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Ό καθηγ. Κ. Γ. Κ. Παπάζογλου έγραψε το βιβλίο αυτό άπδ όφειλόμενη ευγνω
μοσύνη προς τις δύο πατρίδες του: την πατρογονική (τοϋ πατρός του) το Δεμιρδέσι 
τής Προύσης καί τήν γενέθλια, τήν δική του Προσοτσάνη. Τις παρακολουθεί στήν κρί
σιμη δεκαετία 1870-1880 με προεκτάσεις πριν καί μετά τήν δεκαετία αυτήν. Καί θά 
τις παρακολουθεί έπειτα, χωρίς νά το γράφει ως το 1922, οπότε Δεμιρδέσιοι, μέ άπώ- 
τερη καταγωγή τά Άγραφα τής Ηπείρου θά έλθουν πρόσφυγες, πιά, τοϋ ’22 στήν 
Προσοτσάνη, όπου θά άνταμώσουν εντοπίους Μακεδόνες καί Ήπειρωτες πού λίγες 
δεκαετίες προ τοϋ ’22 έφθασαν, πρόσφυγες καί αυτοί, στήν μαρτυρική Προσοτσάνη.

Στήν εισαγωγή ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου εξετάζει τήν κρίσιμη δεκαετία 1870-1880, 
καί τούς παραλλήλους δρόμους πού το Δεμιρδέσι καί ή Προσοτσάνη μελετώνται 
άπδ τον ίδιο στήν έθνική καί παιδευτική διάστασή τους διά μέσου τών συμπληγά- 
δων τών άντιμαχόμενων συμφερόντων στήν μητρόπολη Προύσας, όπου υπαγόταν 
το Δεμιρδέσι καί στήν μητρόπολη Δράμας, όπου υπάγεται ή Προσοτσάνη. Καί ή μέν 
Δράμα ύφίστατο τήν πίεση τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας, ’ιδίως κατά τήν έν λόγψ δε
καετία, μέ τήν ρωσική πανσλαβιστική πολιτική, τήν άνοχή τής 'Υψηλής Πύλης, τήν 
συνθήκη τοϋ Αγίου Στεφάνου πού δημιουργοϋσε επί χάρτου τήν Μεγάλη Βουλγα
ρία. Καί βεβαίως σημειώνεται ή άγωνιώδης προσπάθεια τοϋ Ο’ικουμενικοϋ Πατριαρ
χείου νά προστατεύσει τούς Χριστιανούς τής Άνατ. Μακεδονίας άπδ τούς «άρπα- 
κτικοϋς όνυχας τοϋ βουλγαρισμοϋ». Πρωταγωνιστής τής προσπάθειας αυτής ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης ’Ιωακείμ Τ, οί εθνικοί ευεργέτες Χρηστάκης Ζωγράφος 
καί Γεώργιος Ζαρίφης, οί σύλλογοι καί τά σωματεία , ό Φιλολογικός Σύλλογος 
ΚΠόλεως καί τά παραρτήματά του (Ηπειρωτικός, Θρακικός, Μακεδονικός), ό Σύλ
λογος προς διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων, οί διδάσκαλοι, οί τοπικές κοινό
τητες. Κατά τήν ταραγμένη αύτή δεκαετία θά ίδρυθοϋν στις ελληνικές κοινότητες 
τοϋ υποδούλου 'Ελληνισμού σωματεία καί άδελφότητες. Έν προκειμένιμ, στήν 
Προύσα, ή Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Ήώς. Δυστυχώς άπδ τήν έθνική αύτή προ
σπάθεια δέν θά λείψουν καί οί αντιθέσεις μεταξύ τών εκπροσώπων τοϋ Πατριαρ
χείου, τών μητροπολιτών δηλ., καί αυτών τοϋ ελευθέρου ελληνικού κράτους δηλ. 
τών προξένων. Οί πρώτοι, δηλ. οί Πατριαρχικοί, είχαν νά άντιμετωπίσουν τις πρω
τοβουλίες άνθρώπων τών συλλόγων πού επιθυμούσαν νά παραμερίσουν τήν ’Εκκλη
σία άπδ τά κοινοτικά πράγματα. Ανάμεσα σ’ αυτήν τήν άγωνία τών Ελλήνων πα
ρεμβάλλονταν καί τά συμφέροντα τών Μ. Δυνάμεων, τοϋ Βατικανού, τών Προτε- 
σταντών. Καί θυμίζει ό Γ. Κ. Παπάζογλου ότι οί δύο πατρίδες του πλήρωσαν βαρύ
τατα το τίμημα τών αγώνων τους: ή Προσοτσάνη άγωνιζόμενη τήν δεκαετία αύτή 
θά έχει ένταχθεί στον εθνικό κορμό, θά δεχθεί το 1922 τούς πρόσφυγες τοϋ Δεμιρ- 
δεσίου γιά νά πληρώσουν όλοι μαζί, πρόσφυγες καί γηγενείς, τά γεγονότα τοϋ 1945. 
