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Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΕΛΕΣΣΩΝ 

(1876-1914)

Ή έλληνική κοινότης Βελεσσών ύπήρξεν ή βορειοτέρα έστία του μα
κεδονικού έλληνισμοΰ, ακριβώς εις τα σύνορα Μακεδονίας καί άρχαίας 
Δαρδανίας1. Ή ζωή τής κοινότητος αυτής, κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 19ου 
αιώνος, υπήρξε λίαν ταραχώδης, διότι κατά τήν εν λόγφ περίοδον διεσταυ- 
ρώθησαν εις τά Βελεσσά ποικίλα εθνικά ρεύματα, τα όποια μετά πάθους 
προσεπάθησαν να έδραιωθοΰν εις τόν νευραλγικόν αυτόν κόμβον, δεσπό
ζοντα, λόγω τοποθεσίας, των φυσικών διαβάσεων τοΰ Άξιου ποταμού άπό 
Βορρά προς Νότον.

’Απομονωμένη ή έλληνική κοινότης Βελεσσών άπό τά άλλα έλληνικά 
κέντρα καί έκτεθειμένη είς τάς ξένας έπιρροάς, αισθάνεται τήν ανάγκην 
ιδιαιτέρας προστασίας καί έποπτείας. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άνα- 
θέτει τό εργον τής έποπτείας ταύτης κατά τό 1876 εις τήν μητρόπολιν Θεσ
σαλονίκης, ή όποια, ώς γνωστόν, κατ’ εκείνην τήν περίοδον υπήρξε τό έκ- 
κλησιαστικόν καί πνευματικόν κέντροντής Μακεδονίας, κατά μείζονα λόγον, 
καθ’ όσον ή Θεσσαλονίκη ήτο έδρα νομαρχίας, εις τήν όποιαν υπήγετο καί 
ή πόλις καί ή έπαρχία Βελεσσών, κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 19ου αιώνος1 2.

Τό γεγονός τής στενοτέρας συνδέσεως μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Βε
λεσσών, τό όποιον άποτελεϊ όρόσημον εις τήν περαιτέρω πορείαν τής κοι- 
νότητος, θά έξάρω είς τήν παρούσαν μελέτην, ώς έλαχίστην συμβολήν εις 
τήν σκιαγράφησιν τής έκκλησιαστικής καί εθνικής Ιστορίας τής άκριτικής 
αυτής μακεδονικής γής. Συγκεκριμένως, θά άσχοληθώ έδώ μέ τρία, συναφή 
μεταξύ των, σημεία: πρώτον μέ τήν σύνθεσιν τής έλληνικής κοινότητος 
Βελεσσών, κατά τήν περίοδον τής άναθέσεως τής έποπτείας αύτής εις τήν 
μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, δεύτερον μέ τήν διαδικασίαν καί τάς λεπτομέ
ρειας τής γενομένης έποπτείας καί τρίτον μέ τάς συνεπείας τής πράξεως 
ταύτης' έν τέλει δημοσιεύω τά κυριώτερα σχετικά έγγραφα μετά σχολίων, 
έκ τοΰ ίστορικοΰ αρχείου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προερχόμενα.

1. Τά Βελεσσά κεϊνται εις τήν θέσιν τής άρχαίας παιονικής πόλεως Βυλαζώρα· έκ 
τής όνομασίας αυτής προήλθεν άργότερον ή νεωτέρα Βελεσ(σ)ά ή Βελασ(σ)ός, Βελεσ(σ)ός 
Βελισ(σ)ός, Βελισ(σ)ά, Βαλεσ(σ)ί καί Βελεσ(σ)ί, καί έξ αυτής ή σημερινή Veles.

2. Δ. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ, Τό Φιρμιλιάνειον ζήτημα, Άθήναι 1903, σ. 59: «Ή Ύποδιοί- 
κησις Βελεσσών άνήκουσα είς τό Βιλαέτιον Θεσσαλονίκης ύπήχθη είς τό Κόσσοβον 
κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1901». Βλ. χάρτην.
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A'. ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΒΕΛΕΣΣΩΝ

Έκ τοϋ ’Οθωμανικού Κώδικος στατιστικόν στοιχείων τής ΰποδιοική- 
σεως Βελεσσων, τοϋ 1878, εντός δηλαδή διετίας άπό τής στενοτέρας συνδέ- 
σεως τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσων μετά τής μητροπόλεως Θεσσα-

Χάοτης. Βιλαέτια Κοσσόβον, Μοναστηρίον και Θεσσαλονίκης 
τον Instituto Geografico de Agostini Roma (εκ τον ‘‘Αρχείου Ι.Μ.Χ.Α.)

λονίκης, πληροφορούμεθα κατά προσέγγισιν περί τής αριθμητικής δυνά- 
μεως Βουλγάρων, Μουσουλμάνων, Ελλήνων καί Σέρβων εις τήν πόλιν 
καί έπαρχίαν Βελεσσων.

Τά στατιστικά αυτά στοιχεία οφείλονται εις τον πρόκριτον Θεσσαλο
νίκης Ρ. Βόγαν, ό όποιος κατήγετο άπό τά Βελεσσά. Οδτος δι’ έπιστολής 
του άπό 11 Μαρτίου 1878 προς τον Δημήτριον Ν. Βόγαν, ίερατικως προϊ
στάμενον τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσων, έζήτει «περιγραφήν τής
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Επαρχίας Βελεσσοΰ καί του πληθυσμού»1. Ό έν λόγφ ίερεύς, ώς παρεδρεύ- 
ων, βάσει «υψηλοΰ Βεζυρικοΰ Διατάγματος», εις τό Έπιτόπιον Συμβού
λιου1 2, ήδυνήθη να άρυσθή συγκεκριμένα στοιχεία «άπό τον κώδικα τής κυ- 
βερνήσεως», καθώς επί λέξει διευκρινίζεται εις τήν απαντητικήν επιστολήν 
του προς τον συνεπώνυμον πρόκριτον Θεσσαλονίκης, τον όποιον έν αρχή 
τής επιστολής του προσαγορεύει «Έξοχώτατε Κύριε Ί. Δ. Βόγα»3.

Συμφώνως, λοιπόν, προς τά επίσημα βιβλία τής ύποδιοικήσεως Βελεσ- 
σών, οί εντός τής πόλεως ’Οθωμανοί άνήρχοντο εις 2.342 καί οί Χριστιανοί 
εις 5.420 αρρενας, οί δέ έν τή έπαρχία ’Οθωμανοί εις 5.157 καί οί Χριστιανοί 
είς 12.129 αρρενας. Σύνολον ’Οθωμανών 7.499 καί Χριστιανών 17.5494. 
Διευκρινίζων ό ίερατικώς προϊστάμενος Βελεσσών τήν έθνικήν ταυτότητα 
τού χριστιανικού πληθυσμού τής πόλεως έπιλέγει: «έννοεΐται ότι έντός τού 
πληθυσμοΰ τής πολιτείας τό εν έκτον είναι Έλληνόβλαχοι, οί δέ έπίλοιποι 
Βούλγαροι»5. Δηλαδή, έπί συνόλου 5.420 Χριστιανών άρρένων είς τήν πό- 
λιν, οί 903 άρρενες (ήτοι τό 1/6) άνήκον είς τήν έλληνικήν κοινόητα, οί δέ 
4.517 (ήτοι τά 5/β) είς τήν βουλγαρικήν κοινότητα.

Ύπό τούς «άρρενες» έννοούνται βεβαίως οί αρχηγοί οικογενειών καί 
ώς έκ τούτου οί μνημονευθέντες άριθμοί αντιπροσωπεύουν οϊκογενείας. 
Έάν, κατά μέσον όρον, έκάστη οικογένεια ήτο τούλάχιστον τετραμελής, 
είς τάς 903 έλληνικάς οικογένειας τών Βελεσσών αντιστοιχούσαν, κατά τό 
1878, τούλάχιστον 2.709 μέλη6. Έπρόκειτο, δηλαδή, περί μιας άκμαίας καί 
ανθήρας κοινότητος, ή οποία διεδραμάτιζε, κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
19ου αίώνος, σημαντικόν ρόλον είς τήν όλην κοινωνικήν καί έμπορικήν ζωήν 
τής πόλεως αυτής7. Μέ τούς αύτούς ύπολογισμούς οί λοιποί Χριστιανοί κά

1. Βλ. 'Ιστορικόν Άρχεΐον Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (εις τό έξης ΑΜΘ), φάκελ. 
60, 1058, σ. 1. Πρβλ. καί τήν ύπ’ άριθμ. 3 έπιστολήν, σ. 163, στ. 4-5.

2. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 1 Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν έπιστολήν, σ. 159, στ. 9-17.
3. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 3 έπιστολήν σ. 163, στ. 2 καί 6.
4. Αύτόθι, στ. 8-12.
5. Αύτόθι, στ. 13-14.
6. Περί τά τέλη του 19ου καί τάς άρχάς τοϋ 20οϋ αίώνος ή έλληνική κοινότης Βελεσ. 

σών φέρεται εχουσα 120 οικίας (τό 1893) μέ 1.800-2.000 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών είς τά πλησίον τών Βελεσσών χωρία παρεπιδημούντων Ελλήνων (περί τό 1902), 
όλίγον δέ προ τών βαλκανικών πολέμων μειουται είς 1.000 περίπου. Πρβλ. Φιλιππί
δου, ε.ά., σ. 56, D. B r a n c o f f, La Macédoine et sa population chrétienne, Paris 1905, 
σ. 118, έπιστολήν Δεβρών καίΒελισσοϋ ’Ανθίμου, τού 1893, άποκειμένην είς ΑΜΘ, φάκελ. 
60, ύπ’ άριθμ. 1089 καί δημοσιευομένην έν τέλει τού παρόντος ύπ’ άριθμ. 5, σ. 165, στ. 
3 καί Τ ρ. Εύαγγελίδου, Νέα 'Ελλάς, Άθήναι 1913, σ. 108.

7. Οί "Ελληνες κάτοικοι Βελεσσών ήσχολοϋντο κυρίως μέ τό έμπόριον μετάξης, 
ερίου, γεωργικών καί κτηνοτροφικών είδών καί τήν χωρικήν βιοτεχνίαν ύφαντικής μετα
ξωτών, μάλλινων καί άγγειοπλαστικών είδών, άκολουθοϋντες τήν έμπορικήν καί βιοτε-
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τοικοι τής πόλεως καί επαρχίας Βελεσσών άνήρχοντο εις 49.938 καί οί ’Οθω
μανοί εις 22.497 περίπου. Έπί τή βάσει των άνωτέρω υπολογισμών σύνολον 
πληθυσμού πόλεως καί έπαρχίας Βελεσσων 75.134 περίπου1.

Ή προς τον «Έξοχώτατον Κύριον Ρ. Δ. Βόγαν» επιστολή του ίερατικως 
προϊσταμένου Βελεσσών, πλήν των στοιχείων περί τής εθνικής ταυτότητος 
του χριστιανικού πληθυσμού τής πόλεως καί τής έπαρχίας Βελεσσων, δίδει 
καί άλλας πληροφορίας, όπως ότι ή επαρχία Βελεσσων εΐχεν 102 χωρία, 
εκ των όποιων τά 25 ήσαν τουρκικά καί τα λοιπά χριστιανικά, όμιλοϋντα 
κυρίως τήν βουλγαρικήν καί εχοντα ναούς, πλήν δέκα χωρίων, τά όποια 
έστεροϋντο λατρευτικού κέντρου καί ότι έλειτούργουν εις τήν επαρχίαν 
αυτήν «δύο βουλγαρικά σχολεία καί εν Παρθεναγωγεΐον, εν Σχολεϊον Ελ
ληνικόν καί εν Αλληλοδιδακτικόν καί εν Νηπιαγωγεΐον διατηρούμενα υπό 
τής Έλληνοβλαχικής κοινότητος»* 1 2. Έπί πλέον, μας πληροφορείότι εις τρία 
άλλα χωρία τής αυτής έπαρχίας, τό Βασιόσελο, Άράοβιτζ καί Μπογομή
λα, «ύπάρχουσι σχολεία διατηρούμενα υπό τήν Σερβικήν Προπαγάνδαν»3. 
Τέλος, κάμνει τήν γενικήν διαπίστωσιν ότι πολλών χωρίων οί κάτοικοι 
είναι «αμαθέστατοι καί δουλοπάροικοι, πολλοί όλίγιστοι εύρίσκονται 
κάτοχοι γαιών»4.
χνικήν παράδοσιν της Μοσχοπόλεως, έκ τής όποιας ήλκον τήν καταγωγήν των. Πρβλ. 
Θ. Γεωργιάδου, Μοσχόπολις, Άθήναι 1975, σ. 107. Τό 1881, κατά προτροπήν τοϋ 
μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ ’Ανθίμου, ή έλληνική κοινότης Βελεσσων προσέ- 
φερεν άπό έρανον μεταξύ των έκεϊ Ελλήνων έμπορων 41 ζεύγη περικνημίδων έξ έρίου 
είς χρήσιν ισαρίθμων τροφίμων των δύο πρώτων τάξεων τής κατά τό 1879 ίδρυθείσης είς 
Χάλκην κεντρικής Ιερατικής σχολής. Ή πράξις αυτή έπαινεΐται άπό των στηλών τοϋ 
περιοδικοϋ «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 1 (1880) 302 καί 2 (1881) 61 καί προβάλλεται ώς 
παράδειγμα πρός μίμησιν καί δι’ άλλας έλληνικάς κοινότητας τής Μακεδονίας, τοσοϋτον 
μάλλον καθ’ όσον μία τάξις τής σχολής αυτής προωρίζετο άποκλειστικώς διά μαθητάς 
έκ τών έπαρχιών τής Μακεδονίας. Περί τής έλληνοβλαχικής κοινότητος Βελεσσών άπό 
σερβικής πλευράς βλ. Μ. Fili ρονιό, Cincari α Velesu (=Κουτσόβλαχοι είς τά Βε- 
λεσσά), Skopje 1936. Δυστυχώς τό εργον τοϋτο δέν ήδυνήθην νά συμβουλευθώ.

1. Κατά τάς άρχάς τοϋ 20οϋ αϊώνος, συμφώνως πρός τά στατιστικά δεδομένα παρά 
Φιλιππίδη, έ.ά., σ. 56, τό σύνολον τοϋ πληθυσμού τής πόλεως καί έπαρχίας Βε
λεσσών άνήρχετο είς 52.000. "Ητοι: ’Οθωμανοί 30.000, Σερβίζοντες 4.000, "Ελληνες 
2.000 καί Σχισματικοί 16.000. Παρά Brancoff, έ.ά., σ. 118-120, οί Βούλγαροι τής 
πόλεως καί έπαρχίας Βελεσσών άνήρχοντο είς 40.128, Έλληνες είς 35, Βλάχοι είς 402, 
’Αλβανοί είς 12 καί ’Αθίγγανοι είς 492. Ύπό τούς Βουλγάρους έννοοϋνται καί οί Σέρ- 
βοι, ύπό δέ τούς Βλάχους συμπεριλαμβάνονται καί οί Έλληνόβλαχοι. Ύπό τούς 40.128 
Βουλγάρους έννοοϋνται 35.480 Έξαρχικοί, 1.368 Βούλγαροι Γκραικομάνοι Πατριαρχικοί 
καί 3.280 Βούλγαροι Σερβίζοντες Πατριαρχικοί. Δέν άναφέρεται άριθμός ’Οθωμανών, 
οί όποιοι ύπερέβαινον όπωσδήποτε τάς 20.000.

2. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 3 έπιστολήν, σ. 163 στ. 22-24. Κατά τόν Brancoff, σ. 119-121, 
ύπήρχον είς τήν πόλιν 4 καί είς τήν έπαρχίαν 18 βουλγαρικά σχολεία καί 70 χωρία.

3. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 3 έπιστολήν, σ. 163, στ. 18-19.
4. Αυτόθι, στ. 19-20.
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Β'. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έκ τής ανωτέρω εθνολογικής άναλύσεως του πληθυσμού τής πόλεως 
Βελεσσων έν άναφορα προς τό έκεΐ ελληνικόν στοιχεΐον, ούδεμία γεννάται 
αμφιβολία ότι ή νησίς αυτή του έλληνισμοϋ εις τό βορειότατον τούτο ακρσν, 
μακράν των ελληνικών κέντρων τής Μακεδονίας κειμένη, καί ύπό τήν συν
εχή καί αϋξουσαν σωβινιστικήν του πολυαριθμοτέρου σλαβικού καί τήν 
διοικητικήν του οθωμανικού στοιχείου πίεσιν τελούσα, έχρειάζετο ειδικήν 
προστασίαν προς άντιμετώπισιν των έκάστοτε άναφυομένων κοινών καί 
ιδιωτικών προβλημάτων της.

Έπί τή βάσει τής ύπ’ όψιν ήμών σχετικής πατριαρχικής αλληλογρα
φίας προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ (1874-1878), του ’Απρι
λίου καί ’Ιουλίου 1876, δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν διαδικασίαν 
άναγνωρίσεως τής έποπτείας τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης επί τής έλ- 
ληνικής κοινότητος Βελεσσων.

Κατ’ άρχάς ή δημογεροντία τής κοινότητος δι’ αΐτήσεώς της προς τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχείον, πρώτη αυτή ως άμέσως ένδιαφερομένη, εθεσε 
τό όλον ζήτημα1. Ή 'Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, έξετάσασα τήν κατά- 
στασιν τής ορθοδόξου κοινότητος Βελεσσων, άπεδέχθη τό αίτημα τής δη
μογεροντίας έπί τω βασικω λόγω ότι ή Θεσσαλονίκη ήτο έδρα τής νομαρ
χίας είς τήν όποιαν τότε ύπήγετο πολιτικώς ή πόλις καί ή επαρχία των Βε- 
λεσσών καί ώς έκ τούτου ό έκάστοτε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θά ήδύ- 
νατο «εκ τοϋ κέντρου τής Νομαρχίας... προστατεύειν τά κοινά καί ιδιωτικά 
αυτών συμφέροντα»1 2.

Ή εκκλησιαστική αΰτη άπόφασις, τοϋ ’Απριλίου 1876, μετ’ όλίγας 
ήμέρας, τήν 28 ’Απριλίου, έκοινοποιήθη διά Πατριαρχικής καί Συνοδικής 
’Επιστολής προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ (1874-1878), 
ό όποιος ελαβε ταύτην τήν 9 Μαΐου τοϋ αύτοΰ έτους3. Διά τής επιστολής, 
σύν τή κοινοποιήσει τής σχετικής άποφάσεως, προετρέπετο ό μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης όπως: πρώτον, δεχθή νά άναλάβη «τήν έποπτείαν καί πνευμα
τικήν προστασίαν» τής ορθοδόξου κοινότητος Βελεσσών, δεύτερον διορίση 
ώς ’Επίτροπον αύτοΰ εις Βελεσσά τόν έκεΐ ίερατικώς προϊστάμενον διά νά 
παρεδρεύη καί είς τό «Έπιτόπιον Συμβούλιον» τής πόλεως καί τρίτον, άντα- 
ποκρινόμενος ούτος είς τήν «εντολήν τής ’Εκκλησίας», συντελέση «ύπέρ 
τής θρησκευτικής καί ήθικής ευημερίας τών είρημένων Χριστιανών έπι-

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 1 Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν επιστολήν, σ. 159, στ. 7-8.
2. Αύτόθι, στ. 10-11.
3. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 1 Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν έπιστολήν, σ. 159.
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καλούμενος έν πάση ανάγκη καί τήν εκκλησιαστικήν ήμών (δηλ. τήν πα
τριαρχικήν) συνδρομήν»1.

