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ΣΕΡΡΕΣ, ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1891: 

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ» 

Η τελευταία δεκαετία του 19ου αι. για πολλές ελληνικές κοινότητες πό
λεων της Μακεδονίας υπήρξε περίοδος προβλημάτων, εξαιτίας εσωτερικών 
αναταράξεων που ανέκυψαν στον τρόπο διοίκησης τους, με τριβές και έρι
δες ανάμεσα σε κοινοτικούς παράγοντες. Κοινός τόπος των περισσοτέρων 
προβλημάτων ήταν οι διαφορετικές αντιλήψεις διοίκησης και στελέχωσης 
των ιδρυμάτων, των Εφορειών ή των Επιτροπών, αλλά και οι αυξανόμενες 
κοινωνικές διενέξεις ανάμεσα σ' αυτούς οι οποίοι σταθερά και για πολλά 
χρόνια διοικούσαν, δηλαδή στους εύπορους, και στις νέες γενιές που στο με
ταξύ αναπτύσσονταν. 

Από τον κανόνα αυτό δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η πόλη των Σερρών. 
Το 1891 στάθηκε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έτος διαφωνιών στα κοινοτικά, εκ
κλησιαστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα της Ελληνικής Κοινότητας, διαφω
νίες οι οποίες κατέληξαν στο κλείσιμο των σχολείων και την αποπομπή του 
μητροπολίτη Κωνσταντίνου Βαφείδη1. 

Η παρούσα εργασία* φέρνει στο φως αδημοσίευτα έγγραφα τα οποία 
φωτίζουν τη διαμάχη αυτή στον χώρο της εκπαίδευσης και δίνουν νέα διά
σταση για την ένταση και το βάθος των διαφωνιών. 

Ακολουθώντας την πορεία του σοφού φιλόλογου, αρχαιολόγου και 
Γυμνασιάρχη στο Γυμνάσιο Σερρών, Πέτρου Παπαγεωργίου ανακαλύπτουμε 
και την πορεία άλλων παραγόντων της πόλεως πλουτίζοντας σε λεπτομέρει
ες τη γνώση μας γύρω από τον κοινωνικό και πνευματικό βίο της πόλης. 

Ο Πέτρος Παπαγεωργίου επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, από τη Φιλιπ
πούπολη, στα τέλη του ακαδημαϊκού έτους 1887-1888, έχοντας παραιτηθεί 
από τη θέση του καθηγητή που κατείχε στα Ζαρίφεια Διδασκαλεία της Φι-

1. Πα την περίοδο αυτή βλ. κυρίως Π. Θ. Πέννας, «Έριδες περί την κοινοτικήν ορ-
γάνωσιν της πόλεως Σερρών και τα πρακτικά της εν Σέρραις Εξαρχίας των Μητροπολι
τών Θεσσαλονίκης και Σερβίων και Κοζάνης (1891-1892)», Σερραϊκά Χρονικά 2 (1957) 5-
66. Διάσπαρτες πληροφορίες βλ. ο ίδιος, Ιστορία των Σερρών, Αθήναι, Ιστορική και Λαο
γραφική Εταιρία Σερρών Μελενίκου, 1966, για την παιδεία της εποχής βλ. σσ. 422-425, για 
την Εκκλησία, σσ. 474-475. Επίσης, Γ. Καφταντζής, Ιστορία της πόλεως Σερρών και της 
περιφέρειας της, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 351-358,413-414. 

* Ανακοινώθηκε στο Β' Διεθνές Συνέδριο του Δήμου Σερρών «Οι Σέρρες και η πε
ριοχή τους από την Οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή», Σέρρες 6-9 Απρι
λίου 2006. 
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λιππούπολης, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Γυμνασιάρχη Κ. Νικο-

λαΐδη2. Εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο 

του 1889, όταν μετά από πρόταση του Στεφάνου Δραγούμη, προέδρου της 

Επιτροπής προς «Ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας» (από 

τώρα και εξής ΕΕΕΕΠ), ανέλαβε τη διεύθυνση του Γυμνασίου Σερρών3. 

Στην πόλη των Σερρών έφτασε στις 15 Οκτωβρίου 1889 και παρέμεινε 

σ' αυτή μέχρι τον Απρίλιο του 1891, όταν εξαιτίας των προβλημάτων που α

νέκυψαν έκλεισαν τα σχολεία και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. 

Από το χρονικό διάστημα της Γυμνασιαρχίας του στις Σέρρες γνωρί

ζουμε δύο αναφορές του σχετικές με εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και τη 

στελέχωση του Γυμνασίου με διδακτικό προσωπικό. 

Η πρώτη αναφορά του έχει ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 1889, δηλαδή 

σχεδόν αμέσως μετά την άφιξη του και την έναρξη του σχολικού έτους, και 

διαβιβάζεται από τον Έλληνα πρόξενο Διονύσιο Βιτάλη προς την ΕΕΕΕΠ 

και τον «Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων»4. 

Η αναφορά αυτή μας πληροφορεί για την κατάσταση που επικρατεί 

στο Οικοτροφείο των μαθητών. Ο Ιωάννης Παρχαρίδης, ο οποίος διευθύνει 

το Οικοτροφείο, πληροφορεί ότι έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη 23 τρόφιμοι 

του διαλυθέντος Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης και από την Ξάνθη 3 υπό

τροφοι του κληροδοτήματος Ζαλάχα. Το κτίριο του Οικοτροφείου δεν 

επαρκούσε για να στεγάσει όλους τους οικοτρόφους, δηλαδή αυτούς οι ο

ποίοι ήρθαν, καθώς και τους κανονικούς τροφίμους των Σερρών, γι' αυτό 

αναζητήθηκε και βρέθηκε καινούριο κτίριο, στο οποίο μεταφέρθηκαν οι πα

λαιοί οικότροφοι. Ο καθηγητής μαθηματικών Κλ. Αιγιαλείδης, διορισμένος 

ήδη από το καλοκαίρι του 1889 από τον προκάτοχο του Παπαγεωργίου, Ι. 

Δέλλιο, διηύθυνε το Οικοτροφείο μέχρι την άφιξη του Ιω. Παρχαρίδη, πα

ρέδωσε σ' αυτόν και ο ίδιος μετακινήθηκε στο νέο οίκημα. Αναφέρονται, ε

πίσης, προβλήματα συγχρωτισμού των οικοτρόφων, διαφορετικότητας στα 

διδασκόμενα μαθήματα και κυρίως οικονομικά προβλήματα. Ο Παπαγεωρ

γίου ζητά την έγκριση του Συλλόγου και της Επιτροπής για τις διαφοροποι

ήσεις που έγιναν στο Οικοτροφείο, και επισημαίνει, κυρίως, την ανάγκη τα

κτικής αποστολής χρημάτων, υπογραμμίζοντας ότι κατά την περίοδο της 

2. Πα τον βίο, την επιστημονική και κοινωνική δράση του Π. Ν. Παπαγεωργίου υπάρ
χει εκτεταμένη βιβλιογραφία, από την οποία βλ. κυρίως: Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-
1914). Φιλολογικόν μνημόσννον επί τη πεντηκοστή επετείω από τον θάνατο αυτού, Θεσ
σαλονίκη, Ε.Μ.Σ., 1964. Επίσης, Π. Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλο
νικέως Αλληλογραφία (1800-1912), Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ., 2004, όπου εκτεταμένη βιβλιο
γραφία στις σα 17-20, σύντομο χρονολόγιο του βίου του στις σα 313-316 , επίσης βλ. σε όλο 
το βιβλίο διάσπαρτα στοιχεία για την πορεία και την καριέρα του ως εκπαιδευτικού. 

