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410 Σύμμεικτα

ζωγράφου, στά όποια ή κεραία αύτή έχει ελαφρά κλίση πρός τά αριστερά. Τέλος, τό 
γράμμα πού έπεται τού τονούμενου ö μπορεί νά είναι /, Ρ η Γ, από τά όποια πιθανό
τερο φαίνεται τό δεύτερο.

ετ(ους) · ,Ç3)Ν: ίν(δικτιώνος) Ε: Έτος 6950 από κτίσεως κόσμου η 1441/42 μ.Χ., 
πού είχε πράγματι Ινδικτιώνα 5. Έτσι μπορούν νά χρονολογηθούν πλέον μέ ακρίβεια 
οί ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες του ναού, οί όποιες έχουν τοποθετηθεί από τόν Στ. 
Πελεκανίδη στις αρχές τού 15ου αί. καί από τόν Ε. Τσιγαρίδα γύρω στά 14307.

"Ας σημειωθεί εδώ ότι ή 'Αγία Τράπεζα τού ναού8 έχει ώς βάση άδημοσίευτο 
μαρμάρινο επιτύμβιο βωμό (είκ. 2), διαστάσεων 68x34-44x27-32,5 έκ., ό όποιος είναι 
τοποθετημένος ανάποδα καί μέ την κύρια όψη του, στό άνω άκρο τής οποίας υπάρχει 
τό όνομα ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ (είκ. 3), στραμμένη πρός άνατολάς. Στήν υπόλοιπη επιφάνεια 
τής ίδιας όψης υπάρχουν ίχνη πολύ φθαρμένης επιγραφής τεσσάρων ή πέντε στίχων 
(διακρίνονται κάποια μεμονωμένα γράμματα, όπως ένα A στήν προτελευταία σειρά 
καί ένα Y στήν τελευταία).

’Ακόμη, στόν βόρειο τοίχο τού ιερού9 υπάρχουν χαραγμένα ή γραμμένα μέ μελάνι, 
πιθανότατα κατά τόν 18ο αί., πολλά ονόματα, μεταξύ των όποιων τά έξής: στάμο, 
νόστο, σινετου, ανδρόνικος, παρασκεβα, τζαράπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΟΜΠΙΑΣ

1906, ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ,
ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΙΙΕΙΡΩΤΙΚΟ, ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

’Από τήν 1 ’Ιουλίου 1906 ώς τίς 31 Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους κυκλοφόρησε σέ 
δώδεκα φύλλα στόν 'Αλμυρό τού Ν. Μαγνησίας μία μικροσκοπική εφημερίδα δια
στάσεων 11 χ8,5 εκατοστά. Εκδότης τής εφημερίδος ό φαρμακοποιός ’Αλέξανδρος 
Άστέριος καί άρχικός τίτλος της Τό Μίκριον τοϋ Αλμυρόν μέ υπότιτλο Ή μικρο
ίέρα τών εφημερίδων τοϋ κόσμου. Ή πρωτοτυπία της ήταν τά χρώματα των φύλλων: 
τό πρώτο φύλλο ήταν γκριζωπό, τό δεύτερο πρασινωπό, ενώ στό φύλλο τής 1 Σεπτεμ
βρίου ό τίτλος έχει αλλάξει καί γίνεται Τό ΜεγαλεΙον τοϋ Αλμυροϋ καί ιό χρώμα τοϋ 
φύλλου τώρα είναι ρόζ, οί διαστάσεις του είναι 16x11 καί οί σελίδες του έχουν 
αυξηθεί σέ οκτώ. Τήν 1 ’Οκτωβρίου 1906 αλλάζει καί πάλιν ό τίτλος, ή εφημερίδα 
τιτλοφορείται Αλμυρός μέ υπότιτλο Έφημερίς Εθνική καί τών τοπικών συμφερό
ντων, ενώ αυξάνονται καί οί διαστάσεις σέ 20x14,5 έκατοστά καί τό χρώμα τού φύλ
λου γίνεται λευκό. Στό φύλλο αυτό εμφανίζονται ώς συνεργάτες ό διαχειριστής Κ. 
Πλάκας, δάσκαλος, ό γνωστός έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλίας ’Απόστολος Άρβανι- 
τόπουλος, ό έπίσης γνωστός Νικόλαος Γιαννόπουλος αναγραφόμενος ώς άρχαιολο-

7. Βλ. αντίστοιχα Πελεκανίδης, δ.π., σ. 18 καί Ε. Τσιγαρίδας, «Συμβολή στή χρονολόγηση 
τών τοιχογραφιών τού ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στό Ζευγοστάσι Καστοριάς», Φίλια 
επη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν, τόμ. Γ ', Άθήναι 1989, σ. 337 σημ. 30, καί ό ίδιος, Τοιχογραφίες 
της περιόδου τών Παλαιολόγων, ο.π., σσ. 311,340.