Έκ παραλλήλου, διά νά περιβληθή ή ανωτέρω εκκλησιαστική άπό- 
φασις τό άνάλογον κϋρος τής πολιτικής εξουσίας καί άναγνωρισθή υπό 
τοϋ νομάρχου Θεσσαλονίκης ή ηύξημένη αυτή άρμοδιότης τής μητροπό- 
λεως Θεσσαλονίκης, ή 'Ιερά Σύνοδος διά τακριρίου προς τήν Υψηλήν Πύ
λην προεκάλεσε τήν έκδοσιν σχετικού «Υψηλού Βεζυρικοΰ Διατάγματος»1 2. 
Πράγματι, έξεδόθη μετά δίμηνον τό αίτηθέν Διάταγμα, τό όποιον έν πρωτο- 
τύπω καί μεταφράσει άπεστάλη είς Θεσσαλονίκην διά Πατριαρχικού Γράμ
ματος τήν 22 ’Ιουλίου 18763. Προηγουμένως, ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
δι’ άπαντητικής επιστολής άπό 18 Μαΐου 1876 εις τήν Πατριαρχικήν τής 
28 ’Απριλίου 1876 «άπεδέξατο ευχαρίστως τήν έποπτείαν καί πνευματικήν 
κυβέρνησιν τής όρθοδόξου Κοινότητος τής πόλεως Βελεσσών»4, ή δέ Υψη
λή Πύλη διά τού βαλή Θεσσαλονίκης είχε πληροφορηθή προ τής έκδόσεως 
τού Διατάγματος περί τής υπαρχούσης καταστάσεως εις τάς σχέσεις ’Ορθο
δόξων καί Σχισματικόν εις Βελεσσά ούτως, ώστε νά έκτιμήση τά πρά
γματα άπό τής ίδικής της πλευράς5· ή τελευταία είχε κάθε συμφέρον νά ένι- 
σχύη τάς μικροτέρας άλλοεθνεΐς κοινότητας έναντι των ίσχυροτέρων καί 
πολυαριθμοτέρων διά νά δύναται εύκολώτερον νά έπεμβαίνη διαιτητικός 
είς τάς έκάστοτε άναφυομένας μεταξύ των διαφοράς.

Οΰτω, άπό τού ’Ιουλίου 1876 ήρχισεν έφαρμοζόμενον τό νέον καθεστώς 
είς τάς σχέσεις τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσων καί τής μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, περιβεβλημένον τόν μανδύαν τής νομιμότητος. Άπό κανο
νικής πάντως πλευράς έμφανίζει τό καθεστώς τούτο Ιδιοτυπίαν τινά, διότι 
έχομεν ύπερόριον έπέκτασιν πνευματικής δικαιοδοσίας συγκεκριμένης 
έπαρχίας τού Θρόνου, ούχί άπλώς έπί όμορου άλλά μακράν αύτής κειμένης 
επαρχίας, τής έπαρχίας Βελισσοΰ. Τό ίδιότυπον τούτο νομοκανονικόν καθε
στώς έξηκολούθει ίσχύον μέχρι τής έκχωρήσεως μεταξύ άλλων καί τής έν 
λόγφ μητροπόλεως είς τήν Σερβικήν ’Εκκλησίαν, δυνάμει των συμφωνιών 
τού 1920 μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί Σερβικής ’Εκκλησίας6.

Ή έξήγησις τής νομοκανονικής ταύτης Ιδιοτυπίας εύρίσκεται είς τό 
γεγονός δτι ή έπαρχία Βελισσοΰ άπό τού 1870 κ.έ., λόγω τού Βουλγαρικού 
Σχίσματος, εύρίσκετο συνεχώς είς έμπερίστατον κατάστασιν, ένεκα τής

1. Αύτόθι, στ. 15-29.
2. Αύτόθι, στ. 13-15.
3. Βλ. τό ύπ’ άριθμ. 2 Πατριαρχικόν Γράμμα, σ. 160.
4. Αύτόθι, στ. 9-10.
5. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 1 Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν ’Επιτολήν, σ. 159 στ. 22-25,
6. Άθ. ’Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Τό έκκλησιαστικόν καθεστώς τών μητροπόλεων τής 

Βορείου Μακεδονίας άπό τού 1912 μέχρι σήμερον, «Μακεδονικά» 16 (1976).
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οποίας αΰτη προσηρτήθη κατά το 1880 προσωρινούς εις την Δεβρών1 καί οί 
έκάστοτε μητροπολίται μετά του ποιμνίου των ειχον ανάγκην έξωθεν πνευ
ματικής καί ήθικης συμπαραστάσεως καί δή καί τοϋ πλησιεστέρου έκκλη- 
σιαστικοϋ κέντρου έν Μακεδονία, της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ό μη
τροπολίτης Δεβρών καί Βελισσοΰ ’Άνθιμος (1880-1887), περιγράφων τήν 
δεινήν κατάστασιν τής έλληνοορθοδόξου κοινότητος Βελεσσων από τοϋ 
Βουλγαρικού Σχίσματος κ.έ., εις επιστολήν του από 8 Φεβρουάριου 1883 προς 
τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Καλλίνικον (1878-1885), δίδει τήν έξης 
εναργή εικόνα: «Ή έν Βελισσφ έλλ. κοινότης, ής θείφ έλέει Άρχιερατικώς 
προΐσταμαι, πανταχόθεν καταπιεζομένη καί τα μύρια ύποστάσα άπό τοϋ 
σχίσματος καί εντεϋθεν ύπό των συνοικούντων αυτή Βουλγάρων, οϊτινες 
τό δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου χρώμενοι άφήρεσαν παρ’ αύτής έκτοτε καί τά 
εθνικά αύτής ιερά καταστήματα, άντιστάσα δέ επί τοσαΰτα ήδη έτη τόν όρμη- 
τικόν τοΰτον χείμαρρον διετήρησεν άλώβητον τήν τε ορθοδοξίαν, καί τήν 
γλώσσαν των πατέρων αύτής»* 2. Ή λυσιτελής αντιμετώπισα; τής έμπερι- 
στάτου καταστάσεως ταύτης εν συνδυασμφ καί προς τήν πρωτεύουσαν θέσιν 
τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εν τφ όμωνυμω βιλαετίω, εις τό όποιον 
ύπήγοντο διοικητικώς τά Βελεσσά μέχρι τοϋ 19013, έπέβαλαν άσφαλώς τό 
ανωτέρω ίδιότυπον νομοκανονικόν καθεστώς τής έλληνικής κοινότητος Βε

ι. Βλ. Άρχείον Οικουμενικού Πατριαρχείου (είς τό έξής ΑΟΠ), Κώδιξ ΞΖ', σ. 237 
«Καλλινίκου παραιτηθέντος οίκειοθελώς... ένεκρίθη ϊνα προσαρτηθή προσωρινώς έν τή 
Έπαρχίμ ταύτη (δηλ. τής Δεβρων) ύπό τήν ποιμαντορίαν τής αυτού Ίερότητος καί ή ’Επαρ
χία Βελισσοΰ...» 1880 ’Ιούνιος. Εις άλλην μελέτην μου, Τό έπισκοπικόν ζήτημα τής έ- 
παρχίας Δεβρων καί Βελισσοΰ, «Μακεδονικά» 10 (1970) 276, σημ. 1, δίδω τήν έσφαλμένην 
πληροφορίαν ότι ή προσάρτησις τής μητροπόλεως Βελισσοΰ είς τήν Δεβρων έγένετο τό 
1890· τό ίδιον σφάλμα κάμνει καί ό D j. Slijepcevic, Istorija Srpske Pravoslavne 
Crkve (=Ίστορία τής Σερβικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας), β', Μονάχον 1966, σ. 495, όταν 
λέγη ότι ή μητρόπολις Δεβρων καί Βελισσοΰ ίδρύθη τό 1910. Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1910 
έχειροτονήθη έπίσκοπος Γκλαβνίτσης ό έλληνομαθής Σέρβος άρχιμανδρίτης Βαρνάβας 
Rosie, ώς βοηθός έπίσκοπος τοΰ Δεβρων καί Βελισσοΰ, μέ έδραν τό Κίρτσοβον. Ό Γκλα
βνίτσης Βαρνάβας έπώπτευεν όλης τής έπαρχίας Δεβρων καί Βελισσοΰ άπό τοΰ 1913 μέχρι 
τοΰ 1920, ότε, καταργηθείσης τής μητροπόλεως Δεβρών καί Βελισσοΰ, έξελέγη μητροπο
λίτης Σκοπιών. Βλ. Slijepcevic, αΰτόθι, σ. 496 καί ’Αγγελοπούλου, αύτόθι, 
σ. 278, σημ. 5.

2. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 4 έπιστολήν, σ. 164, στ. 2-8. Οί βουλγαρόφρονες κάτοικοι Βελεσ- 
σών άπεσχίσθησαν τής πνευματικής δικαιοδοσίας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τόν Δε
κέμβριον τοΰ 1868, όπότε ήρχισαν αί παντοειδείς πιέσεις έναντίον τής έλληνοβλαχικής κοι- 
νότητος τής ιδίας πόλεως έκ τής όποιας ήρπάγησαν ό ναός καί τό σχολεΐον. Βλ. σχετι
κός S. D i m e V s k i, Nekoi momenti od borbata na Veleskoto gradjanstvo so Egzarhi jata 
(=Μερικαί πτυχαί τοΰ άγώνος των κατοίκων Βελεσσών έναντίον τής ’Εξαρχίας), «Glasnik» 
’Ινστιτούτου Σκοπιών 1 (1959) 175.

3. Βλ. σημ. 2 τής σ. 139.

ίο
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λεσσών, τά όποια, καίτοι εις την κανονικήν δικαιοδοσίαν τής μητροπόλεως 
Δεβρών καί Βελισσοϋ, έτέλουν ύπό την έποπτείαν ούχί μόνον τής οικείας, 
άλλα καί άλλης μητροπόλεως. τής Θεσσαλονίκης.

Π. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΕΛΕΣΣΩΝ

TÒ εργον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προς ύποστήριξιν των κοι
νών καί ιδιωτικών υποθέσεων τής έλληνοορθοδόξου κοινότητος Βελεσσών, 
κατά την περίοδον 1876-1912, ύπήρξεν ύψίστης εκκλησιαστικής καί εθνι
κής σημασίας εις τρεις κυρίως βασικούς τομείς: τήν εκκλησιαστικήν ζωήν 
εις τούς κόλπους τής κοινότητος, τήν εύρυθμον λειτουργίαν τών εκπαιδευ
τικών ιδρυμάτων ταύτης καί τήν συνεχή άντιμετώπισιν τών ξένων προπα- 
γανδών καί ιδία τής βουλγαρικής καί ρουμανικής, αί όποΐαι άπέβλεπον, 
έκάστη δι’ ίδιον όφελος, εις τήν διάλυσιν τής βορειοτάτης αυτής εστίας τοϋ 
μακεδονικού έλληνισμού.

1. Ή εκκλησιαστική ζωή τής κοινότητος. Κατηυθύ- 
νετο αυτή υπό λίαν πεπειραμένων εκκλησιαστικών άνδρών, οί όποιοι, έν 
συνεργασία σχεδόν πάντοτε εύρισκόμενοι μετά τής δημογεροντίας τής κοι- 
νότητος καί υπό τήν άμεσον ποδηγεσίαν τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
συνέβαλον ούτως, ώστε τό ορθόδοξον καί ελληνικόν φρόνημα να τηρήται 
άκμαίον ένδοκοινοτικώς, άλλά καί έναντι του ύπερτεροΰντος έξαρχικοϋ 
στοιχείου τής πόλεως αύτής. Ή άρπαγή τού έλληνικού ναού ύπό τών σχι
σματικών Βουλγάρων τών Βελεσσών ύπήρξεν εκ τών βασικωτέρων εκκλη
σιαστικών προβλημάτων τής κοινότητος, ή όποια, κατά πληροφορίας, τού 
Φεβρουάριου 1883, τού μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ ’Ανθίμου, 
«έδέησεν ϊνα ύποστή θυσίας βαρυτάτας προς άνέγερσιν ναού έπιστεγασθέν- 
τος ήδη»1.

Εις τό κεφάλαιον τούτο τής ώργανωμένης εκκλησιαστικής ζωής τής 
έλληνικής κοινότητος Βελεσσών πρέπει νά μνημονεύσω τούς δραστηρίους 
μητροπολίτας Δεβρών καί Βελεσσοΰ ’Άνθιμον (1880-1887), επί τών ήμερών 
τού οποίου ή κοινότης άπέκτησεν ίδιον λατρευτικόν κέντρον άλλά καί 
σχολικόν κτήριον, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, Μεθόδιον (1887-1891), Άνθι
μον (1891-1900), επί τών ήμερών τών όποιων άντιμετωπίσθη επιτυχώς ή έκ 
τών ένδον προσπάθεια διασπάσεως τής κοινότητος υπό τών όργάνων τής 
ρουμανικής προπαγάνδας, Πολύκαρπον (1900-1907) καί Παρθένιον (1907- 
1913), παντοιοτρόπως καί τούτους συμβαλόντας εις τήν έξουδετέρωσιν τών 
ξένων επιρροών εις τάς έλληνικάς κοινότητας Βελεσσών καί Κιρτσόβου.

Έδώ άνήκει ή άξιόλογος, ώσαύτως, εκκλησιαστική καί εθνική δράσις

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 4 έπιστολήν, σ. 164, στ. 8-9.
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ένός άλλου κληρικού, έκ Βελεσσών καταγομένου, τοΰ Δημηχρίου Ν. Βόγα, 
ίερατικώς προϊσταμένου Βελεσσών καί αρχιερατικού επιτρόπου των μη
τροπολιτών Δεβρών καί Θεσσαλονίκης έπί 40 σχεδόν έτη, κατά τήν περίο
δον 1875-19131. Ό «Οικονόμος Παπά Δημήτριος», όπως συνήθως υπογρά
φει οΰτος, ύπήρξεν ή ψυχή τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών κατά τήν 
πλέον τραγικήν, αλλά καί ήρωϊκήν αυτήν περίοδον τής ιστορίας της. Ό 
μητροπολίτης Δεβρων καί Βελισσοϋ Παρθένιος, συστήσας τούτον κατ’ 
Ιούλιον 1907 επ’ ευκαιρία άσθενείας του εις τόν μητροπολίτην Θεσσαλο
νίκης ’Αλέξανδρον (1903-1910), γράφει περί αύτοϋ τά έξής: «’Επειδή ό έπι- 
δότης τής ταπεινής μου ταύτης συστατικής επιστολής, Αιδεσιμότατος έν 
'Ιερεϋσιν Οίκονόμος Παπά Δημήτριος, ό μόνος μου ίερεύς καί έφημέριος 
τυγχάνει τής πόλεως Βελεσσών, έπαθεν υπό ρευματισμών, έρχεται αύτόσε, 
ϊνα συμβουλευθή καί έξετασθή υπό ιατρών. Δέδωκα δε αύτφ καί ιδιαιτέραν 
συστατικήν επιστολήν προς τόν Έξοχώτατον ιατρόν Κύριον Ζάνα, παρα- 
καλεΐται δε θερμώς ή Ύμετ. Παναγιότης όπως καλοθελήση καί λάβη τήν 
καλωσύνην νά συστήση τόν πολυπαθή καί άληθή πατριώτην τής ’Εκκλη
σίας ως δει καί όπου δει καί παρά τοίς άρμοδίοις, καθ’ ότι τυγχάνει άξιος 
συστάσεως διά τό περαιτέρω τοΰ βίου· αυτός έστιν καί ό πρώτος καί ό έσχα
τος των ιερέων μου»1 2. Ό εν λόγω ίερεύς, άπό τής θέσεως του ίερατικώς 
προϊσταμένου, τοΰ άρχιερατικοΰ επιτρόπου καί παρεδρεύοντος εις τό Έπι- 
τόπιον Συμβούλιον τής πόλεως, μισθοδοτούμενος «έν μέρει μέν παρά τής 
εύσεβοϋς πηγής, έν μέρει δέ παρά τής κοινότητος»3 έξυπηρέτησεν, όσον 
ούδείς άλλος, τάς θρησκευτικός, σχολικός καί ιδιωτικός υποθέσεις τής έλ
ληνικής κοινότητος Βελεσσών, έκτελών προθύμως καί πιστώς τάς έκάστοτε 
έντολάς τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Πρόβλημα ίερέως αντιμετωπίζει ή κοινότης μόλις κατά τάς άρχάς τοΰ 
1914«ένεκεν τοΰ ύπεργήρουκαί κλινήρους ήδη ίερέως»4 ούτως, ώστε οί όλί- 
γοι έναπομείναντες έλληνες κάτοικοι τής κοινότητος έπί πολύν καιρόν νά 
στερηθοΰν τής θείας λειτουργίας καί τοΰ φυσικοΰ προστάτου των. Έκτοτε, 
παρά τάς έπαναληπτικάς προσπάθειας, ή ελληνική κοινότης Βελεσσών δέν 
ήδυνήθη νά άποκτήση μόνιμον ιερέα. Ή ίστορία τής κοινότητος ταύτης 
κλείει τόν κύκλον εις Βελεσσά κυρίως μέ τήν άποχώρησιν έκ τής ένεργοΰ 
υπηρεσίας τοΰ ύπεργήρου πλέον Δημητρίου Ν. Βόγα κατά τό 1913, ότε καί 
τά Βελεσσά ένεσωματώθησαν ήδη εις τήν Σερβίαν καίέπηκολούθησε μεγάλη 
διαρροή τών Ελλήνων τής κοινότητος ταύτης προς Θεσσαλονίκην καί 
άλλας περιοχάς τής Έλληνικής Μακεδονίας.

1. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60, 1113 καί φάκελ. 540δ, 7830.
2. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60, 1119, σ. 1.
3. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 540δ, 7830, σ. 1.
4. Αυτόθι.
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2. Ή σχολική δραστηριότης. Ή σχολική κίνησις τής έλλη- 
νικής κοινότητος Βελεσσών έτέλει, ώσαύτως, ύπό τήν άμεσον έποπτείαν 
καί φροντίδα τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Αί πάσης φύσεως σχολικαί 
άνάγκαι έρρυθμίζοντο ύπό τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατόπιν ειση
γήσεων έπί σχολικών αιτημάτων τοϋ μητροπολίτου, του αρχιερατικού επι
τρόπου καί τής έφοροδημογεροντίας Βελεσσων. Έκ των ύπ’ όψιν ήμων 
πηγών εξάγεται ότι αί σχολικαί άνάγκαι τής κοινότητος Βελεσσων έστρέ- 
φοντο μονίμωςείςδόο ζωτικής σημασίας τομείς, τήν κτηριακήν εξασφάλισιν 
τής σχολικής δραστηριότητος καί τήν έγκαιρον επάνδρωσιν των σχολείων 
διά καταλλήλου διδακτικού προσωπικού.

