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ΤΑ ΓΕΝΙΤΣΑ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) TO 1904 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Α. Εισαγωγή

Ο διπλωμάτης Γεώργιος Τσορμπατζόγλου, βαθύς γνώστης της τουρκικής 
γλώσσας και νοοτροπίας των Τούρκων, στέλνεται την άνοιξη του 1904 από 
τον Πρόξενο Θεσσαλονίκης Ευγένιο Ευγενιάδη για να μελετήσει επιτοπίως 
και να συντάξει εκθέσεις για την επιδεινούμενη κατάσταση από τη δράση της 
βουλγαρικής προπαγάνδας και των Κομιτατζήδων στις πόλεις και πέριξ χω
ριά της Κεντρικής Μακεδονίας, Βέροια, Νάουσα, Βοδενά, Γενιτσά, Γευγελή1. 
Ο Ευγ. Ευγενιάδης στα τέλη Μαΐ'ου 1904 μετατίθεται στο Προξενείο Σμύρνης 
και τη διεύθυνση του Προξενείου Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει ο Λάμπρος Κο- 
ρομηλάς, ο οποίος σε μακροσκελή εμπιστευτική έκθεσή του προς την ελληνική 
κυβέρνηση την 30.5.1904 αναφέρει μεταξύ άλλων: ../Ολόκληρον σχεδόν τό 
έδαφος τοϋ σαντζακιού Θεσσαλονίκης... από βορρά μέχρι των πυλών τής 
Ναονσης καί διά τής Λίμνης Γιαννιτσών μέχρις αυτής τής άκτής τοϋ κόλπου 
Θεσσαλονίκης, έχει κατακτηθή παρά τών Βουλγαρικών συμμοριών, κι επίτρε
ψε νά πραγματωθή εντός ενός μόνον μηνός ή διαταγή έκβιάσεως πάντων 
τών χωρίων εις υπογραφήν άναφορών υπέρ τοϋ σχίσματος... Οί εν Μακεδο
νία Έλληνες πατριώται είναι άκρως εξημμένοι καί ζητοϋσι παρ’ ημών βοή
θειαν...2. Ο Πρόξενος Λάμπρος Κορομηλάς εγκαινιάζει νέα εποχή με τον 
ένοπλο αγώνα κατά των βουλγάρων κομιτατζήδων, τον οποίο προτείνει, 
όπως και πολλοί πρόκριτοι της Μακεδονίας, και τελικά η διατακτική, μετά 
τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, ελληνική κυβέρνηση τον αποδέχε
ται φοβούμενη τον κίνδυνο που διέτρεχε η Μακεδονία. Έτσι, από την άνοιξη 
του 1905 αρχίζει η ένοπλη ελληνική αντεπίθεση με τα αφικνούμενα από την 
ελεύθερη Ελλάδα στη Λίμνη των Γιαννιτσών υπό Έλληνες αξιωματικούς μι

1. Εκθέσει,ς Γεωργίου Τσορμπατζόγλου το 1904, που αφορούν στη Βέροια, Νάουσα, Βοδενά, 
Γενιτσά, Γευγελή. Φ. 1904/73/80, Ιστορικό Αρχείο Υπ.Εξ. Για τα Γενιτσά (Γιαννιτσά) υπάρχουν 
περί τις 35 εκθέσεις Ελλήνων και ξένων για τις οποίες βλ. τις μελέτες μου, Τα Γιαννιτσά το 
1821, Έκδ. 1988· Η Ovvia Γιαννιτσών και η πολιτική τον Βατικανού χθες και σήμερα, Γιαν
νιτσά 1992 (στο εξής: Η Ovvia)· Η Παιδεία στον Καζά Γιαννιτσών 1870-1912, Θεσσαλονίκη 
1998 (στο εξής: Η Παιδεία).

2. Λ. Κορόμηλά εμπιστευτική επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών 30.5.1904, Φ. 
1904/ΑΑΚ/Ε ', Γεν. Προξενείο Θεσσαλονίκης, Ιστορικό Α.Υ.Ε.
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κρά αντάρτικά σώματα, μαζί με γηγενείς Μακεδονομάχους3.
Ο Γ. Τσορμπατζόγλου συνέταξε πέντε χωριστές εκθέσεις για τις πόλεις 

της Κεντρικής Μακεδονίας Βέροια, Νάουσα, Βοόενά, Γενιτσά, Γευγελή, οι 
οποίες φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, από 
τις οποίες παρουσιάζω την έκθεση για τα Γενιτσά.

Τα Γενιτσά ήταν σημαντικό πνευματικό (μουσουλμανικό) εμπορικό και 
στρατιωτικό κέντρο. Η πόλη χωριζόταν σε δύο τμήματα, το κάτω, το τουρκικό 
(μεγαλύτερο) που ήταν η κυρίως πόλη με εννέα συνοικίες, και το άνω, το ελ
ληνικό (μικρό) με πέντε συνοικίες. Για αρκετούς αιιΰνες τα Γενιτσά αποτε
λούσαν το μεγαλύτερο πνευματικό μουσουλμανικό κέντρο της Μακεδονίας. Η 
πόλη με τον μεγάλο πλούτο και τα εντυπωσιακά μνημεία και κτίρια της 
τουρκικής αρχιτεκτονικής συγκέντρωσε ένα μεγάλο μέρος της ελίτ των πρώ
των Οθωμανών και ανέδειξε πολλούς ποιητές, ιδίως τον 16ο αιώνα, που 
ήταν η χρυσή εποχή των Γενιτσών για τους Οθωμανούς. Η πόλη στην ακμή 
της είχε 50.000 κατοίκους, 10.000 σπίτια και 700 καταστήματα. Οι Τούρκοι 
ονόμαζαν την πόλη Γενιτζέ Βαρδάρ ή Γενιτσά, ενώ οι σλαβόφωνοι Πάζαρ4.

Στα γενικότερα αίτια της παρακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας τον 
19ο αιώνα, στα Γενιτσά προστίθενται και οι επιδημίες χολέρας από το 1839 
που έπληξαν την πόλη, κυρίως τον τουρκικό πληθυσμό, και την κατέστρεψαν 
πληθυσμιακά και οικονομικά, γιατί εξέλιπαν τα εργατικά χέρια για τις φυ
τείες καπνού και βαμβακιού. Την προοδευτική παρακμή του Γενιτζέ Βαρδάρ, 
ιδίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιοτνα, τη μνημονεύουν στα κείμενά τους οι 
περισσότεροι ξένοι και έλληνες περιηγητές που πέρασαν από την πόλη, κα
θώς ήταν έκδηλη παντού και περισσότερο στις μεγάλες φθορές που παρου
σίαζαν τα άλλοτε λαμπρά τουρκικά μνημεία και κτίρια. Κατάλοιπα αυτών 
των κτιρίων είναι τα περίπου 12 τζαμιά που υπάρχουν σήμερα στα Γιαννιτσά 
και μερικά καταστήματα στην παλιά αγορά, όλα σε κατάσταση ερειπίων5.

Τα Γενιτσά θεωρούνταν ιερή πόλη των Τούρκων, γιατί εδώ ήταν θαμμέ
νος ο ξακουστός αρχηγός τους Γαζή Εβρενός, και γι’ αυτό δεν επέτρεπαν 
εδώ την ύπαρξη εκκλησίας των «απίστων», δηλαδή των Χριστιανών, κι έτσι 
αναγκάζονταν οι Γενιτσώτες να εκκλησιάζονται και να εκτελούν τα θρησκευ
τικά τους καθήκοντα στην εκκλησία του κοντινού χωριού Πηλορήγι (Πεντα- 
πλάτανος), την εκκλησία Άγιος Αθανάσιος, ιδρυμένης το 1700, που ήταν μέ
σα σε χαράδρα αθέατη από τους διερχόμενους φανατικούς μουσουλμάνους.

Με τις μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ), που εγκαινιάζουν το Χάττι Σερίφ το

3. ΙΙαύλος Λ. Τσάμης, Μακεδονικός Αγών, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1975.
4. Βασίλης Δημητριάδης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, 

Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1973.
5. Τιμόθεος Τιμοθεάδης, «Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών», Εφημ. Μακε

δονία 7.8.1988.



1839 και ιδίως το Χάττι Χουμαγιούν το 1856, παρέχονται κάποιες ελευθε
ρίες, οπότε η ελληνική κοινότητα Γενιτσών ζητά μέσω του Πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως άδεια για την ίδρυση εκκλησίας, η οποία της χορηγείται το 
1858 και σε πολύ μικρό χρόνο (1858-1860) ανεγείρεται η μεγαλοπρεπής εκ
κλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία ως σήμερα είναι η Μητρόπολη 
των Γιαννιτσών.

Συγχρόνως οι Έλληνες των Γιαννιτσών ιδρύουν σε απόσταση 100 μ. από 
την εκκλησία, μεγάλο πέτρινο σχολείο, τρία νηπιαγωγεία και τον φιλεκπαι
δευτικό σύλλογο «Η Πέλλα»6.

Το ευνοϊκό κλίμα που δημιουργούν οι μεταρρυθμίσεις εκμεταλλεύονται 
και οι ξένες προπαγάνδες, και διεισδύουν το 1862 η Καθολική (Ουνιτική) 
προπαγάνδα, και το 1890 η βουλγαρική προπαγάνδα, ενώ είναι μικρής ση
μασίας η σέρβική, η προτεσταντική και η ρουμανική προπαγάνδα.

Οι Ουνίτες ιδρύουν την εκκλησία τους Άγιος Πέτρος το 1865 και μικρό 
σχολείο με ευαρίθμους μαθητές, και αργότερα το 1908 τριώροφο μοναστικό 
οίκημα στο οποίο οι αδελφές του Ελέους και ο ουνίτης κληρικός ασκούσαν 
προσηλυτισμό με τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και άλλες παροχές. Το 
κτίριο αυτό που έμεινε γνωστό με το όνομα «Γαλλικό Νοσοκομείο» είχε διά
φορες χρήσεις ως το 1938, οπότε το έκλεισαν οι Ουνίτες, κατά την περίοδο 
της κατοχής μεταφέρθηκε σ’ αυτό το Γυμνάσιο Γιαννιτσών, και το 1979 
κατεδαφίστηκε ως ερείπιο7.

Η βουλγαρική προπαγάνδα ίδρυσε σχολείο το 1900, και το 1908 την εκ
κλησία Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι Βούλγαροι στόχο τους είχαν τους σλαβό
φωνους τους οποίους προσπάθησαν να προσηλυτίσουν στη βουλγαρική Εξαρ
χία (σχισματική εκκλησία), χωρίς να το κατορθώσουν γιατί οι σλαβόφωνοι 
Έλληνες είχαν ελληνική συνείδηση. Οι Βούλγαροι, όταν είδαν ότι η προπα
γάνδα τους δεν αποδίδει, γιατί δεν είχαν λαϊκά ερείσματα, κατέφυγαν σε 
βίαια μέσα με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στον ένοπλο Μακεδονικό Αγώνα.