Όσο γιά το Δεμιρδέσι, αύτδ μήν έχοντας άντίκρυσμα τών θυσιών του, θά ύποστεΐ 
τις συνέπειες τής Μικρασιατικής Καταστροφής, καί οί κάτοικοί του, οί περισσότε
ροι, θά έλθουν πρόσφυγες στήν Προσοτσάνη.
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Στο Πρώτο μέρος ό συγγρ. άσχολεϊται με την Παιδεία τής έλληνικής κοινότητος 
τής Βιθυνίας με έμφαση στο Δεμιρδέσι, όπου άρχικώς ό λόγος για την προέλευση 
τών κατοίκων του άπό τα Άγραφα που έφθασαν έδώ περί τον 16ο (ή 17ο αί.), καί 
προστέθησαν στους έντοπίους, που είχαν μάλιστα άγοράσει τδ 1600 χειρόγραφα 
τών «τριών λειτουργιών». Οί κάτοικοι διακρίνονταν για την ανδρεία τους, διατη
ρούσαν σχολεία, ελληνικό αλληλοδιδακτικό καί Παρθεναγωγείο ήδη πριν άπό το 
1870 κατά την διαβεβαίωση τής ’Εκπαιδευτικής Επιτροπής τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. Ό κ. Γ. Κ. 
Παπάζογλου εξαντλεί σχεδόν όλες τις υφιστάμενες πήγες για τήν παιδεία στήν κω
μόπολη: κάνει λόγο για τον εντόπιο Σάββα Ίωαννίδη, γνωστό γιά τήν συγγραφή 
του Ιστορία καί στατιστική τη,ς Τραπεζοϋντος (ΚΠολις 1870) άνατ. εκδ. Αθήνα 
1981, τον άριθμδ τών διδασκάλων, τους πόρους λειτουργίας του σχολείου, το ενδια
φέρον του Ε.Φ.Σ.Κ. γιά τήν πρόοδο τών σχολείων τοϋ Δεμιρδεσίου μέ σχετική εγκύ
κλιό του (Μάρτιος 1872). ’Ηταν μάλιστα ή εποχή οικονομικής δυσπραγίας τοϋ Δε- 
μιρδεσίου έκ τής ΰποχωρήσεως τής σηροτροφίας στήν κωμόπολη που τά σχολεία της 
ως τότε ένίσχυαν ό μητροπολίτης Προύσης Νικόδημος Κωνσταντινίδης, γνωστός 
άπό τήν θητεία του στήν μητρόπολη Βοδενών καί ό ομογενής μεγαλέμπορος τοϋ Γα
λατσίου Μενέλαος Νεγρεπόντης, ό όποιος είχε θεσπίσει καί ειδικό άγωνοθέτημα. 
Σημειώνεται ότι καί το έλληνικδ κράτος είχε έπιδείξει ενδιαφέρον γιά τήν παιδεία 
στήν περιφέρεια Βιθυνίας, Μυσίας καί Κοτυαείου (Κιουτάχεια), όπως δείχνει ή άπό 
21 Ίαν. 1872 έκθεση τοϋ υποπρόξενου τής Ελλάδος στήν Προύσα Ίω. Περδικάρη, 
άπόσπασμα που άφορά το Δεμιρδέσι δημοσιεύει μάλιστα ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου. 
Έδώ γίνεται λόγος γιά τήν λειτουργία τών τριών σχολείων, τήν άσθένεια τών μετα
ξοσκωλήκων, τήν λειτουργία τών σχολείων ήδη άπό το 1835/6, τήν άποπλάνηση ολί
γων Δεμιρδεσίων άπό τήν άγγλοαμερικανική θρησκευτική προπαγάνδα, τήν έπα- 
νασύσταση τοϋ Παρθεναγωγείου κ.ά. (σσ. 70-73). Πάντοτε άγρυπνος γιά τά εκπαι
δευτικά θέματα τής εποχής στήν περιφέρεια τής Προύσας, ό Ε.Φ.Σ.Κ., που εκείνη τήν 
περίοδο περιλαμβάνει στους κόλπους του έξέχουσες προσωπικότητες (Βασιάδης, 
Ίάλεμος, Κ. Καραθεοδωρή, Κ. Καραπάνος κτλ.) καί ό μητροπολίτης Νικόδημος - 
γιά τά πρόσωπα αύτά ό κ. συγγρ. κάμνει έξαντλητικό λόγο καί δικαίως, άφοϋ, ώς 
έλέχθη, ό Σύλλογος διέρχεται τήν καλύτερη περίοδο τής ιστορίας του. 'Ένας άλλος 
σύλλογος τής Βασιλεύουσας, ό Φιλανθρωπικός Σύλλογος ΚΠόλεως, μετά το 1875/6, 
ένδιαφέρθηκε γιά τήν έκπαιδευτική κατάσταση στο Δεμιρδέσι καί φυσικά καί γιά 
όλη τήν περιφέρεια Προύσης.

