
του 'Ανωτάτου Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης, 'Οδυσσέας Ίάλεμος, δημοσιογράφος, θεμιστο κλής Χριστοφορίδης, υπάλληλος τής Όθωμανικής Κυβερνήσεως).
61. Ό,πι,σ. 189.

Ή παιδεία στην 'Ανατολική Μακεδονία

257

άναφερόμασθε και ειδικότερα από το 1872 ώς το 1879, ή εν Δράμα πνευ
ματική αρχή εκπροσωπείται από τον μητροπολίτη Ίωαννίκιο 62 , ιεράρχη πού
δεν φαίνεται να υπερασπίσθηκε σθεναρά, τουλάχιστον στο πρώτο και μεγα
λύτερο μέρος της αρχιερατείας του τά δίκαια του Ελληνισμού και τού Εθνι
κού Κέντρου στην περιοχή63.
Οι οχι και τόσο κολακευτικές θέσεις των ανθρώπων τού Συλλόγου για τον
από 'Αγκύρας Ίωαννίκιο, μητροπολίτη Δράμας, έρχονται να επιβεβαιωθούν
από τον Ευάγγελο Στράτη, ο τελευταίος σέ μια εν Ροδολείβει λειτουργίαν,
παρόντος τού Ίωαννικίου, έγινε μάρτυς δριμύτατων επιτιμήσεων αυτού από
της χρυσής πύλης προς τον επ' αμβωνος κηρύττοντα μακαρίτην ημών καθηγητήν Γ. Κωνσταντινίδην Σερραϊον, διότι κατά το κήρυγμα αρθείς μετάρσιος
είς τους ουρανούς των εθνικών Ιδεωδών ό ενθουσιώδης εκείνος λειτουργός
της παιδείας εκάλλυνε τον λόγον αύτοϋ δια λημμάτων εκ της ενδόξου ιστο
ρίας του ίεροϋ αγώνος του 1821. Aia τών τουρκιστί εξακοντιθεισών από της
σεμνότατης ταύτης θέσεως απαγορευτικών διαταγών προς τον κατάπληκτον
σκαπανέα του εθνικού φρονήματος (Σούζ-σούζ, μπράκ-μπράκ, ΐν άσιαά -Σιώπα-σιώπα, άφησε τα-άφησέ τα, κατέβα κάτω) διέκοψε και κατεβίβασεν από
του αμβωνος τον εθνικόν κήρυκα της ημέρας εκείνης ο γηραιός Ίωαννίκιος
(...)64· 'Από πατριαρχικά έγγραφα, επίσης, πού εσχάτως εξέδωσε ο λόγιος
μητροπολίτης Δράμας Διονύσιος, αποδεικνύεται ότι ο Ίωαννίκιος, στην αρχή
της αρχιερατείας του τουλάχιστον, δέν ενδιαφερόταν ούτε γιά τήν απόκρουση
τών σχισματικών, ούτε γιά τή στήριξη τών συμφερόντων τών ορθοδόξων τού
ποιμνίου του* διαβάζουμε, λ.χ., σέ έγγραφο, από 28 Ιουνίου 1873, πού τού
απέστειλε ο Πατριάρχης "Ανθιμος: περικλείομεν εν τή παρούση (...) αντίγραφον αναφοράς (...) του (...) Στέργιου Ζώγκα εκτιθεμένου τήν ην υπέστη
άδικίαν ύπό της αυτόθι πολιτικής εξουσίας. Επειδή δέ ή Ίερότης της ού
μόνον ου παρέσχεν αϋτώ ώς λέγει τήν προσήκουσαν αρχιερατικήν ύποστήρηξιν, αλλά και συνεμερίσατο τήν εγερθεϊσαν κατ' αύτοϋ καταφοράν (...)
προτρεπόμεθα τήν αυτής Ιερότητα, όπως (...) ειδοποιούσα και προς τήν Έκκλησίαν τάς επί τού προκειμένου αρχιερατικός αυτής ενεργείας προς γνώσιν
ημών, ή σέ άλλο έγγραφο από 12 Ιανουαρίου 1874 τού Πατριάρχη Ιωακείμ:
"Έμαθεν ή Εκκλησία οτι τινά τών μερών της επαρχίας της και μάλιστα τά
κεντρικώτερα στερούνται αρχιερατικού επιτρόπου της και ώς εκ τούτου πολλαχώς κακουχοϋνται οι χριστιανοί υπό τών σχισματικών, μηδένα έχοντες τον
62. Διονύσιος Κυράτσος, μτρπ. Δράμας, Ιστορία της Ιεράς μητροπόλεως Αράμας από τις
απαρχές μέχρι σήμερα, Δράμα 1995, σσ. 92-93.
