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ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΣΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου των Εξω
τερικών επισημάνθηκαν τρεις επιστολές του κρητικού ποιητή Ιωάννη Κων- 
σταντινίδη (1848-1917)1, που έζησε στην Καβάλα και υπήρξε από τους πρω
τεργάτες του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. 
Οι επιστολές κατατάχθηκαν, προφανώς από αβλεψία, σε φάκελο που πε
ριείχε έγγραφα για τη Σάμο2, και ανευρέθηκαν επειδή αντικείμενο της έρευ
νας ήταν η νεότερη ιστορία της. Η επισήμανσή τους απετέλεσε ευχάριστη έκ
πληξη για τον γράφοντα, αφού η ζωή και το έργο του Κωνσταντινίδη υπήρ
ξαν αντικείμενα μελέτης ήδη από το 19723. Στην πρώτη από τις επιστολές 
υπήρχε συνημμένο και ένα υπόμνημα του νεαρού τότε Θασίου, γόνου επιφα
νούς θασιακής οικογένειας, του Μιχαήλ Γ. Χρηστίδη, με τίτλο «Συνοπτική 
Ιστορία του υπό την προστασίαν των Α. Υψηλοτήτων Αντιβασιλέων της Αί
γυπτου πολιτεύματος της νήσου Θάσου, από του 1834 μέχρις εσχάτων», το 
οποίο, απ’ όσο γνωρίζω, παραμένει ανέκδοτο4. Οι επιστολές είναι ιδιόγραφες 
και γραμμένες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η μια από την άλλη (Μάιος - 
Ιούλιος 1902). Προϊόντα μιας φορτισμένης περιόδου με έντονο διπλωματικό

1. Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντινίδη βλ. Στάθης Κεκρίδης, «Ιωάννης Κωνστα- 
ντινίδης», εφημ. Ταχυδρόμος Καβάλας, φ. 11147/25.3.1972 (στο εξής: «Ιωάννης Κωνσταντινί- 
δης»)· του ίδιου, «Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης (1848-1917)», Η Καβάλα και η περιοχή 
της. Α' Τοπικό Συμπόσιο 18-20Απριλίου 1977, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 263-277 (στο 
εξής: «Ο ποιητής»)· Κ. Χιόνης, Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης και το έργο του (1848- 
1917), Καβάλα 1978 (στο εξής: Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης), όπου έχουν καταχωρηθεί 
σχεδόν όλα τα ποιήματά του.

2. Φάκελος Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών (στο εξής: A. Υ.Ε.) 1911/Β/53.
3. Βλ. Κεκρίδης, «Ιωάννης Κωνσταντινίδης»· του ίδιου, «Ο ποιητής».
4. Περισσότερα για τον Μ. Γ. Χρηστίδη βλ. Κ. Χιόνης, «Βιογραφίες νεότερων ανδρών της 

Θάσου», Θασιακά 3 (1986) 111 (στο εξής: «Βιογραφίες»), Πρβλ. του ίδιου, Η παιδεία στην Κα
βάλα (1864-1919), Καβάλα 1990, σσ. 56-59, passim (στο εξής: Η παιδεία στην Καβάλα). Ο νεα
ρός τότε Χρηστίδης πρέπει να ήταν 37 περίπου ετών, αφού στους εκλογικούς καταλόγους της 
Υποδιοικήσεως Θάσου του 1915 δηλώνεται ως 50 ετών· βλ. Γ. Αστεριάδης, «Ο πρώτος εκλογι
κός κατάλογος της Υποδιοικήσεως Θάσου (1915)», Θασιακά 8 (1992-93) 275. Το υπόμνημα, που 
αιτιολογεί την αγανάκτηση των Θασίων, όπως εκδηλώθηκε με το κίνημα του 1902, επιβεβαιώνει 
ή αποσαφηνίζει ορισμένες από τις πληροφορίες για τη Θάσο του 19ου αι.· θα δημοσιευθεί και θα 
σχολιασθεί σε προσεχή μελέτη. Παρόμοιο υπόμνημα (έκθεση) είχε συντάξει και ο πατέρας του, 
ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Χρηστίδης. Βλ. Χιόνης, «Βιογραφίες», σσ. 111 κ.ε. Πρβλ. του ίδιου, 
«Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Θασιακά 1 (1990-91) 440 (στο 
εξής: «Η παιδεία στη Θάσο»). Επίσης Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θάσου, 1453-1912, Θεσ
σαλονίκη 1984, σ. 154 (στο εξής: Ιστορία της Θάσου).
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παρασκήνιο, και όχι μόνο, αφού τότε, (Απρίλιος 1902) η Θάσος δέχθηκε πάλι 
την τουρκική κατοχή, διασώζουν μια σπάνια αμεσότητα.

Παραλήπτης των επιστολών ήταν ο Στέφανος Δραγούμης (1842-1923)5, 
σημαντική πολιτική προσωπικότητα της εποχής εκείνης, με τον οποίο ο Κων- 
σταντινίδης διατηρούσε φιλική επικοινωνία, ενώ παράλληλα τον ενημέρωνε 
περί των διαδραματιζομένων στην Ανατολική Μακεδονία.

Το ενδιαφέρον και η μέριμνα της οικογένειας Δραγούμη για τη Μακεδο
νία είναι γνωστά και δεδομένα. Ειδικότερα ο Στέφανος, ως ιδρυτής του Μα
κεδονικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνομακεδονικού κομιτάτου, έπρεπε 
να είναι πολύ καλά πληροφορημένος για τα τεκταινόμενα, ώστε να συμβάλει 
στη λήψη ορθών αποφάσεων από το κέντρο, και με την πολιτική δύναμη που 
διέθετε να έρχεται αρωγός στον αγώνα των Μακεδόνων. Συνεργαζόταν με 
διαφόρους Έλληνες, που έμεναν στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, και ενη
μερωνόταν για τα συμβαίνοντα. Ανάμεσά τους πρωταγωνιστής, για τον χώρο 
της Ανατολικής Μακεδονίας και τη Θάσο, ήταν ο κρητικός ποιητής. Δυστυ
χώς μέχρι σήμερα η έρευνα δεν έφερε στο φως τις απαντήσεις του Δραγούμη, 
που φαίνεται ότι έλαβε ο Κωνσταντινίδης6, ώστε να έχουμε πληρέστερη ει
κόνα της προσφοράς των δύο αυτών σημαντικών Ελλήνων στον Μακεδονικό 
Αγώνα αλλά και του γενικότερου ρόλου τους στα πολιτικά πράγματα του 
υπόδουλου ελληνισμού.

Οι επιστολές, πέρα από τον προσωπικό και φιλικό χαρακτήρα τους, μας 
παρέχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες ο Κωνσταντινί
δης προωθούσε προς το κέντρο μαζί με τις απόψεις και τις προτάσεις του. 
Αφορούν στο καθεστωτικό ζήτημα της Θάσου, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης 
καμπής του, και επιβεβαιώνουν τα ήδη γνωστά αίτια της δεύτερης εξεγέρ- 
σεως (που ξεκίνησε ως συλλαλητήριο διαμαρτυρίας) των Θασίων στις 27

5. Πρόκειται για τον πατέρα του Ίωνα Δραγούμη (1878-1920), γνωστό πολιτικό, λόγιο και 
αγωνιστή. Πέρα από το γεγονός ότι ο Κωνσταντινίδης με τον Δραγούμη ήσαν ομοϊδεάτες, κι
νούμενοι στον φιλελεύθερο χώρο του Τρικούπη και στη συνέχεια του Βενιζέλου, παρά τις κατά 
καιρούς διαφωνίες τους, τις σχέσεις τους χαρακτήριζε η φιλία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
Την εποχή που γράφονται οι επιστολές ο Δραγούμης πρωτοστατούσε στην οργάνωση του Μακε
δονικού Αγώνα με την ίδρυση του Ελληνομακεδονικού κομιτάτου, τη συγκρότηση αντάρτικών 
σωμάτων, τη διαφώτιση της κοινής γνώμης, ελληνικής και ξένης, και την ενίσχυση των πα
τριωτών εκείνων που αμύνονταν υπέρ των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλή
νων της Μακεδονίας και βέβαια υπέρ της απελευθερώσεώς τους. Περισσότερα βλ. I. Νοτάρης, 
Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 1903 με βάση έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου 
τον ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη 1970 (ανάτυπο από τον I ' τόμο των Μα
κεδονικών).

6. Από τη δεύτερη επιστολή που δημοσιεύεται φαίνεται ότι ο Κωνσταντινίδης έλαβε του
λάχιστον μία απαντητική επιστολή, γραμμένη στις 12 Ιουνίου 1902. Αλλά και η πρώτη προϋπο
θέτει επιστολή του Δραγούμη, ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί τους λόγους του κινήματος των 
Θασίων και τις ιστορικές συγκυρίες που οδήγησαν σ’ αυτό. Γι’ αυτό ο Κωνσταντινίδης στέλνει 
συνημμένο το ιστορικό υπόμνημα που συνέταξε ο Μ. Γ. Χρηστίδης.



Ανέκδοτες επιστολές του Ιω. Κωνσταντινίδη στον Στέφ. Δραγούμη 41

Μαρτίου 1902, στο χωριό Θεολόγος, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν 
και δύο (ή περισσότεροι;) νεκροί7. Η ένοπλη βία κατά του πλήθους ασκήθηκε 
από τα όργανα του Αιγύπτιου διοικητή Μαχμούτ Ριφάτ μπέη, Κιρκάσιου στην 
καταγωγή αξιωματικού (μάλλον ταγματάρχη) του αιγυπτιακού στρατού, ο 
οποίος διέθετε φρουρά 80 στρατιωτών και ανάλογο αριθμό αξιωματικών, που 
τελικά εγκατέλειψαν το νησί το 19038.

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι. λόγω της βαρειάς φορολο
γίας και των συνεχών αυθαιρεσιών της διοικήσεως, που στην πράξη ακύρω
ναν τα προνόμια των κατοίκων, η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη. Οι Θάσιοι 
με αναφορές και ψηφίσματα προς τον χεδίβη, με τη συνηγορία και της ελλη
νικής κυβερνήσεως, ζητούσαν κατανόηση. Ο υπουργός Εξωτερικών Αλ. Θ. 
Ζαΐμης επειγόντως απαιτούσε από τον Έλληνα διπλωματικό πράκτορα στο 
Κάιρο Ιωάν. Γρυπάρη (1844-1925) να ενημερώσει σχετικά τον χεδίβη9 και να 
συνηγορήσει υπέρ τής κατά τό εφικτόν αποδοχής των αιτημάτων τών κατοί
κων10. Το 1901 είχε επισκεφθεί τη Θάσο, με σκοπό να εξετάσει τα παράπονα 
των κατοίκων ο Αιγύπτιος υπουργός του Εφκαφίου Χαϊρή πασάς11, ο οποίος 
περιήλθε όλα τα χωριά, συγκέντρωσε τα αιτήματα των κατοίκων και υποσχέ- 
θηκε ότι θα τα θέσει υπόψη του χεδίβη, χωρίς όμως ευκρινή θετικά αποτελέ
σματα.

