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Ή Διοίκησις του θρακικου Κέντρου αισθάνεται ιδιαιτέ
ραν εύχαρίστησιν, άλλα καί ύπερηφάνειαν, διότι εις αυτήν
έλαχεν ό κλήρος να τίμηση ένα εκλεκτόν σκαπανέα των
γραμμάτων, δστις ήνάλωσεν δλον του τον βίον εις τό να
νουθετή καί καθοδηγή την θρακικήν νεολαίαν, ώς παιδαγω
γός καί ώς διδάσκαλος, εις την οδόν τού καθήκοντος, να τήν
φρονηματίζη έθνικώς καί νά συμβάλλη μέ δλας του τάς δυ
νάμεις εις τήν ηθικήν καί πνευματικήν διαπαιδαγώγησίν της.
Ό Γεώργιος Γιαννακάκης δύναται δικαίως νά καταλάβη
τιμητικήν θέσιν μεταξύ των άφανών διδασκάλων του Γένους,
ο'ίτινες κατά τήν εποχήν τής δουλείας καί ■των εθνικών συμ
φορών, διετήρησαν άκαμπτον καί άκμαΐον τό φρόνημά των
καί μέ φιλοπονίσν καί επιμονήν άξιομίμητον έδίδαξαν εις
τούς νέους τής Θράκης, όχι μόνον τά πρώτα γράμματα, άλλ’
έκαλλιέργησαν παρ’ αύτοΐς ύγιές θρησκευτικόν, εθνικόν καί
πατριωτικόν αίσθημα. 'Όταν τις άναγινώσκει τάς πεντακοσίας δακτυλογραφημένας σελίδας, αϊτινες πραγματεύονται
περί τής άγαπητής μας πατρίδος Θράκης καί περί τών συμ
φορών του Ελληνισμού αύτής, κατά τήν έποχήν τής Τουρκο
κρατίας, από του 1453 τής άλώσεως μέχρι του 1922 τής έκκενώσεως, αισθάνεται κατάπληξιν διά τήν έμπεριστατωμένην
καί άξιοθαύμαστον εργασίαν του σεμνού καί άκαταπονήτου
διδασκάλου καί δεν γνωρίζει τί πρώτον καί τί ύστερον νά
έξάρη καί νά θαυμάση.
Δεν πρόκειται μόνον περί άξιολόγου πονήματος, ή στα-

χυολογία καί ταξιθέτησις του όποιου άπήτησαν καί χρόνον
μακρότατον καί ύπομονήν Ίώβειον, άλλα τα χαρακτηριστικώτερα σημεία το ; συγγράμματος είναι δτι ό άφανής ούτος
τής παιδείας στρατιώτης, εζησεν ό ’ίδιος την ιστορίαν, ήν άφηγεΐται, συνεμερίσθη δε μετά τής οικογένειας του ολας τάς πε
ριπέτειας καί με ψυχικήν οδύνην διήνυσε την πολυτάραχον
εποχήν, ήτις κατέληξεν εις την έθνικήν συμφοράν τής έκδιώξεως άπό την πατρίδα μας.
’Ιδιαιτέρως τά κεφάλαια τής Τουρκοκρατίας άπό τής
εποχής τοϋ Πορθητου, μέ τάς διαφόρους έκτοτε μεταπολιτεύ
σεις, με τάς άφηγήσεις περί Γενητσάρων καί έξισλαμισμών
μέ τάς προνομίας τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί των
Μητροπολιτών, τά διάφορα πολεμικά γεγονότα καί τά άνεκδιήγητα παθήματα του ΘρακικοΟ 'Ελληνισμού κατά τήν ζοφεράν έποχήν τής δουλείας, παρέχουν άνάγλυφον εικόνα, ήν
δεν δύνανται νά μή προσέξουν οί ιστορικοί καί οί συμπολΐται
τής Θράκης.
Προξενεί δε αϊσθημα άποκαρδιώσεως δτι έκαθυστέρησεν
ή δημοσίευσις τής άξιολόγου ταύιης πραγματείας έπ’άρκετά
έτη, διότι οί διάφοροι άρμόδιοι, προς οϋς άπετάνθη ό συγγραφεύς, έπέδειξαν εγκληματικήν άδιαφορίαν.
Δι* αυτούς τούς λόγους, ώς έν άρχή έμνήσθημεν, ή Διοίκησις του ΘρακικοΟ Κέντρου αισθάνεται χαράν καί ίκανοποίησιν, διότι μέ τον 29ον τόμον των «θρακικών» δίδει εις
τήν δημοσιότητα ένα έργον, δπερ άσφαλώς, μέ ύπευθύνους
πηγάς, εις ας κατέφυγεν ό συνταξιούχος διδάσκαλος Γ·
Γιαννακάκης, άλλά καί μέ τάς προσωπικάς του άφηγήσεις
καί άναμνήσεις τής εποχής, ήν έζησε, προσθέτει μίαν άξιόλογον μελέτην, εις δσας μέχρι τουδε ειδον τό φως τής δημοσιότητος περί τής άρχαίας καί νεωτέρας Θράκης.
Είμαι ευτυχής, διότι παρακολουθήσας καί εγώ τον κα
λόν διδάσκαλον τής πατρίδος μου, γράφω τάς όλίγας ταύτας
γραμμάς διά νά τον τιμήσω καί έκφράσω τον σεβασμόν μου
διά τήν άξιέπαινον καί άξιομνημόνευτον προσπάθειάν του.
Φ. Μ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΓΔΟΗ (Η-) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
‘Από τον 1453 —1922 : ήτοι από τής Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως
υπό Μωάμεθ τον Β' μέχρι τής ανταλλαγής των {ΕλληνοΟρακών και τής μετα
νάστευα εως τούτων έκ τής πέραν τον "Εβρου Θράκης εις τάς χώρας τον Ε λλά
νικου Κράτους.

ΚΕΦ. 1 — Η ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ ΠΟΡΘΗΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ 1453-1481

Μωάμεθ ό Β' ήτο υιός Μουράτ τού Β' χαΐ δοϊίλης τίνος. Άνήλθεν
εις τον Όσμανιχόν θρόνον εν Άδριανουπόλει to 1451 εις ηλικίαν 21 ετών.
Έξουδετέρωσεν όλους τούς συγγενείς, πού ήμποροϋσαν νά διεχδιχήσουν
τον θρόνον του. Μίτο προικισμένος έχ φύσεως μέ πολλά προσόντα. Είχε
μόρφωσιν μεγόλην διά την εποχήν εκείνην κα'ι έγνώριζε τάς κυριωτέρας
γλοίσσας τής εποχής του. Πλήν τής Τουρκικής κατείχε τάς ’Ασιατικός,
’Αραβικός, Περσικός, Χαλδαϊκήν, κα'ι τάς Ευρωπαϊκός, Ελληνικήν, Λατι
νικήν και Σλαβικήν* 'Υπήρξε μία επιβλητική ιιορφή εν τή ΓΙαγκοσμίφ
'Ιστορία. Εις των Μεγίστων Σουλτάνων, ’ίσως ό μεγαλείτερος πόντων,
διότι αυτός εδραίωσε τό κλονιζόμενου ’Οθωμανικόν Κρότος, κατορθώσας
νά έμπήξη τάς σημαίας του εις τήν κεντρικωτέραν και όχυροτέραν πόλιν
τού τότε κόσμου, όπόθεν ήδύλ'ατο νά άπειλήση και τήν Ευρώπην καί τήν
’Ασίαν. 'Υπήρξε γενναίος, δραστήριος, φιλοπόλεμος, φιλόδοξος, επινοητι
κός, πείσμων, αλλά καί σκληρότατος διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ σκοπού,
εις τον όποιον άπέβλεπεν.
Άνεγίνωσκε τούς βίους ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, Κωνσταντίνου καί
Μεγάλου Θεοδοσίου. Έπροστότευε τούς σοφούς καί επιστήμονας. Μέ τήν
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ήνωσε τάς ’Ασιατικός μέ τάς Ευρωπαϊ
κός κτήσεις του, μέ τήν κατόκτησιν δέ τής Πελοποννήσου, Σερβίας καί
’Αλβανίας εκυριόρχησεν όλης τής Βαλκανικής. Διά πολέμου προς τούς
Ούγγρους, Βλάχους καί Πολωνούς έξησφόλισε τά βόρεια σύνορα τοϋ Κρό
τους του, καταλϋσας δέ τήν Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν τής Τραπεζούντος
καί ύποτόξας πολλούς ηγεμόνας ώς τής Καραμανίας, Κιλικίας καί ’Αρμε
νίας έξησφόλισε τό εν ’Ασία Κρότος, ’φκοδόμησεν ’Ανάκτορα, Τεμένη,
Νοσοκομεία, Πτωχοκομεΐα, Σχολεία κλπ. ’Έθηκε νόμους περί Διοικήσεως,
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περί φορολογίας καί στρατιωτικής υπηρεσίας. *Ητο κρυψίνους καί έτήρει
μεγάλην μυστικότητα.
Παρασκευαζόμενος κάποτε διά μίαν εκστρατείαν, ήρωτήθη υπό του
αρχηγού του στρατού, τίς ήτο ό αντικειμενικός σκοπός; άπήντησε με ορ
γήν : «Έάν καί μία τρίχα του γενείου μου έγνώριζε τον σκοπόν μου, θά
έξερρίζωνα ταυτην καί θά την έκαιον». Σωστός στρατιωτικός άνήρ.
ΚΕΦ. 2 —Η Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΡΑΚΗ
ΜΕΤΑ ΤΗ Ν ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΝ.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

α'). Τά εν Κωνσταντινουπόλει γεγονότα μετά την "Αλωσιν.
Μέ την αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ του Β' εξεπληρώθη τό δνειρον του Μουσουλμανισμοί, τό όποιον εΐχεν έκμαιευθή μέ την
ρήτραν του Κορανίου «Μακάριος ό στρατός, όστις θέλει είσέλθει εις την
βασιλεύουσαν πόλιν». Καί πράγματι τό δ'νειρον τούτο, ό διακαής πόθος
των Μουσουλμάνων υπήρξεν επί 800 έτη από Μωχάμετ του Προφήτου
μέχρι του 1453 τό κίνητρον των σκληροτάτων πολέμων των ’Αράβων, οι
όποιοι δίς έπολιόρκησαν την Κωνσταντινοΰπολιν επί Κωνσταντίνου τοϋ
Πωγωνάτου καί Λέοντος του Ίσαϋρου. Μετά δέ ταυτα των Σελτζοΰκων
Τούρκων καί τέλος των ’Οθωμανών κατά τοΰ Ελληνοχριστιανικού Κράτους
τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί οι μέν δυο πρώτοι οί "Αραβες καί οί Σελτζοΰκοι μολονότι πολλά καί μεγάλα τμήματα τοϋ Κράτους άπέσπασαν, καί
ολοκλήρους χριστιανικούς πληθυσμούς εξισλάμισαν έν Συρία, Μεσοποταμίφ,
Άρμενίφ, Αίγΰπτφ καί Βορείφ Άςιρική, δεν κατώρθωσαν όμως νά γίνωσι
κύριοι τής κεφαλής τοϋ Χριστιανισμοί, τής πόλεως τών Αϋτοκρατόρων. Τό
τοιοϋτον εϋτϋχημα διά τον Μουσουλμανισμόν τό άπήλαυσεν ή στρατιά τοϋ
’Οθωμανοί Σουλτάνου Μωάμεθ τοϋ Β'. Την μακαριότητα, ποί' ηϋχετο ό
Προφήτης εις τους πιστούς του, την έπέτυχον ύστερον από 8 αιώνας θρηστευτικών πολέμων καί πολιτικών αγώνων οΐ Μουσουλμάνοι τοϋ Όσμανίδου ήγεμόνος Μωάμεθ τοϋ πορθητοϋ, τό 1453. Διά τους Μουσουλμάνους
τοΰτους ή είσοδος εις την πόλιν τών ονείρων τιυν υπήρξε τό εϋτυχέστερον
γεγονός τής φυλετικής καί θρησκευτικής αυτών δντότητος. Διότι α'). Ή
λεία τοϋ νικηφόρου δι’ αυτούς πολέμου άπέβη τόσον μεγάλη, ώστε ύπε·
ρέβη καί την πλέον τολμηράν φαντασίαν, Ή άξιολογωτάτη καί περιλάλη
τος αυτή Ελληνική πόλις, που εκράτει τό σκήπτρον τοϋ αρχαίου Ε λληνι
κοί καί Ρωμαϊκοί πολιτισμοί επί 1123 έτη, τό όχυραπατον τοϋτο φροΰριον τοϋ Χριστιανισμοί ωμοίαζε μετά τήν είσοδον τών ορδών τοϋ ’Οθω
μανοί άρχοντος μίαν μάνδραν άκάκων άρνίων, εις τήν οποίαν αίφνης
είσώρμησε πλήθος τίγρεων, πανθήρων, παρδάλεων, υαινών καί λύ
κων. "Ας φαντασθώμεν μίαν τοιαϋτην εικόνα καί θά έννοήσωμεν πλήρως
τήν άξιοθρήνητον καί άλγεινοτάτην κατάστασιν τών άτυχεστάτων Έλληνο-
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χριστιανών εκείνων, πού εύρέθησαν μέσα εις τον περίβολον τής άλωθείσης
πόλεως. Καί ο μέν υλικός πλούτος τής δλης πόλεως δημόσιος καί ιδιωτι
κός, δ λεηλατηθείς, ήτο τοιοϋτος, ώστε, με χρυσόν, μέ άργυρον, με πολύ
τιμα κοσμήματα καί σκεύη καί τιμαλφέστατα κειμήλια από μέγαρα, ναούς,
μοναστήρια καί κατοικίας των ιδιωτών, έφορτοόθησαν πάντες, οι δίκην κο
ράκων επιπεσόντες κατά τής άπονεκρωθείσης πλέον πόλεως. Μέ χρυσοΰφαντα δέ καί άργυροΰφαντα μεταξωτά τών ναών καί τών πλουσίων ιματιο
φυλακίων έστόλιζον τούς ίππους καί ήμιόνους των, καί άλλα εφόρτωσαν,
διά νά τά προσκομίσουν ως δώρα προς τά προσφιλή αύτοίς πρόσωπα τών
οικογενειών των. β'.) ’Ό χι μόνον την άχόρταγον πλεονεξίαν των έπλήρωσαν
χρημάτων καί άλλου πλούτου, αλλά καί δλας τάς κτηνώδεις καί
σαρκικάς επιθυμίας τοον έξεπλήρωσαν. άκατανομάστως άσελγήσαντες επί
παρθένων γυναικών καί παίδων. γ'). Τον πνευματικόν πλούτον, δστις ήτο
έναποταμιευμένος εις πλείστας βιβλιοθήκας, προϊόν τοσούτων αιώνων Ε λ 
ληνικής, Ρωμαϊκής καί Χριστιανικής σοφίας, παρέδωκαν εις τό πυρ' διότι
δεν ειχον ούτε την έλαχίστην ιδέαν περί τής μεγάλης αξίας τών απειροπλη
θών εκείνων συλλογών βιβλίων, τά όποια δι’ αυτούς ήσαν άχρηστα. Έ ξ
ευγνωμοσύνης δέ προς τον Σουλτάνον, προς τον όποιον ώφειλον τήν μεγάλην ταύτην χάριν τού πλουτισμού των, ώνόμασαν αυτόν Σουλτάν Φατίχ,
ήτοι πορθητής, άλωτής, κυριευτής.
ΚΈΦ. 3 — Η ΥΠ Α ΙΘ ΡΟ Σ ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΝ Κ Υ ΡΙΑ Ρ
ΧΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ
ΧΡΟΝΟΥΣ.
Μέ τήν έγκαθίδρυσιν τού Μωάμεθ εις τήν Κωνσταντινούπολή, τον
πολυτιμότατον τούτον λαμπραδάμαντα, τον κείμενον μεταξύ δύο σμαράγδων καί δύο σαπφείρων (δύο θαλασσών καί δύο ηπείρων) κατά τήν έ'κφρασιν αυτήν τού Πορθητού, ήδραιώθη όριστικώς ή κυριαρχία τού Σουλτάνου
επί τε τής ’Ασίας καί τής Ευρώπης καί έθεμελιώθη άσαλεύτως τό Τουρ
κικόν Κράτος εις τό κέντρον τού τότε γνωστού κόσμου. Διότι οί χριστιανοί
ηγεμόνες τής τε κεντρικής και δυτικής Ευρώπης καί αυτός ό Πάπας, αφού
μέ τήν αδιαφορίαν καί χαιρεκακίαν των άφήκαν άσυγγνιυστως άβοήθητον
τό Βυζάντιον, μέ τό άκουσμα όμως τών τραγικών συμβάντων τής άλώσεως
τής Κωνσταντινουπόλεως, κατελήφτ^ησαν υπό τρόμου καί αγωνίας. Διότι
έ'βλεπον δτι ό Μουσουλμανισμός, έ'χων όρμητήριον τήν Κωνσταντινούπολή
καί τήν λοιπήν Θράκην, δέν θά αργούσε νά έξαπλιυση τούς πλοκάμους του
καί εις τάς πέραν τού Δουνάβεως Χοόρας καί διά τής ανδρείας καί όρμητικότητος τού Νέου Ίσλάμ, θά επιδιώξη τήν υποταγήν καί τον εξιλασμόν
καί εις αυτά τά σπλάγχνα τής Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου καί αυτής τής ’Ιτα 
λίας, δπου εκυριάρχει ό θρησκευτικός Δαλαϊλάμας τού Καθολικισμού. Καί