Τήν εκπαιδευτική καί κοινοτική πρόοδο τοϋ Δεμιρδεσίου διέκοψε δυστυχώς ή 
φιλοδοξία τοϋ Φιλανθρωπικού Συλλόγου πού μέ τον Πρόεδρό του Αριστάρχη Βα- 
τιμπέλα καί σύνεργό τον έλληνοδιδάσκαλο τής Τρίγλιας Κ. Άποστολίδη φιλοδόξη
σαν νά χειραγωγήσουν τήν εκπαίδευση στήν κωμόπολη, άλλά μαζί καί τήν διαχεί
ριση τών εκκλησιαστικών προσόδων. Ηΰραν μάλιστα καί τήν στήριξη τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ., 
πού φαίνεται πλέον νά στοιχεΐται σ’ αυτήν τήν διάθεση, ήτοι νά έξοβελισθεί ή 
Εκκλησία άπό τήν παιδεία, νά πληγεί ό μητροπολίτης Νικόδημος, άλλά καί ή 
δημογεροντία τοϋ Δεμιρδεσίου, πού άντέδρασε στις μεθοδεύσεις τοϋ Φιλανθρω
πικού Συλλόγου καί τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. Αύτά κατά τήν περίοδο Μάιος 1876 - ’Ιούλιος 
1877. Οί Δεμιρδίσιοι άντέδρασαν καταγγέλλοντας μέ έπιστολή άνωνύμου, άπό 1 
’Ιουνίου 1877, πού δημοσιεύθηκε στον Νεολόγο ΚΠόλεως, τις μεθοδεύσεις αυτές τοϋ 
Φιλανθρωπικού Συλλόγου, τοϋ Βατιμπέλα, τοϋ Άποστολίδη. Ο Ε.Φ.Σ.Κ. μάλιστα 
άντιλήφθηκε τδ σφάλμα του καί υποχώρησε στις φιλοδοξίες του νά έλέγξει τά κοι
νοτικά πράγματα, νά διαχειρίζεται τις προσόδους τών πατριαρχικών μρναστηρίων'
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έλαβε ύπόψη σοβαρά την έπιστολή τών Δεμιρδεσίων για κομματισμό, άλλα και 
την αλλαγή στάσεως κα'ι των ομογενών τραπεζιτών κα'ι έμπορων τής Βασιλευού- 
σης έναντι του, οί όποιοι έπέμειναν στήν θέση τους να ελέγχει ή Εκκλησία τήν 
παιδεία.

Στο έπόμενο κεφάλαιο τιτλοφορούμενο 7α Τζεκιργιακά ή τα έν Τζεκιργκε 
διαδραματισθέντα ό άναγνώστης θά διαβάσει με λύπη τήν διαμάχη τών Ελλήνων 
τής Προύσης, όπου εμπλέκονται οί έφημερίδες τής ΚΠόλεως, Νεολόγος, Θράκη, 
Μώμος (σατυρική), το ελληνικό προξενείο τής Προύσης, το υποπροξενείο τής Ρω
σίας, ό Φιλανθρωπικός Σύλλογος, πρόκριτοι τών κωμοπόλεων Τρίγλιας, Τεπετζι- 
κίου, Σουσουρλουκίου, ό Ε.Φ.Σ.Κ., διδάσκαλοι τής περιοχής. Όλοι καταγγέλλουν 
και καταγγέλλονται γιά το ποιος θά έχει τον πρώτο λόγο σέ θέματα παιδείας έπι- 
φανειακώς μέν, άλλα στήν ουσία γιά προώθηση προσωπικών συμφερόντων εκμε
ταλλευόμενοι τον πατριωτισμό τών Χρ. Ζωγράφου καί. Γ. Ζαρίφη. Ή άφορμή δό
θηκε άπό άσεμνη συμπεριφορά τού Προέδρου τού Φιλανθρωπικού Συλλόγου Βα- 
τιμπέλα καί τών φίλων του σε ξενοδοχείο τού χωρίου Τσεκιργκέ τής Προύσας το 
Πάσχα (Μάιος) τού 1876. Ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου έχει συγκεντρώσει στο πολυσέλιδο 
αυτό κεφάλαιο (σσ. 125-163) τά σχετικά κείμενα καί τήν βιβλιογραφία πού άναδει- 
κνύουν τά θλιβερά γεγονότα τής περιόδου αύτής στήν Προύσα καί στήν περιφέρειά 
της, πού έληξε μέ τήν διάλυση τού Φιλανθρωπικού Συλλόγου τού Βατιμπέλα καί 
τήν συντήρηση τών σχολείων πού αύτός συντηρούσε, ήτοι τών Καγιαμπασίου, Τρί- 
γλιας, Σουσορλουκίου, Τεπετζικίου άπό τον Γ. Ζαρίφη, μέσω τού υιού του Λεωνίδα. 