Παράλληλα, οι επιστολές αναφέρονται σε κάποιες μορφές του ακήρυκτου 
αλλά αμείλικτου Μακεδονικού Αγώνα, κυρίως στην Προσωτσάνη της Δρά
μας. Ο Κωνσταντινίδης παρακολουθούσε από κοντά τα γεγονότα και ήταν

7. Για τη στάση των Θασίων βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θάσου, σ. 165 και του ίδιου, 
«Γεγονότα στη Θάσο κατά τα τελευταία χρόνια της συγκυριαρχίας της οθωμανικής αυτοκρα
τορίας και της Αίγυπτου σ’ αυτήν (τέλη 19ου - αρχές 20ού)», Θασιακά 6 (1989) 28 (στο εξής: 
«Γεγονότα στη Θάσο»), όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. 
Φώτης Τριάρχης, «Η αφήγηση του Θασίτη αγωνιστή Αναστάση Κουμτζέλη για την άγνωστη 
εξέγερση του 1902 στη Θάσο», Η Καβάλα και η περιοχή της, Α' Τοπικό Συμπόσιο 18-20 Απρι
λίου 1977, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 445-469. Πρβλ. και Ηλ. Λαμπίρης, «Τα γεγονότα 
του 1902 στη Θάσο», Θασιακά 1 (1984) 29-33. Αίτιο της διαμαρτυρίας των Θασίων ήταν η 
επιβολή δυσβάστακτου φόρου 2 γροσίων κατά κεφαλή αιγοπροβάτου. Η Θάσος διέθετε τότε 
60.000 αίγες, που ήσαν και επικίνδυνες για τα δάση του νησιού. Σκοπός ήταν στο τέλος του 
συλλαλητηρίου των δύο χιλιάδων Θασίων να συνταχθεί ψήφισμα προς τον χεδίβη.

8. Σημείωμα A. Υ.Ε. 1911/Β/53 και Β/55.
9. Hedive ή Khedive: πρόκειται για περσικό τίτλο που σήμαινε πρίγκιπα, διοικητή αυτόνο

μης περιοχής. Απονεμήθηκε από τον σουλτάνο στον πασά της Αιγύπτου Ισμαήλ από το 1866. 
Στη δικαιοδοσία του υπαγόταν και η Θάσος, που είχε παραχωρηθεί από τον σουλτάνο Μαχ
μούτ Β' στον Μωχάμετ Αλη, πασά της Αιγύπτου (30 Μαρτίου 1813)· βλ. Βακαλόπουλος, Ιστο
ρία της Θάσου, σ. 60. Στην υπό μελέτη περίοδο χεδίβης της Αιγύπτου ήταν ο Αμπάς-Χιλμή Β’ 
(Abbas Hilmi, 1892-1914). Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 14 Ιουλίου 1874 και πέθανε στη Γε
νεύη στις 20 Δεκεμβρίου 1944. Βλ. The Encyclopaedia of Islam (= El), τ. 1,2η έκδοση, Leiden 1986, 
σ. 13.

10. A. Υ.Ε. 1904/ΚΓα/α.α.κ./28.2.1902.
11. Πρβλ. και Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θάσου, σ. 165.
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ενήμερος για ό,τι συνέβαινε στην περιοχή. Επειδή δε ασχολούνταν με τις πω- 
λήσεις καπνών, περιόδευε στην ύπαιθρο και σχημάτιζε ολοκληρωμένη εικόνα 
των συμβαινόντων. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν ήταν εντεταλμένος του ελ
ληνικού κράτους ή προέβαινε σ’ αυτές τις ενέργειες εθελοντικά, αν και η συ
στηματική συνεργασία του με το ελληνικό υποπροξενείο Καβάλας μας παρα
πέμπει στην πρώτη ιδιότητα. Έτσι ή αλλιώς οι πληροφορίες που παρείχε ήσαν 
ελεγμένες και έγκυρες. Επιπροσθέτως, σήμερα συμβάλλουν στην ερμηνεία 
της ψυχολογίας των πατριωτών εκείνων, που ήθελαν να μη αποδέχονται πα
θητικά τα δρώμενα, αλλά με την παρουσία και τη δράση τους να τα επηρε
άζουν προς όφελος του αλύτρωτου Ελληνισμού.

Με τις επιστολές αυτές αποσαφηνίζονται επαρκώς η εθνική δράση και ο 
πρωτεύων ρόλος του ποιητή Ιωάννη Κωνσταντινίδη κατά τη διάρκεια του 
Μακεδονικού Αγώνα και η σημαντική συμβολή του στα Θασιακά12, ενώ κα
ταδεικνύεται η συνεχής επικοινωνία των Μακεδόνων πατριωτών με το κέ
ντρο, προς το οποίο διοχετεύονταν πληροφορίες περί των συμβαινόντων. Η 
σχέση του Κωνσταντινίδη με σημαντικούς ανθρώπους του καιρού του (Δρα- 
γούμης, Βενιζέλος, Μαυροκορδάτος κ.ά.) συνέτεινε στη διαμόρφωση ορθών 
αποφάσεων, αφού τους παρείχε αξιόπιστη πληροφόρηση αλλά και δημιουρ
γικό προβληματισμό. Ειδικότερα όμως η πτυχή της σχέσεως του Κωνσταντι
νίδη με τον Στέφανο Δραγούμη, ενώ ήταν γνωστή, δεν είχε επαρκώς φωτισθεί 
μέχρι σήμερα. Η δημοσίευση των επιστολών αυτών συμβάλλει στον εμπλου
τισμό των γνώσεών μας για το βάθος και την ποιότητα των σχέσεων αυτών, 
επιβεβαιώνει την ενεργό ανάμειξη του Κωνσταντινίδη στα δρώμενα της Ανα
τολικής Μακεδονίας και ανοίγει την προοπτική για επισήμανση και άλλων 
επιστολών του.

Στις επιστολές σκιαγραφείται ο διμέτωπος αγώνας εκείνων των πατριω
τών που είχαν αναλάβει ηγετικούς ρόλους, μεταξύ τους και ο Κωνσταντινί- 
δης, στην προάσπιση των εθνικών δικαίων. Στην Προσωτσάνη ο αγώνας επι
κεντρωνόταν εναντίον των εξαρχικών, στη Θάσο εναντίον της κακοδιοική- 
σεως (οθωμανικής και αιγυπτιακής). Έτσι, η διμορφία του αγώνα μπορούμε 
να πούμε ότι συμπυκνώνεται στην πάλη για εθνική αποκατάσταση αλλά και 
στην αδιάκοπη αναμέτρηση με τον κατακτητή για κοινωνική αναβάθμιση και 
πιο ανθρώπινους όρους διαβιώσεως.

*

Με την πρώτη επιστολή ο αποστολέας διαβιβάζει το υπόμνημα του Μ. Γ. 
Χρηστίδη και παρακαλεί τον Δραγούμη για την απονομή ενός γραπτού επαί
νου προς τον γράψαντα, προκειμένου ο έπαινος να λειτουργήσει ως κινητή

12. Για το ενδιαφέρον του Κωνσταντινίδη για τη Θάσο βλ. Κ. Χιόνης, «Η Θάσος και η 
δράση των Θασίων κατά τον Μακεδονικό αγώνα», Θασιακά 1 (1984) 75 (στο εξής: «Θάσος και 
δράση των Θασίων»),
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ριος μοχλός συμμετοχής και άλλων στους εθνικούς αγώνες. Η πατριωτική 
συνείδηση του Κωνσταντινίδη13, όπως αποκαλύπτεται και στο ποιητικό έργο 
του, εξεγειρόταν όταν διαπίστωνε τον εφησυχασμό ή την αδιαφορία των ομο
εθνών του. Όταν συναντούσε πατριώτες, και μάλιστα νέους, επιστράτευε 
κάθε δυνατότητα προκειμένου να χαλυβδωθεί ο πατριωτισμός τους και να 
λειτουργήσει ως αφυπνιστικός παράγων και των υπολοίπων. Η ίδια ακριβώς 
νοοτροπία τον οδήγησε και στην πρόταση για απονομή τιμής από το ελεύθερο 
ελληνικό κράτος στον Ιταλό φιλέλληνα Στανίσλαο Πικιόλι14. Διαπιστώνεται 
ακόμη ότι ο Κωνσταντινίδης και ο Δραγούμης είχαν ταύτιση απόψεων στο 
ζήτημα της καταλήψεως της Θάσου από τις τουρκικές αρχές. Πίστευαν ότι 
έπρεπε πάραυτα να αποχωρήσουν οι Τούρκοι καταλήψιες και να επανέλθει 
το αιγυπτιακό καθεστώς. Διαφορετική ήταν η επίσημη θέση της Ελλάδος, 
όπως εκφραζόταν από τον πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Ν. Μαυροκορ- 
δάτο15, και η οποία θεωρώντας το ζήτημα ως εσωτερική υπόθεση της οθωμα
νικής αυτοκρατορίας, το χαρακτήριζε ως ανάξιο λόγου. Η ελληνική κυβέρ
νηση αξιολογούσε το ζήτημα ως δευτερεύον και τηρούσε στάση αναμονής. Ο 
Κωνσταντινίδης μάλιστα παρακαλούσε τον Δραγούμη να διατηρήσει τις από
ψεις του υπό εχεμύθεια, φοβούμενος μήπως η δημοσιοποίηση τον φέρει σε 
αντίθεση με τον στενό φίλο του Ν. Μαυροκορδάτο.

Οι θέσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων παρουσιάζονταν διαφοροποιημένες 
έναντι της καταλήψεως της Θάσου από τον Οθωμανό διοικητή. Στη διαμόρ
φωση των θέσεών τους είχαν συμβάλει και οι εισηγήσεις των εκπροσώπων 
τους στην Καβάλα. Η Αγγλία και η Ιταλία αποδοκίμαζαν την κατάληψη, ενώ 
η Ρωσία και η Γαλλία παρήγγειλαν στον εκπρόσωπό τους Πέτρο Βουλγα- 
ρίδη16 να τηρήσει στάση επιφυλακτική, επειδή εξετίμησαν το γεγονός ώςπρο-

13. Για τον Κωνσταντινίδη ως πατριώτη βλ. Κεκρίδης, «Ο ποιητής», ο. 269.
14. Ο γιατρός Πικιόλι, που εκπροσωπούσε στην Καβάλα τα συμφέροντα της Ιταλίας και 

της Αγγλίας, ήταν στενός φίλος του Κωνσταντινίδη. Γι’ αυτό όταν απεβίωσε η θυγατέρα του 
Ύνδα, ο Κωνσταντινίδης, συμπάσχων με τον βαρυπενθούντα πατέρα, απηύθυνε έναν έμμετρο 
παραμυθητικό με τίτλο τφ χαροχαημένφ πατέρα (sic!) φίλφ μου, Ιατρψ Στανισλάω Πιχιόλη, έπί 
τφ θανάτφ της Ύνδας του. Βλ. Χιόνης, Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης, σ. 283. Πρβλ. στο 
ίδιο έργο, σσ. 310-311.

