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«ΕΙΣ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΟΠΟΥ ΜΕ ΕΦΕΡΕ 
Η ΒΡΑΔΥΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ»: 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

Το ζήτημα των οικονομικών των ελληνικών εφημερίδων της Θεσσαλονί
κης κατά τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας 
έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την έρευνα1. Εκεί διαπιστώνεται μετα
ξύ άλλων η περιορισμένης έκτασης οικονομική τους ενίσχυση από το εθνικό 
κέντρο μέσω των παρακυβερνητικών συλλόγων της Αθήνας που ήλεγχε το 
ΥΠΕΞ με τη μορφή συνδρομών οι οποίες αποστέλλονταν στα απομακρυ
σμένα χωριά της μακεδόνικης ενδοχώρας. Ειδικότερα έρευνες σε αρχεία των 
Αθηνών (του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων -ΣΔΕΓ-
αλλά και του Ιστορικού Αρχείου του ΥΠΕΞ) έχουν φέρει στο φως έγγραφα 
από τα οποία τεκμαίρεται ότι η πρώτη ελληνική εφημερίδα που πήρε επιχο
ρήγηση με τη μορφή αυτή υπήρξε ο Φάρος της Μακεδονίας του Σοφοκλή 
Γκαρπολά: τα έγραφα δείχνουν ότι ο Γκαρπολάς λάμβανε ήδη πριν από το 
1884, άγνωστο όμως από πότε ακριβώς, συνδρομές ύψους 500 γαλλικών 
φράγκων2. Το μοντέλο αυτό, της ενίσχυσης δηλαδή του ελληνικού τύπου μέ
σω περιοριορισμένης έκτασης συνδρομών, συνεχίσθηκε με ελάχιστες εξαιρέ
σεις3 έως την απελευθέρωση της πόλης. 

1. Πα τον ελληνικό τύπο της Θεσσαλονίκης στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής 
κυριαρχίας βλ. την εμπεριστατωμένη μελέτη του Μ. Κανδυλάκη, Εφημερώογραφία της 
Θεσσαλονίκης. Συμβολή στην Ιστορία τον Τύπον, τ. Α', Θεσσαλονίκη 22000. 

2. Βλ. Παράρτημα εγγράφων αρ. 1 Α-Γ και Κανδυλάκης, ό.π., σ. 77 κ.ε. Ο Κανδυλά-
κης παραπέμπει σε υπόμνημα του Μ. Κουτούβαλη -που είχε αναλάβει τη διεύθυνση της 
εφημερίδας το 1887- προς τον Πρόξενο Θεσσαλονίκης με ημερομηνία Ιούνιος του 1888 
και στις συστάσεις προς τον ίδιο του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γρηγόριου Καλλίδη 
επίσης το 1888 υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης του Φάρον της Μακεδονίας. Τελικά ο 
Φάρος της Μακεδονίας αποφασίστηκε να λαμβάνει ετησίως το ποσό των 500 δραχμών α
πό την Επιτροπή προς Ενίσχυση της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας. Όσον αφορά 
την πρώτη ελληνική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης τον Ερμή φαίνεται ότι δεν έτυχε κα
μιάς χρηματοδότησης, αλλά ότι στηρίχθηκε στις συνδρομές των αναγνωστών της. Βλ. 
Κανδυλάκης, αντ., σ. 63 κ.ε. 

3. Όπως λ.χ. την περίπτωση της ευθείας χρηματοδότησης του Σοφοκλή Γκαρπολά με 
το ποσό των 20 οθωμανικών λιρών από το ΥΠΕΞ λόγω της δεινής οικονομικής θέσης στην 
οποία είχε περιέλθει εξαιτίας της διετούς παύσης της εφημερίδας και αφού πρώτα είχε α
πευθυνθεί στον Γεώργιο τον Α, βλ. σχετικά Κανδυλάκης, ό.π., σσ. 90-91. Εξαίρεση συνι
στά επίσης η απόφαση για μισθοδοσία συντάκτη του Φάρον της Θεσσαλονίκης απευ-
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Αντίθετα με τα παραπάνω και παρά τα χρόνια οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετώπιζαν οι εφημερίδες της πόλης, έως σήμερα δεν έχει ερευνηθεί 

αν προτάθηκε ποτέ η μεταβολή του προαναφερθέντος τρόπου οικονομικής 

ενίσχυσης τους. Άγνωστο παρέμενε λ.χ. αν διατυπώθηκαν προτάσεις προς 

την ελληνική κυβέρνηση για δραστικά γενναιότερη χρηματική υποστήριξη 

τους ή πολύ περισσότερο αν ετέθη θέμα για μεταβολή του ιδιοκτησιακού τους 

καθεστώτος προς την κατεύθυνση της οργάνωσης μιας εταιρείας. Τα ερωτή

ματα αυτά και άλλα συναφή ζητήματα του τύπου της Θεσσαλονίκης την τε

λευταία δεκαετία της οθωμανικής κυριαρχίας φωτίζουν οι παρουσιαζόμενες 

εδώ για πρώτη φορά επιστολές, οι οποίες βρέθηκαν στο αρχείο της Οικογε

νείας Δραγούμη (Αρχείο Στέφανου Δραγούμη)4. 

Η πρώτη ομάδα επιστολών (εγγρ. αρ. 2-5) αφορά τον Φάρο της Θεσσα

λονίκης του Νίκου Γκαρπολά και χρονολογείται τον Ιανουάριο - Φεβρουά

ριο του 1904. Η εφημερίδα πρωτοκυκλοφόρησε πριν από τον Μάιο του 1895 

ως συνέχεια του Φάρου της Μακεδονίας που εξέδιδε ο πατέρας του Γκαρ

πολά Σοφοκλής. Ως τις αρχές του 1904, οπότε αρχίζει η αλληλογραφία του 

αρχείου, η εφημερίδα αντιμετώπισε μία σειρά από προβλήματα με σημαντι

κότερη τη διετή (1897-1899) παύση που της επεβλήθηκε από τις οθωμανικές 

αρχές εξαιτίας της πολιτικής της κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. 

Μετά την καθυστερημένη επαναλειτουργία της (άγνωστο πότε ακριβώς) η 

ήδη δυσχερής οικονομική θέση του δισεβδομαδιαίου Φάρου της Θεσσαλο

νίκης (Τετάρτη-Σάββατο) επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της πε

ριορισμένης κυκλοφορίας της5. Σε αυτή αναφέρεται απόσπασμα του μνημο

νίου Κοντορέπα ως εξής : οι ίοιοκτήται κ. Γκαρπολά, ώς εκ της κοινωνικής 

αυτών Θέσεως, εις ην εύρίσκοντο, πολλά έπραξαν και μη δυνάμενοι νά δια-

τηρήσωσι το φύλλον των όλόκληρον την περιουσίαν των, κτηματικήν τε και 

χρηματικήν, εφαγον, μήποτε δμως δελεασθέντες εκ του προσφερομένου 

χρήματος των προπαγανδιστών, Σέρβων και Ρουμούνων και νυν εισέτι ώς 

έπληροφορήθην, αν και οι πάντες γνωρίζομεν τάς βασικάς των άνάγκας6. Η 

συνεχιζόμενη επιδείνωση των οικονομικών της εφημερίδας σε συνδυασμό 

με φήμες που ήθελαν το Προξενείο της Θεσσαλονίκης να εισηγείται ενίσχυ-

θείας από το ΥΠΕΞ με τον μισθό των 5 λιρών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ελληνόφι-
λη γραμμή της εφημερίδας έναντι της αλλοπρόσαλλης (φίλα προς τους Νεότουρκους 
προσκείμενης) πολιτικής του ιδιοκτήτη της, βλ. Κανδυλάκης, αντ., σ. 102 . 

4. Φυλάσσεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, το προσωπικό της οποίας ευχαριστώ θερ
μά για τη βοήθεια κατά τη διάρκεια της εκεί εργασίας μου. 

5. Για την ιστορία του Φάρου της Θεσσαλονίκης βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σ. 89 κ.ε. 
6. Οι πληροφορίες αυτές επαναλαμβάνονται σε κείμενα συνεργατών των εφημερί

δων της οικογένειας, όπως της εκδότριας του Μικρασιάτικου Ημερολογίου Ελένης Σβο-
ρώνου ή του συντάκτη Ι. Μπήτου: βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σσ. 91-92. 
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ση της αντιπάλου Αλήθειας (η τελευταία είχε κάμει την εμφάνιση της τον 

Ιούνιο του 1903) οδήγησαν τον Γκαρπολά και τους φίλους του να διατυπώ

σουν μία πρόταση με τη μορφή μνημονίου προς τον Αλέξανδρο Κοντούλη 

και τον Στέφανο Δραγούμη διά χειρός του Δ. Κοντορέπα7. 