Μετά την απελευθέρωση των Γιαννιτσών στις 20.12.1912 οι σχισματικοί 
επανήλθαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πλην ελάχιστων, και η εκκλησία τους 
μετονομάστηκε σε εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι Έλλη
νες των Γιαννιτσών και ο ελληνικός στρατός έκλεισαν την ουνιτική εκκλησία 
και το ουνιτικό σχολείο, γιατί σ’ αυτά γινόταν χρήση της βουλγαρικής γλώσ
σας και ήταν εστία προπαγάνδας.

Τα Γενιτσά μετονομάστηκαν σε Γιαννιτσά στις 2 Μαρτίου 1926, ΦΕΚ 97.
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6. Τιμοθεάόης, Η Παιδεία, ό.π., σ. 300.
7. Τιμοθεάόης, Η Ovvia, ό.π.
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B. Γεωργίου Τσορμπατζόγλου έκθεσις Διαμέρισμα Γενιτσών αριθ. 10/21.5.
1904 (3.6.1904)

Λεν κατωρθώθη είσέτι νά όμονοήσωσιν τά δυο έρίζοντα προς αλληλα 
κόμματα περί της έκλεκτέας τοποθεσίας προς άνέγερσιν τής σχολής, υπέρ ής 
ύπεσχέθη λίαν έπικαίρως το Β. Γ. Προξενείον νά χορηγήση γενναίαν χρη
ματικήν συνδρομήν8 9.

Ό ηγέτης τοϋ ενός εκ των δυο κομμάτων Χρήστος Χατζηδημητρίου άξιοι 
νά άνεγερθή ή περί ής πρόκειται άστική Σχολή επί στενού οικοπέδου τής 
Κοινότητος κειμένου κατέναντι τής οικίας του, λόγω τοϋ ότι ή συνοικία του 
κέκτηται πλείω δικαιώματα των νεωτέρων τριών άλλων συνοικιών ώς πα- 
λαιοτέρα καί ώς πλείονας ϋποστάσα άνέκαθεν θυσίας υπέρ τής δημοσίας 
έκπαιδενσεως. Τό έτερον κόμμα τό καί ισχυρότεροι' καί πολυαριθμότερον, 
περιλαμβάνον εν έαυτφ καί τούς όλιγί'στους εγγραμμάτους, οπωσδήποτε τοϋ 
τόπου πολίτας άποδίδει τήν άξίωσιν ταύτην τοϋ Χατηδημητρίου εις μωράν 
ματαιοδοξίαν του καί υποδεικνύει μετά φανατικής επιμονής ώς μόνην κα
τάλληλον τοποθεσίαν προς άνέγερσιν τής εν λόγω σχολής, έτερον οίκόπεδον 
τής Κοινότητος κείμενον εν περιβλέπτω κέντρα) εξ ίσου σχεδόν άπέχοντα 
πασών των ελληνικών συνοικιών, ισχυρίζεται δέ ότι εκτός των τοπογραφικών 
πλεονεκτημάτων της ή τοποθεσία αΰτη έχει καί τά πλεονεκτήματα ότι είναι 
πολλώ εύρυτέρα τής πρώτης, ότι εν αϋτφ υπάρχει άφθονον πόσιμον ϋδωρ 
κατ ' άντίθεσιν τής τελείας άνυδρότητος τής πρώτης καί ότι επί πλέον κειται 
άπέναντι τής όράσεως ύψουμένης εν τφ Κέντρο) εκείνα) μεγαλοπρεπούς Σχο
λής των ολίγων Σχισματικών Γενιτσών, ήν προώρισται σύν τοΐς άλλοις νά 
επισκιάση έθνοφελέστατα τό μελλόδμητον έκπαιδευτήριον ημών.

Είναι βεβαίως εύκταΐον νά θεραπευθή ή εν λόγω εθνική άνάγκη, άνευ 
μείζονος εκρήξεως των δεσμευσάντων μέχρι τοϋδε τάς χείρας ήμών κοινο
τικών παθών, ô δέ νέος Μητροπολίτης ΒοδενώΦ, εις τήν έκκλησιαστικήν

8. Ο αγώνας γινόταν κυρίως σε εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό επίπεδο, και γι’ αυτό ο Γ. 
Τσορμπατζόγλου αρχίζει την έκθεσή του για τα Γενιτσά με έμφαση στο θέμα ανέγερσης του νέου 
σχολείου, επισημαίνοντας ότι «πολύς προς τα ελληνικά γράμματα οργασμός της πόλεως». 
Όμως για τη θέση στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί το νέο σχολείο Γενιτσών ερίζουν οι δύο με
ρίδες των προκρίτων, με τον Χρηστό Χατζηδημητρίου αρχηγό της μιας μερίδας, και τον ιατρό 
Ιωάννη Βλάχο της άλλης. Ο Χρήστος Χατζηδημητρίου, ο σημαντικότερος εθνικός παράγων των 
Γενιτσών, ήταν έμπορος, διετέλεσε επί σειρά ετών δημογέρων και εφοροεπίτροπος των σχο
λείων, δολοφονήθηκε από τους Βουλγάρους στις 17.7.1905. Ο ιατρός I. Βλάχος καταγόταν από 
την Κορυτσά, εγκαταστάθηκε στα Γενιτσά το 1902, και παράλληλα με την άσκηση της ιατρικής 
αναπτύσσει και μεγάλη κοινωνική και εθνική δράση. Βιογραφικά σημειώματα του X. Χατζηδη
μητρίου στο βιβλίο μου Η Παιδεία, ό.π., και του I. Βλάχου στην ανακοίνωσή μου «Οι ιατροί των 
Γενιτσών», ΙΖ' Συνέδριο της Ε.Ι.Ε. 31.5.-2.6.Ι996, Α.Π.Θ.

9. Ο Μητροπολίτης Βοδενών Στέφανος Δανιηλίδης (από 29.1.1904 έως 13.5.1910), την 
άφιξη του οποίου αναφέρει ο Πρόξενος Ευγ. Ευγενιάδης σε επιστολή του προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών στις 20.3.1904, με ευμενή σχόλια, στη δραματική επιστολή του προς τον Οικου
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δικαιοδοσίαν τον οποίου υπάγονται τά Γενιτσά καί τον οποίον κατέστησα 
ένήμερον όλων των λεπτομερειών τής κοινοτικής αυτόθι άναρχίας τής όφει- 
λομένης εις άσύγγνωστον ολιγωρίαν των προκατόχων τον καί Ιδίως την 
παντελή ελλειψιν Κανονισμού Κοινοτικού, ελπίζω ότι θέλει κατορθώσει κατά 
τήν προσεχή αύτόσε μετάβασίν τον νά κανονήση συν τοίς άλλοις είρηνικώς 
καί το φλέγον ζήτημα τής Σχολής.

Ή Εθνική ζημία ή προκύιρασα εκ τής επ’ αόριστον άχρηστίας τής σκο- 
πιμωτάτης ημών δωρεάς τών 600 λιρών καίπερ άρνητική, εσται πάντως πολύ 
ύπερτέρα οίασδήποτε ένοχλήσεως δυναμένης νά πηγάση οίασδήποτε συγκρού- 
σεως τών δύο κομμάτων επί τού προκειμένον. Τήν ανωτέρω μεγάλην ζημίαν 
αποκαλώ αρνητικήν, μόνον διά τόν λόγον ότι έγγυάται μέν υπέρ άκεραιό- 
τητος τού καθεστώτος, καί άνεν τής νέας Αστικής Σχολής, ô πολύς προς τά 
ελληνικά γράμματα οργασμός τής πόλεως, δστις παρά πάσας, ως προεΐπον, 
τάς δυσχερίας τής συγκοινωνίας, καί παρά πάσαν τήν οικονομικήν δυσπρα
γίαν τον τόπου άνεβίβασεν βαθμιαίως εις 650 τόν ολικόν άριθμόν τών μαθη- 
τενομένων, άλλ’ ούχ’ ήττον ή άνεπάρκεια τού χώρον καί ή άκαταλληλότης 
τής θέσεως τών σημερινών εκπαιδευτηρίων άρρένων καί θηλέων άποστερεί 
ημάς διπλάσιων καρπών οϋς μέλλει κατά τήν γενικήν πεποίθησιν νά εξα
σφάλιση ή μελετωμένη μεταρρύθμισις.

Τό ίσχνρότερον τών δύο κομμάτων διευθύνονσιν οί πρόκριτοι: Ί. Κ. Βλά
χος Ιατρός, Πέτρος Γκοτσαμάνης, Έμ. Ζωγράφος, Αθανάσιος Ε. Οικονό
μου, Δημήτριος Γκοτζαμάνης, Χρήστος Δασκάλου, Γρηγόριος Δασκάλου, 
Χατζή Τρύφων Οικονόμου, Πέτρος Δοβαντζής, Τρύφων Δοβαντζής, Αημή- 
τριος Νικολάου, Χρήστος Γκάλτσης, ’Ιωάννης Σαμιώτης, Διονύσιος Στάμου, 
'Αντώνιος Παπα Σταύρου, "Αθανάσιος Αεπίδας καί Γεώργιος Χατζή Γεωρ
γίου. Εκ τούτων οί τέσσαρες τυγχάνουσι Δημογέροντες.

Τό έτερον κόμμα διευθύνονσιν ό εκ τών προκρίτων Χρήστος Χατζή 
Δημητρίου, ό γαμβρός αυτού Χρήστος Μπόσκος καί ό ίδιοτελής Έφορο
ταμίας τής Κοινότητος Γεώργιος Δοϊτσίνης. Εκ τούτων οί δύο πρώτοι τυγχά
νουσι Δημογέροντες.

Είναι άξιοπαρατήρητον ότι ή πόλις Γενιτσών καίπερ εγγύς σχετικώς τής 
Θεσσαλονίκης καί ολόκληρος σχεδόν Ελληνική άκραιφνής κατά τε τό φρόνη
μα καί τήν όλην μορφήν άριθμεί όλιγίστους πολίτας όμιλούντας τήν καθα
ρεύουσαν δημώδη μετά τής αυτής εύχερείας, μεθ ’ ής καί τό Μακεδονικόν ίδί-

μενικό Πατριάρχη στις 15.9.1904, γράφει μεταξύ άλλων: ...Οί λησταντάρται (Κομιτατζήδες) 
άμείλικτον διωγμόν έκίνησαν εναντίον τών Χριστιανών τής επαρχίας μου καί τών τριών 
τμημάτων (Βοδενών, Γενιτσών, Γουμενίσσης), έλευθερως καί άνενοχλήτως πλέον δίκην λύκων 
καθ’ ομάδας περιέρχονται τά χωρία καί έξαναγκάζουσι τούς χωρικούς δι’ άπειλών, οικισμών, 
δολοφονιών καί λοιπών φρικαλεοτήτων νά εδιώξωσι τούς διδασκάλους καί ιερείς των καί νά 
άσπασθώσι τό Σχίσμα... (βλ. σημ. 6, 7).
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ωμα, εξαιρέσει τής νεολαίας, ήτις έχει μαθητεύσει από δέκα περίπου ετών. 
Τούτο μετ’ άλλων άλλαχοϋ παρατηρήσεών μου μ ’ έπεισεν ότι πάσα σχεδόν ή 
μέχρι προ ολίγων ετών γενομένη εν Μακεδονία Εκπαιδευτική έργασία κατα
νάλωσε μάτην τον διαρρεύσαντα πολύτιμον χρόνον. Ή σκληρά αΰτη άποτυ- 
χία φαίνεται ότι προέκυφεν κυρίως τό μέν εκ τής κακής, κατά τά άλλοτε έπι- 
κρατήσαντα συστήματα διαχειρίσεως τού έθνικοϋ χρήματος υπό των Προκρί
των καί των ήμετέρων !Αρχιερέων, τό δέ εκ τής μεγάλης τέως πενιχρότητος 
τού σχετικού προϋπολογισμού. Τό μόνον παρήγορον είναι ότι ήδη ή χέρσος γή 
προσκτάται όλονέν öxpiv κήπου καί ότι έχει άρδευθή άπό τοϋδε μετ’ αφθονίας 
άναλόγου προς τήν γονιμότητα αυτού είναι άδύνατον τό μέλλον νά άποζημι- 
ώση έγκαίρως τό έθνος διά τάς ανυπολογίστους απώλειας τού παρελθόντος.