3. Νίγδελης, ό.π., σσ. 77-78. 
4. Ό.π, σσ. 78-81. 
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γυμνασιαρχίας Ι. Δέλλιου στέλνονταν lV2 οθωμανική λίρα τον μήνα, ενώ στη 

νέα περίοδο, αυτή που περιγράφει, lV4. Τέλος, επισημαίνει την έλλειψη δι

δασκάλων για τα μαθήματα των τεχνικών και της γυμναστικής. 

Όταν το σχολικό έτος βρίσκεται στο τέλος του, δηλαδή το καλοκαίρι 

του 1890, αρχίζει να διαφαίνεται καθαρά η διάσταση απόψεων που υπάρχει 

μεταξύ της Εφορείας των σχολείων, η οποία προεδρεύεται από τον Μητρο

πολίτη, τον Γυμνασιάρχη και τον νέο πρόξενο Αριστείδη Μεταξά, ο οποίος 

αντικατέστησε τον Δίον. Βιτάλη. 

Τρία έγγραφα φωτίζουν αυτή τη διαμάχη. 

Στις 10 Ιουλίου ο Μητροπολίτης απευθύνεται προς την ΕΕΕΕΠ κατη

γορώντας τον Δίον. Βιτάλη ότι ενώ υποσχέθηκε στον καθηγητή Β. Παπα-

χρήστου αμοιβή 20 λιρών για το κήρυγμα του Θείου Λόγου, αναίρεσε την α

πόφαση του αυτή ενώπιον της ΕΕΕΕΠ, γι' αυτό ζητά την αποκατάσταση 

της αλήθειας και γράφει στην αναφορά του: Ταϋτα έθεώρησα καθήκον να 

γράψω προς Υμάς [...] μόνον χάριν της αληθείας και της πλαγίως έπιρρι-

πτομένης εμοί τε και τω Γυμνασιάρχη μομφής διότι δσον άφορα την έκπλή-

ρωσιν τής υποσχέσεως του κ. Βιτάλη, τοϋτο εξαρτάται εξ Υμών5. Φαίνεται, 

λοιπόν, ο Μητροπολίτης να υπερασπίζεται τον Παπαχρήστου, αν και προ

σπαθεί να εμπλέξει στη διαμάχη και τον Παπαγεωργίου. 

Με την ίδια ημερομηνία, 10 Ιουλίου, ο Παπαγεωργίου απευθύνεται 

προς τον πρόξενο Μεταξά και του ανακοινώνει ότι η Εφορεία συνεδρίασε 

στις 27 Ιουνίου, συνεδρίαση στην οποία παρέστη ο ίδιος ως εκπρόσωπος 

του6. Του ζητήθηκε να κρίνει το διδακτικό προσωπικό και για τους Β. Πα

παχρήστου, Ι. Παρχαρίδη, Κλ. Αιγιαλείδη και Γαλ. Νικολαΐδη ο Παπαγεωρ

γίου πρότεινε τη συνέχιση της συνεργασίας τους και στο μέλλον, αντίθετα 

για τους Α. Φυλακτό και Ν. Τέγο σημειώνει ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί 

η συνεργασία, μόνο κάτω από ορισμένους όρους. Όμως, επειδή αυτοί οι δύο 

είναι και οι μόνοι Σερραίοι καθηγητές, ο Παπαγεωργίου από λεπτότητα και 

προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι προσπαθεί να τους απολύσει, αφήνει τους 

Εφόρους ελεύθερους να θέσουν τους όρους της συνεργασίας. 

Δημιουργείται όμως ζήτημα, επειδή οι Έφοροι, μονομερώς, την προη

γούμενη ημέρα της συνεδρίασης είχαν απολύσει τον Κλ. Αιγιαλείδη, γι' αυ

τό και ζητούν από τον Παπαγεωργίου να αναζητήσει αντικαταστάτη του 

στην Αθήνα, αποστολή που ο Παπαγεωργίου αποδέχεται, αν και σημειώνει 

5. AYE, Πρόξενος Σερρών Α. Μεταξάς προς Πρόεδρον ΕΕΕΕΠ, Αριθμ. 181/ της 11/ 
23.7.1890/ Αριθμ. οιεκπ. 474/16.7.1890. Συνημμένο έγγρ. 1: Επιστολή Μητροπολίτου Σερ
ρών Κωνσταντίνου Βαφείδη προς ΕΕΕΕΠ της 10.7.1890. 

6. AYE, Πρόξενος Σερρών Α. Μεταξάς προς Πρόεδρον ΕΕΕΕΠ, Αριθμ. 181/ της 11/ 
23.7.1890/Αριθμ. διεκπ. 474/16.7.1890. Συνημμένο έγγρ. 2: Επιστολή Π. Ν. Παπαγεωργί
ου προς Πρόξενο Α. Μεταξά της 10.7.1890. 

14 
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πως και την προηγούμενη χρονιά πάλι παρόμοιο ζήτημα δημιουργήθηκε με 

τον ίδιο καθηγητή. Η Εφορεία, επίσης, απέλυσε τους Γ. Νικολαΐδη και Β. 

Σωκρατείδη. Το κυριότερο σημείο της αναφοράς, ωστόσο, είναι η κατακλεί

δα του, που αποκαλύπτει και το μέγεθος της διαφορετικότητας των από

ψεων Παπαγεωργίου και Εφορείας η οποία, όπως προείπαμε, προεδρεύεται 

από τον Μητροπολίτη και άρα εμμέσως και με διπλωματικότητα εκφρά

ζεται εναντίον του. Γράφει ο Παπαγεωργίου: Ταϋτα έγένοντο πρωία της 

27ης Ίοννίον, εσπέρα δε της 28ης άπροσδοκήτως εμαθον παρ3 Ιδιώτον τον 

εν τη θέσει τον κ. Αίγιαλείδον διορισμόν τον κ. 'Ασπρομάλλη Σερραίον. 

Έρωτήσας εμαθον παρά των Εφόρων δτι πράγματι διωρίσθη ο κ. Ασπρο

μάλλης, τριετής σπονδαστής των μαθηματικών, δννάμενος κατ3 αυτούς να 

διδάξη τα μαθηματικά εν τω γνμνασίω και λόγω οικονομικά) προτιμότερος 

παντός άλλον άφοϋ εδέχθη νά υπηρέτηση εν τη πατρίδι αντον αντί λιρών 

80. Εις τονς Έφόρονς παρετήρησα ότι ο διορισμός άντέκειτο εις την άνα-

τεθεϊσαν μοι έντολήν ατε γενόμενος εν αγνοία έμοϋ και Υμών και της σεβ. 

επιτροπής, εσπενσα δε νά ανακοινώσω και Ύμϊν αντόν. 

Έάν, κ. Πρόξενε, εις πάντα τα ανωτέρω προσθέσω ότι οι κ. Τέγος και 

Φνλακτός προσελθόντες προ ολίγων ήμερων νπεσχέθησαν τη Εφορεία όσα 

άναγκαϊον νφ ημών ένομίσθη να νποσχεθώσι, σνμπληρώ πάντα όσα περί 

της ανατεθείσης μοι εντολής με προσεκαλέσατε νά εκθέσω Ύμϊν εγγράφως. 

Λίγο πολύ δηλαδή και τους δύο Σερραίους καθηγητές ξαναδιόρησαν 

και τον Σερραίο φοιτητή προσέλαβαν παρά τη διαφορετική άποψη του Πα

παγεωργίου και φυσικά εν κρύπτω. 