Το περιεχόμενο της πρότασης εκπλήσσει καθώς κινείται μακρά από την 

πεπατημένη των συνδρομών, της ενίσχυσης δηλαδή από το ελληνικό κρά

τος, και αφορά στην αναδιάρθρωση ολόκληρης της επιχείρησης. Προτείνε

ται ειδικότερα ο εξοπλισμός της με νέο τέλειο τυπογραφείο, ούτως ώστε ο 

«Φάρος της Θεσσαλονίκης» να δύναται ενπαρονσιάστως ν' άνταπεξέρχηται 

κατά των πολεμίων τον έθνους ημών. Με τέτοιες εγκαταστάσεις η επιχείρηση 

θα εκδίδει ελληνικά βιβλία και κυρίως σε ημερήσια βάση την εφημερίδα της η 

οποία μάλιστα θα αποστέλλεται δωρεά στις άπορες Ελληνικές Κοινότητες και 

στα μικρότερα χωριά. Μόνο έτσι συνεχίζει ο Κοντορέπας θα δννηθώμεν να 

έργασθώμεν εθνικώς δια τον τύπον. Διαφωτιστική για την προτεινόμενη με

ταβολή είναι η πρόταση που αφορά στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επι

χείρησης. Πρέπει ή να γίνη γράφει ο Κοντορέπας δια μετοχών ή να άγορασθη 

παρά τών ιδιοκτητών ή να σννεταιρισθη Εταιρεία ή σύλλογος ή όμιλος κε

φαλαιούχων προς αυτούς. Προτείνεται δηλαδή με άλλα λόγια η μετατροπή 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εφημερίδας με μια σειρά από πιθανές 

λύσεις είτε μέσω της μετοχοποίησης της είτε μέσω της πώλησης της υπό την 

προϋπόθεση της υπαγωγής της σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο θα συμμε

τείχαν και άλλοι ιδιοκτήτες (Εταιρία, σύλλογος ή όμιλος κεφαλαιούχων). 

Παρά τη γενικόλογη και ασαφή διατύπωση της πρότασης το γεγονός ότι 

ο συντάκτης αναφέρεται σε σύλλογο μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι θα έβλε-

7. Τα όσα γράφει ο Κοντορέπας για τα περί βολιδοσκόπησης του Γκαρπολά ή η φρά
ση του «Σας έσωκλείω μικράν σημείωσιν του όπως εγώ και μερικοί φίλοι αντιλαμ
βανόμεθα του περί τών εφημερίδων μας ζητήματος» θα πρέπει να εκληφθούν ως διπλω
ματικές εκφράσεις. Ότι αυτός και ο Νικ. Γκαρπολάς είχαν έλθει προηγουμένως σε συνεν
νόηση και εύλογο είναι και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην επιχειρηματολογία ε
ναντίον της «αντεθνικής» Αλήθειας ο Κοντορέπας χρησιμοποιεί στοιχεία και εκφράσεις 
από το πικρόχολο σχόλιο που είχε δημοσιεύσει ο Φάρος της Θεσσαλονίκης στο κύριο άρ
θρο του της 14ης Ιουνίου του 1903, όπου με αφορμή την έκδοση της εφημερίδας μεταξύ 
των άλλων έγραφε τα εξής : "Οτι θα συντέλεση αϋτη (ενν. η «Αλήθεια») εις την πρόοοον 
της ενταύθα Ελληνικής Κοινότητος ποσώς δεν άμφιβάλλομεν, καθότι και εις τήν άλλην 
κοινότητα, τήν Βουλγαρικήν, παρήξεν μεγάλας υπηρεσίας ο συνεταίρος του υπευθύνου 
αυτής Βούλγαρος βιβλιοπώλης Σαμαρτζήεφ, έκτυπώσας εν τω τυπογραφεία) αυτής 
σειράν συγγραμμάτων συντελέσας ούτω εις τήν οιάδοσιν τής βουλγαρικής παιδείας. Ο Δ. 
Κοντορέπας μου είναι γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Γυμναστικού Συλλόγου 
«Ηρακλής». Ήταν αδελφός του γιατρού Κ. Κοντορέπα (καταγωγή Βλάστη Δ. Μακεδο
νίας) που ανέπτυξε εθνική δράση στην Καβάλα και δολοφονήθηκε από κομιτατζήδες της 
περιοχής. Για τον τελευταίο βλ. Π. Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλο
νικέως Αλληλογραφία (1880-1912) [Επιστημονικαί Πραγματείαι, Σειρά Φιλολογική και 
Θεολογική, αρ. 19], Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ., 2004, σ. 85 σημ. 146 
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πε ευχαρίστως ως μία εκ των λύσεων την έκδοση της εφημερίδας με χρήματα 

συλλόγου ή συλλόγων της Αθήνας (δυστυχώς δεν διευκρινίζεται αν έχει κατά 

νου παρακυβερνητικούς ή απλώς πατριωτικούς ή και τα δύο μαζί). Έτσι θα 

δικαιολογούνταν καλύτερα το γεγονός ότι απευθύνεται στον Αλέξανδρο Κο

ντούλη και τον Στέφανο Δραγούμη δύο προσωπικότητες που είχαν ιδιαίτε

ρη επιρροή και στενές σχέσεις με συλλόγους της πρωτεύουσας. Η αναφορά 

εξάλλου σε όμιλο κεφαλαιούχων δείχνει ότι ο ίδιος δεν απέκλειε το ενδεχόμε

νο ευκατάστατοι Μακεδόνες (που ζούσαν στη Μακεδονία ή / και την Ελλά

δα) ή ακόμη και ευαίσθητοι περί το Μακεδόνικο ζήτημα ελλαδίτες να συμπή

ξουν μία Εταιρεία που θα ανελάμβανε το οικονομικό βάρος της έκδοσης της 

εφημερίδας. Υπό την έννοια αυτή η τυπική φράση «Δεχτείτε τους φιλικούς 

χαιρετισμούς της κ. Ελένης ΧηΛαζάρου» που χρησιμοποιεί στη διαβιβαστική 

του επιστολή προς τον Κοντούλη ο Κοντορέπας ίσως να μην είναι τόσο αθώα 

και να του υποδεικνύει έμμεσα ότι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας 

της Θεσσαλονίκης, όπως η οικογένεια ΧηΛαζάρου, ενδιαφερόταν ζωηρά (και 

έμπρακτα;) για την τύχη της εφημερίδας. Διόλου απίθανο εξάλλου ο παλαιός 

ιδιοκτήτης να επεφύλασσε για τον εαυτό του τον ρόλο του έμμισθου διευθυ

ντή. Το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο έμελλε να μείνει μόνο στα χαρτιά. Ο Φά

ρος της Θεσσαλονίκης συνέχισε να υπολειτουργεί με μεγάλες διακοπές για λί

γα χρόνια αργότερα ώς την οριστική του παύση το 1912 έχοντας προηγουμέ

νως υποκύψει στις σειρήνες του νεοτουρκικού κομιτάτου8. 

Η δεύτερη ομάδα των επιστολών (5-14) χρονολογείται από τις 28 Σε

πτεμβρίου του 1905 έως τις 6 Νοεμβρίου το 1906. Οι συνθήκες μέσα στις ο

ποίες αποστέλλονται έχουν ωστόσο μεταβληθεί σε σχέση με εκείνες της 

προηγούμενης: συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο της ένοπλης φάσης του 

Μακεδόνικου Αγώνα μετά τον ορισμό του Κορομηλά ως Προξένου Θεσσα

λονίκης (φθινόπωρο 1904) αλλά και την περίοδο που ο Φάρος της Θεσσα

λονίκης έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν τον 

εκδότη της Ι. Κούσκουρα στην ιδέα να μετατρέψει την εφημερίδα του σε η

μερήσια έχοντας αποσπάσει προηγουμένως τη συγκατάθεση και υποστήρι

ξη του Λ. Κορομηλά. Εδώ το σχέδιο ακολουθεί την παλαιά και δοκιμασμέ

νη μέθοδο της ενίσχυσης μέσω του εθνικού κέντρου και συγκεκριμένα του 

ΥΠΕΞ, από το οποίο ο Κούσκουρας ζητά να δοθεί ώς ετησία έπιχορήγησις 

το έλλειμμα τον προϋπολογισμού λ(ίραι) τ(ονρκίας) 443 (βλ. έγγραφα αρ. 11 

πριν από τις 11 Μάιου του 1906). Όμως το ύψος του ποσού αυτού εντυπω

σιάζει, όχι μόνο γιατί είναι σαφώς μεγαλύτερο από εκείνο που έπαιρναν ώς 

τότε οι εφημερίδες της πόλης9, αλλά γιατί από τον επισυναπτόμενο ισολογι-

8. Βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σ. 111. 
9. Το σε γαλλικά φράγκα καταβαλλόμενο επίδομα που ελάμβανε ο Σοφοκλής Γκαρ-
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σμό της εφημερίδας οι 443 λίρες υπερκαλύπτουν τα έξοδα τριών ετών (και 

μάλιστα υπό την προϋπόθεση της ημερήσιας κυκλοφορίας). Για να αντιλη

φθεί κανείς καλύτερα το ύψος του ποσού αυτού αρκεί να σκεφθεί ότι ισο

δυναμούσε περίπου με τους μισθούς που έπαιρνε ένας γυμνασιάρχης επί 

δύο έτη 1 0 ή ακόμη περισσότερο ότι σύμφωνα με τον Ν. Γκαρπολά και τον Δ. 

Κοντορέπα η αρχική επένδυση του Κούσκουρα ήταν της τάξεως των 500 

τουρκικών λιρών11. 