15.0 Νικόλαος Μαυροκορδάτος ήταν γιος του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, πρωθυπουρ
γού του Όθωνα. Χρημάτισε πρεσβευτής της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη και υπουργός. Η 
αγάπη και η φιλία του Κωνσταντινίδη προς τον Μαυροκορδάτο εκφραζόταν σε κάθε ευκαιρία. 
Περισσότερα βλ. Χιόνης, Η παιδεία στην Καβάλα, σσ. 41 κ.ε. Κορυφώθηκε όμως όταν, μετά τον 
θάνατο του Νικολάου, ο Κωνσταντινίδης απήγγειλε στην Καβάλα, 25 Μαρτίου 1903, ποίημα 
αφιερωμένο τφ άγνφ χαί περιδόξω εύπατρίδι φίλω μοι άειμνήστω Νικολάω Μαυροχορδάτω. Το 
ποίημα τυπώθηκε, δυστυχώς με πλήθος λαθών, σε ειδικό φυλλάδιο στην Αθήνα από το τυπο
γραφείο Αποστολοπούλου, χωρίς χρονολογία έκδοσης.

16. Ο υποπρόξενος της Γαλλίας ήταν διακεκριμένος Έλληνας της Καβάλας, καπνέμπορος, 
που παλαιότερα είχε χρηματίσει και υποπρόξενος της Ελλάδος στην Καβάλα. Η σύζυγός του 
Μαριγώ είχε αναπτύξει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Βλ. Χιόνης, Η παιδεία στην Κα
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σωπική έριδα τοϋ Όθωμανοϋ αύτοκράτορος μετά τοϋ ύποτελοϋς του Hedive. 
Ο Άγγλος αρμοστής στο Κάιρο Λόρδος Κρόμερ (Lord Cromer)17 διαβεβαίω
νε τον Έλληνα πολιτικό πράκτορα I. Γρυπάρη ότι η Αγγλία δεν είχε κανένα 
λόγο να επέμβει, αφού η Θάσος δεν ανήκε στην αιγυπτιακή κυβέρνηση, αλλά 
αποτελούσε περιουσία της χεδιβικής οικογένειας και το ζήτημα της καταλή- 
ψεως θα ρυθμιζόταν με συνεννόηση σουλτάνου-χεδίβη18. Ο Κωνσταντινίδης 
δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα αυτή, ότι δηλαδή την επιβολή ενός 
ανεπιθύμητου καθεστώτος σε 15.000 αμιγή ελληνικό πληθυσμό οι Έλληνες 
ιθύνοντες θεωρούσαν ως ζήτημα ανάξιον τοσαύτης σημασίας. Η προσπάθειά 
του να πείσει τον Δραγούμη για την αλήθεια των γεγονότων και να προκα- 
λέσει την περίσκεψη των ανθρώπων που διαμόρφωναν την ελληνική εξωτε
ρική πολιτική, τον οδηγούσε στη χρήση ορισμένων ακραίων χαρακτηρισμών 
για τον θασιακό λαό, όταν υποστήριζε ότι διατελεί εις εντελήν άποκτήνωσιν 
καί άμάθειαν, εις εντελήν κατάπτωσιν θρησκευτικοϋ αισθήματος, εις άποσύν- 
Οεσιν σχεδόν οικογενειακήν, εις παγετώδη αδιαφορίαν παντός ανθρωπίνου 
αισθήματος, καί όμως τις θά πιστεύση ότι τό εθνικόν αυτού αίσθημα παραμέ- 
νη πάντοτε φλογώδες κρυμμένον ώσάν σπίθα στή στάκτη. Ακολούθως πληρο
φορούσε τον Δραγούμη περί του Τούρκου διοικητή Καβάλας Εμίν πασά, τον 
οποίο θεωρούσε νουνεχή και δίκαιο, αλλά υποστήριζε ότι δεν υπήρχε λόγος 
παρουσίας των Τούρκων στη Θάσο διατί εις τήν νήσον δέν ύπάρχη ούτε εις 
Όθωμανός κάτοικος (διά μαρτύριά), όπου δέν γνωρίζει οϋδείς των κατοίκων 
τήν 'Οθωμανικήν γλώσσαν. Πίστευε ακόμη ότι η επάνοδος των Τούρκων στη 
Θάσο θα αποτελούσε αφετηρία περιορισμού των προνομίων αλλά και επιβο
λής νέων φόρων, αφού η οθωμανική διοίκηση με το γραφειοκρατικό σύστημά 
της και τις αθρόες προσλήψεις κρατικών υπαλλήλων θα ήταν αναγκασμένη 
να συγκεντρώσει μεγαλύτερα έσοδα. Κατακλείοντας την επιστολή ζητούσε 
από τον Δραγούμη να συμβάλει, ώστε η ελληνική πρεσβεία Κωνσταντινουπό
λεως σε συνεργασία με το πατριαρχείο να μεσιτεύσουν υπέρ της διατηρήσεως 
των προνομίων των Θασίων. Ως βασικό συντελεστή για την πραγμάτωσή του 
θεωρούσε την αλλαγή του εκκλησιαστικού καθεστώτος της Θάσου με την 
ανεξαρτοποίησή της από τη μητρόπολη Μαρωνείας και την ίδρυση δικής της

βάλα, ο. 126. Ως υποπρόξενος της Ρωσίας στις 16 Ιουνίου 1900 αφίχθηκε στο Αγ. Όρος προκει- 
μένου να παραστεί στα εγκαίνια του μεγάλου καθολικού της σκήτης του Αγ. Ανδρέα ή ρωσικού 
Σεραγίου. Ο θεμέλιος λίθος είχε τεθεί στις 16 Ιουνίου 1867 από τον μεγάλο Δούκα Αλέξιο Αλε- 
ξάνδροβιτς. Βλ. Γερ. Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, Καρυές 1988, σ. 271. Δεν είναι λοιπόν ακριβές 
ότι αναχώρησε με την οικογένειά του οριστικά για την «ελεύθερη Ελλάδα», όπως διατείνεται η 
Γ. Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, «Η περιοχή της Καβάλας στις παραμονές του ρωσοτουρκικού πολέ
μου του 1877-78», Βαλκανικά Σύμμεικτα 9 (1997) 116.

17. Lord Cromer, Modern Egypt, London 1908- του ίδιου, Abbas II, London 1915.
18. A.Y.E. 1904/ΚΓα/α.α.κ. Αναφορά Γρυπάρη προς τον υπουργό Εξωτερικών Αλ. Θ. 

Ζαΐμη, αριθ. 39/1 Μαΐου 1902.
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μητροπόλεως, ώστε να υπάρχει επιτοπίως ορθόδοξος ιεράρχης. Η άποψη 
αυτή είχε ήδη ωριμάσει, όπως φαίνεται από ορισμένες διαμαρτυρίες των Θα- 
σίων, που έφταναν στο οικουμενικό πατριαρχείο και στρέφονταν εναντίον του 
μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνσταντίνου. Τον κατηγορούσαν για φιλοχρημα
τία, παράνομες χειροτονίες και άλλες απρέπειες, ζητώντας την αντικατάστα
σή του. Πιθανόν όμως ο πιο λανθασμένος χειρισμός του μητροπολίτη να 
ήταν η εγκατάσταση ως αρχιερατικού επιτρόπου όχι κληρικού αλλά ενός λαϊ
κού αμφιβόλου ήθους19. Οι Θάσιοι τον κατηγόρησαν ότι συνεργάσθηκε με τον 
Αιγύπτιο διοικητή εναντίον των κατοίκων. Ο Κωνσταντινίδης όμως προχω
ρούσε ακόμη περισσότερο, δεν στρεφόταν εναντίον του μητροπολίτη προσωπι
κά, αλλά πίστευε ότι ήταν η καλύτερη ευκαιρία για εκκλησιαστική αυτονόμη
ση της νήσου με την εκλογή και εγκατάσταση επιχώριου ιεράρχη20. Αλλά τόσο 
η σύνοδος του πατριαρχείου όσο και ο Ιωακείμ ο Γ ' δεν έδειχναν προθυμία 
για μια τέτοια ενέργεια, όπως μπορεί να συναχθεί από την απορριπτική πα
τριαρχική επιστολή προς ομαδικό αίτημα των Θασίων στις 26 Απριλίου 
190221 22. Η ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινουπόλεως ενημέρωνε το υπουρ
γείο Εξωτερικών ότι ο χεδίβης που παρεπιδημούσε εκεί, σε επαφές που είχε 
με το πατριαρχείο διαβεβαίωνε τον οικουμενικό πατριάρχη ότι πλήρη την 
προστασίαν αύτοϋ ήθελε χορηγήσει προς μετρίασιν τής φορολογίας των κα
τοίκων καί βελτίωσιν εν γένει τής καταστάσεως αυτών12.

Στη δεύτερη από τις επιστολές, διαπιστώνοντας το μέγεθος και τη δύναμη 
της φιλοπατρίας των λαϊκών τάξεων, τόνιζε ότι τα ελληνικά εθνικά ζητήμα
τα, πέραν της αντιπαλότητος με την Τουρκία, είχαν να αντιμετωπίσουν και 
τον πανσλαβισμό, ο οποίος επ’ εσχάτων ώς Δράκων όκτάπους έξήπλωσε πα- 
νταχοϋ τούς πλοκάμους του. Αναφέρει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο 
που συνέβη στην Προσωτσάνη της Δράμας23 την άνοιξη του 1902 μεταξύ

19. Βλ. εφημερίδα Αθηνών Αγών, τ. 164/10.5.1902.
20. Ο οραματισμός του Κωνσταντινίδη θα υλοποιηθεί λίγο αργότερα αλλά για πολύ βραχύ 

χρονικό διάστημα (1924-1932), όταν ιδρύθηκε η 'Ιερά Μητρόπολις Θάσου και ο μητροπολίτης 
έφερε τον τίτλο Ίερώτατος Μητροπολίτης Θάσου, ύπέρτιμος καί έπαρχος Αιγαίου Πελάγυυς. 
Βλ. Αθ. Αγγελόπουλος, «Η διαμόρφωσις των ορίων της μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως 
και Θάσου», Η Καβάλα καί η περιοχή της, A ' τοπικό συμπόσιο, 1977, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 
1980, σ. 182. Πρβλ. και Π. Γεωργαντζής, «Πτυχές της διοικητικής εκκλησιαστικής ιστορίας της 
Θάσου», Θασιακά 1 (1990-91) 210 κ.ε.