Μία εκ τών μάλλον έπειγόντως δεομένων θεραπείας αναγκών τής πό- 
λεως Γενιτσών είναι καί ό διορισμός αυτόθι έκλεκτοϋ 'Αρχιερατικού Επι
τρόπου10, δυναμένου νά άντιπροσωπεύει άξιοπρεπώς τήν ήμετέραν κοινότητα 
παρά τή έγχωρίω Διοικήσει, ώς μέλος, κατά τά είωθότα, τού Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής καί νά μεριμνά τελεσφόρους περί τής πνευματικής καί 
ηθικής προόδου τού τόπου. Έν πάση περιπτώσει νομίζω πλέον άναγκαίαν 
τήν άμεσον άπόλυσιν τού νυν παντελώς άπαιδεύτου καί άναξιοπρεπούς 
!Αρχιερατικού Επιτρόπου, τόν όποιον, ώς έσχον τήν τιμήν ν' άφηγηθώ, έν τή 
περί Βοδενών έκθέσει μου άπό 12 τρέχοντος ύπ’ άριθ. 6 έχει διορίσει ό 
θεοφιλέστατος Ίλαρίων χάριν σκοπών ιδιοτελών.

Σύν τοίς άλλοις νομίζω ότι υπέρ τής αμέσου άντικαταστάσεως παρο
μοίων πνευματικών αρχηγών συνηγορεί καί ή βέβαιό της ότι δέν θά είναι 
μικρά ή ζημία, ήν δύναται νά προξενήση εις τό γόητρον καί τά δίκαια τού 
έθνους ή μετά τών τοιούτων προσεχής συνάφεια τών στρατιωτικών καί πο
λιτικών άντιπροσώπων τής Ευρώπης. Περί τής καταστάσεως τού νΰν Αρχιε
ρατικού Επιτρόπου Γενιτσών προκειμένου αρκεί νά σημειώσω, δτι έν συνε
δρία έπισήμω τού Διοικητικού Συμβουλίου καθ’ ήν όλίγισται δειλαί παρατη
ρήσεις του έθεωρήθησαν υπό τού παρακαθημένου συ^ιπαρέδρου Ίεροδικαστοϋ

10. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ ' προς αντιμετώπιση της εντεινόμενης βουλγα
ρικής προπαγάνδας, άλλαξε όλους τους γηραιούς Μητροπολίτες με νεαρούς δραστήριους και 
μορφωμένους Μητροπολίτες. Σε πολλές Μητροπόλεις και μεγάλες Κοινότητες διόρισε επίσης 
μορφωμένους και δραστήριους Αρχιμανδρίτες-Αρχιερατικούς Επιτρόπους (Γενιτσά, Κιλκίς, 
Λαγκαδάς κ.ά.). Από επιστολή του αριθ. πρωτ. 2676/20.5.1905 προς τον Υπουργό Εξωτερικών, 
και επιστολή του Προξένου Λ. Κορόμηλά αριθ. πρωτ. 175/6.6.1905 επίσης προς τον Υπουργό 
Εξωτερικών βλέπουμε ότι προτείνεται και διορίζεται Αρχιερατικός Επίτροπος Γενιτσών ο Αρ
χιμανδρίτης Μελέτιος Κοτρόζος από την Κοινότητα του ακρωτηρίου Καφηρεύς Εύβοιας. 
Υπήρξε πολύ δραστήριος, όπως προκύπτει και από την εκτενή ανέκδοτη εισέτι αλληλογραφία 
του, πολύτιμη πηγή πληροφοριών, στην οποία χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Καφηρεύς. Παρέ- 
μεινε στα Γενιτσά από τον Ιούλιο 1905 έως τον Νοέμβριο 1906, οπότε μετετέθη και ανέλαβε διευ
θυντής των σχολείων Στρώμνιτσας (βλ. σημ. 5, 6).
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(Kaôfj) Γενιτσών τολμηραί καί μωραί, ήνέχθη εκ μέρους αυτόν μετ’ άξιοθρη- 
νήτου άγαθότητος τήν εξής πρωτότυπον άντιπαρατήρησιν, «Μή φλυάρει Πα
πά διότι θά σέ δείρω».

Πολλάς υπηρεσίας εθνικός δύναται νά προσενέγκη καί ό άνωτέρω μνη
μονευθείς Ιατρός εκ Κορυτσάς κ. Ί. Βλάχος διά τον πατριωτισμού τον, τής 
νοημοσύνης του καί τοΰ επαγγέλματος του, εάν εϋαρεστηθή να έγκρίνη ή Ύ. 
Έξοχότης τήν περί μισθών Ιατρών, ώς εθνικήν αποστολήν πρότασίν μου τήν 
ύποβληθεΐσαν διά τής πρώτης περί Γενιτσών έκθέσεώς μου.

Αί ορθόδοξοι Έλληνικαί οίκίαι εν τή πόλει Γενιτσών άνέρχονται εις 850 
περίπου (υπομιμνήσκω ότι έκάστη οικία εν Μακεδονίμ υπολογίζεται ώς κα- 
τοικουμένη κατά μέσον όρον υπό δύο οικογενειών ήτοι υπό δέκα τουλάχιστον 
ψυχών). Αί Τουρκικαί οίκίαι 1000-1100 περίπου. Αί οίκίαι τών Σχισματικών 
αναβιβάζονται μεν υπό τών ιδίων, λόγω, εις 200, αλλά φαίνεται ότι αί πράγ
ματι καί νόμω υπαγόμενοι εις τήν Εξαρχίαν ουδέ εις 50 άνέρχονταιη.

Αί συνήθεις εν παρομοίοις σημείοις τής χώρας διακυμάνσεις τού αισθή
ματος καί τής πολιτείας τών Σχισματικών, περί ής ποιούμαι διά μακρών 
μνείαν εν ταϊς προλαβούσαις άναφοραϊς μου, δέν έπιτρέπουσι καί εν Γενι- 
τσοϊς ασφαλή εξακρίβωσιν τοΰ άληθοΰς άριθμοϋ τών Σχισματικών. Ό άνωτέ
ρω όμως υπολογισμός μου προκύπτει βέβαιος εκ τού άκολούθου άξιοσημειώ- 
του γεγονότος: Συμφώνως προς μίαν τών τελευταίων ώς γνωστόν τή Ύ. Έ- 
ξοχότητι παραχωρήσεων τής Τουρκίας προς τήν Βουλγαρίαν, ήτοι τήν ύπό- 
σχεσιν αύτής περί έπιεικεστέρας καί γένικωτέρας ερμηνείας καί εφαρμογής 
τού άρθ. 5 τού Κανονισμού περί Βιλαγιετίων καί τού άρθ. 54 τού Νόμου περί 
'Οργανισμού τών Βιλαγιετίων υπέρ τών Σχισματικών εν Μακεδονία, ό Ύ/δι- 
οικητής Γενιτσών έχει επιτρέψει τή αυτόθι Σχισματική Κοινότητι νά έκλέξη 
ίδιον Μουχτάρην καί γεροντικούς παρέδρους υπό τόν όρον νά απόδειξη προ
ηγουμένως κατά τά άνωτέρω άρθρα τήν ϋπαρξιν εντός τής πόλεως 50 τουλά
χιστον σχισματικών οικιών, προς τόν σκοπόν δέ τούτον έπέδωκε τή Κοινότητι 
ταύτη προς υπογραφήν έντυπον δήλωσιν, ής εθεώρησα νά λάβω ιδιαιτέρως 
καί υποβάλω συνημμένως ώδε άντίγραφον καί μετάφρασιν. Αλλά καθ’ ά μοι 
έβεβαίωσεν αύτός οΰτος ό Ύ/διοικητής Γενιτσών, οί αυτόθι σχισματικοί Ιε
ρείς καί άλλα όργανα τής Εξαρχίας, ενώ από ενός ολοκλήρου μηνάς ήγωνί- 
ζοντο διά παντός μέσου νά παραστήσωσιν ώς αληθή τόν φαντασιώδη άριθ- 11

11. Η όξύτης και ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων ήταν τόσο με
γάλος για την κατοχή της Μακεδονίας, ώστε και η στατιστική έγινε όργανο εθνικής προπαγάν
δας από τους Βουλγάρους. Έτσι η ψευδέστατη και πιο γνωστή στατιστική του D. Μ. Brancoli' 
του 1905 αναφέρει ότι στα Γενιτσά υπάρχουν 2.900 Εξαρχικοί, 2.800 ελληνίζοντες, 240 σερβίζο- 
ντες, 320 Βούλγαροι καθολικοί, 80 προτεστάντες και όλους μαζί τους ονομάζει Βουλγάρους, 
ενώ Έλληνες σημειώνει υπάρχουν μόνον πέντε. Όλες οι στατιστικές της περιόδου 1900-1912, ελ
ληνικές, βουλγαρικές, ιταλικές κ.ά. για τα Γενιτσά αναφέρονται λεπτομερώς στο βιβλίο μου, Η 
Παιδεία, ό.π.
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μόν, εις δν άνεβίβαζον διά φωνασκιών τάς σχισματικός οικίας των Γενι- 
τσών, επί τέλους εις των ανωτέρω Ιερέων, ό Παπα Γκώνος ήναγκάσθη νά ύ- 
ποβιβάση εις 58 μόνον αύτάς, εκ δε των ληξιαρχικών βιβλίων δέν προέκνψεν 
έπισήμως ή ότι μόνον 13 οίκογένειαι σημειοννται εν αντοΐς ώς Βουλγαρικοί 
πράγματι δέ βεβαιοϋται καί άλλοθεν ότι μόνον αί 13 αϋται οίκογένειαι, αΐτι- 
νες άλλωστε είναι έπήλυδες εκ Βορρά, είναι αί μόναι φανατικώς βουλγαρί- 
ζουσαι. Αί λοιπαί 35-45 οίκογένειαι, φαινομενικώς μόνον καί προσκαίρως 
βουλγαρίζουσαι άφήκαν μέχρι σήμερον άναλλοίωτον τήν εν τοίς άνωτέρφ βι- 
βλίοις εγγραφήν των ώς ορθοδόξων «ρούμ» μετά τής προφανούς προθέσεως 
νά έπανέλθωσιν εύκολότερον, κατά τον ενδόμυχον πάντοτε πόθον των, εις 
τούς κόλπους τής φυσικής μητρός των, άμα ώς έκλείπωσι τά αίτια τής άπο- 
πλανήσεώς των, τά παρεμφερή προς τά εν τή πρώτη εκθέσει μου μνη
μονευόμενοι'2.