Για την επίτευξη του στόχου του ο Κούσκουρας εκτός από τις συνεν

νοήσεις του με το Προξενείο ζητά από τον συντοπίτη του Δραγούμη (και οι 

δύο καταγόταν από το Βογατσικό) να χρησιμοποιήσει όλες τις γνωριμίες του, 

προκειμένου να επηρεάσει τους κυβερνητικούς παράγοντες του ΥΠΕΞ. Ήδη 

από τις 28 Σεπτεμβρίου του 1905 (αρ. 6) τον παρακαλεί να του γράψει ϊνα κα

τερχόμενος είς Αθήνας ενεργήση προς έπιτνχίαν τον ποθούμενου. Τέσσερις 

περίπου μήνες αργότερα (αρ. 7, 2 Φεβρουαρίου 1906) θα παρακαλέσει τον 

συνομιλητή του θερμά να συννενοηθείμετά τον είς Αθήνας άρτι αφιχθέντος 

προξένον κ. Κορομηλα, όστις εμφορείται ευμενών διαθέσεων νπερ τον έργον 

μον, προκειμένου να βρείμετ' αντοϋ τα μέσα, δι' ών ή Κνβέρνησις θα δννηθή 

να ελθΐ] επίκονρος είς τα οικονομικά της «Αληθείας», ενώ μερικούς μήνες 

αργότερα θα του τονίσει (αρ. 9,22 Μαΐου 1906) ότι το πλείστον της έπιτνχίας 

εξαρτάται και εκ των υμετέρων ανατάσεων και ενεργειών. 

Όμως ο Δραγούμης και οι γνωριμίες του δεν είναι ο μόνος τρόπος που 

μετέρχεται ο Κούσκουρας για να επιτύχει τον σκοπό του. Στην προαναφερ

θείσα επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου 1906 θα διατυπώσει στον Μακεδόνα 

πολιτικό και προφανώς μέσω αυτού στο Υπουργείο Εξωτερικών εμμέσως 

πλην σαφώς την απειλή -που είχε ακουσθεί και παλαιότερα από άλλον εκ

δότη της πόλης 1 2 - ότι θα υποχρεωθεί να διακόψει την κυκλοφορία της εφη

μερίδας του, αν δεν ενισχυθεί οικονομικά. Δεν δύναμαι πλέον, γράφει να 

Σας αποκρύψω δτι νπο τας παρούσας σννθήκας ή εκδοσις της εφημερίδος 

μον και δπως νϋν έχει αντη είναι ζήτημα σοβαρόν, προβληματική δε ή πε

ραιτέρω πορεία της ανεν της αρωγής της Κνβερνήσεως. 

πολάς αντιστοιχούσε περίπου σε 20 λίρες τουρκιάς (αντιστοιχία 1 λίρα = 22,9 φράγκα το 
1912). Για την αντιστοιχία βλ. Ευρυδίκη Σιφναίου, Λέσβος. Οικονομική και Κοινωνική 
Ιστορία (1840-1912), Μυτιλήνη 1996, σ. 372. 

10. Βλ. π.χ. τους μισθούς του γυμνασιάρχη Μυτιλήνης στο Νίγδελης, ό.π., σ. 127 
σημ. 223. 

11. Βλ. έγγρ. αρ. 5. 
12. Πρόκειται για τον προαναφερθέντα Μ. Κουτούβαλη (βλ. παραπάνω σημ. 2). Σε 

αναφορά του που είχε στείλει προς το ΥΠΕΞ τον Ιούνιο του 1888 ο Κουτούβαλης σημεί
ωνε ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα οικονομικά του αιτήματα θα αναγκασθεί να παύση την 
εκδοσιν ... άτε των πλείτων ή πάντων των ενταύθα δυτικών παρητήθησαν των συν
δρομών των, βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σ. 78. 
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Η απειλή αυτή κινητοποίησε όχι μόνο το Προξενείο της Θεσσαλονίκης 

που και μετά την αλλαγή Προξένου υπό τον Φ. Κοντογούρη εξακολουθού

σε να υποστηρίζει το αίτημα του Κούσκουρα, αλλά και το ΥΠΕΞ. Ύστερα 

από συνενοήσεις με την Αθήνα ο ιδιοκτήτης της Αληθείας αποστέλλει τον 

Μάιο του 1906 προς το Υπουργείο μέσω του Προξενείου Θεσσαλονίκης αί

τηση στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: Kal από του παρελ

θόντος μεν έτους ήδη έσκέφθην να Ικανοποιήσω τάς δικαίας απαιτήσεις των 

ομογενών της Μακεδονίας, δυστυχώς δμως ούτε ai δυσχερείς συνθήκαι ύφ' 

ας διατελεί ό εν Τουρκία τύπος επιτρέπουσιν ούτε και αϊ δυνάμεις μου 

επαρκοϋσι καΐ περιέρχομαι εις την ανάγκη να άποτανθώ εις το έθνος, iva 

τοϋτο δια ετησίας έπιχορηγήσεως καλυπτούσης τάς περιπλέον δαπανάς 

θέση τάς ασφαλείς βάσεις της ημερησίας εκδόσεως, οπότε ή «Αλήθεια» θα 

είναι πλέον εις θέσιν να άντιπαλαίη έρρωμενέστερον προς τάς έθνικάς επι-

βουλάς και να εξυπηρετεί έπωφελέστερον τάς έθνικάς βλέψεις. 

Η αίτηση του Κούσκουρα απέσπασε υποσχέσεις από την πλευρά του 

ΥΠΕΞ, δεν ικανοποιήθηκε όμως ποτέ κατά την επιθυμία του συντάκτη της. 

Από τον Μάιο του 1906 ως τα τέλη του ίδιου έτους, όπως δείχνει η αλληλο

γραφία με τον Δραγούμη, διαδραματίσθηκε μια ιστορία καθυστερήσεων, μι-

κροεκβιασμών και ίσως παζαριών με τελικό αποτέλεσμα ένα συμβιβαστικό 

αποτέλεσμα που ανταποκρινόταν στο 1/10 περίπου του αιτηθέντος. Η μελέτη 

των επιστολών δείχνει συγκεκριμένα ότι ο Κούσκουρας στηριζόμενος στις 

επίσημες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις έσπευσε να δημιουργήσει τετελεσμέ

νο γεγονός αγοράζοντας νέο τεχνολογικό εξοπλισμό (πιεστήριο και τυπογρα

φικά στοιχεία) και χαρτί, προκειμένου να πείσει το υπουργείο να του χορηγή

σει το συνολικό ποσό. Έπαναπαυθείς εις τάς δοθείσας υπό τους εκεί (εννοεί 

το ΥΠΕΞ) υποσχέσεις και τάς διαβεβαιώσεις τών ενταύθα (εννοεί το Προξε

νείο Θεσσαλονίκης) ύπεβλήθην εις φοβερά έξοδα παραγγείλας επί δανείοις 

νέον μέγα πιεστήριον, στοιχεία, χάρτην και λοιπά, θα γράψει τον Νοέμβριο του 

1906 (βλ. έγγραφο αρ. 15). Τόσο το γεγονός αυτό όσο και η πρόταση του Κού

σκουρα προς τον Δραγούμη για περικοπή του αιτουμένου ποσού κατά το ήμι

συ -που δείχνει πόσο υπερβολική ήταν η αρχική του απαίτηση- δεν συγκίνη

σαν το εθνικό κέντρο. Τελικά του δόθηκε μέσω του παρακυβερνητικού συλλό

γου «Επίκουρος των Μακεδόνων Επιτροπή» ως ετήσια επιχορήγηση για συν

δρομές 63 χωριών της ενδοχώρας το ποσό των 1.000 γαλλικών φράγκων που ι

σοδυναμούσε με 47 τουρκικές λίρες13(βλ. έγγραφο αρ. 16). Η παλαιά πεπατη

μένη οδός των συνδρομών είχε επιβληθεί και στην περίπτωση της Αλήθειας. 

Συνοψίζουμε. Λίγο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της ένοπλης φάσης 

του Μακεδόνικου Αγώνα οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης 

13. Πα την αντιστοιχία λίρας και γαλλικού φράγκου βλ. παραπάνω σημ. 9. 
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Φάρος της Θεσαλονίκης και Αλήθεια αντιμετωπίζοντας χρόνια οικονομικά 

προβλήματα διείδαν στο σημαντικό αυτό γεγονός μια ευκαιρία προκειμένου 

να μετατρέψουν τις εφημερίδες τους σε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις. Προς 

τον σκοπό αυτό ο μεν πρώτος προώθησε σε πατριωτικούς κύκλους των 

Αθηνών την ιδέα της μετατροπής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Φά

ρου της Θεσσαλονίκης και της περαιτέρω λειτουργίας του από πατριωτικό 

σύλλογο ή συλλόγους της Αθήνας, ο δε δεύτερος πρότεινε στο ΥΠΕΞ τη 

δραστική αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης της Αλήθειας στο ύψος περίπου 

της αρχικής επένδυσης του. Τελικά και οι δύο προτάσεις προσέκρουσαν 

στην αδιαφορία ή την άρνηση του εθνικού κέντρου και απέτυχαν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Αρχείο ΣΔΕΓ φ. Γ 6 /211 

Α) Αριθ. 699 Κνριον Π. Λογοθέτην, 

Αθ. 13 Ιουνίου 1884 Γ. Πρόξενον της Ελλάδος 

Θεσσαλονίκη 

Αποκρινόμεθα εις το υπ αριθμ. 65Θ από 3Θ Μαΐου ύμέτερον εγγραφον 

και την έγκεκλεισμένην άναφοράν του κ. Σοφ(οκλέους) Γκαρπολά δτι επί 

του παρόντος οι του Συλλόγου πόροι δεν επιτρεπουσι ν' αύξήσωμεν την εις 

τον «Φάρον της Μακεδονίας» χορηγουμένην συνδρομήν, δύνασθε δμως να 

καταβάλητε αύτω την από 15 Απριλίου 1884 μέχρι 15 Απριλίου 1885 ένιαυ-

σίως εκ φράγκων πεντακοσίων (5ΘΘ) χορηγίαν του Συλλόγου εκ των χρη

μάτων, ατινα θα άποστείλωμεν ΰμϊν δια πρώτης ευκαιρίας, συμφώνως προς 

το υπ' αριθμ. 688 ύμέτερον εγγραφον. 