21. Περισσότερα βλ. Βακαλόπουλος, «Γεγονότα στη Θάσο», σ. 32.
22. Α.Υ.Ε. 1904/ΚΓα/α.α.κ./28.2.1902.
23. Στην Προσωτσάνη, όπου βρισκόταν μεγάλος αριθμός εξαρχικών, η πάλη ήταν σκληρή 

και συνεχής. Ήδη την άνοιξη του 1877 είχε επιχειρηθεί η δολοφονία του προέδρου της ελληνικής 
φιλεκπαιδευτικής αδελφότητος «Ηώς» Ν. Λιάμη, γιατρού, και του ανεψιού του Κ. Η. Κωνστα
ντίνου, φαρμακοποιού. Βλ. έκθεση 150/15.4.1878 του υποπροξένου Καβάλας Αρ. Γιαννακόπου- 
λου (από ορισμένα σημάδια στην υπογραφή του συνάγεται η τεκτονική ιδιότητά του) προς το 
ΥπΕξ, Α.Υ.Ε. 1878/49-9. Πρβλ. και Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, ό.π., σ. 116.
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Ελλήνων και των Βουλγάρων σχισματικών, οι οποίοι με ένα, αποτυχημένο 
τελικά, τέχνασμα προσπάθησαν να ιδιοποιηθούν την ελληνική εκκλησία με 
την ταφή του αποβιώσαντος Βουλγάρου ιερέα στο προαύλιο του ναού! Το 
επεισόδιο αυτό είναι ενδεικτικό μιας μορφής διεξαγωγής ενός ανορθόδοξου 
πολέμου για τη Μακεδονία. Ο Κωνσταντινίδης δεν άφησε άθικτα ούτε τα οι
κονομικά προβλήματα του αγώνα. Δυστυχώς δεν υπήρχαν στοιχειωδώς επαρ
κή χρήματα για την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων που απαιτούνταν 
για μια έφεση! Οι οικονομικοί πόροι εξευρίσκονταν με εράνους μεταξύ λίγων 
Ελλήνων, οι οποίοι όμως δεν επαρκούσαν για να καλύπτουν συνεχώς έναν 
πολυετή και πολυέξοδο αγώνα. Τέλος, μας παρέχει την πληροφορία ότι άρ
χισαν κάποιες διαδικασίες για την τιμωρία του διοικητή, που αντιμετώπισε 
με αιματηρή βία τη στάση των Θασίων στα 1902. Ανακλήθηκε από τον χεδίβη, 
που βρισκόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη, στις 20 Ιουνίου 1902, όπως επι
βεβαιώνεται και από αναφορά του Έλληνα υποπροξένου στην Καβάλα Γ. 
Σάρρου. Δεν φαίνεται να επιβλήθηκε κάποια ποινή, αφού τον Αύγουστο του 
1902 ο Αιγύπτιος διοικητής επανήλθε και συνέχισε να παραμένει έν τφ κονα- 
κίψ, χωρίς να παραδώσει στον Οθωμανό Εμίν πασά, ο οποίος παρά ταύτα 
συνέχισε ανεμπόδιστα να οργανώνει την κρατική υπηρεσία του νησιού κατά 
τα οθωμανικά πρότυπα. Η χεδιβική κυβέρνηση έστειλε τότε (29 Μαΐου) τον 
υπουργό του Εφκαφίου Χαϊρή πασά, που συνοδευόμενος από τον διοικητή 
του νησιού περιόδευσε τα χωριά βεβαιώνοντας τους κατοίκους περί του αιγυ
πτιακού ενδιαφέροντος. Έτσι, αυτή την εποχή στη Θάσο εγκαθιδρύθηκε ένα 
ασύνηθες σύστημα συνδιοικήσεως, που καταργήθηκε οριστικά κατά τους βαλ
κανικούς πολέμους.

Η τρίτη επιστολή, συντομότερη από τις άλλες δύο, αναγγέλλει την παύση 
της τουρκικής παρουσίας στη Θάσο και την, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
επαναφορά του αιγυπτιακού καθεστώτος με τα προνόμια. Ο Κωνσταντινίδης 
μάλιστα εκφράζει την πρόθεσή του να μεταβεί αυτοπροσώπως στη Θάσο, προ- 
κειμένου να καθησυχάσει τη μερίδα εκείνη των Θασίων, που ήσαν αντίθετοι 
με την επαναφορά του αιγυπτιακού καθεστώτος. Αποσαφηνίζεται πλήρως ότι 
στη Θάσο είχαν συγκροτηθεί δύο μερίδες πολιτών, που, χωρίς να αποτελούν 
κόμματα με την τρέχουσα σημασία, υποστήριζαν διαφορετικές αντιλήψεις για 
το καθεστώς της πατρίδος τους. Η μία επιθυμούσε την παραμονή της αιγυ
πτιακής, ενώ η άλλη ζητούσε την επαναφορά της οθωμανικής διοικήσεως. 
Υπήρχε και μια τρίτη, λανθάνουσα και μειοψηφική, που προσέβλεπε στην 
αιγυπτιακή διοίκηση ως ένα μεταβατικό στάδιο, με την ελπίδα προσαρτήσεως 
της Θάσου από την Αγγλία, αφού η Αίγυπτος ήταν αγγλικό προτεκτοράτο24.

24. Είναι, βέβαιο ότι η Αγγλία δεν επιθυμούσε καμιάς μορφής ανάμειξη, προκειμένου να μη 
δυσαρεστήσει την Τουρκία. Αυτό φαίνεται από τις απόψεις του Αγγλου πρέσβη στο Κάιρο αλλά
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Από τις επιστολές δεν αναδύονται μόνο οι εθνικές αντιδικίες (Έλληνες - 
Βούλγαροι), που λάμβαναν χώρα σε μια έκρυθμη εποχή υπό τον οθωμανικό 
ζυγό. Αποκαλύπτονται και τα σοβαρά ενδοελληνικά προβλήματα, που ανέκυ
πταν κυρίως όταν απαιτούνταν συλλογικές δράσεις ή οικονομικές δαπάνες. 
Ακόμη καυτηριάζεται και η «πατριωτική» υποκρισία, που, δυστυχώς, ανα
πτυσσόταν μεταξύ ορισμένων πρωταγωνιστών.

Α' ΕΠΙΣΤΟΛΗ25

Σεβαστέ μοί φίλε κ. Στ. Δραγούμη 
Εις "Αθήνας

"Επισυνάπτω νμίν εκτενές υπόμνημα φιλοπάτριδος νεανίου έκ των καλ
λίτερων της νήσου Θάσσου οικογενειών κ. Μ. Γ. Χριστίδη μετ’ εϋχαριστήσεως 
προσφερθέντος προς σύνταξιν τούτου καί στηριζομένου επί άσφαλεστάτων 
στατιστικών, έθεώρησα δέ δίκαιον νά μεταδώσω ϋμιν αυτό τό ίδιον πρώτυπον 
μή συνηθίζων νά σφετερίζομαι κόπους ξένους, διά τούτο θεωρώ επίσης δί
καιον κατόπιν μάλιστα τής εθνικής διαιρέσεως όπου διατελοϋμεν. ”Οτι οί 
τοιοϋτοι φιλοπάτριδες εργατικοί νέοι πρέπει νά ικανοποιούνται ενίοτε θωπευ- 
όμενοι υπό έξοχων πατριωτών, διό έγκρίνω μετά τήν παραλαβήν γράψετε 
δύο λέξεις δι ’ έμοϋ προς αυτόν τον ίδιον έκφράζοντες τήν ευαρέσκειαν υμών.

Ήδη συνοψίζω καί παν δ,τι σχετικόν περισυνέλεξα.
Ό ενταύθα Αγγλος υποπρόξενος, Ιταλός τήν έθνότητα, καί "Ιταλός 

πρόξενος κ. Στανίσλαος Πικιόλης διακρινόμενος έκάστοτε διά τά φιλελληνι- 
κώτατα αυτού αισθήματα, καί δστις σπουδαίως επί εικοσαετίαν δράσας υπέρ 
τού Ελληνισμού οϋδεμιάς ηξιώθη εύαρεσκείας παρά τών διεπόντων τάς τύ- 
χας αυτού κυβερνητών, ενώ εις πλείστους μισέλληνας σχεδόν καί πολύ υπο
δεεστέρους αυτού καί διά παρασήμων ήξίωσαν νά τιμήσωσι. καί τού όποιου ό 
φιλελληνισμός αίσθημα άχνάν άπορρέον έξ ανατροφής καί παιδεύσεως. ουδέ
ποτε μαρανθείς καί έν τή περιστάσει ταύτη φιλελληνικώς εδρασεν, ύπομνη- 
ματεύσας τά δέοντα μετ’ ακριβούς λεπτομερίας εις τάς οικείας Κυβερνήσεις 
του. καί κατά πόσον θά χειροτερεύση ή τύχη 15 χιλιάδων Έλλ. έν Θάσσω 
πληθυσμού26 μέ τήν καταπάτησιν τών προνομίων του. καί τήν κατάληψιν τής 
Νήσου υπό τής "Οθωμανικής Κυβερνήσεως. έκ δέ τών σχετικών άπαντήσεων

και από τις προξενικές αναφορές στα αρχεία του Foreign Office. Βλ. Μάγδα Γεωργιάδου, «Προ
ξενικές αναφορές από τα αρχεία του Foreign Office, σχετικές με την ανακατοχή της Θάσου από 
την Τουρκία», Θασιακά 5 (1988) 93-101.

25. Στα κείμενα των επιστολών διατηρήθηκε η ορθογραφία του χειρογράφου.
26. Στη Θάσο δεν υπήρχαν κάτοικοι Οθωμανοί, ούτε κανείς από τους Θασίους μιλούσε την 

τουρκική. Τα όσα αναφέρει στην επιστολή ο Κωνσταντινίδης αποτελούν σημαντική μαρτυρία 
για την πληθυσμιακή ομοιογένεια της νήσου στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι.
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της 'Αγγλικής Κυβερνήσεως φαίνεται ότι τα γραφέντα υπό τοϋ άναφερομένον 
άντιπροσώπου της υπό σοβαρόν έλήφθησαν εποψιν.