8. Πρόκειται γιά λίθινη πλάκα διαστάσεων 49,5x92x13,5 έκ., ίσως αρχαίο αρχιτεκτονικό 
μέλος.

9. Ό συγκεκριμένος χώρος σήμερα είναι καλυμμένος μέ στερεωτικό ύφασμα (τουλπάνι).
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γών, ό Θ. Εύστρατιάδης ιατρός, δ Νίκος Μιχόπουλος δάσκαλος αλλά άναγραφόμενος 
ώς γεωργικός, μάλλον εκ τού λόγου ότι δραστηριοποιούνταν στόν γεωργικό συνεται
ρισμό Γεωργικό Μετοχικό Ταμείο, ό Γεώργιος Φίλωνος γεωργικός κ.ά. Στά επόμενα 
φύλλα τής εφημερίδας οί μνημονευθέντες δεν παρέδωσαν καμμία συνεργασία. Ή 
εφημερίδα, πού ώς τότε ήταν διμηνιαία, άπό 11 ’Οκτωβρίου 1906 γίνεται δεκαήμερη 
με διαστάσεις μεγαλύτερες καί τούτη τή φορά 23x16 εκατοστά καί με τέσσερες σε
λίδες. Τό έβδομο φύλλο πού κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου 1906 δέν είναι έντυπο, 
αλλά χειρόγραφο καί τυπωμένο σέ πρωτόγονο πολύγραφο καί μέ διαστάσεις 30x20 
εκατοστά. Ό εκδότης του μάλιστα αλλάζει καί τόν τίτλο πού γίνεται Έφημερίς 
πολιτική καί φιλολογική έκδιδόμενη τρις τοϋ μηνάς. Τά επόμενα, καί τελευταία, 
φύλλα τής παράξενης αυτής έφημερίδος κυκλοφόρησαν στίς 21 Νοεμβρίου 1906, 
στις 11 Δεκεμβρίου, στίς 21 Δεκεμβρίου μέ «έκτακτον φύλλον διαφημίσεων», καί τό 
τελευταίο, δωδέκατο φύλλο, στίς 31 Δεκεμβρίου. Στό τελευταίο φύλλο ό εκδότης 
’Αλέξανδρος Άστέριος προβαίνει σέ άπολογισμό τού 1906 τών εθνικών, διεθνών καί 
τοπικών γεγονότων. Επομένως ή εφημερίδα κυκλοφόρησε σέ δώδεκα συνολικά 
φύλλα άπό 1 ’Ιουλίου 1906 ώς 31 Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους. Ή εφημερίδα φαί
νεται ότι τυπωνόταν στό τυπογραφείο τής λαρισινής Μικρός τού Θρ. Γ. Μακρή -ή 
αναγραφή σέ άκρη τοϋ 4ου καί 5ου φύλλου τής Μικρός τοϋ Άλμυροϋ.

Μάς ενδιαφέρουν ορισμένα χαρακτηριστικά δημοσιεύματα τής μικροσκοπικής 
αυτής έφημερίδος, ή όποια σημειωτέον ότι έκδίδεται σέ μία κρίσιμη γιά τά εθνικά θέ
ματα εποχή, όπως ήταν τό Μακεδονικό, τό Κουτσοβλαχικό, τό Βορειοηπειρωτικό, τό 
Θρακικό. Στό πρώτο φύλλο της ή εφημερίδα άσχολεΐται μέ τό Κουτσοβλαχικό, τό 
όποιο τό 1906, βρισκόταν σέ μία κρίσιμη καμπή έξαιτίας τής δραστηριότητος τών 
Ρουμάνων στή Μακεδονία, τήν ’Ήπειρο καί τή Θεσσαλία πού είχε οδηγήσει, λίγο πρίν, 
στή διακοπή τών έλληνορουμανικών σχέσεων. Ό εκδότης καί άρθογράφος Άλέξ. 
Άστέριος, δέν διστάζει, μολονότι ή περιοχή τοϋ Άλμυροϋ κατοικεΐται άπό πολυά
ριθμους Βλάχους υφισταμένους τή ρουμανική προπαγάνδα, νά επιτεθεί κατά τής Ρου
μανίας σέ όξύτατο μάλιστα τόνο έξαιτίας όχι μόνο τής δραστηριότητος της στόν βο
ρειοελλαδικό χώρο, αλλά καί τών απειλών της καί άλλων μέτρων πού ή χώρα αυτή 
έλαβε σέ βάρος τών Ελλήνων τών έγκατεστημένων σέ ρουμανικές πόλεις (βλ. έπί τοϋ 
προκειμένου: Εύ. Άβέρωφ Τοσίτσα, Ή πολιτική πλευρά τοϋ Κουτσοβλαχικοϋ Ζητή
ματος, Τρίκαλα 1992, γ' έκδοση ΦΙΛΟΣ).