Μετά εξαίρετου ύπολήψεως 

Ό προεδρεύων 

Β) Γενικον Προεξενείον 

Της Ελλάδος 

Έν Θεσσαλονίκη Έν Θεσσαλονίκη τη 3θ Μαΐου 1884 

Αρ. 65Θ 

Συν. 1 

Προς τον κύριον Πρόεδρον 

Του προς Λιάδοσιν των Έλλ(ηνικών) Γραμμάτων Συλλόγου 

Εις Αθήνας 

Συνιστών ύμϊν τήν αϊτησιν του έν τη συνημμένη ώδε παραπεμπόμενη 
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αναφορά αναφερομένου κ. Σ. Γκαρπολα, ιδιοκτήτου και συντάκτου της 

ενταύθα εκδιδομένης εφημερίδος «Φάρος της Μακεδονίας», παρακαλώ, 

εάν αληθώς έχη λαμβάνειν παρά του Συλλόγου την συνδρομήν τών εις τά 

υπ' αύτοϋ οριζόμενα μέρη αποστελλομένων φύλλων, νά μοι εμβάσητε το ζη-

τούμενον ποσόν, όπως διαβιβασθή αύτω. 

Παρακαλώ προσέτι δπως εύαρεστηθήτε νά αύξήσητε τον αριθμόν τών 

εις την εφημερίδα συνδρομών υμών, εάν επιτρέπωσιν οι πόροι του Συλλό

γου, επειδή τυγχάνει οικογενειάρχης ή δε τιμή της συνδρομής είναι σχετικώς 

μετρία. 

Ό Γεν. Πρόξενος 

Π. Λογοθέτης 

Γ) Έν Θεσσαλονίκη τή 26η Μαΐου 1884 

Προς τον Κύριον Κύριον Πέτρον Λογοθέτην Γεν. Πρόξενον τής Ελλά

δος. Ενταύθα. 

Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 

Ό εύσεβάστως ύποσημειούμενος ιδιοκτήτης και έκδοτης τής ενταύθα 

εκδιδομένης ελληνικής εφημερίδος ο «Φάρος τής Μακεδονίας» λαμβάνω το 

θάρρος, ϊνα αποτείνω ύμϊν τήν έπομένην παράκλησιν. 

'Έχων λαμβάνειν φράγκα πεντακόσια (500) δια τήν επί εν έτος από 15 

Απριλίου 1884 -15 'Απριλίου 1885 άποστολήν δεκατριών φύλλων τής ρηθεί

σης εφημερίδος εις διάφορα τής Μακεδονίας μέρη συμφώνως τή εντολή τού 

Σεβαστού Συμβουλίου τού προς Λιάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων Συλ

λόγου, ατινα έστέλλοντο και στέλλονται τακτικώς αντί 13 τής ιδιαιτέρας συ

στάσεως 17, ως φαίνονται έν τή επισυναπτόμενη σημειώσει, παρακαλώ δπως 

ένεργήσητε τήν πληρωμήν αυτών ενταύθα και συνάμα εύαρεστηθήτε νά συ-

στήσητε εις το Σεβαστον Συμβούλων, δπως / προφορικώς μοι ύπεσχέθη 

τούτο ο αξιότιμος πρόεδρος, δπως αύξηση τάς ανωτέρω 13 συνδρομάς έχων 

υπ' δψιν τάς άπαιτουμένας άδράς δαπανάς προς έκδοσιν αναγκαιοτάτου 

και ωφελιμότατου έν Μακεδονία δημοσιογραφικού οργάνου. 

Ταύτα παρακαλώ ύποσημειούμαι μετά τού προσηκόντως σεβασμού. 

Εύπειθέστατος 

Σοφ. Κ. Γκαρπολας 

Κατάλογος τών φύλλων τής έν Θεσσαλονίκη εκδιδομένης ελληνικής εφημερί

δος «Ό Φάρος τής Μακεδονίας» νύν αποστελλομένων δωρεάν διά λογαρια-

σμόν τού έν "Αθήναις προς Λιάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων Συλλόγου. 

Έφορείαν Ελληνικών σχολείων Μοσχοπόλεως, Τυρνόβου, Μεγαρόβου, 
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Χρουπίστης, Γεβγελίον, Λουβνίτσης, Όσιάνης, Λουγούντσης, Βογδάντσης, 

Σύλλογον Σκοπίων, Σνντηρητικήν αδελφότητα Άμφίπολις, Άγ(ιον) Στρυ-

μνίτοης κ. Άγαθάγγελον, Σνλλογον 'Αθηνών14. 

2. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.1., αρ. εγγρ. 46 και 46α 

Έν Θεσσαλονίκη τη 29 Φεβρ. 1904 

Κύριε Στ. Δραγούμη, 

Έπιτραπείτω μοι δπως συστήσω προς υμάς τον έπιφέροντα της παρού

σης μου κ. Νικόλαον Γκαρπολάν Ιδιοκτήτην και διευθυντήν της έν τη πάλει 

μας από 25ετίας εγκαθιδρυμένης μόνης καθαρώς Ελληνικής εφημερίδος 

«Φάρος της Θεσσαλονίκης». 

Μετά του προσήκοντος σεβασμού διατελώ πρόθυμος 

Δ. Κοντορέπας 

3. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.1., αρ. εγγρ. 46α 

Έν Θεσσαλονίκη τη 29 Φεβρ. 19Θ4 

Κύριε Στ. Δραγούμη, 

Πιστεύω δτι περιήλθε εις χείρας σας ή μικρή μου μελέτη και άντίληψις 

περί τής δημοσιογραφίας και τών δύο αυτής οργάνων έν τη πόλει μας άντι-

προσωπεύοντα (!) την καθόλου Μακεδονίαν καί την οποίαν διηύθυνα προς 

τον φίλον κύριον Κοντούλη15. 

Έπι τη ευκαιρία τής έκεϊ άφίξεως του Ιδιοκτήτου καί διευθυντού του 

«Φάρου τής Θεσσαλονίκης» κ. Νικ. Γκαρπολα16, εις δν έτόλμησα να δώσω 

και προς υμάς συστητήριον έπιστολήν μου δύνασθε / ελευθέρως περί πολλών 

να ομιλήσετε, Ιδία δε περί τής αναδιοργανώσεως του φύλλου αύτοϋ, καθ' 

δτι έβολιδοσκόπησα τάς βλέψεις του και εύρον αυτόν πολύ πρόθυμον εις 

14. Με εξαίρεση των μητροπολίτη Στρούμνιτσας στον οποίο αποστέλλονταν 4 αντί
τυπα, όλοι οι άλλοι λάμβαναν ένα μόνο φύλλο. 

15. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Κοντούλη (1858-1933). Υπήρξε μέλος της Υπέρτα
της Αρχής της «Εθνικής Εταιρείας» που οργάνωσε τον ατυχή πόλεμο του 1897, όπου έ
λαβε μέρος ως υπολοχαγός. Συνέχισε την πατριωτική του δράση στο μακεδόνικο μέτωπο 
τόσο ως πρόεδρος της «Ελληνικής Σκοπευτικής Εταιρείας», διαδόχου της «Εθνικής», όσο 
και ως στενός συνεργάτης του Παύλου Μελά. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους 
και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Έφθασε ως τον βαθμό του αντιστράτηγου, ενώ το 
1925 τοποθετήθηκε ως πρέσβυς στα Τίρανα. 

16. Πρόκειται για τον ένα από τους δύο γιους του Σοφοκλή Γκαρπολα. Ο άλλος ο
νομαζόταν Αλέκος και ασχολήθηκε αργότερα και αυτός με τη δημοσιογραφία. Για τη ζωή 
και τη δράση του Νίκου Γκαρπολα βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σ. 110 κ.ε. 
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δλα εκείνα α εξέθεσα προς υμάς δια τής ανωτέρω μνησθείσης επιστολής 

μου. 

Εύχομαι πλήρη σννεννόησιν, δπως άποκτήσωμεν καθαρώς έλληνικον 

φύλλον υπό τας σημερινας Ιδέας και με πρόγραμμα τακτικόν προς το καλόν 

τής φίλης πατρίδος. 

Τοιαύτα και χαιρετώ υμάς μετά Σεβασμού. 

Δ. Κοντορέπας 

4. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.1., αρ. εγγρ. 47 

Έν Θεσσαλονίκη τη 29 Ίάν. 1904 

'Αγαπητέ κ. Κοντούλη, 

Σας εσωκλείω μικράν σημείωσιν τον δπως εγώ και μερικοί φίλοι αντι

λαμβανόμεθα τον περί τών εφημερίδων μας ζητήματος. Έάν δεν σας κάμνει 

και πολύ έντύπωσιν εις τοϋτο πταίει ή γραμματική μον, μήν απορρίπτεται 

και τήν ιδέα, ήτις είναι μελετημένη / ολίγον ψνχρώς. 