8

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣ ΕΩΣ_____________

ήνόησαν μέν τό μέγα ανοσιούργημά των ένεκα τής προηγούμενης αδιαφο
ρίας των προς τό ’Ορθόδοξον Βυζάντιον, άλλ’ ήτο πλέον αργά. Καί δεν
ήδΰναντο νά άντιδράσουν κατά τοϋ ορμητικού χειμάρρου των ’Οθωμανών,
διότι, ένεκα τής διχονοίας των καί των άλληλοσυγκρουομένων μικροσυμφερόντων των, δεν ήδΰναντο οί ηγεμόνες τής Ευρώπης νά παρατάξουν δυνά
μεις εφάμιλλους προς τάς όρδάς των πολεμικωτάτων Γενητσάρων, Σπαχήδων, Άκιντζήδων καί Γιουρουκ των ’Οθωμανών Σουλτάνων.
Οί δέ χριστιανικοί πληθυσμοί τής έπικαιροτάτης ταυτης χώρας, έ'ξω
από τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοϋ Αίμου καί τοϋ ποταμού
Νέστου έζων μέν επί ένα αιώνα προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως, υπό τήν Τουρκικήν εξουσίαν, άλλ’ ειχον πάντοτε μίαν κρυφήν ελ
πίδα, δτι, ένόσφ έσώζετο ή Ελληνική εξουσία εν Κωνσταντινουπόλει, θά
παρουσιάζετο κάποτε ή ευκαιρία τής άπελευθερώσεώς των από τοϋ ’Οθω
μανικοί) ζυγοϋ’ ώς τοϋτο είχε συμβή πολλάκις κατά τους περασμένους χρό
νους, ώς επί επιδρομής τών Άβάρων επί 'Ηρακλείου, τών ’Αράβων επί
Πωγωνάτου καί Λέοντος Ίσαΰρου καί τοσάκις επί Βουλγάρων, Σλάβων
καί άλλων έκ βορρά βαρβάρων. Μετά τήν άλωσιν όμως τής Κωνσταντινου
πόλεως καί τά τραγικά επακόλουθα αυτής, πάσα τοιαϋτη γλυκεία ελπίς
έξέλιπε διά παντός. Διό ήναγκάσθησαν μοιραίους νά κόψουν τον αυχένα καί
νά φέρουν εις τήν μνήμην των οχι μόνον τά δσα ειχον πάθει από τής έμφανίσεως τών ’Οθωμανών επί τής Θράκης, αλλά μετά καρδιοβόρου θλίψεως νά προβλέπουν καί τά δσα μέλλουσιν εις τό εξής νά ΰποφέρωσιν.
Διότι, όπως πρότερον ή Θράκη μέ τήν πρωτεύουσαν τών ’Οθωμανών
Άδριανουπολιν, είχε διατελέσει τό μέγα όρμητήριον τοϋ Όθωμανισμοϋ
κατά τών προς βορράν καί δυσμάς χριστιανικών χωρών, ουτω καί τώρα
από Κωνσταντινουπόλεως θά έκκινοϋσαν, ίνα διά Θρακικοϋ εδάφους διαπορευωνται ότέ μέν προς βορράν, . ότέ δέ πρύς δυσμάς, άγγαρεΰοντες τον
Θρακικόν πληθυσμόν καί συχνότατα λεηλατοϋντες καί διαρπάζοντες τάς πε
ριουσίας τών χριστιανών καί τά ζώα των διά τάς άνάγκας καί τήν τροφήν
των. Επομένως ή ζωή τοϋ χριστιανικοί) πληθυσμού άπέβαινεν εις τό εξής
μαρτυρική. Διότι ό ιθαγενής Έλληνοθρακικός κόσμος εύρίσκετο εις μεγάλην άντίθεσιν προς τους κατακτητάς τούτους εις όλα τά επίπεδα τής ζωής.
α') Κατά πρώτον μέν οΐ κατακτηταί, μέ τήν άλωσιν ιδίως, άπέβησαν
υπερόπται, άγριοι, φανατικοί καί άνοικτίρμονες. Περιεφέροντο πάνοπλοι
καί μέ τήν παραμικρόν αφορμήν, τήν οποίαν επίτηδες έδημιοόργουν, έλάμβανον απειλητικήν στάσιν απέναντι τών Γκιαβουρ (Γκιαβουρ ή Κιαφίρ =
άπιστος, δηλαδή μή Μουσουλμάνος), καί έπετίθεντο καί έφόνευον πάντα
άτυχή χριστιανόν, ευρισκόμενον απέναντι των. Έθεώρουν τον χριστιανικόν
λαόν ώς προορισθέντα νά θεραπευη δλας αυτών τάς άνάγκας καί νά ύπόκειται εις δλας αυτών τάς ιδιοτροπίας.
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β') Τό παιδομάζωμα, το μέγιστον και θλιβεροότατον τούτο σύστημα
βαθμηδόν ηύξάνετο ένεκα των αδιάλειπτων πολέμων, πού έπεχείρουν οι
κατά καιρούς Σουλτάνοι των πρώτων μετά την άλωσιν αιώνων, διότι ειχον
ανάγκην νά συγκροτώσι μεγάλους στρατούς εις βάρος των χριστιανών.
γ') Κατά τάς συχνοτάτας εκστρατείας των Σουλτάνων ή των Βεζυρών,
ότέ μέν κατά των Ούγγρων ή Βλάχων, ότέ δέ κατά Πολωνών η Γερμανών,
ήσαν υποχρεωμένοι οί άνδρες της υπαίθρου Θράκης νά παρακολουθώσι τάς
’Οθωμανικός στρατιάς με υποζύγια και άμάζας προς μεταφοράν πάντων
τών χρειωδών διά τούς Γενητσάρους η άλλους μαχητάς 'Οθωμανούς.
δ') Ε πειδή ή Θράκη είχε κατακτηθή κατά τμήματα, είχε δοθή έκα
στον τμήμα αυτής ώς τιμάριον εις τον οπλαρχηγόν, ό'στις τό είχε κατακτήση. ’Έτσι εις κάθε τμήμα μικρόν ή μέγα είχεν έγκατασταθή και ένας τ ι 
μαριούχος μέ τον τίτλον Μπέης. Ύπό την δικαιοδοσίαν δέ τούτου ύπήγοντο
άπαντα τά ακίνητα τής περιοχής εκείνης ώς ιδιοκτησία αυτού. Οί αγροί,
τά δάση, τά κτίρια, οί αλεστικοί μύλοι, τά βοσκοτόπια καί. παν εν γένει,
φέρον εισόδημα. Ταϋτα δέ μετά τον θάνατον τού κατακτήσαντος Μπέη μετεβιβάζοντο εις τούς κληρονόμους του, οί όποιοι έτήρουν τον τίτλον τού
Μπέη, αλλά μέρος αυτών έδωρεΐτο προ τού θανάτου εις τι Τέμενος (Τζαμίον) ή εις τινα Τεκέν (Μοναστήριον Μουσουλμανικόν) προς διατροφήν
τών έν αύτώ διαβιούντων Λερβισών (Μοναχών Μουσουλμάνων). Τά τοιαύτα
δέ άφιεριόματα εις θρησκευτικά ιδρύματα εκαλούντο «Βακούφ». Και επειδή
κάθε Μπέης, διά νά συγχωρηθούν αί «μαρτίαι του, προέβαινεν εις άφιέρωσιν μέρους τής ακινήτου περιουσίας του εις τοιαύτα θρησκευτικά ιδρύ
ματα, κατήντησε μέ την πάροδον τών γενεών τό πλεΐστον τής Θράκης νά
περιέλθη εις τά Βακούφ (*).
(1). Εις ιόν κοινωνικόν τούτον τομέα υί ‘Οθωμανοί ήκολούθησαν τον δρό
μον τής Βυζαντινής κοινωνίας. Διότι καί παρά τοΐς Βυζαντινοΐς αί πλεΐσται γαΐαι
ειχον καταντήσει κτήματα Μοναστηριακά.
Οί δέ χριστιανοί κάτοικοι μετεβ?νήύησαν είς είλωτας, εργαζόμενοι διά λογα
ριασμόν τοϋ Μπέη. Οδτος δέ έξήσκει έπ’ αύτών τά δικαιώματα τοΰ κατακτητοΰ
επί τών κατακτηθέντων. Ένέμετο αυτός τάς προσόδους τών γαιών, δασών, βοσκο
τόπων καί είχεν απόλυτον κυριότητα καί επ’ αυτής τής ζωής τών κατακτηθέντων.
"Δπασαι αί εύφοροι γαΐαι έξω τών πόλεων είχαν μεταβληθή είς απειράριθμα Μπέηλίκια. Παν κτίριον στερεόν κσί ευπρόσωπον δημόσιον ή ιδιωτικόν κατελαμβάνετο
καί οί ένοικοϋντες έξεδυΰκοντο· καί άν άνθίσταντο, έφονεύοντο. Ενταύθα πρέπει
νά εΐπωμεν δτι παντός μέτρου ευεργετικού, πού έλαμβάνετο έν τή πρωτευούση διά
τούς χριστιανούς, ή έκτέλεσις καί εφαρμογή τοΰ τοιούτου δέν ύπερέβαινε τά τείχη
τής Κωνσταντινουπόλεως. Διότι έξω καθ' δλην την λοιπήν Θράκην έβασίλευεν ή
αυθαιρεσία, ή αρπαγή, δ σφετερισμός, ό τρόμος, αί-επιθέσεις, οί φόνοι κατά τών
χριστιανών, αί εξώσεις καί οί διονγμοί ύπό τών άχαλινιότων Τούρκων.
'Οσάκις χριστιανός είς τό ύπαιθρον συναντούσε Τούρκον είς τόν δρόμον, έξ
αντιθέτου ερχόμενον, έπρεπεν ό χριστιανός νά παραμερίση, νά κύψη είς τό έδαφος,
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ΚΕΦ. 4 — Η Δ ΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ ΠΟ ΡΘ ΗΤΟ Υ ΜΕΤΑ ΤΑΣ
ΗΜ ΕΡΑΣ Τ Η Σ Λ ΕΗ Λ Α ΣΙΑ Σ Τ Η Σ Υ Π “ ΑΥΤΟΥ ΑΛΩΘ Ε ΙΣ Η Σ ΠΟΛΕΩΣ.
’Αφού παρήλθον αι ήμέραι τής λεηλασίας και των αιχμαλωσιών των
κατακτηθέντων, ό Πορθητής εκοινοποίησεν εις ολον τον στρατόν τής ξηράς
καί τής θαλάσσης να παύση πλέον πάσα αδικοπραγία και να άπέλθωσιν
δσοι θέλουσιν εις τους τόπους τής προελευσεοίς των, συναποκομίζοντες και
τά λάφυρα και τους αιχμαλώτους των. Κατάφορτοι μέ χρήματα, με πολύ
τιμα αντικείμενα, υφάσματα, τάπητας και μέ αιχμαλώτους έξ άνδρών, γυ
ναικών καί παίδων, έπέστρεφαν οΐ Τούρκοι κατά συνοδείας, άλλοι μέν διά
να περιμένη ακίνητος τήν διάβασιν τοϋ Τούρκου, τήν άπομάκρυνσίν του καί έπειτα
νά έπαναλάβη τήν πορείαν του. Καί οι μέν Τούρκοι περιεφέροντο όπλοφορούντες,
είς δέ τούς Χριστιανούς δέν έπετρέπειο τό παραμικρόν οπλον. Τούρκος όπλοφορών.
έξεκένου πολλάκις τό οπλον του κατά Χριστιανού, διά νά δοκιμάση, άν λειτουργή
τούτο καλώς. Ή ζωή τού Χριστιανού δέν έλογαριάζετο ούτε καν οδς ενός λαγού ή
δρνιθος.
Καταγγελία χριστιανού κατά Μουσουλμάνου προς τον δικαστήν τού ιερού νό
μου (Καδδήν) δέν είχε καμμίαν ίσχύν καί δέν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν. ’Έπρεπε δ κα.
ταγγέλων χριστιανός νά εχη μάρτυρας Μουσουλμάνους, διά νά μαρτυρήσουν κατά
τού άδικοπραγούντος Μουσουλμάνου. ’Αλλά τούτο ώς επί τό πλεΐστον άπέβαινεν
αδύνατον. *Η τοιαύτη δέ κατάστασις έπεκράτησεν επί δύο περίπου αιώνας καί μά
λιστα, άφοΰ εΐχεν έκλειψη ό Πορθητής Μωάμεθ καί τον διεδέχθησαν άλλοι, ώς θέλομεν ’ίδει, όταν φθάσωμεν νά έξιστορήσωμεν τά γεγονότα τών χρόνων εκείνων.
Κατά τούς δύο πρώτους αιώνας μετά τήν άλωσιν, ή ζωή τών χριστιανών είς
τό ύπαιθρον εΐχεν άποβή τόσον τραγική καί άπαισία, ώστε ό Ελληνισμός έφαίνετο
τελείως εξουθενωμένος. Διότι αί μέν πόλεις τής Θράκης, ώς ή Άδριανούπολις, ή
Καλλίπολις, ή Ραιδεστός, ή Τυρολόη, ή Βιζύη, ή Άρκαδιούπολις, ή Αίνος, τό Διδυμότειχον, ή Κομοτινή, αΐ άλλοτε άκμαΐαι έμπορικώς, τώρα είχαν μεταβληθή είς
κέντρα στρατιωτικά, δπου ήδρευον τά διάφορα στρατιωτικά τών 'Οθωμανών Τάγ
ματα. Καί κατώκουν μέν εντός καί χριστιανοί έ'μποροι καί βιοτέχναι, αλλά μέ πολ
λούς κινδύνους καί γεμάτοι από φόβον. Καί ήναγκάζοντο νά κολακεύωσι καί νά
δωροδοκώσι τούς διαφόρους ισχυρούς τού τόπου, ύπό ιήν προστασίαν τών οποίων
ήδύναντο νά ζώσιν. Ά λλ’ ή κατάστασις τών χωρικών ήτο είς άκρον αξιοθρήνητος.
Διότι μετά τήν άλωσιν ήρχισε ρεύμα μεταιαστευτικόν έξ ’Ανατολής πρός τήν
Θράκην.
"Ολα τά ταραχοποιό, τά άτίθασσα, τά φιλάρπαγα καί ληστρικά στοιχεία τής
'Ανατολής έστέλλοντο είς τήν Ρούμελην (Θράκην) διά νά άποτελέσουν Μουσουλμα
νικόν πληθυσμόν, ώστε \ά μή διατρέχη κίνδυνον ή Τουρκική εξουσία έκ μέρους
τών χριστιανών. Οί σκληροί δέ ούτοι έπήλνδες κατελάμβανον τά οικήματα τών χω
ρίων, έξεδίωκον τούς Χριστιανούς κατοίκους καί μετέβαλλον τούς χριστιανικούς
ναούς είς Τζαμιά. Οί δέ χριστιανοί ήναγκάζοντο λά άπομακρύνωνται μέσα είς τά
δάση, είς βουνά, είς χαράδρας καί έν γένει εις δύσκολα μέρη, οπού ό άνθρωπος
ήδύνατο κάπως νά προφυλάσσηται άπό άνθρωπον. Ί κεΐ έ'στηνον προχείρους καλύc βας καί εζων έν πτωχείφ καί δυστυχίφ μετά φόβου καί τρόμου. ’Ήρχετο ή νύκτα
1 καί έσκέπτοντο πώς θά ξημερωθούν εξημέρωνε, καί έσκέπτοντο πώς θά βράδύα-
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πλοίων προς τά Μικρασιατικά καί Θρακικά παράλια, άλλοι δέ διά των Π υ
λών του χερσαίου τείχους προς τά μεσόγεια τής Θράκης εις τά υποστατικά
των. Έκλή'θη δέ ό λαός νά έξέλθη των κρυσφυγέτων του, ό'σοί ετυχε νά
διαφυγουν την σφαγήν και την αιχμαλωσίαν καί νά έπιδοθούν εις τά ειρη
νικά των έργα άνευ φόβου καί μάλιστα μέ ρητήν ΰπόσχεσιν του Σουλτά
νου, οτι εις το έξης θά προστατεΰηται ή ζωή, ή τιμή καί ή περιουσία
παντός διασωθέντος. Έ κ των 80 χιλιάδων κατοίκων, πού εύρίσκοντο εντός
τής πόλεως κατά τήν πολιορκίαν, μόλις τό έν δέκατον τοΰ δλου είχε διασωθή. Διότι 60 χιλιάδες περίπου είχαν αίχμαλωτισθή καί οί επίλοιποι εφονεύθησαν, άλλοι μέν κατά τάς συγκρούσεις επί των τειχών καί άλλοι κατά
τάς προότας ώρας τής εισόδου τών νικητών εις τήν πόλιν, ώς άπεδείχθη
άργότερον. Κατάχλιομοι υπό τρόμου καί φοβέρας αγωνίας εκ τών στερήσεων
καί τών κακουχιών είχαν τολμήση νά έξέλθουν ολίγοι τινές, σκελετωμένοι,
απεριποίητοι καί άπηλπισμένοι μετά πολλών προφυλάξεων, ώς αγρίμια νυ
κτόβια, έγκαταλείψαντες τάς τριύγλας, τά φρέατα καί τά άλλα καταφύγια
οι διασωθέντες. Περιεργάζοντο μέ ερευνητικόν βλέμμα τά πέριξ αυτών,
άλλ5 επί τή εμφανίσει Τούρκου, ή άμμ ώς ήκουον κρότον ποδών μακρόθεν,
έσπευδον έντρομοι νά κλεισθώσιν εις τάς κατοικίας των. Ε πειδή δέ άντελαμβάνοντο βαθμηδόν ότι πραγματικώς είχε παύση κάθε βιαιοπραγία εναν
τίον των, έκ μέρους τών Τούρκων, οΐ όποιοι, ήρχισαν νά συμπεριφέρωνται
ήμερώτερον, έλάμβανον θάρρος καί μετά πάροδον ολίγων ήμερών ήρχισεν
ή κανονική ζωή καί ειρηνική διαβίωσις τών ολιγίστων άπομεινάντων
Χριστιανών.
ΚΕΦ. 5 —ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ Π Ο ΡΘ Η ΊΌ Υ
ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΗΜ ΕΡΑΣ Τ Η Σ ΑΛΩΣΕΩΣ.
1)
’Αφού παρήλθον άρκεταί ή μέρα ι από τής άλώσεως καί ηρέμησαν τά
πάθη τής έκδικήσεως, ήρχισαν νά επικρατούν νηφαλιώτεραι σκέψεις. Ό
Πορθητής έθηκε κατά νοΰν νά μεταφέρη τόν θρόνον του εις τήν κατακτησθοΰν. ’Έτσι, εις τήν Θράκην ui έκκλησίαι μετεβλήθησαν εις Τξαμία, αντί σήμαν
τρων καί κωδώνων ήκοΰετο ή φωνή τοΰ Μουεζίνη επί τοΰ Μιναρέ, αντί τών χρι
στιανικών ψαλμωδιών ήκοΰετο ή φωνή τοΰ Χότζα, πού ήρμήνευε τάς ρήτρας τοΰ’
Κορανίου. ’Αντί τών Μοναστηρίων μέ τούς μοναχούς, υπήρξαν Τεκέδες μέ τούς
Δερβισσας, οί όποιοι μέ τού; αυλούς και τά τύμπανα έχόρευον, ώς άλλοι κορύβαντες μέ άφρούς εις τό στόμα. Ά ν ιί τής γλυκυφθόγγου Ελληνικής γλώσσης, τραχεία
καί βάρβαρος ήκοΰετο διάλεκτος.
Άλλ’ άς άφήσωμεν την ύπαιθρον Θράκην καί τούς "Ελληνας κατοίκους της
εξουθενωμένους καί άπέλπιδας καί άς έπανέλθωμεν εις τήν Κωνσταντινούπολή,
οπού εύρίσκετο ό Πορθητής, σκεπτόμενος τί έπρεπε νά πράξη, πώς νά πολιτευθή
προς τούς ήττημένους, διά νά στερεοποιηθή ή ’Οθωμανική εξουσία του άπαρασαλεύτως. Καί έπειτα πάλιν θά έπανέλθωμεν εις τήν ύπαιθρον.
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θεΐσαν πόλιν. 'Άλλως τε δώ αυτόν τον σκοπόν και μόνον εΐχεν ύποβληθή
εις τάς μεγάλας πολεμικάς παρασκευάς κατά τε ξηράν καί θάλασσαν και εις
τόσους κόπους και μόχθους, και εις τόσας θυσίας τοΰ στρατού του. Ά λ λ ’
ειδεν δτι ή μεγάλη εκείνη Μητρόπολις είχε σχεδόν έρημωθή διά τής σφαγης και αιχμαλωσίας. Την τοιαυτην έρήμωσιν ίσως δεν την ήθελεν, άλλα
δεν ήδΰνατο και νά αναχαίτιση διότι εύρέθη εις τήν ανάγκην νά ΰποσχεθή
εις τον στρατόν του ό ίδιος, δτι επί τρεις ημέρας οί άνθριοποι και τά
υπάρχοντά των θά είναι εις τήν διάθεσιν τοΰ στρατού, ά'μα κατορθώση
καί κυριετίση τήν πόλιν. Καί τοΰτο έπραξε, διά νά εξάψη τύν ζήλον τοΰ
στρατοί) του, δπως εντείνη τήν προσπάθειαν καί τήν επιμονήν των πολεμι
στών του. Οί ολίγοι δέ διασωθέντες καί φανερωθέντες κατά τάς πριοτας
μετά τήν κατάπαυσιν των εχθροπραξιών ημέρας άπετέλουν ένα συρφετόν
άνθροόπων άπηλπισμένων, άνευ θελήσεως, προθυμίας καί περίτρομων.
2) Ά φ ’ ετέρου ώς έδρα τοΰ μεγάλου κράτους του ή πόλις αυτή έπρεπε
νά έ'χη πληθυσμόν ικανόν, νά δ(όση ζωήν εις τάς τέχνας, εις τό έμπόριον
καί έν γένει εις δλα τά παραγωγικά έργα. Διότι οί ’Οθωμανοί ώς κυριωτέραν ένασχόλησιν είχαν τά στρατιωτικά καί τήν διοίκησιν. Καί άλλοι ώς
γαιοκτήμονες καί Τιμαριούχοι άπησχολούντο μέ τούς είλωτάς των εις τά
κτήματά των. 5Ησαν τελείως αδαείς δλων τών ειρηνικών έργων καί τεχνών.
Ά λ λ ’ ή ανθρώπινη ζωή καί τοΰ στρατού καί όλου τοΰ άλλου κόσμου έχει
ανάγκην πάντων τών χρειωδών προϊόντων γεωργίας, κτηνοτροφίας, κηπου
ρικής, δενδροκομίας καί δλων τών αστικών επαγγελμάτων.
3) Ώ ς ήγεμών ρεαλιστής ό Μωάμεθ, ώς έχομεν εΐπει προηγουμένως,
έβασανίζετο υπό τής σκέψεως κατά πόσον άραγε θά δυνηθή νά έδραιοόση
τον θρόνον του επί τής νέας ταυτής πρωτευοΰσης του, ώς διάδοχος τρόπον
τινά, τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί κατά πόσον θά μείνη ήσυχος εις
τάς άκτάς τοΰ Βοσπόρου διά τον σκοπόν του, από μέρους τών χριστιανών
■ηγεμόνων τής Ευρώπης. Καί από μεν τοΰ χριστιανικού πληθυσμού τοΰ
κράτους του (Ρούμ Μιλλετί) διά νά έξασφαλισθή, προσεπάθησε νά καταστήση τούτον άκέφαλον, άνευ άργηγοΰ τίνος, ώστε νά μή δύναται νά έξεγερθή κατά τής εξουσίας του. Δι’ αυτό, άφοΰ έβεβαιώθη περί τοΰ πραγματικοΰ θανάτου τοΰ Αΰτοκράτορος ΓΙαλαιολόγου, έπειτα έθανάτωσε καί
τον μόνον διασωθέντα στρατιωτικόν "Ελληνα Λουκάν Νοταράν. Δι’ αυτό
έξηγόρασεν από τούς ϊδικοΰς του μέ χρήματα καί άπηλευθέρωσεν όλους,
όσοι ύπεδείχθησαν εις αυτόν, δτι κατεΐχον αξιώματα, καί πάντας τούς άλ
λους τοιουτους, οί όποιοι είχον διαφυγή τήν σφαγήν καί τήν αιχμαλωσίαν,
έκάλεσε νά προσέλθουν, διά νά τούς παραχώρηση δήθεν τάς προτέρας των
θέσεις. Καί πράγματι είχον προσέλΟει βαθμηδόν πάντες, οί έξασκοΰντες
έπιρροήν τινα επί τοΰ χριστιανικού πληθυσμού, τούς οποίους καί έμισθοδότησεν επί τινας μήνας, ϊνα μή φΰγωσιν εις τάς χριστιανικός επικράτειας.
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Αλλ’ άφοΰ έβεβαιώθη ότι πάντες σχεδόν ήσαν παρόντες, διέταξε μίαν
πρωίαν την σφαγήν δ'λων. Καί έτσι, ό έν Κωνσταντινουπόλει διασωθείς
λαός καί ό έν ύπαίθρφ ζών ταλαιπωρούμενος, έμεινε τελείως ακέφαλος, τεταπεινωμένος καί ανίκανος νά σκεφθή ή να τόλμηση τι γενναΐον κατά τής
ξένης κατακτήσεως. Καί προς στιγμήν, χάριν τής απολύτου ασφαλείας του,
έσκέφθη νά δια τάξη τον έξισλαμισμύν πάντων των ευρισκομένων εις τό
κράτος του χριστιανών. ’Αλλά πάραυτα ζητήματα οικονομικά, δημοσιονο
μικά καί εμπορικά ήγέρθησαν εν τφ έγκεφάλω του καί παρημπόδισαν την
εκτέλεσιν τής τοιαΰτης σκέψεως. Διότι ό Όθωμανισμός, διά νά διατηςνηθή
εις τάς κατακτηθείσας χώρας, έπρεπε νά κρατφ την υπεροχήν του απέναντι
των κατακτηθέντων. Προς τούτο δέ έπρεπε νά έχη ώς κύριον μέλημα τά
πολεμικά έργα καί νά ϊσταται μέ τά όπλα άνά χεΐρας κατά πάσαν στιγμήν.
Δι* δλας τάς ά'λλας απαιτήσεις έπρεπε νά ΰπάρχη λαός υπόδουλος καί υπό*
φορος μή μουσουλμανικός, παραγωγικός, άοπλοο καί άνευ ηγεσίας τι,νός.
ΚΕΦ. 6.— II ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟ ΡΘ ΗΤΟ Υ Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ ΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟ
ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Χ Ρ Ι
ΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ.
Ό Πορθητής Μωάμεθ, γενόμενος ήδη κύριος δυο λαών, έκαμε συγκρισιν μέσα εις τον νουν του τών δυο έκ διαμέτρου αντιθέτων λαών, που
έχωρίζοντο μέ άγεςρΰρωτον χάσμα κοινωνικώς καί θρησκευτικώς καί, μάλι
στα κατά τήν εποχήν εκείνην, που εις κάθε ά'τομον ή έθνος τήν πρώτην
θέσιν κατείχε τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί κατά δεύτερον λόγον τό
φυλετικόν.
Οί ’Οθωμανοί μάλιστα τής εποχής εκείνης έζων υπό τό πρίσμα του
Μουσουλμανισμού’ διά τοΰτο έδέχοντο εις τάς τάξεις των από δλας τάς
φυλάς, ήρκει, μόνον νά εγκαταλείπουν οί προσερχόμενοι, τό πάτριον θρή
σκευμα καί νά άσπασθώσι, τον Ισλαμισμόν. 'Ο Μωάμεθ Προφήτης ειχεν
εξετάσει έν τή σκέψει του τό πρόβλημα επί ποιου παράγοντος έκ τών δυο
πρέπει νά στηρίξη καί νά έξασφαλίση τήν εξουσίαν του, τήν οποίαν θά παρέδιδεν εις τους μέλλοντας διαδόχους του, ώς σταθερόν κληρονομιάν. Ά φ ’
ενός μέν ύπήρχον τά πλήθη τών χριστιανών έν τε ταΐς Άσιατικαις καί
Εΰρωπαϊκαΐς χώραις τοϋ Κράτους, τά οποία συλλήβδην λαμβανόμενα, άπετέλουν όγκον πολύ μεγαλείτερον τοϋ Όθωμανισμοϋ, άφ’ ετέρου δέ ΐστατο
ό Όθωμανισμός, δστις άπετελεΐτο από μίαν στρατιάν, ή οποία, όσον καί
άν ήτο πολυπληθής, δεν ήδΰνατο άριθμητικώς νά συγκριθή μέ τά χριστια
νικά πλήθη. Καί εάν μέν έκλινεν ί>πέρ τοϋ χριστιανισμοί», έπρεπε καί ό
’ίδιος νά εγκατάλειψη τύν ’Ισλαμισμόν, καί εις τους ίδικοΰς του Μουσουλ
μάνους νά έπιβάλη τήν μετάστασιν εις τον χριστιανισμόν. Διότι αυτός, ώς
μορφωμένος, άνεγνώριζε τήν ανωτερότητα τής ηθικής καί χριστιανικής
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θρησκείας έναντι τής μουσουλμανικής τοιαΰτης. Ά λλ’ εστάθμισε νηφαλίως, αν η τοιαύτη περίπτωσις συμφέρει εις αυτόν καί από πολιτικής
απσψεως,
Ή χριστιανική θρησκεία του Ευαγγελίου διδάσκει την αγάπην μεταξύ
πάντων των εθνών, την ειρήνην, την μακροθυμίαν, την ισότητα, την δι
καιοσύνην, την ανοχήν, την υπομονήν, την ελεημοσύνην, την συγγνώμην,
την αποχήν από κλοπήν, από σφετερισμόν ξένου αντικειμένου, από φόνον,
από μοιχείαν κ.λ.π. ’Αλλά τούτο δεν συνέφερε τότε διά τό ’Οθωμανικόν
κράτος του. Διότι ούτος είχεν ανάγκην στρατού πολεμοχαρούς, άφοσιωμένου, πειθαρχικού καί μέ φανατικήν ορμήν. Διότι άλλους μέν πολέμους εμελέτα αυτός νά κινήση προς επέκτασιν των ορίων τοΰ κράτους του, άλλοι δε
πόλεμοι θά επεβάλλοντο εις αυτόν από τούς περιστοιχίζοντας τό κράτος
του γειτονικούς ηγεμόνας είτε χριστιανούς εν Ευρώπη, είτε ομοθρήσκους
του έν ’Ασία, Κατά ταύτα αί κοινωνικοί καί ήθικαί τού χριστιανισμού
άρεταί έκρίθησαν επ’ αυτού ακατάλληλοι διά τά μελετώμενα σχέδιά του,
Διά τούτο εκλινεν οριστικώς υπέρ τού φανατισμένου Ίσλάμ. Άλλα τότε
άλλο μέγα πρόβλημα ώρθίόθη απέναντι του : Τό πώς δηλαδή θά συμβιβάση τήν συνύπαρξιν καί τήν συμβίωσιν τών δύο σ.ντιθέττον θρησκευτικώς,
κοινωνικών καί πολιτικών λαών εντός τού ’Οθωμανικού κράτους. Πώς θά
κατορθωθή ώστε οί μέν Μουσουλμάνοι νά στρατεύονται καί νά διοικώσιν,
οί δέ χριστιανοί νά εργάζονται, να δίδιοσι φόρους, νά ύποβάλλωνται εις
αγγαρείας, εις τά μετόπισθεν τού στρατού, νά παράγωσιν όλα τά χρήσιμα
εις τήν ζωήν εντός τών πόλεοον καί εις τάς εξοχάς, αλλά καί νά μή διαρ
ρέουν προς άλλας χριστιανικός χώρας, ούτε νά γίνονται ό'ργανσ. ξένων εμ
πνεύσεων, ούτε νά εγείρωσι κεφαλήν προς άπόσεισιν τής ’Οθωμανικής κυ
ριαρχίας, Αλλά διά νά κατορθωθούν δλα αυτά έπρεπε κάποια ίκανοποίησις νά παρασχεθή είς τούς χριστιανούς, ώστε νά μή προσβάλλεται τό θρη
σκευτικόν αυτών συναίσθημα, καί νά άναπτερωθή ή ελπίς αυτών περί βελτιώσεως τής τύχης των καί τής άφοβου εις τό εξής διαβιτοσεοός των,
ΚΕΦ. 7,—Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Π Ε ΡΙΝ Ο ΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΘΗΤΟΥ.
Μέ τον ομαδικόν ό'λεθρον πάντων τών όφφικιάλων καί αξιωματικών
τοΰ Βυζαντίου ό χριστιανικός κόσμος τών ’Ορθοδόξων είχε μείνει απορφα
νισμένος, μή έχων ούδένα εκπρόσωπόν του απέναντι τού Σουλτάνου καί τής
’Οθωμανικής κυβερνήσεως. 'Ομοίως καί 6 Σουλτάνος καί ή ’Οθωμανική
κυβέρνησις δέν ήδύναντο νά έλθωσιν είς επαφήν μέ τον ’Ορθόδοξον χρι
στιανικόν λαόν, οσάκις ή ανάγκη επέβαλλε τούτο.
Ό ορθόδοξος κόσμος θά ήδύνατο νά λαμβάνη γνώσιν τών περί αυτού
σκέψεων καί αποφάσεων τού Σουλτάνου καί τής κυβερνήσεως, ευμενών ή
δυσμενών δι’ αυτόν. Καί εάν έξηκολούθει είς τό εξής ή τοιαύτη κατάστα-
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σις, ή όποια καθίστα την ζωήν των χριστιανών άφόρητον, χατ’ ανάγκην οι
χριστιανοί, άλλοι μέν ί)ά διέρρεον προς τάς ξένας χριστιανικάς χοορας, άλ
λοι δέ θά προσήρχοντο άθρόοι εις τον Ισλαμισμόν, άπαρνουμενοι τό πά
τριον θρήσκευμα, διά νά εξασφαλίσουν άνετοηερον βίον. Ά λ λ ’ όμως από
απόψε ως Σουλτανικής καί κυβερνητικής δεν συνέφερεν ούτε τό εν ούτε τό
άλλο. Διότι, όσοι μέν θά διέρρεον εις τάς χριστιανικός χώρας, ουτοι θά
διέτρεχαν άνά την Δύσιν, προπαγανδίζοντες, καί. θά ύπεκίνουν τους Ευρω
παίους εις Σταυροφοφορίαν κατά των Τούρκων. Καί. μήπως ό σκοπός του
Βησσαρίωνος, ό όποιος είχε μείνει εις την Δύσιν καί έγινε Καρδινάλιος
του Πάπα, δεν ήτο αυτός ; (ή, Οΐ δέ άφομοιοΰμενοι μέ τον Μουσουλμανι
σμόν, θά. άπέβαινον προνομιούχοι ώς καί οι λοιποί Μουσουλμάνοι, Ε π ο 
μένως θά λείψουν αί εργατικού χεΤρες, θά έξαφανισθούν αΐ τέχναι, τό εμ
πόρων, ή εμπορική ναυτιλία, ή άειοργία, ή κτηνοτροφία, ή υφαντική, ή
βυρσοδεψία καί εν γένει όλα τά επαγγέλματα εις τάς πόλεις καί εις ύπαι
θρον χώραν.
Πάσαι αΰται αί σκέψεις ώδήγησαν αυτόν εις τό λογικόν συμπέρασμα,
ότι επρεπεν ο χριστιανικός κόσμος νά εχη μίαν άνωτάτην θρησκευτικήν αρ
χήν, ένα αρχηγόν τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, ώς ;ήτο επί'
Βυζαντινών, Ουτος νά άντιπροσωπεΰη τον χριστιανικόν λαόν προς τήν κυβέρνησιν καί διά του οποίου θά άνακοινώνται προς τους χριστιανούς αί
αποφάσεις τής Κυβερνήσεως, πού θά αφορούν αυτούς, ’Αλλά με περισσό-·
τέραν δικαιοδοσίαν επί τών χριστιανών, παρ’ όσην έκέκτηντο επί Βυζαντι
νών’ ήτοι νά τφ άπονεμ,ηθή δικαστική εξουσία επί υποθέσεων οικογενεια
κών, συνοικεσίων, διαλύσεως γάμων, διαθηκών, κληρονομικού δικαίου, τά
όποια θά εκδικάζωνται κατά τό Βυζαντινόν δίκαιον, ’Αλλά συνάμα ό θρη
σκευτικός ούτος αρχών άφ” ενός μέν θά ήτο τό φερέφωνου τών διαταγών
τού Σουλτάνου προς τούς χριστιανούς, άφ* ετέρου δέ υπεύθυνος διά πάσαν
τυχόν πορεκτροπήν τών χριστιανών κατά τής ύποστάσεως τού ’Οθωμανικού
(1). 'Ως γνωστόν, ό Νίκαιας Βησσαρίων, πού έπορεύθη είς τήν ‘Ιταλίαν μέ
τήν συνοδείαν τοϋ Ίωάννου τού Η' τοΰ προτελευταίου Αύτοκράτορος προς ενωσιν
τών ’Εκκλησιών, εΐχε μείνει εις τήν Δύσιν, ήσπάσθη τον καθολικισμόν καί διωρίσθη Καρδινάλιος Βενετίας, μέ τόν σκοπόν νά άνέλθη, άν δυνηθή εις τον θρόνον
τοΰ Πάπα ένεκα τής μεγάλης μορφοόσεώς του, καί νά ξεσηκώση τούς άρχοντας καί
τούς λαούς τής Δύσεοος είς μ,εγάλην σταυροφορ αν κατά τών Τούρκων προς άπελευ*
θέρίοσιν τών Βυζαντινών χιορών. ’Αλλά δυστυχώς δεν ήδυνήθη νά εκπλήρωσή τόν
πόθον του, ένεκα άντιδράσεως άλλων Παπικών Καρδιναλίων. Ό Βησσαρίων ουτος
έζησεν είς τήν ’Ιταλίαν και μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών
Τούρκων. Διά τούτο είς τήν διαθήκην του, ρητώς, ορίζει τά εξής: «Έάν ποτέ ή
Κωνσταντινούπολή περιέλθη εις τήν εξουσίαν τών ομογενών 'Ελλήνων, ή Βιβλιο
θήκη μου μέ όλα τά συγγράμματα νά άποδοθή προς τό Ελληνικόν έθνος μου». Ή
βιβλιοθήκη αυτή σώζεται έως σήμερον είς τήν Βενετίαν, ώς καί πολλά άλλα Βυ
ζαντινά κειμήλια.
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κράτους. Ούτω μεταξύ Σουλτάνου και χριστιανών δά ΐστατο 6 Πατριάρχης,
(Ρούμ Μιλλετ'ι. ΓΤατρικ), σχετικώς ελεύθερος μεταξύ κυριάρχων καί υπο
δούλων.
ΚΡ:Φ. 8 —Α Ν Α Ρ Ρ Η Σ ΙΣ ΤΟΥ Α ' ΜΕΤΑ ΤΗ Ν ΑΛΩΣΙΝ ΙΤΑΤΡΙΑΡΧΟ Υ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ.
Μετά τάς ανωτέρω σκέψεις και αποφάσεις τοϋ ΙΙορδητού έκλήδησαν
διάφοροι χριστιανοί έκ των διασωδέντων και ήρωτήδησαν περί τής τύχης
τοϋ επί τής πολιορκίας ΓΙατριάρχου ’Αθανασίου τού Β \ Ά λ λ ’ ούδείς ήδυνήδη να διόση πληροφορίαν τινα. 'Ως φαίνεται είχε σφαγή μεταξύ πολλών
ά'λλιον κληρικών καί. μοναχών. Τότε έζήτησε νά υποδείξουν ποιον θεωρούν
κατάλληλον μεταξύ τών κληρικών, διά νά καταλάβη τον Πατριαρχικόν δρόνον τής Κοονσταντινουπόλεως, Πάντες δέ μέ μίαν φωνήν απεφάνδησαν διά
τον πολυμαθή, εύπαίδευτον καί σοφόν Γεννάδιον τον Σχολάριον, άλλ’
ότι ούτος δεν εΰρίσκετο εν Κωνσταντινουπόλει. Ά λ λ ’ εβεβαίώσαν ότι έκ
τής 'Αγίας Σοφίας, όπου εύρίσκετο κατά τάς ώρας τής εισόδου τών Ό δω μ,ανών, δεν είχε μεν φονευδή, άλλ' είχεν άπαχδή αιχμάλωτος μεταξύ πολ
λών ά'λλων. Καί επειδή ό Σουλτάνος έπληροφορήδη ότι ούτος διετέλει πο
λέμιος τής Έναίσεως τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας μέ τούς Καδολικούς καί
ότι ως σύνδημα είχε τό : «Κάλλιον σαρίκιον τουρκικόν', παρά ιάραν παπι
κήν», έ'κρινεν ό ΙΙορδητής ότι ούτος ήτο ό καταλληλότερος, διά νά άποτρέψη τον Όρδόδοξον λαόν από τού νά στρέψΐ] τάς ελπίδας τής άπελευδερώσε<ύς του προς τήν Δύσιν. Διάταγμα τότε εστάλη προς όλους τούς διοικητάς τών Έπαρχκϋν, όπου καί αν εύρεδή μεταξύ τών έκ Κτονσταντινουπόλείος αίχμαλώτιον, νά σταλή υπό συνοδείαν καί ασφαλώς προς τον Σουλτάνον. Ταύτα έγένοντο κατά ’Ιούλιον τού 1453. Μετά πολλάς δέ έρεύνας
άνευρέδη ε’ίς τι υποστατικόν ενός Μπέη μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Δι
δυμοτείχου καί εστάλη αμέσως εις Κωνσταντινούπολή, όπου ένεφανίσδη
κατά Δεκέμβριον τού 1453. 'Ως δέ ώμολόγει ό ίδιος, ό Μπέης έννοήσας
τήν μεγάλην του μόρψωσιν καί τήν ιδιότητά του, τον έσεβάσδη καί δέν
τον ήγγάρευεν. Μετά τινας δέ ημέρας άναπαύσεως, παρουσιάσδη προς τον
Σουλτάνον, όστις έμεινε καταγοητευμένος έκ τών μετ’ αυτού συνομιλιών,
κατά τάς οποίας ό Γεννάδιος Σχολάριος λίαν προσφυιύς ανέπτυξε μέ αδρά
επιχειρήματα προς τον Μωάμεδ ότι ή Όρδόδοξος Εκκλησία δέν επεμβαί
νει ποτέ εις τήν πολιτικήν καί διοικητικήν εξουσίαν, διότι σκοπός τής ’Εκ
κλησίας είναι νά ήδικοποιήση τό ποίμνιόν της, νά τό καταστήση πειδήνειον
εις τούς νόμους υπό οίανδήποτε έξουσίαν καί άν διατελή είτε όμοεδνή,
είτε άλλοεδνή, είτε όμόδοξον, είτε ετερόδοξον κ.λ.π. Μετά ταύτα διετάχδησαν οί εύρεδέντες έν Κιονσταντινουπόλει καί άλλοι έκ τών πλησιεστέρων
προσκληδέντες, νά συνέλδουν έν τφ Ναφ τών 'Αγίων ’Αποστόλων (ΰστι,ς
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δεν είχε μεταβληθή εις Τζαμίον) και νά προχειρίσουν τούτον Πατριάρχην
πάντων των εν τώ κράτει διατελοΰντων χριστιανών, τούς οποίους οι ’Οθω
μανοί συμπεριελάμβανον υπό τό κοινόν ό'νομα Ρούμ Μιλλετί (’Έθνος Ρ ω '
μαίων) αδιακρίτως φυλετικής διαφοράς. Μετά την τελετήν δε τής χειροτονίας έφιππος συνοδεία παρέλαβε τούτον καί τον ώδήγησεν εις τά ανά
κτορα, όπου εγινε δεκτός μέ μεγάλας τιμάς καί πολλήν φιλοφροσύνην
υπό τού Σουλτάνου. Οΰτος ένεχείρισεν εις αυτόν πολύτιμον σκήπτρον,
ώς έπραττον οΐ Βυζαντινοί αύτοκράτορες, είπών επί λέξει : «Πατριάρχευε
έν ειρήνη καί έχε την φιλίαν ημών, απολαμβάνουν πάντων των προνομίων
τών προκατόχων σου».
Προπέμπουν δέ έπειτα Γεννάδιον τον Σχολάριον, ώς άνώτατον θρη
σκευτικόν Αρχηγόν πάντων τών χριστιανών τού κράτους, εξήλθε τών ανα
κτόρων καί τον έβοήθησε νά άνέλθη επί τού ίππου, τοποθετήσας καί τούς
αναβολείς διά τών ίδιων του χειρών ενοίπιον τών έκπληκτων Τούρκων, διά
τάς υπό τού Πατισάχ (βασιλέως) πρύς ένα Γκιαβούρ έπιδαψιλευθείσας τ ι
μάς. Ταύτα πάντα επραττεν ό οξυδερκής εκείνος Ό σμανίδης,. θέλων νά διδάξη προς τούς ίδικούς του, οτι εις τό εξής έπρεπε νά σέβωνται τούς χρι
στιανούς ιερωμένους, δποχ εσέβοντο καί τό μουσουλμανικόν ίερατεΐον. Ή
τοιαύτη εύμενεστάτη συμπεριφορά τού Πορθητού προς τον Πατριάρχην
τών Ρωμαίοη* έθηκε τέρμα εις τάς άσυστόλους επιθέσεις τών εξημμένων
Τούρκων κατά τών’ χριστιανών τής Κωνσταντινουπόλεως.
ΚΕΦ. 9.—ΚΑΠΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΥΧΟΙ.
Μετά τό ευτυχές διά τούς χριστιανούς γεγονός τούτο, ό εναποληφθείς
λαός τής Κων]πόλεως, τής Θράκης καί τών λοιπών χωρών ήρχιζε
νά έλπίζη οτι ή ζωή, ή τιμή καί ή περιουσία του δεν θά είναι πλέον
έρμαιον εις τήν διάθεσιν κάθε αίμοβόρου καί φιλάρπαγος Μουσουλμά
νου. Διότι υπήρχε μέγα καί σπουδαιότατοι' Χριστιανικόν κέντρον μέ
προνόμια κατοχυρωμένα δΓ εγγράφων υπό τού ίδιου Σουλτάνου καί τής
ύπ’ αυτόν Κυρέρνήσεως, πρός τό όποιον οΐ Χριστιανοί ένατένιζον μετά πολ;
λών ελπίδων διά τήν μέλλουσαν διαβίωσίν των. Τότε ήρχισε νά χαλαροί νεται ή τάσις πρύς άπέλπιδα φυγήν καί εκπατρισμόν.
Παν δέ παράπονον, άφορόν τό δλον ή μέρος του Χριστιανικού πληθυ
σμού, διεβιβάζετο διά τών κατά τόπους αρχιερέων πρός τον Οικουμενικόν
Πατριάρχην. Τ) δέ Πατριάρχης διά γραπτού μαζπατά (αναφοράς) άνεφέρετο
πρός τον Μέγαν Βεζύρην ή καί αυτόν τον Σουλτάνον. Καί ώς επί τό πλεΐστον εΐσηκούετο, εάν δεν άντεστρατεύετο είς τά κυριαρχικά δικαιοίματα
τού Σουλτάνου ή εις τά συμφέροντα ισχυρών ’Οθωμανών. ‘Ο δέ άνήρ,
δστις διεβίβαζε τά εν λόγορ έγγραφα ή προφορικήν παράκλησιν, έλέγετο
«Θρακικά»
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Κ α π ο ύ Κ ε χ α γ ι ά ς ( ι). Καπού Κεχαγιάδες διετήρουν καί οι μετά
ταύτα "Ελληνες Φαναριώται, οί, διοριζόμενοι υπό τού Σουλτάνου ώς ηγε
μόνες της Βλαχίας και Μολδαβίας. Διά των Καπού Κεχαγιάδων τούτων
έστέλλοντο υπό των ηγεμόνων τά έμπιστευτικά έγγραφα προς τον Σουλτάνον. Μέγα δέ έθεωρεϊτο εις τά Πατριαρχεία τό αξίωμα τού Καπού Κεχα
γιά. Διότι ό άναλαμβάνων τό σπουδαΐον τούτο αξίωμα έπρεπε νά είναι
πολύ μορφωμένος, διπλωμάτης και γνοόστης βαθύς τής Ελληνικής καί
Τουρκικής γλώσσης, καθόσον πολλάκις έπρεπε νά συζητή περί σπουδαίων
ζητημάτων μέ τον Μέγαν Βεζύρην, ή άλλους 'Υπουργούς. Έχρησίμευε δέ
καί ως διερμηνεύς μεταξύ Πατριάρχου καί Σουλτάνου κατά τάς επισήμους
παρουσιάσεις. Προσέτι οί Μητροπολΐται ή Επίσκοποι, άποστελλόμενο1
υπό των Παίριαρχείων, διά νά διοικώσι και διευθύνωσι τά εκκλησιαστι
κά πράγματα των Επαρχιών των, κατωχυρούντο μέ σουλτανικά φιρμάνια,
(πιστοποίησις, βεβαίωσις) διά των οποίων διετάσσοντο αί κατά τόπους ’Ο
θωμανικού άρχαί νά σέβωνται καί νά προστατεύομαι τούς Μητροπολίτας
καί Επισκόπους κατά πάσης αυθαιρεσίας και προς αυτούς νά άναφέρωσι
πάσαν ύπόθεσιν, άφορώσαν τάς σχέσεις καί δοσο?ςηψίας μεταξύ Χριστιανώνκαί Τούρκων τής περιοχής τομν.
Βαθμηδόν εις τό Πατριάρχεϊον καθιερώθησαν καί πολλά Ό φ φίκια
(τίτλοι, αξιώματα) διαφόρων υπηρεσιών. Διότι τό Ελληνικόν τούτο ΙΙα"
τριαρχεΐον είχεν άποβή τό θρησκευτικόν κέντρον απάντων τών ΆνατολΓ
κών Χριστιανών, Ελλήνων, ’Αλβανών, Σλάβων, Βουλγάρων, Βλάχων κ αΤ
άλλων καί εύρέθη εις την ανάγκην νά ίδρυση καί άλλας υπηρεσίας πολλάς’
ών οί προϊστάμενοι έφερον τά διάφορα Ό φ φ ίκια καί έλέγοντο Ό φφικιάλοι (άξιωματούχοι). Τοιοΰτοι δέ ήσαν ό Μέγας Πρωτοσύγκελλος, ό Μέγας
’Αρχιδιάκονος, ό Μέγας Λογοθέτης, ο Λαμπαδάριος, ό Ταβουλάριος, δ
Πριμικύριος, ό Δομέστιχος, ό Χαρτουλάριος, δ ΙΙρομτονοτάριος, ό Σύγκελ"
λος, δ Σκευοφύλαξ κ.λ.π. Τινές τών τίτλων τούτων προήρχοντο από την
Βυζαντινήν Αυλήν τών Ελλήνων, Αύτοκρατόρων, αλλά χάριν τής Ίσ το '
ρίας συμπεριελήφθησαν εντός τού Πατριαρχείου καί έδίδοντο εις διαφό"
ρους εξέχοντας λαϊκούς.
Προσέτι τό Οικουμενικόν Πατριαρχείου άνασυνέδεσε τάς σχέσεις του
καί μέ τά ’Ορθόδοξα τής ’Ανατολής Πατριαρχεία, ’Αντιόχειας, Τερο'
σολύμων καί ’Αλεξάνδρειάς καί μέ τάς άλλας ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας, πού
εύρίσκοντο έξομ τών ορίων τού ’Οθωμανικού Κράτους. Καί αύταί δέ αί
χριστιανικοί Έκκλησίαι τών έν ’Ανατολή αιρετικών ή σχισματικών Ά ρμε(I). Καπού, λέξις τουρκική σημαίνουσα εδώ την υψηλήν Ιΐΰλην ήτοι τά άνά*
κτορα τοΰ Σουλτάνου καί τής Μεγάλης Βεζυρείας. Κεχαγιάς δέ = έμπε.τιστευμένος ι
απεσταλμένος.
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vicov, Νεστοριανών και άλλων διά τοΰ Ελληνικού Πατριαρχείου έπεκοινώνουν προς την υψηλήν Πύλην, διότι, ως εΐπομεν, δλους τούς Χριστιανούς
τούς συμπεριελάμβανον οΐ ’Οθωμανοί εντός τού Ρούμ Μιλλετί άνευ διακρίσεεος φυλής ή δόγματος.
ΚΕΦ. 1 0 .- ΕΠΙΔΡΑΣΕΣ Τ Η Σ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ε ΙΙΙ Τ Η Σ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ Τ Η Σ Π Ο ΡΕΙΑ Σ
ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Το άτυχες τραγικόν τέλος τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ή εγκαθίδρυσις τού ’Οθωμανικού θρόνου έπι τής βασιλίδος ταύτης των πόλεων
έπέπρεοτο νά επίδραση έπι τής τύχης δχι μόνον των Ελληνικών χωρών,
άλλα κα'ι επί τής πορείας τής τότε οικουμένης. Και διά μέν τάς Έ λληνικάς κα'ι τάς λοιπάς ’Ανατολικός χιορας, αι δποϊαι βαθμηδόν περιηλθον εις
την εξουσίαν τών ’Οθωμανών, τά άποτελέσματα υπήρξαν οδυνηρά, ως θα
έξιστορηθή. ’Αλλά διά την Δύσιν και τον έπίλοίπον κόσμον, γνωστόν τότε
κα'ι άγνωστον, νέοι διηνοίγησαν ορίζοντες. Ό Ελληνισμός, άφοΰ έπι 30
και πλέον αιώνας’*κατηύγασε καί διεφώτισε την άνθρωπότητα διά τής άρχαίας φιλοσοφίας καί μετά ταϋτα διά τού χριστιανισμού, καί τεορα, πεσων
καί ταφείς, (29 Μαΐου 1453), πάλιν εύηργέτησε την άνθρεοπότητα. Διότι
τά φώτα τής Ελληνικής Παιδείας καί Φιλοσοφίας, σβεσθέντα άποτόμως
εις τάς Θρακικάς τού Βοσπόρου άκτάς, έξέπεμψαν σπινθήρας φωτοβόλους
προς Δυσμάς, οίτινες, εύρόντες κατάλληλον εύφλεκτον ύλην, άνέδούκαν ζωη
ρόν φλόγα, ή οποία διεφεοτισε την έν σκότει διεετελούσαν Δύσιν καί διεθέρμανε τον ζήλον αυτής προς περαιτέρεο πρόοδον. Διά τούτο δικαίως
ή άλεοσις τής Κων]πόλεως θεωρείται εος τελειεοτικός σταθμός τής
Μεσαιωνικής ’Εποχής τής Γενικής τού κόσμου 'Ιστορίας, καί ή άρχή τής
Ιστορίας τοΰ νεωτέρου κόσμου. Καί όσον μεγαλύτερα ύπήρξεν ή δυστυχία
τού Ελληνισμού διά τής ύποδουλεόσεως εις τον ’Οθωμανικόν ζυγόν, άλλο
τόσον ευεργετική ύπήρξεν ή έπίδρασις τών σοερεον Ελλήνων τού Βυζαν
τίου, τεον καταερυγόντων εις τήν Εύρεοπην επί τού πνευματικού επιπέδου
τής Δύσεεος. Διότι οί "Ελληνες σοεροί οΐ άπελθόντες μέ τε'ις συλλογείς τεον
βιβλιοθηκών καί εύρόντες άσυλον καί φιλοξενίαν πλησίον ήγεμονικεον οΐκο)ν τής ’Ιταλίας εριλομούσων καί εριλοπροόδεον, δχι μόνον έδίδαξειν, άλλά
μέ τήν ύποστήριξιν τεον ήγεμόνων ίδρυσαν ’Ακαδημίας καί έπειτα Πανε
πιστήμια εις διεεφόρους πόλεις τής ’Ιταλίας, όπόθεν τά φώτα μετελαμπαδεύθησαν εις Γαλλίαν και, Γερμανίαν, καί ούτως ήρχισεν ή περίοδος τής
’Αναγεννήσεως (Παλιγγενεσίας) τής Ευρώπης, ή οΐ Νεεότεροι λεγόμενοι
χρόνοι τής Γενικής τού κόσμου Ιστορίας. Οΐ σπουδαιότεροι δε τεον σοερεον
Ελλήνων, πού είχαν καταερύγει εις τήν ’Ιταλίαν ήσαν ό ΙΙλήθων (Γεμιστός), ο Νικεείας Βησσαρίων, ό Χαλκοκονδύλης, ό Γαζής, ό Τραπεζούντιος
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Γεώργιος, ο Άργυρόπουλος, ό ’Ισίδωρος, Πελοποννήσιος, ό Κάλιμμος έκ
Θεσσαλονίκης, Χαριτώνυμος, Σπαρτιάτης, οί Λασκάρεις Κων. και ’Ιωάν,
καί άλλοι. Ή επίδοσις πολλών Ευρωπαίων, άνδρών φιλομαθών εις τά
γράμματα, την φιλοσοφίαν καί τάς έπιστήμας, διήνοιξε διάφορα στάδια
ερευνών, διά τών οποίων εΐχον γίνει αί διάφοραι εφευρέσεις καί ανακαλύ
ψεις. II.χ. διά τής τυπογραφίας, άφοϋ διήλθε αυτή διάφορα στάδια καί
έτελειοποιήθη, κατέστησαν τά βιβλία προσιτά καί εις τά πτωχότερα βαλάν
τια, θύστε νά μορφώνονται δλαι αί κοινωνικοί τάξεις. Αί ανακαλύψεις εξώ
θησαν πολλούς τολμηρούς έρευνητάς, οί όποιοι συν τώ χρόνο) δεν άφήκαν
γωνίαν τής γής άνεξερεύνητον. Παραλλήλους μέ τάς ανακαλύψεις έγένοντο
καί εφευρέσεις έπιστημονικαί καί μεγάλαι πρόοδοι εις την Μηχανικήν, Χη
μείαν, ’Ιατρικήν, Φυσικήν, Μαθηματικήν, ’Αστρονομίαν κλπ., κλπ. Καί άν
ό σημερινός κόσμος εύρίσκηται εις τά άπόίτατα σημεία τής προόδου, άν
ϊπταται εις τά ύψη τού άέρος, άν κατέρχηται εις τά βάθη τής ξηράς, άν
καταβαίνη εις τούς βυθούς τών θαλασσών, άν διανύη τάς αποστάσεις ξη·
ράς, θαλάσσης, άέρος μετά καταπληκτικής ταχύτητος, ταΰτα όλα οφείλον
ται κατά μέγα μέρος εις την δράκα τών σοφών εκείνο))» Ελλήνων τού Βυ
ζαντινού κόσμου. Καί όπως ή αρχαία Ροόμη, αφού υπέταξε διά τών όπλων
καί τής βίας τον άρχαιον Ελληνικόν καί Ελληνιστικόν κόσμον, έξεπολιτίσθη καί έξηυγενίσθη διά τής Ελληνικής Παιδείας, ούτο) καί ή κατά τον
Μεσαίωνα εσκοτισμένη Εύρώπη διεφωτίσθη καί προοόδευσεν εις όλα τά
βιοτικά στάδια, διά τών Ελληνικών συγγραμμάτων, τά όποια εΐχον την
πρόνοιαν νά κομίσωσιν εις την Δύσιν οί μορφωμένοι εκείνοι "Ελληνες
τών τελευταίιον χρόνων τής Ελληνοχριστιανικής Βυζαντινής Αύτοκρατρρίας.
ΚΕΦ. 1 1 —ΑΛΛΑΙ Π ΡΑ Ξ Ε ΙΣ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ Β' ΜΕΤΑ ΤΟΝ Δ ΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Η Σ ΟΘΩΜ. ΑΥΤΟ
Κ ΡΑ ΤΟ ΡΙΑ Σ Π ΡΟ Σ ΤΟΥΣ Χ ΡΙΣΤΙΑ Ν Ο Υ Σ ΔΙΑ ΠΑΤ ΡΙΑ Ρ Χ . ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ.
Μετά τον επιτυχή διακανονισμόν τών σχέσεων τών νικητών προς
τούς ήττημένους Χριστιανούς, ό Μωάμεθ άπηλλάγη τού Μεγάλου Βεζύρη Χαλήλ Πασά, περί τού οποίου είχε σχηματίσει πλέον την βεβαιό
τητα ότι ήτο επιρρεπής εις δωροδοκίας έκ μέρους τών ξένων, καί άπηγχόνησεν αυτόν εν Άδριανουπόλει. Ό Χαλήλ οΰτος ήτο ό τελευταίος Πρω
θυπουργός έκ τής οικογένειας τού Καραχαλήλ Τσεντερελή, τού ίδρυτού τών
Γενητσαρικών Ταγμάτων επί Όρχάν, ώς είδομεν εις τά προηγούμενα. *Η
οικογένεια δέ αυτή έπί ένα καί πλέον αιώνα έδιδε προνομιακούς εις τό 'Ο 
θωμανικόν κράτος τούς κατά καιρούς Μεγάλους Βεζύρας. ’Αλλά μετά τον
τελευταΐον τούτον Χαλήλ Πασάν, ό Πορθητής καθιέρωσε τό σύστημα νά
άναδεικνύωνται μεγάλοι Βεζύραι οί έκ Χριστιανών εις τον ’Ισλαμισμόν με-
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θιστάμενοι έξοχοι άνδρες. Διότι τούς τοιούτους εθειόρει ώς μάλλον μορφω
μένους, δραστηριωτέρους, πιστότερους, διπλοοματιχωτέρους καί ευέλικτους
και ώς μάλλον άφοσιωμένους εις το νέον θρήσκευμα, το όποιον έδέχοντο
Ικουσίως. Οΰτω πρώτος μετά την άλωσιν Μέγας Βεζύρης διωρίσθη ό
Μαχμούτ Πασάς Μιχάλογλου απόγονος τοϋ Κιοσέ Μιχάλ. "Ομοίως και ό
μετά τούτον Μεχμέτ Πασάς ήτο επίσης 'Έλλην τύ γένος. Οι δέ μετά τού
τον Ίσάκ καί ΚεδΙκ Πασάδες οί επί Πυρθητού, ήσαν ’Αλβανοί εξωμόται.
Ό Μαχμούτ Πασάς Μιχάλογλου διεκρίνετο διά την αγαθότητα, την ικανό
τητα, την ευθύτητα και φιλαλήθειαν. Έχρημάτισε κα'ι ναύαρχος (Καπουτάν
Πασάς) καί κατέλαβε την Μυτιλήνην από τούς Κατελούζους.
ΚΕΦ. 1 2 —ΟΙΚΙΣΜ ΟΣ Τ Η Σ ΚΩΝ]ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜ ΗΣΙΣ
"Ο Μωάμεθ άναλογιζόμενος δ'τι οΐ ολίγοι διασιοθέντες Χριστιανοί τής
Μητροπόλεως, ούδαμώς άντεπεκρίνοντο προς τό μέγεθος καί την έκτασιν
αυτής καί δ'τι ήσαν συντρίμματα τού πρότερον εργαζομένου πληθυσμού,
καί μή ανεχόμενος νά βλέπη την πρωτεύουσαν τού μεγάλου κράτους του
σχεδόν έρημον, πού δεν τό έπιθυμούσεν, άπεφάοισε νά συνοίκηση νέον
πληθυσμόν, ικανόν νά έργάζηται εις δλας τάς τέχνας καί τά επαγγέλματα
τής εποχής εκείνης, νά τόνωση την εμπορικήν ναυτιλίαν καί ούτω νά
άποβή ή Κων]πολις κέντρον εμπορικόν μέγα, κέντρον δλοον των τεχνών,
ώστε νά παράγωνται καί νά εύρίσκωνται δλα τά αγαθά, διά νά πληρώσι
τάς άνάγκας τής ζωής τού τε στρατού του καί τού λαού του.
Διά τούτο προέβη εις άπόφασιν καί έκτέλεσιν σχεδίου του, πού άποδεικνύει δ'τι ήτο πραγματικός κυβερνήτης καί ήξευρε καί είχε την θέλησιν
νά συμβιβάζη τούς διϊσταμένους λαούς πρύς όφελος όλων ά>ς καί τής
εξουσίας του. Άνεκήρυξε την Κων]πολιν, ώς θά έλέγαμεν σήμερον,
έλευθέραν πόλιν. Καί εξαπέλυσε διαταγήν προς τούς κατά τόπους αντιπρο
σώπους τής Κυβερνήσεως, νά ανακοινώσουν εις τούς Χριστιανούς τού τόπου
των δτι, όσοι έπαγγελματίαι, τεχνϊται ειδικευμένοι, έμποροι, βιοτέχναι,
ναυτιλλόμενοι κ.λ.π., θέλουσι νά κατοικήσουν εις Κων]πολιν, νά πορεύωνται εκεί καί δτι θά έχωσι πολλά ώφέλη' διότι θά είναι αφορολόγη
τοι, άπηλλαγμένοι αγγαρειών, καί τού παιδομαζώματος, τό όποιον
έθεωρειτο ή πλέον οδυνηρά πληγή τού χριστιανισμού καί δτι θά έχωσιν απόλυτον ασφάλειαν ζωής, τιμής καί περιουσίας. Αί δέ Άρχαί ειχον διαταγήν νά μή προβάλλουν ούδέν εμπόδιον εις τούς θέλοντας νά έλθιοσιν εις Κων]πολιν είτε διά ξηράς, είτε διά θαλάσσης. Τό συνετώτατον τούτο διάγγελμα τού Πορθητού υπήρξε λίαν αποτελεσματικόν διά
τον σκοπόν του. Διότι ήρχισε ρεύμα εξ όλων τών χωρών τού κράτους νά
διευθύνηται προς τήν Κων]πολιν. ’Ιδίως οι "Ελληνες ώς λαός εύφυέ-
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στερος των άλλων, άντελήφθησαν την σημασίαν τοϋ διαγγέλματος εκεί
νου καί ήρχισαν συρρέοντες προς την πρωτεύουσαν, δπου εϋρισκον ποικίλην εργασίαν καί οχι μόνον έπλούτιζον, άλλ’ εζων εν μεγάλη ασφα
λεία από κάθε άπευκταΐον, που ή μπορούσε να συμβή εις την ύπαιθρον
χώραν. ΙΙλεΐστοι νέοι, πορευόμενοι εις Κων]πολιν καί άποκαθιστάμενοι μονίμως, έ'συρον έπειτα καί τους λοιπούς συγγενείς . των καί τους
οικείους των. Καί έτσι εντός μιας δεκαετίας ή Κωνσταντινούπολή έπληρώθη νέων κατοίκων από δλας τάς Ελληνικός χώρας. Τοιουτοτρόπως άπετελέσθη συν τφ χρόνφ ένα πλήθος έξ όλων των Ελληνικών γενών τής
’Ασίας καί Ευρώπης. Θράκες καί Μακεδόνες, Ή πειρώται καί Θεσσαλοί, Ρουμελιώται καί ΙΤελοποννήσιοι, Έπτανήσιοι καί Αίγαιοπελαγίται,
Κρήτες καί Κύπριοι, Καππαδόκαι καί Πόντιοι καί λοιποί Μικρασιάται
έπλήρωσαν τον χώρον εντός τών τειχών. Συν τφ χρόνο) δέ με την έξωσιν
τών Βενετών, Γενουατών καί τών λοιπών Δυτικών, .κατοίκησαν καί εις τον
Γαλατάν, τους άνωθεν τοΰτου λόφους (Πέραν) καί δλας τάς άκτάς τοϋ Κε
ρατίου κόλπου καί τοϋ Βοσπόρου, τάς τε Θρακικάς καί ’Ασιατικός άκτάς,
μέχρι τοιοΰτου βαθμού, ώστε κατά τους τελευταίους αιώνας ό Ελληνικός
πληθυσμός ϋπερέβαινε κατ’ αριθμόν πάντας τους άλλους συλλήβδην λαμβανομένους. ’Επειδή δμως μετά τον Πορθητήν έκυβέρνησαν κατά διαδοχήν
άλλοι Σουλτάνοι, όλιγώτερον οξυδερκείς καί πολιτικοί, προσπαθοϋντες νά
καταργήσουν τά Πατριαρχικά προνόμια, κατέλαβον μίαν προς μίαν δλας τάς
’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας, τό Ελληνικόν ΙΙατριαρχεΙον είχε καταντήσει εις
τήν συνοικίαν τοϋ Φαναριού μέ ένα άσήμαντον ναόν τοϋ "Αγίου Γεωργίου.
Τότε οί πλουσιώτεροι "Ελληνες καί οί εύπαίδευτοι συνεκεντροόθησαν εκεί.
Προσέτι εκ τών επαρχιών, έξέχοντες "Έλληνες, έκαλοΰντο εις τήν Κωνσταν
τινούπολή κατά διαταγήν τοϋ Σουλτάνου, διά νά έξουδετερωθή ή επιρροή
αυτών επί τοϋ Ελληνικού λαοϋ. Καί οΰτοι ερχόμενοι κατφκουν εις τό Φανάριον. Οϋτω πως διεμορςκυθη μία "Ελληνική αριστοκρατία "Ελλήνων Φαναρκυτών. ’Από τήν αριστοκρατίαν αυτήν τοϋ Φαναριού διωρίζοντο οί
διάφοροι Όφφικάλιοι τών Πατριαρχείων, οί μεγάλοι Διερμηνείς τής "Υψη
λής Πύλης, περί τών οποίων θά ’ίδωμεν, καί οί ηγεμόνες τών Παραδουνά
βιων χωρών τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας, καί άλλοι μορφωμένοι καί
γλωσσομαθείς διωρίζοντο πρέσβεις τών κατά καιρούς Σουλτάνων εις άλλα
κράτη, μέ τά οποία ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία ήρχετο εις σχέσεις δι
πλωματικός, εμπορικός καί συνήπτε συνθήκας. Πολλοί δέ πλούσιοι άπέστελλον τά τέκνα των εις τήν ’Ιταλίαν καί έσπούδαζον είς τά εκεί Πανεπι
στήμια διαφόρους έπιστήμας τής εποχής εκείνης. ’Έπειτα έπέστρεφον εις
Κωνσταντινούπολή καί προσέφερον πολυτίμους υπηρεσίας ε’ίς τε τήν εκεί
κοινωνίαν καί είς τό κράτος τών Σουλτάνων, τό όποιον πολλάκις προσέτρεχε καί τούς ένεπιστεύετο διαφόρους υπηρεσίας, λόγφ τής μορφιόσεοός
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•των καί τής γνιυσεως ξένων γλωσσών. Διότι από μόρφωσιν και ξένας γλώσ
σας οι Τούρκοι των πρώτων μετά την άλωσιν αιώνων είχαν απόλυτον
σκότος.
Έ κ πάντων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι ό Πορθητής μετά τήν
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως έπολιτεύθη εύεργετικιύτατα διά τον Ε λ 
ληνισμόν. Διότι ή τοιαύτη πολιτεία του συνεβιβάζετο μέ τό συμφέρον και
την ασφάλειαν τοΰ κράτους του. Επομένως οι κατά τους τελευταίους χρό
νους και δή επί Χαμίτ, έμφανισθέντες Νεότουρκοι, ώς κόμμα, προς διόρθωσιν των κακώς έχόντων, δλως αδίκως έπέκριναν τον Πορθητήν, διότι
έ'δωκε τοιαΰτα καί τοσαΰτα προνόμια εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην,
ώστε έπέτρεψε νά ίδρυθή τρόπον τινα Κράτος πολιτικοθρησκευτικόν εντός
τοΰ ’Οθωμανικού κράτους, διότι ώς γνωστόν ό Οικουμενικός Πατριάρχης
ήδΰνατο νά διαπραγματεΰηται άπ’ ευθείας καί προς ξένας κυβερνήσεις διά
θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά ζητήματα. ’Αλλά δέν άνελογίζοντο δτι ή τότε
πολιτική του Πορθητοΰ δέν προήρχετο από φιλελληνισμόν, αλλά διότι
τούτο έπεβάλλετο άναποδράστως υπό τοΰ συμφέροντος τοΰ Κράτους του.
Καί εάν δέν έγίνετο τότε ή παραχοορησις τών προνομίων εις τό ΰποδουλωθέν Ελληνικόν έθνος, ίσως τό Τουρκικόν Κράτος θά έπιπτε λίαν ενωρίς
καί οί Τούρκοι θά έξεδιτόκοντο εκ τής Βαλκανικής, ίσως δε καί εκ Μικράς
’Ασίας.
ΚΕΦ. 1 3 — ΝΕΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Ε ΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ.
’Εκτός τών Ελλήνων έπωφελήθησαν καί άλλαι εθνότητες, ώς οι
’Αρμένιοι, έκ Μ. ’Ασίας καί ’Αρμενίας έγκατεσταθησαν δχι μόνον εν
Κωνσταντινουπόλει, αλλά βαθμηδόν καί εις άλλας πόλεις τής Θράκης,
Ραιδεστόν, Καλλίπολιν, Άδριανοΰπολιν, Μάλγαρα καί άλλαχοΰ, επιδιδόμε
νοι εις τήν σιδηρουργίαν, υποδηματοποιίαν, βυρσοδεψίαν καί έπειτα εις
τήν γεωργίαν καί τό έμπόριον μέ πολλήν εργατικότητα, διά τής οποίας εΐχον ψθάσει εις ακμήν καί ευζωίαν αϊ διάφοραι έν Θράκη παροικίαι των.
Ε π ίσ η ς πολλοί Εβραίοι, φεΰγοντες έξ ’Ισπανίας τους υπό τών ’Ισπανών
διωγμούς μετά τήν κατάλυσιν τοΰ ’Αραβικού κράτους τής Γρανάδαςΰπό
τοΰ Φερδινάνδου καί Ισαβέλλας περί τό 14*0, είχον καταφΰγει εις τάς
’Οθωμανικός χώρας καί έγκατεστάθησαν κατά μεγάλας μέν ομάδας εις Θεσ
σαλονίκην καί Ίάσιον τής Μολδαβίας, κατά μικράς δέ ομάδας εις τά διά
φορα εμπορικά κέντρα τής Θράκης καί λοιπής Τουρκίας, έπιδοθέντες εις
τό έμπόριον, ώς επί τό πλεΐστον, καί άλλας χειρονακτικάς εργασίας. Ούτως
ή Θράκη κατά τούς νεωτέρους μετά τήν άλωσιν χρόνους έδέχθη καί τάς
ομάδας τών δυο τούτων εθνοτήτων, αΐ όποΐαι συνηγωνίζοντο τούς "Ελλη
νας εις τάς τέχνας καί εις τό έμπόριον. Καί ούτοι μέν ειχον έγκατασταθή
εις τάς πόλεις. ’Αλλά τό μεγαλείτερον μέρος τών άποικισάντων εις τήν
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Θράκην τής ’Ασίας ήσαν οι Μουσουλμάνοι, οί όποιοι έγκατεστάθησαν όχι
μόνον εις τάς πόλεις, άλλα καί εις την ύπαιθρον Θράκην. Καί άλλου μέν
συγκατοίκησαν με τους "Ελληνας τής υπαίθρου Θράκης, άλλου δέ άπετέλεσαν χωρία καθαρώς υπό Τούρκων οικοΰμενα καί προ πάντων εις επίκαιρα
στρατηγικά σημεία, ί'να εξουδετερώνωσι πάσα τυχόν Ελληνικήν έξέγερσιν
ως καί εΐς πεδινά εύφορα μέρη τής Θράκης, επιδιδόμενοι εις την καλλιέρ
γειαν των ευφόρων γαιών αυτής καί κτηνοτροφίαν μεγάλων καί μικρών
ζώων, ώς ίππων, βουβάλων καί προβάτων, έχοντες ως βοηθούς καί δούλους
τους Χριστιανούς τού τόπου των.
ΚΕΦ. 1 4 —ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ Κ Α ΤΑ Κ ΤΗ ΣΕΙΣ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ Β'.
Ό Μωάμεθ ό Β' άφότου άνήλθεν εις τον θρόνον εν Άδριανουπόλει τό
1451 μέχρι τού θανάνου του 1481 εξωθεν τής Χαλκηδόνος, όπόθεν θά
έκίνει τά στρατεύματά του κατά εχθρού άγνωστου εις τούς άλλους, δεν
είχε μείνει εις άνάπαυλαν διά νά ή συ χάση, άλλ’ εύρίσκετο πάντοτε εις εμ
πόλεμον κατάστασιν, άφ’ ενός μέν ΐνα μή χάση τά κεκτημένα, άφ’ ετέρου
δέ, διά νά εξαπλώση την ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν διά κατακτήσεων προς
όλα τά σημεία τού όρίζοντος.
Ούτο) τό 1454 εισέβαλεν εις την Σερβίαν, την έλεηλάτησε δεινώς καί
άπήγαγε μυριάδας αΐχμαλάιτων, ενώ συνάμα κατεγίνετο καί μέ τον οικισμόν
τής Κωνσταντινουπόλεως καί την άνοικοδόμησιν τών καταστραφέντων τει
χών καί πύργων κατά την πολιορκίαν καί τάς εφόδους. Τό δέ 1455 ύ στό
λος του κατέλαβε τάς Θρακικάς νήσους, Λήμνον, ’Ίμβρον, Σαμοθράκην καί
Θάσον, εκδιώξας τούς ξένους κυριάρχους αυτών, ώς καί την επί Θράκης
Αίνον, τής οποίας ό τελευταίος διοικητής Βυζαντινός Ραγκαβής άπήλθεν
εις ’Ιταλίαν. Τό 1456 μέγας στρατός έκ Γενητσάρων έπολιόρκησε τό Βελιγράδιον καί ο στόλος του εΐσήλθεν εΐς τον Δούναβιν. Ά λλ’ ό μέν στρατός
του ήττήθη καί οπισθοχώρησεν, ό δέ στόλος του άπωλέσθη εν τώ πυταμώ
καταστραφείς υπό τών ηνωμένων Σέρβων, Ούγγρων καί Βλάχων. Τό 1457
έξεστράτευσε κατά τών Σέρβων, Ούγγρων καί τού Σκεντέρμπεη τΓ|ς Α λβα
νίας καί καθυπέταξεν εξ ολοκλήρου τήν Σερβίαν. Τό 1458 έξεστράτευσε
κατά τής Πελοποννήσου, έξεδίωξεν από διάφορα φρούρια τούς Φράγκους
καί Βενετούς, ενώ ό στρατηγός του Ό μάρ έκυρίευσε τάς ’Αθήνας, εΐς τάς
οποίας εΐσήλθε καί ό Μωάμεθ, έπιστρέφων έκ Πελοπόννησου. Αιέτριψεν
επί τινας ημέρας εκεί άποθαυμάζων τά άρχαια μνημεία, έκ τών οποίων
πολλά διεσοίζοντο άκέραια ακόμη τότε, καί έπεδαψίλευσε πολλάς χάριτας
προς τούς ’Αθηναίους. Τό δέ 1461 έξεστράτευσεν εΐς Μικράν ’Ασίαν, όπου
κατέλαβε τήν Σινώπην. τήν Άμαστριν ώς καί τήν πρωτεύουσαν τών Κομνηνών Αύτοκρατόρων 'Γραπεζοϋντα μετά πολιορκίαν 40 ημερών' καί ούτω
κατέλυσε καί τό λείψανον αυτό τής άλλοτε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή
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τύχη δέ των ηγετών Ποντιακού λαοΰ καί τον τελευταίου αύτοκράτορος
Δαυίδ του Κομνηνοΰ, άπαγχονισθέντος, υπήρξε τραγική. Μετά του Δαυίδ
εκαρατομήθησαν οι 7 υιοί του καί ό αδελφός του ’Αλέξιος. Τά πτώματα
έρρίφθησαν βορά κυνών. Ά λλ’ ή σύζυγος Βασιλίς Ελένη Καντακουζηνή,
άψηφήσασα την διαταγήν, έθαψε ταύτα νύκτιυρ, ΰπήρξεν δέ όμοια προς
την τύχην των ηγετών τον χριστιανικόν λαόν τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό
1462 ό στόλος του έξεδίωξε τους Κατελούζους καί κατέλαβε την Μυτιλήνην
υπό τον ναύαρχον Μαχμουτ Πασά Μιχάλογλου. Τό 1463 έξεστράτευσε κατά
τής Βοσνίας καί ήνάγκασε τους Βοσνίους νά έκστρατενωσι μετ’ αυτού. Τό
1470—7Γ) ειχεν άναλάβει πολέμους κατά τον Σκεντέρμπεη τής ’Αλβανίας
καί κατά τής Μολδαβίας, καί έν ’Ασία κατά τών ηγεμόνων τής Καραμανίας καί ’Αρμενίας καί υπέταξε τους επί τον Ταύρον έγκατασταθέντας
Τατάρους τόόν φυλών Τουρκούτ καί Βαρσάν. Συνάμα τό 1475 έκίνησε πολεμον κατά τής Κριμαίας καί ήνάγκασε τούς Γεράϊ ηγεμόνας τών Τατάρων
νά αναγνωρίσουν την κυριαρχίαν των. Τό 1476 έκίνησε πάλιν πόλεμον κατά
τής Βουλγαρίας καί'ένίκησε τύν ηγεμόνα αυτών Στέφανον. Τό 1474 έπολιόρκησε την Κρόϊαν καί Σκόδραν τής ’Αλβανίας, τάς οποίας έβοηθούν οι
Βενετοί, αλλά πάλιν δεν επέτυχε νά καταβάλη τούς ’Αλβανούς. Πολεμών
δέ τούς Βενετούς άπεβίβασε στρατόν εις την Κάτω Ιταλίαν, έπολιόρκησε
καί έκυρίευσε τό ’Ότραντον, τον οποίου οί κάτοικοι κατά τό πλεΐστον
έσψάγησαν 12 χιλ. καί 10 χιλ. άπήχθησαν εις αιχμαλωσίαν, τούς δέ ’Εκ
κλησιαστικούς άρχοντας τής πόλεως ταύτης διέταξε καί τούς έπριόνισαν. Τό
1481, ενώ εύρίσκετο έξωθεν τής Χαλκηδόνος μέ πολνν στρατόν, έτοιμος νά
έκκινήση κατ’ εχθρού αγνώστου εις τούς στρατηγούς του, ήσθένησεν καί
άπέθανεν. Έ πιστενθη δέ υπό τών στρατηγών των, ότι αντικειμενικός σκο
πός τής μελετηθείσης, αλλά μή έκτελεσθείσης εκστρατείας ταύτης ήτο ή
κατάκτησις τής Αίγυπτον, ή ή κατάκτησις τής Ρόδου, κατεχομένης υπό τών
Ίωαννιτών Ιπποτών. Πάντες δέ οί. πόλεμοι, ούτοι έγένοντο άναλοόμασι τού
Ελληνισμού, διότι αί στρατιαί του άπετελονντο από Γενητσάρους, (τό
πλεΐστον έξ Έλληνοπαίδων). Έ ξ δλων τών χριστιανικών εθνών υπό την
Τουρκικήν εξουσίαν, 'Ελλήνων, Σλάβων, Βουλγάρων, Βλάχων, ’Αρμε
νίων καί άλλων, έπροτιμώντο τά έξ Ελλήνων τέκνα διά τό παιδομά
ζωμα, άφ’ ενός μέν διότι τούτο συνετέλει είς την έλάττωσιν τού Ελληνο
χριστιανικού κόσμον, τον όποιον ώνόμαζον «Βασιλικόν γένος» καί ήτο ό
περισσότερον επίφοβος διά τούς ’Οθωμανούς. Τό τοιοΰτον συνενέλεσε καί
είς την έλάττωσιν τού Ελληνικού πληθυσμού τής Θράκης, καί την έπαύξησιν Μουσουλμανικού πληθυσμού, διότι ούτος ^ιροσεπάθει νά αύξηθή διά
τής προσλήψεως όσον τό δυνατόν περισσοτέρων Ελλήνων.
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ΚΕΦ. 15.—ΕΛ Α ΤΤΩ ΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛ Λ Η ΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΙΚ ΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τ Η Σ ΘΡΑΚΗΣ.
'Ως εΐδομεν προηγουμένως ή συμπεριφορά τυο Πορθητού προς τον
ύποδουλωθέντα χριστιανικόν κόσμον υπήρξε σύμφωνος προς τά καλώς και
όρθώς εννοούμενα συμφέροντα τού τότε Όθωμανισμού, άλλα και ωφέλιμος
διά τον χριστιανισμόν, πού είχε βυθισθή μετά την πτώσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως είς απελπιστικήν κατάστασιν. Καί διά μέν των ΙΙρονομίων, με
τά όποια έξησφαλίσθη ή ύπαρξις τού Οικουμενικού ΙΙατριάρχου, ώς θρη
σκευτικού αρχηγού των ’Ορθοδόξων μέ δικαιώματα πολλά διοικητικά, εκ
κλησιαστικά καί δικαστικά επί των Χριστιανών, έπήλθε σπουδαία μεταβολή
είς την ζωήν τών Χριστιανών καί προ πόντιον έν Κωνστοντινουπόλει, όπου
ό Πορθητής είχε δώσει πλείστας ευκολίας είς τε τούς διαοωθέντας καί είς
τούς ερχομένους έπειτα νά έγκατασταθιοσιν προς αύ'ξησιν τού πληθυσμού
τής πρωτευούσης. Καί ενόσω μέν εζη ό Πορθητής, είχε βελτιωθή σπουδαίως ό βίος τών Χριστιανών έν τε τή πρωτευούση καί εις τάς επαρχίας
τού ’Οθωμανικού κράτους. Ά λ λ ’ αφού έξέλιπεν οΰτος καί τον διεδέχθησαν οΐ κατόπιν Σουλτάνοι, έπεκράτησε δυσμενές πνεύμα προς τά Πατριαρχικά καί έν γένει τά ’Εκκλησιαστικά προνόμια. Οΐ κατά τόπους διοικηταί είτε στρατιωτικοί, είτε πολιτικοί ένήργουν αύθαιρέτως, χωρίς νά λαμ
βάνουν ύπ’ ο'ψιν των ούτε νόμους ούτε διατάγματα εκ Κωνσταντινουπόλεως
προερχόμενα. Διά τούτο ό βίος τών Χριστιανών, αντί νά καλλιτερεύη μέ
τήν πάροδον τών ετών, εχειροτέρευεν. Τά αίτια πού έπροξένουν τήν έλάττωσιν τού χριστιανικού κόσμου εντός τών χωρών τού Τουρκικού κράτους,
δεν ολιγοστέυσαν, αλλά μάλλον έπηύξησαν. Τού τ’ αυτό, ώς ήτο επόμενον,
συνέβαινεν καί είς τήν Θράκην. Τά αίτια δέ ταύτα είναι :
Ό έξισλαμισμός, ή αποδημία, αΐ εκτοπίσεις, αί ένσκήπτουσαι νόσοι
καί αί θανατώσεις.
ΚΕΦ. 1 6 — 1) Θ ΕΞΙΣΛΑΜ ΙΣΜ ΟΣ.
α'). 1Ακούσιος έξισλαμισμός. Είς τούτον συμπεριλαμβάνεται τύ ;cui_
δομάζωμα. *0 θεσμός ούτος άπο τής πρώτης εφαρμογής του υπό Καρά Χα.
λήλ Τσεντερελή έν Προύσση επί τής βασιλείας τού Όρχάν 1326 μέχρι τής
τελείας καταργήσεως υπό τού Σουλτάνου Μουράτ τού Δ' 1638, διήρκεσε
312 έτη. ’Ακούσιος λέγεται ό έξισλαμισμός τών χριστιανοπαίδων, διότι
ένεκα τής μικράς των ηλικίας, δεν έλαμβάνετο ή συγκατάθεσίς των, δηλ. άν
θέλουν ή δέν θέλουν νά έξισλαμισθώσιν.
Μέ τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί ίδίοος υπό τών αμέσως
διαδόχων τού ΙΙορθητού Σελήμ τού Α' καί Σουλεϋμάν Α' έπεβλήθη ορι
στικούς καί έκανονίσθη ώς φόρος τακτικός τών Χριστιανών προς τό ’Οθω
μανικόν Κράτος. Καί κατ’ άρχάς μέν οορίσθη νά γίνηται ή επιλογή κατά
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πενταετίαν, άλλ’ έπειτα κατά τετρατίαν, τριετίαν, διετίαν, επί τέλους δέ
κατ’ έτος καί οσάκις παρουσιάζετο ανάγκη. Ό φόρος ούτος μετά τήν άλωσιν επεβάλλετο εις τάς Ευρωπαϊκός χώρας καί προ πάντων εις τούς "Ελλη
νας καί ’Αλβανούς. Άπηλλαγμέναι τής στρατολογίας τού παιδομαζώματος
ήσαν ή Κωνσταντίνούπολις, ύ Γαλατάς καί ή Ρόδος μετά τήν υποταγήν
της. Διεξήγετο δέ ή στρατολογία κατά τον εξής τρόπον: Εις έκαστον τμήμα
προσήρχετο ένας Λοχαγός των Γενητσάρων μέ αύτοκρατορικόν Φιρμάνιον,
έχων μαζί του καί έναν γραφέα (γιαζιτζί), οί δέ προϊστάμενοι τού τόπου
ώφειλον νά υποβάλουν εΐς αί'τόν κατάλογον δλων των οικογενειών τού τό
που. "Εκαστος πατήρ ήτο υπόχρεος νά ε’ίπη πόσους υιούς είχε καί νά τούς
παρουσιάση ποός εκλογήν. Καί κατά μέν τούς πρώτους χρόνους ελαμβάνετο
τό Χ/δ (ήτοι 20 °/ο) των άρρένων παίδίον, κατόπιν όμως ελάμβανον δσους
άπήτουν αί άνάγκαι καί πάντοτε τούς καλλίστους καί ευρωστοτέρους. Κατήντησεν ούτω πολλάκις εκ μιας οικογένειας νά λαμβάνηται όχι μόνον ένας ώς
πρότερον, αλλά καί δύο καί τρεϊς καί αυτός ό μονογενής, δστις πρότερον
εξηρεΐτο. Ά φ ’ ετέρου αί καταχρήσεις των στρατολόγων ηύξανον συχνά τον
αριθμόν των στρατολογουμένων Έλληνοπαίδων, διότι οί στρατολόγοι ούτοι
Γενήτσαροι καί γραφείς ελάμβανον πολύ περισσοτέρους παίδας καί παρέδι
δαν μέν εις τό κράτος τον αριθμόν, πού άπήτει ό νόμος, τούς, δέ άλλους
τούς έπώλουν ώς δούλους καί έπλούτιζον. Καί επειδή κατά τά πρώτα έτη
δεν εστρατολόγουν ύπάνδρους, οί Θράκες διά νά σιοζουν τά άρρενα τέκνα
των, τά ένύμφευον εις ηλικίαν 10 ετών. ’Αλλά καί τό μέτρον τούτο άπέβη
μάταιον, διότι οί Τούρκοι δεν εννοούσαν άργότερον νά σεβασθώσι τύν θε"
σμόν τούτον. Καί ένφ κατ’ άρχάς έξελέγοντο παΐδες μέ ήλικίαν 6 ή 7 ετών,
βραδύτερον, ένεκα τών μεγάλοι αναγκών, εστρατολόγουν 10 καί 15 ετών.
'Οσάκις δέ παρουσιάζετο μεγάλη ανάγκη στρατού, εστρατολόγουν χριστιανόπαιδας καί μέχρες 24 ετών. Μερικοί διά νά άποφύγουν αυτήν τήν στρα
τολογίαν προσήρχοντο θεληματικώς εις τον έξισλαμισμόν. Καί κατ’ άρχάς
μέν ϊσχυοε τούτο, αλλά βραδύτερον οί Σουλτάνοι δέν παρεδέχοντο τούτο,
διά νά μή έλαττωθή ό αριθμός τού στρατού' διότι έχρειάζοντο πολύν
στρατόν καί_εννοούσαν νά έχωσι τοιούτον άποτελούμενον εκ χριστιανοπαίδων καί οχι γεννημένους έκ Μουσουλμάνων. Διά τούτο ώς διηγείται ό
Γερμανός Γέρλαχ, αύτόπτης μάρτυς, πολλαί Έλληνίδες μητέρες παρεκάλουν
τύν Θεόν νά καλέση τά τέκνα του εις τον άλλον κόσμον, διά νά μή πέσουν
εις τήν εξουσίαν τών Τούρκων καί άπο3λέσωσι τήν χριστιανικήν θρησκείαν.
Ά λλ’ αυτός δ ίδιος λέγει ότι καί πολλοί γονείς προθύμως παρέδιδον τούς
υιούς των. Οί δέ υιοί αυτών μέ μεγάλον πόθον άνελογίζοντο τήν πολυτελή
ζωήν, πού θά διήγον μέσα εις τά ανάκτορα. Καί τό κακόν έλαβε τοιαύτας
διαστάσεις, ώστε ό κατά τό έτος 1554, επί Σουλτάνου Σουλεϋμάν τού ΕΓ,
πρεσβευτής τής Βενετίας Δομίνικος Τρεβιζάνος αναφέρει ότι: «τό παιδομά
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ζωμα, ή μεγίστη συμφορά πρότερον, είχε καταντήσει, νά θεωρήται από πολ
λούς Χριστιανούς ώς έξαίρετον ευτύχημα. Τόσον πολύ ειχον έξοικειωθή οί
χριστιανοί με αυτήν την θυσίαν* διότι μέ την πάροδον τού χρόνου υπό τον
Τουρκικόν ζυγόν έ'νεκα τής τελείας άμαθείας κλήρου καί λαού ειχεν άμβλυνθή τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί το εθνικόν επί τοσοΰτον, ώστε ό
εθνισμός είχεν έκλείψει εντελώς από τον αμαθή λαόν, ώς διαφοράν δέ από
τούς Τούρκους, έθειόρει την θρησκείαν μόνον καί δχι την φυλετικήν».
’Αλλά καί την θρησκευτικήν διαφοράν είχε συνηθίσει νά μήν τήν
θεωρή ώς σπουδαίου κοόλυμα διά τήν κατάταξιν εις τά Γενητσαρικά τάγ
ματα. Διά νά εξηγηθή ή τοιαύτη διαστροφή των Χριστιανών καί ή αδια
φορία πρός τε τήν θρησκείαν, ή οποία είχε περιορισθή εις εξωτερικούς τί
νος τύπους μόνον, ά'νευ ουδεμιάς ηθικής καί υψηλής διδασκαλίας, καί ή
έλλειψις γνώσεως τής φυλετικής διαφοράς, ή οποία προήρχετο εκ παντε
λούς άμαθείας, πρέπει νά εΐπωμεν καί τά εξής: Μετά τύν θάνατον τοϋ
Μεγάλου Σουλτάνου Σουλεϋμάν τού Β' τού Νομοθέτου (Κανονοΰ) τό Κρά
τος των Σουλτάνων ήρχισε νά παρακμάζη. ΜΙ δύναμις τών Σουλτάνων ήρχισε νά χάνη τήν επιβολήν επί τών άνωτάτων υπαλλήλων, Μεγάλων Βεζυρών καί στρατηγών. Τάς υποθέσεις τού Κράτους διεξήγον πλέον οί Βεζύραι τών Υπουργείων καί οι στρατηγοί, διότι συνήθως οί Σουλτάνοι δεν
άνελάμβανον οί ίδιοι εκστρατείας, άλλ’ έφθειραν τό σφρίγος καί τήν ζωήν
των εις τούς γυναικωνίτας. Τούτο άπέβη ή αιτία, ή οποία εξύψωσε τήν
ίσχύν τών Γενητσάρων καί τάς άπολαυάς αυτών υπό τών κατά καιρούς
Σουλτάνων, διότι αυτούς εθεώρουν outol ώς μόνον στήριγμα τής βα
σιλείας των. ’Αλλά τούτο συνετέλεσεν, ώστε οί αρχηγοί τών Γενητσά
ρων νά άγουν καί νά φέρουν τούς κυριάρχας κατά βούλησιν καί κατά τό
συμφέρον των. Άπέβησαν δέ πρωϊμώτατα, λίαν επικίνδυνοι, ώστε κατά τό
1581, ένα δηλ. αιώνα από τον θάνατον τού Πορθητού, εκτός τής πόλεως
εύρίσκοντο μόνον 4 χιλιάδες εξ αυτών, οί δέ λοιποί ήσαν διεσπαρμένοι εις
ά'παν τό κράτος, ώς αστυνομικοί φύλακες καί εν δνόματι τού Σουλτάνου
επίεζον αλύπητα τούς κατοίκους, φορολογούντες, άρπάζοντες καί άπειλούντες πρός άργυρολογίαν. Μ4 τοιαύτη ελευθερία καί ασυδοσία τών Γε
νητσάρων ήτο επόμενον νά ελκύη τούς χριστιανόπαιδας διά τήν προσέλευσιν μέ προθυμίαν εις τά Γενητσαρικά Τάγματα, δπου ή ζωή εφαίνετο καί
άκοπος καί επικερδής καί ευχάριστος. Έκτος τούτου οί ευφυέστεροι χριστιανόπαιδες δεν κατετάσσοντο εις τον στρατόν, άλλ’ έξεπαιδεύοντο επί τό
ίσλαμικοότερον καί προήγοντο εις τά άνόίτατα άξιοάματα. Ούτω ποίς οί
χριστιανόπαιδες άλλοι μέν έν τώ στρατω, άλλοι δέ ώς δημόσιοι λειτουργοί,
κατήντησαν οί αληθείς κύριοι τού Κράτους. Ά λ λ ’ έκ τούτου ούδεμία ωφέ
λεια προέκυψεν εις τούς Χριστιανούς, διότι οί Γενήτσαροι κατά γενικόν κα
νόνα ήσαν τελείως επιλήσμονες τής τε προτέρας των θρησκείας καί τής κα
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ταγωγής των και ήσαν βλως άφοσιωμένοι εις τον Μουσουλμανισμόν. Ά λ λ ’
ή τοιαΰτη προτίμησις, πού έδείκνυον οΐ Σουλτάλ'οι εις τούς εκ τού παιδομ,αζάίματος ή άλλους εξισλαμισμένους έκίνησε τον φθόνον των έκ γενετής
Μουσουλμάνων. fO κατά τούς χρόνους τούτους πρεσβευτής τής Αυστρίας
διηγείται, ότι Τούρκος τις μεγιστάν έλεγεν εις αυτόν : «Ένώ οΐ. παΐδες των
αθλίων χωρικών προσέρχονται εις τά βασίλεια καί γίνονται, μεγάλοι καί
τρανοί, οΐ ΐ.δικοί μας παΐδες παραβλέπονται καί αναγκάζονται νά γίνωντα,ι
υπήκοοι των χριστιανοπαίδων».
ΚΕΦ. 17 — ΠΑΡΑΚΜ Η ΤΟΥ ΓΕΝ Η ΤΣΑ ΡΙΣΜ Ο Υ .
Οΐ εκ γενετής Μουσουλμάνοι, επειδή έβλεπον τά ανώτατα τού Κρά
τους των αξιώματα, μέ τό σύστημα τού παιδομαζώματος, ότι περιήρχοντο
εις τούς έκ Χριστιανών εξισλαμισμένους, καί επειδή έπόθουν νά μετέχωσι
καί αυτοί τών πλεονεκτημάτων τούτων, προς τούτο κατέφευγον εις πολλά
μέσα: ’Ήρχοντο εις μυστικάς συνεννοήσεις μέ Χριστιανούς καί εδάνει"
ζον τά άρρενα τέκνα των εις αυτούς. Ούτοι δέ, παρουσίαζον ταύτα εις
τούς στρατολόγους, ως ΐδικά των, καί έτσι έσωζαν τά ΐδικά των τέκνα
από τον έξισλαμισμόν, Μέ αυτόν τον τρόπον ήρχισαν νά εΐσέρχωνται πολλοί
παΐδες Μουσουλμάνων εις τά Γενητσαρικά τάγματα έν άγνοια ίσως τών
επισήμων αρχών. Ά πό αυτό όμως ήρχισε νά όλιγοστεύη καί ή στρατιωτική
αξία τών Γενητσάρων. ΔΓ αυτό ό έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής τής
Βενετίας Μαρκανκόνιος Βάρβαρος κατά τό 1573 έγραφε προς τήν Κυβέρνησίν του, ό τ ι: «Συνήθως τά μεγάλα καί έμμισθα αξιώματα δίδονται εις
τούς εκ Χριστιανών γεννημένους καί εξισλαμισμένους. ’Αλλά τώρα έπέτυχον
νά παρεισδύσουν εις τάς υπηρεσίας ταύτας καί πολλοί Τουρκόπαιδες, οπερ
θά έπιφέρη μέ τον καιρόν πολλήν ζημίαν εις τό ’Οθωμανικόν κράτος». Καί
πράγματι. Οΐ Τουρκόπαιδες ούτοι όχι μόνον δέν έπείθοντο νά ύποβληθώσιν εις τήν αύστηράν ανατροφήν καί πειθαρχίαν τών χριστιανοπαίδιον, άλλ’
ήθελον καί νά νυμφεύωνται, όπερ εις ούδένα Γενήτσαρον έπετρέπετο μέχρι
τών μέσων τής 16 έκατονταετηρίδος (1550). Ά π ό δέ τού 1567 επί Σελήμ
τού Β' τό σώμα .τών Γενητσάρων ήρχισε νά άναπληριόνηται άπό τά τέκνα
αυτών. Καί ηύξήθη μέν κατά πολύ 6 Γενητσαρικός στρατός, άλλά συνάμα
,έμεγάλωσε καί ή διαφθορά. ζ\ιά τούτο καί ό άριθμός τών μισθών τών
στελεχών έφθασεν εις 46 χιλ. γρόσια, καί άπεμυζώντο τά ταμεία τού Κρά
τους. Προσέτι καταχραστικιος είσέδυον καί πλεΐστοι. άλλοι, καί κατιόρθουν
νά καταγράφωνται εις τούς καταλόγους, διά νά μετέχωσι τών ωφελημά
των. ΙΙερί τό 1620 ό Σουλτάνος Όσμάν ό Β' βλέπων τήν διαφθοράν καί
.τάς απαιτήσεις τών Γενητσάρων του, έσκέφθη νά άντικαταστήση τό σώμα
τούτο μέ Αιγυπτίους μισθοφόρους. Οΐ Γενήτσαροι ό|ΐως μαθόντες τούτο,
έστασίασαν καί έφόνευσαν αυτόν τό 1622. Ό διάδοχος αυτού Μουράι
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ό Δ' (1623— 1640) ήγωνίσθη να μεταρρύθμιση to σώμα τών Γενητσάρων, αλλά κατ’ άπαίτησίν των κατήργησε to παιδομάζωμα τών χριστιανοπαίδων το 1638. Διότι, άφοΰ έγενικεύθη ή συνήθεια νά νυμφεύωνται οι Γενήτσαροι, έστρατολογούντο τά τέκνα αυτών. Και έτσι τά τάγ
ματα αυτών έξηκολούθουν νά αποτελούν τον στρατόν τής Τουρκίας μέ
χρι του 1826, δτε κατηργήθησαν υπό Μαχμούτ Β'. Και από τό 1638
και εξής είχε παυσει ή μεγάλη αιμορραγία του Ελληνισμού εις τάς Ευρω
παϊκός χώρας, επομένως καί εις την Θράκην. Ε πειδή δε κατ’ υπολογι
σμούς, ό'χι βεβαίως ακριβείς, αλλά κατά μέσον όρον, υπό διαφόρων είδικών,
διαφαίνεται ότι κατά τό διάστημα τών τριών αιώνων, όπου διήρκεσε τό
παιδομάζωμα, άφηρέθησαν από τον Ελληνισμόν καί ίδιους μετά τήν άλωσιν 1 (εν) περίπου εκατομμυρίου παίδων άρρένων ρωμαλέων, άντίπροσωπευον έν εκατομμυρίου οικογενειών. Καί επειδή ή Θράκη αποτελεί τό '/ι
τών επί τής Ευρώπης Ελληνικών χωρών, λογιζομένη από του Νέστου μέ
χρι τής Μαύρης Θαλάσσης καί από τοΰ Ελλησπόντου καί Βοσπόρου μέ
χρι του Αίμου, επεται ότι εκ μόνης τής Θράκης μετέστησαν εις τον ισλα
μισμόν μόνον διά τοΰ παιδομαζώματος 250 χιλιάδες άνδρες, άντιπροσωπευοντες ισαρίθμους οικογένειας. Ή ώς έκ τούτου έλάττωσις τοΰ Έλληνοθρακικοϋ πληθυσμού δυσκόλως δυναται νά υπολογισθή, πάντως όμως εί
ναι υπέρογκος.
ΚΕΦ. 1 8 — ΒΙΑ ΙΟ Σ, ΕΚΟΥΣΙΟΣ, ΣΠ Ο ΡΑ ΔΙΚ Ο Σ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ.
’Άλλαι μέθοδοι εξισλαμισμού προς έλάττουσιν τοΰ Ελληνικού πληθυ
σμού καί αΰξησιν τοΰ Τουρκικού.
β') Βίαιος έξισλαμιομός. Ούτος έπεβάλλετο συνήθως εις τούς έξεγειρομένους κατά τής Τουρκικής κυριαρχίας, ώς τούτο συνέβη εις τάς νοτίας
Ελληνικός χώρας, όπου μετά τήν άλωσιν εγένοντο συχναί επαναστάσεις
τών Ελλήνων καθ’ ύποκίνησιν πότε τών Δοτικών βασιλέων και πότε τής
Ρωσσίας. Ά λ λ ’ εις τό τέλος ούτοι έσυνθηκολόγουν προς τούς Τούρκους,
τά δέ επαναστάτη μένα Ελληνικά τμήματα εγκατελείποντο εις τό έλεος τών
Τούρκων, χωρίς νά τά κατοχυρόίνωσιν. Οί δέ Τούρκοι, αφού, έθυον καί
άπέλυον τά γυναικόπαιδα, άπήγον εις αιχμαλωσίαν τον όίρρενα πληθυσμόν,
τον μετέφερον εις τά μεσόγεια τής Μ. ’Ασίας, όπου έπρόβαλλον εις αυτούς
τό τρομερόν δίλημμα «Έ'ξισλαμισμός ή θάνατος». Καί άλλοι μέν άρνούμενοι έθανατοΰντο, αλλά τό πλεΐστον, μή εύρίσκοντες άλλην διέξοδον διά τήν
ζωήν, έξισλαμίζοντο, ένυμφεύοντο γυναίκας Μουσουλμανίδας, έτεκνοποίουν
καί παρέμενον έν τώ ισλαμισμό}.
γ') 'Εκούσιος έξισλαμισμός. Τό δέλεαρ, τό όποιον έρρίπτετο εις
τούς νοήμονας καί ικανούς "Ελληνας διά τής παροχής τών άνωτάτων καί
έπικερδεστάτων αξιωμάτων τοΰ Κράτους εις Μουσουλμάνους μέν, άλλ’ έκ
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γονέων Χριστιανών γεννημένους, ήτο ικανόν νά επηρεάση πάντα φιλόδοξον,
φίλαρχον και φιλοχρήματου μέ προσόντα διανοητικά και πνευματικά νά
προσέρχηται έκουσίως και μέ ζήλον εις τον ’Ισλαμισμόν. Ούτως οι Μεγά
λοι Βεζΰραι (Πρωθυπουργοί) κατά κανόνα, μετά την άλωσιν έπ'ι δυο αιώ
νας έλαμβάνοντο έκ τιυν εξισλαμισμένων έκουσίοος Χριστιανών. "Ελληνες,
’Αρμένιοι, ’Αλβανοί, Βόσνιοι, Έρζεγοβίνιοι και άλλοι Σλάβοι έκυβέρνων
τό Τουρκικόν κράτος, άσπαζόμενοι τον έξισλαμισμόν. "Ελληνες κατ' αυτήν
την περίοδον υπήρξαν μεγάλοι Βεζυραι ό Μεζήτ ΓΙασάς έπ'ι Βαγιαζήτ Β'
καί δ Χότζα Μουσταφά Πασάς. Έ π ί Σουλεϋμάν του Μεγαλοπρεπούς δ
Τμβραήμ Πασάς έκ Πάργας καί ό Σουλεϋμάν Πασάς. ’Επί Μουράτ Γ',
Μεχμέτ Γ ', Ά χμέτ Α', Μουσταφά Α' καί Όσμάν Β' ήτοι μεταξύ τού
1574— 1622 έκ τών εξ Βεζυρών δ Νασσού πασάς ήτο υιός Έλληνος ΐερέοος. Έ π ί Μουράτ Δ', 1623—1640, Μέγας Βεζΰρης ύπήρξεν ό Έλλην
Ρούμ Μεχμέτ πασάς. Έ π ί Μεχμέτ Δ', 1648, μέχρις Άχμέτ του Γ ’ 1770,
κατεϊχον την Μεγάλην Βεζυρίαν πέντε κατά σειράν έκ τής οικογένειας Κιοπρουλή. Καί δ μέν πρώτος Κιοπρουλή ήτο έκ γενετής "Ελλην Χριστιανός
εκ Πόντου, οί δέ άλλοι τέσσαρες διάδοχοί του ήσαν υιοί του καί εγγονοί
του. Καί μετά τούς Κιοπρουλή οί διαδεχθέντες αυτούς μεγάλοι Βεζΰρα1
Δαμάτ Χασάν πασάς, Τσόρλουλου Ά λή πασάς (Θράξ Τυρολοΐτης) καί δ
Γοπαλ (χωλός) Όσμάν πασάς ήσαν επίσης "Ελληνες’ δ πρώτος καί Γ ' Πελοποννήσιοι, ώς καί πολλοί άλλοι. ΓΙαρεκτός δέ τών μεγάλων Βεζυρών, οί
οποίοι ήσκουν τήν πολιτικήν εξουσίαν, καί οί σττρατηγοί, πού έκαμαν τάς
μεγάλας κατακτήσεις, δεν ήσαν Τούρκοι, αλλά προήρχοντο έκ Χριστιανών
εξισλαμισμένα^'. Ε πίσ ης οί διασημότεροι ναύαρχοι τού ’Οθωμανικού στό
λου, ώς δ περιώνυμος Βαρβαρόσας Χαϊρεδδίν καί δ Σαλή πασάς καί δ
Τουργούτ Ρειζ πασάς υπήρξαν "Ελληνες έξωμόται.
Ό εκούσιος (θεληματικός) έξισλαμι.σμός προήρχετο καί από άλλα αίτια
συμφεροντολογικά. Πλούσιοι "Ελληνες, αλλά λάτραι τού πλούτου καί τού
χρήματος καί μέ ασθενές τό φυλετικόν καί θρησκευτικόν αίσθημα, διά νά
περισοδσουν, τάς εκτεταμένος γαίας τιον ή τά αστικά τοον κτήματα από τον
σφετερισμόν Τούρκων, έξεδήλουν τήν πρόθεσιν νά έξισλαμισθώσιν. Ά λλοι
μή έχοντες περιουσίαν καί έπιθυμούντες νά αποκτήσουν, ή έχοντες δ λίγη ν
καί έπιθυμούντες νά τήν αυξήσουν εις βάρος όμως τών ομοφύλων των ή
καί τών συγγενών των έξεδήλουν τήν πρόθεσιν νά άλλαξοπιστήσουν, άσπα*
ζόμενοι. τον μουσουλμανισμόν. ’Άλλοι έκ φιλοδοξίας απλής καί εγωισμού,
διά νά ήμπορούν νά έπιβάλλωνται εις τούς κατοίκους τού τόπου των, νά
διευθύνωσι κατά τό δοκούν τάς εκεί υποθέσεις καί νά έχω σι τήν ύποστήριξιν τών διοικητικών καί στρατιωτικών αρχών. ’Άλλοι διότι συνεδέοντο
με διαφόρους Τούρκους μέ φιλικάς σχέσεις προς έξασφάλισιν οικονομικών
συμφερόντων. Ά λ λ ’ οί Τούρκοι τής εποχής εκείνης έθεώρουν ιερόν καθή
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κον tcov νά προπαγανδίζουν τό θρήσκευμα μεταξύ των Χριστιανών. Και
δταν ή οίκειότης μεταξύ Τούρκου και Χριστιανού και μάλιστα σοβαρού αν
θρώπου, ηυΕανεν, ό Τούρκος εν καταλλήλφ στιγμή ελεγεν εις τον Χριστια
νόν ιδιαιτέρως: «Σύ τόσον νουνεχής καί σοβαρός άνθρωπος, όπως σέ έκαμεν ό Θεός, είναι κρίμα νά μή είσαι Μουσουλμάνος». Τούτο ήτο ενα έλαφρόν κέντημα βελόνης, διά νά έξυπνησης καί νά σκεφθής. Ά λλ’ ό τοιούτος Χριστιανός σκεπτόμενος την σημασίαν τής προς αυτόν έκτοξευθείσης
φράσεως υπό Τούρκου, κα τέλη γεν εις τό συμπέρασμα, ότι έπεβάλλετο
πλέον εις αυτόν χάριν τής σωτηρίας του νά άσπασθή τον Ισλαμισμόν' διότι
αν εδειχνεν αδιαφορίαν, ή βελόνη θά μετεβάλλετο εις μάχαιραν ή πέλεκυν
καί τό βελονοκέντημα θά εγίνετο πλήγμα θανατηφόρου, διότι ό τοιούτος
άνθριοπος θά έθεωρεΐτο ώς περιφρονητής τής θρησκείας τού Προφήτου
καί επομένως ανάξιος νά ζή επί τής γης καί μάλιστα μέσα εις τό Κράτος
τού Σουλτάνου, άρα τον άνέμενε θάνατος άφευκτος. Καί οί τοιοΰτοι μέν
έξισλαμίζοντο δήθεν προσωρινώς προς εξοικονόμησιν τής κακής καταστάσεο)ς, ήσαν δέ έτοιμοι νά έγκαταλείψουν τον Ισλαμισμόν καί νά έπανέλθουν πάλιν εις τό πάτριον θρήσκευμα εις ευνοϊκήν περίστασιν, διότι πάν
τοτε ήλπιζον ότι οί Τούρκοι πάντως θά έκδιωχθώσιν έκ τής Ευρώπης.
Ά λλ’ οί χρόνοι παρήρχοντο, αί γενεαί διεδέχοντο ή μία την άλλην καί τά
τέκνα των καί οί απόγονοί των έγεννώντο καί άνετρέφοντο ώς γνήσιοι
Μουσουλμάνοι, διότι ή εξουσία τής Τουρκίας διαιωνίζετο. ’Άλλοι πάλιν
εις μέρη, πού εύρίσκοντο καί Έλληνες καί Τούρκοι κάτοικοι πόλεων ή
χωρίων ενεπλέκοντο εις ερωτικός περιπετείας. ΓΙολλαί Χρίστιαναί ήγάπων ή ήγαπώντο υπό Τούρκων’ αύται διά νά επιτύχουν τού σκοπού των
έξισλαμίζοντο. Καί τό τοιοΰτον συνέβαινε συχνότατα’ εάν δέ Χριστιανός
άρρην ήγάπα ή ήγαπάτο υπό Όθωμανίδος ή έπρεπε νά έξισλαμισθή καί
νά την νυμφευθή, ή εν περιπτώοει άρνήσεώς του έφονεύετο, διότι δεν επι
τρέπεται Μουσουλμανίς νά συζευχθή Χριστιανόν.
’Άλλοι, διότι κατεδικάζοντο εις θάνατον, καί διά νά άπαλλαγώσιν
έξισλαμίζοντο. Των κατηγοριών τούτων ο έξισλαμισμός λέγεται καί σηο~
ραδικός, διότι αφορά άτομα μόνον.
ΚΕΦ, 19.— ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜ ΙΣΜ ΟΣ.
ΙΙολλάκις ολόκληροι περιοχαί χριστιανικά! προσήρχοντο εις τον μου
σουλμανισμόν, διά νά άποφύγουν τά δεινά, τά όποια έπασχον από τούς
δυνάστας. Εις τούτο οί Τούρκοι έμιμήθησαν τούς ’Άραβας, οί όποιοι δι’
αυτού τού τρόπου είχαν εξισλαμίσει τούς Σύρους, Μεσοποτάμιους, Αιγυ
πτίους καί Βορειοαφρικανούς. Οί έν Κωνσταντινουπόλει ιθύνοντες Όθιομανοί ουδέποτε εξήλεγχον την συμπεριφοράν πρύς τούς Χριστιανούς των
πολιτών ή στρατιωτικών αντιπροσώπων των εις τά μακράν τής Κιονσταν-
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τινουπόλεως τμήματα. Κάθε διοικητής μεγάλου ή μικρού τμήματος έξήσκει
την εξουσίαν επί των Χριστιανών ώς απόλυτος κύριος, ως Σουλτάνος. Πολ
λοί δέ εκ τούτων, νομίζοντες ιερόν καθήκον των νά ελκύωσιν εις τον
Μουσουλμανισμόν δσον τό δυνατόν πλειοτέρους Χριστιανούς, ύπέβαλλον
ανεκδιήγητους δυσκολίας εις την ζωήν, ώστε νά άναγκασθώσι νά ζητήσωσι μόνοι των την προ^έλευσίν τα)ν εις τον ’Ισλαμισμόν. Και ταύτα, διά
νά φυλάττωνται οΐ τύποι καί νά ψαίνηται ότι δ εξισλαμισμός γίνεται εκού
σιος καί όχι βίαιος, διότι οΐ Χριστιανοί εκδηλοόνουν την θέλησίν των. Έ ν
Θράκη τό σύστημα τοΰ ομαδικού εξισλαμισμού, έγένετο, ώς (ραίνεται, εις
τούς ορεινούς καί αμαθείς κατοίκους τής Ροδόπης, τούς σημερινούς Πομάκους, οΐ οποίοι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών, εξελληνισθέντες καί
έκχριστιανισθέντες υπό τών Βυζαντινών.
Τοιαύτη μέθοδος εξισλαμισμού είχεν έμφανισθή καί εις την Μακεδο
νίαν εις τά. παρά την Κοζάνην χωρία, δπου έ'ζων οί λεγόμενοι Βαλαάδες,
οί όποιοι ώς γλώσσαν μητρικήν των ειχον τήν Ελληνικήν, εις την Τουρ
κικήν δέ εξέφραζον μόνον τον όρκον των μέ τό «Βάλλαχι» = μά τον Θεόν.
’Επίσης εις τήν ’Αλβανίαν, εις μεγάλην κλίμακα, καί εις τήν ΘεσσαλίανΜετά τήν άλωσιν τοσαύτη ήτο ή προσέλευσις εις τον ’Ισλαμισμόν, ενεκα
τού προηγουμένου αιτίου, ώστε ή κατήχησις δεν προέτρθανε νά γίνη- ’Από τό
1620— 1650, δ Χριστιανικός πληθυσμός ’Αλβανικού τίνος τμήματος, επί 350
χιλιάδων, αΐ 300 χιλιάδες έξισλαμίσθησαν. Διά τούτο δ Βίτσης, δ καθολικός
’Επίσκοπος Άντιβάρεως, έ'λεγεν δτι εντός δέκα ετών οΐ ’Αλβανοί ίσως θά
είναι όλοι Μουσουλμάνοι. Κατά τό 1625 ό ’Ιταλός περιηγητής Μοντεαλβάνις έβεβαίωνε περί τών ’Αλβανών δτι ό μέν έχει τον υιόν του Μουσουλμά
νον, δ δέ, τον άδελτρόν του, δ δέ, τον πατέρα του, δ δέ, τον γαμβρόν του
ή άλλον συγγενή του. Ό δέ Γερμανός Μτοσήφ Ριχάρδος Μέϊερν, περί τά
1690, εξέφραζε φόβους μήπως δ Χριστιανισμός έκλείψει όλως διόλου από
τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν. Ό έκτουρκισμός έπροχοόρει τοσούτον ραγδαίως,
ώστε καί αυτή ή Πύλη ήρχισε νά άνησυχη, άναλογιζομένη, μήπως εκλεί
πουν οί μή Μουσουλμάνοι, οΐτινες επλήριονον τούς φόρους. "Ενεκα δέ τού
του επί τού Σουλτάνου Ά χμέτ τού Β' (1691— 1695) εξεδόθη υπό τού με
γάλου Βεζύρου Χουσεΐν Κιοπρουλή τό λεγόμενον «Νιζάμι-Τζεδίδ» ήτοι
νέον σύστημα ή μάλλον νέος νόμος. Μέ τον νόμον τούτον εκανονίσθη
ήπιώτερον πολίτευμα πρύς τούς ραγιάδες. "Οτε δέ περί τό 1750 ένεφανίσθη ώς ισχυρόν κράτος ή Ρωσία καί έκήρυξεν έαυτήν προστάτιδα τών Χρι
στιανών τής ’Ανατολής, τ<ών ζώντων εντός τού ’Οθωμανικού Κράτους,
άνεστάλη τό κακόν τού εξισλαμισμού' διότι οΐ Χριστιανοί ήρχισαν νά ελπί
ζουν εις άπολύτρωσίν των. ’Άλλοι δέ, κατόπιν παρακλήσεων προς τον Θεόν
καί τούς Αγίους, ινα τούς σώσουν από τήν στυγεράν δολοφονίαν τών
Τούρκων, επειδή έβλεπον δτι ή σωτηρία δεν έγίνετο ώς διά θαύματος,