Όσο γιά το Παρθεναγωγείο τού Δεμιρδεσίου τήν λειτουργία του είχαν άναλάβει οί 
δημογέροντες τής κωμοπόλεως, οί όποιοι έξακολουθούσαν νά συντηρούν τά τρία 
σχολειά της μέ τούς 400 μαθητές τους (Μάιος 1879). Εκείνο, άσφαλώς, πού θά προ
σέξει ό άναγνώστης τού έν λόγψ βιβλίου τού κ. Γ. Κ. Παπάζογλου είναι ή σχετική 
άπαξίωση τού Ε.Φ.Σ.Κ. άπό τον ίδιο τον συγγραφέα. Αλλά ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου 
άξιοποιεί τις πηγές του καί διαπιστώνει τήν διάσταση τού Ε.Φ.Σ.Κ. μέ τούς πλού
σιους ομογενείς, καί ευεργέτες τού Ελληνισμού, τής Βασιλεύουσας πού μόνοι τους 
άνέλαβαν άπό τό 1878/9 τήν χορήγηση τών άναγκαίων βοηθημάτων προς τά σχο
λεία παραμερίζοντας τον έπιφανή Ε.Φ.Σ.Κ. Καί είναι σημαντικά τά όσα ό κ. Γ. Κ. 
Παπάζογλου γράφει (σ. 175) ότι οί άνθρωποι τού Φιλολογικού Συλλόγου τής ΚΠό
λεως άπό τό 1880, άφού, δέν έπαυσαν νά υποσκάπτουν τό έργο τών ομογενών τρα
πεζιτών καί τού Πατριαρχείου φθάνοντας νά τούς διαβάλλουν καί στήν Ελληνική 
Κυβέρνηση' οί ίδιοι άπέτυχαν, κατά τον συγγραφέα, στά αίτήματά τους γιά χορη
γίες προς άλλους πλουσίους ομογενείς έκτος ΚΠόλεως, καί έκτοτε άφιέρωσαν τήν 
δράση τους, έντός τών κόλπων τού Ε.Φ.Σ.Κ. έννοεΐται, σέ γενικά έπιστημονικά θέ
ματα ιατρικής, λαογραφίας κτλ. - βλ. τις σσ. 175-176. Ασφαλώς ό κ. Γ. Κ. Παπάζο
γλου άξιοποιεί τις πηγές, άλλά θά μπορούσε νά είναι λιγότερο δηκτικός άπέναντι 
σέ έναν σύλλογο, ώς ό Ε.Φ.Σ.Κ., πού δικαιολογημένος χαρακτηρίσθηκε ώς τά 
«Υπουργείο Παιδείας τού άλύτρωτου Ελληνισμού». Ή συνολική προσφορά τού 
Ε.Φ.Σ.Κ. δέν μπορεί νά άποτιμηθεΐ άπό έσφαλμένους χειρισμούς μελών του, ώς οί 
Ηρακλής Βασιάδης, Όδυσσέας Ίάλεμος. Είχαμε, άλλωστε, είσέλθει στήν διαμάχη 
δύο έθνικών κέντρων Αθηνών καί Φαναριού. Ό καθείς μέ τις ευθύνες του ...

Στο Β' μέρος τού βιβλίου, καί πάντα σύμφωνα μέ τον υπότιτλο τού βιβλίου τού 
Παράλληλοι Δρόμοι, ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν παιδεία στις κοινότητες τής Άνατ. 