Τό εύχάριστον τούτο φαινόμενον παρατηρείται καί εν ταίς πλείσταις τών 
ολίγων άλλων Κοινοτήτων τής Ανατολικής Μακεδονίας εν αΐς ή Βουλγαρική 
Προπαγάνδα (δημιούργησε παρόμοια χάσματα κατά τήν τελευταίαν 4ην πε
ρίοδον τής εν Μακεδονία δράσεώς της, τήν άρχομένην από τού τελευταίου 
Ελληνοτουρκικού πολέμου, ώς ήρξατο ή 3η περίοδος τής Πανσλαυϊστικής 
κατά τού Ελληνισμού εν Μακεδονία εφόδου άπό τού Πραξικοπήματος τής 
ανατολικής Ρωμυλίας, ή 23η άπό τού τελευταίου Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου 
καί ή 1η άπό τής άνακηρύξεως κυρίως τού Σχίσματος. °Όπως ποτ’ άν ή όλη, 
ώς άνωτέρω, περίπτωσις υπενθυμίζει τήν σπουδαιότητα άμφοτέρων τών τε
λευταίων καινοτομιών τής Τουρκικής κυβερνήσεως, διά τού νέου συστήματος 
τής εκλογής τών Σχισματικών Μουχτάρηδων καί τού νέου θεσμού τής εν τοΐς 
ληξιαρχικοΐς βιβλίοις σημειώσεως τών Χριστιανικών εθνικοτήτων διά τής λέ- 
ξεως «Χριστιάν». "Οτι άμφοτέρας τάς καινοτομίας ταύτας ύπηγόρευσαν 
κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην άνθελληνικοί υπολογισμοί, προκύπτει εκ τής 
σκέφεως ότι εκ τής αλληλουχίας τών δύο τούτων καινοτομιών δύναται ή 
Βουλγαρία, υπό ευνοϊκός τινας πολιτικός συνθήκας νά άρυσθή πολλω 
πλείους ή ημείς ώφελείας. Οϋτω (έκτος τού νέου ήδη κέρδους οπερ πορίζεται 
εκ τής καταργήσεως τών δυσχερειών εις άς προσέκρουεν άλλοτε ή εκλογή σχι
σματικών Μουχτάρηδων εν μικταϊς Κοινότησι) δέν είναι άδύνατον πλέον εις 
τά όργανα αυτής νά πείθωσιν ενα φίλον Ύ/διοικητήν Γενιτσών περί ύπάρ- 
ξεως εκατόν άνυπάρκτων οικογενειών σχισματικών άντί 13 προς τόν διπλοϋν 12

12. Ο Γ. Τσορμπατζόγλου διαπιστώνει τελικά ότι στα Γενιτσά το 1904 βουλγαρικές οικο
γένειες είναι μόνον 13, οι οποίες είναι επήλυδες εκ Βορρά. Οι λοιπές 35-45 οικογένειες φαινομε
νικά και πρόσκαιρα βουλγαρίζουν, και γι’ αυτό στα ληξιαρχικά βιβλία της πόλης συνεχίζουν 
να είναι εγγεγραμμένοι ως «ρουμ», και οι οποίοι μετά την απελευθέρωση των Γενιτσών το 1912 
επανήλθαν στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, οι δε λίγοι Βούλγαροι αναχώρησαν για τη Βουλ
γαρία (βλ. σημ. 5, 6, 7).
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σκοπόν: άφ ’ ενός μέν τής ένισχύσεως καί διατηρήσεως τής πραγματικής πε
λατείας τής διά των επιζήλων κατά τά μέρη ταϋτα Μονχταρικών άξιωμάτων, 
άφ’ ετέρου δε τής έξογκώσεως των εν τή χώρα δυνάμεώς της εις τά δμματα 
Τρίτων.

Ή έκ μόνης τής έτέρας ληξιαρχικής καινοτομίας ωφέλεια των Βουλ
γάρων δεν είναι εξ ίσου θετική άλλά δύναται, νομίζω, καί άρνητικώς νά 
άποβή εξ ίσου σπουδαία άναλόγως τής μειώσεως ήν ενδέχεται νά ύποστή διά 
τής νέας σνγχύσεως τό επίσημον κύρος, όπερ προσέδιδε μέχρι τοϋδε εις τούς 
τίτλους τής αριθμητικής δυνάμεώς τού Ελληνισμού εν τή χώρα ή επίσημος 
αυτής άναγνώρισις εν τοις ληξιαρχικοίς βιβλίοις τού Κράτους.

Καί κατά μέν τού πρώτου κινδύνου, εφ’ όσον άποβαίνει άδύνατος ή ρι
ζική θεραπεία τής Έλληνοφοβίας καί τής διαιρομανίας τής Ύ. Πύλης, λαμ
βάνω τήν τιμήν νά προτείνω ώς χρησιμώτατον καί άνεπίδεκτον ίσως εκ μέ
ρους τής άντιρρήσεως τό μέτρον τής έξελέγξεως τών Βουλγαρικών άρχαιρε- 
σιών άπό κοινού μετά τών άντιπροσώπων τής ήμετέρας Εκκλησίας.

Κατά δε τού ετέρου κινδύνου τού έκ τής ληξιαρχικής καινοτομίας, εν σχέ- 
σει προς τάς πιθανός βάσεις τής τελικής λύσεως τού Μακεδονικού προβλή
ματος καί προς τούς ποικίλους σκοπούς τής άρξαμένης ήδη επί τόπου προ
καταρκτικής μελέτης τών εκτάκτων άντιπροσώπων τής Ευρώπης, νομίζω 
επίκαιρον καί ούχί άλυσιτελή τήν λήψιν έκ μέρους τής Β. Κυβερνήσεως καί 
τής Μ. Εκκλησίας οικογενειακών τινων μέτρων δυναμένων νά συντελέσωσιν 
εις τήν περισυλλογήν, τήν παγίωσιν καί τήν εμφανή άνάδειξιν τών ήμετέρων 
δυνάμεων εν τή χώρα.

Τά μάλλον επείγοντα τών τοιούτων μέτρων θεωρώ τήν περιήγησιν παντα- 
χοϋ καταλλήλων διά τήν παρούσαν περίστασιν κατηχητών προπορευομένων 
τών Ευρωπαίων άπεσταλμένων καί τόν καταρτισμόν ιδιαιτέρου καί ομοιο
μόρφου ληξιαρχικού συστήματος υπό τών ήμετέρων Μητροπόλεων εξασφα- 
λίζοντος λεπτομερή κατ’ όνομα άπογραφήν όλου τού ’Ορθοδόξου Ελληνι
σμού εν Μακεδονία.

Εν προλαβούσαις άναφοραΐς μου ελαβον τήν τιμήν νά είκονίσω εν μέρει 
τά χαίνοντα εν τώ τόπω κολοσσιαία χάσματα υπό τήν εποψιν τής εθνικής καί 
θρησκευτικής κατηχήσεώς του'3. Περί άναλόγων έλλείφεων τής ληξιαρχικής 13

13. Γράφοντας ο Γ. Τσορμπατζόγλου «τα ορθόδοξα χωρία» εννοεί τα Πατριαρχικά ή ελλη
νικά χωριά, γιατί μετά την κήρυξη το 1872 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως της «Βουλγαρικής Εξαρχίας» ως σχισματικής εκκλησίας, οι Εξαρχικοί ή Σχισματικοί δεν 
θεωρούνταν πλέον ορθόδοξοι. Βλ. Τιμοθεάδης, Η Ovvia, ό.π. Ο Γ. Τσορμπατζόγλου θεωρεί στα 
επείγοντα μέτρα και την περιήγηση πανταχού από καταλλήλους «κατηχητάς» για την εθνική 
και θρησκευτική κατήχηση ιδιαίτερα των χωριών. Ο Γ. Τσορμπατζόγλου από τον Μάρτιο έως 
τον Σεπτέμβριο του 1907 διετέλεσε Πρόξενος Αδριανουπόλεως, και καθώς είχε ενταθεί το 1906- 
1907 η βουλγαρική δράση στη Θράκη, είχε προτείνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να διορίσει 
κατηχητές μορφωμένους και ικανούς, οι οποίοι αν έφεραν και το ιερατικό σχήμα θα ήταν κα
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καί στατιστικής υπηρεσίας των ήμετέρων Μητροπόλεων θά ήρκει νά σημειώ
σω περί Γενιτσών προκειμένου, ότι ό αυτόθι ήμέτερος ’Αρχιερατικός Επίτρο
πος έρωτηθείς επ’ εσχάτων εν έπισήμω συνεδρία) υπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου εις πόσα ανέρχονται τα ορθόδοξα χωρία τής διοικητικής περιφέρειας 
Γενιτσών, κατεβίβασε, εις άπάντησιν, αυτά άπό 51 εις 35. Τοιαύτας απαν
τήσεις θά δώσωσι τοιοΰτοι πνευματικοί άρχηγοί υπό τάς σημερινός περιστά
σεις καί προς τούς Ευρωπαίους αντιπροσώπους οιτινες μετ’ ολίγον θά 
άπευθύνωσιν εις αυτούς ερωτήσεις παρόμοιας.

Εντός των Γενιτσών ούδεμία ξένη Προπαγάνδα εκτός τής Βουλγαρικής 
κατώρθωσε νά ριζοβολήση. Ή μόνη ήτις θέλει είσέτι νά ζή εκεί ψυχορραγούσα 
είναι ή Ούνιτική άριθμοϋσα 15 μόλις άγνιόπαιδας εντός έτοιμορρόπου τρώ
γλης, ήν άποκαλεί σχολείον,4. Αί άνταρτικαί συμμορίαι άπό δύο όλων ετών 
ούδεμίαν απολύτως ήσκησαν πίεσιν κατά τού Ελληνισμού, ούδένα εκακο- 14

λύτερα, γιατί θα ενέπνεαν μεγαλύτερο σεβασμό και δεν θα ελέγχονταν τόσο αυστηρά οι κινήσεις 
των από τις τουρκικές αρχές (ανακοίνωσή μου: «Διδασκαλική Αδελφότης Αδριανουπόλεως 
1896», Κ ' Συνέδριο Ε.Ι.Ε. 28.5.1999, Α.Π.Θ.). Οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι Ρωσίας, Αυστρίας, 
με το «Σχέδιο Μυρστέγ» για μεταρρυθμίσεις τον Οκτώβριο 1903, που περιοδέυσαν στη Μακεδο
νία, είχαν ανθελληνική στάση, λόγω της φιλοβουλγαρικής πολιτικής της Ρωσίας και των συμ
φερόντων των υπόλοιπων κρατών, γεγονός που ανησυχούσε τον Τσορμπατζόγλου (βλ. Τσάμης, 
ό.π.).