Γράφει, μεταξύ τών άλλων, ό άρθογράφος: Δέν θέλετε νά πιστεύσητε (οί Ρουμά
νοι), θρασείς, ότι δέν μάς επιτρέπεται νά προδώσωμεν τούς έν Μακεδονίφ άδελφούς 
ημών χάριν τών ύλικών συμφερόντων τών αύτόθι έγκατεστημένων Ελλήνων; Κτυπάτε 
λυσσωδώς. Ούχί, ποτέ δέν θά θυσιάσωμεν τήν εθνικήν ημών ιδέαν, ώς σείς πολλάκις 
συνειθίξετε, ώς έξωνημένοι άγύρται. Ό Έλλην άεί έθεσε ύπεράνω τής ύλης τό πνεύμα 
καί διά τούτο δέν είναι εφήμερος.... Στό δεύτερο φύλλο (1 Αύγούστου 1906) ή 
εφημερίδα έχει θέμα της τό μακεδονικό, σέ μία έποχή πού ό Μακεδονικός Αγών βρι
σκόταν στήν άκμή του. Οί Βούλγαροι είναι άγριάνθρωποι, έχουν αντάξια κυβέρνηση 
πού ενθαρρύνει τις ακρότητες τών πολιτών της σέ βάρος τών Ελλήνων τής Βάρνας: Οί 
Βούλγαροι... τή επινεύσει τής άνταξίας κυβερνήσεώς των, έξεδίωξαν δίς άχρι τοΰδε, 
λιθοβολισμφ, τόν "Ελλληνα ιεράρχην Βάρνης. Πολλάκις δέ τούς άοπλους 'Έλληνας 
τής επικράτειας των κατέστρεψαν άπανθρώπως. 'Αλλη αυτή άπόδειξις εις τό πείσμα 
τών έναντία διακηρυττούντων ύποστηρικτών των ότι οί άθλιοι τού Βόγα Μογγόλοι 
επιζητούν τόν έκβουλγαρισμόν τών έν τή χώρα έκείνη Ελλήνων, τών αείποτε καί έν 
παντί ακρογωνιαίων στοιχείων πολιτισμού καί ευνομίας. Πράγμα τό όποιον έπεζή-
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τησαν καί εις τήν Μακεδονίαν, χώραν εντελώς ξένην αύτοίς καί δή imo ξένην κυριαρ
χίαν ... ’Ενθυμηθείτε τά τουρκικά σαρίκια σας τότε, καί τάς τιάρας τοϋ Πάπα άρ- 
γότερα. Άλλ’ οι "Ελληνες ποτέ δέν επραξαν ούτως, ούτε καί εις τό μέλλον θά πρά- 
ξουν. Σάς τό διακηρύττομεν!

Ό Άλέξ. Άστέριος εννοεί στό παραπάνω κείμενό του τούς ανθελληνικούς διωγ
μούς τών Βουλγάρων στην ’Ανατολική Ρωμυλία, τήν έκδίωξη τοϋ μητροπολίτου 
Βάρνας Νεοφύτου (Ίούν.-Ίούλ. 1906), τήν προσπάθειά τους νά έκβουλγαρίσουν τούς 
έλληνικούς πληθυσμούς, σχέδιο πού θέλουν νά εφαρμόσουν στή Μακεδονία, μέ τήν 
οποία ούδείς Ιστορικός δεσμός τούς συνδέει. (Γιά τά γεγονότα στή Βάρνα βλ. Μ. Μα- 
ραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, Αί προσφυγικαί έγκαταστάσεις εν τή περιοχή Θεσσα
λονίκης, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 18-19).