63. O.JT. (ο Ίωαννίκιος ίεράρχευσε στη Δράμα από τον Μάϊο του 1872 ώς το 1879).
64. Ευ. Στράτη, Ή Δράμα και ή Λραβήσκος - Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, Σέρραι
1924, σ. 39.
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προστατεύσοντα αυτούς (...) έντελλόμεθα και προτρέπομεν τήν αυτής Ιερό
τητα, όπως σπεύση άνευ αναβολής iva εκλέξη και διορίση έκασταχοϋ αρχιε
ρατικούς επιτρόπους της (...) ϊνα προστατεύωσι δραστηρίως τα συμφέροντα
των (...) χριστιανών (...) Άπεκδεχόμεθα δέ ϊνα όσον τάχος συμμορφωθεΐσα
(...) πληροφόρηση ημάς τάςπερί του αντικειμένου τούτου ενεργείας της?5.
Τα χρόνια τα όποια θα ακολουθήσουν θα σημαδευθούν από την έξαρση
τοϋ πανσλαβισμού ώς και το 1878/79 με τη νίκη των ρωσικών δυνάμεων, τη
Συνθήκη του Άγιου Στεφάνου και την προσπάθεια των Βουλγάρων νά απο
κτήσουν πλέον διέξοδο προς το Αιγαίο66. Ή Φιλεκπαιδευτική "Αδελφότης ή
Ήώς και οι πρόκριτοι της Προσοτσάνης φαίνεται νά διαδραματίζουν σημα
ντικό ρόλο στην αποτροπή της προσπάθειας των σχισματικών Βουλγάρων,
και τών Όθωμανών για δικούς τους λόγους νά χρησιμοποιήσουν μιά γνωστή
τακτική σε ανελεύθερα καθεστώτα, ή και σε ανελεύθερες σήμερα οργανώσεις
και κόμματα, συγκεντρώνοντας με εκβιασμό υπογραφές κατοίκων ύποστηρίζουσες τις θέσεις τους67. Τότε φαίνεται ότι σφυρηλατήθηκαν έτι περαιτέρω οι
δεσμοί μεταξύ της Άδελφότητος ή Ήώς, και τών προκρίτων της Προσοτσά
νης με τό Εθνικό Κέντρο, έτσι, όταν, προκειμένου νά συντεθεί ή έκθεση της
Εκπαιδευτικής Επιτροπής γιά τό συλλογικό έτος 1878/79 απεσταλμένοι τοϋ
Φιλολογικού Συλλόγου θά βρεθούν από τήν Κωνσταντινούπολη στην περιοχή
της 'Ανατολικής Μακεδονίας, θεώρησαν σκόπιμο και σωστό νά επισκεφθούν
τήν Προσοτσάνη και νά ασπασθούν τήν Ήώ6Η- οι σχετικές πληροφορίες
καταγράφονται στην έκθεση τής Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί τής κατα
στάσεως τής παιδείας εν ταΐς επαρχίαις τής "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέ
εισηγητή τον καθηγητή Θεόδωρο Σαλτέλη, ή οποία άνεγνώσθη στην επέτειο
εορτή τον Συλλόγου στις 6 Μαΐου 1879:
Έκ Δοξάτου (...) έκδραμόντες εις τήν παρά τάς υπώρειας αυτού κειμένην κωμόπολιν Πρωσσοτσιάνην, χαιρετίσωμεν τήν Φιλεκπαιδευτικήν Άδελφότητα Ήώς, ήτις εν τή πατριωτική αυτής πορεία πολλά παραμπεσόντα προ
σκόμματα εκποδών ποιησαμένη κατώρθωσε, τό δή λεγόμενον δια τών οδό
ντων, νά συντήρηση τά εν τή κωμοπόλει δύο σχολεία, τό δημοτικόν δηλονότι
και τό έλληνικόν, εις α υπέρ τους 80 παίδες φοιτώσι, παραμυθησώμεθα δέ
αυτήν θρηνούσαν τήν ελλειψιν παρθεναγωγείου, και συνενώσωμεν μέν μετ"
65. Διονύσιος Κυράτσος, μτρπ. Δράμας, Συμβολή στην ιστορία της ιεράς μητροπόλεως
Λράμας (μέ βάση πατριαρχικά έγγραφα, 1608-931), Δράμα 1998, σσ. 118-119.
66. Γενικά, γιά τή Συνθήκη τοϋ Άγιου Στεφάνου και ο,τι ακολούθησε, βλ. W. Ν. Medlicott,
The Congress of Berlin and after, Aovòivo 1938, και ειδικότερα Ev. Kofos, Greece and Eastern
Crisis, 1875-1878, Θεσσαλονίκη 1975, όπως και D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia,
1879-1913, Θεσσαλονίκη 21993, σσ. 26-34.