Μακεδονίας καί είδικώτερα μέ τήν περίπτωση τής Προσοτσάνης. Ώςέλέχθη, ό συγ
γραφέας έχει τις οικογενειακές του ρίζες στο Δεμιρδέσι τής Προύσης, άλλά γενέθλια
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γή είναι ή Προσοτσάνη, οπού μετά την Καταστροφή τοϋ 1922, έγκαταστάθηκαν 80 
προσφυγικές οικογένειες άπό το Δεμιρδέσι, καί όπου ηύραν 1.300 Έλληνες άπό 
τους όποιους οί 600 ήσαν σλαβόφωνοι, καί καλά οργανωμένο άρρεναγωγείο. Αναγ
καστικούς ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου έπανέρχεται έδώ στον Ε.Φ.Σ.Κ. καί στα σχολεία 
τής Δράμας που ό ίδιος ένίσχυε μαζί με τους ομογενείς της ΚΠόλεως, χάρη καί στο 
ένδιαφέρον τοϋ εν Σερραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Άλλα ή 
Προσοτσάνη, όπως καί ή σύνολη Άνατ. Μακεδονία, δεχόταν ήδη τήν πίεση τοϋ 
βουλγαρισμοϋ καί άνθιστάμενοι οί κάτοικοί της, μέ πρωτοστατοϋντα τον ιατρό Νικ. 
Λάμη, ίδρυσαν τήν Αδελφότητα Ήώς(Σεπτ. ci. 1872), που, σημειωτέον, ΰφίσταται, 
καί πολυδημιουργική μάλιστα, ως τις ήμέρεςμας. Ή Πώς καί οί ομογενείς της μα
κεδονικής κωμοπόλεως μέ δραματική επιστολή τους, άπο 4 Φεβρ. 1873, προς τους 
φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους ΚΠόλεως εξέθεσαν τους κινδύνους που προέκυψαν 
άπό το βουλγαρικό σχίσμα καί τήν άρπαγή των σχολείων άπό τους βουλγαριστές 
καί ζητοϋσαν τήν ίδρυση παρθεναγωγείου στήν κωμόπολη τους. (βλ. τήν επιστολή 
αυτήν σσ. 193-194): Αναγκάσθηκαν μάλιστα οί ομογενείς τής Προσοτσάνης, μαζί μέ 
αυτούς τοϋ Νευροκοπίου, να μεταβοϋν στήν Βασιλεύουσα καί να έκθέσουν τά προ
βλήματα τής κωμοπόλεως. Πρώτος αρωγός ό Ε.Φ.Σ.Κ. πού τήν ένίσχυσε μέ 15 λίρες 
μέ χορηγία τοϋ Γ. Ζαρίφη (12 Μάίου 1873). Οί δύο άκρώρειες τοϋ Βορείου 'Ελλη
νισμού, Προσοτσάνη καί Νευροκόπι, συνέπασχον κατ’ αυτήν τήν περίοδο. Ό κ. 
Βουλτσιάδης, καί ό ΰπογραφόμενος, Ό Ελληνισμός καί ή μητρόπολις Νευροκοπίου 
κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1991, γράφαμε σχετικά καί μένουν νά 
γραφούν καί άλλα, γι’ αυτήν τήν κρίσιμη περίοδο 1870-1912.

Οί δημογέροντες τής Προσοτσάνης, σέ δυσχερή θέση ευρισκόμενοι εκ τής 
ραγδαίας βουλγαρικής δραστηριότητος, συνέχισαν νά ζητούν τήν βοήθεια τοϋ 
Ε.Φ.Σ.Κ., μέσω τοϋ Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου των Σερρών, καί πε
τυχαίνουν χορήγηση 10 λιρών για τά σχολεία τους. Λόγος, πάντως, πολύς γίνεται 
στο κεφάλαιο αυτό για το πρόσωπο τοϋ Ήλία Χ"γεωργίου «άνδρα μέν βουλγα
ρικής καταγωγής θερμώς δι’ υπέρ τών έλληνικών γραμμάτων άγωνιζόμενον», κατά 
τήν άναφορά τής Εκπαιδευτικής Επιτροπής τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. άπό 5 Μάίου 1874. Ό κ. 