Τά διαδραματιζόμενα τραγικά γεγονότα στή Μακεδονία έφθαναν βεβαίως καί 
στόν 'Αλμυρό· έτσι τήν 1 ’Οκτωβρίου 1906 ή εφημερίδα τοϋ Άλεξ. ’Αστεριού πληρο
φορεί τούς αναγνώστες της γιά τή δολοφονία τοϋ μητροπολίτου Κορυτσάς Φωτίου, 
αλλά κάμει τό λάθος καί αυτή, όπως συνέβη καί μέ άλλες αθηναϊκές εφημερίδες, νά 
θεωρήσει δολοφονηθέντα καί τόν μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη: 
Ακόμη δέν έσπογγίσαμεν τά δάκρυά μας διά τόν θάνατον τών δύο άρχηγών-ήρώων 
Αρκούδα καί Γαρέφη, πεσόντων «περί πάτρης» καί ήδη έτέρα άφορμή μάς δίδετε νά 
θρηνήσωμεν καί άλλους ήρωας-άρχηγούς τοϋ δούλου γένους τόν Κορυτσάς Φώτιον 
καί τόν Καστοριάς Γερμανόν...

Τό 1906 έξεδιώχθησαν άπό τήν ’Ανατολική Ρωμυλία χιλιάδες Ελλήνων καί πολ
λοί άπό αυτούς έγκατεστάθησαν στή Νέα Άγχίαλο τοϋ Ν. Μαγνησίας. Ό άρθρογρά- 
φος ενημερώνει τούς αναγνώστες γιά τό συλλαλητήριο πού οργανώθηκε στόν 'Αλμυ
ρό υπέρ τών προσφύγων τήν Κυριακή 13 ’Ιουλίου 1906, αλλά καί τόν έρανο τών συ
μπολιτών .του καί τό πάνδημο μνημόσυνο ύπέρ τών θυμάτων. Τό ψήφισμα τοϋ συλ
λαλητηρίου εκτυπωθέν διενεμήθη εις όλα τά εν Ευρώπη, Αμερική καί Αφρική ελ
ληνικά καί φιλελληνικά κέντρα μέ τήν παράκλησιν όπως τό δημοσιεύσουν εις τάς 
έπιχωρίους εφημερίδας προς γνώσιν τών πολιτισμένων τής οικουμένης, διότι καί προς 
εκείνους άπευθύνετο, αύτοίς δέ προπαντός, οί φιλελεύθεροι λαοί, πρέπει ν’ ακού
σουν τά δίκαια παράπονα κατά τών άπό βορρά καννιβάλων. Διαπιστώνει κανείς άπό τό 
κείμενο αυτό τήν εθνική ευαισθησία τής θεσσαλικής αυτής πόλεως, αλλά καί τήν 
αλληλεγγύη τών πολιτών της πρός τούς κατατρεγμένους Θρακιώτες.