67. Δ. Κυράτσος, μτρπ. Δράμας, Ιστορία τής ιεράς μητροπόλεως Λράμας, δ.π., σ. 159.
68.ΕΦΣΚ ΙΓ' (1878/79), Πρακτικά, σ. 111.
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αυτής τάς προς τον Σύλλογον ικεσίας ημών, όπως και αυτήν συνδράμη προς
ϊδρυσιν τοιούτου και υπέρ των αδελφών τών εν Πλεύνη, Βουναλάκκω, Γορνίτσγι69 και τοις άλλοις πέριξ χωρίοις, οϊτινες δια την παντελή ελλει\\)ΐν
σχολείων κινδυνεύουσι ν' άπαλλοτριωθώσι του Ελληνισμού, σπεύσωμεν δε
και ημείς τους ασθενέστερους αυτών συμπαραμυθούμενοι συνενθαρρύνοντες
και εις χρηστήν συμπροτρέποντες ελπίδα, ϊνα μη, υπό τών αλλοφύλων πιε
ζόμενοι και απειλούμενοι, άπογνόντες αϋτομολήσωσι προς τους πολεμίους,
όπερ μικρού δείν έγένετο, ει μή ή Ήώς έφθη κωλύσασα. Τήν δ ' Ήώ άσπασάμενοι και τήν προς εσπέραν τραπόμενοι όδον είσέλθωμεν εις τήν τών Σερ
ραίων πόλιν. Εις τήν μητρόπολιν άφιππεύσαντες (.. .) 7 0 .
Ή συγκεκριμένη περιοδεία μελών του Φιλολογικοί) Συλλόγου της Βασι
λεύουσας στα σχολεία καί στίς αδελφότητες τών ελληνικών κοινοτήτων τών
επαρχιών του Όθωμανικοϋ κράτους σε Ευρώπη καί 'Ασία, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ώς μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία, τό κύκνειο άσμα του Συλλόγου
στον χώρο της οικονομικής στηρίξεως τών ελληνικών κοινοτήτων ο Φιλολο
γικός Σύλλογος, πατήρ Συλλόγων καί 'Αδελφοτήτων καί ίθύντωρ τής παρ'
ήμϊν εκπαιδεύσεως, από τό 1879/80 θα στρέψει πια τό ενδιαφέρον του εις τε
τον έπιστημονικόν αύτοϋ σκοπον καί εις τήν σύντονον μέριμναν περί διαφό
ρων εκπαιδευτικών ζητημάτων71, αυτή ήταν ή συνέπεια τής προς τον Σύλλογο
καθυστερήσεως τών δωρεών πλουσίων εμπόρων καί τραπεζιτών, άλλα καί
τής ιδρύσεως άλλων Φιλεκπαιδευτικών Σωματείων στην Κωνσταντινούπολη,
τής Φιλεκπαιδευτικής καί Φιλανθρωπικής Άδελφότητος 'Αγαπάτε αλλήλους,
λ.χ., ή οποία συνεκέντρωσε τάς υπέρ τών άπορων σχολείων χρηματικός τών
αρμοδίων χορηγίας72. Άπό τό τέλος, ωστόσο τής δεκαετίας του 1870, ενόψει
κυρίως τής Συνθήκης του 'Αγίου Στεφάνου, αρχίζει καί κινείται συντονισμένα
στον χώρο του υπόδουλου Ελληνισμού, στον Βορρά, καί ή πρωτεύουσα του
ελεύθερου Ελληνικού κράτους* από τις 25 Μαρτίου ώς τις 9 "Απριλίου του
1879 θά πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του έν Αθήναις
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός καί ψυχή τής κινήσεως τον Σύλλογο προς
Αιάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων, συνάντηση τών συλλόγων καί
αδελφοτήτων άπό τήν ελεύθερη καί υπόδουλη Ελλάδα73, απόσταγμα δε τών
69. Πρόκειται για τα σημερινά χωριά τής περιοχής, Πετρούσα, Βώλακας καί Καλή Βρύση.
70. ΕΦΣΚ ΙΓ' (1878/79), Πρακτικά, σ. 111 (τήν Επιτροπή συναποτελοΰσαν οι γνωστοί Ήρ.