«Θρακικά*
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άπηλπίζοντο- έσχημάτιζαν τήν Ιδέαν δτι ό Θεός τούς μέν Χριστιανούς έγκ«·
τέλειψεν, αγαπά δέ τούς Μουσουλμάνους, και προσήρχοντο άθρόοι εις τον
εξισλαμισμόν. 'Ως τούτο συνέβη εις τήν λεκάνην τού ’Αώου ποταμού προς
άνατολάς τής Πρεμετής, δπου 36 χωρία, αφού ενήστευσαν καί έγκρατεύθησαν καθ’ δλην τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν παρακαλούντες τον Θεόν νά
τούς σώση, καί μή εύρόντες τήν σωτηρίαν των, προσήλθον εις τον ’Ισλαμι
σμόν άθρόως σύν γυναιξί καί τέκνοις, ανήμερα τού Πάσχα κατά τό 1760.
Τά χωρία ταύτα ονομάζονται Καραμουρατάδες.
ΚΕΦ. 20.— ΑΙΤΙΟΝ ΕΛΑΤΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΘΡΑΚΩΝ Υ Π ΗΡΞΕ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΜΕΤΑ
ΓΗΝ ΑΛΩΣΙΝ.
Τό κυριώτερον αίτιον τής ελαττοσσεως τού Ελληνικού πληθυσμού εις
τάς απ’ αιώνων κατοικουμένας Έλληνικάς χώρας ύπήρξεν, ώς εΐδομεν, ή
διά διαφόρων μέσων μετάστασις εις τον ’Ισλαμισμόν. Ά λλ’ ούκ ολίγον συ*
νετέλεσε καί ή μεγάλη αποδημία των Ελλήνων εις άλλας Χριστιανικός χώ
ρας. Εις τήν περίπτωσιν δέ αυτήν είχε καί ή Θράκη σπουδαΐον κλήρονΔιότι αυτή ή κεφαλή τού Θρακικού Ελληνισμού, ή εξαίσια πόλις, ή κειμένη εις τάς άκτάς τής Θράκης, ή Κωνσταντινούπολή, ένφ καί επί τής τε
λευταίας δυναστείας των Παλαιυλόγων ήρίϋμει άνα> τών πεντακοσίων χ ι
λιάδων -ψυχών, από τής έμφανίσεως δμιυς των Τούρκων καί τής έγκαταστάσεως αυτών επί τής Θράκης μέ έδραν τήν Άδριανούπολιν, ήρχισεν ή απο
δημία εις τοιούτον βαθμόν, ώστε κατά τήν πολιορκίαν υπό Μωάμεθ εύρίσκοντο περίπου μόνον όγδοήκοντα χιλιάδες (80) πληθυσμού ήτοι μόλις τό
1/ε τού προηγουμένου. Τά δέ 5/6 είχον αποδημήσει προ τής πολιορκίας,
διότι ύπωπτεύοντο τό μοιραΐον τέλος.
’Εκείνο πού συνέβη μέ τήν Κωνσταντινούπολή, έγινε καί μέ τήν λοι
πήν Θράκην, καί ιδίως μέ τούς κατοίκους τών παραλίων. Παράλια ή Θράκη
έχει, ώς γνωστόν λίαν εκτεταμένα από τάς έκβολάς τού Νέστου μέχρι τών
βορείων ακτών τής Μαύρης Θαλάσσης. ’Από δλα αυτά τά παράλια, τά εν
τφ Αιγαίο), Έλλησπόντφ, Προποντίδι, Βοσπόρφ καί Εύξείνφ Ιΐόντφ πλήθη
πολλά ειχον αρχίσει νά έκπατρίζωνται από τής κατακτήσεως τής Θράκης
υπό τών Τούρκων πρύ τής άλοόσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς καί μετ’
αυτήν. Διότι διά τούς παραλίους τούτους κατοίκους τής Θράκης ή φυγή
ήτο πολύ εύ'κολος. ΕΙσήρχοντο εις πλοία εγχάιρια ή καί ξένα καί άπεδήμουν
άλλοι μέν μέ τάς οικογένειας των, άλλοι δέ μόνοι των. Οί νέοι προ πάντων,
πού δέν έδεσμεύοντο μέ οικογενειακός υποχρεώσεις, σωρηδόν άπεδήμουν.
Διότι ειχεν ό κόσμος ούτος τρομοκρατηθή από τό παιδομάζωμα, τάς άρπα*
γάς, τάς λεηλασίας καί τάς ατιμώσεις. Τό δέ χείριστον διά τό έθνος ήτο.
τό δτι αυτοί οί άποδημούντες, πού άπετέλουν τήν καλλιτέραν μερίδα τού
Ελληνισμού, ώς μάλλον προηγμένοι καί ευφυέστεροι έφευγον από τά πα-
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τρψα χώματα άνεπιστρεπτεί, διότι μέ την πτώσιν τής Κάονσταντινουπό*
λεως έχασαν πλέον πάσαν ελπίδα επιστροφής εις την πατρίδα των. 'Ως έκ
τουτυυ έπολιτογραφουντο εις τάς χιόρας, που κατέφευγον, έσχημάτιζαν εκεί
οικογένειας, άφωμοιοΰντο και εμενον διά παντός προς μεγάλην εθνικήν
απώλειαν. Και ή τοιαυτη διαρροή του 'Ελληνισμού καί ή άφομοίωσις προς
τους ξένους διήρκησεν επί τρεις περίπου αιώνας μετά την πτώσιν τής Κων
σταντινουπόλεως Ά λλ’ από τά μέσα του δέκατου ογδόου αίώνος (1750)
ήρχισε νά μεταβάλλεται το πνεύμα τών άποδημουντων καί έπαυσεν ή ανά
γκη τής άφομοιώσεως, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.
ΚΕΦ. 21 — ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠ ΙΔΗ Μ ΙΑ Σ.
’Επί Τουρκοκρατίας, πατά τους χρόνους εκείνους, άλλη μάστιξ τών
πληθυσμών ή σαν καί οί συχνοί θάνατοι από έπιδημικάς άσθενείας (θανα
τικά ονομαζόμενα). Πανώλης, χολέρα, ευφλογία, τΰφος κλπ., ένσκήπτοντα
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, εκαμνον θραΰσιν καί έστελλον εις τον
"Αδην πλείστους ανθρώπους. 'Η ιατρική επιστήμη τότε δεν είχεν εφεύρει
ούτε τάς μεθόδους τής προλήψεως τών τοιοΰτων τρομερών ασθενειών, οΰτε
τά κατάλληλα φάρμακα προς καταπολέμησίν των. Εις τήν Τουρκίαν, ώς καί
εις τά περισσότερον κάπως πολιτισμένα Ευρωπαϊκά κράτη δεν ύπήρχον
ούτε λοιμοκαθαρτήρια (καραντίναι), ούτε ιατρικά ’Ινστιτούτα προς έφευρεσιν ορρών καί φαρμάκων, ούτε ιατροί ειδικοί διά τάς διαφόρους άσθενείας,
ή άλλα μέσα, ώς είναι σήμερον, προς καταπολέμησίν καί έξάλειψιν τώ)ν επι
δημιών. Διότι άγνωστα ήσαν τά μικρόβια, τά μικροβιολογικά εργαστήρια
καί ή νοσοκομειακή νοσηλεία. ’Άλλως τε οί Τούρκοι ώς λαός άφωσιωμένος
εϊ,ς τό Κοράνιον καί προσπαθοΰντες νά μορφώσουν ζωήν κατά τάς ρήτρας
αυτοϋ, ήσαν τελείως μοιρολάτραι. Έπρέσβευον δτι πάσα ασθένεια προήρχετο κατά θείαν θέλησιν διά νά θανατώση ό'σους έχει αποφασίσει ό ’Αλλάχ
νά άποθάνωσιν. ΙΤάς δέ, οστις προσπαθεί νά καταπολεμήση τήν ασθένειαν,
άντιστρατεΰεται εις τό θέλημα του ’Αλλάχ. Όσάκις λοιπόν ένέσκηπτον αί
τρομεραί αυται έπιδημίαι, πολλών πόλεων οί κάτοικοι ήραιοϋντο ένεκα τών
πολλών θανάτων, χωρία δέ τινά ήρημοΰντο τελείως καί άπέθνησκον οί κά
τοικοι. Άλλ* αί θανατηφόροι αυται άσθένειαι, προσέβαλλον πάντας, αδια
κρίτως φυλής καί θρησκεύματος. Κατά τήν νοοτροπίαν τών Τούρκων πάς
άποθνήσκων, έχά^'ετο κατά θείαν άπόφασιν, επομένως ματαία θά άπέβαινε
πάσα προσπάθεια προς διάσωσιν καί ώς άντιστρατευομένη εις τήν θέλησιν
του Θεοΰ (ετζέλ-γκελτί = τό μοιραΐον έφθασεν).
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ΚΕΦ. 22.—ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΙ ΟΡΘΗ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ
ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. - ΒΑ ΓΙΑΖΗΤ Ο Β'
(1481—1512).
Μετά τον θάνατον τοϋ Πορθητοΰ Μωάμεθ, διεδέχθη τούτον ό υιός
του Βαγιαζήτ ό Β', έξακολουθήσας το καταχτητικόν εργον του πατρός του
Ό πατήρ του άπέθανεν, ενώ ήτοιμάζετο προφανώς νά έκστρατεΰση κατά
τής Αίγυπτου, τής οποίας ό Χαλίφης προέβαλλε δικαιώματα επί τής Συρίας
και Κιλικίας. Ύπερήσπιζε δέ τότε το Χαλιφάτον τής Αίγυπτου ό στρατός
τών Μαμελοΰκων, δστις ήτο λαός σύμμικτος εκ Τουρανικών και Σλαβικών
γενεών. Κατψκει δέ την μεταξύ Κασπίας και Εύξείνου Πόντου χώραν*Ησαν μία μοίρα τυχοδιωκτών. Ευκίνητοι, ευλύγιστοι, φιλόδοξοι και φ ι
λοπόλεμοι, ομόφυλοι τών Κιρκασιών και κατ’ άλλους απόγονοι τών κατά
τοΰ Βυζαντινού Κράτους έπιδραμόντων άλλοτε Κομάνων, οΐτινες άπελθόντες εις ’Ασίαν, εξισλαμίσθηκαν και προσήλθον ώς μισθοφόροι εις την υπη
ρεσίαν τοΰ Χαλιφάτου τών Αιγυπτίων. Κατ’ αυτούς τούς χρόνους ή Χαλιφεία από Βαγδάτης είχε περιέλθει εις τούς Αιγυπτίους Σουλτάνους, γόνους
τών Άββασιδών· Προσέτι έπολέμησε τούς Ίωαννίτας ίππότας τής Ρόδου,
άλλ’ άπέτυχεν. Ε πίσης έπολέμησε τούς Βένετους και Ούγγρους. Βασιλεύον
τος τοΰ Βαγιαζήτ IP έγιναν πολλά! επαναστάσεις καί εμφύλιοι πόλεμοι με/
ταξύ τών υιών του διά την διαδοχήν τοΰ θρόνου μετά πολλών φόνων, λεη
λασιών καί σφαγών. Αί είσβολαί τών Τούρκων εις τάς εχθρικός χώρας άπέ·
βαινον θεομηνία, σφαγαί δέ, ατιμώσεις καί ανεκδιήγητα βασανιστήρια έπε·
βάλλοντο εις τούς εχθρούς. Περί τά τέλη τοΰ βίου του έπανεστάτησε κατ’
αύτοΰ ό υιός του Σελήμ, διοικητής Τραπεζοΰντος καί έπήλθε κατά τής
Κωνσταντινουπόλεως, διά νά ματαιώση τήν διαδοχήν υπό τοΰ αδελφού
του Άχμέτ, προσεταιρισθείς τούς Γενητσάρους, οι οποίοι έπανεστάτησαν,
ήνάγκασε δέ τον πατέρα του Βαγιαζήτ νά παραιτηθή, τό 1512· Ό Βαγιαζήτ, πορευόμενος εις τύν τόπον τής γεννήσεώς του (Διδυμότειχον) διά νά
διανύση τά τελευταία τοΰ βίου του, έδηλητηριάσθη καθ’ οδόν υπό συνοδού
του Εβραίου ιατρού κατά διαταγήν τοΰ υιού του Σελήμ.
ΚΕΦ. 23.—ΣΕΛΗΜ Ο Λ' (1512—1520).
Ούτος κατέλαβε τον θρόνον δι’ έπαναστάσεως κατά τοΰ πατρός του,
δν έδηλητηρίασεν. "Ητο σκληρός, δι’ αυτό δέ ώνομάσθη υπό τών Τούρκων,
Γιαβούζ. Φανατικώτατος καί θρησκόληπτος, διέταξε τον θάνατον πάντων
τών εν τφ κράτει Περσών καί λοιπών Σ χ ιϊτώ ν Ο , ώς αιρετικών Μουσουλ
μάνων.
(1). ΟΙ Μουσουλμάνοι διαιρούνται εις δύο μεγάλος αιρέσεις, τούς Σουνίτας
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‘Ο έπικρεμασθείς κίνδυνος του Χριστιανισμού υπό Σελήμ.