Τα προβλήματα, λοιπόν, της θητείας του Παπαγεωργίου στο Γυμνάσιο 

Σερρών πήγαζαν τόσο από τη διαφορετικότητα εκπαιδευτικής πολιτικής 

και νοοτροπίας ανάμεσα στον Γυμνασιάρχη και την αρμόδια Εφορεία εκ

παιδευτικών ζητημάτων στην οποία προεδρεύει ο Μητροπολίτης και ελέγ

χεται από τους «τσορμπατζήδες», όσο και από το γενικότερο κλίμα που πο

λώνεται από τις διαμάχες των «τσορμπατζήδων» οι οποίοι διοικούν και των 

«τσιπλάκιδων» οι οποίοι θέλουν να τους ανατρέψουν. 

Ο Παπαγεωργίου εκ των πραγμάτων συγκρούεται έχοντας ωστόσο τη 

στήριξη του προξένου, της ΕΕΕΕΠ και του προέδρου της, Στεφάνου Δραγού

μη. Τούτο γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο από το διαβαστικό έγγραφο του προ

ξένου Μεταξά προς την ΕΕΕΕΠ, με το οποίο μεταβιβάζει τα προαναφερθέντα 

έγγραφα και τον τελικό κατάλογο του διδακτικού προσωπικού προς έγκριση, 

ενώ περιγράφει το κλίμα και τις ταραγμένες σχέσεις7. Σημειώνει τα θέματα που 

απασχόλησαν την Εφορεία: οικονομικά, περικοπές μισθών και συνεχίζει: 

7. AYE, Πρόξενος Σερρών Α. Μεταξάς προς Πρόεδρον ΕΕΕΕΠ, Αριθμ. 181 της 11/ 
23.7.1890/Αριθμ. διεκπ. 474/16.7.1890. 
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Ώς προς δε τό ζήτημα τον ανωτέρου προσωπικοϋ, [...] μη θέλων νά νο-

μίση ή Εφορεία δτι ολίγας ημέρας έχων ενταύθα κληρονομώ Ιδέας και συ

μπαθείας του προκατόχου μου αντιθέτου νομιζομένου προς αυτόν, ώς και της 

αντιθέτου προς αυτόν μερίδος [...] και θέλων να καταδείξω προθυμίαν προς 

ειλικρινή συνεργασίαν άνέθηκα τήν άντιπροσώπευσίν μου εις τάς διασκέψεις 

τω κ. Γυμνασιάρχη Π. Παπαγεωργίω άμα μεν ώς άρμοδιοτέρω να κρίνη, άμα 

δε πεποιθή εις τήν ακεραιότητα του χαρακτήρος αύτοϋ δώσας αύτω και τάς 

σχετικός οδηγίας. Δυστυχώς ή Εφορεία και ιδίως ο Μητροπολίτης παραγνω-

ρίσασα (sic) τάς άγαθάς μου ταύτας προθέσεις, εκ πνεύματος όλως αντιθέτου 

εγνωσμένου προέβη εις τήν άπόλυσιν του Κου Αίγιαλείδου καθηγητού τών 

φυσικομαθηματικών και τήν άντικατάστασιν αύτοϋ δια του Κου Άσπρομάλ-

λου ανεψιού ενός τών Εφόρων παντελώς εν αγνοία του τε Γυμνασιάρχου 

και εμοϋ παρουσιάσασα τα γεγονότα ώς τετελεσμένα ώς λεπτομερώς εκθέ

τει και το έσώκλειστον προς με εγγραφον του Κου Γυμνασιάρχου. 

'Άμα μαθών ταϋτα προέβην εις σφοδράς καί πίκρας παραστάσεις προς 

τήν Εφορείαν και ιδίως τον Μητροπολίτην περί του διαβήματος των τούτου 

όλως αντικειμένου εις τα εξ αρχής κεκανονισμένα παρ3 εμοϋ εν διαφόροις 

έγγράφοις, άτινα καί μετά το γεγονός ήναγκάσθην νά αναγνώσω αύτοϊς. 

'Ως δε και ή Εφορεία έβεβαίωσέ (sic) με δτι εις τό μέτρον τοϋτο προέβη καί 

εξ άλλου λόγου καί δή οίκονομικοϋ, καί δτι ουδαμώς διενοεϊτο νά άσεβήση 

προς ημάς, και δτι ούδεμίαν ήχεν όπισθοβουλίαν, εξ ου και παρακάλεσε 

(sic) με νά συνηγορήσω προς Υμάς υπέρ της αποφάσεως της, εν είναι βέ

βαιον, βεβαιότατον δτι ή Εφορεία και ιδίως ο Μητροπολίτης και μετά τά 

σκληρά μαθήματα άτινα παρ3 Υμών έλαβε κατά τήν άπόλυσιν τοϋ Σαμαρ-

τζίδου και Τζελέπου έξακολουθή βαρέως φέρουσα τήν άνάμειξιν Υμών, 

και πάσης περιστάσεως δράττεται δπως αποτίναξη τήν εύεργετικήν δια τον 

τόπον έπέμβασιν της Επιτροπής ήτις εμποδίζει αυτόν νά ρυθμίζη τά πράγ

ματα συμφώνως τών ιδιωτικών συμφερόντων και τών ατομικών συμπα

θειών. Και [τάς] τοιαύτας της Εφορείας βλέψεις δυστυχώς ενισχύει αυτός ο 

Μητροπολίτης άνήρ βίαιος καί εις άκρων φίλαρχος θεωρών τήν Ύμετέ-

ραν έπέμβασιν και εις μείωσιν τών δικαιωμάτων του, παράδειγμα δε πρό-

σφατον τοϋ διαλλακτικοϋ μεν εμοϋ πνεύματος, αδιαλλάκτου δε τοϋ Μητρο

πολίτου έστω τοϋτο, δτι θέλων νά προλάβω δίκαια της Επιτροπής μέτρα 

προέτεινα Αύτω νά άναβάλη τον διορισμόν τοϋ Κου Άσπρομάλλου ώς πρό-

τασιν έγκριτέαν ύπό της επιτροπής δπερ ρητώς καί μετ3 εμπάθειας άπέ-

κρουσεν [...] 

Επανερχόμενος εις τό ζήτημα της απολύσεως τοϋ Κου Αίγιαλείδου 

επαναλαμβάνω νά εϊπω δτι δεν έπείσθην δτι αύτη προεκλήθη εξ άπο-

χρόντων λόγων, ενώ ο διορισμός τοϋ Κ. Ασπρομάλλου είναι δείγμα φανερόν 

τών αρχών και διαθέσεων τήςΕφορείας ώς ανωτέρω έξέθηκα-
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Λαμβάνων υπ' öxpiv Κύριε Πρόεδρε, άμα μεν τους ένταϋθα διέποντας 

νϋν τά κοινά Εφόρους [ών έκτος δύω], οι λοιποί δεν διακρίνονται δυστυχώς 

έπί άκραιφνέσιν αίσθήμασιν και τον Μητροπολίτην συστηματικώς άντι-

πράττοντα εις πασαν ημών έπέμβασιν και παραπείθοντα καθ3 ημών και 

αυτούς τους έμφορουμένους έκ διαλλακτικού πνεύματος προς ημάς φίλους 

του, άμα δέ την ύφισταμένην, δπερ και σπουδαιοτάτην, γενικοτέραν κρίσι-

μον πολιτικήν κατάστασιν του τόπου, δεν προτείνω εΙςΎμας αύστηρόν τιμέ-

τρον, άλλως δίκαιον καθ" εαυτό και συμφέρον, άλλα έκθέσας τα πράγματα 

όπως έχουσι καταλείπω την άπόφασιν εις την έκτίμησην Υμών την άμερό-

ληπτον και την έγνωσμένην έμπειρίαν. 