14. Γεώργιος Χατζηκυριάκου, Σκέψεις καί εντυπώσεις εκ της περιοδείας, άνά τήν Μακε
δονίαν (1905-1906), Κεφ. Β ' Γενιτσά - Απόστολοι (Πέλλα), Θεσσαλονίκη 21962. Ο Γ. Τσορμπα
τζόγλου περιγράφει την επικρατούσα κατάσταση στο διαμέρισμα (Καζά) Γενιτσών το 1904. 
Όταν όμως την άνοιξη του 1905 αρχίζει η ελληνική ένοπλη αντεπίθεση με τα υπό Έλληνες 
αξιωματικούς μικρά αντάρτικά σώματα από την ελεύθερη Ελλάδα, που άρχισαν να φθάνουν 
στον Βάλτο Γενιτσών (μία από τις κύριες εστίες του Μακεδονικού Αγώνα) και ενισχύθηκε η ελ
ληνική παρουσία στην περιοχή, ανεθάρρησε το ελληνικό στοιχείο, γιατί μέχρι τότε οι Κομιτα
τζήδες δρούσαν σχεδόν ανενόχλητοι. Ιδού πώς περιγράφει τη νέα κατάσταση ο Γυμνασιάρχης 
και Επιθεωρητής σχολείων Γεώργιος Χατζηκυριακού που επισκέπτεται τα Γενιτσά τον Ιούλιο 
1905, για να παραστεί και να μιλήσει στην κηδεία του δολοφονηθέντος από τους Βουλγάρους 
εμπόρου προκρίτου Γενιτσών Χρήστου Χατζηόημητρίου: Έν ΓενιτσοΙς πλείονες της μίας προ- 
παγάνδαι εργάζονται μετ’ άκαθέκτον ορμής, iva άγρεύσωσιν εις τά δίκτυα αύτών οπαδούς. Ή 
τον βουλγαρικού σχίσματος πρωτεύει εν λυσσώδει επιθέσει της κατά τής ήμετέρας κοινότητος, 
κατερχομένη εις τά ποταπότερα μέσα, των βανδαλισμών καί τής δολοφονίας. Έν μέση όδφ έδο- 
λοφόνησε κατά θηριώδη τρόπον τούς κορυφαίους τής ήμετέρας κοινότητος καί προκρίτους τής 
πόλεως, iva έμπνεύση φόβον καί τρόμον εις τούς λοιπούς καί πιέση καί διαστρέψη τάς συνειδή
σεις. ’Αλλά καί ή Βουλγαροκαθολική προπαγάνδα, ή ή των Ουνιτών, δέν παύει τάς ένεργείας της 
χαίρουσα όταν καί ενα μόνον προσήλυτον προσθέση δαπανώσα χρυσών τού Παπικού κλήρου. 
Επινεύει δέ καί έπευλογεί αυτή καί τάς δολοφονικός ένεργείας τών Σχισματικών σύμμαχος 
εκείνων οΰσα... Για τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι Σχισματικοί και οι Ουνίτες ιδού τι 
γράφει, μεταξύ άλλων, επιστολή των Εφοροδημογερόντων Γενιτσών, προς τον Παναγιώτατο 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στις 10.10.1904: Παναγιώτατε, οί βαθυσεβάστως υποφαινόμενοι... 
σπεύδομεν διά τής παρούσης ταπεινής ημών αναφοράς προηγουμένως μέν νά άπονείμωμεν τήν 
βαθείαν ευγνωμοσύνην μας επί τή προνοίμ, ήν εύαρεστήθητε νά λάβητε προς αποστολήν τοΰ νέου 
Διευθυντοϋ τών σχολείων μας καί τού λοιπού προσωπικού, είτε δέ νά γνωστοποιήσωμεν ύμίν, ότι 
οί Σχισματικοί καί οί Ούνίται, οί ώς σκόλωπες δοθέντες ταΐς σαρξίν ημών, ϊνα κολαφίζωσιν 
ημάς, επί πάσης κοινοτικής περιστάσεως έπιζητοϋντες νά έπωφεληθώσι...
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ποίησαν καί ούδεμίαν προσήνεγκον ονδ ’ έπειράθησαν ποτέ νά προσενέγκωσιν 
εις την Βουλγαρικήν Εξαρχίαν υπηρεσίαν. Περιττόν νά υποδείξω τά αίτια 
τής εξαίρετου ταύτης καταστάσεως έν Γενιτσοίς κατόπιν των σχετικών παρα
τηρήσεων, ας εσχον τήν τιμήν νά εκθέσω διά μακρών έν τή πρώτη περί Βο- 
δενών εκθέσει μου. Ή αυτή κατάστασις έπεκράτησε καί έν όλη τή διοικητική 
περιφερεία Γενιτσών, υπό τήν εποψιν τής πλήρους ελευθερίας καί ησυχίας, 
ής άπήλαυσαν ή Ελληνική Εκκλησία καί ή Ελληνική Παιδεία, ούχ’ ήττον δέ 
καί τό όλον ορθόδοξον πλήρωμα, εξαιρέσει ολίγων καί ώρισμένων σημείων 
έκ τών οποίων έν τοΐς μέν έπήλθον άλλο ιώσεις τ ου εκκλησιαστικοί> ή εκπαι
δευτικού καθεστώτος χρονολογούμενοι προ τής έκρήξεως τής άληθοϋς Μακε
δονικής έπαναστάσεως καί λαβουσαι χώραν υπό τήν επιρροήν τον γνησίου 
Βουλγαρικού Κομιτάτου, έν τοΐς δέ ένέσκηψαν αιματηροί άπλώς θύελλαι, αί 
όποΐαι δέν πρέπει κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην νά σχετίζωνται ποσώς 
προς τήν δράσιν καί τά όνειρα τού έκπνεύσαντος Κομιτάτου έκείνου15.

Οϋτω έν τή Ελληνική τέως έξ ολοκλήρου διοικητική περιφερεία Γενιτσών, 
ένώ τό βουλγαρικόν Κομιτάτον είχε κατορθώσει άπό τινων έτών μέχρι προ- 
πέρυσιν ν’ άποσπάση έκ περιτροπής άπό τής Μ. Εκκλησίας ή μάλλον έκ τών 
άστοργων άγκαλών τής Μητροπόλεως Βοδενών οκτώ όλων χωρία: Τά Τοσί-

15. Τα Γενιτσά, η πιο τουρκική πόλη της Μακεδονίας, με τα 2/3 του πληθυσμού Τούρκους, 
ήταν έδρα Τουρκικού Συντάγματος και ισχυρής αστυνομίας, και γι’ αυτό μέσα στην πόλη δεν 
μπορούσε να εκδηλωθεί επαναστατική κίνηση ούτε να προκαλέσουν τρομοκρατικές ενέργειες οι 
βουλγαρικές συμμορίες. Οι Κομιτατζήδες, μετά την αποτυχούσα βουλγαρική εξέγερση στο ελλη
νικότατο Κρούσοβο τον Ιούλιο 1903, την ψευτοεπανάσταση του Ήλιντεν, μεγάλο μέρος τους 
βρήκε καταφύγιο στον Βάλτο Γενιτσών, απ’ όπου εκ του ασφαλούς εξαπέλυαν επιθέσεις και 
τρομοκρατούσαν τα χωριά του διαμερίσματος Γενιτσών, καθώς δεν είχε ακόμη αρχίσει εναντίον 
τους ο συστηματικός ελληνικός ένοπλος αγώνας. Κι όσοι Έλληνες παράγοντες των χωριών δεν 
υποτάσσονταν το πλήρωναν συνήθως με τη ζωή τους (βλ. σημ. 3). Έτσι στη Γουμένισσα οι Κομι
τατζήδες απαγχόνισαν τον δάσκαλο Ιωάννη Πίτσουλα τον Νοέμβριο 1904, στο Πέτροβο (Αγιος 
Πέτρος) δολοφόνησαν τον ιερέα Παπαμανώλη στις 12 Δεκεμβρίου 1904, επειδή δεν προσεχώρησε 
στο Σχίσμα, ενώ οι δύο γιοι του σπούδαζαν δάσκαλοι στη Θεσσαλονίκη, και στα Γενιτσά 
δολοφόνησαν την Αικατερίνη Βαρελά παραμονή Χριστουγέννων 1904, γιατί δεν δέχθηκε κι αυτή 
να αποσύρει τα δυο παιδιά της, τον Μιχάλη και την Ελισάβετ, από το διδασκαλείο Θεσσα^ 
λονίκης, στο οποίο φοιτούσαν για να γίνουν δάσκαλοι. Επίσης στο χωριό Κρουσάρι (Αμπελιές) 
απείλησαν και κυνήγησαν τους Γιαννιτσιώτες δασκάλους Τραϊανό Χατζηδημητρίου και 
Δημήτριο Παπαδόπουλο και τους ανάγκασαν να επιστρέφουν στα Γενιτσά (βλ. σημ. 6). Όταν 
άρχισε η ένοπλη ελληνική αντεπίθεση τον Μάιο 1905 με κύρια εστία τον Βάλτο Γενιτσών και 
κλονίστηκε η κυριαρχία των Κομιτατζήδων στην περιοχή, προς τρομοκράτηση των Ελλήνων 
δολοφόνησαν μέσα στα Γενιτσά τους Προκρίτους Χρήστο Χατζηδημητρίου στις 17.7.1905 και 
τον Αθανάσιο Οικονόμου στις 30.6.1906, και απείλησαν τους Έλληνες προκρίτους της πόλης. 
Παράλληλα υποχώρησε η δραστηριότητα των Βουλγάρων ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τομέα. 
Έτσι ο Πρόξενος Λ. Κορομηλάς γράφει προς το Υπουργείο Εξωτερικών αριθ. πρωτ. 657/28.9. 
1905: Κύριε Υπουργέ, αχρι σήμερον ούδέν Βουλγαρικόν σχολεϊον ήνεώχθη έν τή κωμοπόλει 
Γενιτσών καί εις τά περίχωρα αύτής. Λέγεται ότι οί Βούλγαροι σκοπόν έχουσι νά ΰπεκδυθώσι έκ 
νέου τό πρόσχημα τον Ουνιτισμού άποστέλοντες τά τέκνα των εις τά τών Ουνιτών σχολεία (βλ. 
Τιμοθεάδης, Η Παιδεία, ό.π.).