Παρά δέ τοϋ ενταϋθα άντιπροσώπου τών Κυβερ. Ρωσσίας, Γαλλίας "Ελ
ληνας την καταγωγήν καί παρασημοφορημένου παρά τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως κ. Πέτ. Βουλγαρίδη αμφιβάλλω κατά πόσον παρέστησεν εις τάς οι
κείας Κυβερ. τά εν Θάσσω. μανθάνω ότι αί Κυβερνήσεις του έπιδοκιμάσασαι 
τήν επιφυλακτικήν αύτοϋ στάσιν (ήτις μάλλον φαίνεται ένισχύουσα τήν παρά 
τής Όθωμ. Κυβερ. κατάληψιν τής νήσου) τω συνιστώσι νά μήν άναμιχθή πο
σώς επί ύποθέσεως ή οποία άφορά προσωπικήν έριδα τοϋ Όθωμανοϋ αύτο- 
κράτορος μετά τοϋ υποτελούς του Hedive. τό συμπέρασμα τής ένεργίας τών 
δύο τούτων αντιπροσώπων τών Εύρωπ. Κυβερν. καί αί προς αυτούς δοθείσαι 
όδηγίαι δεν έχουν βεβαίως ανάγκην έπεξηγήσεως καί τά αφήνω εις τήν ϋμε- 
τέραν ευθυκρισίαν.

Προς τήν Α. εξοχότητα ήμέτερον εν Κων/πόλει πρεσβευτήν καί στενόν φί
λον μου κ. κύρ Ν. Μαυροκορδάτον διελθόνταΡ πρό μιας έβδομάδος έντεϋθεν 
καί παραμείναντα μίαν εσπέραν συνομιλήσαμεν αρκετά περί τής ύποθέσεως 
τής Νήσου Θάσσου. εξεπλάγην δέ ίδών ότι έχει διαφορετικός τών ίδικών μας 
ιδέας περί τοϋ σπουδαίου τούτου εθνικού ζητήματος τό όποιον θεωρεί άνά- 
ξιον τοσαύτης σημασίας όπου εγώ άποδίδω. αυτά εστωσαν μέν εν γνώσει σας 
άλλά καί μεταξύ ημών, μή έπιθυμών νά παρερμηνευθώ παρ’ άτόμου άξιο- 
σεβάστου μου καί τον όποιον γνωρίζω καί συνδέομαι φιλικώς πρό είκοσι- 
πενταετίας.

Μέ τό άτμόπλοιον Πανταλέοντος έφορτώθησαν άπό τήν 1 Μαΐου εξ :Αλε
ξάνδρειάς, φορτωτής Χεδιβικός οίκος, παραλήπτης ό ίδιος εις Θάσσον, διά
φορα σιδηρά σκεύη ίππο σιδηροδρόμου, ώς καί τραίνα κτλ. δηλαδή μετά τήν 
κατάληψιν παρά τής Όθωμ. Κυβερν. ό άντιπρόσωπος τοϋ Hedive, τό προ
σωπικόν ολον, καί οί χωροφυλακές του παραμένουν είσέτι άδιαφοροϋντες εις 
Θάσσον, καί μόνον όπου έπέδωκεν διαμαρτύρησιν κατά τής παρανόμου υπό 
τοϋ Αιοικητοϋ Καβάλλας καταλήψεως.

Μανθάνω ότι φίλος τοϋ άρχιμηχανικοϋ Θάσου παραμένων εις σοβαρόν 
θέσιν παρά τφ Hedive εν Καίρω γράφει προς τόν εδώ ότι νά παραμένη έν 
Θάσσω, νά επισκοπή ώς καί πρότερον τά δημόσια έργα, καί νά άδιαφορή διά 
τά συμβαίνοντα άτινα θά καταλήξουν εις τίποτε.

Περιμένεται σήμερον, ή αϋριον, ενταϋθα ό φερέσταιρος27 28 τής Ηβάίνικής

27. Ο Μαυροκορδάτος διερχόταν τακτικά από την Καβάλα, επειδή επισκεπτόταν τον τάφο 
του γιου του Αλεξάνδρου που βρισκόταν στο προαύλιο του μητροπολιτικοΰ ναού της Καβάλας, 
του Τίμιου Προδρόμου από τις 12 Μαΐου 1895. Περισσότερα βλ. Χιόνης, Η παιδεία στην Κα
βάλα, σ. 43.

28. Φέρτερος και φερέστερος: καλύτερος, ανδρειότερος.
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οικογένειας Χαλίμ Πασάς29 30 έκ Κων/πόλεως ένθα μετέβη έσπευσμένως εξ 
Αίγυπτου, έτσι το πράγμα δεν θά είναι καί τόσον ανάξιον λόγου να έπισπάση 
τήν προσοχήν καί μέριμναν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, καί αύτοϋ δέ τοϋ 
ήμετέρου άνακτος οΰτινος αί δυναστικοί ρίζαι εν Θάσσφ είναι έρριζωμέναι 
επί δέκαπέντε χιλιάδων Ελλήνων ψυχών έορταζόντων κατ’ έτος τήν ονομα
στικήν αύτοϋ εορτήν πανηγυρικότατα χωρίς νά ύπάρχη ούτε σκιά αντιπρο
σώπου εκείσε τής Α.Μ. ούτε υπηκόων πολιτών Ελλήνων, καίτοι δέ ό λαός 
οϋτος διατελεΐ εις έντελήν άποκτήνωσιν καί αμάθειαν, εις έντελήν κατάπτω- 
σιν θρησκευτικοϋ αισθήματος, εις άποσύνθεσιν σχεδόν οικογενειακήν, εις πα
γετώδη άδιαφορίαν παντός ανθρωπίνου αισθήματος, καί όμως τις θά πιστεν- 
ση ότι τό εθνικόν αύτοϋ αίσθημα παραμένη πάντοτε φλογώδες κρυμμένον 
ώσάν σπίθα στή στάκτη. σάς άναφέρω εν μικρόν επεισόδιον συμβάν κατά τά 
λαρισιακά20. Νεανίαι τινές εκ Καβάλλας έκ τών καλών λεγομένων οικογε
νειών εΐχον μεταβή κατά τάς έορτάς τοϋ Πάσχα εις Θάσσον χάριν διασκεδά- 
σεως. εκεί δέ εν τινι χωρίω Βουλγάρω καλουμένφ εύωχούμενοι δεόντως τώ 
Βάκχφ όπως λησμονήσωσι φαίνεται τόν εθνικόν πόνον των εζήτησαν τόν 
βιολιτζήν καί λοιπούς τοϋ χωρίου μουσικούς όπως χορεύσωσι κατά τό σύνη- 
θες έξωθεν τής εκκλησίας, άλλ ’ όποια υπήρξε ή πατριωτική τών Θασίων βιο
λιτζήδων προς τήν ένθουσιώδη νεολαίαν (ελεεινός ψυχρολουσθεΐσαν) άπάν- 
τησις. Δέν έντρέπεσθε γιά βιολιά καί χορούς ειμεθα, άφοϋ οί Τούρκοι έμβή- 
καν στήν Αάρισσαν. όχι δέκα τάλληρα όπου μάς προσφέρετε άλλά καί χίλια 
νά μάς δώσετε δέν θά ακούσετε βιολί καί τραγούδι στήν Θάσο, ούτε χορόν θά 
δήτε. ούτε κόκκινα αύγά θά βρήτε νά σκουντρίξετε διότι όλα τά πετάξαμεν. 
νομίζω δέ Σεβαστέ μοι καί αγνέ Πατριώτα ότι αξίζει ό κόπος διά τοιοϋτον 
δύσμοιρον δούλον λαόν καί τόν ποιητήν φίλον σας νά έπασχολήση νά πράξη 
υπέρ αύτοϋ ο,τι δύναται, καί υμάς νά βασανίση όπως συντελέσετε εις τό 
έπιβαλόμενον καθήκον εις πάντα άγνόν πατριώτην ίνα έπασχοληθή υπέρ τοϋ 
καλοϋ του δύσμοιρου γένους μας, καί άλλα δέ πολλά παραδείγματα εΐχον νά 
σάς άναφέρω ατινα ξεπλύνουν όλα τά άλλα έλαττώματα τοϋ νωθροϋ όμο- 
λογουμένως τούτου λαοϋ. καί αύτόν άκόμα τόν αύστηρόν έλεγχον μέ τόν 
όποιον ό μέγιστος καί δριμύτατος σατυρικός ποιητής Αρχίλοχος έξέπεμψεν 
μέ τό κατά τών Θασσίων Πάρθιον αύτοϋ βέλος

29. Αιγύπτιος πρίγκιπας και διαχειριστής των βακουφίων. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία 
της Θάσου, σσ. 159-160, όπου όμως υποστηρίζεται ότι ο Χαλίμ πασάς πέθανε το 1894.

30. Δεν αναφέρεται βέβαια στα γνωστά Λαρισαϊκά του 1884, όταν έγινε κίνημα από αξιω
ματικούς της φρουράς στη Λάρισα, επειδή η κυβέρνηση Τρικούπη είχε εισαγάγει προς ψήφιση 
νόμο για την ίδρυση σχολής υπαξιωματικών. Πρόκειται για την αμαχητί κατάληψη της Λάρι
σας από τους Τούρκους κατά τον ατυχή πόλεμο «των τριών εβδομάδων» του 1897 (25 Απρι
λίου), όταν οι Έλληνες την εγκατέλειψαν υποχωρούντες άτακτα προς τα Φάρσαλα. Βλ. Ed. 
Driault, Ιστορία του Ανατολικού ζητήματος, Αθήναι 1900, σ. 341.
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«ώς Πάνελλήνων ό'ιζώς είς Θάσσον σννέδραμεν 
Μηδ ’ ό Ταντάλου λίθος της δ ’ υπέρ νίκην κρεμάσθω»

ήρκει λέγω νά έξευμενίση τούς δύσμοιρους Θασσίους τό όλέθριον άπονε- 
νοημένον γεγονός της εθνοκτόνου Εθνικής31, τής άποβιβάσεως τοϋ δύσμοι
ρου Δημαρά32 είς Έλευθερούπολιν όπου μετά τήν πανωλεθρίαν Θάσσιοι πε- 
ριέθαλψαν καί περιέσωσαν τά ολίγα άπομεινάρια τών εθνικών εκείνων θυ
μάτων (ήμισυ γάρ αρετής άπαναίνεται δούλειον ήμαρ).