Λεχτείτε τους φιλικούς χαιρετισμούς τής κ. Ελένης ΧηΛαζάρον17 και 

προσφέρατε τους εμού ς προς τους κ. Δραγούμην καί Μελαν18. 

Σας ασπάζομαι Δ. Κοντορέπας 

5. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.1., αρ. εγγρ. 48 

Φίλτατε, 

'Όσον άφορα το ζήτημα τον ελληνικού τύπον έν τη πόλει μας, έχω να 

σας εϊπω δτι, πριν οι αρμόδιοι προβώσιν εις τήν ύποστήριξιν ενός τών φύλ

λων τής πόλεως μας, να μελετήσωσι καλώς, εκτός τών δσας μέχρι σήμερον 

σννέλεξαν πληροφορίας, και τας κατωτέρω. 

Kal έν πρώτοις ή νεωστί εκδιδομένη έφημερίς «Αλήθεια» ως έκ τής Ιδιό

τητος τον διενθνντοϋ και ίδρντοϋ αυτής κ. Σαλβατώρη Μονρατόρη19 (ως έν 

τή έπί κεφαλίδι τής εφημερίδος εμφαίνεται) επιδιώκει αλλονς σκοπούς, ήτοι 

τήν ύποστήριξιν τών βονλγαρικών σνμφερόντων άφ' ενός και τής Ιταλικής 

17. Η Ελένη Χη Λαζάρου υπήρξε σύζυγος του Περικλή Χη Λαζάρου. Για την ηγετι
κή θέση της οικογένειας Χη Λαζάρου στα πράγματα της Ελληνικής Κοινότητας βλ. Κ. 
Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912. Τομή της μεταπρατικής πόλης, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 
92 και 99, όπου ο Περικλής Χη Λαζάρου παρουσιάζεται ως επικεφαλής της φιλελεύθερης 
παράταξης και τονίζεται η συμμετοχή του στον Μακεδόνικο Αγώνα. 

18. Εννοεί τον Παύλο Μελά που σκοτώθηκε μερικούς μήνες αργότερα (Οκτ. 1904). 
19. Για τον ρόλο του στη ίδρυση της Αλήθειας βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σ. 116 κ.ε. 
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προπαγάνδας άφ' ετέρου, της οποίας αποτελεί από ετών μέλος. Kal φ do-

βούλγαρος μεν ένεκεν τον συνεταιρισμού του μετά του εν ταίς φυλακαϊς 

ευρισκομένου Βουλγάρου βιβλιοπώλου Σαμαρτζίεφ, μετά του οποίου έξέδι-

ôov και έξετύπωνον εις το ϊδιον τυπογραφεϊον άπαντα τά διά τά βουλγα

ρικά σχολεία βιβλία και πάσαν εργασίαν των εν τω Άγίω 3Όρει Ρώσσων, εν 

τω τυπογραφεία) τούτω εργάζονται 5 υπάλληλοι Βούλγαροι σχισματικοί cO 

τρίτος των συνεταίρων κ. Κούσκουρας ή Καλογερόπουλος, άλλοτε δημοδι-

δάσκαλος και νυν βιβλιοπώλης ενταύθα, έξηπατήθη φαίνεται εκ του Ίταλοϋ 

και κατέθεσε κεφάλαια 5ΘΘ λιρών Τουρκίας, προσπαθεί και δικαίως νά εξα

σφάλιση τά έξοδα του, ώστε αμφότεροι δεν έχουν σχέσινμε την μεγάλην Ιδέ-

αν την έλληνικήν. cO Ιταλός Μουρατώρη ο ιδιοκτήτης της «Verità-Αλήθεια» 

είναι άνθρωπος μόνον του συμφέροντος / φυσικώς δεν τρέφει κανεν αίσθη

μα υπέρ ημών, βλέπει και περιποιείται εκείνους οι όποιοι τον βοηθούν εις τό 

νά θησαυρίζει και τοιουτοτρόπως κατώρθωσε νά απόκτηση ίκανήν περιου-

σίαν εκ βουλγαρικών και σερβικών χρημάτων, από σήμερον δε και ελλη

νικών, δεν τον πειράζει δέ, εάν θά δυνηθη, νά πωλήση και τά υψηλά μας 

συμφέροντα, αφού προ τών οφθαλμών του και υπό την έπίβλεψίν του κα

ταστρώνεται άπασα ή εργασία. Έκ τού αυτού τυπογραφείου εκ τού οποίου 

εκδίδεται ή «Αλήθεια» έκ τού ιδίου έξήρχοντο (και ποίος γνωρίζει εάν δεν 

θά εξέρχονται) και τά προπαγανδιστικά βιβλία και αϊ ύβρίζουσαι παν Έλλη-

νικόν εφημερίδες βουλγάρικα! καί τά τοιαύτα. 

Ύπό τοιούτους ορούς λοιπόν εκδιδομένη ή έφημερις μόνον αίσθημα 

έχει τό άτομικόν συμφέρον τών εκδοτών (εάν δε ο ενταύθα πρόξενος, ώς 

έπληροφορήθην, έποιήσατο σύστασίν τίνα περί επιδόματος, ας με επιτραπεί 

νά εϊπω δτι άμελετητι απεφάσισε και επεχείρησε νά γράψη). 

Έν περιπτώσει ενισχύσεως χρηματικής εις φύλλον, προτιμώ νά γίνη 

αύτη εις την από 45ετίας20 έκδιδομένην παρά γνησίων Ελλήνων άτυχη «Φά-

ρον της Θεσσαλονίκης» τού οποίου οι ίδιοκτήται κ. Γκαρπολα21, ώς έκ της 

κοινωνικής αυτών θέσεως, εις ην εύρίσκοντο, πολλά έπραξαν καί μή δυνά

μενοι νά διατηρήσωσι τό φύλλον των όλόκληρον τήν περιουσίαν των, κτη-

ματικήν τε και χρηματικήν, έφαγον, μήποτε δμως δελεασθέντες έκ τού προ

σφερομένου χρήματος τών προπαγανδιστών, Σέρβων και Ρουμούνων/ και 

νύν εισέτι ώς έπληροφορήθην, αν και οι πάντες γνωρίζομεν τάς βασικάς των 

άνάγκας. 

Έάν λοιπόν ο «Φάρος» ένισχυθη εις βαθμόν, ώστε νά δύναται εύπαρου-

σιάστως ν' άνταπεξέρχηται κατά τών πολεμίων τού έθνους ημών, έκδιδόμε-

20. Σφάλμα αντί 25ετίας. 
21. Την εποχή που γράφεται η επιστολή η εφημερίδα διευθύνεται από τον πατέρα 

Γκαρπολα και τον γιο του Νίκο, ενώ ο έτερος γιος Αλέκος ήταν διαχειριστής. Βλ. Κανδυ-
λάκης, ό.π., σ. 89. 
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νος ημερησίως, με τνπογραφεϊον τέλειον, προς έκτύπωσιν ελληνικών βιβλίων 

και είς διανομήν σωμάτων τον πολλών δωρεάν εις τάς άπορους Έλληνικάς 

κοινότητας, όπως ή έφημερίς αναγιγνώσκεται και είς τα μικρότερα χωρία, 

μόνον τότε θα οννηθώμεν να εργασθώμεν εθνικώς δια τον τύπον. Πρέπει η 

να γίνη δια μετοχών ή να άγορασθη παρά τών ιδιοκτητών ή να σννεταιρισθη 

Εταιρεία ή σύλλογος ή όμιλος κεφαλαιούχων προς αυτούς. Είμαι πρόθνμος 

εάν με άνατεθη νά βολιδοσκοπήσω τονς κνρίονς ίδιοκτήτας και κατορθώσω 

ν' αποσπάσω τάς ιδέας των. Είς τοιαύτην περίπτωσιν ή Έφημερίς θά έχη 

'Έλληνας σνντάκτας, διενθνντάς και νπαλλήλονς, θά καταστη δε το γρα-

φειον της κέντρον τών απανταχού της Μακεδονίας Ελλήνων, θά ευεργετεί 

δε τάς Μακεδονικάς κοινότητας σννταράττονσα τάς πολνωνύμονς προπα

γάνδας. Ευχής έργον θά ήτο αν το τοιούτο εγένετο προ πολλού, αλλά ας γίνη 

και νύν οπότε άπόλντος ανάγκη είναι ή νπαρξις φύλλον διά τον οποίον νά 

δννηθώμεν νά εργασθώμεν άπαντες κατά τάς περιστάσεις ταύτας κατά τάς 

όποιας διαμφισβητεϊται ή Εθνική ημών νπαρξις εν Μακεδονία. / 

Ταύτα έκρινα άπαραίτητον νά σας τά εκθέσω, ϊνα μή είς μάτην ρίψετε 

χρήματα, άτινα ϊσως κανένα καρπόν επιβλαβή φέρονν. 