Ή μνημονευθεισα ήδη πληροφορία τοϋ μητροπολίτου Δεβρών καί 
Βελισσοϋ ’Ανθίμου, ότι οί Βούλγαροι κάτοικοι Βελεσσων άφήρεσαν παρά 
τής έλληνικής κοινότητος «τά εθνικά αύτής ιερά καταστήματα»1, ούδεμίαν 
καταλείπει άμφιβολίαν ότι μαζί μέ τήν εκκλησίαν τής κοινότητος άφηρέ- 
θη ύπό των Σχισματικών καί τό σχολικόν κτήριον αυτής. Ό ίδιος μητροπο
λίτης υπονοεί τοϋτο, όταν πληροφορή τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, 
τόν Φεβρουάριον τοϋ 1883, ότι ή «έν Βελισσω έλλ. κοινότης...προύνόησε 
δε επίσης καί προς άνέγερσιν έλλ. έκπαιδευτηρίων», ότι προς τόν σκοπόν 
αυτόν «έξέδοτο λαχείον από εξ χιλ. αριθμών, ών δύο περίπου χιλιάδας έξε- 
ποίησεν ή μικρά καί μικροσκοπική αΰτη κοινότης μετά καί τών συνοίκων 
έκ τής άλλοδαπής ένταϋθα»1 2 καί παρακαλεΐ ιδιαιτέρως τοϋτον διά τήν πώ- 
λησιν άλλων 500 λαχείων εις Θεσσαλονίκην, μερίμνη φιλομούσων καί φι- 
λογενών κυριών, εις τάς όποιας ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θά ήδύνατο 
νά ύποκαύση τόν άνάλογον ζήλον, ιδία εις τήν κυρίαν Π. Λογοθέτου3. Δυσ
τυχώς, δέν άνεΰρον άλλας λεπτομέρειας περί τής πορείας άνεγέρσεως τών 
έλληνικών έκπαιδευτηρίων Βελεσσών, έκ τής σχολικής όμως δραστηριό
τητος τής κοινότητος, κατά τά επόμενα ετη, οπότε ή κοινότης δέν άσχολεΐ- 
ται πλέον μέ κτηριακός εκκρεμότητας, άλλα μόνον μέ θέματα κυρίως έπαν- 
δρώσεως τών σχολείων, διαφαίνεται ως δεδομένη ή άνέγερσις τοϋ σχολι- 
κοϋ κτηρίου, εις τό όποιον έστεγάσθησαν απασαι αί δραστηριότητας τών 
τριών σχολείων τής έλληνικής κοινότητος, τοϋ νηπιαγωγείου, τοϋ παρθε
ναγωγείου καί τοϋ άρρεναγωγείου.

Ή έφοροδημογεροντία τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών εις τήν 
μετά τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης αλληλογραφίαν της έπεδείκνυε πάν
τοτε ιδιαιτέραν ευαισθησίαν ώς προς τήν άνάγκην έπανδρώσεως τών έκπαι- 
δευτηρίων τής κοινότητος μέ καλώς πεπαιδευμένους καί άφωσιωμένους

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 4 έπιστολήν, σ. 164, στ. 5-6.
2. Αυτόθι, στ. 9-10 καί 13-15.
3. Αυτόθι, στ. 15 κ.έ.
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είς την ’Ορθοδοξίαν καί το Γένος διδασκάλους καί διδασκαλίσσας, λόγφ 
των δεινών περιστάσεων τάς οποίας μονίμως ύπέφερεν ή κοινότης αυτή. 
Είς μίαν επιστολήν π.χ. τής εφοροδημογεροντίας τής έλληνικής κοινό- 
τητος Βελεσσων προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης διά σχολικά ζη
τήματα, άπό 20 Σεπτεμβρίου 1893, τονίζονται μεταξύ άλλων καί τά εξής 
χαρακτηριστικά, ένδεικτικά τής μείζονος εθνικής αποστολής των διδα
σκάλων κατά τήν κρίσιμον αυτήν περίοδον τού ελληνισμού άνά τήν Μα
κεδονίαν: «Δι’ο παρακαλοϋμεν τήν Ίεράν Μητρόπολιν καί αδθις ϊνα έξαπο- 
στείλη ήμΐν διδάσκαλον έμπειρον καί άλλαχοΰ εύδοκίμως διδάξασαν καί 
στερως άντεχομένην των πατρίων, οίανδήποτε άν έγκρίνη, διότι οί καιροί, 
ους διέρχεται ή Κοινότης ήμων, είσί χαλεποί, ώς γνωστόν, καί άπαιτοϋσι 
ταχεΐαν καί άμεσον άποστολήν διδασκάλου, έργασομένης ού μόνον υπέρ 
τής προόδου των τέκνων ήμων, άλλά καί δυναμένης νά έμφυσήση τό αγνόν 
πνεύμα τής ’Ορθοδοξίας καί τού ’Εθνισμού είς τάς άπαλάς αυτών καρδίας»1.

Τά ελληνικά σχολεία Βελεσσων εξυπηρετούντο μέχρι τού σχολικού 
έτους 1896/1897 μέ ενα διδάσκαλον καί μίαν νηπιαγωγόν, άπό τού έπομένου 
όμως έτους 1897/1898, κατόπιν είσηγήσεως τού μητροπολίτου Βελεσσων 
’Ανθίμου (1891-1900) καί συγκαταθέσεως τής σχολικής έφορίας, άπεφασί- 
σθη ή πρόσληψις καί δευτέρου διδασκάλου υπό ώρισμένας προϋποθέσεις. 
Είς τό σχετικόν έγγραφον προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άναφέρον- 
ται τά εξής: «Παρακαλοϋμεν τήν Ύμετ. Σεβασμιότητα ήμεΐς τε (δηλ. ό Βε- 
λεσσού "Ανθιμος) καί ή περί ημάς έφοροδημογεροντία, ϊνα συστήσητε ήμΐν 
τόν κάτάλληλον διδάσκαλον δυνάμενον νά διδάξη έν ταΐς άνωτέραις τάξε- 
σιν τού τε άρρεναγωγείου καί παρθεναγωγείου, άνδρα σεμνόν καί άφωσιω- 
μένον είς τό έργον αύτοΰ»1 2.

Είς τά ύπ’ οψιν ήμων έγγραφα μνημονεύονται οί κάτωθι διδάσκαλοι 
των έλληνικών εκπαιδευτηρίων Βελεσσων: Σάββας Θ. Σάρρου άπό 1887 
μέχρι 1895, Κωνσταντίνος Ίωαννίδης, τέως διευθυντής τής ’Αστικής Σχο
λής Γκουμέντζης, διαδεχθείς τόν μνημονευθέντα Σάρρον τό 1895, καί ό Νι
κόλαος Σάββας, προσκληθείς ώς δεύτερος διδάσκαλος άπό τού 1897 κ.έ.3. 
’Ονόματα διδασκαλισσών δεν μνημονεύονται4. Περί τού άριθμοΰ των μαθητών 
δέν εύρον επίσημα στοιχεία. ’Ιδιώτης, όνόματι Άργύριος Ζάχος, κάτοικος 
Βελεσσων, είς επιστολήν του προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης άπό 
11 ’Ιανουάριου 1902, άναφερόμενος μεταξύ άλλων είς τήν σχολικήν κατά-

1. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60, 1098, σ. 1-2.
2. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60, 1109, σ. 1.
3. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60, 1097, 1105, 1106, 1107 καί 1109.
4. Κατά τό 1904 έξετέλει χρέη διδασκαλίσσης είς Βελεσσά ή Παρασκευή Πάντου, 

έκ Βελεσσων καταγομένη. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 540δ, 7828, σ. 1.
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στάσιν τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσων, όμιλεΐ περί μεγάλης κρίσεως 
είς τά έλληνικά έκπαιδευτήρια, κατά τό 1902, «τό μέν νηπιαγωγεΐον έχει 
μόλις περί τά 20 νήπια, ή δε Ελληνική καί ’Αστική Σχολή, δηλ. αί δύο όμοϋ 
μέ τούς δύο διδασκάλους μόλις έχουσιν 12-13 μαθητάς καί μαθητρίας...»1. 
Τά στοιχεία ταύτα, καίτοι μή έπίσημα, ύποδηλοΰν οπωσδήποτε κάποιαν 
σοβαράν κρίσιν των σχολείων τούτων κατά τάς άρχάς τοϋ 20ού αΐωνος.

Ή κρίσιμος αυτή κατάστασις των σχολείων, ούχί βεβαίως άσχετος 
προς τόν άρξάμενον Μακεδονικόν Άγωνα, θά συνεχισθή καί κατά τά έπό- 
μενα έτη τής έντάσεως τοϋ Μακεδονικού Άγωνος, οτε τό άπομονωθέν 
άπό τά υπόλοιπα έλληνικά κέντρα έλληνικόν στοιχεΐον Βελεσσων εύρί- 
σκεται έκτεθειμένον εις τάς συνεχείς βουλγαρικός, ρουμανικός καί σέρβικός 
πιέσεις. Ή μητρόπολις Δεβρων καί Βελισσοϋ, ένεκα ακριβώς τής εκρύθμου 
καταστάσεως τοϋ έλαχίστου αυτής ποιμνίου εις Βελεσσά καί Κίρτσοβον, 
επί πλέον δε καί διά λόγους οικονομικούς, άδυνατοΰσα νά διορίση επιθεω
ρητήν είς τά ύπό τήν έποπτείαν της τέσσαρα εν ολφ σχολεία (τρία είς Βε
λεσσά καί εν είς Κίρτσοβον)* 2, ζητεί δι’ επιστολής τοϋ μητροπολίτου της 
Παρθενίου (1907-1913), άπό 12 Μαρτίου 1908, προς τόν μητροπολίτην Θεσ
σαλονίκης ’Αλέξανδρον (1903-1910) τήν υπαγωγήν των άνωτέρω έκπαιδευ- 
τηρίων είς τόν έπιθεωρητήν σχολείων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
κατόπιν βεβαίως έγκρίσεως καί τοϋ γενικού διοικητοΰ Χουσεΐν Χιλμή Πα
σά3. Ή ένέργεια αυτή τοϋ Παρθενίου ύποδηλοΐ τήν δεινήν γενικώς κατά- 
στασιν των δύο έν όλφ έλληνικων έστιων τής έπαρχίας του καί τήν περαι
τέρω σχολικήν συρρύκνωσιν τούτων, ένεκα τής οποίας, λαμβανομένων ύπ’ 
όψιν καί των συμπαρομαρτούντων οικονομικών δυσχερείων, θά ήτο πολυ
τέλεια πλέον ή ΰπαρξις έπιθεωρητοϋ σχολείων διά τήν επαρχίαν Δεβρων 
καί Βελισσοϋ.

3. Ξέναι προπαγάνδαι. Ό άγων τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου Βε

ι. Βλ. ΑΜΘ, Φ. 5408, 7831, σ. 3.
2. Ή έλληνική κοινότης Κιρτσόβου μόλις τό 1904 άπέκτησε σχολεΐον, ένεργείαις τοΰ 

μητροπολίτου Δεβρων καί Βελισσοϋ Πολυκάρπου (1900-107), ό όποιος, κατά τό 1906, 
άνέλαβε νέαν πρωτοβουλίαν άνεγέρσεως έκπαιδευτηρίου παραπλεύρως τοϋ μητροπολι- 
τικοϋ μεγάρου, διενεργηθέντος σχετικού έράνου. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 12 έπιστολήν σ 
175-176.

3. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60, 1131: «Παναγιώτατε, διά λόγους οίκονομικούς μή δυνάμενος 
νά διορίσω Ιδιαιτέρως έπιθεωρητήν των Σχολείων τής ταπεινής μου (Έπαρχίας) παροι
κίας, παρακαλώ θερμώς τήν Ύμετέραν Παναγιότητα όπως ευάρεστου μένη ένεργήση, άν 
έγκρίνη, παρά τή Αύτοϋ Ύψηλότητι τφ Γενικώ Επιθεωρητή τών τριών Νομαρχιών Χου- 
σεΐν Χιλμή Πασά, όπως ό ’Επιθεωρητής τών σχολείων τής Θεοσώστου Αυτής Έπαρχίας 
άναγνωρισθή ύπό τήν Ιδιότητα ταύτην καί διά τά σχολεία τής παρά τοϋ Θεοϋ λαχούσης 
μοι Έπαρχίας. Διατελώ τής Ύμετέρας Παναγιότητος όλοπρόθυμος ταπεινός έν Χριστώ 
αδελφός Δεβρών καί Βελισσοϋ Παρθένιος. Τή 12η Μαρτίου 1908 έν Βελισσοϊς».
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λεσσών προς διάσωσιν τής εθνικής ταυτότητάς του ύπήρξε τριπλούς, έξω- 
τερικός έναντι κυρίως τής βουλγαρικής Εξαρχίας καί τής σερβικής προπα
γάνδας1 καί έσωτερικός έναντι τής ρουμανικής προπαγάνδας. Ή τελευταία, 
έκμεταλλευομένη τήν διγλωσσίαν του έλληνικοϋ στοιχείου Βελεσσών, ώς 
όμιλοϋντος τήν έλληνικήν καί βλαχικήν, προσεπάθησε να καταφέρη εκ 
των ένδον δεινόν πλήγμα εναντίον τής έλληνικής κοινότητος, τόν διχασμόν 
τής όποιας παντοιοτρόπως έπεδίωκε, συνεπικουρουμένη μονίμως υπό των 
Βουλγάρων καί περιπτωσιακώς υπό των τοπικών άρχων τής Υψηλής Πύλης.

Περί τής δράσεως των Βουλγάρων, πλήν των μέχρι τοϋδε μνημονευθέν- 
των στοιχείων περί άρπαγής των δημοσίων καταστημάτων τής έλληνικής 
κοινότητος (ναοϋ, σχολικού κτηρίου), δέν άνεϋρον εις τάς μέχρι τοϋδε εντο- 
πισθείσας πηγάς έρευνης μου πλείονα στοιχεία. Ούδεμία, πάντως, γεννδται 
αμφιβολία ότι ό έναντι των Βουλγάρων αγών υπήρξε τραχύς καί συνεχής, 
ιδία άπό του 1880 κ.έ., ότε έξεδηλώθη ώργανωμένον κϋμα τρομοκρατίας* 2 
καί κυρίως κατά τήν περίοδον τοΰ Μακεδονικού Άγώνος, οπότε έπεσυνέ- 
βησαν εις τά Βελεσσά καί δολοφονίαν εγκρίτων έλλήνων πολιτών3 ή συνεχής 
ερευνά, είμαι άπολύτως βέβαιος, θά φέρη εις φως νεωτέρας καί περισσοτέρας 
πληροφορίας.

Είς τό σημεϊον τούτο πρέπει νά παρατηρήσω ότι είς τά Βελεσσά, όπου 
κυριαρχούν στοιχεΐον ήτο τό βουλγαρικόν, ό άγών διεξήγετο κυρίως μεταξύ 
τής βουλγαρικής καί σερβικής προπαγάνδας καί τό έλληνικόν στοιχεΐον 
είς τόν ανταγωνισμόν τούτον ήτο όλιγώτερον επικίνδυνον, ή άμεσος άπειλή 
κινδύνου διά τήν έλληνικήν κοινότητα, τούλάχιστον είς πρώτην φάσιν, 
προήρχετο κυρίως έκ τής έκ των ένδον έμφωλευούσης καί ύπό των Βουλ
γάρων ύποθαλπτομένης ρουμανικής προπαγάνδας· περί αύτής κυρίως κάμ- 
νουν λόγον αί ήμέτεραι πηγαί, έπί τή βάσει των οποίων σκιαγραφώ κατώ

ι. Περί τής σερβικής προπαγάνδας είς τήν έπαρχίαν Δεβρών καίΒελισσοϋ πραγμα
τεύομαι εΐδικώτερον είς τήν μελέτην «Τό έπισκοπικόν ζήτημα τής έπαρχίας Δεβρών 
καί Βελισσοϋ», «Μακεδονικά» 10 (1970) 272-284.

2. Τό κατωτέρω σχόλιον τής «’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας» 1 (1880) 63, είναι ένδει- 
κτικόν των δεινών περιστάσεων, αί όποΐαι έπεκράτουν είς τήν έν λόγιρ έπαρχίαν. «Αί έκ 
Δεβρών καί Βελισσοδ ειδήσεις είσίν ήκιστα έποικοδομητικαί έν τοΐς άφορώσι τήν κατά 
τάς έπαρχίας ταύτας δημόσιον άσφάλειαν. Πεπείσμεθα ότι αί πολιτικαί άρχαί, τό καθή
κον αύτών έκπληροΰσαι, προθυμοποιηθήσονται ϊνα μή γίνηται δύσφημος περίτών έπαρ- 
χιών τούτων λόγος ώς προς τά άφορώντα είς τήν άσφάλειαν τής τιμής, τής ζωής καί τής 
περιουσίας τών πολιτών. "Ως προς τήν πνευματικήν δ’ έκεΐ τών όρθοδόξων άρχήν, εί καί 
περιττόν Ιδιαιτέρα αύτή σύστασις, ούχ ήττον ύπομιμνήσκομεν αυτή ότι έν τοιαύταις άνω- 
μάλοις περιστάσεσι καθήκον τών πνευματικώς προϊσταμένων έστί τό άψηφάν πάντα κίν
δυνον καί περιέρχεσθαι τήν έμπιστευθεϊσαν αύτοίς παροικίαν προς παρηγοριάν καί ένίσχυ- 
σιν τών πασχόντων καί άναχαίτισιν τών πεπλανημένων».

3. Π.χ. ό ιατρός ’Αλέξανδρος Λούης, δολοφονηθείς τό 1906 είς Βελεσσά ύπό τών 
Κομιτατζήδων.
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τέρω τήν δράσιν της άλλα καί τάς άντιδράσεις εντός των κόλπων τής έλλη- 
νικής κοινότητος Βελεσσών. Είς τό κεφάλαιον τοϋτο τής άντιμετωπίσεως 
των ξένων προπαγάνδων ό ρόλος τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ύπήρξεν, 
ως θά ίδωμεν κατωτέρω, αποφασιστικός. Μία έκκλησις τής κοινότητος, 
τοϋ Μαΐου 1893, προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, διά τοϋ άρχιερα- 
τικοϋ έπιτρόπου Βελεσσών, ούδεμίαν καταλείπει άμφιβολίαν περί τοϋ αμέ
σου κινδύνου καί τής ενεκα τούτου άνάγκης προστασίας από μέρους τής 
μητροπόλεως Θεσσαλονίκης των συμφερόντων του έλληνικοϋ στοιχείου 
Βελεσσων: «Ταϋτα γνωρίζων ύμΐν, Σεβασμιώτατε 'Ιεράρχα, έμπιστευτικως, 
έξ όνόματος συμπάσης τής εδώ Ελληνικής Κοινότητος τής πάντοθεν ύπό 
παντοίων καί λάβρων κατατρεχομένης προπαγάνδων, θερμώς έκλιπαρω Υ
μάς, όπως πράξητε τάς δεούσας ένστάσεις καί ένδείξεις παρά τε Μοαρίφη 
καί Νομάρχη καί τέλος παν τό έφ’ ύμΐν ποιήσητε προς ματαίωσιν του μο
λυσματικού τούτου νοσήματος καί άποσόβησιν τοϋ δηλητηριώδους άπο- 
κυήματος τής έχίδνης ταύτης»1.