370 t Τιμόθεος I. Τιμοθεάόης

λοβον (Στάθης) Γερακάρτσι (Γερακώνα), Λιτοβόϊ (Λεπτοκαρνά), Αλάρ (Αρ
χοντικό), Τσέκρι (Παραλίμνη), Γκούρμπεφτι (Αγροσυκιά), Ράμελ (Ραχώνα), 
Τούμπα, ή από ενός καί ήμίσεως περίπου έτους άντικαταστήσασα τό Κο- 
μιτάτον εκείνο Παντοδυναμία τής Μακεδονικής Έπαναστάσεως έφείσθη τής 
Εκκλησιαστικής καί Σχολικής ημών άκεραιότητος καί ησυχίας καί εκεί ετι 
όπου διέσπειρε τον πανικόν διά των αιματηρών βιαιοπραγιών του, ών έχω 
εξηγήσει εν ταίς άλλαις άναφοραΐς μου τα αληθή αίτια, ώς εν Γουμέντση, 
Κρίβα (Γρίβα), Μπάπιανη (Λάκκα), Βοεμίτση (Αξιούπολη) καί Τσερναρέκμ 
(Κάρπη) του διαμερίσματος Γενιτσών καί ώς εν άλλαις σποραδικοίς σημείοις 
άλλων διαμερισμάτων εκτός μικροσκοπικών καί ήτιολογημένων τινών εξαι
ρέσεων. Έκ τών προειρημένων οκτώ χωρίων, τό Τοσίλοβον, Γερακάρτσι, Λι- 
τοβόϊ, Αλάρ άπεσκίρτησαν, καθ’ ά βεβαιοϋται υπό τών είδότων, εντός δύο 
ετών άπό του 1900-1902 υπό τάς δύο συμμαχικός έπιρροάς τού Βουλγαρικού 
Κομιτάτου καί τής άργυρολογικής τυραννίας τού Θεοφιλεστάτου κ. Ίλαρίω- 
νος άναπληρωτοϋ τού τέως Μητροπολίτου Βοδενών κ. Νικοδήμου. Εις τήν 
προγενεστέραν άποσκίρτισιν τών άλλων βεβαιοϋται επίσης ότι δέν συνετέ- 
λεσεν όλιγώτερον ή πολιτεία τής Α. Πανιερότητος τού κ. Νικοδήμου16.

Τών άνωτέρω τεσσάρων χωρίων ή ταχεία επάνοδος εις τήν ’Ορθοδοξίαν 
ώς καί τού Τσέκρι θεωρείται υπό πάντων βεβαία, εάν σπεύσωμεν νά περιθάλ-

16. Βέβαια έγιναν και λάθη, γιατί ενώ οι Βούλγαροι όεν ζητούσαν χρήματα για δασκάλους 
και ιερείς που έστελναν στα χωριά, αναφέρεται από τον Γ. Τσορμπατζόγλου η ανεπίτρεπτη 
συμεπριφορά του Ιλαρίωνος Πρωτοπρεσβυτέρου του Ιερισσού - Αγίου Όρους, που αντικαθι
στούσε τον Μητροπολίτη Βοδενών Νικόδημο (Νικόδημος Κομνηνός Ανδρέου Μητροπολίτης Βο
δενών 1.5.1899 έως 29.1.1904, οπότε τον αντικατέστησε ο Μητροπολίτης Στέφανος Δανιηλίδης), 
που ζητούσε πιεστικά τα δικαιώματα, εισφορές υπέρ του Μητροπολίτου, με αποτέλεσμα οι χω
ρικοί του Τοσίλοβου (Στάθης) να του δώσουν μεν τα οφειλόμενα, του είπαν όμως να μην ξανα- 
πατήσει στο χωριό τους· προσωρινά μάλιστα πέρασαν εύκολα στην Εξαρχία. Ο Τσορμπατζό
γλου φαίνεται προκατειλημμένος έναντι του Ιλαρίωνος, γιατί την αποσκίρτιση των χωριών 
του διαμερίσματος Γενιτσών (Διαμέρισμα ή Καζάς Γενιτσών είναι τα Γενιτσά και Γουμένισσα 
μαζί με τα χωριά των περιφερειών τους με πρωτεύουσα του Καζά τα Γενιτσά) αποδίδει όχι 
μόνο στην πίεση του Βουλγαρικού Κομιτάτου, αλλά και στην «αργυρολογική τυραννία του Ιλα- 
ρίωνος», και τα χωριά αυτά είναι: Τοσίλοβον (Στάθης), Γερακάρτσι (Γερακώνα), Λιτοβόϊ 
(Λεπτοκαρυά), Αλάρ (Αρχοντικό). Αναφέρει επίσης και άλλα τέσσαρα χωρία, τα οποία κατώρ- 
θωσε το Βουλγαρικό Κομιτάτο να αποσπάσει από την Μ. Εκκλησία (Πατριαρχείο), λόγω της 
αστοργίας της Μητροπόλεως Βοδενών, κι αυτά είναι το Τσέκρι (Παραλίμνη), Γκούρμπεφτι 
(Αγροσυκιά), Ράμελ (Ραχώνα) και Τούμπα. Γεγονός όμιος είναι ότι οι αποσκιρτίσεις οφείλο
νταν κυρίως στη μεγάλη πίεση και απειλή των Βουλγάρων Κομιτατζήδων, γιατί όταν αυτή 
σταμάτησε αργότερα όλα αυτά τα χωριά'επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Ασφαλώς οι εξαιρέσεις 
δεν καταργούν τον κανόνα, γιατί οι περισσότεροι Μητροπολίτες Βοδενών διέθεταν και το επί
δομά τους (75 οθωμανικές λίρες το εξάμηνο) που τους χορηγούσε το Προξενείο Θεσσαλονίκης, 
για τη συντήρηση και λειτουργία σχολείων και εκκλησιών. Αλλωστε και ο Ιλαρίων στην έκθεσή 
του, 5.2.1903, προς το Προξενείο Θεσσαλονίκης γράφει: ...ΟΙ κάτοικοι Γενιτσών καί Γουμενίσσης 
καί τών πέριξ χωρίων των είναι καί μένουσιν ώς καί πρότερον 'Ορθόδοξοι "Ελληνες... στρέφονται 
δέ μετά σεβασμού τά βλέμματα πάντων τών Χριστιανών μου προς τό έν Θεσσαλονίκη εθνικόν 
ημών Κέντρον... (βλ. σημ. 6, 7).
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ψωμεν αυτά καταλλήλως, πριν ή έγκαταστήση ή Βουλγαρική Προπαγάνδα εν 
αύτοΐς φανατικούς ιερείς καί διδασκάλους. Οί εν αύτοΐς σήμερον ιερείς είναι 
εγχώριοι ήμέτεροι συναποσκιρτίσαντες μετά των χωρικών καί έτοιμοι φαί
νεται νά τεθώσιν εις τάς ήμετέρας διαταγάς επί μικρά αντιμισθία, έστω βε
βαίως καί μικροτέρα εκείνης ήν λαμβάνουσι παρά τής Βουλγαρικής Προπα
γάνδας. Διδάσκαλοι Βούλγαροι δέν εγκατέστησαν είσέτι. Είναι άξιον σημει- 
ώσεως ότι τά τέσσαρα εκ των πέντε τούτων χωρίων δέν ήλλαξαν είσέτι τήν έν 
τοίς ληξιαρχικοίς βιβλίοις έγγραφήν των ώς 'Ορθοδόξων Ελληνικών «ρούμ».

Έκ των 51 ορθοδόξων χωρίων, πάντων Μακεδονοφώνων, τού όλου δια
μερίσματος Γενιτσών τών πλείστων έκ τών οποίων έκάλεσα τούς προκρίτους 
εις Γενιτσά καί Γουμέντσαν, τά μόνα περί τών όποιων είναι ίσως άνάγκη νά 
ειπω ιδιαιτέρως όλίγας λέξεις είναι τό Μπόζετς, Γοργόπη, Κοσίνοβον, Καλ- 
λίνιτσα καί Δρίτοβον.

Τ ό Μπόζετς ('Αθυρα) είναι έκ τών μικροσκοπικών εκείνων σημείων, 
έν οίς κατά σπανιωτάτην έξαίρεσιν, ιός προεμνημόνευσα, άνεμείχθησαν αί 
Μακεδονικοί άνταρτικαί συμμορίαι εις τά έκκλησιαστικά καί σχολικά πράγ
ματα, λέγεται ότι ενιας τών αύτόθι 115 οικογενειών καίπερ ορθοδόξων άνε- 
ξαιρέτως, πειρώνται άπό τίνος τή έπεμβάσει ή τή έπινεύσει τών αντάρτικών 
συμμοριών ν’ άναμείξωσιν καί τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν έν τή λειτουργίμ 
τής ήμετέρας 'Εκκλησίας καί ότι ήπειλήθη καί ό προ έτους διορισθείς φανατι
κός "Ελλην διδάσκαλος Θωμάς Δουβαντζής. Βεβαιοΰται όμως συγχρόνως ότι 
ταϋτα πάντα οφείλονται εις έπιτηδείους σκευωρίας τοϋ πρώην ήμετέρου αύτό- 
χθονος διδασκάλου 'Αντωνίου Δημητρίου, όστις διατελών σήμερον έν τή ύπη- 
ρεσίμ τής Βουλγαρικής Εξαρχίας καί φιλοδοξών νά διορίση τόν ύπ’ αύτής 
έκπαιδευθέντα υιόν του έν τή θέσει τοϋ είρημένυ Δουβαντζή, ραδιουργεί αυτόν 
καί μέλη τινά τής Κοινότητος ώς έπικινδύνους διώκτας τών συμμοριών. 
'Οπωσδήποτε ή μέχρι τοϋδε έπέμβασις τών συμμοριών εις τά τής Κοινότητος 
ύπήρξεν άσθενεστάτη, θεωρείται δέ βέβαιον ότι, έάν έκλείπωσιν παντελώς αί 
κατά τού ήμετέρου διδασκάλου καί τών άλλων ύπόνοιαι τών ανταρτών, θά 
άφήσωμεν έπ’ άόριστον άνενόχλητον τήν τε Εκκλησίαν καί τήν Σχολήν ημών.

Η Γοργόπη κατοικεΐται υπό 98 έν όλφ οικογενειών, αιτινες πάσαι 
μέχρι τοϋ ελληνοτουρκικού πολέμου ήσαν ορθόδοξοι. Έκτοτε τό Βουλγαρικόν 
Κομιτάτον άπέσχισε βαθμιαίως 35 οικογένειας, προ τριών δέ έτών έξεδίωξε 
βία έκείθεν τόν ιερέα καί τόν διδάσκαλον ημών. Άπό δύο όμως έτών λει
τουργεί κανονικώς καί ή ’Εκκλησία καί ή Σχολή ημών μηδεμίαν ύποστάσαι 
πίεσιν έκ μέρους τών Μακεδονικών συμμοριών, αί δέ 35 σχισματικοί οίκογέ- 
νειαι λέγεται ότι είναι διατεθειμένοι έν πρώτη ευκαιρία νά έπανέλθωσιν εις 
τούς κόλπους τής Μ. Εκκλησίας.

Τό Κοσίνοβον (Πολύπετρο) μέχρι προ δύο μόνον έτών διετέλει 
έκτεθειμένον εις παντοίας πιέσεις τοϋ Βουλγαρικού Κομιτάτου, ένεκα τής
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έξαιρετικώς επικαίρου τοποθεσίας τον. ’Έκτοτε διατελεί εντελώς άνενόχλητον 
εκ μέρους των άνταρτικών συμμοριών. Οί πρόκριτοι του πιστόν τούτου 
χωρίου έξαιτοϋνται εκ μέρους ημών δεκαπεντάλιρον συνδρομήν προς επι
σκευήν τού έτοιμορρόπου σχολείου των.