Σας ασπάζομαι φιλικότατα 

Δ. Α. Κοντορέπας 

Έν Θεσσαλονίκη τη 29 Ίανοναρίον 19Θ4 

6. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2., αρ. εγγρ. 88 

Ελληνική Έφημερίς 

«Αλήθεια» 

έν Θεσσαλονίκη 

Σ. Μονρατώρης 

Ιδιοκτήτης 

Ί. Κούσκονρας 

Διενθνντής - Διαχειριστής Έν Θεσσαλονίκη τη 28 7/βρίον 19Θ5 

Έρίτιμε πατριώτα, 

Λαμβάνω τήν τιμήν να εγκλείσω ώδε τήν άπόδειξιν της εφορείας τών 

Ελληνικών σχολείων Βογατσικού22. Δραττόμενος της ευκαιρίας ταύτης 

τολμώ νά υποβάλω Ύμϊν τήν έπομένην παράκλησιν. 

Είναι πλέον πανθομολογούμενον ότι ή «Αλήθεια» επιδρά έπϊ τών πνεν-

μάτων τού τόπον σνντελεστικώτατα. Οντω έν βραχείχρονικώ διαστήματι κα-

22. Από όπου καταγόταν και ο ίδιος ο Κούσκουρας. Για τη ζωή και τη δράση του βλ. 
Κανδυλάκης, ό.π., σ. 130. 
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τώρθωσεν έκτνλίσσονσα τό εαυτής πρόγραμμα va ϊδη τα άτομα και τάς κοι

νότητας της Μακεδονίας να δρώσι πατριωτικώτατα εν ομόνοια και αγάπη. 

Ή επιτυχία αυτή με παρακινεί δπως φροντίσω να καταστήσω τήν εκδο-

σιν τής «Αληθείας» ήμερησίαν, ϊνα ούτω έπωφελέστερον εργασθώ ύπερ των 

εν Μακεδονία δικαιωμάτων του έθνους και τής εκκλησίας μας. 

Προς έπίτευξιν δμως του έθνωφελούς τούτου σκοπού εχω ανάγκην υπο

στηρίξεως υλικής, τήν οποίαν μόνη ή Ελληνική Κυβέρνησις ημπορεί να μοί 

παράσχη, εκ μέρους τής οποίας ούδεν μέχρι σήμερον, ούδεν ελαβον. 

Σας παρακαλώ λοιπόν θερμώς όπως ευ άριστου μεν ο ί μο ι γράψητε πότε 

νομίζητε ότι θα είναι κατάλληλος ψυχολογικώς / στιγμή ϊνα κατερχόμενος 

εις Αθήνας ενεργήσω προς έπιτυχίαν του ποθούμενου. 

Στηριζόμενος εις τα φιλοπάτριδα Υμών αισθήματα τολμώ να ελπίζω 

ότι ή παράκλησίς μου αυτή θέλει γίνη ευμενώς αποδεκτή, αναμένων δε να 

τύχω απαντήσεως Σας διατελώ μετ' εξαίρετου ύπολήψεως και τιμής. 

Πρόθυμος 

Ί. Κούσκουρας 

7. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2., αρ. εγγρ. 89 

Direction et Administration 

DU JOURNAL 

«Le progrès de Salonique» 
S. MURATORI & J. COUSCOURAS 

Adresse Télégraphique 

Progrès Salonique, le 24 8/ρίου 19Θ5 

Έρίτιμε πατριώτα κ. Στέφ. Δραγούμη 

Εις Αθήνας 

Εις άπάντησιν τής υπό ήμερομηνίαν 4 ύπερμεσοϋντος προάγομαι να δη

λώσω Ύμΐν ότι απέστειλα ήδη ασφαλώς εις Βογατσικόν τήν διαβιβασθεϊσάν 

μοι επιστολήν. Δραττόμενος τής ευκαιρίας ταύτης σπεύδω όπως εκφράσω τάς 

θερμάς μου ευχαριστίας επί τη έπιδειχθείση προθυμία προς βελτίωσιν τής 

«Αληθείας». Δεν αμφιβάλλω ότι οι αρμόδιοι σταθμίζοντες καλώς τα εν Μα

κεδονία πράγματα θα θελήσωσι να ένισχύσωσι τήν «Αλήθειαν» και κατα-

στήσωσιν αυτήν καθημερινήν. Τοιουτοτρόπως τό όργανον τοϋτο στοιχον 

πάντοτε τή κεχαραγμένη όδώ θα δυνηθή τελεσφορώτερον ν' άντιπαλέση 

κατά τών ραδιουργιών τών αντιπάλων μας, οϊτινες ευτυχώς στερούνται πά

ντες δημοσιογραφικού οργάνου. 

Επί τούτοις διατελώ μετ' άκρας ύπολήψεως και βαθέως σεβασμού 

Ί. Κούσκουρας 
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8. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 94 

Λογότυπος δπως άρ. 7 

Έν Θεσσαλονίκη τη 2 Φεβρ. 1906 

Έρίτιμε πατριώτα κ. Στ. Δραγούμη, 

Στερούμαι τιμίαν Σας, ÒC ών να μάθω εάν εν τω μεταξύ ηύδόκησε να 

ένεργήση ύπερ της «Αληθείας» ή υμετέρα εύμένεια. Λεν αμφιβάλλω όμως 

ποσώς δτι η ελλειψις σχετικών καλών ειδήσεων δεν είναι κακός οιωνός. Άλλ' 

αν τολμώ και πάλιν ν' απασχολήσω πολύτιμους στιγμάς Σας, πράττω τοϋτο 

δπως σας παρακαλέσω θερμώς να συνεννοηθήτε μετά του εις Αθήνας άρτι 

αφιχθέντος προξένου κ. Κορομηλα, δστις εμφορείται ευμενών διαθέσεων 

ύπερ του έργου μου, και έξεύρητε μετ' αύτοϋ τα μέσα, δι' ών ή Κυβέρνησις θα 

δυνηθή να έλθη επίκουρος εις τα οικονομικά της «Αληθείας» και θά συντέ

λεση εις την ήμερησίαν εκδοσίν της, τοϋθ' δπερ πολύ θά ώφελήση τον τόπον. 

Λεν δύναμαι πλέον νά Σας αποκρύψω δτι ύπο τάς παρούσας συνθήκας 

ή εκδοσις της εφημερίδος μου και δπως νυν έχει αύτη είναι ζήτημα σοβαρόν, 

προβληματική δε ή περαιτέρω πορεία της άνευ της αρωγής της Κυβερνήσε

ως. Έν τω μεγάλω Υμών ενδιαφέροντι ύπερ της τλήμονος Μακεδονίας, ήτις 

εσαεί συνέδεε το δνομά της με το ύμέτερον Σας παρακαλώ νά λάβητε ύπο 

σπουδαίαν έποψιν τήν παράκλησίν μου, iva μή ή δάς ή φωτίζουσα νυν τά 

καθ' ημάς ερέβη σβεσθη αίφνης προς άνεπανόρθωτον ζημίαν τών υλικών 

και ηθικών συμφερόντων τών όμο/γενών μακεδόνικων πληθυσμών. 

Έλπίζων νά έχω εύνοϊκήν άπάντησιν καί στηριζόμενος αποκλειστικώς 

επί τών πατριωτικών αισθημάτων σας, εκφράζω Ύμιν εκ τών προτέρων τήν 

βαθείαν εύγνωμοσύνην μου καί διατελώ 

μετ' άκρας ύπολήψεως 

πρόθυμος 

Ί. Κούσκουρας 

9. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2., αρ. εγγρ. 95 

Λογότυπος δ.π. 

Έν Θεσσαλονίκη τη 6 Απριλίου 1906 

Έρίτιμε πατριώτα, 

Λαμβάνω τήν τιμήν νά Σας συστήσω τον κομιστήν κ. Κ. Βελλίδην23, 

23. Εννοεί τον Κωνσταντίνο Βελλίδη, δάσκαλο που καταγόταν από το χωριό Παρα
σκευή, κοντά στη Δεσκάτη Γρεβενών, «περιοδεύοντα ανταποκριτή» τότε της Αλήθειας 
και λίγο αργότερα της Νέας Αλήθειας από δε του Ιουλίου του 1911 εκδότη της Μακεδο
νίας. Βλ. σχετικά Κανδυλάκης, ό.π., σ. 175 κ.ε. 
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άντιπρόσωπον περιοδεύοντα της «Αληθείας» κατερχόμενον εις τάς κλεινάς 

'Αθήνας χάριν των αγώνων. 

Της ευκαιρίας ταύτης δραττόμενος δπως εκφράσω Ύμϊν τα αισθήματα 

τιμής και ύπολήψεως με τα όποια διατελώ 

πρόθυμος 

Ί. Κούσκουρας 

10. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 97 

Λογότυπος δ.π. 

Έν Θεσσαλονίκη τη 22 Μαΐου 1906 

Έρίτιμε πατριώτα 

εις "Αθήνας 

Λαμβάνω την τιμήν να εσωκλείσω ώδε άντίγραφον της τε προς τό 

ύπουργεϊον αιτήσεως και του προϋπολογισμού προς ήμερησίαν εκδοσιν της 

«Αληθείας». 

Ο διευθύνων τό ενταύθα Προξενεϊον κ. Φ. Κοντογούρης24, ένθερμος 

υπερασπιστής της «Αληθείας», παρέπεμψεν ένθερμότατα τήν αϊτησιν εις τό 

οικειον Ύπουργεϊον. 