Γ. Κ. Παπάζογλου άσχολείται ιδιαιτέρως, ώς έλέχθη, μέ τον έν λόγψ άνδρα, τον 
όποιο ταυτίζει, όρθώς, μέ τδν έπειτα ήγέτη τών βουλγαριστών τής Δράμας, στήν 
όποια μετοίκησε (20 Μάίου 1909) άσχολούμενος μέ το καπνεμπόριο. Τραγικό πρό
σωπο μέ τραγικό τέλος' σημεία τών καιρών τής εποχής τοϋ Ήλία, πλέον Χ"γε- 
ωργήεφ (σσ. 204-210). Τά χρόνια πού άκολουθοΰν 1873-1875 οί πρόκριτοι τής Προ
σοτσάνης συνέχισαν τις εκκλήσεις τους προς τον Ε.Φ.Σ.Κ. γιά οικονομική βοήθεια 
καί πετυχαίνουν τήν ίδρυση καί οικοδόμηση σχολείων στήν κωμόπολή τους. Καί ό 
Ε.Φ.Σ.Κ. τοϋ συμπαρίσταται, όπως καί ό δραστήριος Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος τών Σερρών πού οί παρεμβάσεις του ήσαν συνεχείς στα κοινοτικά πράγ
ματα τής Άνατ. Μακεδονίας. Μέ άφορμή τον Μακεδονικό αυτόν Σύλλογο ό κ. Γ. Κ. 
Παπάζογλου δίδει πολλές πληροφορίες γιά πρόσωπα καί πράγματα τών Σερρών 
πού διακρίνονταν γιά τήν δράση τους τά χρόνια αυτά, ώς ό Ίω. Θεοδωρίδης, ό 
Χριστόφ. Σαμαρτζίδης, ό Δημ. Μαρούλης, ό Ίω. Κ. Δέλλιος, ό μητροπολίτης Σερ
ρών Νεόφυτος, ό ηγούμενος τής μονής Τιμίου Προδρόμου Θεοδόσιος. Ιδιαιτέρως, 
πάντως, άρνητική είναι ή θέση τοϋ συγγρ. έναντι τοϋ τότε μητροπολίτου Δράμας 
Ίωαννικίου, ό όποιος προφανώς άδιαφοροϋσε γιά τά σέ βάρος τοϋ Έλληνισμοΰ τής 
επισκοπικής περιφερείας του τεκταινόμενα. Σ’ αυτήν τήν έκρυθμη κατάσταση οί 
βουλγαριστές τής Προσοτσάνης επιχείρησαν νά δολοφονήσουν τον ήγέτη τών έλληνο-
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φρόνων ιατρό Ν. Λιάμη χήν Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου 188 και ό συγγρ. εξετάζει τα 
καθέκαστα τής άπόπειρας αύτής καθώς καί την άρνηση των Ελλήνων, ελληνοφώ
νων καί σλαβόφωνων της κωμοπόλεως, να υπογράψουν την προσχώρησή τους 
στήν βουλγαρική Εξαρχία, πρωτοστατοΰσης τής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος 
Ήοΰς καί τών προκρίτων έν όψει καί τής συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Είδαμε 
στήν περίπτωση του Δεμιρδεσίου τής Προύσης ότι το 1879/80 oi μεγάλοι εθνικοί 
ευεργέτες τής Βασιλεύουσας (Ζωγράφος, Ζαρίφης) έπαυσαν νά ένισχύουν τά σχο
λεία μέσω του Ε.Φ.Σ.Κ.' το ίδιο συνέβη καί με τά σχολεία στήν Ανατ. Μακεδονία 
καί ματαίως οί πρόκριτοι τής Προσοτσάνης ζητούσαν τά βοηθήματα γιά τά σχολειά 
της. Ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου μάλιστα ευρίσκει τον τίτλο Το κύκνειο άσμα τού Φιλο
λογικού Συλλόγου στήν Προσοτσάνη προκειμένου νά δείξει τήν άδυναμία του 
Ε.Φ.Σ.Κ. νά βοηθεί τά σχολεία μέσω των χορηγιών τών πλουσίων ομογενών. Καί το 
κύκνειο άσμα εκδηλώθηκε στήν συνεδρία του τήν 6 Μα'ίου 1879, όπου έκφράσθηκε 
ή άδυναμία αυτή. Οί πλούσιοι ομογενείς είχαν ιδρύσει ήδη άλλα σωματεία στήν 
ΚΠολη γιά νά συνεχίσουν το εθνωφελές έργο τους, όπως τήν Αδελφότητα Αγαπάτε 
Άλλήλονς. Ή Ήως τής Προσοτσάνης συνέχισε τις δραστηριότητές της καί ήταν φυ
σικό νά κληθεί άπδ τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός καί τον Σύλλογο προς 
διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων στο συνέδριο τών Ελληνικών Συλλόγων πού 
συγκλήθηκε στήν Αθήνα άπδ 25 Μαρτίου - 9 Απριλίου 1879' τήν Ήώ εκπροσω
πούσε ό Νικόλας Λιάμης καί δύο γνωστοί έκπαιδευτικοί, ό Ίω. Καλοστύπης καί ό 
Νικ. Φιλιππίδης πού άναλαμβάνει εθνική δράση με κέντρο τήν Καβάλα. Ό συγγρ. 