Ό Γιαβούζ Σελήμ Α' μέ την μεγάλην θρησκοληψίαν και τον σφοδρόν
του φανατισμόν έπεθύμησε νά ΐδη όλους τούς υπηκόους του Μουσουλμά
νους. Δια τούτο έκάλεσε παρ’ έαυτφ τον Σεϊχουλισλάμην Τζεμαλή κα'ι
επρόβαλε προς αυτόν την κατωτέρίο τρομεράν έρώτησιν: «Τί έκ των δΰο
είναι εύαρεστότερον εις τόν Θεόν. Νά κατακτήσωμεν τον κόσμον η νά έξισλαμίσωμεν αυτόν ;» Ό Σεϊχουλισλάμης Τζεμαλη έμεινε κατάπληκτος, κα'ι
έσκέφθη ώς έξης: «Έ άν εΐπο) ώς εύαρεστότερον το πρώτον, θά κήρυξή
πολέμους πρός όλα τά έθνη κα'ι θά άναγκάση τούς ηγεμόνας τού κόσμου
νά ενωθούν εναντίον μας και ασφαλώς θά καταστραφώμεν, διά τούτο θεαρεστότερον είναι νά έξισλ,σμίσωμεν τόν κόσμον». Άναχωρήσας όμως από
τά ανάκτορα, έπορεΰθη πρός τόν μέγαν Βεζΰρην Πιρ'ι πασάν, άνδρα σώφρονα κα'ι λογικόν και έσκέφθησαν ότι ό εξισλαμισμός θά άρχίση από τούς
εν τφ κράτει Χριστιανούς, άλλ’ ότι τύ τοιούτον πρέπει πάση δυνάμει νά
προληφθή ώς έπιζήμιον εις τόν Όθωμανισμόν. Τότε εκ συμφώνου οί δύο
άνδρες μυστικώς εμήνυσαν τόν Πατριάρχην Θεόληπτον η κατ’ άλλους 'Ιε 
ρεμίαν τόν Β' ότι, εάν προσκληθή υπό τού Σουλτάνου και έρωτηθή τί θά
προτιμήσουν οι Χριστιανοί, τόν εξισλαμισμόν ή την άποκεφάλισίν των, νά
προσπαθιίση νά κερδίση καιρόν. Και πράγματι, ότε ό Πατριάρχης προσεκλήθη και ήρωτήθη υπό τού Σουλτάνου, ώς προειδοποιημένος, άπήντησεν
ότι πρέπει νά δοθή εις αυτόν προθεσμία τουλάχιστον δύο μηνών, διά νά
άναφέρη το ζήτημα πρός τούς ’Εκκλησιαστικούς άρχοντας έκάστης επαρ
χίας, οΰτοι θά έρωτήσουν τούς Χριστιανούς τής επαρχίας ττον και νά λά
βουν την γνώμην αυτών διά την προτίμησιν τού έξισλαμισμού ή τής σφα
γής των. Ή λογικωτάτη αύτη άπάντησις, σύμφωνος άλλως τε μέ τά θέσμια
τού Μουσουλμανισμού, έγένετο δεκτή υπό τού Σουλτάνου. Έ ν τώ μεταξύ
ό Τζεμαλή Σεϊχουλισλάμ (ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός τού Ίσλάμ,
όστις έθεωρεΐτο αλάνθαστος ερμηνευτής τού Κορανίου, εξέδιδε τούς φετφάδες δηλ. τάς ρήτρας τού 'Ιερού Κορανίου), εΰρε καιρόν νά παραστήση
εις τόν Σουλτάνον, ότι ό σκοπός περί έξισλαμίσεως τών Χριστιανών παρά
καί τούς Σχιΐτας. Έ κ τούτων οί Σουνΐται θεωρούνται ώς ορθόδοξοι Μουσουλμά
νοι, διότι πλήν τοΰ Κορανίου πρεσβεύουν καί την ίεράν παράδοσιν (Σουνά) περί
τοΰ βίου καί τών πράξεων τοΰ Προφήτου, καί οτι νόμιμος διάδοχός του ήτο ό
πενθερός του 'Αμπουμπέκιρ (*Αββάς=πατήρ), έκ τοΰ οποίου κατάγονται οί Χαλίφαι Άββασίδαι. Οί δέ Σχιΐται πιστεύουν μόνον τό Ινοράνιον καί δτι νόμιμος διά
δοχος τοΰ Προφήτου ήτο ο γαμβρός του, σύζυγος ιή ; ασπίλου αδελφής τοΰ Προ
φήτου Φατουμά, Άλής. "Ενεκα τής διαφοράς αυτής είχον διεξαχθή μεταξύ τοόν
’Αράβων φοβεροί εμφύλιοι πόλεμοι Άββασιδον καί Όμεϊαδών. Οί Πέρσαι καί τινες άλλαι φυλαί ανήκουν είς την αΐρεσιν τών Σχιϊτών. Οί Σχιΐται άνέμιξαν καί
πολλάς δοξασίας καί έθιμα τής αρχαίας Ζωροαστρικής των Πυρολατρείας. Οί ’Οθω
μανοί ώς Σουνΐται έμίσουν τότε θανασίμως τούς Σχιΐτας.
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την θέλησίν των, ήτο άπηγορευμένος από το Ιερόν Κοράνιον, και δτι ό
εξισλ,αμισμός διά τούς Χριστιανούς καί τούς Εβραίους επιτρέπεται μόνον
μέ τήν κατήχησιν και την πειθώ, διότι τά θρησκεύματα ταΰτα προήλθον
εκ θείας άποκαλύψεως προς τον Μωϋσήν καί έπειτα προς τον Ίησούν (Χαζρέτι Ίσα), καί ό'τι μόνον είς τούς είδωλολάτρας επιτρέπεται ό βίαιος εξισ
λαμισμός. Ε πειδή δέ τό Μουσουλμανικόν κράτος έχει ανάγκην ανθρώπων
υποδούλων, διά νά εργάζωνται προς συντήρησίν του, διά τούτο καί ό σοφώτατος πάππος του Μωάμεθ Β ' ό Πορθητής προέβλεψε καί μέ αύτοκρατορικόν Μπεράτ (Βασιλικόν χρυσόβουλλον) παρεχώρησε τά προνόμια είς τον
Πατριάρχην Γεννάδιον καί είς τό ίερατεΐον τού Ρούμ Μιλλετί. Τό Μπεράτ
δέ τούτο περιελάμβανε τά εξής:
«Είς τον Εθνάρχην των Ρωμαίων ανήκει ή άνωτάτη διοίκησις δλο)ν
των Ναών καί Μοναστηρίων. Ό Πατριάρχης δύναται κατά τήν κρίσιν
του νά διορίζη ’Αρχιεπισκόπους καί Επισκόπους, ή δέ υψηλή Πύλη, μέ
τήν πρότασιν τού Πατριάρχου εκδίδει τά πρύς τούτο άπαιτούμενα Φιρμάνια. Ό Πατριάρχης είναι ό ανώτατος δικαστής απάντων των κληρικών.
Έ άν κατηγορηθή ’Επίσκοπός τις ενώπιον τής Πύλης, αϋτη δέν δύναται
νά συλλάβη ή νά κρίνη αυτόν, εί μή μόνον μέ τήν συναίνεσιν τού Πατριάρ
χου. Επιτρέπεται είς τήν Έκκλησ αν ή κατοχή όλων τών κτιρίων, τών
ανέκαθεν προωρισμένων διά τήν θείαν λατρείαν' τοιαύτα νέα όμως κτίρια
δέν επιτρέπεται νά οίκοδομώνται. Ούδείς Χριστιανός δύναται νά έξαναγκασθή νά άσπασθή τον ’Ισλαμισμόν. Προσέτι επιτρέπεται είς τον Πατριάρ
χην δικαστική καί διοικητική εξουσία επί τών Χριστιανών. Είς αυτόν ανή
κει απολύτως πάσα κρίσις επί υποθέσεων γάμων, προικών καί κληρονομιών
ώς καί πάσα κρίσις διαφορών, τάς οποίας οί· διάδικοι χριστιανοί θά καθυποβάλλωσι προς αυτόν ή τούς άντιπροσιόπους του είς τάς επαρχίας. Ή
Εκκλησία δικαιούται νά φορολογή διά τάς άνάγκας της όχι μόνον τον κλήρον αλλά καί τούς λαϊκούς, καί νά συντηρή αστυνομικούς φύλακας. Ή Χρι
στιανική ’Εκκλησία δικαιούται νά διατηρή τά κτήματα αυτής, καί τήν ελεύ
θερον αυτών διαχείρισιν. Ό Πατριάρχης καί ό κλήρος διά τά κτήματα
ταύτα είναι αφορολόγητοι. Ό δέ Πατριάρχης ελεύθερος πάσης δόσεως.
Πάς Χριστιανός ύποχρεούται νά διαθέτη τό τρίτον τής ατομικής του περι
ουσίας υπέρ τής ’Εκκλησίας, αί δέ τοιαύται διαθήκαι είναι άναγκαστικώς
εκτελεστοί. Οί Επίσκοποι δέν δύνανται νά κατηγορηθώσιν, είμή ενώπιον
τού Διβανίου ('Υπουργείου τών Θρησκευμάτων), αλλά πάντοτε μέ τήν συγκατάθεσιν τού Πατριάρχου» (1).
Ε πειδή τό καθαυτό Μπεράτ, τό δωρηθέν υπό τού Πορθητού προς
U) "Ομοιον λεπιομερές κείμενον «Φιρμάνια τών προνομίων», εδημοσιεΰύη εις
τον 28ον Τόμον τών «Θρακικών».
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τον Γεννάδιον τον Σχολάριον είχε καή κατά μίαν πυρκαϊάν του Πατριαρ
χείου (1515) επί Σουλτάνου Βαγιαζήτ του Β', έζήτησεν οΰτος νά άποδειχδή δια μαρτύρων Μουσουλμάνων ενόρκως, εάν πράγματι ειχεν επιδοδή
υπό του πάππου του Πορδητοϋ τοιοΰτον Μπεράτ εις τον Πατριάρχην Γεν
νάδιον. Και εύρέΟησαν δυο παλαιοί Γενήτσαροι ΰπέργηροι εκ τής φρουράς
τοΰ Πορδητοϋ, οΐτινες, άχδέντες ενώπιον τοϋ Σελήμ, επιστοποίησαν ενόρ
κως, δτι ήσαν παρόντες και ήκουσαν αύιό άναγνωσδέν καί μετά ταϋτα δοδέν υπό τοϋ ίδιου ΓΙορθητοΰ εις τον Πατριάρχην. Κατ’ αυτόν τον τρόπον
διά των ενεργειών τοΰ Σεϊχουλισλάμ Τζεμαλή και του Μεγάλου Βεζΰρη
ΓΙιρί πασά άπετράπη ό σκοπός τοϋ Σουλτάνου Σελήμ Γιαβούζ, ό οποίος,
εάν έξετελεΐτο, είναι δϋσκολον νά άποφανθώμεν, οποία δά ήτο ή κατάστασις τοϋ Έλληνισμοϋ σήιιερον.
Κατακτήσβις τοΰ Σελήμ Α' Γιαβούζ.

Ό Σελήμ, άκολουδών τό κατακτητικόν έ'ργον των προκατόχων του
έπολέμησε τούς ΙΙέρσας εν τή χώρα των, τούς ένίκησε καί μεταξύ άλλων
λάφυρων έλαβε και τον βασιλικόν θρόνον, εργον καλλιτεχνικώτατον εκ καδαροϋ χρυσοϋ, πεποικιλμένου διά πολυτιμοτάτων λίδων. ’Έστειλε τον Σινάν
πασάν κατά τής ’Αραβίας καί έγινε κύριος των ιερών τοϋ Μουσουλμανισμού
πόλεων Μέκκας καί Μεδίνας. ’Εκεί συνεκηρύχδη υπηρέτης τών ιερών πό
λεων (Χαδίμ ούλχαρεμείν ές σεριφείν). ’Έπειτα ήνάγκασε τον Χαλίφην τής
Αίγυπτου τον Άββασίδην Μουτεβεκίλ νά παραιτηδή από τον τίτλον τοϋ
Χαλίφου, (Χαλίφ = τοποτηρητής, διάδοχος τοϋ Προφήτου πολιτικός) καί
νά μεταβίβαση εις αυτόν την Χαλιφείαν, προσέτι δέ νά παραδώση εις αυ
τόν τά εμβλήματα τής Χαλιφείας, ήτοι τον ιερόν Μανδύαν τοϋ Προφήτου,
την Σημαίαν καί την γενειάδα τοϋ Προφήτου. "Οτε δέ επέτυχε ταϋτα έστει
λαν προς αυτόν οί κάτοικοι τής Μέκκας τάς κλείδας τοϋ Κιααμπέ. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον ή Χαλιφεία από τούς Άββασίδας τής Βαγδάτης καί έπειτα
τής Αίγύπτου περιήλδεν εις τούς Όσμανίδας Σουλτάνους. Έ νφ δέ εύρίσκετο εν Τυρολόη τής Θράκης καί ήτοιμάζετο νά επέλδη κατά τών Ίωαννιτών τής Ρόδου, άπέθανε τό 1520, άφήκας διάδοχον τον υιόν του Σουλεϋμάν. Ή άνάληψις τής Χαλιφείας υπό τών Όδωμανών Σουλτάνων προσέδωκε νέαν αΐγλην είς αυτούς έναντι δλου τοϋ Μουσουλμανικού κόσμου.
ΚΕΦ. 24.— ΣΟ Υ Λ ΕΎ ΜΑΝ Ο Μ ΕΓΑ Λ Ο Π ΡΕΠ Η Σ (1520—1566).
Ό διαδεχδείς τον πατέρα του Σελήμ, Σουλεϋμόν ό Μέγας υπό τών
Τούρκων επονομάζεται Κανουνού = Νομοδέτης, υπό δέ τών Ευρωπαίων
καί ιδίως τώ»ν Γάλλων G rand Seigneur, ήτοι Μέγας Κύριος· Οί Χριστια
νοί έσχον τήν ίδέαν δτι τον λέοντα πατέρα του διεδέχδη άκακον άρνίον.
'Υπήρξεν δμως δ φιλοπολεμώτερος, τολμηρότερος καί ίκανώτερος δλων τών
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Σουλτάνων του Όθωμανισμού, ενάμιλλος τοΰ Πορθητού Μωάμεθ, άλλα
καί ισχυρότερος καί μεγαλοπρεπέστερος, εξ ού φέρει καί τό έπίθετον Μεγα
λοπρεπής. Διεπνέετο από τό κατακτητικόν πνεύμα των προγόνων του· Καθ’
όλην την ζωήν του ειχεν επιχειρήσει 13 μεγάλας εκστρατείας εί'ς τε τάς
Ευρωπαϊκάς καί Άσιατικάς χώρας καί προήλαυνε παντού νικηφόρος. Καί
εν μεν τή ’Ασία, κατανικήσας έπανειλημμένως τους θεωρούμενους αιρετι
κούς Πέρσας, έπεξέτεινε τά όρια τοΰ ’Οθωμανικού κράτους μέχρι τού Περ
σικού κόλπου, υπέταξε την Ύεμένην διά τού στρατηγού καί μεγάλου Βεζύρου Σινάν πασά. Προσέτι ενίκησε τούς ηγεμόνας τής ’Αρμενίας, τής Βαγ
δάτης καί τού Καυκάσου μέχρι καί τής Κασπίας Θαλάσσης. Διά τού Σινάν
πασά καί τού ναυάρχου Χαϊρεδδίν Βαρβαρόσα ήναγκάσθη όλη ή βόρειος
’Αφρική νά άναγνοορίση την κυριαρχίαν τού Μεγάλου Κυρίου τής ’Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας. Μόλις είχε καταλάβει την εξουσίαν προσέβαλε την
νήσον Ρόδον με 100 χιλ. Γενητσάρους εξ ’Ασίας καί πολύν στόλον, μετά
σφοδροτάτας δε επιθέσεις καί απώλειαν χιλιάδων άνδρών, οΐ Ίωαννΐται
υπέγραψαν συνθήκην, διά τής οποίας αυτοί καί όσοι κάτοικοι ήθέλησαν,
άπήλθον εις Κρήτην καί Μάλταν, ή δε Ρόδος έγκατελείφθη εις τούς Τούρ
κους. ’Αλλά 15 χιλ. Γενήτσαροι παρά την διαταγήν δήθεν τού Σουλεϋμάν,
είσώρμησαν εις τήν πόλιν τής Ρόδου, διήρπασαν καί κατέστρεψαν τά
πάντα κατά τήν τότε συνήθειαν. Τό 1525 έξεστράτευσε κατά τής Ουγγα*
ρίας, όπου εις τήν Ουγγρικήν πεδιάδα τού Μόχατς εν φονικωτάτη μάχη
επεσεν δ βασιλεύς Λουδοβίκος καί οί εύγενεις τής Ουγγαρίας. Ή Βουδαπέ
στη παρεδόθη καί διώρισεν ό Σουλτάνος βασιλέα, τον Ζαπόλια, τρόρου υπο
τελή. Ε πειδή δε επί τού θρόνου τής Ουγγαρίας προέβαλλε δικαιώματα ό
Φερδινάνδος, αδελφός τού Αύτοκράτορος τής Αυστρίας, ό Σουλεϋμάν επήλ
θε κατά τής Βιέννης καί τήν έπολιόρκησεν. ’Αλλά μή δυνηθεις νά τήν κυριεΰση άπεχώρησεν εκεΐθεν τό J529. ’Αφού δε είχεν εξασφαλίσει τάς εν
’Ασία κτήσεις καί είρήνευσε μέ τούς Πέρσας, έστράφη πάλιν κατά τής Αύ·
στρογερμανίας. Συνεμάχησε μέ τύν βασιλέα τής Γαλλίας Φραγκίσκον τον
Α' κατά τού Αύστρογερμανού Αύτοκράτορος Καρόλου τού Ε ' 'Ισπανοαψ.
βοΰργου. ’Επειδή δέ ή Ουγγαρία έπανεστάτησεν, έξεστράτευσεν έκ νέου
κατά τού υποτελούς βασιλέως Σιγισμόνδου, υιού τού Ζαπόλια, έπροχιύρησε
μέχρι τής Πράγας τής Βοημίας, όπου ϋπεγράφη ή ειρήνη τό 1562. ’Ακο
λούθως επήλθε κατά τής Αυστρίας καί έπολιόρκησε τό φρούριον Σιγκετβάρ,
άλλ’ άπέθανεν τό 1566. Ό Σουλεϋμάν ύπήρξεν ό πρώτος Σουλτάνος τής
Κωνσταντινουπόλεως, ό συνάψας σχέσεις διπλωματικός καί συνθήκας μέ τά
κράτη τής Ευρώπης, ήτοι Αύστρογερμανίαν, Ουγγαρίαν, Βενετίαν καί Γαλ
λίαν. Άνεγνωρίσθη ή Τουρκία ως κράτος πλέον νόμιμον, έγκατέστησε πρεσβευτάς εις τάς Ευρωπαϊκάς αύλάς καί έδέχθη εις τήν Κωνσταντινούπολή
πρεσβείας τούτων των κρατών. ’Επί Σουλεϋμάν τού Μεγάλου ή Όθωμα-
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νική Αυτοκρατορία είχε λάβει την μεγαλυτέραν της έκτασιν, διότι 16 κράτη
εΐχον καταλυθή υπό των Όσμανιδών, ΐνα συμπτυχθή ή Μεγάλη Αυτοκρα
τορία. Τά νότια σύνορα αυτής ήσαν : Το όρος ’Άτλας τής ’Αφρικής, ή
έρημος Σαχάρα, τό Σουδάν, ό πορθμός τοΰ ’Άδεν (Βαβέλ*Μαντέβ), ’Ινδι
κός ’Ωκεανός, Περσικός κόλπος. Βόρεια σύνορα : Καύκασος, ’Ισθμός του
Περεκόπ (Κριμαίας), Πολωνία, Αΰστρογερμανία, Κροατία. Δυτικά σύνορα:
Άδριατική, Ίόνιον Πέλαγος, και ’Ανατολικά σύνορα: Αί Δυτικά! άκται
τοΰ Εΰξείνου Πόντου, ή Μαύρη Θάλασσα, ό Βόσπορος, ή ΓΙροποντίς, ό
Ελλήσποντος και τό Αίγαΐον άπέβησαν θάλασσαι εσωτερικά! τής Τουρκίας
καί μόνον ή Κύπρος κα! ή Κρήτη διετέλουν ακόμη εις την εξουσίαν
των Βενετών, οι όποιοι έξεδιώχθησαν έκεΐθεν μεταγενεστέρως, ως θά ίδω 
μεν. Μετά τον θάνατον του Σουλεϋμάν Κανουνοΰ ήρχισεν ή παρακμή κα!
ή κατάπτωσις τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι μόνον εδαφίκώς, αλλά
κα! στρατιωτικώς. Έ π ! τοΰ διαδόχου δε αΰτοΰ Σελήμ τοΰ Β' κατελήφθη ή
Κύπρος μετά πολΰνεκρον πόλεμον τή 1η Αύγουστου 1571 υπό Λαλά Μουσταφά κα! τοΰ Πιαλή πασά ναυάρχου*
ΚΕΦ. 25.—Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ.
Συνέπειαι παρακμής τοΰ Γενητσαρισμοΰ έν τω ΌΘωμανικώ Κρατεί.