Ό καταλαβών τήν νήσον Διοικητής Καβάλλας Έμίν Πασάς, "Ελλην τήν 
καταγωγήν εκ Χίου εξωμότης, όμιλεΐ άριστα τήν ελληνικήν, είναι άνθρωπος 
άρκετά νοήμων καί μέ διπλωματικήν ικανότητα, ρέκτης καί γενναίος, ευθέος 
χαρακτήρος, άλλ ’ ορμητικού, τό κατ’ εμέ τόν εϋρον επί οκταετίαν όπου διοι
κεί τήν Καβάλλαν άρκετά δίκαιον καί είς πολλάς περιστάσεις άνεξίθρησκον, 
καί κατά τι προς τόν ’Ελληνισμόν συμπαθοϋντα. έάν δέ οί κατά καιρούς 
αντιπρόσωποι τής ’Ελληνικής Κυβερνήσεως εγνώριζον νά τόν περιποιούνται, 
καί αν ή ’Ελληνική Κυβερν. τόν έκολάκευε δι’ ενός παρασήμου33 πολλά θά 
έξεμεταλεύετο ό εδώ ’Ελληνισμός παρ ’ αυτού, δυστυχώς πράττομεν τά εναν
τία παρ’ ο,τι πρέπει νά πράττωμεν. έχω όθεν τήν ιδέαν ότι κατ’ άρχάς θά 
περιποιηθή τούς Θασσίους καί είπερ καί εν καλή θελήσει ένεργήση προς 
βελτίωσιν τής όμολογουμένως επ’ εσχάτων άθλιας καταστάσεώς των. οί δέ 
Θάσσιοι άπηυδησμένοι έκ τών άλλεπαλλήλων τών προνομίων των διακυμάν
σεων θά στέρξωσι μετ’ εύχαριστήσεώς των είς τήν προσωρινήν των βελτίωσιν, 
βραδύτερον όμως θά αίσθανθώσι τάς συνέπειας διότι δέν είναι δυνατόν παρά 
νά ϋποβληθώσιν είς πιέσεις καί φορολογίας προς διατήρησιν 184 κηφήνων

31. Πρόκειται για τη μυστική (παρακρατική) οργάνωση «Εθνική Εταιρεία» (14 Νοεμβρίου 
1894) κατά το πρότυπο, ως προς τη δομή και την οργάνωση, της Φιλικής Εταιρείας. Κυριότερη 
αιτία της ιδρΰσεώς της ήταν ή ακηδία τών νομίμων εξουσιών περί τήν πολεμικήν τοϋ Έθνους 
έξάρτησιν. Υπήρξε η κύρια υπαίτια της κηρύξεως του πολέμου του 1897, γι’ αυτό ο Κωνσταντι- 
νίδης τη χαρακτηρίζει εθνοκτόνο. Βλ. Αλέξ. Ζάννας, Ο Μακεδονικός Αγών (Αναμνήσεις), Θεσ
σαλονίκη 1960, σ. 10.

32. Πρόκειται για τον Έλληνα αξιωματικό του μηχανικού Δημήτριο Δημαρά (1896-1926), ο 
οποίος, λίγο πριν από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, αποβιβάσθηκε στο λιμάνι των 
Ελεύθερων επικεφαλής αποσπάσματος 80 περίπου ανδρών στους οποίους προστέθηκαν και με
ρικοί ντόπιοι, με σκοπό την πραγματοποίηση δολιοφθορών και κυρίως την ανατίναξη της σιδη
ροδρομικής γέφυρας της Αγγίστας. Εξουδετερώθηκαν όμως από τους Τούρκους, οι οποίοι συνέ
λαβαν τους μισούς ως αιχμαλώτους. Τους μετέφεραν αρχικά στο Κοκκινόχωμα (Κίναλι), όπου 
προπηλακίσθηκαν και βασανίσθηκαν από τους Τούρκους κατοίκους του, αλλά με παρέμβαση 
του διοικητή της Καβάλας Εμίν πασά έτυχαν φιλάνθρωπης μεταχειρίσεως. Όσοι γλύτωσαν κα
τέφυγαν στη Θάσο, όπου οι κάτοικοι έδειξαν πράγματι τα φιλογενή αισθήματά τους. Στην Πιε
ρία κοιλάδα, κοντά στο Σιδηροχώρι του Παγγαίου, υπάρχει μέχρι σήμερα οικισμός «Δημαράς». 
Διαφορετική εκδοχή περί Δημαρά βλ. στη Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 
3, Αθήναι χ.χ., σσ. 38-39.

33. Ευφυής αλλά και τολμηρή η πρόταση του Κωνσταντινίδη, λίγο μετά την ήττα του 1897, 
να προτείνει την παρασημοφόρηση ενός Τούρκου διοικητή.
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υπαλλήλων όπου συνεκεντρώθησαν μέχρι σήμερον εις τήν νήσον των προς 
καταρτισμόν τών οργανικών δικαστηρίων των, καί λειτουργίαν τής Διοικη
τικής υπηρεσίας τοϋ νέου καθεστώτος, εκείνο τό όποιον κατ’ εμέ είναι γρίφος, 
διατί εις τήν νήσον όπου δεν ύπάρχη οϋτε εις ’Οθωμανός κάτοικος (διά μαρ
τύριά) όπου δεν γνωρίζει οϋδείς τών κατοίκων τήν ’Οθωμανικήν γλώσσαν, 
ενώ μάλιστα ai αποφάσεις των κατά τά προνόμιά των είναι τελεσίδικοι τί 
χρησιμεύει τόση πληθώρα υπαλλήλων Τούρκων, ή διατί τέλος δέν διορίζεται 
Χριστιανός διοικητής34. &ρα γε δέν δύναται ή Ελληνική Κυβέρνησις διά τής 
έν Κων/πόλει πρεσβείας της νά προστατεύση τά προνόμια αυτού τοϋ λαού 
συμπράττουσα μετά τών Πατριαρχείων άφοϋ έχουν τήν άτυχίαν νά μήν έχουν 
οϋτε ίδιον ’Αρχιερέα αλλά νά έξαρτώνται εκ τοϋ εκκλησιαστικού θρόνου τής 
Μαρωνίας35 καί τής οποίας ό νομός υπάγεται εις τήν Διοίκησιν Ανδριανου- 
πόλεως. φαντασθήτε πλέον τήν παλινωδίαν αυτήν, καί τά αποτελέσματα αυ
τής ποια επονται, καί αν πρέπη νά δεικνύεται τοσαύτη άδιαφορία έπί Νήσου 
έλληνικωτάτης36 καί αμέσου ορμητηρίου έπί τής Θράκης καί Μακεδονίας καί 
ιδίως τοϋ Αγίου "Ορους, δέν είμαι πολιτευτής, άριστε φίλε, άλλά νομίζω ότι 
καί κατώτερος νοϋς τοϋ κοινοϋ νοός μου δύναται νά προβλέψη ότι πάσα 
έγκατάλειψις έπί τοιούτων έθνικών συμφερόντων δύναται νά όνομασθή μέ 
τόν μικρόν μέν ώς έθνική αυτοκτονία, καί διά τοϋτο θεωρώ καθήκον μου νά 
σάς μεταδίδω όσα σάς μεταδίδω, έπαναπαύων έν μέρει τήν έθνικήν μου συ- 
νείδησιν. όπου κάμει ό,τι μπόρεσε ξεπλήρωσε τόν νόμον. Μέ τήν διαβε- 
βαίωσιν τής προς υμάς έξαιρέτου ύπολήψεως καί σεβασμοϋ μου διατελώ

Πρόθυμος
’Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Έν Καβάλλςι 21 Μαΐου 1902 
Προς τόν καλόν πατριώτην 
κύριον κύριον 
Στέφανον Δραγούμην 
εις Αθήνας

34. Αξιοσημείωτη είναι η πρόταση του Κωνσταντινίδη για τον ορισμό χριστιανού διοικητή 
σε μια κατεξοχήν χριστιανική νήσο. Πρότεινε μάλιστα οι σχετικές εισηγήσεις και προσπάθειες 
να πραγματοποιηθούν από την ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινουπόλεως σε συνεργασία με 
το πατριαρχείο. Πιθανότατα είχε υπόψη του το προηγούμενο της Σαμιακής Ηγεμονίας.

35. Η Θάσος ανήκε εκκλησιαστικώς στη μητρόπολη «Μαρωνείας και Θάσου» με έδρα την 
Κομοτηνή μέχρι το 1924 (από το 1646). Βλ. Γεωργατζής, ό.π., σ. 211.

36. Για τον αριθμό των Ελλήνων κατοίκων της Θάσου βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της 
Θάσον, σ. 166 και Μ. Γεωργιάδου, ό.π., σ. 98. Ο Κωνσταντινίδης, θεωρώντας τα πράγματα εκ 
του σύνεγγυς, πίστευε ότι σε περίοδο συρρικνώσεως της οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάθε σπι
θαμή γης, και μάλιστα ελληνικής, που κερδιζόταν είχε σαφώς θετικές επιπτώσεις για το μέλλον 
του αλύτρωτου ελληνισμού. Επάνοδος της οθωμανικής διοικήσεως στη Θάσο σήμαινε ανάσχεση 
της συρρικνώσεως και ανακοπή της καθοδικής πορείας.
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Β' ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Έν Καβάλλμ 25 Ιουνίου 1902

Σεβαστέ μοι φίλε κ. Στ. Δραγούμη,
Εις :Αθήνας

Έπικαίρως περιήλθεν είς χείρας μου ή φιλική σας τής 12ης φθίνοντος, 
δεν δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον καλόν μοι φέρουν φιλικοί προερχόμενοι 
άπό αγνός πατριωτικός καρδίας διότι έν τή εθνική απογοητεύσει οπού δια- 
τελώ νομίζω ότι ακούω την φωνήν τού ανθρώπου τού Φιλίππου καί λέγουσάν 
μοι. μέμνησο ότι ή Μακεδονία στενάζει, καί ανακτώ πάραυτα νέον θάρρος 
προς έκτέλεσιν ιερών καθηκόντων.

Καί όμως πόσον παρήγορον φίλτατε υπό την καταπληκτικήν κατάπτωσιν 
τοϋ αισθήματος τοϋ προς τήν πατρίδα πόνου παρά τών εϋ φρονούντων νά 
βλέπετε τό αίσθημα τής φιλοπατρίας είς καρδίας κοινών ανθρώπων τών 
λαϊκών τάξεων νά ένισχύη αυτούς προς γιγαντιαίαν Τιτανομάχον πάλην καί 
ή σφενδόνη τοϋ μικρού Δαβίδ νά κατασυντρίβη τον Γολιάθ γίγαντα τοϋ 
πανσλαβισμοίϋ1 οστις επ’ εσχάτων ως Δράκων όκτάπους έξήπλωσε παντα- 
χοϋ τούς πλοκάμους του. υμείς δε πάντες υπό Μανδραγόραν καθεύδετε, καί 
όμως ό Θεός τοϋ Ελληνισμού υπήρξε πάντοτε μέγας. αί δε ελπίδες μας δεν 
είναι ελπίδες κοιναί, καί ή μεγαλυτέρα τών ιδεών λαμβάνει σάρκα καί οστά 
καί τελειοποιείται καί έν αυτή τή αφανείς/, τής δράσεώς μας. διά τής άντιδρά- 
σεως τών καταχθονίων έχθρών μας, τό άγιον καί παντοκράτωρ τοϋ Ελλη
νισμού πνεϋμα διά μιας καί μόνης άκτίνος φωτός εισδύει είς τάς σκοτεινός 
άβύσσους των. καί έκείνους μέν θαμβόνει ημάς δε φωτίζει όπως έκτελοϋμεν 
τήν υπό τής φύσεως καί δημιουργίας ταχθεΐσαν σταδιοδρομίαν μας.