Βασιάοης, Κ. Καλλιάοης καί οι Χρήστος Χατζηχρήστος, διδάκτωρ της φιλοσοφίας, 'Απόστολος
Λιούμας, καθηγητής, 'Αθανάσιος Θεοδωρίδης, σχολάρχης εν Ταταούλοις, Θεόδωρος Σαλτέλης,
καθηγητής, Κ. Γεωργαλάς, διδάσκαλος).
71. Χρ. Πανταζίδης, «Βραχεία εκθεσις τής παιδευτικής δράσεως τον εν Κωνσταντινουπόλει
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1861-1904)», ΗΕΦΚ (1905)124.
72. Ό.π.
73. Κ. Βοβολίνης, Το χρονικον τον «Παρνασσού» (1865-1950), 'Αθήναι 1951, σσ. 125-135,
(υπεύθυνοι γιά τή σύγκληση του Συνεδρίου ορίσθηκαν οι Ίω. Βάμβας, Τ. 'Αργυρόπουλος, Μ. Π.
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αποφάσεων του συγκεκριμένου συνεδρίου 63 συλλόγων και αδελφοτήτων ήταν
ή δια της διαδόσεως της ελληνικής παιδεύσεως καί αγωγής άναζωπύρωσις
τον εθνικού αισθήματος και ή άμυνα δια τον μέσον τούτον κατά των
έπιβονλενομένων το ήμέτερον έθνος14. Άπό τη συγκεκριμένη κίνηση δεν θα
μπορούσε ασφαλώς να λείψει ή Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότης ή Ήώςχτ\ς Προσοτσάνης πού θα αναγορευθεί σε μια από τις πρωτοπόρες κινήσεις διατηρή
σεως του Ελληνισμού στον χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, τήν 'Αδελ
φότητα θά εκπροσωπήσει στή συνάντηση τών Αθηνών ο πρόεδρος της, για
τρός της Προσοτσάνης, Νικόλαος Λιάμης καί δύο φυσιογνωμίες τών ελληνι
κών γραμμάτων της εποχής, ο Ιωάννης Καλοστύπης και ο Νικόλαος Φι
λιππίδης 75, από τήν άνοιξη, λοιπόν, τού 1879 φαίνεται νά σφυρηλατούνται
καί νά δοκιμάζονται οι σχέσεις τών προκρίτων της Προσοτσάνης με έναν
παλαιό από τό 1876 ήδη γνώριμο, τον Νικόλαο Φιλιππίδη 76 , ο οποίος σε
συνεργασία με τον πρόεδρο τότε τού Σνλλόγον προς Διάδοσιν τών Ελλη
νικών Γραμμάτων Νικόλαο Μαυροκορδάτο, Υπουργό Εκκλησιαστικών καί
Λάμπρος, Μ. Ναύτης, Σ. Π. Λάμπρος, Ν. Φιλιππίδης καί Έμ. Δραγούμης).
74. Χρ. Τσώτσης, Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότης καί το Γυμνάσιον Τσοτνλίον,
Θεσσαλονίκη 1971, σ. 102, πρβλ καί Χιόνης, б.лг., σ. 64.
75. Βοβολίνης, ο.π., σ. 127· ο Ιωάννης Καλοστύπης δεν είναι άλλος άπο τον γνωστό κα θηγητή σέ διάφορα σχολεία της Μακεδονίας, βαθύ γνώστη τοϋ μακεδόνικου χώρου, ο όποιος θά
εκδώσει λίγα χρόνια αργότερα, τό 1886, περίφημη εργασία με τίτλο: Μακεδονία, ήτοι μελέτη
οικονομική, γεωγραφική, ιστορική καί εθνολογική της Μακεδονίας (βλ. σχετικώς ανωτέρω),
πρβλ. Αλεξανδρής, ο.π., σ. XXXI. Οι δημογέροντες της Προσοτσάνης τον γνωρίζουν πιθανότατα
άπό τά χρόνια πού διετέλεσε γυμνασιαρχεύων στην Σχολή Σερρών, κατά τον Β. Τζανακάρη άπό το
1874(;) μέχρι τον Φεβρουάριο τοϋ 1878, οπότε καί αναγκάσθηκε νά φύγει νύχτα καταδιωκόμενος άπό τους Τούρκους για νά καταλήξει στην Αθήνα, ϊσως μέσφ της Μακεδόνικης Φιλεκ
παιδευτικής Άδελφότητος Σερρών. Ό Ί. Καλοστύπης εΐχε γεννηθεί στά Δολιανά της Κυνουρίας
τό 1851, άρα τό 1879 ήταν νεώτατος, μόνο 28 ετών ενδεικτικό, λοιπόν, τοϋ εθνικού φρονήματος