Η κατάσταση, όμως, κάθε μέρα θα γίνεται όλο και σοβαρότερη, όπως 

φαίνεται από μια άλλη επιστολή του Παπαγεωργίου προς τον Στ. Δραγού

μη, με ημερομηνία 25 Αυγούστου 18908. 

Γράφει: Οι έν Σέρραις βαρέως φέροντες την περικοπήν του μισθού του 

παυθέντος έν αγνοία της αξιότιμου επιτροπής [δηλ. της ΕΕΕΕΠ], καθηγη

τού τών μαθηματικών κ. Αίγιαλείδου προέβησαν εις άπόφασιν σοβαροτά-

την ο μητροπολίτης Σερρών μοι έτηλεγράφησε τη 18η του μηνός ότι ή 

«Εφορεία άπεφάσισεν διατήρησιν Δημοτικής μόνον Σχολής» και ότι «άπα-

λασσόμεθα πάσης προς Γυμνάσιον υποχρεώσεως». Δηλαδή ο Μητροπολί

της, αφού δεν μπορούσε να διοικήσει τα εκπαιδευτικά ζητήματα της πόλης 

όπως αυτός ήθελε, αλλά και δεν μπορούσε να παρακάμψει τον πρόξενο, την 

ΕΕΕΕΠ και τον Παπαγεωργίου, αποφάσισε να καταργήσει το Γυμνάσιο, για 

να απαλλαγεί από αυτόν. Εννοείται ότι τελικά η απόφαση αυτή δεν υλοποι

ήθηκε και με τη νέα σχολική χρονιά 1890-1891 λειτούργησαν κανονικά τα 

σχολεία και φυσικά το Γυμνάσιο. 

Η τελευταία πράξη της διαμάχης Μητροπολίτη - Προξένου - Παπα

γεωργίου θα παιχθεί τον Φεβρουάριο του 1891. Το σκηνικό αυτή τη φορά 

έχει να κάνει με την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τη θεμελίωση της Γρη-

γοριάδας. Ο Μεταξάς πληροφορεί τον Υπουργό Εξωτερικών μέσω πρε

σβείας Κωνσταντινουπόλεως, στις 1/13 Φεβρουαρίου 1891, ότι ο Παπαγε

ωργίου ο οποίος εκφώνησε τον Πανηγυρικό εκλήθει από τον μητροπολίτη 

Βαφείδη την προηγούμενη προκειμένου να του κάνει συστάσεις να μην θί

ξει στον λόγο του την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους Βουλγάρους. 

Όταν έμαθε τούτο ο Μεταξάς επισκεύθηκε τον Μητροπολίτη μαζί με τον 

Παπαγεωργίου για να διευθετήσει την κατάσταση9. Αναφέρει στο Υπουρ

γείο Εξωτερικών: 

8. Νίγδελης, ό.π., σσ. 81-82. 
9. AYE, Πρόξενος Σερρών Α. Μεταξάς προς Υπονργόν Εξωτερικών Λ. Δεληγιώρ-

γην, Αριθμ. 30 της 1/13.2.1891 /Αριθμ. οιεκπ. 238/12.2.1891. 
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... έφρόνονν δτι από του βήματος ο ρήτωρ λαμβάνων άφορμήν από της 

προσφάτου ευτυχούς λύσεως του προνομιακού ζητήματος ην ώφειλε να 

άποοώση εις μόνην την μεγαθυμίαν του Σουλτάνου παρά πάσας τάς άντε-

νεργείας των αντιφρονούντων και σχισματικών Βουλγάρων, ήδύνατο 

εύπρεπώς μεν άλλα φανερώς και εντόνως να στιγματίση τάς Βουλγαρικάς 

ραδιουργίας επίσης επικίνδυνους εις τε τους 'Έλληνας και 'Οθωμανούς και 

να παρουσίαση τους σχισματικούς όχι μόνον ως τους πρώτους εχθρούς του 

"Έθνους και της Εκκλησίας άλλα και ως τους μόνους [...] Ό Άρχιερεύς προ-

φασιζόμενος δτι αγνοεί το πνεύμα του νέου Διοικητού, όστις θα παρευρί-

σκετο εις την τελετήν και θα ενόει τα πάντα ώς γνωρίζων την ελληνικήν 

γλώσσαν, πράγματι δε μη θέλων να δυσαρέστηση τους δυστυχώς εις τα 

πράγματα της Κοινότητος παριστάμενους, τους Βουλγάρους τους ύποκρι-

νομένους τους 'Έλληνας, επέτρεπε μόνον τους γίνη αορίστως λόγος ή 

μάλλον γενικός τις υπαινιγμός περί αοράτων εχθρών και τοϋτο μετά τάς 

επίμονους παραστάσεις μου. 'Οπαδός και θιασώτης τών πομπωδών λόγων 

και άκαιρων φωνασκιών δεν είμαι ούτε φρονώ δτι δια τούτου κατορθοϋται 

τι τουναντίον έσχημάτισα την ίδέαν δτι ο άλληλοθαυμασμός μας και ai φαι

νομενικά! ενεργειαι σπουδαίως μέχρι τοϋδε έβλαψαν τον αγώνα μας [...] 

καθήκον μου ενόμισα και δπως μή έψυχράνω άφ ενός τά αγνά αισθήματα 

του ενταύθα έλληνικωτάτου λαοϋ και άφ' έτερου δπως μή αποθαρρύνω τά 

εκπαιδευτικά ημών ενταύθα και τοις λοιποϊς διαμερίσμασιν όργανα νά πα

ραστώ μεν εις τήν λειτουργίαν εν τη Μητροπόλει νά μήν παρευρεθώ δε εις 

τήν εν τω Σχολείω τελετήν. Ό Γυμνασιάρχης άναγκαζόμενος και ούτος πε-

ριωρίσθη εν τω λόγω του εις αόριστα και γενικά τίνα περί Ελληνισμού και 

Μακεδονίας άναλύσας εν τω τέλει τραγωδίαν του Αισχύλου. 

Kal τούτον τό έπεισόδιον προς δσους άλλα και περί ών επανειλημμένως 

είχον τήν τιμήν νά αναφέρω προς τό Βασ. Ύπουργεϊον μαρτυρεί δτι ο κακή 

μοίρα προϊστάμενος της ενταύθα σπουδαιότατης Μητροπόλεως πολύ απέ

χει, δυστυχώς του άνταποκρίνηται εις τάς δικαίας ημών έθνικάς και αύτάς 

ακόμη τάς Έκκλησιαστικάς απαιτήσεις. 

Πραγματικά ο Παπαγεωργίου αναγκάστηκε να περιοριστεί στον λόγο 

του σε νύξεις που για ανθρώπους νοήμονες ή υποψιασμένους είναι σαφέ

στατες10, ωστόσο το ρήγμα ανάμεσα στους παράγοντες της εκπαίδευσης, 

του προξένου αλλά και του λαού βάθαινε υπερβολικά, έτσι ώστε στις 26 

10. Περιγραφή της τελετής θεμελίωσης της Γρηγοριάδας δημοσιεύεται στην εφημε
ρίδα της Θεσσαλονίκης Φάρος της Μακεδονίας, φ. 1503 (6.3.1891), σσ. 2-3, όπου και δη
μοσίευση του Π. Παπαγεωργίου με τίτλο: «Αρχαία αναθηματική στήλη εν Σέρραις», η ο
ποία αναφέρεται σε επιγραφή που βρέθηκε κατά την εκσκαφή των θεμελίων για την α
νοικοδόμηση της Γρηγοριάοας, επίσης βλ. το πλήρες κείμενο του λόγου που εκφώνησε ο 
Π. Παπαγεωργίου στον Φάρο της Μακεδονίας, φ. 1505 (13.3.1891), σσ. 1-2. 
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Απριλίου φτάνουμε στα γεγονότα που συνέβησαν στον μητροπολιτικό ναό, 

όταν το πλήθος των πιστών αποδοκίμασαν τον Μητροπολίτη φωνάζοντας 

Ανάξιος. 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν καταλυτικά και γνωστά σε όλους. 