ΉΚαλλίνιτσα (Καλή) καίτό Δρίτοβον είναι πτωχότατα Τσιφλί
κια άπέχοντα τετράωρον τών Γενιτσών καί κατοικούμενα, τό μέν πρώτον υπό 
15 ιθαγενών καί 25 Κουτσοβλαχικών εκ λειβαδιών οικογενειών, τό δεύτερον 
υπό ισαρίθμων περίπου ιθαγενών καί 13 Κουτσοβλαχικών οικογενειών εκ 
λειβαδιού. Αί Κουτσοβλαχικαί οίκογένειαι έξαιτοϋνται δεκάλιρον επικουρίαν 
ϊνα διά τής εκ μέρους τών συμπληρώσεως του αναγκαίου υπολοίπου ίδρύσω- 
σιν εν Καλλινίτση σχολειον, εις τό όποιον μέλλουσι νά φοιτώσι καί τά παιδία 
τον Δριτόβου καί τά τού μίαν ώραν άπέχοντος ετέρου πτωχού τσιφλικιού 
Μανταλόβου (Μάνδαλο), πριν ή ξένη τις προπαγάνδα επωφελονμένη 
τής πτωχείας τής έγκαταλείψεώς των καί τής μεγάλης άπό τού Κέντρου άπο- 
στάσεως αυτών, επιχείρηση νά σκανδαλίση τάς συνειδήσεις των. Τό αίτημα 
θεωρώ τοσοϋτον μάλλον δίκαιον καθ’ όσον οί ύποβαλλόντες τούτο Κουτσό- 
βλαχοι είναι άξιοι ιδιαιτέρας περιποιήσεως, λόγω τών παντοίων δικτύων, 
άτινα έχει άπλώσει άπό τίνος ή Ρωμουνική προπαγάνδα εν τή κνρίμ πατρίδι 
τών τώ «Δειβαδίω» ένθα επανέρχονται καί συγκεντροϋνται κατά τό θέρος17.

Δευτερεύουσαι τινές άνάγκαι:
Έν Γουμέντση, ώς εΐχον τήν τιμήν ν’ άναφέρω καί εν τή πρώτη περί Γε-

17. Το χωριό Λειβάδια (Πάικου) κατοικούνταν από βλαχόφωνους ακραιφνείς Έλληνες, 
όπως άλλωστε ήσαν όλοι σχεδόν οι Βλαχόφωνοι (ή Κουτσόβλαχοι) της Μακεδονίας, πλην ελά
χιστων εξαιρέσεων που παρασύρθηκαν μετά το 1860 από τη ρουμανική προπαγάνδα. Το χωριό 
Λειβάδια κατοικούμενο στην ακμή του από 650 κουτσοβλαχικές οικογένειες το καλοκαίρι και 
λιγότερες το χειμώνα, κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωριών με βλαχόφωνο πληθυσμό των 
διαμερισμάτων Γευγελής, Γουμένισσας και Καρατζόβας: Λούμπνιτσα (Σκρα), Κούπα, Χούμα, 
Μπαροβίτσα (Καστανερή), Τσέρνα-Ρέκα (Κάρπη), Ματσίκοβο (Εύζωνοι), Όσσιανη (Αρχάγγε
λος), Μπερισλάβ (Περίκλεια), Λούγκουτσα (Λαγγάδια). Η καταγωγή των Βλάχων (ή Κουτσο- 
βλάχων) απασχόλησε ιδιαίτερα την ιστορική έρευνα, επικρατέστερη όμως θεωρείται η άποψη 
(θεωρία) του Αντ. Κεραμόπουλλου, ότι οι Βλάχοι είναι εκλατινισθέντες Έλληνες, που δέχθηκαν 
τη λατινική γλωσσική επίδραση, ευρισκόμενοι στην υπηρεσία των Ρωμαίων ως λεγεωνάριοι, 
φρουροί συνόρων, πανδοχείς, ενώ ως δημόσιοι υπάλληλοι στο Βυζάντιο χρησιμοποιούσαν τη 
λατινική γλώσσα.

Η ρουμανική προπαγάνδα την περίοδο 1860-1912 διέθεσε άφθονο χρήμα για την ίδρυση 
σχολείων, ναών και τη δημιουργία ρουμανικής συνείδησης στους βλαχόφωνους των περιοχών 
Μοναστηριού, Πίνδου, Βέροιας, Καρατζόβας, Γευγελής, με πενιχρά όμως αποτελέσματα, γιατί 
η συντριπτική τους πλειοψηφία παρέμεινε πιστή στον ελληνισμό. Την περίοδο του Μακεδονικού 
Αγώνα οι ρουμανίζοντες (ρωμούνοι), καίτοι αριθμητικά ήσαν λίγοι, εντούτοις προκάλεσαν με
γάλη ζημιά στα ελληνικά αντάρτικά σώματα, γιατί συνεργάζονταν με τους Κομιτατζήδες και 
ήσαν καταδότες στον τουρκικό στρατό. Πληρωμένοι πράκτορες της ρουμανικής προπαγάνδας 
υπήρξαν στην αρχή ό Απόστολος Μαργαρίτης, αργότερα ο Λάζαρος Δούμας και ο Διαμαντής 
το 1941.
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νιτσών εκθέσει μου, το ήμέτερον Νεκροταφεΐον κείταί πλησίον βουλγαρικού 
παρεκκλησίου, εις το όποιον προσέρχονται καί προσεύχονται αί ήμέτεραι γυ
ναίκες οσάκις επισκέπτονται τούς τάφους των συγγενών των. Το σπουόαΐον 
τούτο σύμπτωμα τής περί Σχίσματος δογματικής άσυνειδησίας τού γυναι
κείου φύλου Γουμέντσας δεν είναι ασκοπον μέχρις οϋ όργανωθή υπό τών αρ
μοδίων συστηματική τις κατηχητική υπηρεσία, να έξαφανισθή δ ’ άναγέρσεως 
ορθοδόξου παρεκκλησίου εν τω ήμετέρω Νεκροταφείφ. Η άναγκαία προς τού
το δαπάνη υπολογίζεται έκατοντάλιρος.

Ό ήμέτερος ναός εν Γουμέντσα έχει ύποστή επί τού θόλου λίαν επικίν
δυνον ρήγμα άπειλούν διαρκώς τούς έκκλησιαζομένους. Θά ένεποίει μεγάλην 
έντύπωσιν ή εκ μέρους ημών αποστολή καταλλήλου Αρχιτέκτονος, προς 
έξέτασιν τεχνικήν τής καταστάσεως ταύτης καί ή καταβολή τού ήμίσεος πο
σού τής άπαιτηθησομένης προς επισκευήν δαπάνης: Έν τόπφ τοσούτου επι- 
καίρ'ω οίος ή Γουμέντσα ένθα ή Βουλγαρική Προπαγάνδα εργάζεται μετά 
μανιώδους δραστηριότητος προς αϋξησιν τής ίσοπάλου ή άριθμητικής προς 
τήν ήμετέραν Κοινότητα άξίαν ιδιαιτέρας στοργής καί ένθαρρύνσεως έν ταΐς 
άνάγκαις καί έν τή πάλη αύτής18.

Έν Γενιτσοίς οί Σχισματικοί καί οί Οννίται έπιχειροΰσιν έκάστοτε άληθή 
πόλεμον προς ταφήν τών συγγενών τών έν τφ ήμετέρφ Νεκροταφείφ έκ τρό
μου θρησκευτικού διά τάς ψυχάς τών προσφιλών αύτοίς υπάρξεων. Ό φόβος 
οΰτος, όστις σύν τοίς άλλοις προδίδει καί τήν ένδόμυχον νοσταλγίαν προς 
τήν ορθοδοξίαν τών ήμετέρων αύτόθι έξωμοτών είναι παρά πάσι τούτοις 
υπέρτερος οίουδήποτε συμφέροντος συνδέοντος αυτούς μετά τών ξένων προ- 
παγανδών. Εύνόητον επομένως ότι εσται ανάλογος ή ήμετέρα ώφέλεια έάν 
έπιτευχθή ή έκδοσις αυστηρός διαταγής τής αρμόδιας ’Οθωμανικής ’Αρχής 
έπιβαλλούσης εις τούς άλλοδόξους νά θάπτωσι τούς νεκρούς των έν ίδιαι- 
τέροις αύτών Νεκροταφείοις. Τών άσθενών μέχρι τοϋδε διαβημάτων, έπί τού 
προκειμένου τής ήμετέρας Κοινότητος παρά τή Έγχωρίω ’Αρχή κατίσχυσε 
πάντοτε ό χρυσός τών αντιπάλων.

Τό έπικρατοϋν σύστημα τής πληρωμής τών διδασκαλικών μισθοδοσιών 
εις τμήματα μίκριστα υπό τού ίδιοτελούς Έφοροταμίου Γενιτσών έπιτείνει

18. Από την έκθεση 19.6.1904 του Θεοδώρου Ασκητή (Α' Διερμηνέως του Προξενείου Θεσ
σαλονίκης από 1.12.1901-22.2.1908 οπότε δολοφονήθηκε από τους Βουλγάρους έξω από το Προ
ξενείο) πληροφορούμεθα ότι το Εθνικό Κέντρο επιδιόρθωσε τη στέγη της εκκλησίας Αγιος Γεώρ- 
γιος (την άλλη εκκλησία της Παναγίας την κατείχαν οι Σχισματικοί) και με οικονομική ενί
σχυση των οικογενειών αυτών που οι Κομιτατζήδες έκαψαν τα σπίτια ή κατέστρεψαν τα κτή
ματα ή δολοφόνησαν τους άντρες. Επίσης με την αποστολή στη Γουμένισσα γενναίων αγωνι
στών της Εθνικής Ιδέας, δασκάλους, ιερείς, τον ιατρό Αγγελο Σακελλαρίου, τους διευθυντές 
των σχολείων Γρηγ. Λαδακάκο, Μιχ. Δημάδη (ψευδώνυμο του Μ. Δεράου), τους οποίους τίμησε 
η Γουμένισσα αργότερα δίδοντας τα ονόματά τους σε οδούς της κωμοπόλεως (για περισσότερ- 
ρες λεπτομέρειες βλ. Τιμοθεάδης, Η Παιδεία, ό.π., σσ. 144-162).
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σπουδαίως τήν οικονομικήν δυσπραγίαν τών διδασκάλων όσον καί το σύστη
μα τής καθ' όλον σχεδόν τό διάστημα τών παύσεων παραμονής αυτών έκά- 
στοτε εν Θεσσαλονίκη προς άνανέωσιν τών συμφωνιών. Ή εκ τών δύο τούτων 
συστημάτων προκύπτουσα υλική ζημία τών διδασκάλων υπολογίζεται εις 30% 
επί τής πενιχροτάτης άλλως τε μισθοδοσίας των. Έφ’ όσον είναι δυσχερής ή 
άντικατάστασις τοϋ είρημένου Ταμίου δι ’ άλλου όλιγώτερον σκληρού προς 
τούς άναξιοπαθεΐς διδασκάλους, νομίζω έπάναγκες νά έξευρεθή ό κατάλλη
λος τρόπος όπως ή εκ τής ήμετέρας τουλάχιστον έπιχορηγήσεως άναλογοϋσα 
εις έκαστον διδάσκαλον μερίς τής μισθοδοσίας καταβάλληται άπ’ ευθείας εις 
χείρας των καθ’ έκάστην τετραμηνίανι9.