Τά Γενητσαρικά τάγματα από τής ιδρύσεώς των ένΠρούσση υπό Καρά
Χαλήλ Τσεντερελή (1626) μέχρι των αρχών τής 17ης εκατονταετηρίδος
(1610) συνεκροτοΰντο από Έλληνόπαιδας, διότι οι Σουλτάνοι εννοοΰσαν νά
αποτελόσουν τά στρατεύματά των έξ Ελλήνων εξισλαμισμένων, άποφεΰγοντες, όσον τό δυνατόν, την κατάταξιν Τοΰρκων εκ γενετής. Μέ τον τρόπον
αυτόν επετΰγχανον δΰο τινά : α') Ηΰξανον τον πληθυσμόν των Μουσουλ
μάνων, μέ την προσθήκην εις αυτούς εξισλαμιζόμενων Ελλήνων, β') Ή*
λάττωναν τον Ελληνοχριστιανικόν πληθυσμόν. "Ωστε, ένφ κατ’ άρχάς άπετέλουν μειονότητα απέναντι των Ελλήνων, εις ολίγα έτη μετά ταΰτα, διά
τής άφαιρέσεως από τούς Έλληνοχριστιανούς κα! τής προσθήκης εις τον
ιδικόν των πληθυσμόν, έφεραν την ισορροπίαν. Άλλ* ο! μέν ’Οθωμανοί,
εξακολουθήσαντες κα! μετά την ισορροπίαν την ιδίαν μέθοδον, συν τφ
χρόνφ υπερτέρησαν άριθμηηκώς των Ελλήνων κα! μάλιστα εΐς τός Άσιατικάς χώρας κα! έπειτα εις την Θράκην. Οι "Ελληνες έμειοΰντο όχι μόνον
λόγω τοΰ συχνοτάτου εξισλαμισμοΰ, αλλά λόγω των αποδημιών και τών
βροτολοιγών νόστον. Άξιοπαρατήρητον εις ταΰτην την εποχήν αποβαίνει τό
γεγονός, ότι καθ’ ό'λον αυτό τό χρονικόν διάστημα τών τριών περίπου
αιώνων οί Γενήτσαροι ήσαν όρμητικώτατοι εις τάς μάχας, φανατικοί, απο
φασιστικοί, σκληρό! στρατιώται, ανένδοτοι, αήττητοι. 5IIσαν ό τρόμος τών
άλλων λαών* Τό γεγονός τοΰτο άποδεικνΰει ότι ό "Ελλην, όταν έχη έν Ιδαηκόν, έν άντικείμενον ηθικόν, διά τό όποιον πολεμά., αποβαίνει άκαταγώνι-
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στος. Διότι ό έξισλαμισμός των Έλληνοπαίδων δεν τούς άφήρει βέβαια και
τάς κληρονομικός ιδιότητας της φυλής των, από την οποίαν κατήγοντο.
"Οπως δέ ό αρχαίος "Ελλην εμάχετο διά τά κυριώτερα αγαθά, πού έθεωρούσε, την ελευθερίαν, την πατρίδα, τά είδωλα των Θεών και τούς τάς^ους
των προγόνων, δπως ό μεσαιωνικός "Ελλην εμάχετο καί έθυσιάζετο διά τον
Χριστιανισμόν, την πατρίδα καί τον Αύτοκράτορα, ούτω καί ό εξισλαμιζό
μενος "Ελλην Γενήτσαρος εμάχετο διά τον ’Ισλαμισμόν καί τον Σουλτάνον,
με την φυλετικήν τόλμην, αγχίνοιαν καί έπιτηδειότητα. Ά φ ’ δτου δμως
ήρχισαν νά ύπεισέρχωνται καί καθαυτό Τούρκοι εις τά Γένη τσαρικά τάγ
ματα με διάφορα μέσα καί έπαυσε τό παιδομάζωμα των Χριστιανών, ήρχισε
καί ή διαφθορά καί ή παρακμή τής πολεμικής αξίας των Γενητσάρων. Διότι
οΐ Τουρκόπαιδες ούτε τήν απόλυτον άφοσίωσιν προς τύν Συυλτάνον καί
τούς αρχηγούς ειχον, ούτε εις τήν σκληραγωγίαν των Έλληνοπαίδων ύπεβάλλοντο, άλλ’ ήσαν νωθροί, απρόθυμοι εις θυσίας, φιλήδονοι ως τέλειοι
Ά σιαται. Καί ένφ οί εξ Ελλήνων Γενήτσαροι έθυσιάζοντο υπέρ τού Σουλ
τάνου, δν έθεώρουν πατέρα των, οί έκ Τούρκων μετά ταΰτα έθυσίαζον
πολλάκις τον Σουλτάνον καί Χαλίφην διά τό ίδικόν των συμφέρον, καί όχι
δέ μόνον δι’ επαναστάσεων έ'φθειρον πολλούς Βεζύρας, αλλά καί Σουλτά
νους έθανάτωνον. ΙΙολλάκις λοιπόν καί Σουλτάνοι καί αύλικοί εγίνοντο θύ
ματα τής μανίας των Γενητσάρων. Καί ένφ πρότερον ούτοι έθεωροϋντο οί
στυλοβάται τού Σουλτάνου καί τού Κράτους, έπειτα άπέβησαν τύραννοι,
αληθείς ΙΙραιτωριανοί, ως έν τή αρχαία. Ρώμη, άναβιβάζοντες καί καταβιβάζοντες Σουλτάνους καί Βεζυρας μέ συχνοτάτας επαναστάσεις, ήττώμενοι
κατά τούς πολέμους καί γινόμενοι αίτιοι τής καταπτώσεως τής ’Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας.
ΚΕΦ. 26. —ΑΙΙΑΘΛΙΩ ΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ Τ Η Σ ΘΡΑΚΗΣ.
Μολονότι μεταξύ τού Πορθητού καί Γενναδίου τού Σχολαρίου έγένετο
επίσημος συνθήκη τρόπον τινα, πού έρρύθμιζε τάς σχέσεις μεταξύ κυριάρ
χων καί ύήηκόων, καί καθ’ ήν τόσον γενναιόφρων έφάνη ό Πορθητής προς
τούς ήττημένους Χριστιανούς τού κράτους του, δέν παρήλθε πολύς καιρός
καί ή κατί'στασις τού Χριστιανισμού έν ταΐς Έλληνικαΐς χώραις ώς καί έν
τή Θράκη τήν κατ’ εξοχήν χώραν τού Ελληνοχριστιανικού άλλοτε κράτους,
δεινώς έχειροτέρευεν υπό πολλάς απόψεις. Ή τοιαύτη δέ επί τό χειρότερον
τροπή, αντί βελτιώσεως, προέκυψεν από τάς εξής αιτίας:
α') "Ενεκα τής αυθαιρεσίας των ’Οθωμανών αρχόντων, παρά τά συμφωνηθέντα μεταξύ τού Σουλτάνου τού Πορθητού καί τού αρχηγού τών
Χριστιανών Πατριάρχου Γενναδίου, διότι οί ’Οθωμανοί ζώντος έτι καί βα
σιλεύοντος τού Πορθητού παρέβησαν τάς διατάξεις, τάς έν τφ χάρτη τής
παραχωρήσεως τών αρχικών προνομίων, β') 'Αμαρτήματα καί σφαλερά πο
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λιτική ωσαύτως εκ μέρους των ήμετέρων, ιδιοτέλεια καί αρχομανία ένίων
κληρικών ανωτέρων, συνετέλεσαν ώς αφορμή εις την παραβίασιν των προ*
νομίτον του ’Έθνους. Καί πρώτον εις τον Πατριάρχην, κατά τον σύγχρονον
τότε Φραντζήν, είχε δοθή κυριαρχία επί δλων τών ναών καί μοναστηρίων,
πού εύρίσκοντο εις το κράτος, εξαιρέσει του Ναοϋ τής 'Αγίας Σοφίας, ό
όποιος είχε μεταβληθή είς Μουσουλμανικόν Τέμενος, άμα ώς ό Πορθητής
ειχεν είσέλθει είς αυτήν. Έ ν τοΰτοις, κατά τήν μαρτυρίαν Μωαμεθανών
ιστοριογράφων, αυτός ό ίδιος μετέβαλεν εις Μουσουλμανικά τεμένη δώδεκα
ετέρους ναούς, τονς καλλιτέρους. Τον δέ ναόν τών 'Αγίων ’Αποστόλων»
δ'που είχε γίνει ή άνάρρησις Γενναδίου του Σχολαρίου, τον κατηδάφισε
καί εκ τοϋ ύλικοΰ εκείνου ώκοδόμησε τό μέγα τέμενος, τό λεγόμενον μέχρι
σήμερον Βατίχ Τζαμησί (Πορθητοΰ Τέμενος). Ό δέ διάδοχος αΰτου Βαγιαζήτ ό Β' μετεποίησεν άλλους δέκα ναούς είς τεμένη. Καί ό διάδοχος
τούτου Σελήμ ό Α' μετέβαλεν είς τεμένη τους πλείστους καί καλλίστους
τών ύπολοίπα)ν. Οΰτω παρά τά Βεράτια τών προνομίαν εκ τών 500 ναών
τής Κωνσταντινουπόλεως, σώζονται σήμερον μόνον 2. Τούτο δεν συνέβη μό
νον έν Κωνσταντινουπόλει, αλλά εις ολας τάς πόλεις καί κωμοπόλεις τής
Θράκης καί λοιπής Ελλάδος, όπου ειχον έγκατασταθή Μουσουλμάνοι, αντί
δέ τοΰ κωδωνοστασίου έκτίζετο μιναρές καί μέ μιικράν διαρρυθμισιν εντός
μετεβάλλετο ό ναός είς τζαμίυν’ οι Χριστιανοί έξ άλλου δεν είχαν τό δικαίω
μα νά κτίζουν άλλους. Τό Πατριαρχείου, άφου ή 'Αγία Σοφία κατελήφθη
υπό τών ’Οθωμανών, καθιέρωσεν ώς Πατριαρχικόν ναόν τών 'Αγίων ’Απο
στόλων, αλλά καί τούτου κρημνισθέντος, ώρίσθη τοιοΰτος ό τής Παμμακά
ριστου. ’Έπειτα έκείθεν μετεφέρθη είς τύν "Αγιον Δ^μιήτριον τής Ξυλοπόρτης (Ούτούν καπού). Καί επί τέλους καταληφθέντος καί τούτου, κατήντησεν είς τον ευτελή ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου είς Φανάριον, όπου εύρίσκεται μέχρι σήμερον. 'Η οριστική έγκατάστασις είς τό Φανάριον έγένετο
επί ΙΊατριάρχου Ραφαήλ Β' (1603 —160S)
"Ολα ταΰτα μαρτυροΰσι τήν έσχάτην περιφρόνησή, όπου έδείκνυον
πρύς τήν Εκκλησίαν οί, κυβερνώντες κατά τους χρόνους εκείνους τό ’Οθω
μανικόν κράτος. Λί δέ πιέσεις καί αΐ άδικίαι τιΰν κυβερνιυντων τήν ύπαι
θρον Θράκην, αΐ βίαιαι πολλάκις εξισλαμίσεις καί π?,εΐστα άλλα δεινά, πού
θά ίδωμεν, έ'φερον τύν λαόν τής Θράκης εις έξαθλίωσιν άπελπιν·
ΚΕΦ. 27. —Π Α ΡΑ Β ΙΑ ΣΙΣ Τ ΙΙΣ ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ.
Είς τά υπό τοΰ Πορθητοΰ παραχωρηθέντα προνόμια, ώς αναφέρει ό
Φραντζής, συμπεριελαμβάνετο μεταξύ τών άλλων τό ασύδοτου καί αφορολό
γητον τοΰ ΓΙατριάρχου, συνάμα δέ καί έπιχορήγησις παρεχωρείτο υπό τής
Κυβερνήσεως προς τον Πατριάρχην έχησία. Δέν παρήλθον ΰμως δέκα πέντε
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έ'τη και παρεβιάσθησαν δλα ταΰτα. Εις τοϋτο έδωκεν αφορμήν καί ή ίδιο·
τέλεια των ήμετέρων ώς εν εκ των εξής παραδειγμάτων :
Ά φοΰ κατελύθη υπό του ΙΙορθητοΰ ή των Κομνηνών Αυτοκρατορία
τής Τραπεξοΰντος (1461), πολλοί εύπατρίδαι Τραπεζούντιοι προσέτρεξαν
εις Κωνσταντινούπολή κατά τον νόμον περί Οικισμού τής Κωνσταντίνου*
πόλεως. Ουτοι δέ, διά νά άποζημιωθώσι διά την στέρησιν τής εξουσίας
των, κατέβαλον προσπάθειας, διά νά καταλάβουν τον Πατριαρχικόν θρόνον,
ώστε νά ύπεισέλθουν καί εις τά αύτφ καθιερωμένα όψφίκια. Άλ?,ά δυστυ
χώς μετήλθον προς τούτο άθέμιτα μέσα. "Οθεν τό 1467 εσυκοφάντησαν
παρά τφ Πορθητή τον διάδοχον του Ίωάσαφ, Μάρκον τον Β ', κατώρθωσαν νά καθαιρέσουν τούτον καί νά αναβιβάσουν εις τον Πατριαρχικόν θρό
νον τον Συμεών τον Τραπεζούντιον, επί τφ όριο δτι παραιτεΐται ουτος τής
ετήσιας επιχορηγήσεως παρά τής Κυβερνήσεως καί περί πλέον αντί νά λαμβάνη θά πληρώνη εις την Κυβέρνησιν χίλια φλωρία κατ’ έτος. Τοιουτοτρό
πως κατηργήθη τό αφορολόγητον καί άδιάσειστον τοΰ Πατριάρχου. Δυστυ
χώς δμως δεν περιωρίσθη ό φόρος ουτος μόνον εις τά χίλια φλωρία αμέ
σως μετά ταΰτα, διότι ό Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Διονυσίας, υπέρθεματίσας, παρεχώρησε δυο χιλιάδας φλωρία καί κατεβίβασε τον Συμεών
μόλις μετά διετή Πατριαρχείαν. Οΰτω πως ή Τουρκική Κυβέρνησις διέθετε
τον Πατριαρχικόν θρόνον εις πλειοδοτικόν διαγωνισμόν. Ή φορολογική
δμως αυτή κλϊμαξ εξηκολοΰδησε νά άνέρχηται, καί μάλιστα, δτε μεταγενεστέρως ή εκλογή τοΰ Πατριάρχου εξέφυγεν από τους Σουλτάνους, οι όποιοι
άπηλλάγησαν τής εΰθΰνης καί άνετέθη εις τον Μέγαν Βεζΰρην, τά δέ ποσά,
τά διδόμενα προς τους Κυβερνήτας τών ’Οθωμανών καταπλήσσουσι
καί έξεγείρουσι τήν συνείδησιν παντός "Ελληνος αναγνώστου. Τό δέ 1481
ό αλλοπρόσαλλος Ραφαήλ πλήν τών κατ’ έτος όισχιλίων φλωρίων προσέφερε ως δώρον καί άλλα πεντακόσια έφ’ άπαξ. Μετά τινα δέ έτη ό φό
ρος άνήλθεν εις τρεις χιλιάδας φλωρία χρυσά. Ά λλ’ εκτός τούτων έδαπανώντο καί δώρα εις διαφόρους αΰλικους, βεζΰρας, ευνούχους τών ανακτό
ρων, γυναίκας τοΰ Σουλτάνου, αρχηγούς Γενητσάρων, διά τής εύνοιας τών
οποίων προεχειρίζοντο καί ύπεστηρίζοντο οι ΙΙατριάρχαι. Πάντα δέ ταΰτα
τά ποσά τά έπλι']ρωνον προς τον Πατριάρχην οΐ κατά τόπους αρχιερείς,
ουτοι δέ πάλιν τά είσέπραττον από τον υπόδουλον λαόν. Ταΰτα κατά τάς
αφηγήσεις τής εποχής εκείνης.
Οί ξένοι Καθολικοί καί Διαμαρτυρόμενοι διηγοΰνται δεινότερα. Ούτω:
τό 1583 επί τοΰ Βαγιαζήτ Β' ό Πατριάρχης Ιερεμίας Β' κατηγορήθη εις
τήν Πύλην, ώς εύνοών τούς Λατίνους (Καθολικούς) καί έξωρίσθη εις τήν
Ρόδον. Κατέλαβε δέ τύν Πατριαρχικόν θρόνον ό ΓΙαχώμιος ό Β'. Ουτος
ήτο αδελφός πλουσίου εμπόρου, ό οποίος έδωροδόκησε τον Διοικητήν τής
πόλεως μέ δώδεκα χιλιάδας φλωρία. ’Επειδή δέ έν Κωνσταντινουπόλει
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έτυχε νά παρευρίσκηται τότε ό Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας και πολλοί πρό
κριτοι, παρέστησαν εις το Διβάνι ον ότι ό Παχώμιος εκείνος είναι πρώτον
εντελώς ανίκανος, και δεΰτερον ότι έξηγόρασε τό Πατριαρχικόν αξίωμα μέ
αίσχράν δωροδοκίαν, ή Πΰλη όμως ετιμώρησε τον Πατριάρχην ’Αλεξάν
δρειάς ένεκα τής αΰθαδείας αυτοΰ μέ ποινήν, διά νά απαλλαγή δέ αυτής
επλήρωσε τρισχίλια χρυσά φλωρία. Βραδΰτερον έπιιδή συνέβησαν πολλά
παράπονα, έ'στερξε μεν ό Σουλτάνος εις την καθαίρεσιν τοΰ ΙΙαχωμίου,
αλλά άπηγόρευσε την επιστροφήν εις τον -θρόνον τυΰ έξορίστου Ίερεμίου.
"Οθεν τό Πατριαρχικόν αξίωμα έξετέθη πάλιν εις πλειοδοσίαν και έδόθη
εις τον πλειοδοτήσαντα μέ 24 χιλ. χρυσά φλωρία Μητροπολίτην Φίλιππουπόλεως. Τινές όμως τών ’Αρχιερέων ήγωνίσθησαν νά επαναφέρτοσιν εΐς τον
θρόνον τον 'Ιερεμίαν Β', άλλ’ επειδή δεν είσηκοΰοντο, προσεπάθησαν νά
έπιτΰχωσι τουλάχιστον την άναγόρευσιν τοΰ Νικηφόρου, αδελφού τοΰ *Ιερεμίου, και συλλέξαντες 40 χιλ. χρυσά φλωρία, προσήλθον προς τον Σουλ
τάνον, όστις, ίδών τό ποσόν, εδέχθη εΰμενώς την αΐτησίν των, άλλ’ δ αν
τίπαλος αυτών Φ.λιππουπόλεως έν τή άπελπισίςι του συνέλεξεν άπό τους φ ί
λους του ίσον ποσόν καί έ'δραμε προς τον Σουλτάνου, όστις είπε τά εξής :
«’Άριστος είναι δ άνήρ (δηλαδή δ Νικηφόρος) καί τής υπηρεσίας αυτοΰ
εντελώς άξιος, όθεν ουδόλως άς μή παρενοχληθή». Τό δέ κακόν τής τοιαΰτης διαφθοράς άπέβη δεινότερου, άφ’ ής στιγμής ή εξουσία αΰτη άνετέθη
εις τους μεγάλους Βεζΰρας, ως εϊδομεν. Παρά Τιμοθέου τοΰ Α' που έπατριάρχευσεν άπό τό 1614—1622 επί τής βασιλείας Μουσταφά Α' καί
Όσμάν Β', δ τότε μέγας Βεζΰρης Άλή πασάς, εζήτησεν, ως λέγει δ Χάμμερ, εκατόν χιλιάδας χρυσά φλουριά, διότι, ώς έλεγεν δ Βεζΰρης, δ Τιμόθεος
κατά τό διάστημα τής πατριαρχίας του είχε διορίσει τριακοσίους Μητροπολίτας, εξ έκάστου τών δ ποιων ειχεν εισπράξει δήθεν χίλια χρυσά φλωρία.
Ουδέ ήδυνήθη δ Πατριάρχης Τιμόθεος νά απαλλαγή, εί μή άφοΰ επλήρωσε
τριάντα χιλιάδες τάλληρα. Κατά τους χρόνους τοΰτους ήγοονίζοντο εν Κωνστοντινουπόλει αί άποστολαι Καθολικών καί Διαμαρτυρομένων προς προ
σηλυτισμόν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έκάστη μέ τό μέρος της. Οι Ίη ·
σουΐται Καθολικοί διά νά ρί-ψωσιν έκ τοΰ θρόνου τον διάδοχον τοΰ Τιμο
θέου, Κύριλλον τον Λοΰκαριν, άνδρα ίκανώτατον καί θερμουργόν υπερα
σπιστήν τής ’Ορθοδοξίας, έδαπάνησαν 40 χιλιάδες τάλληρα. Άλλ’ οι πο
λέμιοι τοΰ Καθολικισμού διαμαρτυρόμενοι Καλβινισταί ήδυνήθησαν νά
έπιτΰχωσι τήν άνόρθωσιν τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως, άφοΰ έξώδευσαν 180
χιλιάδες τάλληρα. Κατά τους δυστήνους δέ τοΰτους διά τον Ελληνισμόν
χρόνους έν διαστήματι 77 ετών, ήτοι άπό τοΰ 1623 —1700 έγένοντο πεντήκοντα άλλαξοπατριαρχίαι, αί πλεϊσται δέ διά δωροδοκιών προς τους κυ·
βερνήτας τών ’Οθωμανών, οί όποιοι μετεχειρίζοντο ώς χρυσοφόρον μεταλλεΐον τά πατριαρχικά ζητήματα εκείνης τής εποχής.
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ΚΕΦ. 28.—Η ΕΞΑ ΡΘ ΡΩ ΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Μ ΕΤΑ ΓΕΝ ΕΣΤΕΡΟ Υ Σ ΜΕΤΑ Τ ΙΙΝ ΑΛΩ
Σ ΙΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ
ΤΟΥ ΠΟ ΡΘ ΗΤΟ Υ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1481—1650.
Ά πό τοϋ Πορθητού χαί εξής μέχρι Μεχμέτ του Δ' επί 170 έτη πάντες οι βασιλεύσαντες Σουλτάνοι καί οί κατά καιρούς μεγάλοι Βεζύραι έκυβέρνων συστηματικές τό ’Οθωμανικόν κράτος καί ιδίως τούς Χριστιανικούς
πληθυσμούς μέ απόλυτον βίαν, μέ καταπιέσεις, με τό παιδομάζωμα, μέ
όλας τάς μεθόδους τοΰ έξισλαμισμού των ραγιάδων, μολονότι ύπήρχον τά
προνόμια κατά τά όποια ούδείς Χριστιανός έπετρέπετο νά έξισλαμισθή άνευ
τής θελήσεοός του, αλλά ταΰτα έτηροΰντο μέχρι τινύς βαθμού εντός τού πε
ριβόλου τής Κωνσταντινουπόλεως· ’Έξω όμως εις την ύπαιθρον χώραν έβα’
σίλευεν ή βία, ή αυθαιρεσία, ή αρπαγή, ό σφετερισμός, οί διωγμοί, αί
εκτοπίσεις καί ή περιφρόνησις προς τούς ραγιάδες- Μάτην οί Χριστιανοί
παρεπονούντο, κρυφίως βέβαια, προς τούς Επισκόπους καί Μητροπολίτας
των επαρχιών των, οί όποιοι προσωπικές ήσαν κατωχυρωμένοι μέ Σουλτανικά φιρμάνιο. Καί είναι μεν αληθές ότι οί κατά τόπους Εκκλησιαστι
κοί ούτοι αντιπρόσωποι προσεπάθουν μέ παντοίους τρόπους διά κολακειών,
παρακλήσεων καί δωροδοκιών ακόμη προς τούς ισχυρούς νά απαλλάξουν
καί νά περισώσουν ό,τι ήτο καί όσον τό δυνατόν προς σχετικήν άνακούφισιν τού Χριστιανικού ποιμνίου των. Ά λλ’ όμως δεν έτόλμων νά έπικρίνωσι
φανερά, νά ψέξω σι καί νά μεμφθώσι τούς διαπράττοντας τάς αδικίας ισχυ
ρούς διοικητάς πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή ισχυρούς Μπέηδες τιμαριού
χους τού τόπου, διότι έκινδύνευε καί ή ζωή αυτών τών ιδίων. Μέ πολλήν
δέ μυστικότητα, προφύλαξιν καί πρόνοιαν άνέφερον τά σπουδαιότερα τών
τοιούτων γεγονότων προς την Μεγάλην Εκκλησίαν, ή οποία πάλιν έκαιροφυλάκτει νά εύρη κατάλληλον ψυχολογικήν στιγμήν, διά νά διόρθωση, καί
άν δυνηθή νά κινήση τό ενδιαφέρον τών κυβερνώντων. Διότι άν οί καταγ
γελλόμενοι ήσαν εκ τών ισχυρών τού τόπου των, διέτρεχε μέγαν κίνδυνον
καί ό Άρχιερεύς νά φονευθή ή νά κατηγορηθή προς τήν Πύλην ώς στα
σιαστής, ή κατά τού Μουσουλμανισμού, ή ως άσεβήσας προς τό ιερόν προ’
σωπον τού Σουλτάνου κ.λ.π., διότι τοιαύται ήσαν αί συνήθεις ψευδείς κατηγορίαι, μέ τάς οποίας ύπέσκαπτον συνήθως τούς αρχηγούς τής Εκκλη
σίας καί πάντα Χριστιανόν, πού ήθελαν νά εξοντώσουν. ’’Αλλως τε αρκετοί
Αρχιερείς έπλήρωσαν μέ τήν ζωήν των τήν άφοσίωσίν των προς τά συμ
φέροντα τού ποιμνίου των, μέχρι καί τών τελευταίων ακόμη χρόνων. Ά ς
μή λησμονώμεν ότι οί ίδιοι Σουλτάνοι, πού εκυβέρνησαν, ή μάλλον πού
έδυνάστευσαν κατά τούς δύο πρώτους μετά τήν άλωσιν αιώνας, δεν ήσχύ-
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νοντο νά αθετούν τά δσα έγραφον και ί'πέγραφον εις τά βεράτια και φιρμάνια, τά όποια έδιδον κατά τούς θλιβερωτάτους εκείνους χρόνους πρός τε
τον Πατριάρχην, τούς Μητροπολίτας κα'ι Επισκόπους. ”Λς μή λησμονώμεν
επίσης ότι οι κατά τόπους άρχοντες Τούρκοι ήσαν όλοι ανεξαιρέτως τότε
αυθαίρετοι, ως άλλοι Σουλτάνοι ό καθείς εις τον τόπον του καί δεν ήθελαν
νά γνωρίζουν τίποτε από δσα έγράφοντο έν Κωνσταντινουπόλει πρός τούς
τ'ίρησκευτι,κούς των Χριστιανών λειτουργούς. Δεν ήοκουν δμως πάντα ταύτα.
Επιπροσθέτους τό έξ ’Ανατολής ρεύμα των Τούρκων έξηκολούθει νά διαπεραιώνηται τον Ελλήσποντον καί τον Βόσπορον καί νά εγκαθίσταται εις
τά μεσόγεια τής Θράκης. Ά λλ’ οί έπήλυδες ούτοι εστηνον τάς κατοικίας των
εις χώρους τοιούτους, κατά τάς οδηγίας των άνωτέρων των βέβαια, ώστε
νά χοορίζουν τά σύνορα των Χριστιανικών χωρίουν τού ενός από τού άλλου
διά τής παρεμβολής εν τφ μεταξύ Μουσουλμανικού πληθυσμού, ή κατελάμ*
βανον τό κεντρικδίτερον Χριστιανικόν χωρίον καί έξεδίωκον τούς Χριστιανούς.
Έσφετερίζοντο δέ τάς γαίας τών Χριστιανών καί έξη πλάι ναν τάς ιδιοκτη
σίας τοον πρός δλα τά σημεία τού όρίζοντος, όόστε αυτοί μεν νά εχωσι με·
γάλας εκτάσεις πρός σποράν, δενδροκομίαν, κτηνοτροφίαν ζώων, ίππων,
βοών, βουβάλων καί κτηνών, ορνίθων, χηνών, νησσών κ.λ.π., παρέμειναν
δέ ούτως εις τούς Χριστιανούς τόσον μικραί εκτάσεις ώστε νά μή άρκούν
εις την διατροφήν των ή ενίοτε καί τής ελάχιστης έκτάσεως έστερούντο, καί
οϋτω μετεβάλλοντο εύκολοοτερον εις δουλοπαροίκους τών Τούρκων κατόχων
τών γαιώ ν(’)·
Συνέπεια δλων τών προαναφερθέντων έν τώ κεφαλαίφ τούτφ ήτο, οτι
τά Χριστιανικά χωρία ειχον χάσει την επαφήν μεταξύ των ή πρός τό κέντρον, δπου ήδρευεν ό Εκκλησιαστικός αντιπρόσωπος, διότι εις πλεΐστα
μέρη παρενεβάλλοντο Μουσουλμάνοι, οί οποίοι ήλεγχον τάς οδούς, διά τών
οποίων ήσαν αναγκασμένοι νά διέρχονται οί Χριστιανοί, ούς συνελάμβανον·
άπεγύμνωνον από τά χρήματα καί τον ρουχισμόν των καί τοτις έφόνευον
χτυρις νά δοόσουν λόγον εις κανένα. Καί ταύτα ειχον συντελέσει εις τήν τε
λείαν έξάρθρωσιν καί άποσύνΟεσιν τού Χριστιανισμού τής Θράκης, διότι
κάθε χωρίον καί κάθε άτομον άπεμονούτο εις τάς ιδίας του δυνάμεις, καί
μόνον τάς νυκτερινός καί σκοτεινός ιορας έπεχείρουν νά κυκλοφορήσουν
από τόπου εις τόπον.1

(1) Τήν ιδίαν πολιτικήν τής καταλήψεως τών γαιών τών χριστιανικών χωρίων
καί τήν έγκατάστασιν μεταξύ αυτών Μουσουλμάνον ήκολούθησεν ή Τουρκία κατά
τούς εσχάτους χρόνους. Διότι μετά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τού 1878, οτε άπεσπάσθησαν άπ’ αυτής ή Βουλγαρία, Σερβία, ’Ερζεγοβίνη, Βόρειος Θράκη κ λ.π.,
έξεσήκωσε πολλούς Μουσουλμάνους έκεΐθεν καί τούς έγκατεστησεν εις τήν Θράκην
μέ τήν ιδίαν παλαιάν των μέθοδον, ώς θά ίδωμεν.

48

I Σ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

ΚΕΦ. 29.—ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ Τ Η Σ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ
Τ Η Σ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΊΙ Τ Η Σ Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η Σ
ΣΚ Η Ν Η Σ Μ ΕΧΡΙ Τ Η Σ ΑΛΩΣΕΩΣ Τ Η Σ ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ Β' ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Μ ΕΧΡΙ ΤΟΥ 1650 μ.Χ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Όσμάν 6 Α' αρχηγός των Τουρκομάνων
Όρχάν ό Πορθητής τής ΙΙροιίσσης
Μουράτ ό Α' Πορθητής τής Άδριανουπόλεως
Βαγιαζήτ Α' Γιλδερίμ
Πολυαρχία των τριών υιών του Βαγιαζήτ
Μωάμεθ Α' ό ύπερισχυσας τών δυο άλλων
Μουράτ ο Β' ό νικητής τής εν Βάρνη μάχης
Μωάμεθ δ Β' ό Πορθητής τής Κωνσταντινουπόλεως
Βαγιαζήτ δ Β ’
Σελήμ δ Α' δ θελήσας τον έξισλαμισμόν όλων
Σουλεϋμάν δ μεγαλοπρεπής και νομοθέτης
Σελήμ δ Β'
Μουράτ δ Γ '
Μεχμέτ δ Γ ' (Μωάμεθ)
Ά χμέτ δ Α'
Μουσταφάς δ Α'
Όσμάν δ Β'
Μουράτ δ Δ'
Ίμβραήμ δ Α'
Μεχμέτ Δ'

1288—1326
1326—1359
1359—1389
1389—1403
1403—1413
1413—1421
1421—1451
1451—1481
1481— 1512
1512—1520
1520—1566
1566—1574
1574— 1595
1595-1603
1603—1617
1617— 1618
1618— 1622
1623—1640
1640—1648
1.648 -1 6 7 7 C).

ΚΕΦ. 30.—ΜΟΥΡΑΤ Ο Δ' 1623 - 1640, ΧΑΤΤΙ ΣΕΡΙΦ .
’Από Σουλεϋμάν του νομοθέτου καί εφεξής μέχρι Μουράτ του Δ' (ήτοι
1566—1623) οΐ βασιλεΰσαντες Σουλτάνοι άφήκαν τήν διακυβέρνησιν τών
υπηκόων εις τους κατά καιρούς μεγάλους Βεζτ'ρας καί εις τους άλλους βοη
θούς των, αυτοί δέ κατεγίνοντο μέ τον πλούσιον γυναικωνίτην των, μέ τάς
εσπερίδας έν τοίς άνακτόροις, μέ τάς μεγαλοπρεπείς συνοδείας των (άλλάΐ)
κατά τάς ημέρας του προσκυνήματος εις τά διάφορα τεμένη εκ περιτροπής»
εις άποστολάς μέ πλούσια δώρα εις τήν Μέκκαν καί Μεδίναν καί εις ενα·1
(1) ’Επειδή ή βασιλεία τών Σουλτάνων από Σουλεϋμάν τοϋ νομοθ’έτου καί
εξής μέχρι Μουράτ τοϋ Δ' δεν παρουσιάζει οΰδεμίαν μεταβολήν τής ζωής τών Χριστιανούν, άλλ' έξηκολούδουν νά κυβερνούν μέ τον ίδιον άπαίσιον τρόπον, δέ ν' κρί
νομεν άναγκαΐον νά περινράψωμεν λεπτομέρειας περί αυτών, διότι δεν υπάρχει
έκτακτόν τι ένδιαιρέρον διά τούς Χριστιανούς τής Θράκης.
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σχολήσεις 'θρησκευτικού χαρακτήρος. Οι δέ μεγάλοι Βεζύραι μέ το πολυά
ριθμον βοηθητικόν προσωπικόν καί μέ Σερασκέρην (αρχηγόν τού στρατού)
έφρόντιζον περί δλων των ζητημάτων καί περί των αναγκών τού στρατού,
τής είσπράξεως των φόρων κ.λ.π. Κατά νόμον τού νομοθέτου Σουλεϋμάν
τού Μεγαλοπρεπούς άπηγορεΰετο εις τούς Σουλτάνους νά έκστρατεύωσιν
οί ’ίδιοι, διότι είναι μέγα δεινόν εις τον Σουλτάνον, εάν επί παρουσία του
ήττηθή ό στρατός του. Ά λλ’ ό Μουράτ Δ' ύπήρξεν εκ των άνδρειοτέρων
Σουλτάνων καί ώδήγησε τον στρατόν αυτοπροσώπως κατά των Περσών,
τούς ένίκησε καί συνήψεν έντιμον καί επωφελή ειρήνην. Κατ’ αυτού όμως
έπανεστάτησαν έπανειλημμένως οί ΓενήτσαροΓ διότι, βλέπων οΰτος, δτι
έλάμβανε διαστάσεις μεταξύ των Γενητσάρων ή οινοποσία καί ή χρήσις τού
οπίου (αφιόνι) καί τού καπνού, άπηγόρευσε την χρήσιν τούτων. Έθανάτωσε δέ πολλάς χιλιάδας έκ τε τού λαού καί των Γενητσάρων, οί όποιοι
παρέβησαν τάς εντολάς του. ’Επί τής βασιλείας αυτού παρεχωρήθη εις
τούς ’Ορθοδόξους ό "Αγιος Τάφος καί τά άλλα προσκυνήματα, τά όποια
διεφιλονικούντο μεταξύ ’Ορθοδόξων, Καθολικών καί ’Αρμενίων. Τότε τή
ένεργείφ τού μεγάλου διερμηνέως ΙΊαναγιωτάκη Νικούση έξεδόθη τό Σουλτανικόν έγγραφον Χάττι Σερίφ, διά τού οποίου έπεκυρώθησαν είς τούς
’Ορθοδόξους τά ιερά τής 'Ιερουσαλήμ.
ΚΕΦ. 31.—ΙΜ ΠΡΑΗΜ Ο Α ' (1640—1648).
Έ π ’ αυτού ήρχισε δεινός πόλεμος τών ’Οθωμανών κατά τής Βενετίας,
δστις διεξήχθη επί τής νήσου Κρήτης, την κατάκτησιν τής όποιας προσεπάθουν νά επιτύχουν οί ’Οθωμανοί διά νά ολοκληρώσουν την κατοχήν
δλων τών χωρών τού άλλοτε Ελληνοχριστιανικού κράτους τού Βυζαντίου.
Ό πόλεμος ούτος διήρκεσεν επί ολόκληρον είκοσιπενταετίαν. Καί κατελήφθη
μέν μέ πολλάς Ουσίας τό υπόλοιπον μέρος τής Κρήτης, παρέμεινεν δμως
άμυνόμενον τό όχυρώτατον φρούριον ό Χάνδσξ ('Ηράκλειον) ή Κάνδια λε*
γόμενον. Προσέτι διεξήχθη σφοδρός άγων περί τό φρούριον Ά ζόφ είς τάς
άκτάς τής Άζοφικής θαλάσσης, τό όποιον κατείχον οί Κοζάκοι, οί όποιοι
έξεδιώχθησαν υπό τών Τούρκων. ’Αλλά κατ’ αυτού έπανεστάτησαν οί Γε.
νήτσαροι εν Κωνσταντινουπόλει, έκήρυξαν έκπτωτον καί έθανάτωσαν τον
Μέγαν Βεζύρην. Άνηγόρευσαν Σουλτάνον τον υιόν του Μεχμέτ τον Δ',
Μέγαν δέ Βεζύρην τον Σοφού Μουχαμέτ καί τον Σουλτάνον Ίμπραήμ είς
την φυλακήν περιώρισαν. Τότε έξεδόθη υπό τού Σεϊχουλισλάμ Φετφάς ως
εξής: «Δύο Χαλιφών υπαρχόντων, ό είς θανατούται». Ό δέ Μέγας Βεζύ·
ρης Σοφού Μουχαμέτ, είσελθών μέ τον δήμιον εις τήν φυλακήν, άπεκεφάλισε τον Ίμπραήμ, δστις ήτο έκδοτος είς τάς ήδονάς καί είχε πολυπληθές
χαρέμιον.
4
«Θρακικά»
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ΚΕΦ. 3 2 —ΜΕΧΜΕΤ Δ' (1648—1687).
Έ π'ι Μεχμέτ του Δ' εξηκολούθει ό πόλεμος τής Κρήτης χατά τ<Τ>Λ· Βε
νετών. Ό Ελληνικός λαός τής Κρήτης είχε μείνει ώς επί τό πλεΐστον αμέ
τοχος εις τον αγώνα τούτον, διότι εδεώρει την Βενετικήν δεσποτείαν, που
έβάρυνεν επί του τραχήλου του μέ τούς παντοειδείς φόρους καί την κακήν
καί άνήθικον συμπεριφοράν των ώς άπεχθεστάτην. Ή καλλίτερα βμίος με*
ρίς των Κρητών μέ ολην τήν απέχθειαν, πού ήσθάνοντο προς τούς Βενετοΰς, συνετάχθησαν μαζί μέ αυτούς καί έπολέμησαν εις τό Ηράκλειον ώς
λέοντες. Καί όχι μόνον αυτοί, άλλα καί πλήθος Ευρωπαίων εθελοντών
Γάλλων, Γερμανών καί άλλων ειχον κατέλθει εις τήν Κρήτην, διά νά ύπερασπίσωσι τον τελευταΐον τούτον προμαχώνα τού Χριστιανισμού κατά τού
Μουσουλμανισμού. Πλήν τό μέγα πλ.ήθος τών Τούρκων ύπερίσχυσεν : Ό
Χάνδαξ έπεσεν, ή Βενετική εξουσία κατελύθη καί ή Κρήτη απ’ άκρου εις
άκρον άλυσοδέθη υπό τήν τουρκικήν δεσποτείαν, ήτις, ώς ήτο επόμενον,
ειχεν άποβή αφόρητος. Εις τήν συνθήκην δέ τής παραόόσεως, πού είχε συναφθή μεταξύ Βενετών καί ’Οθωμανών τό 1669 συνετέλεσαν πολύ ό Μέγας Βεζύρης Ά χμέτ Κιοπρουλή (ό Ά χμέτ Κιοπρουλή ήτο υιός καί διά 
δοχος τού Μεχμέτ Κιοπρουλή εις τήν Βεζυρείαν), καί ό πρώτος μέγας Διερμηνεύς τής 'Υψηλής Πύλης ό'Έλλ,ην Κων)πολίτης Παναγιεοτάκης Νικού·
σης('). Κατά τον μακροχρόνιον τούτον πόλεμον ειχον θυσιασθή πολλαί μυ
ριάδες άνδρών εξ άμφοτέριον τών μερών.
Τό ’Οθωμανικόν κράτος επί Μεχμέτ τού Δ' περιεπλάκη εις πόλεμον
καί προς τήν Αυστρίαν, προς τήν οποίαν είχε κλείσει ειρήνην τό 1663, καθ’
ήν εμεσολάβει μεταξύ τών δύο κρατών 6 Νικούσης μέ μεγάλην διπλωματι
κήν Ικανότητα. Ά λλ’ οί Ούγγροι μεγιστάνες, αφού ειχον ύπαχθή εις τήν
Τουρκίαν επί Σουλεϋμάν τού Νομοθέτου καί επλήρωναν φόρον, προσεπάθησαν διά ραδιουργιών νά εξεγείρουν τούς Τούρκους κατά τής Αυστρίας
(1·) Ό Μεχμέτ Κιοπρουλή κατήγετο έκ Χριστιανών έγινε δέ γενάρχης του
οίκου τών Κιοπρουληδών, ό όποιος παρέσχε πέντε μεγάλους Βεζύρας έξοχους ε’ις τό
Τουρκικόν Κράτος. 'Ο Μεχμέτ Κιοπρουλή περιοινυμος διά τήν σύνεσίν του, άνεδείχθη ανορθωτής τοϋ έκλελυμένου ’Οθωμανικού Κράτους. Ύπήρξεν αυστηρότατος
τιμωρός καί αδυσώπητος διά τούς καταχραστάς καί παραβάτας τοΰ καθήκοντος.
Δεν έφείδετο ούδενός, όστις έκρίνετο ώς αίτιος καί ένοχος τής παραλυσίας τού κρά
τους. Άπέστειλεν εις τήν αγχόνην κατά τά έτη τής βεζυρείας του πολλάς χιλιάδας
'Οθωμανών υπαλλήλων καταχραστών. Αυτός έκρέμασε καί τον Οικουμενικόν Π α
τριάρχην Παρθένιον τον Γ' μέ τήν υπόνοιαν ότι συνεννοείτο μέ τούς Κοζάκους
καί τούς Ρώσσους κατά τής 'Υψηλής Πύλης. Έκρέμασεν επίσης καί τον ’Αρχιεπί
σκοπον τοΰ Ίπέκ τής βορείου Μακεδονίας. Αυτός όμως άνέδειξε τόν Παναγιωτάκην
Νικούσην πρώτον διερμηνέα τής 'Υψηλής Πύλης. Πριν δέ άποΟάνη συνίστησε τόν
Νικούσην εις τόν διάδοχόν του καί υιόν του Μέγαν Βεζύρην ’Αχμέτ Κιοπρουλήνι
όστις έτίμα τόν Παναγιωτάκην Νικούσην ώς πατέρα.
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δι5 ίδικούς των σκοπούς. Ό τότε Μέγας Βεζΰρης ’Αλβανός τό γένος Καρά
Μουσταφάς έξεστράτευσε καί μέσφ της Ουγγαρίας είσέβαλεν εις την Αυστρίαν
και έπολιόρκησε την Βιέννην. ΓΙαρατεινομένης δμως τής πολιορκίας, έπήλθε
κατά των Τούρκων ό βασιλεύς των Πολωνών ’Ιωάννης Σοβιέβσκης, δ'στις
έξωθεν τής Βιέννης κατενίκησε τον Καρά Μουσταφάν και έσωσε τήν Βιέν
νην καί τον Χριστιανισμόν των χωρών εκείνων. Έ ν τέλει οί Γενήτσαροι
έπανεστάτησαν και κατ’ αύτοϋ, έξεθρόνισαν τον Μεχμέτ Δ' καί άνεβίβασαν
εις τον θρόνον τον αδελφόν του Σουλεϋμάν τον Γ ' τό 1687.
ΚΕΦ. 38.— ΣΟΥΛΕΎ 'Μ ΑΝ Γ ' (1687—1691).
’Επί τού Σουλτάνου τούτου Μέγας Βεζΰρης άνεδείχθη 6 εκ τού οϊκου
τών Κιοπρουληδών Μουσταφάς Κιοπρουλής, άνήρ φιλοδίκαιος, αγαθός καί
άφωσιωμένος εις τά αληθή συμφέροντα τού κράτους, πιστός τηρητής τού
καθήκοντος. Ά λλ’ οί Γενήτσαροι μή ό'ντες ευχαριστημένοι, ώς πάντοτε,
έστασίασαν καί διέπραξαν μεγάλας σφαγάς έν Κων]πόλει. Ό Μουσταφάς
Κιοπρουλή κατώρθωσε νά κατευνάση τήν έπανάστασιν καί νά τιμωρήση
τούς ύποκινητάς. Οί Ούγγροι αύθις έπανεστάτησαν, συμμαχήσαντες μέ τήν
Αυστρίαν. Ένίκησαν τούς Τούρκους καί έγένοντο κύριοι τού Βελιγραδιού.
Τήν κατάστασιν έσωσεν δ Μέ/ας Βεζΰρης Μουσταφάς Κιοπρουλή, δ'στις
έπελθών έπολιόρκησε τό Βελιγράδιον καί έγινε κύριος αυτού, οί δε εχθροί
ήναγκάσθησαν νά συνθηκολογήσουν. Βλέπων ό γενναιόφρων οΰτος Βεζΰρης
δτι οί Χριστιανοί τού κράτους καί δή οί "Ελληνες ένεκα τών πολυειδών κα
ταπιέσεων συχνά έστασίαζον καθ’ ύποκίνησιν τών ξένων καί έβοήθουν αυ
τούς εις τούς κατά τής Τουρκίας πολέμους, καί δτι πολλοί άνδρες μή ύπομένοντες τήν δουλείαν κατέφευγον είς τά ό'ρη, οπού οί Γενήτσαροι δεν ήδύναντο νά τούς καταβάλωσιν, ήχθη είς τό συμπέρασμα δτι ή 'Υψηλή Πύλη
πρέπει νά πολιτευθή είς τό εξής έπιεικέστερον προς τούς Χριστιανούς υπη
κόους της καί νά παύση ή καταθλιπτική συμπεριφορά τών αρχόντων προς
τούς ραγιάδες. Καί δχι μόνον τούτο, αλλά νά έπιτρέπηται είς τούς ικανούς
Χριστιανούς νά άνέρχωνται είς υψηλά αξιώματα έν τή ύπηρεσίφ τού κρά
τους, χωρίς νά άπαιτήται δ έξισλαμισμύς αυτών. Αί νέαι αύται ίδέαι, πού
έσχηματίσθησαν υπό πολλών έχεφρόνων ’Οθωμανών, ήσαν έργον τών Κιοπρουληδών, έκ τής οικογένειας τών οποίων εΐλκον πέντε Μεγάλοι Βεζύραι
κατά διαστήματα από τού 1656 μέχρι τού 1770. Τότε είχε καταργηθή καί
τό παιδομάζωμα καί τά Γενητσαρικά τάγματα άπετελούντο υπό τών τέκνων
τών Γενητσάρων, διότι ένυμφεύοντο σχηματίζοντες οικογένειας. ’Έπαυσε τό
έθιμον, πού είχε καθιερωθή υπό τού ΙΙορθητού, καθ’ δ οί Μεγάλοι Βεζύραι πρέπει νά είναι μέν έκ γενετής Χριστιανοί, αλλά μέ τό αξίωμα νά άσπάζωνται τον ’Ισλαμισμόν, έφ’ δσον καί έκ γενετής Μουσουλμάνοι άνήρχοντο
είς τό άνώτατον τούτο αξίωμα. Ά λλ’ έπαυσε καί ή άπαίτησις τού έξισλα-
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μισμού, διά νά άνέλθη Χριστιανός εις αξιώματα εν τη ύπηρεσίφ του κρά
τους. Διότι και οι Κιοπρουλήδες ήσαν μεγάλοι Βεζΰραι καί μόνον ό γενάρ
χης των Μεχμέτ ήτο εκ γενετής Χριστιανός, άλλ’ έξισλαμισθείς, ενώ οί υιοί
του καί οί έγγονοί του, πού διεδέχθησαν αυτόν, ήσαν εκ γενετής Μουσουλ
μάνοι, άλλ’ έσωζον εν εαυτοϊς τάς ελληνικός ιδιότητας ανώτερου ανθρώπου.
Με τήν μέριμναν δέ τού αγαθού τούτου άνδρός εξεδόθη ό Νέος Νόμος (Νιζάμι Τζεδίτ), διά τού οποίου οί διοικητα'ι των επαρχιών διετάχθησαν ρη τώς νά περιποιώνταί τούς Χριστιανούς υπηκόους, καί νά μη ζητώσιν απ’
αυτούς άλλον φόρον, ειμή μόνον τον κεφαλικόν (χαράτσι). Ό φόρος ούτος
επληρώνετο από κάθε άρρενα μη Μουσουλμάνον από τής γεννήσεώς του
μέχρις 60 ετών· Έλέγετο κεφαλικός διότι έλογίζετο κατά κεφαλήν ανθρώ
που άρρενος. Κατά τούς νεωτέρους δέ χρόνους άντεκατεστάθη με τον λεγό
μενον στρατιωτικόν φόρον (Μπετέλλι άσκεριέ), καθ’ ούς χρόνους οί Χρι
στιανοί ήσαν άπηλλαγμένοι στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή από τής κα·
ταργήσεως τού παιδομαζώματος μέχρι τού 1910, οτε άπεφασίσθη καί ή κα·
τάταξις αυτών εις τούς στρατούς τού ’Οθωμανικού κράτους.
ΚΕΦ. 34.—ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ.
Ή άρχή τής βελτιώσεως τής ζωής τω ν Χριστιανών.

‘Ως έχομεν ΐδει προηγουμένως, από τού θανάτου τού Πορθητού 1481
μέχρι Σουλεϋμάν τού Η καί τής βεζυρείας τού Μουσταφά Κιοπρουλή 1687
επί δύο αιώνας ό Χριστιανικός κόσμος καί ιδίως τής υπαίθρου Θράκης
ύπέστη απείρους ζημίας καί καταστροφάς από πάσης άπόψεως. Καί τό μεν
παιδομάζωμα, ή διηνεκής αύτη αιμορραγία τού Ελληνισμού, είχε παύσει
περί τά μέσα τής 17ης έκατονταετηρίδος, καί ούτως έσταμάτησαν οί θρήνοι
καί οί κοπετοί τών άπελπιζομένων γονέων, οί οποίοι ηύχοντο καί προετίμων τον θάνατον τών τέκνων των από τήν άλλαξοπιστίαν. Τούτο είχε γίνει
δχι βέβαια εκ καλής προθέσεως πρύς τούς Χριστιανούς, αλλά κατ’ άπαίτησιν τών Τούρκων, οί όποιοι είχον σχηματίσει τήν γνώμην, δτι ή κατάταξις τών Τουρκοπαίδων εις τά Γενητσαρικά τάγματα ή to πράξις επωφελής.
Καί έπαυσε μεν τό παιδομάζωμα, αλλά διετηρήθησαν αί άλλαι έξεις καί συνήθειαι εις τό Τουρκικόν πνεύμα τής συμπεριφοράς προς τούς Χριστιανούς
τής υπαίθρου. Τό πλεϊστον τού άτυχούς Ελληνικού κόσμου τών πεδινών
καί ευφόρων τμημάτων είχεν ύποκυψει εις τήν εσχάτην δουλείαν, ενώ άλλοι
τολμηρότεροι είχον καταφύγει εις τά πυκλάΘρακικά δάση, εις τά δρη, όπου
ύπήρχον τοιαύτα, άλλοι εις πτυχάς τού εδάφους, όπου έζων ζωήν λαγ&)ού,
πενόμενοι, γυμνητεύοντες καί ί'ποφέροντες. Ά λλ’ οί χρόνοι παρήρχοντο, αί
γενεαί διεδέχοντο ή μία τήν άλλην καί ή ζωή αυτών, ότέ μεν έβελτιούτο,
ότέ δέ έχειροτέρευεν. Τοιαύτα εξηρτώντο εκ τών καλών ή κακών διαθέσεων
τών κατά τόπους αρχόντων Τούρκων ή εκ τής γενικής εσωτερικής πολιτι

ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

53

κής τής Κυβερνήσεως. "Οτε δμως έξεδόθη ό Νέος Νόμος (Νιζάμι Τζεδίτ) μέ
ρητάς διαταγάς προς τους διοικητάς, τά πράγματα ήλλαξαν, οι Χριστιανοί
παρηγορήθησαν, ήρχισαν νά λαμβάνουν 'θάρρος, οι Τούρκοι μάλιστα να γίνωνται ήπιώτεροι, ή συμπεριφορά των νά άποβαίνη υποφερτή και νά επι
κρατή κάποιος ανθρωπισμός παρ’ αυτοΐς. "Απαξ δε έδόθη τό σύνθημα τής
αλλαγής συμπεριφοράς προς τους ραγιάδες, ήλλσξεν ή νοοτροπία των Τοΰρκων, έπεκράτησαν παρ’ αυτοΐς νηφαλιώτεραι σκέψεις και βαθμηδόν ό χρόνος επέφερεν άγαθώτατα αποτελέσματα. Ό υπαίθριος ραγιάς τής Θράκης
ήρχισε νά άναπνέη. Ά φ οϋ μέ την πάροδον των δεκαετηρίδων και αιώνων
ειχον εκλείψει αΐ γενεα'ι των θρησκομανών και φανατικών Μουσουλμάνων
Μπέηδων, οΐ απόγονοι αυτών κατέχοντες πολλά αγαθά, τά όποια παρεΐχον
εις αύτους ή εργασία και ό ΐδρώς τών Χριστιανών, έσκέπτοντο κάπως λογικώτερον. ’Άλλως τε δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι από τής εγκαταστάσειός των εις την Θρακικήν γήν ύπέστησαν μοιραίως και ουτοι τήν έπίδρασιν τών Ελλήνων, έστω και ραγιάδων θεωρουμένων. ’Επειδή δέ έθεώρουν
τους Χριστιανούς, ως υπό του Θεοΰ προορισθέντας νά παράγωσι μέ τήν
εργασίαν των πάντα τά αγαθά, που άπητοΰντο δι* αυτους κα'ι διά τον Μου
σουλμανισμόν, κατ’ ανάγκην ήρχισαν νά γίνωνται άνεκτικώτεροι και μά
λιστα προς τους διατελοΰντας έν τή ύπηρεσίφ των· Ό αγαθός εκείνος Βεζΰρης Μουσταφάς Κιοπρουλή δχι μόνον έφρόντισε διά τήν απανταχού του
Κράτους κοινοποίησιν του Νιζάμι Τζεδίτ, αλλά έπέμεινε και εΐς τήν πλήρη
εφαρμογήν του υπό τών κατά τόπους αρχόντων. Διά τούτο οι Χριστιανοί
μέ περισσοτέραν ελευθερίαν διετΰπωναν τά τυχόν παράπονά των πρός τους
’Εκκλησιαστικούς άρχηγοΰς, οΐ. όποιοι τά διεβίβαζαν πρός τά Πατριαρχεία,
όπόθεν πάλιν διά Τακριρίου Πατριαρχικού (αναφοράς) διεβιβάζοντο μέσφ
τοϋ Κάπου Κεχαγιά πρός τήν 'Υψηλήν ΙΙΰλην. Διά του Νιζάμι Τζεδιτ επε
τράπη εις τους Χριστιανούς νά οΐκοδομώσιν ευκτήριους οίκους έν τε τή
Κων]πόλει καί παντού, δπου ΰπήρχεν ανάγκη, κατόπιν σχετικών διατυπώ
σεων πρός εκδοσιν σχετικής άδειας υπό τής Κυβερνήσεως. ’Επί τής Βεζυ·
ρείας τοΰ Μουσταφά Κιοπρουλή, ως λέγει ό Καντεμίρης, οΐ Χριστιανοί
ΐσχυρίζοντο δτι ό Βεζΰρης οΰτος έκτισε τόσους ναούς Χριστιανικούς, δσους
δέν ειχεν εγείρει ούτε ό Αυτοκράτωρ ’Ιουστινιανός, δπερ δεικνύει τήν άμέριστον επιείκειαν καί κηδεμονίαν επί του Χριστιανικού κόσμου τοΰ ’Οθω
μανικού Κράτους. Τότε καί οΐ Χριστιανοί, τών οποίων αΐ οικήσεις ειχον
καταληφθή υπό τών εξ ’Ασίας μεταφερομένων εΐς Θράκην Τουρκομάνων,
καί οΐ όποιοι ειχον εΰρει άσυλον καί σχετικήν ασφάλειαν μέσα εΐς τά δάση
καί έν γένει εΐς τόπους δυσπρόσιτους, έπανήρχισαν νά κτίζουν μονίμους κα
τοικίας καί νά έπιδίδωνται εΐς τέχνας, εΐς έμπόριον, εΐς έκχέρσωσιν τών
δασωδών γαιών πρός καλλιέργειαν. Βαθμηδόν δέ πλεΐσται δασώδεις εκτά
σεις έξεχερσώθησαν καί μετεβλήθησαν εΐς ευφόρους άγροΰς, δενδροκήπους
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κα'ι λαχανοκήπους, αΐ ακαλλιέργητοι καί αδέσποτοι γαΐαι μέ κόπον πολύν
καί την σκαπάνην έσκάπτοντο εΐς βάθος καί άπέβαινον χρήσιμοι δι’ αμπέ
λους καί δένδρα. ’Άλλοι έπεδόθησαν εις την κτηνοτροφίαν προβάτων, αι
γών, χοίρων, βοών, ίππων, όνων κ.λ.π· Ε πειδή πολλά δάση καί πολλαί
γαΐαι ήσαν αφιερωμένοι εις τα Βακούφ (κτήματα Τζαμιών καί Τεκέδων)
έκχερσοΰμεναι καί καλλιεργούμενοι υπό τών Χριστιανών ύπεβάλλοντο εις
μικρόν τινα φόρον κατ’ έτος προς τό Βακουφικόν Ταμεΐον, πλήν τής δεκάτης (δεκατημόριον τοΰ παραγομένου προϊόντος) ή οποία έδίδετο ως φόρος
προς τό Ταμεΐον του Κράτους κατ’ άρχαιότατον παραδεδεγμένου έθιμον καί
άναγκαιότατον διά την συντήρησιν τοΰ Κράτους. Ουτω συν τώ χρόνιρ ήρχισαν νά άναφαίνωνται νέα άνθοΰντα χωρία καί νέαι κοινότητες, φέρουσαι, ώς επί τό πλεΐστον, Τουρκικός ονομασίας ή καί Έλληνικάς μέ πέπλον
Τουρκικόν, ώστε δυσκόλως νά διακρίνη τις άμυδρώς πως τήν ύποκρυπτομέ*
νην Ελληνικήν ονομασίαν. Κατά τήν εποχήν αυτήν (1650 καί εξής) ήρχισαν
νά άναφαίνωνται μονίμως κατοικοΰμενα από "Ελληνας εκτοπισθέντας έξ άλ
λων μερών τά χωρία τά ίδρυθέντα εΐς τάς δυτικάς αντηρίδας τοΰ δασώδους
Ίεροΰ ’Όρους από τοΰ λαιμού τής Θρακικής Χερσονήσου μέχρι τής Προποντίδος, καί τά όποια έχωρίζοντο από τους Ελληνικούς πληθυσμούς τής
πεδινής Θράκης διά τής παρεμβολής Τουρκικών χωρίων κατοικουμένων υπό
τών έξ ’Ανατολής έλθόντων Τούρκων (Ίκονιάρων λεγομένων). Τά γνησίτος
Ελληνικά ταΰτα χωρία είναι: Γενίκιοϊ JΙεριστάσετος, Γκιολτζούκ (λιμνίσκη),
Έ ΐαγάτς (Καλόδενδρον), ΙΙαλαμοΰτ (δρυς), Σαντίκ, Καστάμπολις, Γεντζέκιοϊ ή Ίντζέκιοϊ, Χιμιτλή, Σχυλάριον, Να'ί'πκιοϊ, Νεοχώριον καί Κούμβαον,
περί τών όποίαη’ λεπτομέρειας θά ίδωμεν κατωτέρω.
ΚΕΦ 35.—ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΘΡΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΑΩΣΙΝ.
Μετά τήν οριστικήν έγκαθίδρυσιν τής Ό θω μ . εξουσίας επί τής Θρά
κης, ό αδιάλειπτος έξισλαμισμός (ακούσιος, εκούσιος, σποραδικός, ομαδικός
κλπ.), οΐ συχνοί διωγμοί τών Χριστιανών, οΐ σφετερισμοί τών περιουσιών
των υπό τών Τούρκαιν, οί συχνότατοι φόνοι Χριστιανών, αΐ εξώσεις από τά
χωρία των καί τάς πόλεις των, αΐ αΰθαιρεσίαι τών Γενητσάρων και τών
λοιπών Τούρκων καί εν γένει ή άποξένωσις από όλα τά αγαθά των, έσωφρόνησαν τον Ελληνικόν πληθυσμόν. ’Ήρχισαν νά σκέπτωνται δτι ό Θεός
έστειλε τήν μάστιγα ταύτην προς τιμωρίαν διά τάς αμαρτίας των. Διότι
πραγματικώς κατά τους δύο τελευταίους αιώνας προ τής άλώσεως, ή κακία»
ή έξαχρείωσις καί ό ατομισμός ειχον φθάσει εΐς τό κατακόρυφον, δπαις έχομεν εννοήσει από τήν διαγωγήν τής ΐθυνούσης τάξεως, καί τοΰ λαοΰ τής
Κων]πόλεως καί κατ’ αυτήν έτι τήν πολιορκίαν. Ουτω τά έκλελυμένα εκείνα
ήθη τών Βυζαντινών τής τελευταίας περιόδου έξέλιπον, αΐ άδικοπραγίαι
μεταξύ άλλήλων έπαυσαν, ή πορνεία περιωρίσθη μέχρις άπιστεύτου βαθμοΰ,
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αΐ, θρησκευτικά! νηστεΐαι έτηρούντο απαρέγκλιτους, ή προσέλευσις εις τούς
ναούς κατά τάς Κυριακάς και τάς άλλας έορτάς έπυκνώθη, ή αλληλεγγύη με
ταξύ ομοθρήσκων ήρχισε να γενικεύηται και εν γένει έπεκράτησε βίος σώφρων και μεμετρημένος, και νηφαλιότης άκρα ήρχισε να βασιλεύη και εις
τάς σκέψεις και εις τάς πράξεις των διασωθέντων συντριμμάτων τού Ε λ 
ληνοχριστιανικού κόσμου. Σύν τώ χρόνφ δε ειχεν έξυγιανθή πλήρως η θι
κώς ό υποδουλωθείς Ελληνισμός. Τούτο ώφείλετο κατά μέγα μέρος και εις
τάς νουθεσίας και συμβουλάς τής Μεγάλης Εκκλησίας, ή οποία διά των
Μητροπολιτών και Επισκόπων ήγωνίσθη νά περισώση παν δ',τι ήδυνήθη
από τον μέγαν κατακλυσμόν τού Τουρκισμού. Ευτυχώς οι πλεΐστοι τών αρ
χιερέων τής εποχής εκείνης, κατά πάντα σκοτεινής, παρ’ δλην την άμάθειάν των ειχον πλήρη συνείδησιν τών ποιμαντορικών των καθηκόντων. Τά
Σουλτανικά Φιρμάνια, μέ τά οποία ήσαν έφωδιασμένοι οί αρχιερείς τών
Επαρχιών, τούς άπήλλασσον από τον έλεγχον τών διοικητικών και δικαστι
κών αρχών. Τά ολίγα θρησκευτικά προνόμια, τά υπό τού ΓΙορθητού παραχωρηθέντα, ήρχισαν νά έπεκτείνωνται και εις άλλα επίπεδα τής ζωής τών
Χριστιανών. 'Υπό τό πρόσχημα τής θρησκευτικής λατρείας, δχι μόνον νέοι
ναοί, ευπρόσωποι, έπετρέπετο νά έγείρωνται, αλλά και σχολεία τήδε κάκεΐσε
νά άναφαίνωνται, εις τά όποια έπισήμως μέν έδιδάσκοντο τά θρησκευτικά
μαθήματα, ή άνάγνωσις, ή γραφή και ή αριθμητική, αλλά σύν τφ χρόνω
ειχον είσαχθή δλα τά εγκύκλια μαθήματα, ώς κατωτέρω.
ΚΕΦ 36.- Η ΠΑ ΙΔΕΙΑ ΕΝ ΘΡΑΚξΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ Ν ΑΛΩΣΙΝ (1453—1650).
Ή έκπαίδευσις τών Έλληνοθρακών κατά τούς δύο πρώτους μετά την
άλωσιν αιώνας (1453—1650) εύρίσκετο εις την κατωτάτην βαθμίδα, διότι
έν μέν τή Κων]πόλει υπήρχε κάποια κίνησις προς μόρφωσιν, συνέχεια ού
τως είπεΐν τής προ τής άλώσεως τάσεως, αλλά και ή τοιαύτη τάσις διεσώζετο εις τάς οικονομικούς εύπορωτέρας οικογένειας, τίδν οποίων τινές άνήκον εις κλάδους παλαιοτέρων Βυζαντινών οικογενειών, τών οποίων γόνοι τινές διεσώθησαν εκ τού τρομερού εκείνου κατακλυσμού· Και ώς τοιούτοι
άναφέρονται υπό τού Γάλλου Αακροά οΐ Παλαιολόγοι, οΐ Καντακουζηνοί.
οι Άσάναι και οί Ράλλαι. Ύπήρχον και Κομνηνο! και Λασκάρεις, άλλ’ ουτοι ειχον καταφύγει εις την υπό τών Ενετών κατεχομένην Ραγούζαν. Μέ
τον νέον δέ εποικισμόν τής πόλεοος, πού είχε γίνει κατά διαταγήν τού Πορθητού, εις τά διασοοθέντα μέλη τών τεσσάρων Βυζαντινών οικογενειών προσετέθησαν κα! άλλαι επίσημοι οίκογένειαι εξ άλλων μερών τού Ελληνισμού,
Πόντου, Χίου, Λέσβου κ.λ.π. Οί Καντακουζηνοί κα! οί Παλαιολόγοι
κα! μετά την άλωσιν έξηκολούθησαν νά μετέχωσι τών δημοσίων λειτουρ
γιών εν βαθμού, πού έπετρέπετο υπό τών κατακτητών. "Ολαι δέ αί άλλαι οί-
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κογένειαι, πού έ'ποιξαν σπουδαιον ρόλον εις την εθνικήν ζωήν τοΰ ύποδου
λωθέντος Ελληνισμού, άνήκουσιν εις νεοφανείς οικογένειας. Ά λλ’ δμως ή
Κων]πόλις και μετά τήν άλωσιν, τήν λαφυραγωγίαν και τήν καταστροφήν,
με τον νέον εποικισμόν άπέβη πάλιν κα'ι διά τό ύποδουλωθέν έθνος εστία
πλούτου, γραμμάτων καί πολιτισμού τού Νεωτέρου Ελληνισμού. Διότι και
άν σπινθήρες τινες μορφωτικού περιεχομένου είχον άπομείνει, διετέλουν
σκεπασμένοι με παχύ στρώμα στάκτης καί έμειναν έν λανθανούση καταστάσει, έως δτου, εΰρόντες κατάλληλον ευκαιρίαν κα'ι εύφλεκτά τινα φρύγανα,
ήρχισαν νά έκπέμπωσιν ασθενή τινα λάμψιν, ήτις μέ τήν πάροδον των χρό
νων έγίνετο ζωηροτέρα. Ά λλ’ δσον αφορά τήν λοιπήν Θράκην δεν δυνάμέθα νά εύρωμεν άξιόλογόν τι διά τήν έπικρατήσασαν κατάστασιν ώς προς
τό ζήτημα τής έκπαιδεύσεως. Ή παχυλή αμάθεια, πού ειχέν επικρατήσει
κατά τούς τελευταίους προ τής άλώσεως χρόνους, δτε οΰδεμία μέριμνα έλαμβάνετο παρά των τότε αρχόντων, οί όποιοι μόνον περί των ΐδικών των συμ
φερόντων έφρόντιζον, ή ιδία αμάθεια καί άγνοια έξηκολούθησεν, ως ήτο
επόμενον, καί μετά τήν άλωσιν, καί μάλιστα έν μείζονι βαθμφ. Διότι κατά
τον μεσαίωνα εις τινα μοναστήρια έκαλλιεργεΐτο κάποια περιωρισμένη καί
στενή παίδευσις υπό διαφόρων φιλομαθών όπωσούν μοναχών. Έ κεΐ νέοι
τινες προσήρχοντο, διά νά μανθάνωσιν άνάγνωσιν, γραφήν, θρησκευτικά
καί αριθμητικήν. Μετά τήν άλωσιν δμως έσβησε καί ό τελευταίος ούτος
σπινθήρ τής Έλλην. Παιδείας, διότι τά μοναστήρια άλλα μέν, τά καλλίτερα,
μετεβλήθησαν εις Μουσουλμανικούς Τεκέδες, άλλα δε παρημελήθησαν τε
λείως, μή υπαρχόντων μοναχών καί μέσα>ν συντηρήσεως, καί άλλα έκάησαν
ή έκρημνίσθησαν. Καί τό πολύ πολύ ώς μόρφωσις έθεωρεΐτο ή απλή ανά
γνωσες βιβλίων Εκκλησιαστικού περιεχομένου, αλλά καί αυτή περιωρίζετο
μεταξύ τών ιερωμένων μόνον καί τινων λαϊκών συγγενών ή τέκνων τών ιε
ρέων, οΐ οποίοι μέ πολλούς κόπους καί πολλήν δυσκολίαν έμάνθανον νά
διαβάζουν απλώς καί νά ψάλλωσιν εις τον Ναόν κατά τήν λειτουργίαν. Σχο
λεία καί διδάσκαλοι δεν ύπήρχον. Σύστημα εκπαιδευτικόν ούδέν ήτο δυνα
τόν νά ύπάρξη καί μάλιστα εις τήν έξω τής Κων]πόλεως ύπαιθρον Θράκην.
Έθεωρεΐτο αθλος, εάν τις κατώρθωνε νά μάθη άνάγνωσιν, γραφήν καί όλίγην αριθμητικήν παρά ιερέων, οί οποίοι κατ’ ανάγκην έξησκούντο εις τήν
άνάγνωσιν τών Εκκλησιαστικών βιβλίων, χωρίς πολλάκις νά έννοώσι τά
άναγιγνωσκόμενα. "Οποιος εκ τού λαού κατιόρθωνε νά μάθη νά διαβάζη,
έθεωρεΐτο πρόσωπον άνιυτερον μεταξύ τών άλλων. Κατά δέ τάς ημέρας τής
αργίας προσήρχοντο νέοι καί άνδρες, προς τούς οποίους λίαν προθύμως άνε·
λάμβανε νά τούς είσαγάγη κατά τό δοκούν εις τήν άνάγνωσιν κλπ. Πολ'
λοί δέ έκ τούτων μέ τήν έλαχίστην έκείνην μάθησιν, κατέβαλλον τόσην έπιμονήν καί υπομονήν, οόστε σύν τώ χρόνο) άπέβαινον αύτοδίδακιοι, πολυμα'
θεΐς καί έχρησίμευον καί ώς ίεροψάλται εις τούς Ναούς.
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ΚΕΦ. 37. —ΧΑΛΑΡΩΣΙΣ Τ Η Σ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ Σ ΣΥ Ν ΕΙΔΗ ΣΕΩ Σ ΚΑ
ΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ Ν ΛΛΩΣΙΝ ΑΙΩΝΑΣ
(1453-1650).
Μετά την αλωσιν ή αμάθεια και ή άγραμματωσύνη, πού παρετηρούντο
κατά τούς τελευταίους αιώνας τής Βυζαντ. εποχής, ηύξησαν εις βαθμόν
άφάνταστον, τούτο δε συνέβαινεν όχι μόνον είς τον Έλλην. πληθυσμόν τής
υπαίθρου Θράκης, άλλα καί, μεταξύ τού Κλήρου καί μάλιστα τού ανώτερου
ακόμη. Κατά τό χρονικόν διάστημα 1623 (επί Μυυράτ Δ') μέχρι τού 1700
(επί Μουσταφά τού Β') εντός 70 ετών ειχον γίνει πεντήκοντα άλλαξοπατριαρχίαΓ μεταξύ δε των πεντήκοντα τούτων άνωτέρων κληρικών, τών οποίων
ή Πατριαρχεία διήοκει πολλάκις ολίγους μήνας, εύρίσκοντο καί μερικοί, οί
όποιοι ούτε την ονομαστικήν υπογραφήν των ήδΰναντο νά θέσωσιν είς τά
επίσημα έγγραφα καί ύπέγραφον μέ σφραγίδα μεταλλίνην. Ή ακατονόμα
στος καί παχυλή αύτη αμάθεια είχε συντελέσει είς την χαλάρωσιν τού Ε 
θνικού αισθήματος, ούχί μόνον παρά τώ λαφ, αλλά καί μεταξύ τών άνωτέ
ρων κληρικών. 'I I άγνοια τών άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων έγένετο
αφορμή, ώστε καί τά Ε θνικ ά ονόματα, 'Έλλην, Έλληνες, Ελληνισμός,
έλησμονήθησαν καί άντεκατεστάθησαν είς την λαϊκήν γλώσσαν μέ τάς άντιστοίχους λέξεις : Ρωμηός, Ρωμηοί, Ρωμηοσύνη, ή Χριστιανός, Χριστιανοί,
Χριστιανωσύνη. Καί αυτός ό πρώτος μετά την αλωσιν Πατριάρχης Γεννά
διος ό Σχολάριος όχι μόνον φανατικός καί άμείλικτος διώκτης καί κατήγο
ρος έστάθη τού συγχρόνου του Έλληνος καί άναγεννητού Πλήθωνος ή Γ ε
μιστού τού ΙΙελοποννησίου, αλλά καί έκαυχάτο ότι δεν είναι "Ελλην, αλλά
μόνον Χριστιανός ήθελε νά λέγηται. 'Ως βλέπομεν ή θρησκευτικότης
άπερρόφησε τελείως τον ’Εθνισμόν. Τό πνεύμα δέ τούτο επεκράτησε παρά
τφ Θρακικώ Χριστιανικά) κόσμο) μέχρι τού 1800 περίπου, καί άν χωρι
κός τις τής Θράκης ήρωτάτο ποιαν γλώσσαν όμιλεΐ, θά έδιδεν ώς άπάντησιν : «Την Ρωμαϊκήν!». ’Άλλως τε επί Τουρκοκρατίας όλαι αΐ παράγωγοι
λέξεις άπό τού Ελλάς, "Ελλην κλπ., δεν άνεφέροντο, διότι καί έπισήμως
καί άνεπισήμως ώνομαζόμεθα υπό τών Τούρκων: Ρούμ-Μιλλετί. Τάς Ε λ 
ληνικός χόίρας άπό τής Κων]πόλεως καί Θράκης μέχρι τού ’Ισθμού τάς
ώνόμαζον μέ ιδιαίτερον όνομα «Μώρα», δηλ. συκομινέα, διότι κατά σχήιχα
ομοιάζει μέ φύλλον άγριας μωρέας. Ιδιαιτέρως έκάστην χώραν την ώνό
μαζον μέ τό όνομα τής πρωτευούσης τού Νομού, ώς «Έδίρνε Βιλαγετί =
Νομός Άδριανουπόλεως, όπερ ήτο ή Θράκη, Γιάννενα Βιλαγετί = Νομός
Ίωαννίνων, όπερ ήτο ή ’Ηπειρωτική χώρα, Κόσσυφο Βιλαγετί = Νομός
Κοσσυφοπεδίου ή Ούσκιούπ Βιλαγετί, εκ τής πρωτευούσης Σκόπια, όπερ
ήτο ή Βόρειος Μακεδονία, Σελανίκ Βιλαγετί=Νομός Θεσσαλονίκης, καί Μοναστήρ Βιλαγετί = Νομός Μοναστηριού. Ή λέξις Μακεδονία άπηγορεύθη,
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διότι ένεθύμιζε δόξαν και κλέος; τής Έλλην. άρχαιότητος. eH δε λέξις, πού
έσήμαινε την Έ ίλάδα «Γιουνανιστάν και Γιουνανλή—ήτοι "Ελλην» ήλθον
εις τό μέσον μέ τον σχηματισμόν τοΰ νέου ελευθέρου Έλλην. Κράτους κατά
τό 1828. Κα'ι τούτο έγινε από σκοπού προπαγάνδας. Δηλ· οί μεν χωρισθέντες από τού Ό θω μ . Κράτους, είναι Γιουνανληλέρ = "Ελληνες, οΐ οποίοι
αποτελούν άλλον λαόν, διάφορον τού Ρούμ Μιλλετί, πού κατοικεί τάς χιό’
ρας, αϊτινες διετέλουν υπό τήν Ό θω μ. εξουσίαν (’). Τό ότι οί Τούρκοι
έκαλλιέργουν αυτήν τήν ιδέαν, ότι δηλ. άλλοι ήσαν οί "Ελληνες καί άλλοι
οί Ρούμ οί υπό τήν Τουρκίαν διατελούντες, διαφαίνεται έκ τού έξης φαι
δρού γεγονότος : «"Ενας Τούρκος στρατιώτης Ραιδεστηνός εύρέθη κατά τον
Βαλκανικόν πολέμιον εις τήν Μακεδονίαν, εκεί δέ είδε "Ελληνας, Σέρβους
καί Βουλγάρους, κατά τό 1912—1913, πού είσήλθον εις τήν Μακεδονίαν,
μετά τάς νικηφόρους μάχας. ’Απαλλαγείς έκ τού πολεμικού εκείνου κυκεώνος, ειχεν έπιστρέψει σώος καί αβλαβής εις Ραιδεστόν. Επειδή ήτο καί κά
πως πολιτισμένος καί περιγραφικός εις τάς διηγήσεις του, γνώριμος δέ πολ’
λών Ραιδεστηνών, διηγείτο τά όσα είδε καί έπέρασεν, έπιτηδείως έρωτώμε*
νος. Καί διά μέν τούς Βουλγάρους ώμίλει μέ απέχθειαν διά τήν σκληρό
τητα καί άπανθρωπίαν των, διότι, ώς έλεγεν, κατέσφαζον τούς Τούρκικους
πληθυσμούς, μή φειδόμενοι ούτε γυναικών, ούτε παίδων καί έκαιον τά
Τουρκικά χωρία. Διά τούς Σέρβους, ότι συνελάμβανον καί ήχμαλώτιζον μό
νον τούς άνδρας, δέν έκακοποίουν όμως τά γυναικόπαιδα, ούτε έκαιον τά
χωρία. Διά τούς "Ελληνας έπλεξεν εγκώμιον, λέγων : «Εύγενεΐς εχθροί,
πολεμούν ώς άνδρες, φέρονται ώς άνδρες καί μετά τήν μάχην και
προς τούς αίχμαλοότους καί προς τούς πληγωμένους εχθρούς των, τούς
οποίους περιποιούνται ώς ίδικούς των, ενώ οί Βούλγαροι καί οί Σέρ·
βοι έθανάτωνον τούς αιχμαλώτους». Καί στο τέλος εξέφραζε τήν έκπληξίν του λέγων Τουρκιστί : «Αυτός ό "Ελλην είναι απαράλλακτα Ρωμηός,
καθαρός Ρωμηός ομοιάζει, όπως σείς εισΟε, καί ή γλώσσα του ομοιάζει
τήν ίδικήν σας». Καί ήμεΐς έξεφράσαμεν τον θαυμασμόν μας διά τήν σπου·
δαίαν άνακάλυ-ψίν του, ή οποία βέβαια δι’ αυτόν ήτο νέα, διότι κατά τούς
όμοιους του άλλοι ήσαν οί "Ελληνες καί άλλοι οί Ρούμ ! Δέν είναι επομέ
νως άπορον διατί οί Έλληνοθράκες είχον ξεχάσει τάς λέξεις, πού άνεφέροντο
εις τήν καταγωγήν των.(I)

(I) Ή λέξις Γιουνάν είναι ή Περσική Γιάηυν, Γιαουνά, δηλ. ’Ίων, πληΰυντ.
Τωνες, διότι οί Πέρσαι ώ; πρώτους "Ελληνας, πού έγνιόρισαν, ήσαν οί "Ιωνες τής
Μικράς ’Ασίας, τούς όποιους υπέταξαν μέν, άλλ’ έξ αιτίας τούτων περιεπλάκησαν
εις τούς μεγάλους κατά των ’Ελλήνων πολέμους, οί όποιοι άπέληξαν είς τήν κατα
στροφήν ιού Περσικού Κράτους υπό τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Μέ αυτήν δέ τήν
ονομασίαν Γιάουν ώνόμαζον πάντας τούς λοιπούς "Ελληνας, ώς όμοιους των Ίώνων.
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ΚΕΦ. 38.- Τ Ο ΜΕΓΑ ΑΓΑΘΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΠΟΥ
ΙΊΡΟΕΚΥ ΨΕΝ ΕΚ Τ Η Σ ΤΟ Υ ΡΚ ΙΚ Η Σ ΚΛΤΑΚΤΗΣΕΩΣ.
«Ούδέν κακόν αμιγές καλοΰ»

"Αν το ανωτέρω ρητόν άναφέρηται συχνά εις την ζωήν των ανθρώ
πων, τοΰτο εΰρε πιστήν εφαρμογήν εις τήν εθνικήν ζωήν τοΰ Έλλην. κό
σμου μετά τήν Τουρκικήν κατάκτησιν. Μετά τήν κατάλυσιν τής Λατινοκρα
τίας έν Κων]πόλει υπό Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγου τό 1261 και τήν άνασΰστασιν
τοΰ Βυζαντινού κράτους, οι μετά ταΰτα αΰτοκράτοοες, διάδοχοι τοΰ Μιχαήλ,
ένεκα πολλών έξοοτερικών εχθρών και εσωτερικών διχονοιών, επαναστάσεων
και ατασθαλιών, δεν ήδυνήθησαν νά όλοκληρώσωσι τήν απαλλαγήν δλων
τών Έλλην. χοίρων από τους ποικίλους άρχοντίσκους Φράγκους, Γένουάτας και άλλους. Καί 6 μέν Πόντος είχεν άποτελέσει χωριστόν Έλλην. Κρά
τος, τήν τών Κομνηνών Αυτοκρατορίαν τής Τραπεζοΰντος, ή "Ηπειρος, τό
χωριστόν Έλλην. ΙΙριγκηπάτον τών ’Αγγέλων, καί μόνον ή Θράκη μετά τής
Μακεδονίας, κεντρικής καί νοτίου Θεσσαλίας, καί τινες νήσοι, άπετέλεσαν
τό Βυζαντ. Κράτος τών πρώτων Ιΐαλαιολόγων Ή λοιπή Ελλάς καί ή Π ε
λοπόννησος κατείχετο υπό ποικίλων αρχόντων εκ Δΰσεως· Οι Βενετοί κατεϊχον πολλά παραλιακά φρούρια τής Πελοπόννησου, τάς μεγάλας νήσους
Κρήτην καί Κύπρον καί πολλάς άλλας. Ή πολυαρχία αΰτη επί τών νοτίων
Έλλην. χωρών καί τών πλείστιον νήσων, τοΰ Αιγαίου καί Ίονίου πελάγους, έξασκηθεΐσα επί τέσσαρας περίπου αιώνας υπό Βενετών, Φράγκων
καί διαφόριον άλλεον ξένων Δουκών, Πριγκήπων, Κομητών, 'Ιπποτών κλπ.,
είχε διαιρέσει τον Ελληνισμόν καί ήοχισε να μεταβάλλη τον εθνολογικόν
χαρακτήρα, ήμβλυνε τό φυλετικόν Έλλην. αίσθημα, ήλλαξεν εις πολλά τήν
νοοτροπίαν τών κατά τόπους Ελλήνων, έκαλλιέργησε διά τοΰ πολυπληθοΰς
καί φανατικοΰ ΙΙαπικοΰ Κλήρου τήν μεταστροφήν τοΰ Έλλην. κόσμου τών
χωρών εκείνων προς τον Παπισμόν καί τήν αδιαφορίαν προς τήν ’Ορθοδο
ξίαν. ΔΓ όλης δε αυτής τής προσπάθειας ένεφανίσθη εις τό μέσον ό έως
τώρα σωζόμενος Φραγκολεβαντινισμός, ήτοι "Ελληνες έκκαθολικισθέντες καί
άναμιχθέντες μετά τών Δυτικών γενών, μέχρι σημείου, ώστε νά εξαλειφθή
παρ’ αΰτοΐς ή έννοια τής φυλετικής καταγωγής ένεκα τής πανσπερμίας καί
νά μείνη μόνον τό Καθολικόν θρησκευτικόν συναίσθημα με τήν άφοσίωσιν
εις τον Πάπαν. Επομένως, εάν εξηκολοΰθει εις τάς Έλλην. χώρας ή τοιαΰτη πολυαρχία έως σήμερον, θά προέκυπτεν εθνότης τις ήλλοιωμένη, δλτος
διάφορος τοΰ γνησίου Έλληνισμοΰ εις τάς χοόρας έκείνας. Διά τοΰτο τό
μόνον αγαθόν διά τον Έλληνισιιόν, που προσέφερεν ή Ό θω μ. κατάκτησις,
ήτο ή άποκάθαρσις δλων τών Έλλην. χωρών καί νήσων από τών Καθολι
κών αρχόντων τών χρόνων εκείνων. 'Ο Ό θω μ. κολοσσός, ως όδοστρωτήρ,
διά πολλών πολέμων καί μεγάλων θυσιών κατώρθωσε νά έκδιώξη καί νά κα·
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ταλΰση τάς ποικίλας έκείνας κυριαρχίας Βενετών, Φράγκεον, Ίωαννιτών,
'Ιπποτών και εν γένει πάσαν επιρροήν τοΰ Καθολικισμού και νά ενώση υπό
τό ισχυρόν σκήπτρον του άπάσσς τοΰ ’Αρχαίου και Μεσαιωνικού Έλληνι*
σμοΰ τάς χώρας. Και έπλήρωσεν ακριβά προς τον Όθωμανισμόν τό τοιοΰτον τίμημα τής ένώσεώς του υπό μίαν πολιτικήν κυριαρχίαν, τήν ’Οθωμα
νικήν, και υπό μίαν θρησκευτικήν ποιμαντορίαν υπό τοΰ Οίκουμενικοΰ
Πατριαρχείου Κων]πόλεως, διότι άπεδεκατίσθη δεινώς επι αιώνας 6 Έλλην.
πληθυσμός διά τοΰ παιδομαζώματος και διά τών διαφόρων μεθόδων τοΰ
έξισλαμισμοΰ και μόνον συντρίμματα Έλληνισμοΰ, ώς οάσεις τινές εν μέσψ
απεραντοσύνης Όθωμανισμοΰ παρέμειναν. "Ο,τι δμως διεσώθη και έπέπλεύσε, διετηρήθη ώς γνησίως Ελληνικόν καί ’Ορθόδοξον, καί τά από Κων]·
πόλεως έξαπλοΰμενα άλλοτε νήματα, που συνέδεον αυτήν με τάς νοτίους
Έλλην. χοόρας, άτινα ειχον κοπή υπό τής Λατινοκρατίας, άνασυνεδέθησαν
πάλιν με αυτήν, πολιτικώς μέν μέ τον Σουλτάνον, θρησκευτικώς δέ με τον
’Ορθόδοξον Πατριάρχην.
ΚΕΦ. 39.—Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣζ> ΣΚΟΠΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΥΦΑΛΩΝ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Κ Ο Ν ΤΑ ΡΙΙΣ, ΙΙΑ Τ ΡΙΛ ΡΧ Α Ι ΚΩΝ]ΠΟΛΕΩΣ.
"Οτε κατά τους άνα) χρόνους, ή Δυτική Ευρώπη συνεταράσσετο ένεκα
θρησκευτικών διενέξεων διά τής έμφανίσεως τοΰ Λουθήρου έν Γερμανίρ
καί τοΰ Καλβίνου καί Ίβιγγλίου έν Ελβετία, πολλαί δέ μάζαι λαϊκαί άπεστάτησαν από τον Παπισμόν καί άπετέλεσαν τρίτον κλάδον τοΰ Χριστιανι
σμοί), τους κληθέντας Διαμαρτυρομένους (Προτεστάντας), ΰπέστη καί ή
Ό ρθόδ. ’Εκκλησία τής Κων]πόλεως μέγαν κλονισμόν καί βάσανα διαφόρων
Πατριαρχών τοΰ Οίχουμ. Θρόνου Τά Καθολικά Κράτη, Γαλλία, Βενετία,
Αυστρία καί άλλα άφ* ενός, τά Προτεσταντικά καί άφ’ ετέρου, 'Ολλανδία,
Σκανδιναβία καί Γερμανία, ειχον πολιτικός καί εμπορικός σχέσεις μέ τήν
Τουρκίαν καί άντεπροσωπεΰοντο έν Κων]πόλει υπό Πρεσβευτών καί διπλω'
ματικών αποστολών. Καί οί μέν Καθολικοί μέ τους ένδημοΰντας Ίησουΐτας
κατερραδιοΰργουν τους ΓΙατριάρχας τών ’Ορθοδόξων οσάκις έματαίωνον
τάς προσηλυτιστικός ένεργείας των, οί δέ ΙΙροτεστάνται, Πρέσβεις καί Πρό
ξενοι, προσεπάθουν, άφ’ ενός μέν νά πολεμώσι τάς προσπάθειας τών ’Ιη 
σουιτών, άφ’ ετέρου δέ νά έλκυσωσι τό Πατριαρχεΐον νά δεχθή ή νά συμ*
βιβασθή μέ τό νέον δόγμα των, εις άντίρροπον τοΰ ΙΙαπισμοΰ. Οί κατά
τους χαλεπούς εκείνους καιρούς πατριαρχεΰοντες, επιτηδείους πολιτευόμενοΐι
έδείκνυον φαινομενικώς τάσεις πότε προς τον ένα, πότε προς τον άλλον,
άλλ’ ουδέποτε έπρόδωσαν τά θέσμια τής ’Ορθοδοξίας προς έξοικονόμη·
σιν τών κακών περιστάσεων καί άπέβαινον στόχος τών ’Ιησουιτών,
καί τών Π ιοτεσταντών. Κύριλλος ό Λούκαρις ήτο Κρής, άνήρ πολυμα
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θής και ΐκανώτατος. Τό 1612, επί Ά χμέτ τού Α', υπήρξε τοποτηρητής του
Οΐκουμ· Θρόνου και κατεπολέμησε τούς Παπικούς. Κατά Νοέμβριον δε τού
1620. επί Σουλτάνου Όσμάν τού Β', άνηγορεΰθη ΟΙκουμ. Πατριάρχης, δτε
μετεχειρίσθη τούς Διαμαρτυρομένους, διά νά εξουδετερώση τάς ένεργείας
των ’Ιησουιτών. ’Έ πειτα συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν τής Ρωσ. Εκκλη
σίας ώς ’Ορθοδόξου, διά νά παρουσιάξη άντίρροπον κατά των Παπικών
καί Προτεσταντών. "Ιδρυσε τυπογραφεΐον προς έκδοσιν Έλλην. βιβλίων
καί ώργάνωσεν Έλλην. σχολεία προς εκπαίδευσιν τού υποδούλου έθνους,
άλλ* οι Ίησουΐται, διά νά ματαιώσουν τό εργον του, κατηγόρησαν, αυτόν
προς τήν Υψηλήν Πύλην δτι παρεσκεύαζεν επανάστασιν τού Έλλ. ’Έθνους
κατά τού Συυλτάνου καί έπέτυχον τήν καθαίρεσίν του, τό 1623, επί Μουράτ τού Δ'. Μετά τινας δμως μήνας ή Πύλη πεισθείσα περί τής άθωότητός του έστερξεν εις τήν επαναφοράν του εις τον Πατρ. Θρόνον, κατά ’Ο 
κτώβριον τού 1623, επατριάρχευσε δέ μέχρι τού 1630. ’Επειδή διά τού τυ
πογραφείου έξετύπωσε πολλάς εγκυκλίους προς τούς ’Ορθοδόξους καί συγ
γράμματα άντιπαπικά, οι Ίησουΐται κατηγόρησαν αυτόν προς τήν Πύλην,
δτι εκδίδει βιβλία εναντίον τής Μουσουλμ. θρησκείας, δτι τό τυπογραφεΐον
είναι καί χυτήριον όπλων καί δτι διά προκηρύξεων τού Πατριάρχου εγινεν
ή εξέγερσις τών Κοζάκων (Ρώσσων) κατά τής Τουρκίας. Διά τών ψευδών
καταγγελιών, ήρέθισαν τύν φανατισμόν τών Γενητσάρων, οί όποιοι, είσορμήσαντες εις τό Πατριαρχεΐον κατέστρεψαν τό τυπογραφεΐον. Κατά δέ τό
1635, οΐ Ίησουΐται δωροδόκησαντες τούς Τούρκους καθήρεσαν πάλιν τον
Λούκαριν, ύποστηρίζοντες διά τον Πατριαρχ. Θρόνον ’Αθανάσιον τον Γ ',
τον καλούμενον Πατελλάριον, φιλόσοφον, φιλόλογον, ποιητήν καί δεινόν ίε
ροκήρυκα, ώς φιλικώς διακείμενον προς τούς Καθολικούς, καθ’ ΰν χρόνον
οΐ περί τον Λούκαριν κληρικοί ύπεστηρίέοντο υπό τών Προτεσταντών· Καί
εξωρίσθη μέν ό Λούκαρις διά πλοίου προς τό Αιγαΐον μέ σκοπόν νά παραδοθή εις κουρσάρους Ιταλούς (πειρατάς), διά νά τον μεταφέρουν εις τήν
Ιταλίαν καί νά τον παραδώσουν εις τήν Ίεράν Έξέτασιν προς θανάτωσιν,
άλλ’ ό Πρέσβυς τής Προτεστ. Όλλανδίας, πληροφορηθείς από μυστικούς
πράκτορας τής Πρεσβείας του τύν σκοπόν τών Ιησουιτών, εδωροδόκησε τό
πλήρωμα τού Τουρκ. πλοίου καί τον ώδήγησεν εις τήν Χίον, όπου τον άπεβίβασεν. Ό ’Αθανάσιος ό Γ ' επατριάρχευσε μέν, αλλά μετά 40 ημέρας καθηρέθη υπό τών οπαδών τού Λουκάρεως καί κατέφυγεν εις τήν ’Αγκώνα
τής Ιταλίας. Έ κεΐθεν έγραψε προς τον Πάπαν καί παρεκάλει αυτόν νά τού
έπιτρέψη νά φέρη τον τίτλον τού Πατριάρχου Κων]πόλεως, άμα ώς φθάση
εις τήν Ρώμην. Ό Πάπας άπήντησε προς αυτόν δτι δχι μόνον τον τίτλον
θά έχχ), αλλά καί Καρδινάλιον θά τον διορίση, αρκεί νά άπαρνηθή τήν ’Ορ
θοδοξίαν καί νά ύπογράψη τύν όρον τής Λατιν. Πίστεως, Ενώπιον σκλη
ρού διλήμματος εύρεθείς ό ’Αθανάσιος ΙΙατελλάριος, δεν έδίστασε νά άπορ-
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ρίψη τάς προτάσεις του Πάπα, καίτοι έχαρακτηρίζετο ως Λατινόφρων μέχρις εκείνης τής στιγμής. Έγκατέλειψε τότε την ’Ιταλίαν και έφυγεν άνε·
πιστρεπτεΐ εις την Όρθόδ. Μολδοβλαχίαν. Έ ν συνεχείς άνήλθεν εις τόν Θρό
νον Κύριλλος ό Λούκαρις, άλλα μετ’ ολίγον καιρόν διά των ενεργειών των
’Ιησουιτών ο ’Αθανάσιος κατήλθεν είς Κων]πολιν και επατριάρχευσε, καθαιρεθέντος του Λουκάρεως. Έ ν τω μεταξύ κατηγορηθεις επί Λατινισμώ,
καθηρέθη και έξωρίσθη εις Ρώμην, όπου παρέμεινεν επί έτη, άλλα διετή ρήσε τό Όρθόδ. δόγμα, άνήλθε δε πάλιν ό Λούκαρις εις τόν Πατρ. Θρό
νον, κατά Μάρτιον τού 1637. Ά λλ’ οί Ίησουΐται, εύρόντες ό'ργανον κατάλ
ληλον τόν Κύριλλον Κονταρήν, λατινίζοντα ’Επίσκοπον, έπανέλαβον τάς ρα
διουργίας κατά τού Λουκάρεως καί τόν κατηγόρησαν προς τόν ΜέγανΒεζύρην Μπαϊράμ πασάν, ότι παρασκευάζει έπανάστασιν τών Ελλήνων με την
βοήθειαν τών Κοζάκων. Ταύτα έγίνοντο έν απουσία: τού Σουλτάνου Μουράτ τού Δ', όστις εύρίσκετο είς εκστρατείαν κατά τής Περσίας καί ό Μπαϊράμ Πασάς καθήρεσε τόν Λοΰκαριν καί τόν περιώρισεν εις φρούριον τού
Βοσπόρου τό 1638. Έκεΐθεν τόν ήρπασαν οί Γενήτσάροι καί τόν έπνιξαν
είς τόν Βόσπορον. 'Αλιεΐς δέ Χριστιανοί εύρόντες τό πτώμα του, τό έφε
ραν είς την ξηράν καί τό έθαψαν, άλλ’ οί εχθροί του τό έξέθαψαν πάλιν
καί τό έρριψαν είς την θάλασσαν. Καί άνήλθε τότε είς τόν Θρόνον ό Κύ
ριλλος Κονταρής, άλλά δι’ ολίγον καιρόν, διότι τόν διεδέχθη δ Ραφαήλ Β'
τό 1637, άνήρ συνετός, όστις διώκησε μέν καλώς, άλλ’ έξεβλήθη υπό τής
Πύλης διά τής βίας (’). Κατά τό 1651 επί Μεχμέτ τού Δ' με την συνδρο
μήν τών Παπικών έπανήλθεν εις τόν Πατρ. Θρόνον πάλιν ο ’Αθανάσιος
Πατελλάριος, τό τρίτον, άλλά άποκηρυχθείς καί μή άναγνωρισθείς υπό τού
λοιπού κλήρου, παρητήθη μετά 15 ημέρας καί δεν άνεφάνη πλέον επί τής
σκηνής.
Κατά ’Ιούλιον τού 1656 άνηγορεύθη Πατριάρχης ΠαρΟένιος δ Γ ', άλλά
καί ούτος μετά δεκάμηνον πατριαρχίαν καθηρέθη υπό τής Πύλης καί άπηγχονίσθη τό Λαζαροσάββατον τού 1657, διότι οί Καθολικοί τόν κατηγόρη
σαν ότι συνεννοείτο μέ τούς ηγεμόνας τής Βλαχίας προς έπανάστασιν (1
2).
(1) Έ πί τής Πατριορχείας αυτού έξεδιώχθη τό Πατριαρχεΐον έκ τού Ναού
τής Παμμακάριστου, μετ >βληθέντος ε’ς Τζαμίον, καί ιιετεφέρθη είς τόν Ναόν τοΰ
‘Λγ. Γεωργίου έν Φαναρίφ.
(2) Τό κεφάλαιον τοϋτο έτέθη, διά τα άντιληφθή ό αναγνώστης όπύσας καί
οποίας πλεκτάνας καί κινδύνους ήσαν ήναγκασμένοι οί Πατριάρχαι τής εποχής εκεί
νης νά αντιμετωπίζουν κατά τών ραδιουργιών τού Καθολικισμού, ώς επί τό πλεΐστον, οπότε πολλοί ανώτατοι θρησκευτικοί αρχηγοί έθυσίασαν τί,ν ζωήν των, ούδείς όμως έξ αυτών άπηρνήθη τά δόγματα τής 'Ορθοδοξίας. Ό Παπισμός, αφού εΐχεν υποσκάψει τά θεμέλια τού 'Ορθοδόξου Βυζαντ. Κράτους, καί μετά τήν πτώσιν
του έξηκολούθησε τό υπονομευτικόν έργον του πρός υποταγήν τής 'Ορθοδοξίας,
χωρίς βεβαίως νά επιτυχή.
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ΚΕΦ. 40.— Η ΜΕΓΑΛΗ Ε Π ΙΡ Ρ Ο Η ΤΟΥ Π Α ΤΡΙΑ ΡΧ ΕΙΟ Υ Ε Π Ι ΤΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ Ε ΙΣ ΑΥΤΟ ΜΟΜ
ΦΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜ
ΦΕΡΟΝΤΩΝ.
Οι κατά τούς αξιοθρήνητους τούτους καιρούς ποιμάναντες την υπό
δουλον Ό ρθόδ. ’Εκκλησίαν, δσον και άν εξηυτελίσθησαν καί εθανατούντο
υπό της Τουρκ. Κυβερνήσεως, ώς οΐ έσχατοι των κακούργων, δσον
και άν τά αρχικά προνόμια παρεβιάσθησαν και ήθετήθησαν υπό των
Τούρκων, συνεπεία ραδιουργιών, τό Πατριαρχεϊον ήσκει μεγίστην επιρ
ροήν έφ’ δλου τού Χριστιαν. κόσμου. Ό Πατριάρχης τής Κων]πόλεως
διετέλει πάντοτε ό εκκλησιαστικός καί εν μέρει ο πολιτικός αρχών των πολ
λών εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων Χριστιανών, δχι μόνον τών Ελλήνων, αλλά
και τ<ών Βουλγάρων, Σέρβων, ’Αλβανών, Βλάχων και ’Αρμενίων. Αυτός
διώριζεν αμέσως μέν τούς ανώτερους εκκλησιαστικούς λειτουργούς, εμμέσως
δέ διά τών άνωτέρων Μητροπολιτών ή ’Επισκόπων τούς κατωτέρους μέχρι
τών εφημερίων τής έσχάτης κωμοπόλεως και τοΰ χωρίου. Είχε την άνωτάτην έποπτείαν τής διαχειρίσεως των εκκλησιαστικών κα'ι μοναστηριακών
κτημάτων, και ήτο ό ανώτατος δικαστής τών διαφορών περί γάμων καί εν
γένει τών δικών, δσας οι Χριστιανοί δεν καθυπέβαλλον εις τό Όσμανικόν
δικαστηρίου, αλλά εις τον θρησκευτικόν άρχοντα. Μίτο επίσης καί ό υπέρ
τατος αντιπρόσωπος καί εγγυητής τών Χριστιανών προς τήν Υψηλήν Π ύ 
λην, ή οποία διά τούτο ακριβώς κατά τό πλεϊστον συνετέλει ε’ις δ,τι ούτος
ένόμιζε κατάλληλον νά ένισχύση καί νά συντηρήση τήν προς τό Όσμανικόν
Κράτος πίστιν καί ύπακοήν τών Χριστιανών. Είχε λοιπόν πολλούς καί ακα
ταμάχητους τρόπους έπιδράσεως επί τοΰ ποικιλοεθνοΰς αυτού ποιμνίου, ώστε
έκράτει διηνεκούς έμφοβον τόν επί τού Σουλτανικοΰ Θρόνου καθήμενον.
ΚΕΦ. 41.—Η ΑΠΟΔΙΔΟΜ ΕΝΗ ΜΟΜΦΗ ΥΠΟ ΤΟΥ 1ΙΑ Π Λ ΡΡΗ ΓΟ ΓΙΟΥΛΟΥ Π ΡΟ Σ ΤΗΝ Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΪΝ Π ΡΟ Σ ΕΞ ΕΛΑ Η ΝIΣ ΜΟ Ν ΤΩΝ ΑΛΛΟΦΥ
ΛΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.
Εις τόν δον τόμον τής ιστορίας του, ό αοίδιμος Παπαρρηγόπουλος,
πραγματευόμενος τά περί ισχύος τού ανώτερου Έλλην. Κλήρου έν τφ Ό σμανικώ Κράτει, κατά τούς χρόνους μετά τήν άλωσιν, αναφέρει οτι τό Οίκουμ. Πατριαρχείου δυνάμει τών προνομίων καί τής καθολικής ισχύος καί
επιρροής, ήν ήσκει επί τών διαφόρων φυλών, θά ήδύνατο νά ενεργήση
ζωηρότερου διά τήν υπαγωγήν αυτών εις τόν Χριστιανισμόν καί νά άντιταχθή άποτελεσματικώτερον κατά τών διαφόρων εχθρικών προπαγανδών.
Ταύτα άνεπτύξαμεν εις προηγ. κεφάλαια καί συμφωνούμεν εν πολλοΐς προς
τάς γνώμας τού μεγάλου τούτου ιστορικού.
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ΚΕΦ. 42.—Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ Ε Π Ι Π Ρ Ο Η Γ . ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
Διά του παρόντος κεφαλαίου δεν θά ύπεραμυνθώ του Έλλην. Κλήρου
ανώτερου και κατωτέρου, διότι παρέλειψεν ή ήμέλησεν, ώς λέγει ό Παπαρρηγόπουλος, να εξελληνίση τά αλλόγλωσσα καί αλλογενή Χριστ. έθνη, Βουλ
γάρους, Σέρβους, Αλβανούς, Βλάχους καί Αρμενίους, κατά τούς 4 αιώνας
μετά τήν αλωσιν, οιτινες διετέλουν υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν τού
Έλλην. Πατριαρχείου Κων]πόλεως. Θά προσπαθήσω δμως νά αποδώσω τό
δίκαιον, νά ψέξω τά ψεκτά, αλλά καί νά επαινέσω τά αξιέπαινα. Έ άν θελήσωμεν νά έρευνήσωμεν τά αίτια, διά τά όποια οΐ ανωτέρω λαοί, δεν κα
τωρθώθη νά έξελληνισθώσιν, ώστε ή Βαλκαν. Χερσόνησος, πού ελέγετο
Ελληνική, νά άποτελέση ένα συμπαγές Έλλην. σώμα από τού Δουνάβεως
μέχρι τού Ταινάρου, πρέπει νά ανατρέξωμεν εις πολύ άπωτέρους χρόνους
καί νά πληρώσωμεν ολοκλήρους τόμους, διά νά βεβαιωθή πότε καί πώς
έπραξεν ή Μεγ. Εκκλησία τό καθήκον της προς τον Ελληνισμόν, καί πότε
καί διατί παρημέλησε τούτο προς βλάβην του. "Ενας λαός αλλόγλωσσος καί
αλλογενής διά νά άφομοιωθή πλήρως προς έ'να άλλον καί νά λησμονύση τήν
μητρικήν γλώσσαν καί τήν καταγωγήν του, νά άπορροφηθή δε υπό ετέρου,
είναι ανάγκη νά συντρέξουν πολλοί παράγοντες. Καί πρώτον άν άποβλέψωμεν εις τον εξελληνισμόν των αρχαίων Θρακών καί τών Μικρασιατικών
λαών καί άν έξετάσωμεν εν συντόμφ τά μέσα, μέ τά όποια εΐχε γίνει ό εξελληνισμός τούτων, θά άντιληφθώμεν δτι οΐ παράγοντες, πού ειχον συν·
τελέσει εΐς τήν τελείαν άφομοίωσιν, ήσαν δλως διάφοροι από εκείνους
έναντι τών Βαλκαν. λαών τού Μεσαίωνος. α') Οΐ Θράκες καί οΐ Μι.
κρασιάται τής άρχαιότητος ήσαν έθνη συγγενή προς τούς αρχαίους "Ελ
ληνας, ώς κλάδοι τού ΐδίου Πελασγικού δένδρου, έχοντες τάς ιδίας θεό
τητας. β') 'Η Θράκη καί ή Μ. ’Ασία είναι δύο μεγάλαι χερσόνησο!
μέ εκτεταμένα παράλια τών τριών πλευρών των. Ό Ελληνισμός, μή
νομίσωμεν, δτι είχε θέσει ώς πρόγραμμα τον εξελληνισμόν τών δύο μεγά
λων τμημάτων τού τότε γνωστού κόσμου, αφού δέν άπετέλει ένιαίαν πολι
τικήν μονάδα, άλλ’ ήτο διηρημένος πολιτικώς εΐς διαφόρους άπο/ρώσεις)
μόνον δέ χάριν εμπορίου καί εύρέσεως ζωτικού χώρου είχε καλύψει τά πα
ράλια τών χωρών τούτων μέ αμέτρητα Ελληνικά πολίσματα (αποικίας) προς
εκμετάλλευσιν- Οΐ αύτόχθονες Θράκες καί Μικρασιάται, πλήν τής συγγένειας
τής θρησκείας καί τών γλωσσικών Ιδιωμάτων, διεΐδον τον άνώτερον πολι
τισμόν τών Ελλήνων άποίκων καί είχον εννοήσει, δτι πολύ θά ωφελούντο
από τήν προσέγγισίν των προς αυτούς. Καί αντί οΐ "Ελληνες νά άγωνισθώσ!
διά τον εξελληνισμόν, οΐ Θράκες καί οΐ Μικρασιάται ήγωνίσθησαν επί αιώνας
διά νά έξελληνισθώσίν. Ε πειδή δέ γραπτά σημεία τών γλωσσικών ιδίωμά-
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των παρέλαβον τα Ελληνικά του γραπτού λόγου. Τούτο άπετέλεσε μέγιστον
βήμα προς τον έξελληνισμόν, όστις ύπήρξεν όλως άβίαστος, αυτόματος κα'ι
ειρηνικό:. Μία γλώσσα, όταν μόνον όμιλείται, λησμονεϊται εύκολα μέ την
πάροδον τοϋ χρόνου, άν ΰπάρχη άλλη γλώσσα άνταγωνίστρια προφορική
και γραφόμενη· Κα'ι διά τούτο από τά γλωσσικά ιδιώματα τών αρχαίων
Θρακών, Ιλλυριών, Λυδών, Φρυγών, Καρών, Παφλαγόνων, Καππαδοκών,
Πισιδών, Κιλίκων κλπ., δεν διεσώθη τίποτε, εκτός ελάχιστων ριζών λέ
ξεων, ονομάτων ή τοπονυμιών. Τά πάντα έξέλιπον κα'ι οΐ λαοί έξοικειώθησαν τόσον προς τον Ελληνισμόν διό πυκνών επιγαμιών, ώστε οί
μεν Θράκες από τό 700 π X. μέχρι τής υποταγής των εις τούς Ρω 
μαίους, 46 μ.Χ., άπετέλεσαν εθνότητα μέ τούς λοιπούς "Ελληνας, άνευ
διακρίσεως. Οι Μικρασιατικοί λαοί καίτοι έζων επί αιώνας υπό την Περ
σικήν εξουσίαν, είχον τά βλέμματα εστραμμένα προς τούς "Ελληνας, τούς
κατοικοϋντας τά παράλιά των. Μέ αυτούς συνηλλάσσοντο καί έξεπαιδευοντο,
αυτών τής ζωής τον τρόπον έμιμούντο. Διά τούτο μόλις ή Έλλην. στρατιά
τού Μ. ’Αλεξάνδρου, διά τής έν Γρανικώ μάχης, έσάρωσε τήν Περσ. κυριαρ
χίαν, ως διά μαγείας οί άπελευθερωθέντες λαοί, άφωμοιώθησαν προς τούς
έλευθερωτάς καί εντός όλιγίστου χρόνου, ή μόνη έπικρατήσασα γλώσσα καί
συνείδησις ήτο ή Ελληνική· Δέν συνέβη όμως τό ’ίδιον μέ τούς Αιγυπτίους,
Σύρους, Βαβυλωνίους, ΓΙέρσαςκλπ., επί τών οποίων είχε κυριαρχήσει 6 Μ.
’Αλέξανδρος καί έπειτα οί διάδοχοί του Έλληνομακεδόνες βασιλείς τών
Πτολεμαίων έν Αίγύπτω καί τών Σελευκιδών έν Ά σίφ. Οί λαοί τών χωρών
τούτων έδέχθησαν μέν τήν Ελληνικήν ώς έπίσημον γλώσσαν, διετήρησαν
όμως καί τά έγχτορια γλωσσικά ιδιώματα εις τάς μεταξύ των σχέσεις. Ε π ο 
μένως δέν έκοψαν τό νήμα τό συνδέον αυτούς μέ τήν ιστορίαν τού παρελ
θόντος, διότι είχον γραπτά μνημεία τού έθνικού καί πολιτικού ττον βίου
καί άλλας θεότητας. Διά τούτο, ότε ό Ελληνισμός άπέβη ανίκανος νά
διατηρή τήν έπ’ αυτών κυριαρχίαν, άπεσχίσθησαν αυτού καί συνετάχθησαν μέ τούς νέους κατακτητάς των, τούς ’Άραβας, οΐτινες διά τής βίας έπέβαλον τή ν ’Αραβικήν γλώσσαν παρεμφερή προς τά γλωσσικά των ιδιώματα,
μαζί δέ καί τον Μωαμεθανισμόν, τού οποίου ιερά γλώσσα ήτο ή ’Αραβική.
Έ κ τούτου εξάγεται ότι ή γλώσσα τής θρησκείας κατέχει τήν σπουδαιοτέραν θέσιν εις τήν ζωήν εκάστου λαού.
ΚΕΦ. 43.— Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ.
’Εκ τών Βαλκανικών λαών άς έχωμεν ύπ’ όψιν τούς δύο ίσχυροτέρους
τής Βαλκανικής τού Μεσαιώνος, τούς "Ελληνας καί τούς Βουλγάρους, τούς
οποίους θά έπρεπε, κατά τον ΙΙαπαρρηγόπουλον, νά έξελληνίσωμεν κατά
τούς χρόνους τής δουλείας ύπό τούς Τούρκους. Διά νά κάμωμεν τούς Βουλ
γάρους νά λησμονήσουν τήν μητρικήν των γλώσσαν καί τήν καταγωγήν των
«Θρακικά»
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καί νά τούς άφομοιώσωμεν εντελώς ώστε να σκέπτωνται καί νά ένεργώσιν
ώς "Ελληνες εν τε τω πολιτικά», τω κοινωνικοί χ.λ.π. έπιπέδω της ζωής·
έπρεπε νά συντρέξουν τά εξής περιστατικά : 1ον) Εις κάθε τμήμα τής γής»
πού κατώκησε καώ άρχάς 6 λαός ούτο:, μεταξύ Λουνάβεως καί Αί'μου με
την ανοχήν των προγόνων μας Βυζαντινών, έπεβάλλετο νά άποτελώμεν
σχετικήν πλειοψηφίαν απέναντι τον, διότι τό πολύ πλήθος συγχωνεύει τό
δλιγώτερον. Ά λλ’ ό κυριώτερος αυτός όρος δεν ύπήρξεν, δεδομένου δτι, οί.
κατοικούντες τήν χώραν ταύτην έξελληνισθέντες Θράκες καί λοιποί "Ελλη
νες αύτόχθονες, ειχον εκλείψει από τάς σφαγάς καί αιχμαλωσίας τών Βισιγότθων, Ώστρογότθων, θύννων, Σλάβων καί *Αβαρών εις τοιοΰτον βαθ
μόν, ώστε ή χώρα είχε μείνει μία στεππώδης έρημος. Διά τον λόγον αυτόν
καί ή Βυζαντινή αυλή επί τού Αύτοκράτορος Κων]τίνου του Πωγωνάτου
άφήκεν αυτούς νά έγκατασταθώσι καί νά καλλιεργώσι τήν γήν μέ τήν ελ
πίδα τού έκχριστιανισμοϋ καί τοϋ βαθμιαίου έξελληνισμοΰ. 2ον) Ε πειδή τό
Βυζαντινόν Κράτος, δπερ άπετέλει εν συνονθύλευμα διαφόρων φυλών κατά
τό μάλλον εξελληνισμένων, αλλά θρησκευτικούς συνδεομένων διά τοϋ ’Ορθο
δόξου δόγματος, δεν άπεμακρύνετο τοϋ θεοκρατικού πνεύματος. Έ κ τούτου
βραδύτερον κατώρθωσε δι’ ιεραποστόλων νά έκχριστιανίση τον λαόν τούτον,
αλλά συνάμα διέπραξε τό άσυγγνωστον σφάλμα, νά επιτρέψη εις τούς ιερα
ποστόλους Μεθόδιον καί Κύριλλον νά επινοήσουν νέον άλφάβητον τόΣλαβωνικόν καί νά μεταφράσουν τήν 'Αγ.· Γραορήν εις τήν Σλαβοονικήν γλώσσαν.
’Αντί δηλ. νά επιβάλλουν τήν λατρείαν εις τήν Ελληνικήν, πράγμα πού θά
έβοήθει κατά μέγα μέρος εις τήν παραδοχήν τής Έλλην. γλοόσσης καί επο
μένως εις τον εξελληνισμόν, άπ’ εναντίας ή ανοχή τής 'Αγ. Γραφής καί ή
τέλεσις τής λατρείας εις τήν Σλαβοονικήν, συνετέλεσαν εις τύν έκσλαβισμόν,
ένοο τότε ακόμη δεν ήσαν Σλάβοι, αλλά μάλλον Ούννοβούλγαροι, όπως τούς
άποκαλεΐ ό Ρώσσος συγγραορεύς Δουρναβώ. 3ον) Ό λαός ούτος κατόπιν
εισβολών καί καταστροφών, πού επροξένησεν ε?ς τήν Θράκην καί Μακεδο
νίαν, ύπετάγη όριστικώς υπό τών Βυζαντ. Αύτοκρατόρων τής Μακεδον. δυ
ναστείας περί τό 1000 μ.Χ καί άπετέλεσεν έν τμήμα τής Βυζαντ. Αυτοκρα
τορίας μέχρι τής Φραγκοκρατίας (1204)· Τότε ακριβώς ήτο ή κατάλληλος
εποχή προς εξελληνισμόν τοϋ έθνους μέ τήν συμμετοχήν του εις τά δημόσια
τοϋ Κράτους πράγματα, μέ τήν οποίαν θά προσει?νκύοντο ισχυρότερα αυτού
στοιχεία, ά'τινα θά έπέδρων καί επί τών άλλων ομοφύλων των. ’Αλλά πώς
θά έξηλείφετο ή Σλαβωνική γλώσσα, ή οποία είχε καταντήσει δΓ αυτούς
γλώσσα θρησκευτική, δπως παρ’ ήμΐν ή γλώσσα τού Ευαγγελίου ; 4ον) Εις
τάς πόλεις διά τών 'Ελλήνων {επαλλήλων τού Βυζαντ. Κράτους, διά τών
δικαστηρίων μέ Ελληνικήν γλώσσαν, μέ τήν έν τω στρατφ κατάταξιν καί
εκγύμνασαν, διά τών εγγράφων αγοραπωλησιών, κυβερνητικών διαταγμάττον
καί ανακοινώσεων προς τον λαόν, διά τής καθιερώσεως τής Έλλην. γλώσσης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. Π Α Ν Ν Α Κ Α Κ Η