Ο Μητροπολίτης φυγαδεύτηκε και περιορίσθηκε στη Μονή Προδρόμου, τα 

σχολεία έκλεισαν, και μια εξαρχία από αρχιερείς του Οικουμενικού Πα

τριαρχείου ανέλαβε να επιλύσει τα προβλήματα. Άνοιξαν τα σχολεία, συ

ντάχθηκε νέος Κανονισμός λειτουργίας της Κοινότητας και τοποθετήθηκε 

ένας νέος Μητροπολίτης. 

Για την πόλη των Σερρών άρχισε μια νέα περίοδος δημιουργίας η οποία 

προετοίμασε τον τόπο για τη μεγάλη εξόρμηση του Μακεδόνικου Αγώνα. 
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Προς τήν Σεβαστήν Έπιτροπήν προς ένίσχυσιν τής Ελληνικής Εκκλη

σίας και παιδείας. 

Αξιότιμοι Κύριοι! 

сО εν Σέρραις κ. Πρόξενος της Ελληνικής Κυβερνήσεως Α. Μεταξάς 

άνεκοινώσατό μοι εσχάτως Ύμέτερον εγγραφον περί τής υπό τον προκα

τόχου αντοϋ Δ. Βιτάλη ορισθείσης και ύπεσχεθείσης αμοιβής δια το κή

ρυγμα του Θείου Λόγου εις τον ενταύθα Καθηγητήν των ιερών μαθημάτων 

κ. Βασίλειον Παπαχρήστον. Έν τω ρηθέντι Ύμετέρω εγγράφω λέγεται δτι 

προσκληθείς ο κ. Βιτάλης καί ερωτηθείς ήρνήθη ... δτι ύπεσχέθη ποτέ τοι-

αύτην άμοιβήν και δτι μάλιστα ουδέν ήδύνατο ποτέ του ύποσχεθή τοιαύ-

την, μη υπάρχοντος εν τω προϋπολογισμό) το του κονδυλίου κτλ. Επειδή 

αξιότιμοι Κύριοι εν τή υποθέσει ταύττ] περιπλέκεται και το έμόν όνομα ως 

καί του Γυμνασιάρχου κ. Π. Παπαγεωργίου κινδυνεύομεν αμφότεροι να 

χαράκτη ρ ισθώμεν ώς ψευδόμενοι διότι αν μη έχαρακτηριζώμεθα [ώς] τοι

ούτοι έδει να πιστευθώμεν, δπερ δυστυχώς δεν φαίνεται έν τω Ύμετέρω 

εγγράφω, μάλλον δε υποδεικνύεται το άντίθετον δτι δηλ. φαίνεται αληθές 

ο κ. Βιτάλης δια τοϋτο καθήκον έθεώρησα να αποστείλω προς Υμάς την 

παροϋσαν, δι' ής να διαβεβαιώσω Ύμας έν ονόματι τής ιεράς αληθείας δτι 

ο κ. Βιτάλης μ όλην την προς Υμάς έκπεφρασμένην άρνησίν του ύπεσχέθη 

εις τον κ. Βασίλειον Παπαχρήστου 2Θ λίρας ή μάλλον συνεφώνησεν αυτόν 

να κηρύτττ] τον Θείον Λόγον αντί 20 λιρών και δτι επομένως ο κ. Δ. Βιτά

λης, ών ουχί έτερον τι διασαφήσει τήν άλήθειαν δια να μή φανή αυτοβού

λως πράξας και ένεργήσας αδίκως πτωχόν νέον υπέρ τής Εκκλησίας και 

του Γένους έργαζόμενον. Καταρρίπτη τό γόητρον Υμών καί τών αντιπρο

σώπων Υμών καί έπϊ τέλους εις ουδέν τιθέμενους τήν άλήθειαν επιρρίπτει 

πλαγίως εις... τον Γυμνασιάρχην δτι ψευδώς μαρτυροϋμεν υπέρ του Βασι

λείου. 

Ταϋτα έθεώρησα καθήκον να γράψω προς Υμάς [ώς ή ανωτέρω ...] μό

νον χάριν τής αληθείας καί τής πλαγίως έπιρριπτομένης έμοί τε καί τω Γυ

μνασιάρχη μομφής διότι δσον άφορα τήν έκπλήρωσιν τής υποσχέσεως του 

κ. Βιτάλη τοϋτο εξαρτάται έξ Υμών. Βεβαίως δέν είναι δίκαιον να πληρώ-

σητε Ύμεϊς δια κακόβουλον ύπόσχεσιν τρίτου καίτοι αντιπροσώπων Υμών 

δίκαιον δμως νομίζω να έπιβληθή αύτώ ή έξ Ιδίων έκπλήρωσις τής ύποσχέ-
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σεώς του καί τοϋτο κατά τοιούτον μάλλον καθ1 δσον υποσχόμενος διετέλει 

εν αντιπρόσωπος Υμών. 

Έπι τούτοις ευχόμενος Ύμϊν τα βέλτιστα καί εκφράζων την προς υμάς 

έξαίρετόν μου ύπόληψιν διατελώ 

Έν Σέρραις τη 10 Ιουλίου 1890 

Της Υμετέρας περισπούδαστου μοι [ ] 

διάπυρος έν Χριστώ εύχέτης 

f ο Σερρών Κωνσταντίνος Βαφείδης 

Προς τον άξιότιμον κ. Άριστείδην Μεταξαν Πρόξενον της Ελλάδος. 

Συμφώνως προς ην έντολήν μοι άνεΟέσατε να αντιπροσωπεύσω Υμάς 

παρά ττ\ σεβ. Εφορεία τών σχολείων κατά τάς διασκέψεις καί συζητήσεις 

περί τών καΟ'ήμας εκπαιδευτικών δηλώ ύμϊν ότι προσκληθείς τη 27η Ιουνί

ου ύπό τών κ. Εφόρων ήρωτήθην έν αρχή την γνώμην περί τών καθηγητών 

του Γυμνασίου. Kal περί μεν τών κ. Βασιλείου Παπαχρήστου, Ίω. Παρχαρί-

δου, Κλεάνθους Αίγιαλείδου και Γαληνού Νικολαΐδου ρητώς απήντησα ότι 

δυνατή είναι ή με€ αυτών και έν τω μέλλοντι συνεργασία, όσον δε εις τους 

κ. Άθαν. Φυλακτόν και Ν. Τέγον παρετήρησα ότι ή μετ" αυτών σύμπραξις 

κατορθωτή θ à είναι έπι όροις δυναμένοις νά έξασφαλίσωσι τήν έν τω μέλ

λοντι ειλικρινή αυτών προς τό Γυμνάσιον πολιτείαν καί τόν διευθύνοντα 

αυτό συμπεριφοράν, προσέθηκα δε ότι θέλων να αποφύγω τήν ύπόνοιαν ότι 

αγωνίζομαι να εξοστρακίσω έκ του σχολείου τους δύο μόνους εγχώριους 

καθηγητάς καταλείπω τήν εϋρεσιν και έφαρμογήν καταλλήλων μέτρων εις 

τήν έκτίμησιν τών Εφόρων. 