Έξ ίσου άναγκαίαν θεωρώ άπό γενικής άπόψεως καί τήν έξεύρεσιν τρό
που έπιτρέποντος όπως ή ύποχρέωσις εις παραμονήν εν Θεσσαλονίκη έπιβάλ- 
λητε εις τούς εν ενεργεί’,α διδασκάλους μόνον εν έξαιρετικαίς περιστάσεσιν, 
άπαιτούσαις άναποφεύκτως τήν θυσίαν ταύτην καί τούτο επί χρόνον όσον 
οΐόν τε μικρότερον.

Έκ τοϋ ήμετέρου Παρθεναγωγείου αποφοιτά αριστούχος εφέτος ή πτωχή 
όεκατριετής θυγάτηρ ορθοδόξου μητρός καί σχισματικού πατρός όνόματι Σο
φία Χατζή Διονυσίου, διακριθεΐσα ούχί μόνον επί σεμνότητι καί έπιμελείςχ έ- 
ξαιρετική αλλά καί επί πατριωτισμό) φλογερφ. Σύμπασα ή ήμετέρα Κοινότης 
ένί στόματι θεωρεί σκοπιμώτατον νά χορηγήσωμεν μικρόν τινα υποτροφίαν, 
ϊνα συμπληρώση ή κόρη αϋτη τάς σπουδάς της εν Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, 
εάν μή εν Άθήναις, καί χρησιμοποιηθή ώς διδάσκαλος εντός τών Γενιτσών.

Τό μίαν καί ήμίσειαν ώραν άπέχον τών Γενιτσών Τσιφλίκιον Βούδρι- 
στα έξ οικιών 80, ώς εμφαίνεται έκ τής συνημμένης ώδε αίτήσεώς του, έξαι- 
τεΐται αϋξησιν τοϋ χορηγούμενου μέχρι τοϋδε μικρού έπιδόματος. Οί πρό-

19. Το 1870 ιδρύθηκε ανεξάρτητη Βουλγαρική Εκκλησία, η βουλγαρική Εξαρχία, την οποία 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε σχισματική, και την κατηγόρησε επί εθνοφυλετισμώ, δηλαδή 
ότι έτσι η Βουλγαρία δεν επεδίωκε εκκλησιαστική ανεξαρτησία, αλλά εθνική επέκταση. Το απο
τέλεσμα ήταν οι χριστιανοί της Μακεδονίας να χωριστούν σε Πατριαρχικούς και σε Εξαρχι
κούς, δηλαδή σε 'Ελληνες και Βουλγάρους. Από το 1870 η εκπαίδευση στην τουρκοκρατούμενη 
Μακεδονία, που μέχρι τότε βρισκόταν υπό τον άμεσο έλεγχο των μητροπόλεων και των κοινοτή- 
τιυν, αρχίζει να κατευθύνεται από την ελληνική κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος ενεργεί προς τη 
σκλαβωμένη Μακεδονία - Θράκη, κατά το διάστημα 1869-1886 μέσω του «Συλλόγου προς όιά- 
δοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», και από το 1887 και εξής μέσω της «Επιτροπής προς ενί- 
σχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας».. Αργότερα αρωγοί ήλθαν η ιδρυθείσα το 1903 
«Επίκουρος των Μακεδόνων Επιτροπή» καθώς και από κληροδοτήματα, όπως το κληροδότημα 
Τσούλφη, αλλά και άλλοι ιδιωτικοί φορείς. Η πληρωμή των δασκάλων, διδασκαλισσών, νηπια
γωγών και οι υπέρ των σχολείων συνδρομές γινόταν μέσω του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλο
νίκης ανά τετραμηνία με απόδειξη, που αναφέρει το ονοματεπώνυμο του δασκάλου, το εισπρατ- 
τόμενο ποσό σε οθωμανικές λίρες και θεωρούνταν από τον Πρόξενο και πολλάκις από τον Μη
τροπολίτη και τους Εφοροεπιτρόπους των σχολείων. Τέτοιες αποδείξεις με ωραίες ελληνικές 
σφραγίδες υπάρχουν πάρα πολλές στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σφραγίδες 
των σχολείων Γενιτσών βλ. Τιμοθεάδης, Η Παιδεία, ό.π.
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κριτοί Γενιτσών συνηγοροΰσιν υπέρ του αιτήματος τούτου βεβαιοϋντες τήν 
εξαιρετικήν φιλομουσίαν του χωρίου τούτου. Έξ ιδίας άντιλήψεως δεν έπεί- 
σθην περί τής σκοπιμότητος τής παροχής ολοκλήρου τού ζητουμένου ποσού, 
πάντως όμως θεωρώ ούχί άσκοπον σχετικήν τινα αϋξησιν τού σημερινού μι
κρού επιδόματος.

Ό εν Μπάπιανη Γραμματοδιδάσκαλος Νικολ. Γ. Μπόσκου υπηρε
τών μέχρι σήμερον άντί τού άπιστεύτου ετησίου μισθού εκ τριών λιρών ’Οθω
μανικών καταβαλλόμενου παρά τού Β. Γ. Προξενείου, παραπονειται μετά 
δακρύων ότι ούδέν είσέτι ελαβεν άπέναντι τής μισθοδοσίας του ταύτης διά 
τον λόγον ότι ό άναπληρωτής τού τέως Μητροπολίτου Βοδενών κ. Ίλαρίων 
ήρνήθη νά έπικυρώση κατά τά είθισμένα τήν άπόδειξιν πληρωμής, άπαιτή- 
σας, δήθεν, παρ' αυτού πρόστιμον δύο λιρών, υπό τήν πρόφασιν ότι ό διορι
σμός του έγένετο ούχί υπό τής Προξενικής 'Αρχής, άλλ’ υπό τής ’Εφορίας 
Γενιτσών. Ό είρημένος Γραμματοδιδάσκαλος διατείνεται, ότι καί δύο έτεροι 
διορισμοί του έγένοντο όμοιοτρόπως ένεκα τής εύτελείας τού μισθού καί τής 
θέσεως. 'Ανεξαρτήτως τής άξίας τού πτωχού τούτου άνθρώπου, ήτις δέν είναι 
δυνατόν νά ϋπερβαίνη κατά πολύ τήν αξίαν τής άμοιβής του, καί ανεξαρ
τήτως τής ακρίβειας τών ισχυρισμών αυτού, θεωρώ άναγκαίαν τήν παροχήν 
τού έξαλίρου έπιδόματος καί χάριν τού πτωχοτάτου χωρίου, εν τώ όποίω 
έργάζεται μέχρι σήμερον καί χάριν αύτοϋ τού ίδιου, τού οποίου ή πενία είναι 
ύπερτέρα τής περί τόν δικαίου του αμφιβολίας.

Τό τρίωρον άπέχον τών Γενιτσών πάμπτωχον Τσιφλίκιον Ασάρ Βέη 
έλάμβανεν ανέκαθεν όκτάλιρον επίδομα. Ό κ. Ίλαρίων εφέτος περιέκοψε τό 
επίδομα τούτο κατά δύο λίρας, λόγφ ότι ό αυτόθι διδάσκαλος διωρίσθη απ' 
ευθείας υπό τού χωρίου. Δέν νομίζω άσκοπον νά εξετασθή κατά πόσον ή 
άνωμαλία αϋτη είναι άσχετος προς τήν ιδιοτέλεια τού κ. Ίλαρίωνος καί κατά 
πόσον είναι έν τάξει άπέναντι τού Β. Γενικού Προξενείου ή θεοφιλία του, εάν 
διεχειρίσθη δημόσιον χρήμα.

Οί πρόκριτοι τού Ασάρ-Βέη μοι έδήλωσαν ότι ô ανωτέρω διορισμός έγέ
νετο τυχαίως υπό τού χωρίου, ότι ούδ’ επί στιγμήν ήμφισβήτησαν τό άπόλυ- 
τον δικαίωμα τής Προξενικής Αρχής ή τής Μητροπόλεως έν τώ διορισμό) τού 
διδασκάλου των καί έξαιτούντα τήν συμπλήρωσιν τού όκταλίρου έπιδόματος.

Ό τέως έν Ασάρ-Βέη, νΰν δέ έν Μπάπιανη ήμέτερος Ίερεύς παραπονεί- 
ται επίσης ότι έκ τής όκταλίρου έπιχορηγήσεώς του έν Ασάρ-Βέη έχει λαμ- 
βάνειν είσέτι λίρας Όθωμ. 2'k άρνηθέντος τού κ. Ίλαρίωνος νά έπικυρώση 
τήν άπόδειξιν του διά λόγους άγνώστους.

Βούδριστα (Μυλότοπος), Μπάπιανη (Λάκκα), Ασάρ-Βέη (Δροσερό).
[Η Γουμένισσα, Γρίβα, Γερακώνα, Κάρπη, Αξιούπολη, Στάθης, Γοργόπη, 

Σκρα, Πολύπετρο, σήμερα ανήκουν στον Νομό Κιλκίς].
t ΤΙΜΟΘΕΟΣ I. ΤΙΜΟΘΕΑΔΗΣ



SUMMARY

t Timotheos I. Timotheadis, Report by Georgios Tsorbatzoglou for the 
Genitsa Kazas in 1904.

In May 1904 the diplomat Georgios Tsorbatzoglou was sent by the Thessa
loniki Consul E. Evgeniadis to review on site and prepare a written report re
garding current status in the areas of Veria, Naoussa, Vodena, Genitsa and 
Gevgeli, as Bulgarian propaganda was getting increasingly active in Mace
donia. The competition was mainly on education and religion, therefore Tsor
batzoglou pointed out the «intense activity of Hellenic education in the town of 
Giannitsa» and emphasized the building of a new school. The location of the 
building was the object of arguments between the two parties of the local 
Greek authorities. One was led by Christos Chatzidimitriou and the other by 
the physician I. Vlachos. This report contains interesting details about Genitsa 
in 1904. He wrote about the population composition: The Christian Orthodox 
households in the town are approximately 850 (each one inhabited by two fa
milies, that means an average of ten people). The Turkish ones are between 
1.000-1.500. The Schismatic ones are 35 and the Unitic 15. The Bulgarian and 
Unitic propaganda were not successful due to lack of public support. He sug
gests, though, that the town needs an efficient Bishop, a Church Commissioner 
and well-educated preachers to take care of the religious and national aware
ness of the rural population, that was the target of the Bulgarian propaganda.

The town was called Genitze Vardar or Genitze by the Turks and Pazar 
by the Slavians. The name was adapted to Giannitsa in 1926.
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