Ή δραστηριότης των όργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας άναφέρε- 
ται κυρίως εις τρεις βασικούς τομείς τής ζωής τής έλληνικής κοινότητος 
Βελεσσων, τόν σχολικόν, τόν διοικητικόν καί τόν έκκλησιαστικόν. Έν 
πρώτοις, καταβάλλονται συντονισμέναι προσπάθειαι έμφανίσεως ρουμανικής 
σχολικής κινήσεως διά τής ίδρύσεως ρουμανικού σχολείου. ’Επί κεφαλής 
τής κινήσεως έτέθησαν οι «Έλληνόβλαχοι» Κωνσταντίνος Μάσσιου καί 
Σπυρίδων Τάχου· ό πρώτος κυρίως ύπήρξεν ήγετικόν στέλεχος τής ρου
μανικής κινήσεως εις Βελεσσά, εχων τήν συμπαράστασιν τών έντοπίων Βουλ
γάρων, είς τήν κοινότητα τών οποίων εϊχεν εγγραφή άπό τοϋ 1890, έκδιω- 
χθείς άπό τήν έλληνικήν κοινότητα1 2.

Αί πρώται ένέργειαι τοϋ Κωνσταντίνου Μάσσιου προς ϊδρυσιν ρου
μανικής σχολής είς Βελεσσά έκδηλοΰνται περί τάς άρχάς τοϋ 1893. Ούτος 
ύποβάλλει είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον Βελεσσών, τόν Φεβρουάριον 
τοϋ 1893, αΐτησιν άδειας «περί λειτουργίας Ρουμανικής Σχολής ύπ’ αύτοϋ 
διατηρηθησομένης διαβεβαιών άμα ότι εύρίσκονται έν Βελισσοίς 485 κά
τοικοι Ρουμοϋνοι»3. Ή άναφορά Μάσσιου υπογράφεται ύπό τοϋ ίδιου, τοϋ 
συνεργάτου του Σπυρίδωνος Τάχου καί άλλων 10-15 περίπου όπαδών του4.

Κατά πληροφορίας τοϋ μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ ’Ανθίμου 
(1891-1900), ό Μάσσιου υπέκλεψε τάς ύπογραφάς τών υποτιθεμένων όπαδών

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 6 έπιστολήν, σ. 168, σ. 29-35.
2. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 5 έπιστολήν, σ. 165, στ. 6-7, τήν ύπ’ άριθμ. 6. έπιστολήν, σ. 

167, στ. 7-12 καί τήν ύπ’ άριθμ. 11 έπιστολήν, σ. 174, στ. 9-10.
3. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 6 έπιστολήν, σ. 167, στ. 10-12.
4. Αυτόθι, στ. 25-28,
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του, «έξαπατήσας εΐκάδα τινα χριστιανών, άλλους μέν δόλω, άλλους δέ χρή- 
μασιν»1. Προς τούτοις, ό άρχιερατικός επίτροπος Βελεσσών Οικονόμος Π. 
Δημήτριος, άναφερόμενος εις τήν αϊτησιν Μάσσιου δτι εις τά Βελεσσά κα
τοικούν 485 Ρουμοϋνοι, πληροφορεί τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης 
’Αθανάσιον (1893-1900) δτι τά στοιχεία Μάσσιου ήσαν άνυπόστατα καί άνα- 
κριβή. Γράφει ουτος επί λέξει: «Ή διαβεβαίωσίς του, ότι εύρίσκονται έδω 
485 κάτοικοι Ρουμοϋνοι, είναι δλως άνυπόστατος καί ψευδής, διότι μέχρι 
σήμερον ούδείς άνεφάνη τοιοϋτος ούτε έπισήμως ούτε άνεπισήμως, άλλ’ 
αύτός διακηρύττει δτι εχει οπαδούς 10-15, οΐτινες είναι ελεεινοί, αξιοδά
κρυτοι καί υπό τής Κοινότητος διατηρούμενοι»1 2.

Ή αϊτησις Μάσσιου, ύποβληθεΐσα εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Βελεσσών προς εγκρισιν διά τά περαιτέρω, συνεζητήθη εις συνεδρίαν του 
Συμβουλίου ύπό τήν προεδρίαν τού έπάρχου, όνόματι Χιβζή Βέη, άλλά επε- 
στράφη ως άπαράδεκτος, κατόπιν ήτιολογημένης ένστάσεως τού παρεδρεύον- 
τος μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοΰ ’Ανθίμου, δτι δηλαδή ή ρουμανική 
γλώσσα μέχρι τότε ούτε έδιδάχθη ούτε έζητήθη εις Βελεσσά καί δτι ό αϊτών 
τήν ϊδρυσιν ρουμανικής σχολής είναι άνυπόληπτον πρόσωπον, ταραξίας 
καί κατάχρεως εις τό βασιλικόν ταμεϊον3. Τά όργανα τής ρουμανικής προ
παγάνδας, μετά τήν ανωτέρω άποτυχίαν των, ακολουθούν νέαν οδόν ένερ- 
γειών διά τής υποβολής εις τήν Γενικήν Διοίκησιν Θεσσαλονίκης αναφο
ράς, όπως δοθή άδεια λειτουργίας ρουμανικής σχολής εις Βελεσσά.

’Αλλά ό Βελισσοΰ "Ανθιμος, πληροφορηθείς εγκαίρως περί τών νέων 
σχεδίων τών «Ρουμουνιστών», διά τής από 26 Φεβρουάριου 1893 έπιστολής 
του παρακαλεΐ τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης φιλαδέλφως «ϊνα έν καιρώ 
καταλλήλφ καί άρμοδίως διαφώτιση προσηκόντως τήν Ά. Έξοχ. τόν Γενι
κόν Διοικητήν περί τής δολιότητος καί μοχθηρίας τών άνθρώπων τούτων, 
οΐτινες υπό καταχθονίων σκοπών όρμώμενοι ούδέν άλλο σκοποΰσιν είμή 
νά παράσχωσι πράγματα τής Σ.Η. Κυβερνήσει καί τή Μ. ’Εκκλησία, καί 
κατορθώση νά ματαιώση τά μοχθηρά ταΰτα σχέδια τών μισθίων ρουμου- 
νιστών»4.

Πράγματι, αί νομαρχιακαί άρχαί, μετά τάς παρεμβάσεις τής μητροπό
λεως Θεσσαλονίκης, έπεφυλάχθησαν νά υιοθετήσουν τήν αναφοράν Μάσσιου 
λόγω κυρίως τών εις βάρος του κατηγοριών τού μητροπολίτου ’Ανθίμου, 
άλλα μετά πάροδον σχεδόν διμήνου, πιεζόμεναι προφανώς, συνιστοΰν εις 
τόν ενδιαφερόμενον, όπως προσκόμιση πιστοποιητικόν νομιμοφροσύνης

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 5 έπιστολήν, σ. 165-166, στ. 7-8,
2. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 6 έπιστολήν, σ. 168, στ. 25-28.
3. Αύτόθι, σ. 167, στ. 13.
4. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 5 έπιστολήν, σ. 166, στ. 14-19.
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παρά του Διοικητικού Συμβουλίου Βελεσσων διά νά έξετασθή εν συνεχεία 
ή ύποβληθεΐσα αναφορά του1.

Ό άναπληρων τον άπουσιάζοντα έπαρχον επίτροπος Βελεσσων, έν 
συνεννοήσει ευρισκόμενος οπωσδήποτε μετά τής νομαρχίας Θεσσαλονίκης, 
ένέκρινε τήν 26 Μαΐου 1893 τήν έκδοσιν του αΐτηθέντος πιστοποιητικού, 
τό όποιον ύπεγράφη υφ’ όλων των μελών τοϋ Συμβουλίου, πλήν τοΰ Οικο
νόμου Π. Δημητρίου. Οΰτος, ως αρχιερατικός έπίτροπος παρά τω Συμβου- 
λίφ, άναπληρων τόν άπουσιάζοντα εϊς τό τμήμα Δίβρης μητροπολίτην του, 
ήρνήθη νά προσυπογράψη τό πιστοποιητικόν Μάσσιου καί εσπευσεν άμέ- 
σως νά ένημερώση τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης διά τής άπό 27 Μαΐου 
1893 έπιστολής του μέ τήν έπί πλέον πληροφορίαν ότι ό έν λόγφ Μάσσιου 
«έφωδιασμένος ών (μέ πιστοποιητικόν) χθες (δηλ. 26 Μαΐου) άνεχώρησε διά 
Θεσσαλονίκην μετά τίνος Ρουμουνοδιδασκάλου έκ Κρουσόβου όρμωμένου»1 2.

Τό έκδοθέν πιστοποιητικόν άνεπιλήπτου διαγωγής τοϋ Μάσσιου ήλ- 
λαξε τήν φοράν τών πραγμάτων, διότι δι’ αϋτοϋ τά όργανα τής ρουμανικής 
προπαγάνδας έν Θεσσαλονίκη έπέτυχον νά προκληθή Ίστιλάμι τοΰ βαλή 
Θεσσαλονίκης προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον Βελεσσων, μέ τό έρώτημα 
έάν καί κατά πόσον ή λειτουργία ρουμανικής σχολής εις Βελεσσά θά άντέ- 
βαινε προς τό εννομον συμφέρον τής Κυβερνήσεως καί θά προεκάλει ένδε- 
χομένως έριδας μεταξύ τοϋ χριστιανικοΰ πληθυσμοϋ τής πόλεως αυτής3.

Ή άπόφασις τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, τοϋ Ιουλίου 1893, πρωτο- 
στατούντων τών έκπροσώπων έν αύτω τής βουλγαρικής καί τής όθωμανικής 
κοινότητος Βελεσσων, καίτοι μειοψηφήσαντος ήτιολογημένως τοϋ έκπρο- 
σώπου τής έλληνικής κοινότητος, ήτο θετική υπέρ τοϋ αιτήματος Μάσσιου 
μέ τό αίτιολογικόν ότι εις Βελεσσά ήτο γνωστή «βλαχική» καί ούχί ελληνική 
κοινότης, «επειδή τής ορθοδόξου Κοινότητος τό περισσότερον μέρος συνί- 
σταται έκ καταγωγής Βλαχικής καί ή γλωσσά αυτών είναι βλαχική»4.

Ή άπόφασις αυτή, σταλεΐσα τήν 29 ’Ιουλίου 1893 εις τήν νομαρχίαν 
Θεσσαλονίκης, προεκάλεσεν, ως ήτο φυσικόν, τήν άγανάκτησιν καί τάς 
άντιρρήσεις των έκκλησιαστικών καί πολίτικων έκπροσώπων τής έλληνικής 
κοινότητος Βελεσσων καί τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ώς μονίμου 
έκπροσώπου των συμφερόντων τής κοινότητος αύτής παρά τή νομαρχία 
Θεσσαλονίκης. Οΰτω, ό άρχιερατικός έπίτροπος διά τακριρίου του προς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον άνέφερε «πάντας τούς ισχυρούς λόγους», διά τούς 
οποίους ήρνήθη νά προσυπογράψη τήν μεροληπτικήν έκείνην άπόφασιν,

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 6 έπιστολήν, σ. 167-168, στ. 17-22.
2. Αύτόθι, στ. 22-24.
3. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 7 έπιστολήν, σ. 168-169, στ. 6-8.
4. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 8 έπιστολήν, σ. 171, στ. 35-36 καί τό συνημμένον άντίγραφον.
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ή οποία, κατά τήν έφοροδημογεροντίαν Βελεσσων, «πραγματοποιουμένη 
πολλά τά δεινά θά έπέφερεν είς τήν ήμετέραν όρθόδοξον έλληνικήν κοινό
τητα, ταραχάς, σκάνδαλα, διαιρέσεις καί έμφυλίους σπαραγμούς»1. Ίο τα- 
κρίριον του επιτρόπου Βελεσσων άπερρίφθη δι’ εγγράφου άπαντήσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου1 2. Παραλλήλως οδτος ενημέρωσε τόν είς τό τμήμα 
τής Δίβρης περιοδεύοντα ποιμαντικούς μητροπολίτην του, ώς καί τόν μητρο
πολίτην Θεσσαλονίκης, διά νά συντονίσουν άπό κοινού τάς ενεργείας των 
παρά τή νομαρχία Θεσσαλονίκης3.

Πέραν των ενεργειών τού άρχιερατικοΰ επιτρόπου, ή έφοροδημογε
ροντία Βελεσσων άπέστειλε τόν είρημένον έπίτροπον είς Θεσσαλονίκην, 
έφοδιάσασα τούτον μέ εν υπόμνημα προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, 
«ϊνα τή προστασία καί άρωγή τής αυτής σεβάσμιας Παναγιότητος προβή 
(ό έπίτροπος) είς τά κατάλληλα μέτρα, όπου δει προς άποσόβησιν τού έπα- 
πειλούντος αύτήν κινδύνου» καί μέ μίαν άλλην άναφοράν «μετά των ύπο- 
γραφων άπάσης τής κοινότητος, πλήν επτά άτόμων, άκολουθούντων, ώς μή 
ώφειλε, τάς στρεβλάς ιδέας τού Κ. Μάσσιου», διά νά τήν έγχειρίση προς 
τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης «ϊνα διαφωτισθή... ώς έχουσι τά τής κοι- 
νότητος»4. Ό έπίτροπος κατήλθεν είς Θεσσαλονίκην, έντολή τής έφορο
δημογεροντίας, τήν Κυριακήν 1 Αύγούστου 18935.

Έν τω μεταξύ, ό Δεβρών καί Βελισσοΰ 'Άνθιμος, ευρισκόμενος είς 
Κίρτσοβον τής έπαρχίας Δεβρών καί ένήμερος των έξελίξεων εις Βελεσσά 
άπό τόν άρχιερατικόν έπίτροπον του, έκαμε δίς τάς παραστάσεις του προς 
τόν βαλήν Θεσσαλονίκης, τήν 13 ’Ιουνίου καί 7 ’Ιουλίου, καί εύρίσκετο 
εις συνεχή έπικοινωνίαν μετά τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Αθανασίου, 
είς τόν όποιον κυρίως ύπελόγιζε καί έστηρίζετο, «ϊνα άποσοβηθή ό επικεί
μενος κίνδυνος τή Όρθοδόξιρ Ελληνική Κοινότητι Βελισσοΰ»6.

Τέλος, ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καθ’ ο είχε κανονικόν καί νό
μιμον δικαίωμα ώς έποπτεύουσα άρχή έπί τής έλληνοορθόδοξου κοινότητος 
Βελεσσων, έξήσκησε μέ τήν σειράν του πάσαν έπιρροήν παρά τή νομαρχία 
καί είχε μάλιστα ιδιαιτέραν συνάντησιν μετά τού νομάρχου, τόν όποιον 
ένημέρωσε έπί τής κινήσεως των οργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας 
εις Βελεσσά. Περί τής συναντήσεως αύτής μάς πλροφορεΐ ό Θεσσαλονίκης

1. Βλ. τήν ΰπ’ άριθμ. 9 έπιστολήν, σ. 172, στ. 10-11.
2. Βλ. τήν ΰπ’ άριθμ. 8 έπιστολήν, ένθα τό συνημμένον άντίγραφον τής άπαντήσεως 

τού Διοικητικού Συμβουλίου Βελεσσων.
3. Βλ. τάς ύπ’ άριθμ. 7 καί 8 έπιστολάς, σ. 168-171.
4. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 9 έπιστολήν, σ. 172, στ. 12-17.
5. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 8 έπιστολήν, σ. 170, στ. 19-23, καί τήν ύπ’ άριθμ. 9 έπιστολήν, 

σ. 172, στ. 31.
6. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 7 έπιστολήν, σ. 169, στ. 33-34.
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μέ ιδιόγραφον σημείωσίν του εις τό περιθώριον τής από 10 Ιουλίου 1893 
εκ Κιρτσόβου σταλείσης επιστολής του μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοΰ 
’Ανθίμου περί τής ύποθέσεως Βελεσσών. Ή ιδιόγραφος σημείωσις λέγει: 
«Έλήφθη τή 15η ’Ιουλίου 1893. Καί προλαβόντως... τή Α.Ε. τω Νομάρχη 
ώμιλήθησαν τά δέοντα, όπως μή δοθή προσοχή καί άκρόασις εις την αϊτησιν 
τοΰ Μάσσιου. ό Θ.Α.»1.

Είς την συνέχειαν, κατόπιν προφανώς των προσωπικών συνεννοήσεων 
μεταξύ νομάρχου καί μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ούδεμία έξέλιξις εση- 
μειώθη είς τό ζήτημα άπό πλευράς νομαρχίας. Μέχρι του Δεκεμβρίου 1893 
ή κατάστασις παρέμεινε στάσιμος, όπως εξάγεται τουλάχιστον άπό έπιστο- 
λήν του Δεβρων ’Ανθίμου προς τόν Θεσσαλονίκης μέ ήμερομηνίαν 13 Δε
κεμβρίου 1893. Είς αυτήν ό Άνθιμος, άφοΰ κάμνει συντομωτάτην αναδρομήν 
εις τό ζήτημα, ενημερώνει τόν Θεσσαλονίκης περί τής νέας διαμαρτυρίας 
του προς τάς τοπικάς άρχάς Βελεσσών μέ κοινοποίησιν εις τόν νομάρχην 
Θεσσαλονίκης καί παρακαλεΐ τούτον, όπως «εύκαιρίας δοθείσης ενεργή- 
ση καταλλήλως τά είκότα όπου δει»1 2.

Αί υπ’ όψιν ήμών πηγαί εις τό σημεΐον τούτο εξαντλούνται καί δεν 
γνωρίζομεν τήν τύχην τής αίτήσεως Μάσσιου περί λειτουργίας ρουμανι
κού σχολείου είς τά Βελεσσά. Έκ των μεταγενεστέρων δημοσιευθεισών 
στατιστικών περί τής σχολικής κινήσεως εν Μακεδονία μόνον αί υπό τοΰ 
Brancoff δημοσιευόμενοι μας πληροφορούν ότι είς τά Βελεσσά ύπήρχον, 
κατά τό 1905, δύο ρουμανικά σχολεία μέ δύο διδασκάλους καί 50 μαθητάς, 
δύο έλληνικά σχολεία μέ τρεις διδασκάλους καί 32 μαθητάς, δύο σέρβικά 
σχολεία μέ εξ διδασκάλους καί 34 μαθητάς καί τέσσαρα βουλγαρικά σχο
λεία μέ είκοσι τρεις διδασκάλους καί 1.079 μαθητάς, επί συνόλου 13.816 έ- 
ξαρχικών Βουλγάρων, 56 Σέρβων, 35 Ελλήνων, 402 Βλάχων, 12 ’Αλβανών 
καί 444 ’Αθιγγάνων3. Ή ύπό τοΰ Brancoff διάκρισις καί ρουμανικών σχο
λείων μεταξύ τών χριστιανικών σχολείων Βελεσσών επιτρέπει νά ύποθέ- 
σωμεν ότι οί ρουμανίζοντες έπέτυχον τελικώς νά δημιουργήσουν είς Βελεσ
σά ιδίαν σχολικήν κίνησιν, καίτοι τά ύπ’ αύτοΰ διδόμενα άριθμητικά στοι
χεία πρέπει νά είναι οπωσδήποτε άμφίβολα έν συγκρίσει κυρίως προς τά 
συναφή περί τής σχολικής κινήσεως τής έλληνικής κοινότητος.