Τό πλείστον της επιτυχίας εξαρτάται και εκ των υμετέρων συστάσεων και 

ενεργειών. Είμαι βέβαιος δτι ό δια του αίματος φιλικωτάτων υπάρξεων αγω

νιζόμενος υπέρ της πατρίδος προθύμως θέλει έργασθη δπως χορήγηση αυτή 

δπλον εξοντωτικόν τών εχθρών, άμυντικόν τών ελληνικών δικαιωμάτων. 

Εϋελπις δτι θα έχω εύνοϊκήν άπάντησιν εύχομαι δπως ό Ύψιστος σώ-

ζοι τήν φίλην πατρίδα. Μετά σεβασμού 

Ί. Κούσκουρας 

11. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 97α 

Λογότυπος δ.π. 

Προς τό Σεβαστόν Ύπουργεϊον 

τών Εξωτερικών της Ελλάδος 

εις Αθήνας 

Έξοχώτατε Υπουργέ, 

'Ορμώμενος από τού ιερού πόθου να εξυπηρετήσω τα πανταχόθεν έν 

24. Πρόκειται για τον Φίλιππο Κοντογούρη που διαδέχθηκε τον Λ. Κορομηλά στη 
διεύθυνση του Προξενείου της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 1906 (παρέμεινε εκεί ώς 
το θέρος του 1908) μετά την τοποθέτηση του τελευταίου ως Γενικού Επιθεωρητή των 
Προξενείων του βιλαετίου Θεσσαλονίκης. Βλ. σχετικά Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, 
(UBA), τ. 5ος, λήμμα «Λάμπρος Κορομηλάς». 

14 
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Μακεδονία πολεμούμενα ελληνικά δίκαια ϊδρνσα προ τριετίας, διαθέσας 

προς τον σκοπον τοϋτον άπασαν την μικράν μου περιονσίαν, εφημερίδα νπό 

την ονομασία «Αλήθεια» εκδιδομένην έκτοτε τακτικότατα τρις της εβδομά

δος και δια της όποιας παρήλασαν εν άρθροις, μελέταις, περιγραφαΐς και 

άνταπροκρίσεσι πλεϊσται δλαι άλήθειαι, διασκορπίσασαι το έρεβος της ψεν-

δολογίας, δια της οποίας οι πολέμιοι τον έθνους είχον περικαλύψει την γήν 

τον Μεγάλον Αλεξάνδρον διανοίξασαι τά όμματα των ημετέρων εις την πε-

ριφρούρησιν των εθνικών σνμφερόντων και παρορμήσασαι εις την καλλιέρ-

γειαν των εθνικών ιδεωδών. 

Ή από τριετίας δια τών στηλών της «Αληθείας» έπιτελεσθεισα γόνιμος 

εθνική εργασία είναι σήμερον πανθομολογούμενη. Γενικώς όμως επίσης άνο-

μολογεϊται και ή ανεπάρκεια αντής προς λνσιτελεστέραν νπεράσπισιν τών 

εθνικών σνμφερόντων, λόγω της σμικρότητος τον σχήματος και της περιο

δικής εκδόσεως της εφημερίδος. Πανταχόθεν μία φωνή ακούεται, φωνή κα

θισταμένη από ημέρας εις ήμέραν μάλλον επιτακτική, ή της ημερησίας εκδό

σεως της «Αληθείας»./ 

Και από τον παρελθόντος μεν ετονς ήδη εσκέφθην νά ικανοποιήσω τάς 

δικαίας απαιτήσεις τών ομογενών της Μακεδονίας, δνστνχώς όμως οντε ai 

δνσχερεις σννθήκαι νφ' άς διατελεί ο εν Τονρκία τύπος επιτρέπονσιν οντε 

και αϊ δννάμεις μον επαρκοϋσι και περιέρχομαι εις τήν ανάγκη νά άπο-

τανθώ εις τό έθνος, ϊνα τοϋτο δια ετησίας έπιχορηγήσεως καλνπτούσης τάς 

περιπλέον δαπανάς θέση τάς ασφαλείς βάσεις της ημερησίας εκδόσεως, 

οπότε ή «Αλήθεια» θά είναι πλέον εις θέσιν νά άντιπαλαίη ερρωμενέστερον 

προς τάς εθνικάς επιβονλάς και νά έξνπηρετεΐ επωφελέστερον τάς έθνικάς 

βλέψεις. 

Προς τον σκοπόν τοϋτον αποβλέπων λαμβάνω τήν τιμήν νά έπισννάψω 

ώδε τον σχετικόν προνπολογισμόν και να παρακαλέσω τήν νμετέραν Έξο-

χότητα, όπως εναριστονμένη διάταξη νά δοθη τη «Αλήθεια» ως ετησία έπι-

χορήγησις τό έλλειμμα τον προϋπολογισμού λ(ίραι) τ(ονρκίας) 443 και κα-

ταστήση οντω τήν εφημερίδα μον από τοϋ κατά Ίούνιον άρχομένον τέταρ

τον ετονς όργανον άντάξιον τοϋ προορισμοϋ και τοϋ σκοποϋ δι' ον ίδρύθη 

ενεργετοϋσα σνγχρόνως τον τόπον προς τον όποιον στρέφονται νϋν τά όνει

ρα της ελενθέραςμητρός, δια της άφειδεστέρας παροχής νγιοϋς πατριωτικής 

τροφής εις τονς κατοίκονς. 

Με τήν ελπίδα δτι ή ταπεινή μον παράκλησις ευμενώς θέλει τύχη παρά 

της υμετέρας Έξοχότητος υποδοχής, εκφράζω εκ τών προτέρων τήν ευγνω

μοσύνη μον και διατελώ μετά βαθντάτον σεβασμοϋ 

της υμετέρας Έξοχότητος 

ταπεινός θεράπων 
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Προϋπολογισμός τής ημερησίας εκδόσεως της εν Θεσσαλονίκη τρις ήδη 

της εβδομάδος εκδιδομένης Ελληνικής εφημερίδος «Αλήθεια» 

"Εσοδα "Εξοδα 

λα. 100 λ.τ. 100 

Σννδρομαί 1.000x76 γρ. 76.000 Ενοίκων εφημερίδος γρ. 8.000 

Ρεκλάμα 14.500 -"- καταστήματος 7.500 

Έλλειμμα 44.300134.850 Χάρτης 10.500 

Μελάνη 850 

Φθορά στοιχείων 500 

Άεριόφως, νδωρ, 

ασφάλιστρα θερμανοστ. 2.700 

Μισθοδοσία διευθυντού 15.000 

-"- άρχισυντάκτου 9.600 

-"- βσυντάκτου 7.200 

-"- ανταποκριτών 

'Αθηνών, Κων/πόλεως 5.000 

-"- διεκπεραιωτοϋ 3.600 

-"- περιοδεύοντος 

αντιπροσώπου 

μετά τών εξόδων 8.000 

Άρχιεργάτης 7.000 

5 στοιχειοθέται 25.000 

Μηχανικός 7.500 

Ξυριστής 2.400 

3 Διανομείς 4.500 

Λογοκρισία 3.000 

Άναξιόχρεοι 7.000 

134.850 134.850 

12. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 98 

Λογότυπος Εν Θεσσαλονίκη τη 18 Ιουλίου 1906 

Ερίτιμε πατριώτα 

Εις Αθήνας 

Λαμβάνω τήν τιμήν νά εσωκλείσω ώδε έπιστολήν της σεβαστής Εφορεί

ας τών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων τής ημετέρας πατρίδος αναφερομένη εις 

τήν άποστολήν τών τόκων τής πρώτης έξαμηνίας του τρέχοντος έτους 1906. 
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Της ενκαιρίας ταύτης δραττόμενος λαμβάνω το θάρρος να ύπομνήσω 

Ύμϊν το ενδιαφέρον την «Αλήθειαν» ζήτημα τον επιδόματος της Ελληνικής 

Κυβερνήσεως- παρά δε τάς ρητάς υποσχέσεις του κ. Πάνα25 προς τον άντι-

πρόσωπόν μου και παρά τάς θερμάς συστάσεις του προξένου κ. Κοντογού-

ρη, ουδεμία μέχρι τοϋδε ελήφθη άπάντησις. Συνεπώς σας παρακαλώ νά εύα-

ρεστηθήτε νά συνηγορήσητε παρά τοις άρμοδίοις ύπερ της ύποθέσως καθ' 

ο,τι το πράγμα επείγει. 

Έπι τούτοις διατελώ μετ' άκρου σεβασμού 

Ί. Κούσκουρας 

13. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 99 

Λογότυπος ο.π. Έν Θεσσαλονίκη τη 28 Αυγούστου 19Θ6 

Έρίτιμε πατριώτα 

Αθήναις 

Εύγνωμόνως άπεδέχθην τήν εύοίωνον Υμών τελευταίαν άποστολήν, 

προάγομαι δε νά εκφράσω Ύμϊν θερμοτάτας ευχαριστίας επί τω διατρανου-

μένω εκάστοτε ενδιαφέρον Σας ύπερ του έργου μου. 

Δυστυχώς δμως μέχρι σήμερον ουδεμία ενταύθα επίσημος εϊδησις ελή

φθη, τολμώ δε αύθις νά σας απασχολήσω παρακαλών Ύμας τη παρακινήσει 

και τών έν Προξενείω έν δεδομένη ευκαιρία νά ύποκινήσητε το ζήτημα ή νά 

ζητήσητε τον αριθμόν του έγγραφου, ϊνα ούτω έκ του ασφαλούς ζητήσω τήν 

έκτέλεσιν τών δοθεισών ευνοϊκών εις τους έδώ αρμοδίους οδηγιών. 