Ή Εφορεία άπαντώσα έδήλωσέ μοι ότι τη προτεραία σκεφθεΐσα προέ

βη δια λόγους, ουχί άσχετους και προς τήν διδακτικήν αύτοϋ ικανότητα, εις 

τήν άπόλυσιν του κ. Αίγιαλείδου καί με παρεκάλεσεν αν μεταβώ εις Αθή

νας να αποταθώ προς τήν σεβ. Έπιτροπήν προς εϋρεσιν αντικαταστατού. 

Είπον ότι έχων σκοπόν νά μεταβώ εις Αθήνας προθύμως θά δεχθώ τήν 

έντολήν άλλα γιγνώσκω από πολλού χρόνου λεγομένην τήν κατά τό έπιόν 

σχολικόν έτος πρόσληψιν του κ. Θεοδωρίδου σπουδάζοντος τά μαθηματι

κά, πρόσληψιν ην καί αυτός ο κ. Αίγιαλείδης έμαθεν. Ή Εφορεία ήρνήθη 

παρατηρήσασα ότι ο κ. Θεοδωρίδης θά εξακολούθηση σπουδάζων έν Αθή

ναις, είτα δέ προσέθηκεν ότι έκ τών καθηγητών απελύθη δια λόγους άνι-

κανότητος καί ο κ. Γαληνός Νικολαΐδης διδάσκαλος της Γαλλικής καί Τουρ

κικής, ώς καί ο διευθυντής της Αστικής Σχολής κ. Σωκρατείδης. Τήν άντι-

κατάστασιν του κ. Σωκρατείδου δι έτερου περισσοτέρας ικανότητος καί 

ύψηλοτέρας παιδεύσεως είχον, κ. Πρόξενε, έγώ αυτός συστήση προ πολλού 

τη Εφορεία άναπτύξας άμα καί τους λόγους δι ους άναγκαίαν έκρινον 
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εύρυτέραν τίνα τής σπουδαίας ταύτης Σχολής επί το έθνικώτερον μεταρ-

ρύθμισιν. Kal ή εϋρεσις καταλλήλου διευθυντού ανετέθη καθ' ύπόδειξιν 

εμού είς τήν σεβαστήν Έπιτροπήν καθώς δήλοι το προς εμοί πληρεξούσιον 

γράμμα τής Εφορείας. "Οσον είς τον κ. Τέγον ή Εφορεία έδήλωσεν ότι δύ

ναται να άσκηση τόσην ροπήν είς το πνεύμα αυτού ώστε να δοθή επίσημος 

ύπόσχεσις περί τού μέλλοντος, τουναντίον δε περί τού κ. Φυλακτού δεν 

απέκρυψε δισταγμούς και φόβους. Ό λόγος μετέβη είτα είς τα οικονομικά 

των σχολείων, προς ών κακώς εχόντων τήν θεραπείαν παρεκλήθην και εγώ 

και δι εμού και οι άλλοι καθηγητά! νά συντελέσωμεν δι εκούσιας εισφοράς 

εκ των ώρισμένων μισθών, ώς δήλοι και ο ύπό τής Α. Σεβασμιώτητος υπο

βληθείς Υμών κατάλογος, και ή συνεδρίασις διελύθη αφού ή Εφορεία μοι 

ώμολόγησε χάριτας. 

Ταύτα έγένοντο πρωία τής 27ης Ιουνίου, εσπέρα δε τής 28ης άπροσδο-

κήτως εμαθον παρ' ίδιώτου τον εν τή θέσει τού κ. Αίγιαλείδου διορισμόν 

τού κ. Ασπρομάλλη Σερραίου. Έρωτήσας εμαθον παρά τών Εφόρων ότι 

πράγματι διωρίσθη ο κ. Ασπρομάλλης, τριετής σπουδαστής τών μαθημα

τικών, δυνάμενος κατ' αυτούς νά διδάξη τά μαθηματικά εν τω Γυμνασίω και 

λόγω οίκονομικώ προτιμότερος παντός άλλου αφού εδέχθη νά υπηρέτηση 

εν τή πατρίδι αυτού αντί λιρών 8Θ. Είς τους Εφόρους παρετήρησα ότι ο διο

ρισμός άντέκειτο είς τήν άνατεθεϊσαν μοι έντολήν άτε γενόμενος εν αγνοία 

εμού και υμών και τής σεβ. "Επιτροπής, έσπευσα δε νά ανακοινώσω και ύμΐν 

αυτόν. 
Έάν, κ. Πρόξενε, είς πάντα τά ανωτέρω προσθέσω ότι οι κ. Τέγος και 

Φυλακτός προσελθόντες προ ολίγων ημερών ύπεσχέθησαν τή Εφορεία 

όσα άναγκαιον ύφ ημών ένομίσθη νά ύποσχεθώσι, συμπληρώ πάντα όσα 

περί τής ανατεθείσης μοι εντολής με προσεκαλέσατε νά εκθέσω Ύμΐν 

εγγράφως. 

Διατελώ τιμών Ύμας εξόχως 

Υμέτερος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου 

Γυμνασιάρχης 

Έν Σέρραις τή Ιθη Ιουλίου 189Θ 
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Έν Σέρραις την 11/23 Ιουλίου 1890. 

Κύριε Πρόεδρε 

Εγκλείστους ώδε λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω τον κατάλογον του 

διδακτικού προσωπικού του ενταύθα Γυμνασίου τον υποβληθέντα μοι υπό 

της Α.Σ. του Μητροπολίτου Σερρών προέδρου της Εφορείας. Πριν προβώ 

εις κρίσεις περί αύτοϋ, καθήκον θεωρώ να προτάξω τα εξής μέλλοντα να 

διαφωτίσουν Υμάς περί τών λαβόντων τελευταϊον χώραν όπως ασφαλώς 

άποφασίσητε περί τών δεόντων γενέσθαι. 

'Ολίγας ημέρας μετά την παραλαβήν τής ενταύθα υπηρεσίας και την 

άμεσον άναχώρησην του προκατόχου μου Κου Βιτάλη, ο Μητροπολίτης 

κατ' έντολήν τής Εφορείας με προσεκάλεσε να συσκεφθώμεν περί τ ε τής γε

νικής οικονομικής καταστάσεως τών εκπαιδευτηρίων και του κατ' έτος 

αυξανομένου έλλείματος καί περί του διδακτικού προσωπικού. Kal περί μεν 

περί του οικονομικού έγραψα ήδη Ύμϊν έν τω υπ''Αριθ. 175 και από 26 Ιου

νίου έ.ε. εγγράφω μου εις α σήμερον προσθέτω δτι ή Εφορεία προέβη και 

εις δευτέραν εισφοράν ή μάλλον έπιβλητικήν έκπτωσιν 10% επί του μισθού 

του ανωτέρου προσωπικού ων έκτος μιας διδασκαλίσης παραιτηθείσης οι 

λοιποί αγογγύστως έδέχθησαν λαβόντες υπ' όψιν τάς δεινάς περιστάσεις. 