άπό τό όποιο διαπνέονται οι δημογέροντες της Προσοτσάνης, εΐναι ότι μαζί μέ τον πρόεδρο της
Άδελφότητος ή Ήώς, Ν. Λιάμη, ορίζουν εκπροσώπους τους στο «Συνέδριο» δύο κατ' εξοχή
εθνοαποστόλους δασκάλους, κήρυκες της επαναστάσεως στην Μακεδονία, τους Ν. Φιλιππίδη καί
Ί. Καλοστύπη, γιά τον Ιωάννη Καλοστύπη βλ. Ι. Βασδραβέλλης, «Έν χειρόγραφον τοϋ γυμνα
σιάρχου Σερρών Καλοστύπη περί Μακεδονίας», Σερραϊκά Χρονικά 5 (1970) 235-240· Ι. Νοτάρη, «Λίγα λόγια γιά τον Καλοστύπη», Σερραϊκά Χρονικά 5 (1970) 803-805* Β. Τζανακάρης,
Εικονογραφημένη ιστορία τών Σερρών, Σέρρες 1995, τ. Β', σ. 69 (ο ίδιος άλλου, τ. Α', σ. 66,
θέλει γυμνασιάρχης στο γυμνάσιο Σερρών [τό] 1875-1880 [νά] τοποθετείται ο Ιωάννης Κάλο στύπης), όπως καί τήν Εισαγωγή τοϋ Θ. Πυλαρινοϋ στό: Καλοστύπης, ο.π., σσ. 18-34.
76. Κατά τό 1876, όπως σημειώσαμε ήδη, φαίνεται νά πέρασε καί άπό τήν Προσοτσάνη,
περιοδεύοντας στην περιοχή, ο Ν. Φιλιππίδης, πρβλ. Ν. Φιλιππίδης, ο.π., σ. 127· δεδομένων τών
στενών σχέσεων τοϋ Ν. Φιλιππίδη μέ τον Σύλλογο προς Αιάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων,
αξίζει νά σημειώσουμε ότι ή Προσοτσάνη καί ο Σύλλογος Ήώς καταγράφεται περί τό 1879
μεταξύ τών κοινοτήτων εις ας απεστάλησαν βιβλία άχρι τοϋδε, δεν καταγράφεται ωστόσο μεταξύ
τών κοινοτήτων τίς όποιες ο ανωτέρω YvXXoyoç της 'Αθήνας συντρέχει εις τήν δαπάνην της
συντηρήσεως τών (...) σχολείων τους, πρβλ. Ό έν Αθήναις Σύλλογος προς Αιάδοσιν τών Ελ
ληνικών Γραμμάτων: Ή δράσις τοϋ Συλλόγου κατά τήν Έκατονταετίαν 1869-1969, 'Αθήναι
1970, σ. 85 (καί 84-86).
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Δημοσίας Εκπαιδεύσεως77, τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί για δύο χρόνια στην
Καβάλα από το καλοκαίρι τοϋ 1879 ώς το καλοκαίρι τοϋ 1881, όταν και άνεχώρησε για τη Γερμανία78, ώς διευθυντής του Κεντρικού Γυμνασίου και επι
θεωρητής και επόπτης των σχολείων των πέριξ επαρχιών, στην ουσία όμως
με στόχο να καταστήσει τήν Καβάλα κέντρον ενεργείας ôC δλην τήν βορειοανατολικήν Μακεδονίαν και τήν δυτικήν Θράκην79. 'Απόδειξη των στενών
σχέσεων πού φαίνεται νά καλλιεργήθηκαν μεταξύ τών προκρίτων της Προσοτσάνης και του απεσταλμένου στην περιοχή του Συλλόγου προς Λιάδοσιν τών
Ελληνικών Γραμμάτων κατά τό 1879/80, απόρροια άλλωστε και τών κοινών
στόχων, ιδεών και αγώνων, είναι δτι όλοι σχεδόν οι δημογέροντες της Κοινό
τητος θά εγγραφούν συνδρομητές σέ βιβλίο του Νικολάου Φιλιππίδη, πού θά
άφορα στην επανάσταση της Νάουσας και τό οποίο θά εκδοθεί στο 188180·
διαβάζουμε, στο τέλος τού βιβλίου, στον κατάλογο τών συνδρομητών, τους Γ
Άστεριάδη, ελληνοδιδάσκαλο), Χρ. Χ. Βουλτσιάνο, Ν. Αιάμη, Ιατρό (2 αντί
τυπα), Γεώργιο Βουλτσιάνο (5 αντίτυπα)*1, 'Αθανάσιο Νικολάου (2 αντίτυ
πα), Χρ. Ι. Γόττα (2 αντίτυπα), Ευάγγελο Αγγέλου (2 αντίτυπα), Χριστόδ.