Είς τήν Περσετζάνην^ τής επαρχίας Δράμας έστράφη επ’ εσχάτων πάσα 
ή ένέργεια τοϋ Πανσλαβισμού καί καθ’ ήν στιγμήν τά κομητάτα των διά τών 
χρημάτων των έξαγοράζουν πεπυρωμένας συνειδήσεις (άσυνειδήτως βεβαίως 
έργαζομένας) δράξ Ελλήνων πατριωτών, καί τό παρήγορον γνησίων καί 37 38

37. Για τις πανσλαβιστικές προσπάθειες ειδικότερα στη Μακεδονία βλ. Μελέτιος Μετα- 
ξάκης, Τυ Άγιον Όρος και η ρωσική πολιτική εν Ανατολή, Αθήναι 1913 και Ιωακείμ Παπάγγε- 
λος, «Η ρωσική πολιτική στο Αγιον Όρος κατά τον 19ο αι. και η δραστηριότης των Αγιορειτών 
Ρώσων στην περιοχή Καβάλας», Η Καβάλα και η περιοχή της. A ' Τοπικό Συμπόσιο 18-20 Απρι
λίου 1977, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 405-418.

38. Από αναφορά του υποπρόξενου Καβάλας Αννίνου (15 Φεβρουάριου 1905) πληροφο
ρούμαστε ότι λειτουργούσαν: α) ελληνικά σχολεία (1 αρρεναγωγείο και 2 νηπιαγωγεία με 4 δα
σκάλους και 2 δασκάλες και σύνολο μαθητών (85) και μαθητριών (79) 164), β) βουλγαρικά (1 
αρρεναγωγείο και 1 νηπιαγωγείο με 3 δασκάλους και 1 δασκάλα και σύνολο μαθητών (45) και 
μαθητριών (20) 65). Αναφέρονται εδώ γιατί είναι ενδεικτικά της πληθυσμιακής συνθέσεως της 
πόλεως. Α.Υ.Ε. 1905/ΚΒ (69).
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ιθαγενών Μακεδόνων, χωρίς ώθησιν, χωρίς έλαχίστην υλικήν ή ηθικήν ύπο- 
στήριξιν τάσσονται ώς φρουροί άγρυπνοι τής ’Ορθοδοξίας, καί τοϋ γένους 
καί άμύνωνται ϋπερανθρώπως μετ’ απαραδειγμάτιστου φιλοπατρίας καί 
συνέσεως καί ώς ιστός άράχνης άπασαι αί κατά τοϋ εθνισμού μηχανοραφείαι 
των εχθρών μας διαρρηγνύωνται καί ώς πομφόλυγες διαλύονται, δεν είναι 
άληθώς τοϋτο παρήγορον; καί δεν πρέπει ταϋτα πάντα νά καθίστανται γνω
στά προς τον φίλτατόν μου κ. Δραγούμην όπως δι ’ αυτών τούς μεν καλούς 
τών πατριωτών ενθαρρύνει, τούς δέ νωθρούς καί καθεύδοντας τοϋ ληθάργου 
των εξεγείρει; ιδού δ ’ εν περιλήψει τά επ’ εσχάτων λαβόντα χώραν, άφοϋ επί 
τριετίαν, εστάθη αδύνατον οί εν Περσετζάνη άσυνειδήτως υπέρ τών Πανσλα- 
βιστικών κομητάτων εργαζόμενοι νά άφαρπάσουν τήν Εκκλησίαν τών ’Ορ
θοδόξων, βλέποντες δε καί τήν έκδοθεΐσαν υπέρ τοϋ δικαίου άπόφασιν τών 
εγχωρίων δικαστηρίων, ήρχισαν νά διεκδικοϋν χώρον τινα έξωθεν τής Εκ
κλησίας υπό τό πρόσχημα παλαιοϋ νεκροταφείου καί ένθα προ δεκαετίας πε
ρίπου ή ’Ορθόδοξος ελληνική κοινότης φκοδόμησε καφενείον καί τινα δω
μάτια διά συνεισφορών προς κάρπωσιν ενοικίου 50 περίπου τουρκ. λιρών τοϋ 
οποίου ή πρόσοδος συντελεί προς διατήρησιν τών ελληνικών σχολών, μετά 
τινων άλλων εθνικών επιδομάτων. Τί δέ έπιννοεί ή άληθώς σατανική μηχα- 
νοραφία των; έπωφελοϋνται τής περιστάσεως τοϋ θανάτου τοϋ σχησματικοϋ 
ίερέως Βουλγάρου καί δωροδοκοϋντες τούς αρμοδίους διατάσσεται ό εντα
φιασμός του εις τόν εντός τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας χώρον, όπως άποκτή- 
σωσι δικαιώματα τοϋ επ’ αύτοϋ κτιρίου τής ελληνικής κοινότητος. μάτην 
διαμαρτύρωνται διά τό αυθαίρετον οί ήμέτεροι δέν εισακούονται παρά τοϋ εν 
Περσετζάνη δωροδοκηθέντος άστυνόμου, καί οϋτω κατέρχονται έν σώματι οί 
πρόκριτοι αύτών έν Δράμα καταφεύγουσι εις τόν Μητεσαρίφηνν), άνδρα συ
νετόν καί φιλοδίκαιον επ’ έσχάτων διορισθέντα παρά τής αύτοκρατορικής 
Κυβερν. καί δστις έν άμεροληψίμ εκθέτει τά γεγονότα τηλεγραφικώς προς 
τόν Βαλήν Θεσσαλονίκης εύδοκήσαντα νά διατάξη μετά τήν άναγνώρισιν τοϋ 
δικαίου υπέρ τών ήμετέρων, όπως έκταφή πάραυτα ό Βούλγαρος ίερεύς έκ 
τοϋ προαυλίου τής Εκκλησίας τών ’Ορθοδόξων καί παραδοθή τό άποσυντε- 
θέν αύτοϋ ήδη σαρκίον τοίς Βουλγάροις. ταϋτα δέ πάντα καί έγένοντο παρα- 
χρήμα συμφώνως τή διαταγή τοϋ Νομάρχου Θεσσαλονίκης. Τό γεγονός τοϋτο 
αν καί παρίσταται άποτρόπαιον καί μή συνάδον εις τόν υγιή τοϋ "Ελληνος 
χαρακτήρα, καί όμως οϋτω έδει γενέσθαι καί ό παρατυχών εκείσε εις Δράμαν 39

39. Η Δράμα ήταν έδρα σαντζακιού (με μουτεσαρίφη) και η Θεσσαλονίκη βιλαετιού (με 
μπεηλέρμπεη) στο οποίο ανήκε και η Καβάλα. Η Θάσος ανήκε στο βιλαέτι της Αδριανουπόλεως. 
Για τη διοικητική οργάνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας βλ. Μ. Νυσταζοποΰλου-Πελεκί- 
δου, Οι βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάχτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος 
αι.), Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 38 κ.ε.
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ποιητής φίλος σας Κωνσταντινίδης?0 κατεσκλήρυνε προς στιγμήν τήν ευαι
σθησίαν τής καρδίας του. καί συνετέλεσεν ίσως καί κατά τι εις τήν βέβηλον 
ταύτην πράξιν επαναπαυόμενος εις τό δτι ό σκοπός άγιάζει τά άνόσια. πράγ
ματι δέ τό αποτέλεσμα ήτον πλήρης θρίαμβος των ήμετέρων καί ταπείνωσις 
τών Βουλγάρων καθ’ ολον τό διαμέρισμα τής Δράμας.

Λι ’ όλα ταϋτα όμως εχρειάσθησαν καί εξ εκείνων τών άνευ τών οποίων 
ούδέν έστί γενέσθαι. καί αφαιμάξεις αρκετών ισχνών βαλαντίων έγένοντο 
διότι τά παχέα δυστυχώς δέν έρχονται εις τοιούτου είδους χαριεντισμούς, καί 
Iva. άποφεύγωσι τάς αφαιμάξεις εχουσιν ώς πρόχειρον τήν αποδοκιμασίαν 
πάσης πατριωτικής πράξεως καί άρμαθιάζοντες λέξεις μόνον ψευδοπατριω- 
τικάς ώς συμβαίνει συνήθως, αϊτινες πληγώνουσι μόνον θανασίμως πάσαν 
αγνήν πατριωτικήν καρδίαν μέ έπώδυνον μαρτύρων, ενώ δέ έφαίνοντο νπο- 
χωροϋντα τά άγρια τού Πανσλαβισμού σύννεφα, αίφνης βλέπω εμπροσθέν 
μου τήν έφοροεπιτροπήν τής Περσετζάνης πάντοτε θαρραλέα νά έκτελεί 
εύγενεΐς αγώνας, αφού φαντασθήτε καί τό έπιδικασθέν υπέρ τής ’Ορθοδόξου 
κοινότητος καφενεΐον ώνόμασαν «Αγώνα μαρτυρίου» καί τοιαύτην επιγρα
φήν έθεσαν, πόσοι δέ άνάδοχοι μεταξύ τών οποίων καί εγώ αυτός δέν θά 
ξηλώσουν τήν χάρην, καί τήν εκφραστικότητα τοιούτου ονόματος τό όποιον 
μόνον φιλοπατρία άλγούσης καρδίας δύναται νά φαντασθή, καί όνοματίση. 
δυστυχώς όμως καί πάλιν παρουσιάζεται νέος αγών. Οί Βούλγαροι Περσε
τζάνης έφεσέβαλλον τήν δίκην εις τήν Θεσσαλονίκην καί προσκαλείται είς τό 
εν Θεσ/νίκη Έφετεΐον ή ’Ορθόδοξος κοινό της Περσετζάνης νά παρουσιασθή 
προς εκδίκασιν τής ύποθέσεως μεθ’ ημέρας 31. από τάς 9 ’Ιουνίου. ήτοι τήν 
10 Ιουλίου φαντασθήτε δέ τήν θέσιν τών έξηντλημένων καθ’ ολοκληρίαν οικο
νομικά) ς πρός δέ καί τήν καθ’ έκάστην φορολογίαν τών ευαρίθμων πατριω
τών καί τού εδώ Ελληνικού υποπροξενείου40 41 μή δυναμένου έστω καί ελάχι
στα νά τούς ύποβοηθήση καί είς όλα αυτά καί τήν θέσιν τού δύσμοιρου ποιη- 
τοϋ φίλου σας δστις κυριολεξεί κατά τινα τουρκική παροιμία λογοπαιγνική 
άλλά έκφραστικωτάτη διά τήν θέσιν μου «Βερ, βερ, βέράν όλτού», ήτοι δίδε, 
δίδε, κατέστης Σωτήρ, καί ερείπιον, τής λέξεως Βέράν διττής έχούσης τήν 
σημασίαν, καί όμως εν τή άπελπισίμ δέν άφέθην. έτρεξα, έκοπίασα, έπόνεσα, 
αλλά καί χαράν μεγάλην ήσθάνθην διότι κατώρθωσα κάτι εγώ κάτι άλλοι 
καλοί πατριώται νά τούς εξοικονομήσουν εν ποσόν 700 περίπου δραχμών καί 
πιστεύω νά γίνη κάτι ακόμα τούς δοθούν δέ καί συστατικοί πρός τόν έκείσε 
Έλληνα πρόξενον καί κερδίσουν, ώς δέν αμφιβάλλω, καί εν τώ Έφετείω 
Θεσσαλονίκης τήν δίκην των. δπερ θά είναι άληθές πλήγμα διά τούς Βουλ

40. Η μαρτυρία του Κωνσταντινίδη ως αυτόπτη μάρτυρα έχει ιδιαίτερη σημασία. Φαίνε
ται ότι βρισκόταν πίσω από τα γεγονότα.