Ζητών μυριάκις συγγνώμην δια τήν ένόχλησιν, εκφράζω Ύμϊν και πά

λιν τάς ευχαριστίας μου καΐ διατελώ μετά τού προσήκοντος σεβασμού και 

άκρας άφοσιώσεως 

Ί. Κούσκουρας 

14. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 102 

Λογότυπος ο.π. Έν Θεσσαλονίκη τη 11 Ιβρίου 1906 

Έρίτιμε πατριώτα 

'Αθήναις 

Λαμβάνω και πάλιν το θάρρος νά σας καταστήσω γνωστόν ότι εις τό 

ενταύθα προξενεΐον ουδεμία εισέτι ελήφθη οδηγία έν σχέσει με τό γνωστόν 

ζήτημα. 

25. Πρόκειται για τον Δ. Πανά (1855-1931), υπάλληλο του ΥΠΕΞ. Την εποχή που 
γράφεται η επιστολή ήταν πιθανόν Γ. Γραμματέας. Ο Πανάς διετέλεσε πρέσβυς στη Σό
φια και την Κωνσταντινούπολη. ΜΕΕ (Δρανοάκη), τ. ΙΘ', σ. 510. 
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'Όθεν σας παρακαλώ θερμώς εν πρώτη ευκαιρία να ύπομνήσητε τους 

εν τω Ύπουργείω την ύπόσχεσίν των. 

Μετ' άκρας τιμής 

Ί. Κονσκονρας 

15. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 104 

Λογότυπος δ.π. Έν Θεσσαλονίκη τη 6 Νοεμβρίου 19Θ6 

Έρίτιμε πατριώτα 

'Αθήνας 

Λαμβάνω τήν τιμήν να γνωρίσω Ύμϊν δτι παρά πάσας τάς δοθείσας 

Ύμϊν υποσχέσεις ουδεμία μέχρι σήμερον ελήφθη ενταύθα άπάντησις εις το 

περί του επιδόματος αίτημα μου. Προχθές έπέδωκα νέαν αϊτησιν τω κ. 

Προξενώ μας, όστις εύηρεστήθη να πέμψη αυτήν εις το Ύπουργεϊον τών 

Εξωτερικών, ύποστηρίξας συγχρόνως εντόνως αυτήν οι' ιδιαιτέρου έγγρα

φου. 

Ποιούμαι έκκλησιν εις τα φιλάνθρωπα αισθήματα Σας και έξαιτοϋμαι 

τήν ύμετέραν άρωγήν εις το ζήτημα αυτό το όποιο σχετίζεται αμεσότατα 

με τα συμφέροντα της «Αληθείας» της αγωνιζομένης υπέρ τών δικαίων της 

ιεράς γης, τήν οποίαν έπότισε το αίμα γενναίου καί προσφιλούς τέκνου 

σας. 

ΈπαναπαυθεΙς εις τάς δοθείσας υπό τους εκεί υποσχέσεις καί τάς δια

βεβαιώσεις τών ενταύθα ύπεβλήθην εις φοβερά έξοδα παραγγείλας επί δα-

νείοις νέον μέγα πιεστήριον στοιχεία, χάρτην καί λοιπά. 
3Άν ή Κυβέρνησις δεν ελθη παρ' ελπίδα επίκουρος, κινδυνεύω να ϊδω 

καταστρεφομένην τήν έργασίαν μου και καταρρέον το έθνικόν οικοδόμημα, 

το όποιον μετά τοσούτου κόπου/ από τετραετίας ανήγειρα. 

Έν ονόματι της ταλαίπωρουμένης Μακεδονίας Σας εξορκίζω να παρα-

στήσητε τήν αληθή κατάστασίν μου τοις άρμοδίοις. 'Ίσως έφάνη μέγα τό ζη

τηθέν ποσό. 3Άς έλαττώσωσι αυτό κατά τό ήμισυ, δια νά δυνηθώ νά εκδώσω 

τήν εφημερίδα μου τρις της εβδομάδος πάλιν άλλα εις μέγα σχήμα και νά 

συγκρατηθώ ούτω εις τά χείλη της αβύσσου, δπου με έφερε ή ανέλπιστος 

βραδύτης τών έν τέλει. 

Έπι τούτοις διατελώ 

μετ' άκρου σεβασμού καί πλήρους άφοσιώσεως 

Ί. Κούσκουρας 
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16. Αρχείο Στ. Δραγούμη φ. 208.1.2, αρ. εγγρ. 116 

Λογότυπος δ.π. Εν Θεσσαλονίκη τγ\ 7 8βρίον 1908 

Σεβαστέ μοι πατριώτα Κύριε Στ. Δραγούμη, 

Είναι Ύμϊν γνωστόν δτι ή «Επίκουρος των Μακεδόνων Επιτροπή»26 τγ\ 

υποδείξει της προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Επιτροπείας από 

διετίας ήδη έψήφισεν υπέρ της «Αληθείας» επίδομα ετήσιον εκ φρ. χρ. 1.000 

απόστελλα μεν ον εις δύο δόσεις. Απέναντι του επιδόματος τούτου άνέλαβον 

την ύποχρέωσιν όπως αποστέλλω εις 63 Έλληνικάς κοινότητας καθ' ύπό-

δειξιν του ενταύθα Ελληνικού Προξενείου την «Άλήθειαν» δωρεάν. Το μέ

τρο τοϋτο, ώς ην επόμενον, επέφερε άγλαωτάτους καρπούς δι' ευνόητους λό

γους. Καίτοι δε από της εν Τουρκία ανακηρύξεως του Συντάγματος ή «Αλή

θεια» κατέστη καθημερινή, συνεπώς έδιπλασιάθη ή δαπάνη εις χάρτην και 

ταχυδρομικά, τό φύλλον δμως αποστέλλεται αυστηρώς τακτικώς. 

'Ήδη είναι ή εποχή καθ' ην μοι αποστέλλεται ή β' έξαμηνία του επιδό

ματος. Επειδή ώς εκ της καθημερινής εκδόσεως του φύλλου21 είμαι ύποβε-

βλημένος εις υπέρογκους δαπανάς, λαμβάνω τό υίικόν θάρρος δπως παρα

καλέσω ύμας, iva ένεργήσητε παρά τω Προεδρεία) της Επικούρου τών Μα

κεδόνων Επιτροπής iva μοι άποσταλη τό ταχύτερον τό επίδομα. 

Αι πολυσχιδείς άσχολίαι υμών δεν θα επιτρέπουσιν ϊσως δμως δπως πα-

ρακολουθήτε τήν πορείαν τής «Αληθείας». / Καίτοι δε αύτη γράφεται πά

ντοτε ύπό τάς οδηγίας και εμπνεύσεις τών ενταύθα αρμοδίων, θά μοι ήσαν 

εκάστοτε πολύτιμοι και αίΎμέτεραι συμβουλαϊ και όδηγίαι προςποδηγέτη-

σιν του Μακεδόνικου και Θρακικού ελληνικού λαού εις τα εθνικά ιδεώδη. 

ΈπΙ τούτοις διατελώ μετά σεβασμού άκρου 

πρόθυμος και αφοσιωμένος 

Ί. Κούσκουρας 

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΝΙΓΔΕΛΗΣ 

26. «Σύλλογος των Αθηνών». Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες του συμπεριλαμ
βανόταν και το έργο της διαφώτισης της διεθνούς κοινής γνώμης επί του μακεδόνικου ζη
τήματος μέσω της έκδοσης του περιοδικού εντύπου Bulletin d'Orient (στη συντακτική ε
πιτροπή συμμετείχαν οι Μ. Δραγούμης, Ανδρέας Ανδρεάδης και Π. Αργυρόπουλος). Βλ. 
σχετικά Γ. Λυριτζής, Οι Μακεδόνικοι πατριωτικοί σύλλογοι των Αθηνών στις παραμονές 
και κατά την περίοδο τον Μακεδόνικου Αγώνος, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 44. 

27. Από τον Ιούλιο του 1908, βλ. Κανδυλάκης, ό.π., σ. 146. 



SUMMARY 

P. M. Nigdelis, «On the Brink of the Abyss Where I am Brought by Their 
Dilatoriness». The Finances of ThessalonikVs Greek Newspapers and the Mace
donian Struggle. 

The question of financial backing for the Greek newspapers published in 
Thessaloniki in the Ottoman years is a subject about which very little is 
known. Documents and letters in the archives of the «Association for the Dis
semination of Greek Letters» and of Stephanos Dragoumis (Gennadios Li
brary), published here for the first time, shed light on certain aspects of this 
matter. Shortly before as well as during the armed phase of the Macedonian 
Struggle, the owners of the newspapers Pharos tis Thessalonikis and Aletheia, 
which were plagued by chronic financial problems, saw in this important de
velopment an opportunity to turn their journals into state-supported enter
prises. To this end the former canvassed patriotic circles in Athens to try to 
find an association or group of associations willing to take over the Pharos tis 
Thessalonikis, while his colleague sought to persuade the Foreign Ministry to 
increase its annual subsidy to Aletheia to approximately the amount of the in
itial investment, with the aim of making it a daily propaganda instrument, es
pecially since the rival Pharos tis Thessalonikis had in the meantime ceased 
publication. In the end both proposals failed, defeated by the indifference or 
negativity of the national centre. 
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