Ώς προς δε το ζήτημα του ανωτέρου προσωπικού, τοϋτο μέν, διατελεί έν 

αγνοία του ποιου και τής αξίας αύτοϋ, τοϋτο δέ, μή θέλων να νομίστ/ ή 'Εφο

ρεία δτι ολίγας ημέρας έχων ένταϋθα κληρονομώ ιδέας και συμπαθείας τοϋ 

προκατόχου μου αντιθέτου νομιζομένου προς αυτόν, ώς καί τής αντιθέτου 

προς αυτόν μερίδος, εννοώ δέ τέλος δτι οι [διάκοντες] τα κοινά ... την άνω-

τέραν διακυβέρνησιν έκ μέρους τής 'Επιτροπής καί θέλων νά καταδείξω 

προθυμίαν προς ειλικρινή συνεργασίαν άνέθηκα την άντιπροσώπευσίν μου 

εις τάς διασκέψεις τω κ. Γυμνασιάρχη Π. Παπαγεωργίω άμα μέν ώς αρμο

διότερα) νά κρίνη, άμα δέ πεποιθεϊ εις την ακεραιότητα τοϋ χαρακτήρος 

αύτοϋ δώσας αύτω καί τάς σχετικάς οδηγίας. Δυστυχώς ή 'Εφορεία καί 

ιδίως ο Μητροπολίτης παραγνωρίσασα (sic) τάς άγαθάς μου ταϋτας προθέ

σεις, έκ πνεύματος δλως αντιθέτου εΐμένη προέβη εις την άπόλυσιν τοϋ Κου 

ΑΊγιαλείδου καθηγητοϋ τών φυσικομαθηματικών και την άντικατάστασιν 

αύτοϋ δια τοϋ Κου Ασπρομάλλη άνεψιοϋ ενός τών εφόρων παντελώς έν 

άγνοια τοϋ τε Γυμνασιάρχου καί έμοϋ παρουσιάσασα τά γεγονότα ώς τετε

λεσμένα ώς λεπτομερώς εκθέτει καί το έσώκλειστον προς με έγγραφον τοϋ 

Κου Γυμνασιάρχου. 

Αμα μαθών ταϋτα προέβην εις σφοδράς και πικράς παραστάσεις προς 

την Έφορείαν και ιδίως τον Μητροπολίτην περί τοϋ διαβήματος των τούτου 

δλως αντικειμένου εις τά έξ αρχής κεκανονισμένα παρ' έμοϋ έν διαφόροις 
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έγγράφοις, ατινα καϊ μετά τό γεγονός ήναγκάσθην νά αναγνώσω αντοϊς. 

'Ως δε καϊ ή Εφορεία έβεβαίωσέ (sic) με δτι εις το μέτρον τοϋτο προέβη και 

εξ άλλον λόγου και δη τον οικονομικού, και δτι ουδαμώς διενοεϊτο να άσε-

βήοη προς ημάς, καϊ δτι ούδεμίαν είχεν όπισθοβονλίαν, ... και παρακάλεσε 

(sic) με να σννηγορήσω προς Ύμας δια τάς αποφάσεις της, εν είναι βέβαιον, 

βεβαιότατον δτι ή Εφορεία και ιδίως ο Μητροπολίτης και μετά τά σκληρά 

μαθήματα ατινα παρ' Υμών έλαβε κατά την άπόλνσιν τον Σαμαρτζίδον και 

Τζελέπη έξακολονθή βαρέως φέρονσα την άνάμειξιν ημών, και πάσης περι

στάσεως δράττεται δπως αποτίναξη την ενεργετικήν δια τον τόπον επέμβα-

σιν της Επιτροπής ήτις εμποδίζει αυτόν νά ρνθμίζη τά πράγματα σνμφώνως 

τών ιδιωτικών σνμφερόντων και τών ατομικών σνμπαθειών. Και [τάς] τοιαύ

τας τής Εφορείας βλέπεις δνστνχώς ενισχύει αυτός ο Μητροπολίτης άνήρ 

βίαιος και εις άκρων φίλαρχος θέλων τήν Ύμετέραν έπέμβασιν και εις 

μείωσιν τών δικαιωμάτων τον, παράδειγμα δε πρόσφατον τον διαλλακτικού 

μεν έμοϋ πνεύματος, άδιαλλάκτον δε τον Μητροπολίτον έστω τοϋτο, δτι θέ

λων νά προλάβει δίκαια τής Επιτροπής μέτρα προέτεινα Αντώ νά άναβάλη 

τον διορισμόν τον Kov "Ασπρομάλλη ως πρότασιν έγκριτέαν ύπό τής "Επι

τροπής δπως ρητώς και μετ' εμπάθειας άπέκρονσεν, άνακινούντας τοϋτο 

και εν τω εσωκλειστώ καταλόγω τής Α. Σεβασμιώτητος, δσον δ' άφορα και 

τον vit Αριθ. 4 τοϋ καταλόγον καθηγητήν Kov Φνλακτόν θά ... ορίσει ... 

ευκόλως ή επιτροπή εκ τής περί αντοϋ παρατηρήσεως δτι ή Εφορεία ευχα

ρίστως θά εβλεπεν αυτόν μετατατιθέμενον δπως αντός ο ϊδιος διαδίδει δτι 

έζήτησε παρ" υμών δια τοϋ εν Θεσσαλονίκη Γενικοϋ Προξένον και δτι αυτός 

δια πολλούς λόγονς σχετικούς προς τήν όμαλήν λειτονργίαν τοϋ ένταϋθα 

Γνμνασίον ήθελον προσέτι Υμών τήν εντεύθεν μετάθεσίν τον ως άναγκαιο-

τάτον. 

Επανερχόμενος εις τό ζήτημα τής απολύσεως τοϋ Kov Αίγιαλείδον 

επαναλαμβάνω νά εϊπω δτι δεν επείσθην δτι αντη προεκλήθη εξ άποχρό-

ντων λόγων, ενώ è διορισμός τοϋ Κ Ασπρομάλλη είναι δείγμα μακράν τών 

άρχων καϊ διαθέσεων τής Εφορείας ως ανωτέρω έξέθηκα-

Λαμβάνων ύπ' όψιν Κύριε Πρόεδρε άμα μεν τους ένταϋθα διέποντας 

νϋν τά κοινά Έφόρονς [ων εκτός δύω], οι λοιποί δεν διακρίνονται δνστνχώς 

επί άκραιφνέσιν αίσθήμασιν και τοϋ Μητροπολίτον σνστηματικώς άντι-

πράττοντος εις πασαν ημών έπέμβασιν και παραπείθοντος καθ" ημών και 

αυτούς τους έμφορονμένονς έκ διαλλακτικού πνεύματος προς ημάς φίλονς 

τον, άμα δε τών υφισταμένων, δπερ και έπικινδννότατον, γενικοτέραν κρί-

σιμον πολιτικήν κατάστασιν τοϋ τόπον, δεν προτείνω εις Ύμας ανστηρόν τι 

μέτρον, άλλως δίκαιον καθ3 έαντό καϊ σνμφέρον, αλλά έκθέσας τά πράγμα

τα δπως έχονσι καταλείπω τήν άπόφασιν εις τήν έκτίμησην Υμών τήν άμε-

ρόληπτον και τήν έγνωσμένην έμπειρίαν-
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Αέξασθε Κύριε Πρόεδρε τήν βεβαίωσιν της υψίστης προς Υμάς ύπολή-

ψεώς μου καί τιμής. 

Ό Πρόξενος 

Ά. Μεταξάς. 

Υ.Γ. Μαθών την στιγμήν ταντην ότι ό Κος Γυμνασιάρχης μεταβαίνει 

εις Αθήνας ένεχείρισα αύτω τό άνω εγγραφον όπως έπιδώσΐ] Ύμϊν δύ-

νασθαι δε να προσκαλέσητε αυτόν όπως μάθητε λεπτομερέστερον τα 

ενταύθα. 