Γεωργιάδη, διδ(άσκαλο), Γεώρ. Α. Ταΐου, Κ. Κωνσταντίνου, ιατρό, Ν. Α.
Στεργιάδη, Ίωάνη Ζιόγα, Άγγελο Σεσκλιώτη, Κωνσταντ. Ζιόγα, Οικονόμο
Παπαϊωάννη82. Ό ρόλος πού φαίνεται νά διαδραματίζει πλέον ή Καβάλα
και ο εκεί απεσταλμένος της 'Αθήνας και τού Νικολάου Μαυροκορδάτου, Νι
κόλαος Φιλιππίδης, στά εκπαιδευτικά, και οχι μόνο, πράγματα της περιοχής,
αποδεικνύεται και από τό δτι ο τελευταίος θά προσκληθεί νά επισκεφθεί όλες
τίς τοπικές Φιλεκπαιδευτικές Αδελφότητες· ή Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης
Φίλιπποι, λ.χ., τού Δοξάτου τον προσκαλεί στις 26 Ιουνίου 1880 νά τιμήσει
77. Χιόνης, ο.π., σ. 41, σημ. 76* πρόχειρα πρβλ. και Άλκ. Προβατάς, «Πολιτική ιστορία της
Ελλάδος (1821-1980)», Νομοθετικά και Εκτελεστικά Σώματα, 'Αθήναι 1980, σ. 335.
78. Χιόνης, ο.π., σσ. 41-67.
79. Ό.π.,σ.42.
80. Ν. Γ. Φιλιππίδης, Ό ιερός τον 1821 ελληνικός άγων: Ή έπανάστασις και καταστροφή
της Ναούσης, Ιστορική πραγματεία άναγνωσθεΐσα εν τω Φιλολογικό) Συλλόγω «Παρνασσώ» τη
27 'Απριλίου 1879, Αθήνησι, Τύποις Αδελφών Βαρβαρήγου, 1881.
81. Τό όνομα «Βούλτσιος» και « Βουλτσηάνος» άπαντα στην περιοχή ήδη από τίς αρχές
ακόμη τοϋ Που αιώνος· λ.χ., σέ έγγγραφο του 1608 της μητροπόλεως Σερρών, πού άφορα στα
σκεύη του Ταξιάρχου και μούλκια, καταγράφεται κάποιος f Γιώρ(γος) Βουλτσηάνου, ενώ λίγο
αργότερα τό 1650 σέ άλλο έγγραφο πού άφορα στην πτώχευση τοϋ μοναστηρίου του Τιμίου
Προδρόμου, καταγράφεται κάποιος Βούλτσιος ανυφαντής, βλ. P. Odorico, Mémoire d'une voix
perdue: Le cartulaire de la métropole de Serrés (17e-19e siècles), Paris 1994, σσ. 35, 88 (μέ
αναφορές σέ βιβλιογραφία αποδεκτή μόνο άπό τη βουλγαρική πλευρά).
82. Ό.π., σ. 92· όπως διαβάζουμε σέ έμπροσθόφυλλο, ενδεικτικό τών έθνοαποστολικών
ιδεών τοϋ Ν. Φιλιππίδη, τό βιβλίο ανατίθεται: Τη ιερά μνήμη/ τών άοιδίμων ιδρυτών της εν
Βιτωλίοις/ Ελληνικής Λέσχης/ Μηνά Βήστα, Νικολάου Ζούγιου/ και/ 'Αναστασίου Βαφειάδου/
της φιλόμουσου, φιλοπάτριδος και φιλελευθέρου/ ταύτης τριανδρίας,/ επί ταϊς χρησταις έλπίσι
της ταχείας εκπληρώσεως/ τοϋ μεγαλεπιβόλου υπέρ πατρίδος σχεδίου των.