Ή έλληνική κοινότης Βελεσσών, κατά τό 1904, μέ τήν εξαρσιν τού 
Μακεδονικού Άγώνος, άντιμετωπίζει νέα προβλήματα άπό τά όργανα τής 
ρουμανικής προπαγάνδας. Είς πρώτην φάσιν, ώς γνωστόν, έπετεύχθη, άπό 
τοΰ 1893 κ.έ., ή έστω καί υποτυπώδης έκπαιδευτική παρουσία τών ρουμα-

1. Αυτόθι.
2. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 10 έπιστολήν, σ. 173, στ. 14.
3. Brancoff, 6.ά., σ. 118-121.



Ή έποπτεία τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης έπί τής κοινότητος βελεσσων 157

νιζόντων εις Βελεσσά, εις δευτέραν φάσιν, κατά τό 1904, επιδιώκεται ή διοι
κητική έκπροσώπησίς των καί ή δημιουργία προϋποθέσεων ιδίας εκκλησια
στικής ζωής. Περί των νέων τούτων επιδιώξεων των όργάνων τής ρουμανι
κής προπαγάνδας εις Βελεσσά διασώζει μερικά στοιχεία αναφορά τοϋ μη
τροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ Πολυκάρπου (1900-1907) προς τον μη
τροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Αλέξανδρον (1903-1910), του ’Απριλίου 19041.

Συμφώνως λοιπόν προς τήν μνημονευθεΐσαν άναφοράν τοϋ Πολυκάρ
που, οί έν Βελεσσοϊς ρουμανίζοντες, «δώδεκα τον άριθμόν», έξαγορασθέντες 
«δι’ άφθονου χρήματος», έπέδωσαν άναφοράν εις τήν ύποδιοίκησιν Βελεσ- 
σών, τήν 6 Μαρτίου 1904, διά τής οποίας εζήτουν τον διορισμόν τοϋ γνωστοϋ 
Κ. Μάσσιου ώς «ρουμούνου μουχτάρη» Βελεσσων1 2. Έπί πλέον δέ, προς δη
μιουργίαν εντυπώσεων καί εύνοϊκοϋ υπέρ αυτών κλίματος, έπροξένησαν 
ταραχάς εις τήν εκκλησίαν τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος κατά 
τήν Μεγάλην Πέμπτην διά νά τήν καταλάβουν, άλλά άπεκρούσθησαν αμέ
σως3.

Ό Δεβρών Πολύκαρπος διεμαρτυρήθη προς τόν υποδιοικητήν Βελεσ- 
σών διά τάς άνωτέρω προκλητικής ένεργείας ελαχίστων ατόμων καί έζήτησε 
παρ’ αύτοϋ έπίσημον έλεγχον τών 12 ύπογραφών, διότι ύπήρχον βάσιμοι 
άμφιβολίαι ότι οί 5 έκ τών ύπογραψάντων εύρίσκοντο μακράν τής πόλεως· 
ό υποδιοικητής ήρνήθη τήν διεξαγωγήν έρεύνης περί τών ύπογραφών καί 
άπέρριψεν ώς αδικαιολόγητον τήν διαμαρτυρίαν τοϋ μητροπολίτου4. Λέγει 
επ’ αύτοϋ χαρακτηριστικώς ό Πολύκαρπος: «Καθώς δέ καί προφορικώς 
έκαμα τάς αναγκαίας διαμαρτυρίας τώ ύποδιοικητή περί τούτου, έν τούτοις, 
δέν είσηκούσθην παρ’ αύτοϋ, άγορασθέντος, ώς φαίνεται»5.

Ή άκαμπτος στάσις τών επιτόπιων άρχών αναγκάζει τόν Πολύκαρπον 
νά ένημερώση αμέσως τό Πατριαρχείον καί τόν μητροπολίτην Θεσσαλονί
κης ’Αλέξανδρον, τόν όποιον μάλιστα ιδιαιτέρως παρακαλεΐ νά κάμη τάς 
παραστάσεις του προς τόν γενικόν διοικητήν Θεσσαλονίκης Χουσε'ίν Χιλμή 
πασάν, έφιστών τήν προσοχήν αύτοϋ επί τής διαπραχθείσης παρανομίας 
ώς προς τάς προϋποθέσεις έκλογής «μουχτάρη»6. Δηλαδή, κατά τήν ίσχύου- 
σαν τότε νομοθεσίαν, κοινότης πόλεως διά νά έχη ίδιον μουχτάρην έπρεπε 
νά άριθμή 50 οικογένειας, κοινότης δέ χωρίου διά τόν αυτόν σκοπόν 20 οικο
γένειας7. Έν προκειμένω, εζητεϊτο διορισμός ρουμανίζοντος μουχτάρη εις

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 11 έπιστολήν, σ. 174.
2. Αύτόθι, στ. 4-10.
3. Αυτόθι, στ. 11-13.
4. Αύτόθι, στ. 13-18.
5. Αύτόθι, στ. 18-20.
6. Αύτόθι, στ. 21-23.
7. Αύτόθι, στ. 23-26.
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Βελεσσά με 12 μόνον ύπογραφάς «καί μάλιστα έν πόλει καί ταύτας άνεξε- 
λέγκτους»1. Τό άναφυέν ζήτημα ήτο ζωτικής σημασίας διά τήν έλληνικήν 
κοινότητα Βελεσσών, διότι τυχόν άποδοχή του αιτήματος των ρουμανιζόντων 
θάπροεκάλει καί νέας αξιώσεις έπί τής εκκλησίας καί των έκπαιδευτηρίων 
τής κοινότητος αυτής, τά όποια μόλις προ όλίγων έτών άπεκτήθησαν αντί 
πολλών θυσιών, μετά τήν υφαρπαγήν τών παλαιοτέρων υπό τών Βουλγάρων.

Περί τής έξελίξεως τοϋ νέου αιτήματος τών ρουμανιζόντων είς Βελεσσά 
ούδέν νεώτερον στοιχεΐον άνεϋρον. Κατά τά έπόμενα έτη ό Πολύκαρπος 
(μέχρι του 1907) καί ό διάδοχος αύτοϋ Παρθένιος (από τοϋ 1907 κ.έ.) άσχο- 
λοϋνται μέ τήν βουλγαρικήν καί σερβικήν προπαγάνδαν είς τά Βελεσσά1 2, 
έπί πλέον δέ καί μέ τήν ρουμανικήν είς τό Κίρτσοβον3, άλλά ούδέν μνημο
νεύουν περί τής περαιτέρω δραστηριότητος τών ρουμανιζόντων είς Βελεσσά. 
Ή διαπίστωσες αυτή κατ’ έλάχιστον δύναται νά θεωρηθή ένδεικτική τής μή 
αλλαγής τοϋ διακοινοτικοΰ καθεστώτος Βελεσσών τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τής πόλεως αύτής έξακολουθεϊ νά συγκροτήται άπό έκπροσώπους 
τής όθωμανικής, τής βουλγαρικής καί τής έλληνικής κοινότητος.

Δ'. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αί δώδεκα έπιστολαί, αί όποΐαι δημοσιεύονται έδώ, προέρχονται δύο 
άπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, όκτώ άπό τά Βελεσσά καί δύο άπό τό 
Κίρτσοβον. ’Αποστολείς είναι ό ίδιος ό Πατριάρχης, ή 'Ιερά Σύνοδος τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, οί μητροπολΐται Δεβρών καί Βελισσοΰ, ό ίερα- 
τικώς προϊστάμενος τής κοινότητος Βελεσσών καί ή δημογεροντία τής ιδίας 
κοινότητος καί άποδέκται οί έκάστοτε μητροπολΐται Θεσσαλονίκης άπό 
τοϋ 1876 κ.έ. Αί έπιστολαί εύρίσκονται είς τό Ιστορικόν Άρχεΐον τής μη- 
τροπόλεως Θεσσαλονίκης καί δή είς τούς φακέλλους 22 καί 60. Τά κείμενα 
τών έπιστολών είναι χειρόγραφα έφ’ άπλοΰ χάρτου άλληλογραφίας, καθα
ρός ώς έπί τό πλεΐστον γραφής καί ώρθογραφημένα. ’Ελάχιστοι έπεμβάσεις 
γίνονται σιωπηρώς προς διόρθωσιν όρθογραφικών λαθών καί τής στίξεως.

1
Τω 'Ιερωτάτφ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, υπερτιμώ καί εξάρχω 
πάσης Θετταλίας, εν άγίφ Πνεΰματι άγαπητω άδελφώ καί συλλει
τουργώ τής ημών Μετριότητος κυρία) ’Ιωακείμ4

f ' Ιερώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμε καί εξαρχε πάσης

1. Αυτόθι.
2. Βλ. σημ. 41.
3. Βλ. ΑΜΘ, φάκελ. 60.
4. Άπόκειται εις τό ΑΜΘ, φάκελ. 22, ΰπ’ άριθμ. 3239. Άπεστάλη τήν 28 ’Απριλίου
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Θετταλίας, εν άγίω Πνενματι αγαπητέ άδελφε καί συλλειτουργέ τής ημών 
Μετριότητος κύριε ’Ιωακείμ1, χάρις ειη τή αυτής ιερότητι και ειρήνη παρά 
Θεοϋ. ’Επί τή αιτήσει των εντίμων Δημογερόντων τής ορθοδόξου Κοινότητος 
Βελισσοϋ* 1 2, επειδή ενεκρίθη Σννοδικώς άνατεθεΐναι την εποπτείαν και πνευμα
τικήν επίσκεψιν των εκεί ορθοδόξων χριστιανών τή αυτής ιερότητι, ώς δυνα- 
μένη εκ τοϋ κέντρου τής Νομαρχίας εις ήν υπάγεται πολιτικώς ή πόλις αντη3 4 
προστατεύειν τα κοινά και ’ιδιωτικά αυτών συμφέροντα, διά τούτο κοινοποιοϋν- 
τες αυτή την εκκλησιαστικήν ταύτην άπόφασιν, προς εφαρμογήν τής όποιας 
θέλομεν προκαλέσει καί υψηλόν Βεζυρικάν Διάταγμα, όπως καί υπό τοϋ αυτόθι 
εξοχωτάτου Νομάρχου άναγνωρισθή ή τοιαύτη επί τής ορθοδόξου περί ής ο λό
γος Κοινότητος πνευματική δικαιοδοσία της, προτρεπόμεθα αυτή διά τής πα- 
ρούσης Πατριαρχικής καί Συνοδικής ημών ’Επιστολής, όπως άναλαβοϋσα τήν 
εποπτείαν καί πνευματικήν προστασίαν τών ρηθέντων χριστιανών, προστατεύη 
μετά ζήλου τάς κοινάς καί ιδιωτικός υποθέσεις των, έπισκεπτομένη αυτούς 
εν ανάγκη διά τής παρουσίας της, διορίση δε ’Επίτροπον αυτής τον εκεί ίερατι- 
κώς Προϊστάμενον αίδεσιμώτατον Οίκονόμον παπά Ίωάννην*, ϊνα παρεδρεύη 
καί εις το επιτόπιοι1 Συμβούλων5, καθότι, εί καί προλαβόντως διά Τακριρίου6 
ημών προς τήν υψηλήν Πύλην ήτησάμεθα τούτο, ϊνα δηλονότι εν τω τοπικώ 
Συμβουλίω παρεδρεύη καί δ ρηθείς παπά ’Ιωάννης, εξεδόθη όμως υψηλόν 
Διάταγμα προς τον Έξοχώτατον Βαλήν Θεσσαλονίκης, διαλαμβάνον όπως 
ή έξοχότης του εξετάσας πλιηροφορήση τήν 'Υψηλήν Πύλην περί τής κατα-

1876 ύπ’ άριθμ. πρωτ. 2168 καί έλήφθη τήν 9 Μαΐου 1876, καταχωρηθεΐσα ύπ’άριθμ. πρωτ. 
505· εις το τρίτον φύλλον ή σημείωσις: «Περί δικαιοδοσίας Βελισσών».

1. Ό ’Από Βάρνης ’Ιωακείμ Δημητριάδης 1874-1878. Βλ. Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, 
Αί ξέναι προπαγάνδαι είς τήν επαρχίαν Πολυανής κατά τήν περίοδον 1870-1912, Θεσσα
λονίκης 1973, σ. 119, ένθα έπισκοπικοί κατάλογοι μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. .

2. Ίδρύθη περί τά τέλη τοϋ Που αίώνος έξ άποίκων «έκτής πόλεως Μοσχοπόλεως ή 
Βοσκοπόλεως ένταϋθα σκηνωσάντων». Βλ. τήν έπιστολήν ύπ’ άριθμ. 5, σ. 165. Πρβλ- 
καί D. Po ρονιό, Ο cincarima (=Περί τών κουτσοβλάχων), β', Beograd, 1936, σ. 41.

3. Τά Βελεσσά ύπήγοντο πολιτικώς είς τό βιλαέτιον Θεσσαλονίκης μέχρι τό 1901, 
έν συνεχείμ, κατόπιν νέας διοικητικής ρυθμίσεως, είς τό βιλαέτιον Κοσσόβου. Βλ. 
Δ. Φιλιππίδου, Τό Φιρμιλιάνειον ζήτημα, Άθήναι 1903, σ. 59.

4. Πρόκειται περί τοϋ «Οικονόμου Παπά Δημητρίου» ή τοϋ «Δημητρίου Ν. Βόγα ίε- 
ρέως» ίερατικώς προϊσταμένου τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών κατά τήν περίοδον 
1875-1913. Περί αύτοϋ βλ. είδικώτερον σ. 146-147 τοϋ παρόντος.

5. Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής πόλεως Βελεσσών, άνώτατον οργανον διοικήσεως 
τής πόλεως, είς τό όποιον συμμετεϊχον έκπρόσωποι τριών άνεγνωρισμένων κοινοτήτων, 
τής οθωμανικής, τής βουλγαρικής καί τής έλληνικής υπό τήν προεδρείαν τοϋ έπαρχου, 
Τά Βελεσσά ύπήρξαν έδρα καϊμακάμη (έπάρχου), κατή (ιεροδίκου) καί μολλα (άρχιδι- 
καστοϋ).

6. Τακρίριον=δήλωσις, βεβαίωσις.
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στάσεως εν ή διάκει.νται τα των ’Ορθοδόξων καί Σχισματικών πράγματα. ’Εν 
τοσούτω ή Ιερότης της εκπληρονσα μετά ζήλον την εντολήν ταντην τής Εκ
κλησίας θέλει συντελεί υπέρ τής θρησκευτικής και ηθικής ευημερίας των εί- 
ρημένων χριστιανών, επικαλούμενη εν πάση ανάγκη καί την ’Εκκλησιαστικήν 
ημών συνδρομήν. 'Η δε τοΰ θεόν χάρις καί το άπειρον ελεος εϊη μετ’ αυτής1, 
,αωαζ. ’Απριλίου κη .

2
Τώ ' Ιερωτάτω Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, υπερτιμώ και εξάρχω 
πάσης Θετταλίας, εν άγίω Πνεύματι άγαπητώ άδελφώ καί συλλειτουρ
γώ τής ημών Μετριότητος κυρία.) ’Ιωακείμ1 2

f 'Ιερώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, νπέρτιμε καί εξαρχε πάσης Θετ
ταλίας, εν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριό
τητας κύριε 5 6Ιωακεί 4μ3 χάρις ειη τή αυτής Ιερότητι καί ειρήνη παρά Θεόν. Έν 
τώ άπό τής ιη . του παρελθόντος Μαίου άδελφικώ αυτής προς τήν ’Εκκλησίαν 
γράμματά1, εϊδομεν δτι πειθήνιον εαυτήν παρασχονσα τή άνατεθείση αυτή υπό 
τής ’Εκκλησίας εντολή, άπεδέξατο ευχαρίστως τήν εποπτείαν καί πνευματικήν 
κνβέρνησιν τής ορθοδόξου Κοινότητος τής πόλεως Βελισσών ούχ ήττον καί 
ημείς κηδόμενοι όπως άποβή αποτελεσματικότερα, ή περί τούτου πρόνοια 
τής ’Εκκλησίας διά τής άναγνωρίσεως τής ιερότητός της καί παρά τής πο
λιτικής άρχής, έκδόντες ήμέτερον Τακρίριον ελάβομεν άρτίως υψηλόν Βεζνρι- 
κόν Διάταγμα προς τον Έξοχώτατον Νομάρχην Θεσσαλονίκης, όπερ καί άπο- 
στέλλομεν εσώκλειστον εν τή παρούση μετά τής μεταφράσεως αυτόν5 δια. τά 
περαιτέρω.

Ή δέ τοΰ Θεού χάρις καί το άπειρον ελεος εϊη μετ’ αυτήςβ. γιωοζ. ’ Ιου
λίου. κβ'.

1. ’Ακολουθούν αί ύπογραφαί των μελών τής Συνόδου. Βλ. είκ. 1.
2. Άπόκειται είς τό ΑΜΘ, φάκελ. 22, ύπ’ άριθμ. 3246. Άπεστάλη τήν 22 ’Ιουλίου 1876 

ύπ’ άριθμ. πρωτ. 3575 καί έλήφθη τήν 28 ’Ιουλίου 1876, καταχωρηθεΐσα ύπ’ άριθμ. πρωτ. 
853. Είς τό δεύτερον φύλλον ή σημείωσις «Περί άναγνωρίσεως τής Α.Π. ώς κυριάρχου 
Βελισσών».

3. ’Ιωακείμ Δημητριάδης 1874-1878. Βλ. Άθ. Άγγελοπ ούλου, ε.ά., σ. 119.
4. ’Αναφέρεται είς έπιστολήν τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ άπαν- 

τητικήν είς τήν προς αύτόν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν έπιστολήν άπό ’Απριλίου 
1876 περί τής έποπτείας τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης έπί τής έλληνικής κοινότητος 
Βελεσσών.

5. Τό Βεζυρικόν Διάταγμα έν πρωτοτύπφ καί μεταφράσει δέν εόρέθη συνημμένον 
είς τό παρόν Πατριαρχικόν Γράμμα.

6. ’Ακολουθεί ή υπογραφή τού Οικουμενικού Πατριάρχου. Βλ. είκ. 2.
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Ε’ικ. 1. 'Η αρχή και το τέλος τής Πατριαρχικής και Συνοδικής Επιστολής 
περί τής ελληνοορθοδόξον κοινότητος Βελεσσών 

(βλ. σχετικώς εις Παράρτημα νπ άριθμ. 1 )

11
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3
Βελεσσά τή 21 Μάρτιον, 781

’ Εξοχώτατε Κύριε Γ.Δ. Βόγα1 2,
Την από 11 τον τρέχοντος σταλεΐσαν επιστολήν σας, προς τον ’Αδελφόν μου 
Πανταζήν μο'ι ενεχειρίσθη μέσω Κου Πάνζιου Βόγα, Ιδών ότι θέλετε μίαν περι
γραφήν τής 5Επαρχίας Βελεσσον, τοϋ πληθυσμού και οντω καθεξής.