Ή εγκατάσταση τών προσφύγων τής Άγχιάλου στόν Αλμυρό καί τήν περιοχή του 
προκάλεσε έντονες διαφωνίες: ό γνωστός αρχαιολόγων Ν. Γιαννόπουλος ύπεστήριζε 
τήν εγκατάστασή τους στήν περιοχή τοϋ 'Αλμυρού καί όχι στή σημερινή Νέα Άγχίαλο 
τοϋ Ν. Μαγνησίας, όπου έγκατεστάθησαν, ενώ ό εκδότης καί άρθρογράφος Άλέξ. 
Άστέριος ύπεστήριζε ότι ωφέλιμο γιά τήν Ελλάδα ήταν νά εγκατασταθούν στή Μα
κεδονία καί στή νότια Θράκη γιά νά ένισχύσουν τόν εκεί Ελληνισμό έναντι τών ξένων 
επιδιώξεων. Έτσι στό κύριο άρθρο τοϋ πέμπτου φύλλου, 11 ’Οκτωβρίου 1906, μέ 
τίτλο Ή έγκατάστασις τών Αγχιαλιτών ούχί εν Θεσσαλίφ, έγραφε: ...ότι υπό εθνικήν 
εποψιν είναι άσύμφορος ή εν Θεσσαλίφ καί άλλαχοϋ τής έλευθέρας Ελλάδος έγκα- 
τάστασις τών εκ Βουλγαρίας καί βόρειας Θράκης (Ανατολικής Ριύμυλίας) προσφύ
γων. Προτιμοτέρα είναι υπό πάσαν εποψιν ή εις Μακεδονίαν καί νοτίαν Θράκην έγκα- 
τάστασίς των πρός πύκνωσιν τοϋ εκεί 'Ελληνικού πληθυσμού, καί μετάδοσιν περισ
σοτέρου μένους έχθρικοΰ πρός τούς βαρβάρους έπιδρομεις τοϋ Βορρά, διότι βεβαίως 
δέν πρόκειται μόνον περί τής σωτηρίας ολίγων χιλιάδων ομοφύλων καταδιωκομένων. 
άλλά περί ύπερισχύσεως εν χώραις διεκδικουμέναις ύπό τών εχθρών εκείνων οϊτινες
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κατεδίωξαν καί τούς πρόσφυγάς μας τούτους, καί ήτις ϋπερίσχυσις δέν θά συντελε- 
σθή βεβαίως μέ τήν εκείθεν άπομάκρυνσιν των κρατουντών τάς εθνικός εκεί επάλξεις. 
Μάλιστα εύχής καί ϋψίστης εθνικής ώφελείας εργον ήθελεν είσθαι, εάν ούχί μόνον 
τούς εκεί νά συγκρατώμεν, άλλά καί τούς εκ τής έλευθέρας μεταναστεύοντας εις 
'Αμερικήν ή άλλαχοϋ νά εύρίσκωμεν τρόπον νά τούς μέτοχέτεύσωμεν εκεί.

Ό Άλέξ. Άστέριος ασχολήθηκε, ώσαύτως, καί μέ τό βορειοηπειρωτικό ζήτημα 
πού καί αυτό βρισκόταν σέ κρίσιμη καμπή, δοθέντος, ότι είχαν αρχίσει οί διεργασίες 
στους κύκλους των Μ. Δυνάμεων τής εποχής γιά τή δημιουργία τού αλβανικού κρά
τους, πού τελικώς καί οδήγησαν στό πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας (Δεκέμβριος 1913) 
στήν ίδρυσή του μέ τήν παράλληλη κατάφωρη άδικία σέ βάρος τής Β. Ηπείρου. "Ετσι, 
στό έβδομο φύλλο της ό εκδότης άσχολεΐται μέ τήν Β. Ήπειρο στό κύριο άρθρο του 
πού τιτλοφορούνταν Ήπειρος καί Αλβανία. Στό άρθρο αυτό ό Άλέξ. Άστέριος συ- 
ζητεΐ τά περί τού αλβανικού ζητήματος σέ μία εποχή πού βρίσκεται σέ έξαρση ô 
άλβανισμός καί οί Μ. Δυνάμεις σχεδιάζουν τήν ίδρυση τού άλβανικοΰ κράτους καί τό 
επέτυχαν τελικώς. Ό συντάκτης τού άρθρου γνωρίζει πολύ καλά τά πράγματα, κατη
γορεί μάλιστα εκείνους πού προσπαθούν νά πείσουν ότι οί γεωγραφικοί όροι Αλβα
νία καί Ήπειρος ταυτίζονται καί ότι ή Ήπειρος είναι μία νότια επαρχία τής Αλβα
νίας όπως ή Γκεκαρία είναι βόρεια. Άπό τήν άλλη, συνεχίζει ό συντάκτης τού άρθρου, 
υπάρχει ή φανατική μερίδα τών μεγαλοϊδεατών πού θεωρεί ότι Ήπειρος καί Αλβανία 
πρέπει νά ένταχθοΰν στό ελληνικό κράτος ύπό τήν ονομασία Αλβανία θέλοντας, 
τοιουτοτρόπως, νά κολακεύσουν τούς Αλβανούς. Καί εδώ είναι τό μέγα λάθος τους, 
γράφει ό Αλέξανδρος Άστέριος, αφού οί δύο αυτές γεωγραφικές περιοχές ούδεμία 
Ιστορική ή άλλη σχέση έχουν ή μία μέ τήν άλλη, άφού ή πορεία τους ήταν στήν προο
πτική τού χρόνου πολύ διαφορετική: ή Ήπειρος, ασφαλώς, έλληνική καί ή Αλβανία 
πού, εδώ καί 500 χρόνια έχοντας γνώρισμα τόν μωαμεθανισμό ήκολούθησεν άντίθετον 
προς τόν Ελληνισμόν δρόμον, ό όποιος μάλιστα Ελληνισμός ουδέποτε επαυσεν ούτε 
θά παύση νά παρέχη πάσαν άδελφικήν ειλικρινή αρωγήν, διότι περισσότερον παντός 
άλλου γείτονος -ψευδοενδιαφερομένου- ημείς συναισθανόμεθα τόν εκ τής άπωλείας 
άδελφοϋ πόνου. Ό Άλέξ. Άστέριος εδώ παρουσιάζεται τώ όντι προφητικός καί εκ
φράζει, επιπλέον, τήν άπορία του πώς ό αλβανικός λαός διεκδικεΐ τήν ’Ήπειρο, ό 
όποιος ούτε καί αύτός γνωρίζει όιατί μάς ζητεί τοιοϋτόν τι... Καί λυπείται ότι στήν 
Αθήνα κυκλοφορούσαν γεωγραφίες καί χάρτες όπου ό γεωγραφικός όρος Ήπειρος 
άντικαθίσταται μέ τό Αλβανία. Ό αύτός άρθρογράφος επισημαίνει τά σχέδια Αυ
στριακών καί ’Ιταλών πού υποβλέπουν τήν Αλβανία καί επιθυμούν νά άλβανοποιή- 
σουν, στή συνέχεια, καί τήν Ήπειρον «τήν καθαρώς έλληνικήν ταύτην χώραν». Καί 
είναι άλήθεια ότι, ως τό 1913, έτος ίδρύσεως τού νεόκοπου αλβανικού κράτους σκλη
ρός ήταν ό άνταγωνισμός τών δύο αυτών δυνάμεων, τής ’Ιταλίας καί τής Αυστρίας, μέ 
τήν πρώτη νά έχει κερδίσει καί νά έχει επιβάλει ως τό 1940 τή δική της πολιτικοοικο
νομική παρουσία στήν Αλβανία. Γιά όλα τά ανωτέρω βλ. K. Α. Βακαλόπουλος, Ήπει
ρος. Ιστορία τού Βορείου Ελληνισμού, έκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992.