67

εις τάς αγοράς και έμποροπανηγύρεις και διά πυκνών επιγαμιών, ήδΰνατο
νά γίνη πρόοδος εις τον εξελληνισμόν. Ά λλ’ ό αγροτικός πληθυσμός, διάνά
έξελληνισθή, έ'πρεπε νά υπάρχουν σχολεία ώστε νά έκπαιδεΰωνται όπωσούν
οί παΐδες και μάλιστα διδασκάλισσαι αΐ όποιαι νά έρχωνται εις διηνεκή επα
φήν μέ τάς οικογένειας και νά μεταδίδωσι την Έλλην. φωνήν. Διά νά
έργασθοΰν όμως διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι, έπρεπε νά υπάρξουν Διδα
σκαλεία, βιβλία και χάρτης άφθονος. Ά λλ’ δλα αυτά ήσαν δΰσκολα κατά
την μεσαιωνικήν εποχήν, διά τοϋτο εις τους αυτοκράτορας οΰτε εγεννήθη
καν ή ιδέα του έξελληνισμού, διότι έθεωρεΐτο και ήτο αδύνατος κα'ι δεν
έξήσκησαν τοιαΰτην πολιτικήν απέναντι των ξενογλώσσων. "Απαξ είχε γίνει
τό εθνικόν δυστύχημα νά κατα?αιφθή ή Κάτω Μοισία υπό ημιάγριου λαού
κα'ι νά όνομασθή Βουλγαρία, έπειτα νά άκολουθήση τό άσυγχώρητον σφάλ
μα νά δοθή εις αυτόν τον λαόν ή Ά γ . Γραφή Σλαβωνιστί καί αί θρησκευ
τικά! τελεταί νά γίνωνται μέ Σλάβων, γλώσσαν, πάσα απόπειρα προς εξελ.
ληνισμόν ήτο καταδικασμένη νά άποτΰχη. "Εν μόνον ύπελείπετο μέσον, τό
όποιον έφήρμοσαν οί Μουσουλμάνοι ’Άραβες, διά νά επιβάλλουν καί Μου
σουλμανισμόν καί Ά ραβ. γλώσσαν εις τήν Αίγυπτον, Συρίαν, Μεσοποτα
μίαν καί αλλαχού. Καί τούτο ήτο τό κό\[>ιμον τών γλωσσών, δι* δσους θά
άπέφευγον νά ομιλούν Ελληνικά, έστω κουτσά, στραβά καί ανάποδα, ώστε
εντός 200 ετών (έξ γενεών) (’), θά έμάνθανον θέλοντας καί μή τήν Ελληνι
κήν, ή έπρεπε νά μεταχειρισθώσιν οί πρόγονοί μας εκείνο, που μετεχειρίσθησαν οί ίδιοι Βούλγαροι τής σήμερον διά νά εκβουλγαρίσωσι ή νά εκδιώ"
ξωσι τον Ελληνισμόν τής βορείου Θράκης (Άνατολ. Ρωμυλίας), δηλ. φό"
νους, εμπρησμούς καί έκτοπισμόν έξω τών ορίων του Κράτους. Διά τούτο
πολλοί μέμφονται τους Βυζαντινούς, πού δεν έμερίμνησαν, έστω καί μέ έκ·
νομα καί τά ως άνω βάρβαρα μέσα νά επιβάλλουν τον εξελληνισμόν ή τήν
έκτόπισιν αυτών εκ τής Βουλγαρίας εις τήν πέραν τοϋ Δουνάβεως χώραν.
Έ άν άποβλέψωμεν εις τήν έξέλιξιν τών σημερινών σχέσεων Ελλήνων καί
Βουλγάρων έχουν δίκαιον οί έπιρρίπτοντες μομφήν επί τών ισχυρών τότε
Αύτοκρατόρων διά τήν αδιαφορίαν, πού έδειξαν πρύς τά συμφέροντα τού
Έλλην. έθνους. Καί είναι μέν αληθές, δτι ό Αύτοκράτωρ Νικηφόρος ό
Λογοθέτης υπήρξε προορατικός καί ειχεν αποφασίσει τήν έκδίωξιν αυτών
πέραν τού Δουνάβεως, αλλά δυστυχώς Έλληνες αξιωματικοί του κατεπρόδωσαν τά σχέδια καί τον παρέδωκαν ώς θύμα εις τον Κρούμμον, τον θ η 
ριώδη ηγεμόνα τών Βουλγάρων. Οί μετά ταύτα κραταιοί βασιλείς Νικηφό"
ρος Φωκάς, ’Ιωάννης Τσιμισκής καί Βασίλειος ό Β', καίτοι ειχον δλην τήν
δύναμιν νά τούς εκδιώξουν παντάπασιν εκ τής χώρας των μέ βίαια μέσα,
δέν τό έπραξαν διότι τό τοιούτον άντέβαινεν εις τον Έλλην. Χριστιανικόν1
(1) Κάθε αιών λογίζεται τρεις γενεάς.
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χαρακτήρα. Ό Έλλην παρ’ δλα τά ελαττώματα του υπήρξε πάντοτε γεν·
ναιόφρων και εύγενής, και έσεβάσθη τους συνανθρώπους του, έστω και αλ
λοφύλους καί άλλογλώσσους εχθρούς καί βαρβάρους. Έ ξ άλλου ή τοιαύτη
βιαία επιβολή τοΰ έξελληνισμοΰ ή ή έκδίωξις ένύς λαού πανοικεί έκ των
εστιών του ή ή σφαγή αύτοΰ ήτο αντίθετος προς το πνεύμα του Χριστια
νισμού, τοΰ οποίου τά παραγγέλματα έτηροΰντο τότε υπό τοΰ Έλλην. κό
σμου καί των αρχόντων του. Ό Έλλην. κόσμος έμάχετο διά νά ύπερασπίζηται τάς Χριστιανικάς άρετάς καί όχι νά πράττη τά αντίθετα('). Έσκέπτοντο ώς άνθρωποι καί ώς Χριστιανοί καί όχι ώς "Ελληνες σωβινισταί.
‘'Αλλως τε τό κυριαίτερον μέσον ήτο ή έκπαίδευσις, ήτις όμως δεν ΰπήρχεν
υπό τήν πρέπουσαν έννοιαν, άφοΰ καί ό Έλλην. κόσμος έκυλίετο εις τήν
αμάθειαν, πλήν μιας όλιγαριθμοτάτης τάξεως μορφωμένων. Τήν μόνην επο
μένως μομιρήν, που δικαίως δυνάμεθα νά προσάψωμεν εις τούς Βυζαντινούς
προγόνους μας είναι τό ότι έπρεπε νά όχυροίσουν τάς διαβάσεις τοΰ Αίμου,
τοΰ φυσικοΰ τούτου ορίου τοΰ Έλληνισμοΰ καί νά τάς έπιτηρώσι. δι’ άγρυ
πνων φρουρών, ιοστε νά μήν επιτρέπουν τήν έγκατάστασιν επί τής Θρακ.
χώρας ούδεμιάς ξένης φυλής. Καί ταΰτα μεν έπρεπε νά γίνουν κατά τον Με
σαίωνα, αλλά δεν έγιναν, διότι οι κατά καιρούς Αύτοκράτορες, τινές τών
οποίων ήσαν φιλογενέστατοι, ώς ό ελευθερωτής τής Κρήτης Νικηφόρος Φιο
κάς, ό κατασυντρΰψας καί ταπεινοί σας τον Ρώσσον ηγεμόνα Σβιατοσλάβον
"Ιωάνν. Τσιμισκής καί ό ύποχειροίσας τελείως τούς Βουλγάρους τοΰ Σ α 
μουήλ Βασίλειος ό Β', δεν ήδύναντο όμως νά προφητεύσουν τά μέλλοντα νά
συμβοΰν, ύστερον από πολλούς αιώνας. Τοίρα άς έλθωμεν εις τά μετά τήν
άλο^σιν τής Κων]πόλεως καί τήν έγκατάστασιν τοΰ Όθωμανισμοΰ επί τών
Έλλην. χιυρών. Τό χρονικόν διάστημα από τής άλώσεως 1.453— 1821, πού
έγινεν ή έξέγερσις τοΰ Έλλην. κόσμου, δυνάμεθα νά τό διαιρέσωμεν εις δύο
περιόδους, ήτοι από τής άλίόσεως έως τό 1650, αιώνας τών βασάνου καί
τυραννίας καί τό δεύτερον από τοΰ 1650 καί εφεξής, ότε ή ζωή τών Χ ρι
στιανών άπέβη κάπως υποφερτή. Κατ’ αυτούς τοί’ς 4 αιώνας, άποφαίνεται
ό αοίδιμος ΙΙαπαρρηγόπουλος, ή Μ. Εκκλησία δεν έπεμελήθη καί δεν έπέμεινεν εις τον εξελληνισμόν τών άλλογλοίσσων, καθ’ όν χρόνον καί σύμπνοια
υπήρχε μεταξύ τών Χριστιανών τοΰ Όσμαν. Κρά'τους καί ή δουλεία ήτο δι’
όλους καί πόθος κοινός προς απαλλαγήν ΰπήρχεν από τοΰ έπαχθοΰς Ό θω μ.
ζυγοΰ καί ότι ουδέποτε ή ομοφροσύνη καί ή πειθαρχία εις τον Οίκουμεν,
θρόνον ήτο τοσαύτη, όση κατά τούς 4 αιώνας τής δουλείας.1

(1) Καί όμως οί σημερινοί Τούρκοι υπό τά όμματα τών Χριστιανικών καί πεπολιτισμένων Ευρωπαίων έξεδίωξαν άσπλάχνως έκ τών εστιών ολοκλήρους Έλλην.
πληθυσμούς έκ Μ. Ασίας καί Θράκης, Ποιον απέχει ό σημερινός -ψευδοαολιτισμός
άπό τόν αληθή πολιτισμόν τών αρχαίων ;
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Ά λλ’ ας έξετάσωμεν τήν κατάστασιν του Ελληνισμού και τής Μ. Έ κ ·
κλησίας κατά τούς 2 πρώτους μετά τήν άλωσιν αΙώνας (1453—1650), δτε
πολλά τμήματα των Έλλην. χωρίων ήσαν ξενοκρατούμενα υπό Φράγκων καί
Βενετών, ώς κα'ι αί μεγάλαι νήσοι Κρήτη, Ρόδος, Κύπρος κα'ι άλλαι καί πολ
λά! παραλιακαί θέσεις έν Πελοποννήσω και αί Έπτάνησοι, επομένως δέ,
δέν ήδύναντο νά συμβάλλουν εις ούδεμίαν έ-θνικιστικήν ενέργειαν. Τό Οίκουμ.
Πατριαρχεΐον, παρ’ δλα τά προνόμια, έπάλαιε κατά μυρίων δυσκολιών. Οί
Ναοί έν Κων]πόλει καί ταΐς Έπαρχίαις μετεβάλλοντο εις Τζαμία, τό παι
δομάζωμα έξηκολοιίθει εις μεγίστην κλίμακα καί δέν άφινε τον άρρενα 'Ε λ 
ληνικόν πληθυσμόν νά αύξηθή, διότι τό Ό θω μ- Κράτος συνεκρότει πολυα
ρίθμους στρατούς, ένεκα των αδιάλειπτων πολέμων. Αί λοιπαί μέθοδοι τού
έξισλαμισμού ετίθεντο εις ενέργειαν, αί άρπαγαί των Έλλην. περιουσιών, οί
φόνοι, αί εκτοπίσεις τών πληθυσμών υπό τών εξ ’Ασίας ερχομένων Τούρ
κων προς έγκατάστασιν καί έν γένει δλα τά δεινά εΐχον πέσει επί τής κεφα
λής τών Χριστιανών. Ή ζωή των επί 2 αιώνας ήτο αγωνιώδης καί μαρτυ
ρική. Έ ξ ού καί αί μητέρες τών Χριστιανοπαίδων έφοβέριζον τά τέκνα
των μέ τήν φράσιν πού σώζεται έως σήμερον : «Μήν κλαΐς καί -θά σέ πάρη
ο Τούρκος» ή «κάθησε ήσυχα νά μή σέ πάρη δ Τούρκος». Καί αυτοί
οί κατά τούς άξιοθρηνήτους τούτους χρόνους Πατριάρχαι, Μητροπολιται,
Επίσκοποι καί 'Ιερείς, παρ’ δλα τά θρτσκευτικά των προνόμια, ήσαν έκτεθειμένοι εις τήν μανίαν τών Γενητσάρων καί μέ τήν παραμικρόν αφορμήν
ώδηγούντο εις τήν αγχόνην ή αφού διεπομπεύοντο, έθανατούντο διά βασα
νιστηρίων. Ά φ ’ ετέρου ή αμάθεια έμάστιζεν ανώτερον καί κατώτερον κλή·
ρον. Αί άλλαξοπατριαρχίαι ήσαν συχνότατοι μέ τάς ένεργείας καί τάς ραδι
ουργίας τών ξένιον προπαγανδιστών Καθολικών καί Διαμαρτυρομένων ή
τών έπεμβάσεων ισχυρών Πασάδων καί πλειοδοτούντων αντιπάλων προς κα·
τάληψιν τού Πατριαρχ. Θρόνου. Πώς λοιπόν υπό τοιαύτας συνθήκας, πού
έζη δ Κλήρος ανώτερος καί κατώτερος, θ.ά ήτο δυνατόν νά σκεφθή περί
έξελληνισμού τών άλλογλώσσων. ‘Η άγνοια τής έθνικής ήμών ιστορίας καί
άλλων γναδσεων έγκυκλοπαιδικών ήτο τοσαύτη, ώστε καί μεταξύ τού ανώτε
ρου Κλήρου εύρίσκοντο πολλοί, πού άνεγίγνα>σκον μέν τυπικώς τά ιερά
γράμματα, άλλ’ ούτε εννοούσαν τήν σημασίαν, ούτε νά γράψουν έγνοΐριζον.
Επομένως δ έξελληνισμός τών άλλοφύλλα)ν ’Ορθοδόξων υπό τοιαύτας δεινάς συνθήκας άπεκλείετο. Μομφή μόνον πρέπει νά άποδοθή εις έκείνους έκ
τών κληρικών ή τών συμπραττόντων μέ αυτούς κοσμικών, οϊτινες ένεκα τών
ατομικών των συμφερόντων συνεννοούντο μέ τούς Τούρκους ή μέ τάς ξένας προπαγάνδας καί ετάρασσον συχνότατα τό σκάφος τής ’Εκκλησίας, ώστε
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νά μή δΰναται νά ούριοδρομή και νά κανονίζη τάς ενεργείας του σύμφωνα
μέ τά Εκκλησιαστικά και εθνικά συμφέροντα,
Κρίαις. ’Αλλά τούτο είναι ή παλαιόθεν κατάρα, ή οποία βασανίζει
ανέκαθεν τον Ελληνισμόν, δηλαδή τά μικροσυμφέροντα ατόμων τινών, ό
ατομισμός καί ό εγωισμός, κατέστρεψαν τό μέγα έργον τής όλότητος. Ταύτα
παρατηρούνται εις τον άρχαΐον, εις τον Μεσαιωνικόν καί εις τον νεώτερον
βίον του Ελληνισμού. ”Αν σήμερον εύρισκώμεθα μέ πληθυσμόν 7 έκατομ.
ψυχών καί περιωρισμένοι εις μίαν στενωτάτην άκραν των άλλοτε ευρέων
Έλλην. χωρίων, ένφ προ 2-500 ετών εϊμεθα 30 έκατομμ., πρέπει νά αίτιώ*
μέθα ημάς αυτούς. Διότι αιωνίως άγωνιζόμεθα, άλλ’ άλλοι ωφελούνται από
τούς αγώνας μας. Πότε θά σωφρονήσωμεν καί θά λάβωμεν μαθήματα εκ
τής μακραίιονος Ε θνικής μας 'Ιστορίας επί τέλους ; Έ νώ οί ξένοι εις κάθε
περίστασιν ανατρέχουν εις αυτήν, διά νά άρυσθούν χρήσιμα διδάγματα ;
ΚΕΦ. 4 5 — ΔΙΑ ΤΙ Ο ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΛΕΝ Ε ΓΙΝ Ε ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ, Η Τ Ο Ι ΑΠΟ ΤΟΥ 1650
ΚΑΙ ΕΦΕΞΗ Σ.
Κατά τό διάστημα από τού 1650 καί εφεξής τό παιδομάζωμα έ'παυσεν,
ή συμπεριφορά τών κατακτητών προς τούς υποδούλους είχεν αλλάξει ούσιω*
δώς καί μεγάλη βελτίωσις τών δρων τής ζωής είχεν έπέλθει εις δλα τά στά
δια. Προσέτι Τυπογραφεία ήρχισαν νά ίδρΰωνται, βιβλία νά άποστέλλωνται
από διαφόρους Έλλην. παροικίας τού εξωτερικού, σχολεία νά ίδρΰωνται εις
την Κων]πολιν καί άλλας Κοινότητας, διδάσκαλοι νά διορίζωνται μέ πολύν
ζήλον καί ενθουσιασμόν, καί κάποια ελευθερία νά άναφαίνηται έκ τού Νι·
ζάμι Τζεδίτ καί άλλων ευεργετικών νόμων καί διαταγμάτων υπό διαφόρων
μεγάλων Βεζυρών καί ιδίως τών Κιοπρουληδών καί άλλων μεταγενεστέρων,
ευημερία δέ καί αγαθά νά έπισωρεΰωνται υπό διαφόρων ατόμων διά τού
εμπορικού δαιμόνιου τού Έλληνος καί ή εμπορική ναυτιλία νά λαμβάνη
διαστάσεις ένώ οί μεγάλοι διερμηνείς καί οΐ "Ελληνες ηγεμόνες τής Μολδο
βλαχίας έβοήθουν παντοιοτρόπως τό υπόδουλον έθνος. Κατ’ αυτούς τούς
αιώνας ήτο δυνατόν νά απαίτηση τις νά επιστηθή ή προσοχή τών ήμετέρων
εις τον έξελληνισμόν ούχί μόνον υπό τού Κλήρου, αλλά καί τού νεοελευθερωθέντος Έλλην. τμήματος. Ά λλ’ άφ’ ενός τό σχηματισθέν Νεοελληνικόν
Κράτος περιλαμβάνον εν σμικρότατον τμήμα τών θεωρουμένων Έλλην. χω*
ρών, ήτο πτωχότατον, αΐ χώραι του από τού Ταινάρου μέχρι Δομοκού καί
Άμβρακικού κόλπου, ήσαν τελείως κατεστραμμέναι καί μέ πληθυσμόν όλιγώτερον τού Ινός εκατομμυρίου. Επομένως ουδέν γενναΐον ήτο δυνατόν νά
έπιτελέση προς τήν ανωτέρω κατεΰθυνσιν, διότι είχε νά επούλωση απείρους
πληγάς. Τό Πατριαρχεΐον είχεν υπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν του δλας
τάς Μητροπολικάς Επαρχίας καί Έπισκοπάς, τάς εύρισκομένας εις όλόκλη ·
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ρον τό Ό θ ω μ . Κράτος μέχρι τοΰ Δουνάβεως, τής Άδριατικής και άπάσης
της Μ. Ασίας. Και άφοΰ είχε τόσους Μητροπολίτας και Έπισκόπουςι
διατί δεν εφρόντισε διά τον έξελληνισμόν των Βουλγάρων, ’Αλβανών και
βορειομακεδόνων Σλάβων ; Μήπως ειχεν αδιαφορήσει, ώστε να μή έσκέφθη
τό ζήτημα; Δυστυχώς τα πράγματα μάς προκατέλαβον.'Υπήρξαμεν πάντοτε
επιμηθείς και ουδέποτε προμηθείς. Με την σύγχρονον πνευματικήν πρόοδον
τοΰ Ελληνισμού, ήρχισε παραλλήλως νά παρατηρήται και σχετική τις άνάπτυξις κα'ι εις αΰτάς τάς εθνότητας και νά άφυπνίζηται εις τούς λαούς ή
εθνική των ιδέα και όντότης. Προ πάντων δέ, άφ’ δτου ή Ρωσσία από τοΰ
Μ. Πέτρου κα'ι εξής ήρχισε νά διεκδική προστασίαν έφ’ υλα)ν τών ’Ορθο
δόξων τής Ό θ ω μ . Λύτοκρατορίας κα'ι διά συνθηκών άνεγνωρίσθη τό δι
καίωμα τοΰτο, άπασαι αι ελπίδες τών Όρθοδόξτον έστράφησαν προς αυτήν,
διά σωτηρίαν από τής Ό θω μ. δεσποτείας. HI Ρωσσία, ώς Σλαβική δΰναμις,
έμελέτησε νά κυριαρχήση επί τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ Ελλησπόντου προτού
ένδυναμωθή τό Νεοελλην. Κράτος κα'ι νά διεκδίκηση τάς θέσεις ταυτας, διά
καταλλήλου προπαγάνδας, ύπεξέκαυσε δέ τό φυλετικόν συναίσθημα τών εν
τή Βαλκανική Σλαβόφωνων λαών, Βουλγάρων, Σέρβων, Μαυροβουνίων καί
Βορειομακεδόνων. Ή τοιαΰτη ενέργεια τής Πανσλαβιστικής προπαγάνδας
άπέληξεν εις τό Βουλγαρικόν σχίσμα, διά τοΰ οποίου, συναινοΰσης καί τής
Σουλταν. Κυβερνήσεως, έξέφυγον οΐ Βούλγαροι τής Βουλγαρίας καί βορείου
Μακεδονίας από τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Οικουμ. Θρόνου. Καί όχι μόνον
τοΰτο, αλλά καί έν Κων] πόλει κατ’ άπαίτησιν τής Ρωσσίας ένεκαθιδρυθη
’Έξαρχος τής Βουλγ. ’Εκκλησίας, εις δν ύπήγοντο οί βουλγαρίζοντες Ε π ί 
σκοποι, οι διοριζόμενοι εις τάς έκκλησιαστικάς επαρχίας, εις άς εύρίσκοντο
έστω καί ευάριθμοι Βουλγαρόφωνοι. Τά περί τοΰ σχίσματος τούτου άναφέρομεν κατωτέρω.
Παρατήρησις. Καί άν ό ΓΙαπαρρηγόπουλος έζη έως σήμερον καί έβλεπεν έξω τών ’Αθηνών, τό Μπραχάμι καί τό Μενίδι καί πλεϊστα χωρία τής
’Αττικής, Κορινθίας, Εύβοιας καί άλλων μερών τοΰ Ελευθέρου Κράτους
νά όμιλώσιν ό'χι Έλλην. γλώσσαν, αλλά τό παλαιόν ’Αλβανικόν ιδίωμα,
ύστερον από ελεύθερον βίον 120 ετών μέ Κυβέρνησιν Ελληνικήν, Υπουργ.
Παιδείας, Πανεπιστήμιον καί ’Ακαδημίαν, μέ χιλιάδας καθηγητάς καί δι
δασκάλους τής Μέσης καί Δημ. παιδεύσεως, μέ πολυπληθή Ρυμνάσια, καί
Δημ. σχολεία, μέ έπι,θεωρητάς τής Μέσης καί Δημ. παιδείας, τί θά έλεγεν;
'Απλούστατα. Θά εφασκέλωνεν Έλληνικώτατα μέ τά δυο του χέρια καί
Έλλην. Κράτος καί Πανεπιστήμιον καί ’Ακαδημίαν καί Ύπουργ. Παιδείας
καί δλον τον έσμόν τών χιλιάδων καθηγητών επιθεωρητών καί διδασκάλων.
Διατί τόσος όγκος εκπαιδευτικός δέν κατώρθαισε νά έπιβάλη τήν Έλλην.
γλώσσαν εις τούς ’Αλβανοφώνους ; Εις τό τέλος τοΰ κεφαλαίου 41 ό Παπαρρηγόπουλος εκφέρει μίαν γνώμην, διά νά μετριάση τήν άποδοθεΐσαν
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μομφήν προς την Μ. ’Εκκλησίαν, έπιλέγων αυτολεξεί: «Άλλ’ όφείλομεν νά
όμολογήσωμεν ότι την ευθύνην τοΰ Πατριαρχείου μερίζονται κατά τάς δύο
πρώτας εκατονταετηρίδας οί πολιτικοί τοΰ έθνους άρχοντες». 'Ως πολίτικους
τοΰ Έλλην. έθνους άρχοντας μετά την άλωσιν, εννοεί τους λεγομένους «Γραμ
ματείς των θυρών και τους Γραμματείς τοΰ βασιλέως». Ά λλ’ οΰτος κρίνει
τους Τούρκους από έλευθέρας σκοπιάς, διότι δεν ήτο δυνατόν ι ά σπουδάση
τήν νοοτροπίαν των, ό'σον την έσπουδάσαμεν ημείς, οί διατελέσαντες υπή
κοοί των μέχρι τής εποχής, που κατήλθομεν εις τήν 'Ελλάδα. Οί Τούρκοι,
δ'σα αξιώματα καί άν έδιδαν κατ’ ανάγκην εις τους μή Μουσουλμάνους,
ουδέποτε τους εθεώρουν, ως έχοντας ί'σα δικαιώματα με αυτούς, αλλά πάν
τοτε ως δούλους καί ως τυφλά όργανα των θελήσεών των προς εξυπηρέτησιν των Μουσουλμανικών συμφερόντων. Δεν εθεώρουν τύν μή Μουσουλμά
νον ως κύριον, δσον μέγα αξίωμα καί άν είχεν, άλλ’ ώς {υπηρέτην. Τον δέ
μισθόν, που έ'διδον, τον παρεχώρουν οΰχί ώς αμοιβήν, διότι ό δοΰλος ήτο
υποχρεωμένος νά εξυπηρετή τά συμφέροντα τοΰ Κράτους, αλλά ώς μέσον
διαβιώσεως.
Συμπέρασμα. Τό γεγονός δτι εν τή έλευθέρφ Έλλάδι δεν κατωρθώθη
νά άποσκορακισθή τό παλαιόν γλωσσικόν ιδίωμα καί νά άντικατασταθή υπό
τής Ελληνικής γλώσσης ύστερον από 700 ετών συμβίωσιν τών ’Αλβανο
φώνων εν μέσφ Ελληνοφώνων, μάς πείθει πόσον δυσκόλως έγκαταλείπεται
ή μητρική γλώσσα ενός λαοΰ. Όφείλομεν δέ νά όμολογήσωμεν δτι δλα τά μέσα
προς επιβολήν τής Έλλην. γλώσσης υπήρξαν άφθονα καί μάλιστα από τής
άνακηρύξεως τής νοτίου Ελλάδος εις ελεύθερον Κράτος. 'Υπουργ. Παιδείας,
δημοδιδάσκαλοι άρρενες καί θήλεις, σχολεία, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά,
διαλέξεις Σωματείων, λατρεία Ελληνιστί εις τούς ναούς, κηρύγματα εις τήν
Ελληνικήν, νόμοι, διατάγματα, κοινοποιήσεις προς τον λαόν, οτρατιωτική
υπηρεσία, έπιγαμίαι, γαμήλιοι τελεταί, βαπτίσεις, άσματα καί πολλά άλλα,
δλα εις τήν Ελληνικήν. Καί δμως εις πείσμα δλων αυτών οί πληθυσμοί ουτοι εις τάς αναμεταξύ των σχέσεις εξακολουθούν νά ομιλούν τήν ’Αλβανι
κήν. Διατί ; Διότι ό κυριώτερος δρος τής άφομοιώσεως καί άπορροφήσεως
λείπει. Με αυτό δεν θέλω νά εΐπω δτι ό Ελληνόφωνος πληθυσμός είναι όλιλώτερος από τούς ’Αλβανοφώνους. Τουναντίον ό Ελληνόφωνος πληθυσμός
τοΰ Έλλην. Κράτους είναι πολλάς φοράς περισσότερος τοΰ ’Αλβανοφώνου.
Αλλά τά χωρία εις τά όποια μένουν οί ’Αλβανόφωνοι, κατοικοΰνται ώς επί1
(1) Πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν καί τό δτι ό Σουλτάνος ήθελε μέν οί Χριστια
νοί υπήκοοί του νά διατελοϋν υπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ Πατριάρχου,
διά νά έχη εναν υπεύθυνον διά τήν διαγωγήν αύιών, άλλ* ώς άντελαμβάνετο
τά ποικίλα έθνη, εξελληνιζόμενα, θά παρουσιάζοντο ώς εν έθνος όμόγλωσσον καί
ομόφυλον, θά έστεργεν άρά γε, άφοΰ ή κατάκτησίς του έστηρίζετο επί τοΰ «Διαι

ρεί καί βασίλευε» ;
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τό πλείστον υπό τούτων μόνον. Και τά τέκνα των εκ γενετής μανθάνουν
την 'Αλβανικήν από τάς μητέρας των. "Οταν δέ μετά τό έκτον τής ηλικίας
προσέρχωνται εις τά Δημ. σχολεία, ή γλώσσα των δημοδιδασκάλων και των
βιβλίων είναι δι’ αυτά ξένη. Καί μανθάνουν μέν την Ελληνικήν, αλλά εις
την οικίαν δεν παύουν από τοϋ νά ακούουν καί νά ομιλούν μέ τους ιδικους
των τό ’Αλβανικόν ιδίωμα. Πρέπει συνεπώς αί διδασκάλισσαι άγρύπνως νά
έφιστοΰν την προσοχήν των θηλέιον νά μή όμιλώσιν εις τό σπίτι τήν ’Αλ
βανικήν, ώστε, δταν ποτέ γίνωσι μητέρες να μήν άναφέρωσι άλλην, αλλά
μόνον τήν Ελληνικήν. Καί από τά ανωτέρω συνάγεται οτι είναι άδικος ή
μομφή, ή αποδιδόμενη ιίς τήν Μ. Έκχ?,.ησίαν διά τον εξελληνισμόν τών
άλλογλώσσων.
ΚΕΦ. 46. - ΟΡΓΑ Ν Ω ΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
Γραμματικοί — ’Ά ρ χοντες.