41. Στην αρμοδιότητα του ελληνικού υποπροξενείου Καβάλας ανήκαν οι καζάδες Καβά
λας, Δράμας, Πραβίου και Σαρή-σαμπάν (Χρυσουπόλεως Νέστου).
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γάρους τοϋ εδώ διαμερίσματος.
Εις τον ένταϋθα 'Έλληνα πρόξενον κ. Γ. ΙΥίρρον42 επέστησα τό σοβαρόν 

τής ύποθέσεως καί οστις μοι διεβεβαίωσεν ότι έκτενώς ύπομνηματίσας ταϋτα 
εις τό Ύπουργεϊον έζήτησε καί τήν υλικήν συνδρομήν τής Έλλην. Κυβερνή- 
σεως, καί πιστεύει ότι θά είσακουσθή. οπωσδήποτε ένέκρινον σκόπιμον νά 
σάς δηλώσω ταϋτα πάντα καί ότι κατά τά φαινόμενα εν μέλλοντι τά Σλαυο- 
κομητάτα θά δράσωσι λυσαλέως εις τό εδώ διαμέρισμα καί ότι ό Ελληνισμός 
έδώ έχει ανάγκην υλικής ύποστηρίξεως οί δέ πλούσιοι συνήθως παντού είναι 
καί οί σκληροί, οί δέ φιλοπάτριδες αδέκαροι καί κυριολεξί έξαντλήθηκαν, έγώ 
δέ αυτός εύρίσκομαι εις όμοίαν καί χειροτέραν κατάστασιν διότι δεν έντρέ- 
πομαι νά τό πώ ότι αυτά οπού κάμνω έδώ τόσα έτη είναι ύπεράνω τών 
δυνάμεών μου. δέν τολμώ δέ πλέον νά φορολογώ τόν μέν καί τόν δέ έκ τών 
καλών πατριωτών, εμαθον άλλοτε παρά πολλών ότι υπάρχουν ποσά διαθέ
σιμα διά τοιούτους ιερούς σκοπούς, ανάγκη νά τεθή εν κονδύλιον άξιον λό
γου όπως χρησιμεύση διά τάς άνάγκας όταν παρουσιάζονται, καί νά γνω- 
ρίζη κανείς πού πρέπει νά απευθύνεται έν (όρο. ανάγκης, έτσι σείς πάλιν θά 
ένεργήσετε διά νά γίνη τι ώρισμένως. διότι έγώ σάς έξομολογοϋμαι καθαρά 
εις ούδένα άλλον έκτος Υμών έλπίζω.

Καλόν έθεώρησα νά σάς ειδοποιήσω οτι τό κυριώτερον όργανον τοϋ 
Βουλγαρισμοϋ έν Δράμμ είναι ό έκ Πορσοτζάνης καταγόμενος Χ'Τιώργης 
Ίωαννίδης, εχυδνα τήν όποιαν ανέπτυξε καί έθέρμανεν εις τούς κόλπους του 
"Ελλην καπνέμπορος έκ Δράμας καί ό μεγαλύτερος τών έκεί φαινομενικώς 
πατριωτών, ό έπάρατος αυτός Χ'Τεώργιος είναι ό αίτιος όλων τών τελευ
ταίων μηχανορραφιών, αυτός μετέβη προ ημερών εις Θεσ/νίκην καί ένήργησε 
καί τήν εφεσιν. κατ’ αύτάς δέ εύρίσκεται αύτοϋ εις τάς :Αθήνας χάριν τής 
πασχούσης ώς λέγει υγείας του.

Τις είπε άν δέν περνά καί διά πατριώτης. Είναι υψηλού άναστήματος 
ηλικίας 55-60 έτών άσπρόξανθος. όμιλεί τήν γλώσσαν μας καλά καί τήν 
γράφει όχι τόσον καλά, νομίζω ότι πρέπει νά γίνει γνωστόν εις τήν αυτόθι 
άστυνομίαν, είναι έπικίνδυνος άνθρωπος, ευεργέτημα μέγιστον διά τόν Ελ
ληνισμόν τοϋ έδώ διαμερίσματος εάν τοϋ έπλεκαν αύτοϋ καμμίαν πλεκτάνην

42. Με Β.Δ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/1.7.1900 μετατέθηκε από το υποπροξενείο Ηρα
κλείου στην Καβάλα, επειδή στο υποπροξενείο Καβάλας δεν υπηρετούσε διπλωματικός υπάλλη
λος αλλά διευθυνόταν από τον καπνέμπορο Γ. Πρωτόπαπα (από τον Αγ. Πέτρο Κυνουρίας). 
Μερικούς όμως μήνες ενωρίτερα, ο πρόεδρος του προξενικού δικαστηρίου Κωνσταντινουπό
λεως Σταμ. Παγανέλης, μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε στο υποπροξενείο Καβάλας 
στις 4 Οκτωβρίου 1899, συνέταξε έκθεση με την οποία μετέφερε στο υπουργείο τη δυσαρέσκεια 
των Καβαλιωτών για τον διορισμό του Σάρρου. Έγραφε ότι οί άξιοι ομοεθνείς μετά θλίψεως 
ηκυυσαν τόν διορισμόν του κ. Σάρρου ώς τακτικού διενθννοντος τό ύποπροξενεΐον. Ο Σάρρος 
όμως ήταν έμπειρος διπλωματικός υπάλληλος με θητεία στην κεντρική υπηρεσία, στο υπο
προξενείο Δυρραχίου (1884), στο Ηράκλειο κ.α.
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καί τον χαρακτηρίσουν ώς συμπράττοντα μετά τών αύτώσε Βουλγάρων, καί 
τέλος τις είδε εάν δέν συμπράττει, καί αν δεν είναι καταχθόνιος ό σκοπός της 
έλεύσεώς του εις ’Αθήνας.

*

Περί τής Θάσσου δέν έχω τι νεώτερον νά σάς άναγγείλω. ό πρώην Διοικητής 
ό διαπράξας τούς φόνους κατά άοπλων χριστιανών καί δστις παρέμενεν 
άκόμη εις Θάσσον διετάχθη τηλεγραφικώς άπό τον έν Κων/πόλει ήδη διαμέ- 
νοντα Hedivie νά μεταβή εκεΐσε. άνεχώρησε όέ αμέσως συνοδευόμενος καί 
υπό δύο ύπαστυνόμων ’Οθωμανών ώς υπόδικος, υπάρχει πεποίθησις οτι θά 
έπανέλθη τό πρώην καθεστώς.

Σάς κατασπάζομαι 
Πρόθυμος 
°Ολος σός

’Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Γ ΕΠΙΣΤΟΛΗ43

Σεβαστέ μοι φίλε κ. Στ. Δραγούμη 
Αθήνας

Έχων ύπ ’ önpiv τό πατριωτικόν ενδιαφέρον υμών, θεωρώ καθήκον νά 
σάς άναγγείλω ότι εύοίονα τά τής νήσον Θάσσου προοιονίζωνται καθ’ ô άντι- 
πρόσωπος τον Hedive κατόπιν τών όσων σάς προέγραψα ότι μετέβη εις 
Κων/πολιν προς άνάκρισιν, έπανέκαμψεν προχθές εις Θάσσον διακοινώσας 
οτι έπελθούσης συνεννοήσεως εις Κων/πολιν μετά τοϋ Ανακτος καί Hedive, 
τό καθεστώς τής νήσου επανέρχεται μέ προνόμια ώς καί πριν καί οτι εντός 
βραχέως αποχωρεί ή έν τή νήσο) παραμένονσα έτι τουρκική κατάληψις. έτσι 
πιστεύω νά σάς εύχαριστήση ή εΐδησις αϋτη καί διά τούτο καί τήν αγγελίαν 
της έσπευσα νά σάς άναφέρω. Αν δυνηθώ θά μεταβώ έκεΐσε εντός τής 
έβδομάδος όπως καθησυχάσω τινάς τών άντιφρονούντων Ρωμιών νομιζό- 
ντων καλλιτέραν τήν υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως κατάληψιν τής πατρί
δας των.

Σάς κατασπάζομαι 
Φιλικώτατα 
"Ολος σός

Ιωάννης Κωνσταντινίδης

43. Επάνω στο επιστολόχαρτο υπήρχε σφραγίδα με το οικόσημο (ΙΚ) καλλιτεχνικά χαρα
γμένο. Η επιστολή είναι γραμμένη στις αρχές Ιουλίου 1902.
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Υ.Γ.
Έπιτρέψατέ μοί νά σάς υπενθυμίσω 
τάς προσταλείσας αγγελίας τής Δεσποινίδος 
Μαρίας Αεοντίοίί44 τοϋ έργου 
quo vadis, domine.
Ό ίδιος.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΕΚΡΙΔΗΣ
Τμήμα Ιστορίας - Εθνολογίας

44. Πρόκειται για την ανεψιά του που ήθελε να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Δεν φαίνεται 
να υπήρξε συνέχεια. Βλ. Κεκρίδης, «Ο ποιητής», σ. 269 σημ. 4.



SUMMARY

Stathis Kekridis, Unpublished Letters from John Constantinidis to Stephen 
Dragoumis.

Important historical evidence for the events of 1902 in Eastern Macedonia 
(particularly Prosotsani near Drama) and on the island of Thasos is provided 
by three letters by John Constantinidis, the Cretan poet and protagonist in the 
Macedonian Struggle, who lived at that time in Kavala. They were addressed 
to Stephen Dragoumis, who at that time showed a strong interest, and was 
actively involved, in the Macedonian question, which is why Constantinidis 
kept him informed of developments, while also setting out his own concerns 
and reservations. These letters, which come from the Historical Archive of the 
Greek Ministry of Foreign Affairs and are here published in their original 
form, show in a direct and vivid way the diverse nature of the struggle being 
waged by the Greeks in these areas, partly against their overlords for more 
humane living conditions, and partly against the consequences of the recently- 
arisen question of the Bulgarian Exarchate.
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