έγραψε γιά το Δεμιρδέσι άρκετά άναφερόμενος στήν άναστολή τών χορηγιών τών 
εθνικών ευεργετών προς τον Ε.Φ.Σ.Κ., μέ άφορμή, όπως ό ίδιος γράφει, τήν επιστολή 
τών προκρίτων της. Ή άναστολή αυτή είχε καί τις επιπτώσεις καί γιά τις ελλη
νικές κοινότητες τής Ανατ. Μακεδονίας, τήν Προσοτσάνη έν προκειμένω, όπου ή 
Ήώς συνεργάζεται εφεξής μέ τήν Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Αγαπάτε άλλήλους, 
πού τού λοιπού θά διαχειρίζεται τις χορηγίες τών πλουσίων ομογενών της Βασι
λεύουσας γιά τήν ίδρυση καί συντήρηση τών σχολείων τού υποδούλου Ελληνισμού. 
Θά προσέθετα έδώ τις ώραΐες φωτογραφίες καί συνοδευόμενες άπδ τά σχετικά 
σχόλια τού συγγρ. γιά τον ναό τού Δεμιρδεσίου τον άφιερωμένο στήν Κοίμηση τής 
Θεοτόκου.

Όπως προκύπτει άπδ τά παραπάνω οί δύο γενέθλιες κωμοπόλεις τού συγγρ., 
το Δεμιρδέσι τής οικογένειας του, ή Προσοτσάνη ή δική του καί τών προσφύγων 
τού Δεμιρδεσίου, βάδισαν παραλλήλους δρόμους: άντιμετώπισαν, ή πρώτη, τούς 
Προτεστάντες μισσιονάριους, ή δεύτερη τούς Βουλγάρους έξαρχικούς, είχαν σχο
λεία, τά παλαιότερα ή πρώτη, έχοντας αμιγή έλληνικδ πληθυσμό, ενώ οί "Ελληνες 
τής Προσοτσάνης άντιπάλευαν μέ Μουσουλμάνους καί έξαρχικούς, ίδρυσαν άδελ- 
φότητες καί σωματεία* βοηθούμενα άπδ τούς ομογενείς της ΚΠολης, στηρίχθηκαν 
άπδ το Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Προσοτσάνη άπδ τήν Αθήνα, άλλά καί τούς 
ομογενείς. Οί πρόκριτοι τού Δεμιρδεσίου άντέδρασαν στά σχέδια τού Φιλανθρωπι
κού Συλλόγου νά χειραγωγήσει τά εκπαιδευτικά καί κοινοτικά τών Ελλήνων τής 
Ανατολής ερήμην τής Εκκλησίας καί αυτό έγινε αιτία ίδρύσεως άλλων σωματείων 
καί άδελφοτήτων συνεργαζομένων μέ το Πατριαρχείο πού βοήθησαν τά σχολεία τής 
Προσοτσάνης. Καί ή σύμπτωση: στήν Προσοτσάνη λίγες δεκαετίες προ τού 1922 
είχαν εγκατασταθεί Ήπειρώτες καί Ήπειροθεσσαλοί' τούς ηΰραν οί πρόσφυγες Δε- 
μιρδέσιοι το 1922 μέ άπώτερη καταγωγή τήν "Ηπειρο.

Τελικώς, το βιβλίο αυτό τού κ. Γ. Κ. Παπάζογλου, είναι μία λαμπρή συμβολή
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για την καλύτερη γνώση τής ταραγμένης δεκαετίας 1870-1880, οπού δυο κωμοπόλεις 
του τότε αλύτρωτου Ελληνισμού, το Δεμιρδέσι στην Προύσα και ή Προσοτσάνη 
στην Δράμα, έδιδαν τούς δικούς τους αγώνες. Ή ιστορία δικαίωσε μόνον την Προ
σοτσάνη.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Thede Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων, έκδ. ΚΕΜΟ 2, έκδ. οίκος Βιβλιό- 
ραμα, Αθήνα 2009, σελ. 370.