Κατά την άκριβή ερευνάν όπου έκαμα από τον κώδικα τής κυβερνήσεως,
σνμποσονται

Πληθυσμός εντός τής πολιτείας ’Οθωμανοί Χριστιανοί
αρρενες αρρενες
2.342 5.420

Πληθυσμός εντός τής περιφέρειας 5.157 12.129
7.499 17.549

’Εννοείται orι εντός τον πληθυσμού τής πολιτείας το εν έκτον είναι 'Ελληνό- 
βλαχοι οί δε επόλοιποί βονλγαροι.

'Η περιφέρεια δηλ. ο Καζάς μας σύγκειται από 102 χωρία, εκ των οποίων 
τα 25 είνε τούρκικα, τα λοιπά χριστιανικά, όμιλονσι την Βουλγαρικήν, έχοντα 
και ’Εκκλησίας, έξαιρονμένων 10 χωρίων ατiva ’Εκκλησίας δεν έχουσι· εις 
Βασιόσιλο3 4, Άραόβιτζ* καί Μπογομήλα5 ύπάρχουσι σχολεία διατηρούμενα 
υπό την Σερβικήν Προπαγάνδαν, των λοιπών χωρίων οί κάτοικοι είνε αμαθέ
στατοι καί δουλοπάροικοι, πολλοί όλίγιστοι ενρίσκονται κάτοχοι γαιών ταντα. 
εν συντόμφ περί τής περιφέρειας.

'Η ’Επαρχία Βελισσοϋ έχει δύο βουλγαρικά σχολεία καί εν Παρθεναγω- 
γεϊον, εν Σχολείον 'Ελληνικόν καί εν ’Αλληλοδιδακτικόν καί εν Νηπιαγωγεϊον 
διατηρούμενον υπό τής 'Ελληνοβλαχικής κοινότητος...

Μένω δ’ όλος ύμέτερος 
Ρ. Δ. Βόγας

1. Άπόκειται εις τό ΑΜΘ, φακελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1058.
2. Ή οικογένεια Βόγα ελκει τήν καταγωγήν της από τήν Μοσχόπολιν έκεΐθεν μετη- 

νάστευσεν εις Μοναστήριον, όπόθεν κλάδοι αυτής προωθήθησαν μέχρι Βελεσσοϋ καί 
Θεσσαλονίκης. Έκ Μοναστηριού καί Βελεσσών, μετά τούς βαλκανικούς πολέμους, ή 
οικογένεια αΰτη προσέφυγε τελικώς είς Θεσσαλονίκην καί Φλώριναν, όπου μέχρι σήμε
ρον έπιζοΰν απόγονοί της. Κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 19ου αίώνος τόσον έν Μοναστή
ρια), όσον καί έν Θεσσαλονίκη καί Βελεσσοϊς διέπρεψαν γόνοι τής οικογένειας Βόγα, 
έν οίς ό Κίμων Βόγας καί ό Γεώργιος Βόγας έν Θεσσαλονίκη καί ό Δημήτριος Βόγας ίε- 
ρεύς τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών, περί τοϋ όποιου ειδικός γίνεται λόγος είς τήν 
παρούσαν μελέτην.

3. Bachino-Selo.
4. Oraovetz.
5. Bogomila.
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4
Παναγι ώτατε!1

'Η εν Βελεσσω 'Ελληνική κοινό της, ής θείω ελεεί Άρχιερατικώς προΐ
σταμαι, πανταχόθεν καταπιεζομένη καί τα μύρια ύποστάσα από τοϋ σχίσματος 
και εντεύθεν υπό των συνοικούν των αυτή Βουλγάρων, οϊτινες το δίκαιον τοϋ 
ισχυρότερου χρώμενοι άφήρεσαν παρ' αυτής εκτοτε και τα εθνικά αυτής ιερά 
καταστήματα, άντιστασα δε επί τοσαϋτα ήδη έτη τον ορμητικόν τούτον χεί
μαρρον διετήρησεν άλώβητον την τε ’Ορθοδοξίαν καί την γλώσσαν των πα
τέρων αυτής· προς ταϋτα δε πάντα εδέησεν Iva ύποστή θυσίας βαρυτάτας προς 
άνέγερσιν ναοϋ επιστεγασθέντος ήδη, προύνόησε δε επίσης καί προς άνέγερσιν 
έλληνικών εκπαιδευτηρίων, διότι, ώς γνωστόν, αν εν των δύο τούτων πνευμα
τικών φάρων άδύνατός εστιν ή διατήρησις τής τε ’Ορθοδοξίας καί τοϋ εθνισμού 
των τέκνων αυτής.

Καί δή προς άνέγερσιν έλληνικών εκπαιδευτηρίων εξέδοτο λαχείον από 
εξ χιλ. άριθμών ών δύο περίπου χιλιάδας εξεποίησεν ή μικρά καί μακροσκο
πική αϋτη κοινότης μετά των συνοίκων εκ τής άλλοδαπής ενταύθα· διά δε τά 
λοιπά αποτείνεται προς τούς άπανταχοϋ φιλομονσους καί φιλογενεϊς, iva σνν- 
τελέσωσιν ώς έκαστος βούλεται προς έκποίησιν ύπολειφθέντων διά την επιτυ
χίαν, καί εύόδωσιν τοϋ εθνικού άμα τε καί ιερού τούτον σκοπού δν επιδιώκει· 
επί τούτω δε αποστέλλει αύτόσε άναθημένη (άριθ. λαχ. 500) την φροντίδα 
τής εκποιήσεως τούτων προς την Δεσποσύνην Π. Λογοθέτου δνναμένης ώς 
εκ τής εξαιρετικής θέσεώς της νά διοργανίση επιτροπήν εκ των επιλέκτων 
κυριών μελών τής αύτόσε υψηλής περιοπής, παρακαλοϋσα άμα θερμότατα καί 
την ύμετέραν Παναγιότητα1 2 όπως εύδοκήση εν τή βαθεία φιλομουσία Αυτής νά 
ύποκαύση τόν τε ζήλων τής εν λόγω κυρίας καί τών λοιπών αύτόσε ομογενών, βέ
βαια οϋσα δτι τά μάλιστα θέλει εύεργετή την πτωχήν ταντην κοινότητα Βελισ- 
σοϋ έμμένουσαν άκραδάντως εις τά πάτρια, καίτοι πανταχόθεν πολεμουμένην.

’Εν τέλει δε άναμένων εύχάριστον άπάντησιν Αυτής διά τού εν Θεσσαλο- 
νίκη κυρίου Μ. Τσεκερδέκη3 καί Σας διατελώ.

5Εν Βελισσώ τή 8 Φεβρουάριου 
1883

Τής Ύμετέρας σεπτής μοι Παναγιότητος,
Ταπεινός εν Χ(ριστ)ω αδελφός καί πρόθυμος τοΐς όρισμοϊς 

f δ Δεβρών καί Βελισσοϋ ’Άνθιμος4

1. Άπόκειται είς το ΑΜΘ, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1061.
2. Καλλίνικος Φωτιάδης, 1878-1884. Βλ. Άθ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε.ά., σ. 119.
3. Μιχαήλ Τσεκερδέκης, μέλος τής έφοροδημογεροντίας τής έλληνικής κοινότητος 

Βελεσσών άπό τοΟ 1878 κ.έ.
4. Δεβρών Άνθιμος (πρώην Δρυϊνουπόλεως καί Δεβρών) 1880-1887. Πρώτος μητρο-
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5
Περισπούδαστε μοι και Σεβάσμιε εν Χ(ριστ)ώ άδελφέ1.

'Η πόλις Κιοπρονλοϋ* 1 2 (Βελισσά) κατοικεϊται υπό ’Οθωμανών, Βουλγά
ρων και ’Ελλήνων ορθοδόξων, ών ό άριθμός ανέρχεται εις 120 οικίας ώς έγγι
στα και οϊτινες προ διακοσίων ετών τυγχάνουσιν αποικοι εκ της πόλεως Μο- 
σχοπόλεως ή Βοσκοπόλεως ενταύθα σκηνώσαντες.

’Εξ αυτών δ Κώστας Μάσον3 καί Σπόρος Τάχον έλληνες το γένος ή ώς 
αυτοί οϋτοι αντοκαλοϋνται έλληνόβλαχοι, άπό τίνος καιρού εξαπατήσαντες

Είκ. 3. Σφραγίδες μητροπόλεως Δεβρών καί Βελισσοϋ 
και ελληνικών σχολείων Βελεσσών

πολίτης Δεβρών καί Βελισσοϋ από τής προσαρτήσεως είς τήν Δεβρών καί τής επαρχίας 
Βελεσσοϋ, κατ’ ’Ιούνιον τοϋ 1880, μετατεθείς τον Μάρτιον τοϋ 1887 είς μητρόπολιν Έλασ- 
σόνος· τον διεδέχθη ό άπό Δαφνουσίας Μεθόδιος Παπά’Εμμανουήλ (1887-1891) Βλ. ΑΟΠ, 
Κ., ΞΖ', σ. 237, 340 καί 409. Βλ. σφραγίδας έν είκ. 3.

1. Άπόκειται είς τό ΑΜΘ, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1089.
2. Κιοπρουλοϋ ή Κιουπρουλοϋ ή Κιοπρουλή τουρκ. Köprülü (έκ τής τουρκικής λέ- 

ξεως Κ0ρτίί=γέφυρα) σημαίνει «Γεφυροόπολιν», έπειδή προφανώς τά δύο τμήματα τής 
πόλεως χωρισμένα άπό τόν ’Αξιόν ποταμόν έπικοινωνούν διάγεφύρας. Βλ. Π. Β. Μ ε λ ι- 
τοπούλου, Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν, Κωνσταντινούπολή 1934, σ. 230, 589.

3. Κωνσταντίνος Νικολάου Μάσσιου (1829-1905), πατήρ 4 τέκνων, μεταξύ τών ό
ποιων ό Πέτρος καί Παντελής, έμπορος γεωργικών καί βιοτεχνικών ειδών είς Βελεσσά. 
Ό δεύτερος υίός του Παντελής, περατώσας τό ρουμανικόν γυμνάσιον Θεσσαλονίκης 
καί τυχών υποτροφίας τής ρουμανικής κυβερνήσεως έσπούδασεν ιατρικήν είς Κωνσταν
τινούπολη1 καί Παρισίους μετά τό πέρας τών όποιων προσελήφθη υπάλληλος τού ύπουρ- 
γείου ύγιεινής τής Υψηλής Πύλης. Συνδεθείς είς Κωνσταντινούπολιν μετά τών άδελφών 
Τάκη καί ’Αποστόλη Μαργαρίτη, ύπήρξεν ό κύριος εκπρόσωπος τής ρουμανικής προπα
γάνδας είς τήν πρωτεύουσαν διά τάς- περιοχάς Βελεσσών, Σκοπιών καί Κουμανόβου, είς 
τάς όποιας έδρα, κατόπιν όδηγιών τού υίοΰ του ό Κωνσταντίνος Μάσσιου, άρχηγός τής 
ρουμανικής προπαγάνδας είς Βελεσσά. Τό έμπορικόν άρχεΐον Μάσσιου έξ 118 βιβλίων 
καί 16 κυτίων έγγράφων φυλάσσεται άπό τοϋ 1958 είς τό κρατικόν άρχεΐον Σκοπιών. 
Βλ. σχετικώς, R. K ί r j a ζ ο ν s k i, Arhivskiot fond na Bracata Petro i Panteli Maso od 
Veles 1852-1922 (=Ή άρχειακή μονάς τών αδελφών Πέτρου καί Παντελή Μάσσιου άπό 
τά Βελεσσά 1852-1922), «Glasnik» ’Ινστιτούτου Σκοπιών 1 (1966) 185-188.
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είκάδα τινά χριστιανών, άλλους μεν δόλω άλλους δε χρήμασιν, έλαβον τάς 
ύπογραφάς των εξαιτονμενοι, ϊνα άνοίξωσι ρονμουνικήν Σχολήν εν Βελισσοΐς 

10 έπέδωκαν ό’ επ’ εσχάτων και αναφοράν προς τον Γενικόν Διοικητήν Θεσσαλο
νίκης ζητούντες, όπως τοίς δοθή ή άδεια.

"Αν καί πέποιθα άτι ό οξυδερκής, περίνονς και φιλοδίκαιος Γενικός Διοι
κητής θέλει άπορρί/ψει τήν παράλογον και παράνομον ταύτην αϊτησίν των, ονχ 
ήτταν δμως σπεύδω νά παρακαλέσω θερμώς τήν Ύμετ. Σεβασμιότητα1, ϊνα 

15 εν καιρω καταλλήλω και άρμοδίως διαφώτιση προσηκόντως τήν Α. Έξοχ. 
τον Γενικόν Διοικητήν περί τής δολιότητος και μοχθηρίας τών ανθρώπων 
τούτων, οϊτινες υπό καταχθονίων σκοπών όρμώμενοι ούδεν άλλο σκοποϋσιν 
είμή νά παράσχωσι πράγματα τή Σ. Η. Κυβερνήσει καί τή Μ. ’Εκκλησία καί 
κατορθώση νά ματαίωση τά μοχθηρά ταντα σχέδια τών μισθίων ρουμουνιστών. 

20 ’Ελπίζω άτι θέλω έχει απάντησίν της καί κατασπαζόμενος Αυτήν χεί-
λεσιν άδελφικοΐς ύποδιατελώ.

Έν Κιοπρουλή τή 26 Φεβρουάριον 1893.
Τής Ύμετ. Σεβασμιότητος αγαπητός εν Χ(ριστ)ώ αδελφός καί ολοπρόθυμος 

f’O Δεβρών καί Βελισσοϋ Άνθιμος2

6
Σεβασμιώτατε 'Ιεράρχα3 4.

Δ ιά τής ταπεινής μου ταύτης επιστολής θερμώς ικετεύω τήν Ύμετέραν 
Σεβασμιότηταi, όπως, επειδή κατ’ αυτός άνεχώρησε διά Δίβρας5 6 ό Άρχιε- 
ρεύς μαςβ καί παρήγγειλεν οσάκις το καλέση ή ανάγκη νά γράψωμεν προς υμάς

1. Ό άπό Ίωαννίνων Σωφρόνιος (1889-1893), παραιτηθείς τόν ’Απρίλιον τοϋ 1893. 
Βλ. Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε.ά., σ. 119 καί «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 13 (1893) 
41 καί 53.

2. Ό από Συνόδων Δεβρών "Ανθιμος Πελτέκης (1891-1900), «Μεθοδίου έκ τών πολ
λών περιπετειών τε καί θλιβερών καί τής παθούσης ύγείας παραίτησιν ύποβαλόντος» 28 
Φεβρουάριου 1891. Βλ. ΑΟΠ., Κ. HZ', σ. 409 καί Κ. ΠΙΑ, σ. 48. Βλ. ύπογραφάς έν εικ. 4.

3. Άπόκειται είς τό ΑΜΘ, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1091.
4. Ό από Σισανίου ’Αθανάσιος Μεγακλής (1893-1903), διαδεχθείς τόν Μάϊον τού 

1893 τόν παρατηθέντα Σωφρόνιον. Βλ. Άγγελοπούλου, έ.ό.., σ. 119 καί «’Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια» 13 (1893) 73.

5. Ή έπαρχία Δεβρών, τής όποιας έδρα ύπήρξε τό Κίρτσοβον, όπου έλληνική κοινό- 
της. Τό Κίρτσοβον συνέχιζε νά είναι έδρα τής μητροπόλεως Δεβρών καί μετά τήν προσάρ- 
τησιν τής έπαρχίας Βελισσοϋ είς τήν Δεβρών τό 1880. Άπό τοϋ 1889, κατόπιν παρακλή- 
σεως τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών πρός τό πατριαρχεΐον, όπως ό μητροπολίτης 
των παραμένει «έπί μακράν έν τή πόλει ταύτη», ή όποια έγένετο δεκτή, τά Βελεσσό καθιε
ρώνονται ώς δευτέρα έδρα τής μητροπόλεως. Βλ. σχετικώς «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 9 
(1889) 138.

6. Δεβρών καί Βελισσοϋ "Ανθιμος Πελτέκης (1891-1900).
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την παοακατιοϋσαν νπόθεσιν λάβητε νπό σπουδαίαν εποψιν και ενεργήσητε, 5 
εΐ δυνατόν, οπού δει, δραστηρίως.

Προ δύο περίπου μηνών λαοπλάνος τις και αγύρτης καλούμενος Κωνσταν
τίνος Μάσσιου, άλλοτε μεν άνήκων εις την 'Ελληνικήν ημών Κοινότητα, 
άπό τινων δε ετών εις την των βονλγάρων δι άναφοράς εζήτησε παρά τής εδώ 
Κυβερνητικής αρχής άδειαν περί λειτουργίας Ρουμουνικής Σχολής νπ αυτόν 10

ΕΙκ. 4. 'Υπογραφαί μητροπολιτών Δεβρών καί Βελισσον 
Μεθοδίου (1887-1891) και Άνθιμου (1891-1900)

διατηρηθησομένης, διαβεβαιών άμα άτι ενρίσκονται εν Βελεσσοΐς 485 κάτοικοι 
Ρουμοννοι. Άλλα τή δίκαια ενστάσει τοϋ Άρχιερέως ημών, εϊπόντος άτι ό 
άνθρωπος ούτος είνε ταραξίας και κατάχρεος εις το βασιλικόν ταμεΐον και άτι 
μέχρι σήμερον τοιαύτη γλώσσα οϋτ’ εζητήθη οϋτ έδιδάχθη εδώ, άπεφάσισε 
το συμβούλων νπό την προεδρείαν τοϋ Έπάρχου Χιβζή Βέη, όπως ή άναφορά 15 
επιστραφή, παρατηρήσαν αντώ άτι ουδέποτε τοιαύτη Σχολή άνοιχθήσεται.

’Επειδή δ5 οίκτρώς άπέτυχε και οντω καταφρονητικώς άπερρίφθη, επε- 
χείρησεν, δπως παρά τής Νομαρχίας λάβη τοιαύτην άδειαν. Έπι τούτφ δε 
πρό τινων ημερών, άπόντος τοϋ ’Επάρχου ημών, δι άναφοράς εζήτησε παρά
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τον ’Επιτρόπου Μάλ Μονόθυρη1 πιστοποιητικού έγγραφον δτι εΐνε έντιμος 
πολίτης και ουδέποτε καταδικασθείς εις ποινήν ή τζεναέτ1 2 3 4, δπερ καί τω εδόθη 
ύπογεγραμμένον παρ’ όλων πλήν εμού τον ’Αρχιερατικού ’Επιτρόπου. Οντω 
δε εφωδισμένος ών χθες άνεχώρησε διά Θεσσαλονίκην μετά τίνος Ρονμουνο- 
διδασκάλου εκ Κρονσόβου όρμωμένου.