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μέ τήν παρουσία του τις προφορικές εξετάσεις τον παρθεναγωγείον της κοι
νότητος83, ενώ και ή 'Αδελφότης ή Ήώς της Προσοτσάνης, λίγο αργότερα,
στις 3 Αύγουστου 1880, ενόψει του νέου σχολικού έτους, μέ έγγραφο της το
οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της Άδελφότητος Νικόλαο Λιάμη και
τον γραμματέα "Αγγελο Σεσκλιώτη, σπεύδει να εκφράσει στον Νικόλαο
Φιλιππίδη την ευγνωμοσύνη της για την διάδοση των φώτων στις επαρχίες
Αράμας, Ζίχνης και ΝενροκοπίοιΡ4 και μαζί την ίδιαιτέραν εύγνωμοσύνην
πάντων των γονέων, ών τά τέκνα εκπαιδεύονται εν Καβάλλα. 'Ήδη παιδιά
άπό την Προσοτσάνη, από τό σχολικό έτος 1879/80, τουλάχιστον, φαίνεται νά
στέλλονται και νά φοιτούν στο γυμνάσιο της Καβάλας κοντά στον Νικόλαο
Φιλιππίδη, όπως διαβάζουμε στην επιστολή της Άδελφότητος:
Έλλόγιμε και φιλογενέστατε άνερ,
Έπί τη προσεγγίσει της ενάρξεως του σχολειακοϋ έτους 1880-81 άσμενος
δράττεται της ευκαιρίας η ημετέρα Φιλεκπαιδευτική αδελφότης ή «Ήώς»,
όπως, ένθεν μέν έκφραση ύμίν τάς θερμάς ευχαριστίας και την εϋγνωμοσύνην της δια τάς ακατάβλητους ενεργείας και προσπάθειας, ας άπό πολλού
ήδη καταβάλλετε υπέρ της διαδόσεως των φώτων και ανά τάς επαρχίας
Αράμας, Ζίχνης και Νευροκοπίου, εκατέρωθεν δέ παρακάλεση υμάς, όπως
δια των υμετέρων και πάλιν ενεργειών και συστάσεων άποσταλή εγκαίρως τό
άναγκαΐον δια τήν πολυειδώς καταπολεμουμένην επαρχίαν ημών προσωπικόν τών διδασκάλων και διδασκαλισσών.
Αιαβιβάζοντες ο' ύμίν και τήν Ιδιαιτέραν εύγνωμοσύνην πάντων τών γο
νέων, ών τά τέκνα εκπαιδεύονται εν Καβάλλα υπό τήν πεφωτισμένην διεύθυνσιν υμών, διατελοϋμεν μετά της εξόχου προς υμάς ύπολήψεως και αγά
πης.
Έν Πρωσσοτσιάνη τη 3 Αυγούστου 1880
Τ.Σ.
Ό Πρόεδρος

Ό Γραμματεύς

Ν. ΛΙΑΜΗΣ

ΑΓΓ. Γ. ΣΕΣΚΑΙΩΤΗΣ

(Ίστρος)

(Ελληνοδιδάσκαλος)

(Τω ελλογίμω και φιλογενεστάτω κ. Ν. Φιλιππίδη, γυμνασιάρχη κ.τ.λ.
Εις Καβάλλαν)85
'Ανάλογη επιστολή, χαρακτηριστική της ύπολήψεως πού έτρεφαν οι πρό83. Β. 'Αντωνιάδης, Αίγλη έν ζόφφ, ήτοι το μαρτυρολόγιον τών δύο συγκεκριμένων
εθνομαρτύρων Φιλιππίδον και Πασχίδου, Τεργέστη 1900, τ. Α', σ. 194 (πρβλ. και Χιόνης, O.K., σ.
61).
84. 'Αντωνιάδης, ож, σ. 199.
85. OJT.,00.

198-199.
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κριτοι της Προσοτσάνης [εις τάς] ελληνοπρεπείς (...) ενεργείας υπέρ εξα
πλώσεως τοϋ ελληνικού πολιτισμού και κατά την καθ' ημάς βορειοανατολικών
Μακεδονίαν του Νικολάου Φιλιππίδη, αποστέλλει δύο μήνες πρίν, με τη λήξη
τοϋ σχολικού έτους 1879/80 στίς 30 Ιουνίου 1880 και ο δάσκαλος των σχο
λείων της Προσοτσάνης Γεώργιος Άστεριάδης86, ο οποίος γράφει προς τον
Φιλιππίδη:
Έλλόγιμε Κύριε,
Τάς καταβαλλομένας ελληνοπρεπείς υμών ενεργείας ύπερ της εξαπλώ
σεως τοϋ ελληνικού πολιτισμού και κατά την καθ' ημάς βορειοανατολικών
Μακεδονίαν μετά πλείστης όσης άγαλλιάσεως έχαιρέτισαν αί επαρχίαι Αράμας και Ζίχνης, εν αίς από ετών ήδη πολλών τα ελληνικά γράμματα υπηρε
τώ κατά τάς ασθενείς μου δυνάμεις. Τό διαμέρισμα τούτο πράγματι προ
πολλού είχε μεγίστην ανάγκην Κέντρου, δυναμένου ν' άντιπαλέση τελεσφόρως κατά ποικίλων ενεργειών τών διαφόρων προπαγανδών και ανταποκριθεί
εις τάς προσδοκίας τοϋ έθνους. Ή Καβάλα, λοιπόν, ήτις είχε τό μέγα και
αγαθόν συνάντημα της μεγάλης και αγαθής μοίρας τοϋ νά καταστή αύτη ως
τοιούτον Κέντρον και πηγή, εκ τοϋ διαυγούς και άγλαοϋ της οποίας ύδατος
ν' άντλώσι οι διψώντες, θά ομόλογη χάριτας εις αιώνας αιώνων φυσικφ τω
λόγω πρώτον μεν τη υμετέρα έλλογιμότητι, ήτις μεθ' έλληνικωτάτης και πατριωτικωτάτης αϋταπαρνήσεως άγωνισαμένη έθεσε τάς βάσεις τοϋ όλου οικο
δομήματος, είτα δέ και τοις αυτόθι μεθ' υμών φιλοτίμως έργαζομένοις, εις
ους οφείλεται τιμή και δόξα.