Ό συγγραφέας είναι βαλκανιολόγος καθηγητής άνθρωπογεωγραφίας τού Πα
νεπιστημίου τού Münster κα'ι συγγραφεύς πολλών μελετών μέ θέματα άφορώντα τά 
Βαλκάνια. Το προκείμενο έργο για την ταυτότητα τών Βλάχων έκδόθηκε άπδ το 
Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Όμάδων (Αθήνα) καί έκ πρώτης όψεως προκαλει 
έντύπωση καί προβληματισμό γιατί ό κ. Τ. Kahl προτίμησε να έκδώσει το ένδιαφέ- 
ρον, κατά τα άλλα, αυτό το βιβλίο του στδ έν λόγφ Κέντρο. Οί βλαχόφωνοι "Ελλη
νες άσφαλώς καί δεν έχουν καμμία σχέση μέ μειονότητα, ούτε ποτέ έδέχθησαν να 
τούς επιβληθεί άπό άλλους αυτός ό προσδιορισμός. Ούτε, βεβαίως, καί τήν δέχονται. 
Άπό όσα γράφει στο βιβλίο του ό κ. Kahl δίδει τήν έντύπωση, τουλάχιστον στον 
ύπογραφόμενο, ότι ούτε ό ίδιος δέχεται νά άποτελοΰν οί βλάχόφωνοι Έλληνες μει
ονότητα. Μαχητή, έπί τού προκειμένου, ή άποψή του ότι οί βλαχόφωνοι Έλληνες 
έχουν ταυτισθεί για λόγους γεωγραφικούς καί πολιτισμικούς μέ τον υπόλοιπο 
Ελληνισμό, χωρίς νά προσδιορίζει τον χρόνο ταυτίσεώς τους. Τό πρόβλημα θά μπο
ρούσε νά τό λύσει ό κ. Kahl, άν άνέτρεχε στον Ιωάννη Λυδό, στά χρόνια τού ’Ιου
στινιανού, πού διεπίστωσε τήν λατινοφωνία πολλών Ελλήνων, ιδίως τών δημοσίων 
υπαλλήλων - καϊπερ Έλληνας έκ τον πλείονος όντας, τή τών Ιταλών φθέγγεσθαι 
φωνή καί μάλιστα τους δημοσιεύοντας (’Ιωάννης Λυδός, Περί αρχών τής '.Ρωμαίων 
πολιτείας, βιβλ. III, 68). Αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες, Ιδίως τής υπαίθρου, 
είχαν άπωλέσει τήν γλώσσα τους, καί μιλούσαν λατινικά ή ήσαν δίγλωσσοι. Καί φυ
σικά αυτοί οί Έλληνες, άπομονωμένοι ιδίως σέ ορεινούς όγκους, άπό όπου περ
νούσαν τά ρωμαϊκά στρατεύματα, δεν εξαφανίσθηκαν, άλλά συνέχισαν νά ζούν ως 
τις ήμέρες μας καί είναι οί βλαχόφωνοι (λατινόφωνοι) Έλληνες. Αυτό συνέβη, 
αιώνες αργότερα, στήν Μ. Ασία, μετά τήν οθωμανική κατάκτηση βυζαντινών πε
ριοχών, όπου Ρωμηοί, άπό τις ιστορικές συγκυρίες, άπέβαλαν τήν γλώσσα τους καί 
μιλούσαν τήν τουρκική ή ήσαν δίγλωσσοι. Είναι οί Καραμανλήδες -Καππαδόκες.

Ό αείμνηστος καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος έγραψε ότι στον έκλατι- 
νισμό καί στήν διαμόρφωση τών βλαχόφωνων Ελλήνων τών βορείων ελληνικών πε
ριοχών συνέβαλε καί ή κάθοδος λατινόγλωσσων πληθυσμών κατά τον 7ο μ.Χ. αί. 
μέ τις έπιδρομές Σλάβων άπό τις παραδουνάβιες χώρες καί οί επιμειξίες γηγενών μέ 
τούς ξένους λατινόφωνους, άλλά καί μέ μετακινήσεις άλλων λατινόφωνων Ελλήνων 
προς τις έν λόγω βόρειες ελληνικές περιοχές. Στά Acta τού Αγίου Δημητρίου σημει
ώνεται αυτή ή κάθοδος τών ξένων, άποφύγων κ ατά τό σχετικό κείμενο, άπό τά μέρη 
τής Πανονίας, τής Δακίας καί τής Δαρδανίας (Άπ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία τοϋ 
Νέου Ελληνισμόν, τ. Α', Άρχες καί διαμόρφωσή του, Θεσσαλονίκη 1961, ο. 37). 
Αυτά άπό τον Νέστορα τής 'Ιστορίας τού Ν. Ελληνισμού.

Γιά τήν καταγωγή τών Βλάχων, έν γένει, ό κ. Kahle δέν πρόσεξε, έκτος άν σκο-
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