Ή διαβεβαίωσίς του δτι ενρίσκονται εδώ 485 κάτοικοι Ρουμοϋνοι εΐνε 
δλως ανυπόστατος και ψευδής, διότι μέχρι σήμερον ονδε'ις άνεφάνη τοιοϋτος 
οϋτε επισήμως ούτε άνεπισήμως άλλ’ αυτός διακηρύττει δτι έχει οπαδούς 10-15 
οιτινες εΐνε ελεεινοί, αξιοδάκρυτοι καί υπό τής Κοινότητος διατηρούμενοι.

Ταϋτα γνωρίζων Ύμιν, Σεβασμιώτατε Ίεράρχα, έμπιστευτικώς εξ 
ονόματος συμπάσης τής εδώ 'Ελληνικής Κοινότητος, τής πάντοθεν υπό παν
τοίων καί λάβρων κατατρυχομένης προπαγάνδων, θερμώς εκλιπαρώ 'Υμάς, 
δπως πράξητε τάς δεούσας ενστάσεις καί ενδείξεις παρά τε Μοαρίφγβ και 
Νομάρχη και τέλος παν το εφ’ ύμιν ποιήσητε προς ματαίωσιν τού μολυσμα
τικού τούτου νοσήματος καί άποσόβησιν τού δηλητηριώδους αποκυήματος τής 
εχίδνης ταύτης.

Έπ'ι τούτοις άναμένων άπάντησιν περ'ι των σνμβησομένων δια τελώ βαθν- 
σεβάστως κατασπαζόμενος την χαριτόβρυτον Υμών δεξιάν.

Έν Βελεσσοις τή 27η Μαΐου 1893.
Ό ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος 

Τέκνον έν Χριστώ 
πνευματικόν και πειθήνιον 
Οικονόμος Π. Δημήτριος*

7
Παναγιώτατε5 6.

'Ο εν Βελισσοις επίτροπός μου Οικονόμος παπά Δημήτριος άπό 2 ’Ιου
λίου μοι γράφει δτι <(ό άπό πολλοϋ καταγινόμενος νά ε’ισαγάγη τον ρουμανι- 
σμόν μεταξύ τής ορθοδόξου 'Ελληνικής Κοινότητας, Κωστής Μάσσιου, μι
σθωτόν δργανον τής àvà την Μακεδονίαν ρουμανικής προπαγάνδας και δ ίδιος 
λαοπλάνος και κατάχρεος ών τώ ταμεία) τής Κυβερνήσεως και τω έξω κόσμο) 
κατώρθωσεν, iva προκαλέση 5 Ιστηλάμτβ τού Βαλή πασά Θεσσαλονίκης, δι

1. Μάλ Μουδουρή = οικονομικός έφορος.
2. Τζεναέτι=εγκλημα.
3. Μοαρίφης=έκπαιδευτικός καί θρησκευτικός ηγέτης.
4. Οίκονόμος Παπά Δημήτριος Βόγας. Βλ. τάς έπιστολάς ύπ’ άριθμ. 1 καί 3 καί τάς 

σ. 146-147.
5. ‘Απόκειται είς τό ΑΜΘ, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1094.
6. Ίστιλάμη =γραπτή έπερώτησις.



Ή έποπτεία τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης έπί τής κοινότητος Βελεσσών 169

ου έξήταζεν εάν ή ανοιξις ρουμανικής Σχολής εΐνε επιβλαβής εις την Κυβέρ- 
νησιν, ή θά επιφέρη ταραχάς, σκάνδαλα και σχίσμα εις τον λαόν. "Απαν το 
Διοικητικόν Συμβούλων, βούλγαροί τε και δϋωμανοί καί ό Διοικητής όμοθυ- 
μαδόν άπεφάσισαν νά άπαντήσωσιν δτι ή ανοιξις τοιαύτης Σχολής δεν είναι 
ουδόλως βλαβερά άλλα μάλλον αναγκαία και άπαραίτητος, καθότι ημείς γνω- 
ρίζομεν εδώ μόνον Βλαχικόν μαχαλάν1, εκτός εμού διαμαρτυρηθέντος εντόνώς 
κατά τής στρεβλής και άδικου ταύτης άποφάσεως. Δυστυχώς όμως ουδόλως 
είσηκούσθην διά τοϋτο ήναγκάσθην νά στείλω προς τον "Αγιον Θεσσαλονίκης1 2 
επιστολήν εκθετικήν τών συμβάντων και παρακλητικήν άμα όπως ενεργήση 
οπού δει».

Ταϋτα γράψων προς τήν Ύμετ. Παναγιότητα, συνιστώ θερμώς τή Α. 
Παναγιότητι τον είρημένον επίτροπόν μου Οίκονόμον Παπά Δ ημήτριον μετά 
τής παρακλήσεως, όπως δέχηται ή Ύμετ. Παναγιότης τάς επιστολάς του καί 
παρέχη τήν πολύτιμον Αυτής αρωγήν καί προστασίαν εις τον είρημένον Οίκο
νόμον, υπέρ τοϋ εθνικού τούτου άγώνος. Προς τήν Α. ’Εξοχότητα τον Νομάρ
χην Θεσσαλονίκης περί τής ύποθέσεως ταύτης έγραψα εις τάς 13 ’Ιουνίου καί 
σήμερον δε ταχυδρομικώς. υπό ημερομηνίαν 7 ’Ιουλίου στέλλ.ω έτέραν επι
στολήν περιέχουσαν έγκλειστον καί αντίγραφου άναφοράς τοϋ εν Βελισσοίς 
επιτρόπου μου, δοθείσης τώ Καϊμακάμη Κιοπρουλή, εκ τής άναγνώσεως τής 
όποιας θέλει κατανοήσει ή Α. Έξοχότης, όποιος τις είναι ό λαοπλάνος Κωστής 
Μάσσιου καί όποιους καταχθονίους καί επιβλαβείς σκοπούς τρέφει διά τε το 
έθνος καί τήν ελληνικήν Κοινότητα Βελισσοϋ καί τήν Σ. Κνβέρνησιν ό τοιοϋ- 
τος ώς δόλιος καί ταραξίας είναι άξιος μάλλον εξορίας παρά προνομίων.

Παρακαλώ δέ τήν Ύμετ. Παναγιότητα, δπως ευάρεστουμένη ποιήση εν 
καταλλήλω στιγμή τάς δέουσας παραστάσεις προς τήν Α. ’Εξοχότητα καί 
κατορθώση, Iva άποσοβηθή ό επικείμενος κίνδυνος τή όρθοδόξω 'Ελληνική 
Κοινότητι Βελισσοϋ, ήτις εσεται αείποτε ευγνώμων προς τήν Ύμετ. Θ. Πα
ναγιότητα.

’Εν τούτοις κατασπαζόμενος Αυτήν εν φιλήματι άγίω ύποδιατελώ μετ’ 
άφοσιώσεως.

5Εν Κιρτζόβω3 τή 10η ’Ιουλίου 1893.

1. Ή έλληνοβλαχική κοινότης Βελεσσών ήτο συγκεντρωμένη, ώς έπί τό πλεΐστον, 
είς ίδιαν περιοχήν άποκαλουμένην «Παπάρα Μαχαλάς». Βλ. τήν έπιστολήν ΰπ’ άριθμ. 8.

2. ’Αθανάσιος Μεγακλής (1893-1903).
3. Έδρα του όμωνύμου καζά μέ τρεις κοινότητας: τήν μουσουλμανικήν με 3.280 κα

τοίκους, τήν βουλγαρικήν μέ 800 κατοίκους καί τήν έλληνικήν μέ 300 κατοίκους, κατά 
τάς άρχάςτοϋ20οϋ αίώνος.Βλ. Α. Χαλκιοπούλου, ΉΜακεδονία-έθνολογικήστα
τιστική τών Βιλαετίων Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, Άθήναι 1910, σ. 82. Στ. Π α- 
παδοπούλου, ’Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Έλληνισμοϋ τής Μα
κεδονίας κατά τόν τελευταΐον αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 152, καί
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Τής Ύμετ. Παναγιότητος
Ταπεινός εν Χριστώ αδελφός και ολοπρόθυμος φίλος 

f 'Ο Δεβρών καί Βελισσού ’Άνθιμος1

Υ.Γ. Το προς την Α. ’Εξοχότητα τακρίριον ενέκρινα νά το εσώκλεισα) εν τη 
παρούση μου ανοικτόν καί άφον το άναγνώσητε το σφραγίζετε καί το επιδίδετε* 1 2.

f ο ’ίδιος

8
Παναγιώτατε3.

Μετά μεγίστης ψυχικής θλίψεως αναγγέλλω τη ' Υμετέρα σεβάσμιο, μου 
ΤΊαναγιότητι4 5 δτι το ενταύθα διοικητικόν συμβούλων βασιζόμενον μάλλον 
είς τάς στρεβλάς παραστάσεις τον Κ. Μάσσιου, ή εις την εν τφ τακριρίω μου 
εκφερομένην αλήθειαν, καί ον άντίγραφον άπέστειλα προ ημερών τη 'Υμετέρα 
σεβάσμιο, μου ΠαναγιότητΤ, άπήντησεν έμοί δλως τουναντίον, ώς το ’έγκλειστον 
άντίγραφον δηλοΐ6, δτι δηλαδή απασα ή κοινότης ημών είναι Βλάχικη καί ονχί 
'Ελληνική, ώς ήτο καί είναι έκπαλαι· καί ον μόνον τούτο, άλλά σήμερον εκδί
δει καί άπόφασιν, ήν καί αποστέλλει τώ αυτόθι νομάρχη, ιν άνοιγώσι τά ρου
μανικά σχολεία. ”Εγώ μόνος δεν εσφράγισα εν τή άποφάσει ταντη, άναφέρων 
καί πάντας τούς ισχυρούς λόγους, δι ονς δεν έπραξα τούτο.

Άλλ’ επειδή πιθανόν το νομαρχικόν συμβούλων βασιζόμενον είς την 
έκρυθμον ταύτην άπόφασιν τού ενταύθα διοικητικού συμβουλίου να έκδώση 
καί αυτόθι άπάντησιν ευνοϊκήν υπέρ τών ρουμανιζόντων ενταύθα επτά ατόμων 
καί καταστρέψη δλην τήν ενταύθα 'Ελληνικήν ορθόδοξον κοινότητα, διά τούτο 
παρακαλώ τήν 'Υμετέραν σεβασμίαν μοι Παναγώτητα, iva λάβη τά κατάλληλα 
μέτρα άρμοδίως προς παρακώλνσιν τοιούτου κινήματος, δπερ διαιρέσεις καί 
ταραχάς μόνον θά επιφέρη.

Κάγώ δε τή εντολή τής ’Ορθοδόξου 'Ελληνικής κοινότητος τήν ερχομένην 
Κυριακήν ( 1η Αύγούστου ), εκτός εάν κώλυμά τι άνώτερον εμποδίση με, θέλω 
κατέλθη αυτόσε, δπως άσπασθώ τήν 'Υμετέραν Σεβασμίαν μοι δεξιάν καί πα
ραστήσω Αυτή διά ζώσης τα κατά τήν ήμετέραν ’Ορθόδοξον ’Ελληνικήν 
Κοινότητα.

Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Το έπισκοπικόν ζήτημα τής έπαρχίας Δεβρών καί Βελισσοϋ, 
«Μακεδονικά» 10 (1970) 281, σημ. 4.

1. Άνθιμος Πελτέκης (1891-1900).
2. Δέν εύρέθη.
3. Άπόκειται είς τό ΑΜΘ, φακελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1092.
4. ’Αθανάσιος Μεγακλής (1893-1903).
5. Δέν εύρέθη.
6. Τό συνημμένον άντίγραφον.
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Τής Ύμετέρας Σεβάσμιας μου Παναγιότητος εν Κυρία) τέκνον ευπειθές 
και πειθήνιον, 25

'Ο επίτροπος τοϋ 'Αγίου Δεβρών και 
Βελεσσοϋ1

Οικονόμος Π. Δ η μητριός1 2

Tfj 29η ’Ιουνίου3 4 1S93
’Εν Βελεσσω. 30

Άντ ίγραφον.
Το παρόν τακρίριον το δοθέν παρά τον ’Επιτρόπου τον Μητροπολίτου 

άνεγνώσαμεν*. 'Ο Κωστής Μάσσιου ζητεί την άδειαν εις την ιδίαν του οικίαν 
εν Παπάρα Μαχαλά5, όπως συστήση σχολήν εις την οποίαν θά διδάσκεται ή 
Τουρκική καί ή Βλάχικη. ’Επειδή τής ορθοδόξου Κοινότητος το περισσότερον 35 
μέρος σννίσταται εκ καταγωγής Βλάχικης καί ή γλώσσα αυτών είναι Βλάχικη6, 
ώς εκ τούτου το σχολείον το όποιον πρόκειται vìi άνοιγή και να διατηρήται δεν 
θά ψέρη καν εν εμπόδιον ούτε εις τον τόπον ούτε εις τούς νόμους τοϋ Κράτους 
(υπό πολιτικήν εποψιν) επίσης δε καί τήν θρησκείαν ούδαμώς προσβάλλει.
"Οθεν και είς τήν Νομαρχίαν άκόμη διά μαζβατά7 επληροφορήσαμεν τα άνω. 40 
"Οτι όέ ή ύπόθεσις εγένετο οϋτω δίδομεν καί τήν παρούσαν άπάντησιν είς τον 
5Επίτροπον τοϋ Μητροπολίτου8.

9
Παναγιώτα τε9.

Μετά βαθέως ψυχικού άλγους άναγγέλλομεν τή Ύμ,ετέρα σεβάσμιο. Πα- 
ναγιότητι10 δτι το ενταύθα διοικητικόν συμβούλ.ιον έξέδοτο άπόψασιν ευνοϊκήν

1. Άνθιμος Πελτέκης (1891-1900).
2. Βλ. τάς έπιστολάς ύπ’ άριθμ. 1, 3 καί 6.
3. Τή 29η ’Ιουλίου 1893. Εις τήν κορυφήν τής πρώτης σελίδος άναγράφεται: «Έλή- 

φθη τή 30η ’Ιουλίου 1893». Ή πληροφορία τοϋ ’Επιτρόπου προς τον μητροπολίτην Θεσ
σαλονίκης ότι «τήν έρχομένην Κυριακήν (Ιην Αύγούστου) θέλω κατέλθη αύτόσε», ύπο- 
νοεΐ ότι ή έπιστολή έστάλη όλίγας μόλις ήμέρας προ τής 1ης Αύγούστου, δηλ. τήν 29 
’Ιουλίου 1893 καί όχι τήν 29 ’Ιουνίου, όπως έκ παραδρομής έγράφη.

4. Δέν εύρέθη.
5. Ή όνομασία τοϋ συνοικισμού τής έλληνοβλαχικής κοινότητος Βελεσσών.
6. Ή έπίσημος πολιτική τής 'Υψηλής Πύλης έναντι τοϋ έλληνοβλαχικοΰ στοιχείου 

προς ύποστήριξιν τής έν Μακεδονία καί Ήπείρφ ρουμανικής προπαγάνδας.
7. Μαζβατάς=έπικυρωμένον Πρακτικόν.
8. Ό άρχιερατικός έπίτροπος Οικονόμος Παπά Δημήτριος, ίερατικώς προϊστάμενος 

τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών.
9. Άπόκειται είς τό ΑΜΘ, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1095.

10. ’Αθανάσιος Μεγακλής (1893-1903).
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Vπερ τής αίτήσεως τον Κ. Μάσιον καί των επτά αυτόν οπαδών, να άνοιγή 
δηλονότι καί διατηρήται ρουμουνική a χολή εν τή οικία αυτόν. Τούτο δε κατά 
την άπόφασιν ουδόλως φέρει εμπόδιον οϋτε εις τον τόπον, ουδέ υπό πολιτικήν 
εποψιν είναι επιζήμιον, καί τήν άπόφασιν ταντην άπέστειλε προς τήν αυτόθι 
νομαρχίαν διά τό περαιτέρω. Ουδόλως <5’ ελαβεν ύπ’ οψει το τακρίρι τον ήμε- 
τέρου άρχιερατικον επιτρόπου κατά τής άπαιτήσεως τον Κ. Μάσιον, ήτις 
πραγματοποιονμένη πολλά τα δεινά θά επέφερεν εις τήν ήμετέραν ορθόδοξον 
ελληνικήν κοινότητα, ταραχάς, σκάνδαλα, διαιρέσεις καί εμφυλίους σπαραγμούς.

Διά ταϋτα ελλείποντος τον σεβαστού ημών Μητροπολίτου1 εις περιοδείαν 
ή κοινότης ημών ενέκρινεν iva άποστείλη αύτόσε τον ’Επίτροπον αυτού Οίκο
νόμον Δη μητριόν1 2, iva τή προστασία καί αρωγή τής Ύμετέρας Σεβάσμιας 
Παναγιότητος προβή εις τά κατάλληλα μέτρα, δπον δει προς άποσόβησιν τον 
επαπειλοϋντος ημάς κινδύνου. "Iva δε διαφωτισθή ή Ύμετέρα σεβάσμιο. 77α- 
ναγιότης ώς εχουσι τά τής κοινότητος ημών λαμβάνει μεθ’ εαυτού καί τήν ανα
φοράν3, ήν επεδώκαμεν προς τήν ενταύθα ιερόν Μητρόπολιν μετά των υπο
γραφών άπάσης τής κοινότητος, πλήν επτά ατόμων άκολονθούντων ώς μή 
ώφειλε τός στρεβλάς Ιδέας του Κ. Μάσιον.

Παρακαλονμεν λοιπόν θερμώς τήν νμετέραν σεβασμίαν ΙΙαναγιότητα 
νά προστατενση παρά τή αυτόθι σεβαστή αρχή τον ύμέτερον Αντιπρόσωπον καί 
τά δίκαια ημών, καί επειδή ό οικονόμος δεν δύναται νά μείνη αυτόθι πλεϊον 
τών τριών ημερών, διότι δεν εχομεν έτερον ιερέα, εί δυνατόν νά άναλάβη τήν 
ύπόθεσιν ταυ την ή Ύμετέρα Σεβασμία Παναγιότης καί διεκπεραίωση αυτήν 
δεόντως.

Ευγνωμονούσα ή ήμετέρα ορθόδοξος 'Ελληνική κοινότης εκ τών προτέ- 
ρων επί τή αποτελεσματική εργασία υπέρ τής ύποθέσεως, τή Ύμετέρα σεβά
σμια Παναγιότητι ύποσημειούται μετ' άπειρον σεβασμού καί ύπολήψεως 
βαθείας.

’Εν Βελεσσώ τή 1η Αύγουστον 1893.

'Η εφοροδημογεροντία Βελεσσού4.