Παρακαλών υμάς, ϊνα δεχθήτε την εκφρασιν τοϋ απείρου προς υμάς σε
βασμού,
Έν Πρωσσοτσιάνη τη 30 Ιουνίου 1880
Πρόθυμος
Γ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

Υ.Γ. 'Ακούω μετ' εύχαριστήσεώς μου πολλής τάς τοϋ έλλογίμου κ. Πασχίδου ενεργείας και τήν μεγάλην αυτού επίδρασιν επί τών αυτόθι πνευμά
των συγχαίρων όθεν αϋτώ παρακαλώ υμάς, ϊνα ιδιαιτέρως είπήτε τά δέοντα.
(Προς τον άξιότιμον κύριον Ν. Φιλιππίδην, διευθυντήν τών Έλλ.
Εκπαιδευτηρίων κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Εις Καβάλλανψ1
86. Ό,π.,σσ. 196-197.
87. Юж (ή επιστολή με μικρές διαφοροποιήσεις και χωρίς το υστερόγραφο εκδίδεται και
άπό τον Κ. Χιόνη, ο.π., σσ. 61-62)· οι συγκεκριμένες επιστολές τών εκ Προσοτσάνης Νικολάου
Λιάμη και Γεωργίου Αστεριάδη μαζί μέ αρκετές άλλες θά χρησιμοποιηθούν γιά νά στοι χειοθετηθεΐ αργότερα από τις τουρκικές αρχές, κατηγορία γιά αντεθνική δράση, εναντίον τοϋ Ν.
Φιλιππίδη, ο όποιος θά συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη τον Μάϊο τοϋ 1888 και θά εγκλει
σθεί σέ διάφορες φυλακές τοϋ Όθωμανικοΰ κράτους, βλ. 'Αντωνιάδης, ο.π., σσ. 64-265.
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Βρισκόμασθε πια ενώπιον ζυμώσεων και κινήσεων, στην περιοχή της
Προσοτσάνης, πού προαναγγέλουν αυτό πού θα ακολουθήσει, τον Μακεδό
νικο 'Αγώνα και τήν ενσωμάτωση της περιοχής στον εθνικό κορμό -γεγονότα
τα οποία αναμένουν τον ερευνητή να τα αναδείξει.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

SUMMARY
G. Κ. Papazoglou, Das Erziehungswesen in Ost Mazedonien - Der
«Griechische Philologische Verein» von Konstantinopel und die Bruderschaft
«los» von Prosotsani (1870-1880).
In der vorliegenden Abhandlung, werden Informationen über das
Erziehungswesen in Prosotsani gegeben, hauptsächlich anhand der KonferenzProtokolle von 1870-1880 des «Griechischen Philologischen Vereins» von
Konstantinopel, sowie auch Informationen über das Erziehungswesen in
Prosotsani, über die dortige Funktion der Schulen, über die Finanzierung der
Schulen von Stiftungen in Konstantinopel oder aber auch von den Bankiers wie
Zarifis oder auch Negropontis. Gleichzeitig wird die Gründung und Funktion
der Bruderschaft «los» Prosotsanis geprüft. Es werden Informationen über die
Wegbereiter der Bewegung gegeben, sowie auch über die Lehrkräfte der
Schulen in Prosotsani. Die Verhältnisse der Bruderschaft mit dem Athener
Verein für die Verbreitung der Griechischen Bildung werden überprüft, sowie
auch die Beziehungen der Vornehmen in Prosotsani mit den zwei geistlichen
und nationalen Zentren derer Zeit: Konstantinopel und Athen. Natürlich
werden auch die Versuche der Exarchen / sich den Bulgaren unterordneten in
Prosotsani und besonders der Familie Chatzigeorgi, sich in der Region zu
behaupten, durchsucht.
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