Στόν απολογισμό τού 1906 ό Άλέξ. Άστέριος μάς πληροφορεί ότι κάτοικοι τού 
Αλμυρού, Ήπειρώτες τήν καταγωγή, είχαν συστήσει τόν «Ηπειρωτικόν Σύλογον 
Πύρρος ό Αετός» μέ πρωτοβουλία τού Ήπειρώτου ιατρού Εύσταθιάδου, τού υπέρ 
πατρίδος ύποστάντος έμπορου Γ. Πλάκα μέ σκοπό τή στήριξη τών συμπατριωτών του· 
δυστυχώς ό Σύλλογος αύτός δέν εύδοκίμησε. Παρηγορεΐται, ωστόσο, ό Άλ. Άστέ
ριος άπό τή δραστηριότητα πού είχε αναπτύξει στόν Αλμυρό ό μακεδονικός σύλλο
γος «Μέγας Αλέξανδρος». Ό σύλλογος αύτός είχε ιδρυθεί μέ πρωτοβουλία τού έν
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Βόλω Μακεδονικού Σωματείου πού εκπρόσωποί του έπισκέφθηκαν τόν 'Αλμυρό, 
όπου κατοικούσαν πολλοί Μακεδόνες καί μέ τή βοήθεια τού Παντελή Παπαδοπού- 
λου καί τού ζωγράφου Άποστολίδη ίδρυσαν τόν ώς άνω σύλλογο. Στόν 'Αλμυρό δρα
στηριοποιούνταν γιά τά εθνικά θέματα καί πατριωτικό σωματείο ύπό τήν επωνυμία 
«Τμήμα τής Εταιρείας Ελληνισμός»· τήν πρωτοβουλία τής ίδρύσεώς του είχαν ό 
Ιδιος ό Άλέξ. Άστέριος, ό παλαίμαχος πολιτευτής Φίλων καί ό Ήπειρώτης τήν 
καταγωγή Εύσταθιάδης. Τό σωματείο αύτό οργάνωσε τρεις εκδηλώσεις: τήν πρώτη μέ 
αφορμή τήν "Αλωση τής Κωνσταντινουπόλεως καί μέ τή συμπλήρωση έτους από τήν 
'ίδρυσή του, τή δεύτερη κατά τόν διωγμόν καί τήν καταστροφήν τών εν Βουλγαρία 
ομογενών μέ τήν οργάνωση συλλαλητηρίου, τήν έκδοση ψηφίσματος καί τήν διοργά- 
νωσιν εύεργετικής θεατρικής παραστάσεως- ή τρίτη εκδήλωση άφοροΰσε σέ ποιητική 
εσπερίδα μέ τήν ευκαιρία τής εντεύθεν διελεύσεως του τυφλού ποιητού Τραμπακου- 
λουπούλου τής οποίας τά έσοδα διετέθησαν υπέρ τού στόλου. Εκπρόσωπος τού 
συλλόγου παρέστη μάλιστα καί στήν Εθνική Διάσκεψη τών ’Αθηνών.