Έν Σέρραις τή 1/13 Φεβρουαρίου 1891 

Αριθ. 30 

Προς την Αυτού Έξοχότητα 

Κύριον Λ. Δεληγεώργην 

Ύπουργον επί των Εξωτερικών 

Είς Αθήνας 

Εξοχότατε 

Φρονών ότι ή δημοσιογραφία θα λάβϊ] ϊσως άφορμήν ίνα διαπραγμα

τευθώ επεισόδιόν τι λαβόν χώραν ενταύθα κατά την έορτήν των Τριών Ιε

ραρχών μεταξύ εμού και τού Μητροπολίτου, σπεύδω να πληροφορήσω τήν 

Ύμετέραν Έξοχότητα ότι ό Άρχιερεύς τήν προτεραίαν καλέσας τον Γυμνα-

σιάρχην κ. Παπαγεωργίου άπηγόρευσεν αύτω να θίξη εν τω Πανηγυρικά) 

αυτού παν σχετικόν προς τήν Αύτοκρατορίαν καί τους Βουλγάρους τους 

σκευωρούντας κατά τών ημετέρων πραγμάτων. Μαθών τούτο παρέλαβον 

τον κ. Γυμνασιάρχην και μετέβην εις τον Μητροπολίτην προς όν συνε-

φωνήσαμεν εις [δράσιν?] (όπως και εξ αρχής άλλως εϊχομεν τήν ίδέαν ταύ-

την) συνεφώνησα δε είς τό δεύτερον καθ' όσον εγώ μεν εφρόνουν ότι από 

τού βήματος ό ρήτωρ λαμβάνων άφορμήν από της προσφάτου ευτυχούς 

λύσεως τού προνομιακού ζητήματος ην ώφειλε νά άποδώση είς μόνην τήν 

μεγαθυμίαν τού Σουλτάνου παρά πάσας τάς άντενεργείας τών αντιφρο

νούντων και σχισματικών Βουλγάρων, ήδύνατο εύπρεπώς μεν άλλα φα-

νερώς καί εντόνως νά στιγματίσΐ] τάς Βουλγαρικάς ραδιουργίας επίσης 

επικίνδυνους εις τε τους 'Έλληνας και 'Οθωμανούς καί νά παρουσίαση τους 

σχισματικούς όχι μόνον ώς τους πρώτους εχθρούς τού 'Έθνους καί της 

Εκκλησίας άλλα καί ώς τους μόνους παντί σθένει επιζητούντες νά διαβάλ-
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λωσι [ίδιους και....] τον νομοταγή και εις τα καθεστώτα πιστόν έλλη-

VLKÒV πληθνσμόν. еО Άρχιερεύς προφασιζόμενος δτι αγνοεί το πνεύμα τον 

νέον Διοικητού, δστις θα παρενρίσκετο εις την τελετήν και θα ένόει τα πά

ντα ως γνωρίζων την έλληνικήν γλώσσαν, πράγματι ως μη θέλων να δνσα-

ρεστήση τους δνστνχεις εις τα πράγματα της Κοινότητος παρισταμένονς 

τους Βονλγάρονς τονς ύποκρινομένονς τονς 'Έλληνας επέτρεπε μόνον 

τονς γίνη αορίστως λόγος ή μάλλον γενικός τις υπαινιγμός περί αοράτων 

εχθρών και τοϋτο μετά τάς έπιμόνονς παραστάσεις μον. 'Οπαδός και θια

σώτης των πομπωδών λόγων και άκαιρων φωνασκιών δεν είμαι οντε 

φρονώ δτι δια τούτον κατορθοϋται τι τονναντίον έσχημάτισα την ίδέαν δτι 

ο άλληλοθανμασμός μας και ai φαινομενικά! ένέργειαι σπονδαίως μέχρι 

τοϋδε έβλαψαν τον άγώνά μας μεθ' δλας τάς θνσίας ημών και παρέσχον 

τοις ήμετέροις έχθροϊς πράγματα όπως μας διαβάλλωσι και ενεργώσιν αθο

ρύβως και πολύ άποτελεσματικώτερον, άλλον εις τάς σημερινός κρισίμονς 

περιστάσεις καθ' ας αϊ παντοϊαι κατά τών εθνικών ημών πραγμάτων έπι-

βονλαί κινδννεύονσι νά άπογοητεύσωσι τους υπέρ αυτών έργαζομένονς 

ενπρεπώς ονχ έντονος φωνή διαμαρτνρήσεως προ τοιούτον πολνπληθοϋς 

άκροατηρίον (sic) μοί εφαίνετο προσφορότατη, επειδή δε και ή διαφωνία 

αντη διεδόθη και εγνώσθη και διήγηρεν εντνχώς ενταύθα υπέρ ημών τήν 

κοινήν της πόλεως γνώμην, καθήκον μον ένόμισα και όπως μή έψνχράνω 

άφ ενός τά αγνά αισθήματα τού ενταύθα έλληνικωτάτον λαού και άφ έτε

ρον όπως μή αποθαρρύνω τά έκπαιδεντικά ημών ενταύθα και τοις λοιποις 

διαμερίσμασιν όργανα νά παραστώ μεν εις τήν λειτονργίαν εν τη Μητρο-

πόλει νά μήν παρενρεθώ δε εις τήν εν τω Σχολείω τελετήν. Ό Γνμνασιάρ-

χης άναγκαζόμενος και ούτος περιωρίσθη εν τω λόγω τον εις αόριστα και 

γενικά τίνα περί Ελληνισμού και Μακεδονίας άναλύσας εν τω τέλει τραγω-

δίαν τού Αίσχύλον. 

Kal τούτον τό έπεισόδιον προς όσονς άλλα και περί ων επανειλημμένως 

είχον τήν τιμήν νά αναφέρω προς τό Βασ. Ύπονργεϊον μαρτνρεϊ ότι ο κακή 

μοίρα προϊστάμενος της ενταύθα σπονδαιοτάτης Μητροπόλεως πολύ απέ

χει, δνστνχώς τού άνταποκρίνηται εις τάς δικαίας ημών έθνικάς και αύτάς 

ακόμη τάς 'Εκκλησιαστικός απαιτήσεις. 

'Αλλά περί τού εν Μακεδονία κλήρον εν γένει καί ιδίως περί Μητροπο

λιτών θέλω έπανέλθΐ] προσεχώς σνμμορφούμενως προς τό ύπ? αριθ. 287Θ 

κρνπτογραφικόν εγγραφον της Ύμ. Έξοχότητος. 

Εύπειθέστατος 
cO Πρόξενος 

Ά. Μεταξάς 
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Επιστρέφων προς το ημών των Εξωτερικών Ύπονργεϊον τον επεισοδί

ου έλαβον γνώσιν δι αναφοράς ιδίως τον προξενείον έπιτραπήτω μοι ονχ' 

ήττον να εκφράσω την γνώμην δτι την περίπτωσιν δεν κρίνω ως άξίαν να 

προκαλέση έστω την έλαχίστην διαφωνίαν προξενείον και Μητροπόλεως. 

Έν Πέραν Κωνσταντινονπόλεως, την 26 Φεβροναρίον 1891. 

Ενπειθέστατος 

Ν. Μανροκορδατος 

[Στο περιθώριο του εγγράφου] 

Παραπέμπεται επί έπιστροφήν προς την έν Κ/πόλει Β. Πρεσβείαν 

έν 'Αθήναις τήν 14 Φεβρ. '91 

Ό νπονργος 

Λ. Αεληγεώργης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 



209 

SUMMARY 

Konstantinos N. Plastiras, Serres, Days of 1891: Disagreements within the 
Greek Community as a Prelude to the «Community Question». 

The last decade of the 19th century brought many surprises and problems 
connected with community issues in the town of Serres, especially in the 
sphere of education. 

This paper sheds light on various aspects of the question: disputes be
tween the Metropolitan of Serres, Konstantinos Vafidis, the Greek Consul, 
Aristides Metaxas, and the Principal of the Serres' High School, Petros Papa-
georgiou. 

It presents and comments on hitherto unknown documents, such as a re
port by Petros Papageorgiou on the organisation of the education, and docu
ments of the Greek Consulate in Serres concerning the strife between com
munity representatives in the town, which portend the «community ques
tion», that created so many problems. 
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