1. Άνθιμος Πελτέκης (1891-1900).
2. Δημήτριος Βόγας, ιερατικός προϊστάμενος τής έλληνικής κοινότητος Βελεσσών.
3. Δέν εΰρέθη.
4. Υπογράφουν: I. Μ. Βόγας, X. I. Διδασκάλου, Μ. Τσεκερδέκης, Αντώνιος Γ. Σο

φιανός, Α. Δ. Βελίδης, Διαμαντής Γ. Γκίρμα. Είς άλλα κοινοτικά έγγραφα μνημονεύονται 
καί οί κάτωθι: Δ. Α. Σακελλαρίδης, Θεοδόσιος Γκίρμπα, Θεόδωρος Π. Σάρρου, Δημήτριος 
Α., Νάστου, Θεοδόσιος Ε. Δότζου, Ν. Γ. Σοφιανός καί Γεώργιος Κ. Στογιάννου. Βλ. σφρα
γίδα καί ύπογραφάς έν είκ. 5.
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10
Σεβάσμιε εν Χ(ριστ)ω αδελφέ.1

Γνωστόν τυγχάνει τή Ύμετ. Σεβασμιότητι1 2 3 4 δτι ελάχιστη μερις τής 
ενταύθα ελληνικής Κοινότητος, πρωτοστατοϋντος τον Κωστή Μάσσιου, ένήρ- 
γησε, Iva δοθή αύτώ Κυβερνητική άδεια, όπως άνοιξη ρουμουνικήν σχολήν 
τή προηγούμενη άποφάσει (μαζβατά) τοϋ ενταύθα διοικητικού συμβουλίου. 
’Επειδή δε ή άπόφασις αυτή είναι λίαν μεροληπτική καί άδικος, ώς καί ή Ύμετ. 
Σεβάσμιό της θέλει κατανοήσει εκ τοϋ εγκλείστου αντιγράφου2, διά τούτο ήνα- 
γκάσθην να διαμαρτνρηθώ κατά τής τοιαύτης άδικου άποφάσεως, επαφίνων 
δλας τάς τυχόν έπισυμβησομένας κακός συνέπειας εις το μέλλον εις βάρος τοϋ 
Διοικητικού Συβουλίου καί τής Ά. Έκ. τοϋ Καϊμακάμη Βέη. Τής διαμαρτν- 
ρήσεώς μου ταντης εν άντίγραφον στέλλω σήμερον ταχυδρομικώς καί προς 
τήν Α.Ε. τον Νομάρχην Θεσσαλονίκης.

Ταϋτα δε ειδοποιώ τή Ύμετ. Σεβασμιότητι, ϊνα ή ενήμερος τής ύποθέ- 
σεως καί ευκαιρίας δοθείσης ενεργήση καταλλήλως τά είκότα δπου δει. Δρατ- 
τόμενοι δε τής ευκαιρίας ταντης παρακαλώ να προστατεύση ή Ύμετ. Σεβα- 
σμιότης καί τον αυτόθι προ πολλοϋ ευρισκόμενον Πέτρον Τάσσιου εκ πασά 
Κιόϊ*, δστις, ώς γνωστόν, παραλαβών εντεύθεν τους άπαιτουμένονς μαζβατά- 
δες μετέβη εις Θεσσαλονίκην, δπως λ.άβη Κυβερνητικήν άδειαν ϊνα άνοιξη σερ- 
βικήν σχολήν εν τώ χωρίω αυτόν πασά-Κιόι.

Έν τούτοις κατασπαζόμενος Αυτήν χείλεσιν άδελφικοΐς ύποδιατελώ.

’Εν Βελισσοϊς τή 13η Δεκεμβρίω 1893.
Τής Ύμετ. Σεβασμιότητος

άγαπητός εν Χ(ριστ)ω αδελφός 
f 'Ο Δεβρών καί Βελισσοΰ ’Άνθιμος5

Υ.Γ. ’Αντίγραφον τής διαμαρτυρήσεως εύρίσκεται παρά τώ δικηγόρο) κ. Γ. 
’Άρτα" εάν έγκρίνη εύλογον, δνναται ή Ύμετ. Σεβασμιότης νά ζητήση αυτό, 
δπως λάβη γνώσιν τοϋ περιεχομένου.

f 'Ο Ιδιος

1. Άπόκειται εις το ΑΜΘ, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1100.
2. ’Αθανάσιος Μεγακλής (1893-1903).
3. Δέν εύρέθη
4. Πασάκιοϊ: χωρίον τής έπαρχίας Βελεσσών, εις το όποιον έξεδηλώθη 6ντονος ό 

ανταγωνισμός μεταξύ Σέρβων καί Βουλγάρων άπό τοϋ 1890 κ.έ. ΕΙς τόν άνταγωνισμόν 
αύτόν ή μητρόπολις Δεβρών καί Βελισσοΰ ύπεστήριξεν, όσον ήδύνατο, τούς όρθοδόξους 
Σέρβους εις τά κοινοτικά καί έκπαιδευτικά αύτών προβλήματα. Βλ. At h. Angelopou- 
1 ο s, The relations between the Ecumenical Patriarchate and the Church of Serbia during 
the period 1885-1912, «Balkan Studies» 13, I (1972) 121-122 καί 126-127.

5. Άνθιμος Πελτέκης (1891-1900).
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Παναγιώ τατε.1

Γνωστόν τυγχάνει τή Ύμετ. Παναγιότητι1 2 δτι έκτος των ασπόνδων εχθρών 
τής Μ. ’Εκκλησίας καί τον ’Έθνους ημών Βουλγάρων καί τών νπούλων Σερ- 
βίζόντων, άνεφάνησαν εσχάτως καί έτεροι εχθροί οι ρουμανίζοντες, όπως δε 
εν Βιτωλίοις καί αλλαχού, οϋτω καί εν Βελεσσοις ένεργήσαντες κατώρθωσαν 
δι άφθονου χρήματος ν άγοράσωσί τινας διεφθαρμένους εκ τής 'Ελληνικής 
Κοινότητας ημών δώδεκα τον άριθμόν καί δυνάμει αυτών νά δώσωσιν άνα- 
φοράν τή ένταϋθα νποδιοικήσει τή 6η παρελθόντος Μαρτίου ζητοϋντες μου- 
χτάρην ρονμοϋνον ίίνδρα έξωσθέντα άπό 14ίας τής Κοινότητος καί μετά τών 
σχισματικών καταταχθέντα Κωστην Μάσσιου3, πατέρα τον παρά τώ αυτόθι 
επιθεωρητή Παντελή Μάσσιου καί συγχρόνως προξενήσωσι ταραχάς έν τή 
’Εκκλησία τή Μ. Πέμπτη, δτε άποκρουσθέντες έπιτηδείως δεν ετόλμησαν διά 
το Μέγα Πάσχα να παρουσιασθώσιν εν Αυτή. Καίτοι δε άπέτυχον τής απόπει
ρας των εν τή ’Εκκλησία έν τούτοις διά τών δώδεκα νπογραψάντων, ών οι πέντε 
ευρίσκονται μακράν τών Βελεσσών καί ών την εξέλεγξιν έπισήμως έζήτησα, 
ήτις καί δεν έγένετο, πλησιάζονσι νά έπιτύχωσι τοϋ νά έχωσι ρονμοϋνον Μου- 
χτάρην τον προρηθέντα με δώδεκα υπογραφάς καί ταντας αμφιβόλους, όπως 
έγείρωσιν ακολούθως άξιώσεις έπί τε τής ’Εκκλησίας καί τών Σχολών. Καίτοι 
δε καί προφορικώς έκαμα τάς άναγκαίας διαμαρτυρίας τώ υποδιοικητή περί 
τούτου, έν τουτοις δεν είσηκονσθην παρ’ αυτόν, άγορασθέντος, ώς φαίνεται.

Περί τούτου δε γράιψας σήμερον εις το πατριαρχειον αποτείνομαι καί προς 
την 'Υμ. Παναγιότητα παρακαλώ Αυτήν θερμώς, όπως εύαρεστηθεϊσα διενερ- 
γήση τα δέοντα περί τούτου παρά τώ αυτόθι Χιλμή Πασσιά, διότι κατά τον 
νόμον, Iva μία Κοινό της έχη μουχτάρην, πρέπει νά έχη πεντήκοντα οικογένειας, 
κοινότης δέ χωρίου εικοσιν οικογένειας καί δχι δώδεκα καί μάλιστα έν πόλει 
καί ταύτας άνεξελέγκτους.

Ευελπιστώ ν δτι ή ύμ. Παναγιότης θέλει διατάξει νά ένεργηθώσι τά δέοντα 
περί τοϋ σπουδαίου τούτου ζητήματος διατελώ άναμένων έναγωνίως άπάντησιν 
Αυτής καί κατασπάζομαι Αυτήν έν Κυρίφ αδελφικώς.

’Εν Βελεσσώ τή 10η ’Απριλίου 1904 
Τής ύμ. Παναγιότητος

αγαπητός έν Χ(ριστ)ώ αδελφός καί ολοπρόθυμος 
f ό Δεβρών καί Βελισσοϋ Πολύκαρπος4

1. Άπόκειται είς τό ΑΜΘ, Φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1116.
2. Ό άπό Νεοκαισαρείας ’Αλέξανδρος Ρηγόπουλος (1903-1910). Βλ. ’Αγγελο- 

π ο ύ λ ο υ, Αί ξέναι προπαγάνδαι, έ.ά., σ. 119.
3. Ό προκαλέσας τό σχολικόν ζήτημα κατά τό 1893.
4. Δεβρων καί Βελισσοϋ Πολύκαρπος (κατά κόσμον Παναγιώτης) Θεολογίδης (1900-
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Παναγιώτατε1.
f 'Η ενταύθα 'Ελληνική κοινότης μέγαν είχε πόθον να εχη σχολήν 'Ελλη

νικήν, εν ή τά τέκνα αυτής εκπαιδεύονται έλληνοπρεπώς. Ευτυχώς δε ό πόθος 
αυτής εξεπληρώθη, άνοιχθείσης 'Ελληνικής Σχολής άπό δύο ετών2. Μή έχονσα 
if >r αύτη οίκημα κατάλληλον διά σχολήν, ήναγκάσθη να ενοικιάση προς τούτο 5 
βουλγαρικήν τινα οικίαν. ’Επειδή δε δ οικοδεσπότης τής οικίας άρνεϊται νά 
παραχώρηση αυτήν τή 'Ελληνική κοινότητι καί διά το επών έτος υπό ενοίκιον 
καί επειδή, άλλης οικίας μή ύπαρχούσης, θά εκλείετο ή 'Ελληνική Σχολή άφεύ- 
κτως, διά τούτο αυτή όπεφάσισε ν' άνεγείρη Σχολήν παραπλεύρως τής 'Ιερός 
Μητροπόλεως δι εράνων. Γενομένης δε συνδρομής, συνηθροίσθη μεν ούκ ευ- 10

1907), «’Ανθίμου παραίτησιν οίκειοθελή ύποβαλόντος τή Εκκλησία» 3 Φεβρουάριου 
1900 (ΑΟΠ, Κ. ΠΙΑ', σ. 48 καί 160). Κατήγετο έκ Πρεβέστης (σημ. Παλαικώμης) Δρά
μας. Τό 1880 έκάρη μοναχός είς τήν μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρών, το 1891 άπεφοίτησε 
τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης, τό 1895 έστάλη ύπό τοϋ Πατριαρχείου έπί εν έτος εις 
Βελιγράδι πρός έκμάθησιν τής σερβικής, τό 1897 έχειροτονήθη πρεσβύτερος καί αμέσως 
άρχιμανδρίτης, διατελέσας προϊστάμενος διαφόρων ναών είς Κωνσταντινούπολης τόν 
δέ Φεβρουάριον του 1900 έξελέγη μητροπολίτης Δεβρών καί ΒελισσοΟ. Άπό τής θέσεως 
ταύτης προσέφερεν ΰψίστης έθνικής σημασίας υπηρεσίας είς τάς έλληνικάς κοινότητας 
Βελεσσών καί κυρίως τοϋ Κιρτσόβου, όπου ώργάνωσε τό έλληνικόν στοιχεΐον διοικητι- 
κώς, έκκλησιαστικώς καί έκπαιδευτικώς μέχρι τοϋ σημείου ώστε νά προκαλέση τήν άντί- 
δρασιν τών Βουλγάρων, οί όποιοι ώργάνωσαν δύο δολοφονικής έναντίον του άποπείρας· 
κατά, τήν δευτέραν, άντ’ αύτοϋ, έφονεύθη ό ΐερεύς τής έλληνικής κοινότητος Κιρτσόβου. 
Κατόπιν τούτου, άπεσύρθη είς τήν Κωνσταντινούπολή, διαδεχθείς τοϋτον ό άπό Πολυα- 
νής Παρθένιος «Πολυκάρπου παραίτησιν οίκειοθελή ύποβαλόντος τή ’Εκκλησία» 3 Μαρ
τίου 1907 (ΑΟΠ, Κ. ΠΙΑ', σ. 160). (βλ. είκ. 5) Άπέθανε τήν 14 ’Ιουλίου 1919 (βλ. εΐκ. 6). 
Έπιζώντες μέχρι σήμερον συγγενείς του είναι οί: Χριστόδωρος καί ’Ιωάννης ’Αθα
νασίου Θεολογίδης, άμφότεροι ανεψιοί έκ πατρός καί άδελφοϋ τοϋ Πολυκάρπου. Ό 
Φιλιππίδης, Τό Φιρμιλιάνειον ζήτημα, σ. 60-61, διατυπώνει τήν άμφιβολίαν ότι ό Πο
λύκαρπος είς τήν διαμάχην μεταξύ Ελλήνων καί Σέρβων είς τά Βελεσσά (1902) έτάχθη 
παρά τό πλευράν τών Σέρβων. Ή άλήθεια είναι ότι ό Πολύκαρπος, άκολουθών συγκεκρι- 
μένην πατριαρχικήν έντολήν, ύπεστήριζε παντοιοτρόπως τούς υπό τό Οικουμενικόν Πα- 
τριαρχεϊον Σέρβους τής έπαρχίας είς τόν άγώνα των κατά τών βουλγάρων ’Εξαρχικών. 
Περί Πολυκάρπου ©εολογίδη βλ. σχετικώς είς «’Ορθοδοξίαν» 1958, σ. 412, «’Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Ό Φάρος τής ’Ανατολής», Κωνσταντινούπολή 1901, σ. 122-123, 
Δ. Φ ι λ ι π π ί δ η, Τό Φιρμιλιάνειον ζήτημα, Άθήναι 1903, Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, 
Τό έπισκοπικόν ζήτημα Δεβρών καί Βελισσοϋ, «Μακεδονικά» 10(1970), «Glasnik» ’Ιν
στιτούτου Σποπίων 3(1974) 185-223 καί τήν παρούσαν μελέτην.

1. Άπόκειται είς τό AMO, φάκελ. 60, ύπ’ άριθμ. 1117.
2. Τό σχολεΐον Κιρτσόβου έλειτούργησε τό πρώτον τό σχολικόν έτος 1903-1904. 

Βλ. είκ. 7, εύγενώς παραχωρηθεϊσαν ύπό τοϋ άνεψιοϋ τοϋ μητροπολίτου Δεβρών 
καί Βελισσοϋ Πολυκάρπου, κ. Χριστοδώρου Οεολογίδη, κάτοικου τής Θεσσαλονίκης. 
Τήν πληροφορίαν περί έπιζώντων απογόνων τοϋ Πολυκάρπου όφείλω είς τόν φίλον κ. 
Γ. Κυρμελήν, καθηγητήν Θεολόγον.
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καταφρόνητον ποσόν, μη εξαρκοϋν όμως προς άποπεράτωσιν τής άνεγερθη- 
σομένης Σχολής. "ΟΟεν διά ταυτής μον θερμώς παρακαλώ την Ύμ. Παναγιό- 
τητα1, όπως εύαρεστηθεϊσα προσκαλέση τούς αυτόθι διαμένοντας Κοουσοβίτας1 2 
καί προτρέψηται αυτούς, ϊνα άγαθννθεντες προσφέρωσιν έκαστος εξ αυτών,

é> */
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Είκ. 5. ΎπογραφαΙ μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ Παρθενίου 
(1907-1913) καί μελών τής δημογεροντίας τής έλληνικής ορθοδόξου 

κοινότητος Βελεσσοϋ

15 δ,τι προαιρείται, προς άποτελείωσιν τής κτισθησομένης Σχολής, καθόσον, 
τής 'Ελλ. Σχολής κλειόμενης, το έθνος ημών εκτίθεται απέναντι τών ενταύθα 
σχισματικών Βουλγάρων καί Σέρβων.

Εν ελπ ιστών δτι ή Ύμ. Παναγιά της, ήτις διακρίνεται εν παντϊ επί δραστη- 
ριότητι, θέλει εναρεστηθή να ενεργήση τα δέοντα περί του Περού τούτου σκο-

1. ’Αλέξανδρος Ρηγόπουλος (1903-1910).
2. Ή έλληνική κοινότης Κιρτσόβου έστηρίζετο ύπό τών Κρουσοβιτών Κρουσόβου 

καί Θεσσαλονίκης, λόγφ τών μεταξύ των στενών έμπορικών καί συγγενικών δεσμών.
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ΕΙκ. 6. 'Ο μητροπολίτης Δεβρών καί Βελισσοΰ 
Πολύκαρπος Θεολογίδης (1900-1907)
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που, ον μόνον παρά τοϊς Κρουσοβίταις, άλλα και παρ’ αλλοις αυτόθι πλουσίοις, 20 
δίατελώ κατασπαί όμένος αυτήν εν ψιλή μάτι άγίω.

Έν Κιρτσόβω τή 26η Φεβρουάριον 1906.

Τής νμ. περισπουδάστου μοι Παναγιότητος 
αγαπητός έν Χ(ριστ)ω αδελφός καί δλως πρόθυμος

f ο Δεβοών καί Βελισσοϋ Πολύκαρπος1 25

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΟ Αίμου ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤλος

1. Πολύκαρπος Θεολογίδης (1900-1907). Βλ. σ. 174-175 τοϋ παρόντος.



SUMMARY

At h. Angelopoulos, The supervision of the Church of Thessa
loniki on the Greek Orthodox Community of Veles in 1876.

The Greek orthodox community of Veles was the most northerly centre 
of Macedonian Hellenism on the borders between Macedonia and Dardania. 
The life of this community during the second half of the 19th century was trou
bled because of considerable interplay of various national movements during 
this period, as a result of which the community felt the need of special prote
ction and supervision. This supervision was put in the hands of the Church 
of Thessaloniki in 1876 by the Ecumenical Patriarchate. The study remarks 
on the connection between Thessaloniki and Veles on ecclesiastical and na
tional matters.

In the first part new information is given concerning the Christian and 
Mussulman inhabitants of Veles. According to the official records of the town 
and administrative area of Veles in 1878 the Greek community was over 2.000 
strong (903 families). The second part discusses the process of the official re
cognition of the supervision of the Diocese of Thessaloniki on the greek or
thodox Community of Veles. The third separates for discussion three parti
cular matters of primary importance to religious and national history in the 
support given by the Church of Thessaloniki for the public and private con
cerns of the inhabitants in Veles during the period 1876-1913: i) the ecclesia
stical and religious life of the community, ii) the smooth running of the various 
educational establishments, and iii) the continual confrontation of foreign 
propagandas, especially Bulgarian, Serbian, and Rumanian. In this part there 
is special mention of the activities of the Metropolitans of Dibar and Veles 
Anthimos (1880-1887), Methodios (1887-1891), Anthimos (1881-1900,) Poly- 
karpos (1900-1907) and Parthenios (1907-1913).

In the fourth and final section twelve letters are published for the first time, 
from the Ecumenical Patriarchate, the Metropolitans of Debar and Veles 
and the Council of elders of Veles, to be found in files N°s 22 and 60 of the 
historical archives of the Diocese of Thessaloniki.
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