Αυτή είναι έν όλίγοις ή ιστορία τής μικρής αυτής έφημερίδος τής θεσσαλικής 
επαρχίας, όπου άποτυπώνεται ή αγωνία άνησύχων πολιτών της γιά τήν πορεία τών 
εθνικών μας θεμάτων, τού μακεδονικού, τού βορειοηπειρωτικοΰ, τού θρακικοΰ, τής 
προετοιμασίας τής χώρας γιά τούς βαλκανικούς πολέμους.

Τήν εφημερίδα αυτή παρουσίασε στό ένθετο τής Ιστορικής έφημερίδος τού Βό
λου Η Θεσσαλία μέ τίτλο «Διαδρομές» ό κ. Βίκτωρ Κοντονάτσιος, πρόεδρος τής Φι
λάρχαιου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς» καί οί συνεργάτες του κ.κ. Άνδρέας Τρέ- 
σκας καί Γιάννης Μπίσδρας -Κυριακή 15 Φεβρουάριου 2004-, αφιέρωμα Ό Τύπος 
τού 'Αλμυρού. ’Από τό αφιέρωμα αύτό έλήφθησαν καί οί παραπάνω πληροφορίες.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ

Κατά την αναζήτηση ανεκδότων εγγράφων1, ελληνικών και τουρκικών, της νεότε
ρης ιστορίας της Μακεδονίας εντοπίσαμε σε παλαιοπωλείο της Κωνσταντινουπόλεως, 
μεταξύ άλλων εγγράφων, δύο έγγραφα που αφορούν τη Δράμα.

Το πρώτο έγγραφο αναφέρεται σε μίσθωση εργαστηρίου, που συντάχθηκε από

1. Καρπός των αναζητήσειόν μας από επισκέψεις σε οικίες κυρίως προσφύγων, που είχαν 
την ευγενή καλοσύνη να μας δωρίσουν έγγραφα ή να μας παρέχουν φωτοαντίγραφά τους, από 
αγορές σε παλαιοπωλεία της Κωνσταντινουπόλεως και από το Μπιτ-παζάρ Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάσαμε τις εξής μελέτες: α) «Δύο έγγραφα (πωλητήριο-εξοφλητικό) από το Σκοπό της 
Ανατολικής Θράκης», Περί Θράκης 1 (2001) 215-220. β) «Ανέκδοτο πωλητήριο έγγραφο της κοι
νότητας Βογδάντσας (Γευγελή)», Μακεδονικά 33 (2001-2002) 327-331. γ) «Πατριαρχική Εγκύ
κλιος του Ιωακείμ Γ" προς τον μητροπολίτη Καισαρείας Γερβάσιο περί εκκλησιαστικών δι
καίων και προνομοίων», Πρακτικά A ' Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου: Καππαδοκία- 
Ιστορία, Θεολογία, Παιδεία, Πολιτισμός (22-24 Σεπτεμβρίου 2000), Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 305- 
324. ό) «Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου “Ο Φοίνιξ” της Με
γάλης του Γένους Σχολής» [υπό έκδοση στα πρακτικά της ημερίδας που διοργάνωσε η Εταιρεία 
Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής (30 Νοεμβρίου 2002) με θέμα: «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή. 
Ιστορία και προσφορά»], ε) «Εκδρομή των τελειόφοιτων του A ’ Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονί
κης στην Αδριανούπολη κατά το έτος 1952», εφημ. Ο Πολίτης (Αθήνα) Ιούνιος 2002, αριθ. φ. 
422, σ. 10.
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