’Επειδή οί Τούρκοι μετά τήν άλιοσιν έφάνησαν δλως διόλου αδαείς λο
γιστικών πράξεων, διότι έκράτουν τους λογαριασμούς επί ξύλινων ράβδων,
αϊτινες ώνομάζοντο έγκοπίδες (α! έως σήμερον καλούμενοι Τσέτουλες, που
είναι εν χρήσει υπό τών ποιμένων, άνθρακέων, μυλωθρών κ.λ.π.), ό Πορ
θητής καί οί διάδοχοί του ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν εις τήν λογιστι
κήν πείραν τών υποδουλωθέντων, διότι μέ τό σύστημα εκείνο τών εγκοπίδων (τσέτουλων) δέν ήτο δυνατόν νά κρατώνται ακριβείς λογ]σμοί εκατομ
μυρίων, εισερχομένων εις τά ταμεία από τάς προσόδους καί έξερχομένων
διά μισθούς, αγοράν χρησίμων αγαθών κλπ. Τότε πολλοί τών ήμετέρων εί*
σήλθον εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Κράτους επί μισθώ καί ώς γραμματικοί ειργάζοντο εις τήν κατάστρεοσιν τών λ]σμών. Τούτο λέγει δ Χαλκοκονδυλης
διά τών εξής : «"Υστερα από τους ηγεμόνας τών θυρών ('Υψηλής Πύλης),
ήτοι τους άνωτάτους συμβούλους τοϋ Κράτους ήρχετο ό Γραμματεύς, πλη
σίον τούτων καθήμενος καί λαμβάνων τούς λογαριασμούς από τούς τεταγμένους εις τάς προσόδους καί εισπράξεις τών φόρων. Καί οΰτος μέν λογα
ριάζει τάς προσόδους καί αναφέρει εις τε τους ηγεμόνας καί τον βασιλέα,
άλλοι δέ πάλιν γραμματείς είναι τεταγμένοι διά τάς γραφάς καί τά έπιτάγματα τοϋ βασιλέως. Δυσιυχώς δέν διεσιοθησαν ονόματα τών τοιούτων γραμ
ματέων, διότι ώς άποδεικνύεται, δέν έπροξένησαν καί καλόν τι διά τό ταλαιπωρούμενον έθνος. Ό Χαλκοκονδύλης αναφέρει τον Καταβοληνόν, δστις
είχε καί τον υιόν του ώς γραμματέα τοϋ βασιλέως. Τους "Ελληνας μετεχειρίσθησαν δ'χι μόνον εις τήν οικονομικήν υπηρεσίαν, αλλά καί εις τάς προς
Ευρωπαίους σχέσεις, διότι οί τότε ’Οθωμανοί δέν ήσαν περί τά τοιαϋτα
επιτήδειοι, ώς εκ τής ανατροφής καί τής γλώσσης των, ή οποία ήτο ακόμη
ακατάρτιστος διά διπλωματικά έγγραφα, καί μετεχειρίζοντο τήν Ελληνικήν,
ώς τούτο μαρτυρεΐται υπό πολλών έως τώρα σωζομένων χειρογράφων τής
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εποχής. Έ κ πάντων τούτων γίνεται φανερόν ότι ήνοίχθη στάδιον ένεργείας
εις τους ίκανωτέρους "Ελληνας καί ήδΰνατο νά άποβώσι χρησιμώτατοι εις
τά ποικίλα εθνικά συμφέροντα, εάν ήθελον νά ωφελήσουν το υπόδουλον
έθνος. Έ φ ’ δ'σον οι περιφανέστεροι καί ίκανώτεροι ειχον αποδημήσει, αυ
τοί δέ, πού ειχον μείνει καί εις χεΐρας των οποίων ειχον περιέλθει τά πράγ
ματα, ήσαν άνθρωποι μετριώτατοι καί αφιλότιμοι· ’Άλλως τε, μη νομίσωμεν, δτι ήδΰναντο νά εξασκήσουν επιρροήν διά τά εθνικά μας πράγματα,
διότι οί ’Οθωμανοί τούς κατέτασσον εις την τάξιν των δουλών καί κατά
βάθος τούς περιεφρόνουν καί τούς ύπωπτεΰοντο κατά τό διάστυμα των δυο
πρώτων εκατονταετηρίδων, καί εθεωρούντο μέν ως πολιτικοί άρχοντες τού
Ελληνισμού, εκρατούντο δμως είς τοιαύτα αξιώματα με δωροδοκίας προς
τούς άνωτέρους των Τούρκων. ’Άλλη τάξις αρχόντων έλογίζοντο οί περί τύ
Πατριαρχεϊον συσπειρούμενοι καί λαμβάνοντες τά διάφορα όφφίκια εντός
αυτού, οί όποιοι ήγον καί έ'φερον πολλάκις τά ζητήματα τού Πατριαρχείου
καί εξήσκουν επιρροήν περί τήν εκλογήν ή τήν καθαίρεσιν των κατά και
ρούς Πατριάρχων ή επ’ άγαθώ ή κατά τό ίδιον συμφέρον αυτών. Κατά
ταύτα αί δύο αύται τάξεις έφρόντιζον μάλλον περί των ίδικών των συμφε
ρόντων. "Ενας εξ δλων των κατά τοτις χρόνους εκείνους αρχόντων άναφέρεται ό Ξενάκης επί Σελήμ τού Α' καί τής Πατριαρχείας 'Ιερεμίου τού Β',
δστις από τάς σχέσεις με άνωτέρους λειτουργούς τού Κράτους, μαθών τήν
υπό τού Σελήμ μελετηθεΐσαν κατάληψιν όλτον των Χριστ. Ναών, εσπευσε
προς τον Πατριάρχην, με τον όποιον επορεύθησαν πρύς τύν Μ. Βεζύρην
Πιρί πασάν καί συνετέλεσεν είς τήν ανατροπήν τού ολέθριου εκείνου Σουλτανικού βουλεύματος.
ΚΕΦ. 47.—Η Ο ΡΓΑ ΝΩ ΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
ΟΙ μεγάλοι Διερμηνείς ~ Παναγιώτης Νικούσης.

Οί ’Οθωμανοί, βλέποντες, δτι, με την πάροδον τών χρόνων, αί πολι
τικοί αυτών σχέσεις ηύξανον προς τά Χριστ. κράτη τής Ευρώπης, καί μή
εχοντες μεταξύ τού πληθυσμού των άνδρας μορφωμένους καί γλωσσομαθείς,
διά νά διεξάγουν τάς συνεννοήσεις των καί συνάπτουν τάς συνθήκας των,
ήναγκάσθησαν πάλιν νά μεταχειρίζωνται Χριστιανούς υπηκόους, ενώ δέ
πρότερον έδιδον τά ανώτατα αξιώματα είς Χριστιανούς μέ τον δρον τού
έξισλαμισμυύ, επί τών Κιοπρουληδών ήναγκάσθησαν νά δέχωνται τάς ύπηρεσίας τών Χριστιανών καί άνευ τού δρου τού έξισλαμισμού. Λόγορ τής καταθλιπτικής πιέσεως, οί Χριστιανοί διαφόρων ορεινών τμημάτων επανεστάτουν καί νέοι άνδρες κατέφευγον εις τά απρόσιτα δρη, δπου έζων ελεύθε
ρον βίον, ληστεύοντες τούς Τούρκους, (ούτοι είναι οί λεγόμενοι Κλέφται),
κατά δέ τούς πολέμους τής Τουρκίας προς τά Χριστ. κράτη, συνέπραττον
μέ τούς εχθρούς αυτής. Τούτο τήν ήνάγκασε νά άλλάξη συμπεριφοράν προς
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τούς υπηκόους της· Έ ξ άλλου οι φόροι οΐτινες ένεκα αυθαιρεσιών και κα
ταχρήσεων επολλαπλασιάσθησαν με τον Νιζάιιι Τζεδίτ κατηργήθησαν και
έμεινε μόνον ό κεφαλικός φόρος άντ'ι του παιδομαζώματος. Διηρέθησαν δέ
οι Χριστιανοί κατά περιουσίας εις 3 τάξεις. Ή πρώτη ώς πλουσιωτέρα
έπλήρωνε καθ’ όλον τον βίον 4 φλωριά (30 λίρας χρυσάς), ή δεύτερα 2 κα'ι
ή τρίτη I. Κατά ταΰτα διά τά εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα έδέχθη
"Ελληνας καί εις τήν θέσιν τοΰ Μεγ. Διερμηνέως. Πρώτος Μ. Διερμηνευς
ύπήρξεν ό Παναγιώτης ή Παναγιωτάκης Νικοΰσης. Έγεννήθη εν Βυζαντίφ
τώ 1613. ΤΗτο Θραξ, ό δέ πατήρ του ήμπορεΰετο γουναρικά. Διδάσκαλος
αύτοϋ διετέλεσεν ό Μελέτιος Συρϊγος, ένας από τούς λογιωτέρους "Ελληνας
τής εποχής εκείνης. Ό Μελέτιος διά τήν πολυμάθειάν του προεχειρίσθή υπό
τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τού Λουκάρεως, Τεροκήρυξ τής Μ. Εκκλησίας,
αλλά συγχρόνως εδίδασκε πολλούς νέους, οί όποιοι άνεδείχθησαν· Παρ’ αύτφ
ό Παναγιωτάκης εσπούδασε τήν Ελληνικήν, παρ’ άλλων δέ τήν Τουρκικήν,
Περσικήν καί ’Αραβικήν. ΙΊορευθεις ειτα εις τό Παταύϊον εσπούδασε τήν
Λατινικήν, ’Ιταλικήν, Μαθηματικά καί Αστρονομίαν, καί κατ’ άρχάς διά
τής συστάσεως τού Μελετίου έγινε Δραγουμάνος τού Αύτοκράτορος τής
Γερμανίας (Αυστρίας). Κατόπιν τον προσέλαβε καί ή Πύλη, κατώρθωσε δέ
νά διεξάγη καί τάς δύο υπηρεσίας μέ άκραν έπιτηδειότητα, ώστε άμφότεραι
αί Κυβερνήσεις νά τον περιβάλουν μέ μεγάλας τιμάς. Διαχειριζόμενος τάς
διαπραγματεύσεις τής Γενούης προς τήν Τουρκίαν», άνεκηρύχθη ώς ευπα
τρίδης τής Γενούης. ’Επίσης συνήψεν εμπορικήν συνθήκην μεταξύ τού Μ.
Δουκός τής Τοσκάνης καί τής Πύλης καί έτιμήθη παρά τού Δουκός τούτου.
Περί τά μέσα τού 1666 άφιερώθη άποκλειστικώς εις τήν υπηρεσίαν τής
Τουρκίας καί απήλθε μέ τον Μ. Βεζύρην Ά χμέτ Κιοπρουλήν είς τήν Κρή
την, δπου οί ’Οθωμανοί έπολέμουν προς τού? Βενετούς διά τήν κατάληψιν
τού Χάνδακος (Ηρακλείου), τού τελευταίου φρουρίου, πού ύπερησπίζετο
υπό των Βενετών, Ελλήνων τινών καί άλλων Ευρωπαίων. Μετά μακράν πο
λιορκίαν από ξηράς καί θαλάσσης υπό των ’Οθωμανών καί μετά πολύνε
κρους εφόδους καί συγκρούσεις ύπέκυψε καί τό τελευταΐον φρούριον τού
Χριστιανισμού εις τό πλήθος τού Ό θω μ. στρατού τό 1669. Τάς διαπραγ
ματεύσεις τής συνθήκης μεταξύ Βενετών καί Τούρκων, κατά παράδοξον συν
τυχίαν, διεξήγαγον "Ελληνες εξ άμφοτέρων τών διαμαχομένων. Διά τής συν*
θήκης ταύιης ή Κρήτη άπηλλάσσετο τής μισητής Βενετικής εξουσίας, ΐνα
ύποπέση εις τήν και αλλόθρησκον Τουρκικήν, ή οποία σύν τώ χρόντρ άπέβη
επαχθεστέρα. Καί έκ μέρους μεν τού πληρεξουσίου τής Βενετίας Μοροζίνη
διεπραγματεύθησαν ό Ά νάντης καί Σκορδίλης, γόνοι επιφανών Κρητικών
οικογενειών, εκ μέρους δέ τού Μ Βεζύρη Ά χμέτ Κιοπρουλή ό Κων]πολίτης
Νικούσης, τού οποίου ή θαυμασθεΐσα ευγλωττία καί τά διπλωματικά επι
χειρήματα διηυκόλυναν πολύ τήν επιτυχίαν τού Μ. Βεζύρη.
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Παρατηρήσεις. Κατά τάς διαπραγματεύσεις ταύτας οι τρεις Έλ?,ηνες
αντιπρόσωποι των δυο αντιπάλων καταχτητών διεξήγαγον ύπόθεσιν ά'χαριν
δι’ εαυτούς, διότι διέβλεπον δτι τρόπος δεν υπήρχε νά μένη ή Ελληνική
αυτή Μεγαλόνησος ελεύθερα. Οι Τούρκοι ύπερισχύσαντες στρατίωτικώς,
άπήλλασσον τον Ελληνισμόν τούτον τής Βενετικής κυριαρχίας καί έπέβαλλον την ίδικήν των. Τώρα δύναται άρά γε νά άποδοθή μομφή εις τον Νικούσην, δστις διά των μεγάλων προσόντων του συνετέλεσεν ώστε, Έλλην
αυτός, νά έπιβληθή βάρβαρος καί αλλόθρησκος κυριαρχία επί τής σπουδαίοτάτης ταυτης Έλλην. πατρίδος αντί τής άλλης ξένης καί μισητής, αλλά
Χριστιανικής; ’Ό χι. Ουδεμία μομφή δύναται νά άποδοθή εις αυτόν, διότι
οί "Ελληνες εϊτε μεγάλοι Διερμηνείς διετέλουν, ή ηγεμόνες των παραδουνά
βιων χωρών, ή άλλας κατεΐχον θέσεις εν τώ Ό θω μ. Κράτει, έφάνησαν χρή
σιμοι εις τά εθνικά συμφέροντα, δταν ταϋτα συνεβιβάζοντο με τά τοϋ Ό "
θωμανισμοΰ. ‘Οσάκις δμως επρόκειτο περί σπουδαία;>ν Ό θω μ. συμφερόντων,
δπως ήτο τό τής Κρήτης, οί ήμέτεροι ήσαν αναγκασμένοι νά έξυπηρετώσι
ταϋτα είλικρινώς, διότι έπαιζον τήν ζωήν των, καθόσον οί Τούρκοι μέ τήν
ελαχίστην υπόνοιαν τους έθανάτωνον, άνευ άλλης διαδικασίας Καί ούτε
ήτο δυνατόν αλλέως νά διατηρώσιν τ’ αξιώματα ταϋτα επί 2 αιώνας. Ά φοϋ
κατεκτήθη εξ ολοκλήρου ή Κρήτη ό Ά χμέτ Κιοπρουλή μέ τον Νικούσην
επιβάντες εις τά φορτηγά τοΰ στόλου πλοΐα, μέ πολλά λάφυρα καί αιχμα
λώτους, πλέοντες προς τήν Κων]πολιν, εστάθμευσαν εις τον εμπορικιότατον
τότε λιμένα τής Ραιδεστοϋ, δπου άπεβίβασαν τούς αιχμαλώτους. Αί ευερ
γετικά! ύπηρεσίαι τοϋ Νικούση προς το έθνος καί τήν Εκκλησίαν άναφέρονται καί είς πολλά άλλα, προ πάντων δέ εις τό ζήτημα τού Ά γ. Τάφου
καί τών άλλων προσκυνημάτων τής Ιερουσαλήμ, τά όποια διεξεδίκουν οί
ετερόδοξοι Χριστιανοί, καί περιέσωσεν επ’ αυτών τά δικαιώματα τοϋ
έθνους. Καί τό μέν 1656 έσα)σεν αυτό από τούς διεκδικοϋντας ’Αρμενίους,
τό δέ 1672 από τούς Δυτικούς. Ή Γαλλία, ισχυρά ούσα επί Αουδοβίκου
ΙΔ' εφιλονείκει προς τον Αϋτοκράτορα τής Αυστρίας, συνάμα δε καί προς
τούς ήμετέρους περί τών προσκυνημάτων τών Ά γ . Τόπων, θέλουσα νά
άσκή προστασίαν επί τούτων. ’Αλλά ενώ έμάχοντο δύο ισχυρά! Καθολικά!
δυνάμεις αναμεταξύ των και πρός τήν Ό ρθόδ. Εκκλησίαν, ό Νικούσης,
είχε κατορθώσει νά άποσπάση από τού Σουλτάνου τό Χάτι Σερίφ, διά τοϋ
οποίου άπενεμήθη είς τό Έλλην. ΓΙατριαρχεΐον τών'Ιεροσολύμα>ν ή κατοχή
τοϋ 'Αγ. Τάφου, τής Βηθλεέμ, τών λύχνων, ταπήτων καί τών κλειδών. Οί
Φραγκισκανοί μοναχοί τής Γαλλίας προσέφερον είς τον Μέγαν Βεζύρην Ά χ 
μέτ Κιοπρουλήν πολλά χρήματα, διά νά έκτελέσουν τον σκοπόν των, άλλ’ ο
ενάρετος οϋτος άνήρ, ό τιμών τον Νικούσην ως αδελφόν του, διέταξε νά
παραμείνωσι ταϋτα είς τούς 'Έλληνας. Ό ιστορικός Χάμμερ λέγει τά ακό
λουθα, πού είκονίζουν λαμπρώς άπασαν τήν ίσχύν καί τήν έπιτηδειότητα
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τοϋ έξοχου εκείνου "Ελληνος: «’Ever» ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας (Αυ
στρίας) και. ο βασιλεύς τής Γαλλίας διισταντο παρά τή 'Υι|>ηλή Πύλη περί
τής προστασίας τών Ά γ . Τόπων, έπέτυχον οί "Ελληνες την τιμήν ταύτην
μεταξύ των δυο εκείνων Καθολικών». Ά λλ’ οί Τούρκοι καί ίδίιος οί Ιξέ·
χοντες ιερωμένοι, δεν έβλεπον μέ καλόν δμμα ένα Γκιαβούρ νά έχη τόσας
επιτυχίας εις την διακυβέρνησιν τού Μουσουλμανικού Κράτους καί προσεπάθουν νά στήσουν παγίδα, ώστε νά τον αναγκάσουν νά Ιξισλαμισθή ή νά
έκστομίση ανοίκειόν τινα φράσιν, διά νά τον εξοντοόσουν. Τ φ 1662 κατ’
επίσημόν τινα ημέραν ό ίεροκήρυξ τού Σουλτάνου Μεχμέτ τού Α' Βανλή
εφένδης προεκάλεσε τον Νικουσην νά συζητήση προς σύτόν περί τής Μωα'
μεθανικής καί Χριστ. ΙΙίστεως, ενώπιον τού Ά χμέτ Κιοπρουλή, δυο στρατιωτικών δικαστών καί τού Λιοικητού τής Πόλεως. Ό Νικούσης προσεπά·
6ησε νά αποφυγή την συζήτησιν, διότι ήδύνατο νά όδηγήση εις κακόν·
’Επειδή δμως ό Βανλής έπέμεινεν, ό Νικούσης ήναγκάσθη νά δεχΟή την
πρόσκλησιν και μέ πειστικώτατα επιχειρήματα κατέδειξε τήν ορθότητα τού
Χριστ. δόγματος καί τήν σαθρότητα τού Μωαμεθανικού. Ό Άχμέτ . Κιοπρουλής, βλέπων έκτραχυνομένην τήν συζήτησιν, διέλυσε τήν συνεδρίασιν
καί γελών προς τον Νικουσην ειπ εν: «■Άρκούσι τά λεχθέντα, αφού τοσούτυν
επιμένεις εις τά δόγμα σου». Ό ταπεινωθείς Βανλή εφένδης, έπορεύθη
προς τον Σουλτάνον καί άπήτησε τον θάνατον τού Νικούση, διότι δήθεν
έβλασφήμησε τον Μιυαμεθανισμόν. 'Ο Σουλτάνος δμως άπεκρίθη προς αυ
τόν : «Δεν σέ είχα είπεΐ νά μή έρχησαι εις θρησκευτικά; συζητήσεις προς
τον άπιστον αυτόν; Ά φ ησέ τον εί; τό έξης ήσυχον, διότι είναι αναγκαίος εις
τήν στήριξιν τού Κράτους ημών». Ά πέθανε δέ έξ αποπληξίας τήν 22αν
Σ]βρίου 1676 καί έτάφη μετά σπανίας μεγαλοπρεπείας εις τήν έν Χάλκη
Μονήν τής Θεομήτορυς, ήν δΓ εξόδων του εΤ.χεν ανεγείρει καί διακοσμήσει,
μέχρι σήμερον δέ εκεί σώζεται καί ό τάφος του. 'Ο Νικούσης ύπήρξεν άνήρ
πανευρωπαϊκής φήμης, ως πολιτικός, λόγιος καί γλωσσομαχθέστατος. 1Ιερί
τής πολιτικής του δεινότητος 6 Χάμμερ λέγει τά εξής : «Ζημία όχι μικρά
διά τήν Πύλην καί διά τον Αύτοκράτορα (Αυστρίας) ύπήρξεν ό θάνατος
τού Παναγ. Νικούση. ’Επί 25 έτη, ώς διερμηνεύς τής Αΰτοκρ. Πρεσβείας,
έπειτα συγχρόνως ως διερμηνεύς τής τε Πύλης καί της Πρεσβείας, τελευταίως δέ ώς διερμηνεύς μόνον τής Ύι|>ηλής Πύλης, ελθών εις Κρήτην μέ
τον Άχμέτ Κιοπρουλήν, προσήνεγκε μεγίστας υπηρεσίας, συντελέσας εις
τήν ταχυτέραν παράδοσιν τού Χάνδακος, προς δέ τον Αύτοκράτορα μέ τήν
άνακάλυχ|πν καί τήν έπανειλημμένην ματαίωσιν τής ένεργείας τών Ούγγρων,
οί όποιοι προσεπάθουν νά παρασύρουν τήν Τουρκίαν εις πόλεμον κατά τής
Αυστρίας, διά νά επιτύχουν ωφελήματα διά τον εαυτόν των, καί οί όποιοι
μόνον εχάρησαν διά τον θάνατόν του. Ή τ ο δέ ό πολιτικός οΰτος άνήρ δε·
ξιός μέν περί τάς διαπραγματεύσεις, προορατικώτατος δέ τών δημοσίων

78

I Σ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

πραγμάτων, παράδειγμα τιμιότητος, οχύρωμα κατά τής στάσεως, προστά
της τής Έλλην. ’Εκκλησίας, προς ύπεράσπισιν τής οποίας άπελογήθη μέν
προς τον Βανλή έφένδην, έκέρδισε δέ· υπέρ αυτής την κατοχήν των 'Ιερών
Τόπων τής'Ιερουσαλήμ και έν συντόμω ΰπήρξεν ό θεμέλιος λίθος τής επιρ
ροής των Ελλήνων εις τά τής Πύλης πράγματα».
ΚΕΦ. 48.—Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΠ ΕΒΑ ΙΝ ΕΝ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΕΠ ΙΚ ΙΝ Δ Υ 
ΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Τ Η Σ ΘΡΑΚ ΗΣ ΕΠ Ι ΤΟ Υ Ρ
ΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.
«Τά πάντα άνήκουσιν εις τούς Τούρκους έντός τοΰ Κράτους τω ν».

ΟΙ Τοϋρκοι καθ’ δλον τό διάστημα τής κυριαρχίας επί των Χριστιαν.
λαών ήκολοΰθησαν άπαρ-γκλίτως την ανωτέρω αρχήν κα'ι προ πάντων εις
την ύπαιθρον χτυραν. ’Αδαείς εις τό έμπόριον καί τάς τέχνας καί μή έννοοΰντες νά ακολουθήσουν τους υπηκόους ττον, περιωρίζοντο εις τά στρατια»τικά, τήν διοίκησιν καί εις δημοσίας υπηρεσίας. 'Ως επαγγέλματα έντός των
πόλεων εξήσκουν τινές τοιαυτα πενιχρά, ώς π.χ. λεπλεπιτζήδες, γλυκατζήδες, σερπετζήδες, μπογατσατζήδες καί άλλοι χασάπηδες καί μάγειροι κατά
Τουρκικήν μαγειρικήν, από τά όποια κατώρθωναν νά αποζούν. Εις τήν
ύπαιθρον μέ τον σφετερισμόν τών γαιών ειχον άποβή γαιοκτήμονες μέ μεγάλην ευρύτητα, καί οι μέν τιμαριούχοι έκαλλιέργουν τάς γαίας διά τών
ΰποδουλωθέντων Χριστιανών, εις τους οποίους έδιδον μέρος τής παραγω
γής, οι δέ έχοντες μικροτέρας εκτάσεις, αλλά πάντως εΰρυχώρους, κατεγίνοντο εις τήν παραγωγήν δημητριακών καί εις τήν κτηνοτροφίαν μεγάλων
καί μικρών ζώων. 'Όλα τά λοιπά, έμπόριον, τέχνας, έπιστήμας, έμπορικήν
ναυτιλίαν καί πάντα δσα φέρουν κέρδη τά μετήρχοντο οι μή Μουσουλμάνοι
'Έλληνες, ’Αρμένιοι, 'Εβραίοι, Φραγκολεβαντίνοι, Σλάβοι, ’Αλβανοί κ.λ.π.
Μέ τήν τροφοδοσίαν τοΰ Τουρκ. στρατού εις τρόφιμα καί εις προμήθειαν
στολών, ι'ποδημάτων καί άλλων εξαρτημάτων, καί άλλοι δι’ εμπορικών έπιχειρήσεων κατώρθωναν νά συγκεντρώνουν άξιόλογον πλούτον, έδωροδόκουν
δέ τους ίσχυροΰς έν τή Κυβερνήσει, διά νά ΰποστηρίζωνται εις τάς έπιχειρήσεις των. Ά λλ’ ό πλούτος οΰτος ώς έπί τό πλεΐστον άπέβαινεν ή κατα
στροφή τιον, διότι άμα ώς ή μεγάλη περιουσία έπέσυρε τήν προσοχήν ίσχυροΰ τίνος ή άλλων ζηλοφθόνων καί φιλαρπάγων, έτίθεντυ εις ενέργειαν διά
φορα μέσα, διά νά απογυμνώσουν τον πλουτίσαντα. ’Όργανα διά τοιοΰτους
έκνόμους σκοπούς ειχον πολλ,οΰς έκ τών Μουσουλμάνων. Έπέρριπτον έναντίον του μίαν πλαστήν συκοφαντίαν ( = ίφτιρά) δτι τάχα εις ώρισμένην
περίστασιν έβλασφήμησες τον Προφήτην, ή τήν θρησκείαν τοΰ Μωαμεθα*
νισμοΰ, έδειξες περιφρόνησην προς αυτήν, ύβρισες τό ιερόν πρόσωπον τοΰ
Σουλτάνου, σκέπτεσαι νά κινήσης έπανάστασιν κατά τοΰ Κράτους, προμη
θεύεις χρήματα προς έπαναστάτας, είσαι λησταποδόχος κ.λ.π. Έ ν τοιαΰτη
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περιπτώσει η έφονεύετο 6 καθ’ ον ή συκοφαντία υπό οργάνων επί τούτιο
όρισθέντων, άτινα εμενον ασύλληπτα, ως διαφυγόντα καί μή άνακαλυπτό
μένα η συνελαμβάνετο, έρρίπτετο εις την φυλακήν, διά νά δικασθή. Ά φοΰ
εμενεν εις την φυλακήν επί αρκετόν χρόνον, διά νά κατορθώσουν οΐ συνή
γοροι δήθεν, νομομαθείς Τούρκοι καί δικασταί, νά άποσπάσουν χρηματικά
ποσά διά μυστικών προσώπων, τά όποια, μεσιτεύοντα προς τούς ισχυρούς,
έλάμβανον τό μερίδιόν των, ήρχετο ί] ήμερα τής διαδικασίας ενώπιον τοΰ ΚαδήΆ λλ’ ό εναγόμενος κατά την απολογίαν του εύρίσκετο προ ψευδομαρτυρούν
Μουσουλμάνοον, οί οποίοι ενόρκως έβεβαίουν, ότι ή αποδιδόμενη κατηγο
ρία είναι αληθής. Άνεφέροντο ύπ’ αυτών καί πλαστά περιστατικά, διά των
οποίων άπεδείκνυον την ενοχήν τοΰ κατηγορουμένου. Διά νά απόσεισης δέ
εσύ ό ενοχοποιούμενος τήν κατηγορίαν, έπρεπε νά παρυυσιάσης Μουσουλ
μάνους μάρτυρας. Οί τοιοΰτοι μάρτυρες σπανιώτατα εύρίσκοντο καί με γενναίαν αμοιβήν. "Οστις δέ έκρίνετο ως δήθεν ένοχος, κατεδικάζετο εις θά
νατον, εις ισόβια δεσμα ή εις πολυετή φυλακήν. Τότε καί κατά τάς τρεις
περιπτοόσεις ή περιουσία κινητή καί ακίνητος έδημεύετο, εξ αυτής δέ ελά
χιστα περιήρχοντο εις τό δημόσιον, διότι τά πλεΐστα κινητά έδίδοντο εις
τούς σκευωρήσαντας καί τά ό'ργανά των. Διά νά έννοήση ό αναγνώστης καί
νά πεισθή περί τής ακρίβειας των γραφόμενων, παραθέτομεν τύν εν Θράκη
ζήσαντα καί δράσαντα Μιχαήλ Καντακουζηνόν, ό βίος τοΰ οποίου είκονίζει πιστώς τά ανωτέρω καί τό οίκτρόν τέλος του, τό όποιον ήτο καί τό τέ'
λος πλείστων όμοιων του Θρακών καί Χριστιανών.
ΚΕΦ. 49.—ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟ Λ ΙΤΕΙΑ TOY MIX. ΚΑN TΑΚΟΥΖΓΙΝΟΥ.
’Από τάς όλίγας διασούθείσας επιφανείς Βυζαντ. οικογένειας έπέζησαν
μετά τήν άλωσιν καί τινες γόνοι τών Καντακουζηνών. 'Ο Μιχαήλ Καντακουζηνός διήλθε τον μεγαλειόύδη βίον του κατά τά τελευταία έτη τοΰ Σουλεϋμάν Κανουνοΰ, έφ’ όλης τής βασιλείας Σελήμ τοΰ Β' καί Μουράτ τοΰ Γ '
ήτοι από τοΰ 1560— 1580. 'Υπήρξε στενότατος φίλος τοΰ μεγάλου Βεζύρη
Σόκολη Πασά. Μολονότι ήτο ηάλος τοΰ πανίσχυρου Σόκολη, όταν έπορεύετο
διά μέσου τής πρωτευούσης, τήν έπεσκέπτετο μέ σωματοφυλακήν οκτώ τσοχανδαραίων καί πολλών Γενητσάρων, λόγορ τοΰ πλούτου του. Δέν ήξιώθη
νά λάβη μέγα καί υψηλόν τι αξίωμα, πλήν τοΰ άνωτέρου εφόρου τών αλυ
κών τής Άγχιάλου καί τοΰ άρχιγούναρη τής Σουλτανικής Αυλής. 'Ως φαί
νεται δέ, φιλοκερδής ών, ε'διδε περισσοτέραν προσοχήν εις κερδοφόρους επι
χειρήσεις παρά εις τίτλους καί αξιώματα. Ειχεν αποκτήσει μεγάλην περιου*
σίαν καί δύναμιν καί άπεκαλεΐτο «μέγας πραγματευτής». Τά περί αύτοΰ
διηγείται λεπτομερώς ό Καισάριος Δαπόντες καί άναφερόμενος εις τον υιόν
τοΰ Καντακουζηνοΰ Γιαννάκην λέγει τά εξής: «Αυτός δέ ό (Γιαννάκης)
είχε πατέρα τον Τσελεπή Μιχαήλ Καντακουζηνόν τον πλουσιοότατον. Ό Καν’
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τακουζηνός κατοικοϋσεν εΐ,ς την Άγχΐαλον. Τά υποστατικά του έφθαναν
έως τον Δοΰναβιν, και τινές αγάδες τσιράκια (υποτακτικοί) ίδικά του, έ'γι*
ναν καί Βεζΰρηδες. "Ενας από αϋτοΰς, άφοΰ έγινε Βεζΰρης, εγκατεστάθη
εις εν Παλάτιον. Ό Μιχάλη ς επήγε να τον άνταμώση καί νά τον συγχαρή
διά τό μέγα αξίωμά του. 'Ω δηγήθη εις τον δδά, δπου έτυχε νά εύρίσκηται
εκείνην την ώρα καί 6 ιμάμης τοϋ βασιλέως. Ό Βεζΰρης όταν τον ειδεν
έσηκώθη καί τοϋ είπε : «Καλώς ήλίίες Μιχάλη Τσελεπή». Μετά δεν την άντάμοΰσιν, άφοΰ εβγήκεν έξω ό Μιχάλης, ειπεν ό ιμάμης εις τον Βεζΰρην ·
«Δεν αρμόζει εφένδημ εις την ύψηλότητά σου, όντας επίτροπος του βασιλέως, νά εΐπης εις γκιάβουρα «Τζελεπή». Τοϋτος ό λόγος έκακοφάνηκε εις
τον Βεζΰρην, τίποτε όμως δέν άποκρίθηκεν. Ό δέ παρών ό Χαζνιδάρης
( = κλειδοΰχος τής κάσας) τοϋ Βεζΰρη, εβγήκεν εϋθϋς καί ειπεν τον Μι"
χάλη τά λόγια του ιμάμη καί ότι εβαρυφάνηκεν εις τον Βεζΰρην. Είτε δέ ό
Μιχάλης: «"Υπαγε καί είπε τον Βεζΰρη, αν είναι ορισμός του, νά κάμω
εγώ αυτόν τον ιμάμη, νά μέ εΐπή καί αυτός εμπροστά του Τζελεπή». Ό
Βεζΰρης τό έκαμε χάζι καί— μακάρ νά τοϋ κάμη—τοϋ ειπεν. Εϋθτις ό Μι
χάλης λοιπόν έπήγεν εις τό σπίτι τοϋ ιμάμη, ηι’«ρε τον κεχαγιά, καί τοϋ λέγ ε ι: «Δός μοι κατάστιχο, πόσο βοΰτυρο ό έφένδης τον χρόνον έξοδιάζει
διά τό μουτπάκι του (μαγειρείου), πόσα ξΰλα, πόσο μέλι, πόσο κηρί, καί
πόσο κριθάρι εις τό άχοΰρι του (σταΰλον) διά νά τοϋ τά προσφέρω όλα αυτά
από λόγου μου. Καί είπε τον εφένδην ότι εγώ είμαι ό Μιχάλης εκείνος, που
μέ ειδεν εις τον Βεζΰρην». ’Έδωκεν ό κεχαγιάς (φροντιστής) τό κατάστι*
χον καί τό βράδυ, όταν ήλθεν 6 έφένδης, τοϋ είπε την ύπόθεσιν. Ό δέ
Μιχάλης την δευτέραν ημέραν έστειλε, καράβι μέ τά πράγματα. "Επειτα
επήγε καί αυτός εις τον ιμάμη. Ό δέ ιμάμης τον έπροσηκώθη καί τον λέ*
γ ε ι: «Καλώς ήλθες Μιχάλ Τζελεπή». Καί εις τό λακιρδί (λόγος) επάνω
έπολλαπλασίαζε τό, Τζελεπή, λέγοντάς του καί άλλα εγκώμια. Έβγαίνοντας
δέ απ’ εδώ ό Μιχάλης, υπάγει εϋθϋς εις τό Πασά καπί (Βεζυρεία, κατά λέ*
ξιν θΰρα τοϋ ΙΙασά), ευρίσκει τον Χαζνιδάρη καί λέγει: «"Οταν ό ιμάμης
έλθη εις τον Βεζΰρην, νά μέ στείλης λόγον». Μίαν ημέραν λοιπόν, ήλθε πά
λιν 6 ιμάμης, καί ό Μιχάλης έμηνΰθη από τον Χαζνιδάρη καί ήλθε. Έμ*
βαίνοντας δέ εις τον Βεζΰρην, καθώς τον ειδεν ό ιμάμης, ήρχισε μεγα?νθφώνως νά τοΰ λέγη : «Καλώς ήλθες, Μιχάλ Τσελεπή». Δΰο καί τρεις φοράς,
άρχισε δέ καί νά τον έπαινή εις τον Βεζΰρη, λέγοντας πώς είναι άξιος και
πώς τέτοιοι άνθρωποι είναι χρειαζοΰμενοι εις τήν βασιλείαν, ό δέ Βεζΰρης
εχαμογελοϋσεν. *Αφυϋ δέ εβγήκεν έξω ό ιμάμης, λέγει 6 Βεζΰρης τον Μι
χάλη : «Τί τον έκαμες καί σε είπε Τσελεπή καί τόσα εγκώμια;» Καί ύ Μι
χάλης τοϋ έδιηγήθη τήν ϋπόθεσιν. Τότε ό Βεζΰρης τοϋ λέγει: «Γιά σεϊτάνσιν, γιά σεϊτάν όγλοΰσιν» (ή σατανάς είσαι ή σατανά υιός). ’Από τότε
έπεκράτησεν ό λόγος καί λέγονται υί Καντακουζηνοί σεϊτανογλοϋδες. Τον
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Μιχάλη, δντα τοιοΰτον περιβόητον και ΰπέρπλουτον άνθρωπον, τον διέβα
λαν εις τον βασιλέα από φθόνον μερικοί πασάδες, πως φαντάζεται νά γίνη
βασιλεύς και εστειλεν ό βασιλεύς καπητζίμπαση και επήρε τό κεφάλι του
καί δλην τήν περιουσίαν του, όσα δε δεν ήμπόρεσαν νά τα πάρουν είς την
ΙΙόλιν διά τό πολύ πλήθος, τά εποΰλησαν εις Άδριανοΰπολιν εις τό παζάρι.
’Όντας δέ πάρα πολλά πράγματα έπωλήθησαν τόσο φθηνά, δπου άπόμεινε
παροιμία και λέγεται, δταν άγοράση τις πράγμα ευθηνό : «άνθρωπε, αυτό
από τό μεζάτι τοϋ Σεϊτάνογλου τό αγόρασες ;» Έ δώ εφαρμόζεται τό υπό
τοΰ Ρήγα του Φεραίου λεγόμενον :
«Αυθέντης, δραγουμάνος, Βεζΰρης καί άν σταθής
ό τύραννος σέ κάμνει αδίκως νά χαθής».
Ό δέ Χάμμερ περί αΰτοΰ λέγει δτι είχε τόσην ίσχύν ώστε κατώρθωσε
νά διορίση ηγεμόνας τής Βλαχίας καί Μολδαβίας Πέτρον καί ’Αλέξανδρον
αδελφούς. "Οτι διά τά μέγαρά του εν Άγχιάλιρ είχε δαπανήσει 20 χιλ· φλω*
ριά (75 χιλ. χρυσά είκοσόφραγκα). "Αλλα δέ τόσα χρυσά εΰρεν ό θαλαμη
πόλος Άλήμπεης, που εστάλη διά νά τον θανατώση.
Σχόλιον. Τά ανωτέρω έξετέΟησαν, ως τά γράφουν διάφοροι, πουήσαν
σύγχρονοι τής εποχής εκείνης. Ό Μιχ. Καντακουζηνός είχε τόσους ισχυρούς
προστάτας καί προστατευομένους καί όμως οί Τούρκοι, που δέν ήνείχοντο
νά βλέπουν τόσον πλούτον καί τόσην ίσχυν είς χεΐρας "Ελληνος, τον έσυκοφάντησαν καί τον κατέστρεψαν. Αυτό τό πρόγραμμα έξηκολοΰθησαν καί
μετά ταΰτα εν Θράκη, διά νά διασκορπίζουν τάς περιουσίας των Ελλήνων,
διότι έθειόρουν επικίνδυνον δι’ εαυτούς τήν ευημερίαν των Γκιαβοΰρ: άλ
λως τε συνηθέστατα τό πλεϊστον τής διασκορπιζομένης περιουσίας διηοπάζετο υπό των σκευωροΰντιον Τούρκων Μπέηδων καί των οργάνων των· Περί
τούτων θά εϊπωμεν έκτενέστερον είς άλλα κεφάλαιο. Ό δέ υιός του Γιαννάκης, βραδυτερον διεπομπεΰθη καί κατεδικάσθη είς \θάνατον, τον οποίον
άπέφυγεν, έξισλαμισθείς διά τήν σωτηρίαν του.
ΚΕΦ. 5 0 .-Ο Ρ 1 Ά Ν Ω Σ ΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ.—Ο ΜΕΡΑΣ
ΔΙΕΡΜ Η ΝΕΥ Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ ΑΥΡΟΚΟΡΔΑΊΌΣ.
Ό Ά λ. Μαυροκορδάτος, δστις επί 30 έτη πρωτηγωνίστησεν είς τήν
διεξαγοογήν των εξωτερικών σχέσεων τοΰ Όσμανικοΰ Κράτους, είχε γεννηθή έν Κων]πόλει τό 1636 εκ πατρός Νικολάου Μαυροκορδάτου, Χίου εμπό
ρου μεταξωτών. Μήτηρ του ήτο ή μορφωμένη Ρωξάνδρα, θυγάτηρ πλου
σίου τροφοδότου τοΰ Τουρκ. στρατοΰ Σκαρλάτου Μπεγλικτσή (Προμηθευ
τής). Περί τής μορφώσεως αυτής όμιλεΐ ό Δαπόντες καί λέγει δτι αυτή
έστάθη μαθήτρια τοΰ μεγάλου Λογοθέτου Ίωάννου Καριοφΰλλη καί τόσον
έπροχώρησεν είς τά Ελληνικά καί έγινεν όνομαστή, δπου ήρχοντο περιηγηταί από τήν Ευρώπην, συνωμιλοΰσαν μαζί της καί έθαΰμαζον τήν σοφίαν
«Θρακικάι
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της. Ιάκωβος δέ ό αρχαίος βέβαιοί ότι ουδόλως ήτο κατώτερα τής αρχαίας
Ύ πατίας κατά την φιλοσοφίαν, επειδή δέ ό σύζυγός της άπέθανε πρωίμως,
αυτή εφρόντισε διά την άρτίαν μόρφωσιν τοϋ υίοΰ της πρώτον έν Κων]πόλει κα'ι δωδεκαετή γενόμενον τον έ'στειλεν εις Παταυίον τής Ιταλίας. Διατρίψας έκεΐ επί 14 έτη άνηγορευθη Διδάκτατρ τής ’Ιατρικής καί τής Φίλο'
σοφίας. Έπανελθών εις Κων]πολιν, άνέλαβεν εις τήν Σχολήν τοΰ Φαναριού
τήν διδασκαλίαν τής Φιλοσοφίας καί Ρητορικής, εξασκών συνάμα καί τήν
’Ιατρικήν. ’Επειδή δέ άπέβλεπεν εις εΰρυτερον στάδιον έπεδόθη εις τήν έκμάθησιν των γλωσσών ’Αραβικής, Περσικής καί Τουρκικής. Έκμαθών
καί ταΰτας είχε προσληφθή υπό του Παναγιοδτη Νικουση ώς γραμματευς
καί μεταφραστής, ώς τοιοϋτος δέ έγνωρίσθη καί ώς ιατρός υπό τοΰ Ά χμέτ
Κιοπρουλή, δστις κατ’ άρχάς δέν έκρινεν εύλογον νά διορίση αυτόν εις τήν
θέσιν τοΰ Νικοΰση, έδωκε τό άςίωμα τοΰ μεγάλου διερμηνέως εις τον
Πολωνόν Βοβόσκην· Σημειωτέον δτι κατά τους χρόνους τοΰτους κατήρχοντο
εις τήν Τουρκίαν διάφοροι τυχοδιώκται Ευρωπαίοι, έξισλαμίζοντο καί κα*
τελάμβανον σπουδαίας θέσεις. ’Αλλ’ ό Άχμέτ Κιοπρουλή, ιδών τήν ανικα
νότητα τοΰ ΙΙολωνοΰ, εκάλεσεν εις τήν διερμηνείαν τον Μαυροκορδάτον τό
1674, δπου οΰτος παρέμεινεν εις τήν θέσιν αυτήν καί μετά τον θάνατον
τοΰ Ά χμέτ (1676), αλλά κα'ι επί τής Βεζυρείας τοΰ Καρά Μουστοφά Άλβανοΰ. Συνεόδευσε δέ τον Καρά Μουσταφάν εις τήν κατά τής Βιέννης εκ
στρατείαν καί εύρέθη εις τήν ήτταν αΰτοΰ υπό τοΰ βασιλέως τής Πολω
νίας Ίωάννου Σοβιέβσκη. Ό Σουλτάνος Μεχμέτ 6 Δ', δργισθείς διέιαξε
τον θάνατον των ηγητόρων τής εκστρατείας Καρά Μουσταφά, ρεΐζ έφένδη
Τελχισί ζαδέ καί τοΰ τεφτερδάρη Χασάν Πασά. Κατηγορήθη δέ καί ό Μαυροκορδάτος διότι συνετέλεσεν εις τό νά άπορριφθώσιν υπό τοΰ Καρά Μου
σταφά αί είρηνικαί προτάσεις τής Αυστρίας προτού φΟάση ό Σοβιέβσκης.
Ό Μαυροκορδάτος δμως άπέδειξεν δτι αί προτάσεις δέν έγιναν δεκταί, διότι
άντέτεινεν ό ρε'ίζ έφένδης Τελχισί ζαδέ. Έμεσολάβησεν υπέρ τοΰ Μαύροκορδάτου καί ό αδελφός τοΰ Ά χμέτ Κιοπρουλή, ο μετά ταΰτα μέγας Βεζΰρης Μουσταφά Κιοπρουλής καί έσωσε τήν ζωήν του. Καί άπηλλάγη μεν
τοΰ θανάτου, υπέστη δμως πολλά δεινά, έστερηθείς τής περιουσίας του,
πληρώσας προς λυτρο)σιν 250 πουγγία γροσίων (ένα πουγγίον ελέγοντο τά
500 γρόσια), ποσόν μέγα διά τήν εποχήν καί δσα είχε πολυτελή πράγματα.
Συγχρόνως έφυλακίσθη μέ τήν σύζυγόν του καί τήν γηραιάν μητέρα του,
έβασανίσθη καί εμαστιγώθη. Αυτή είναι ή τύχη των δούλων, οΐτινες με
ταμφιέζονται εις άρχοντας. Δίκαιον ειχεν εκείνος ό ίδιος, δτέ μέν άνερχόμενος εις υψηλήν θέσιν, ότέ δέ καταβιβαζόμενος ώς κοινότατος άνθρωπος,
δστις έγραφεν : «Πολλάκις τόν ίδιον λίθον τής δουλείας κυλίομεν προς τά
επάνω, ώς 6 Σίσυφος. ’Από ποια δεινά δέν είναι πεπληρωμένος ο αΰλικός
βίος ; Μέ ποιας δυσκολίας δέν είναι άναμεμιγμένος ; Οί πλεΐστοι των άνω-
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τάτων αρχόντων δεν είναι ύπερόπται, άνηλεεΐς και πλήρεις κακιών ;». Εις
την φυλακήν παρέμεινεν επί έτος, καθ’ δ είδε την μητέρα του άποθανούσαν. Έ ν τώ μεταξύ διωρίσθη μέγας διερμηνεύς ό αρνησίθρησκος Σεφέρ,
οστις έφάνη ανίκανος, ώστε 6 νέος Βεζύρης, ό ευφυέστατος Σέρβος Σουλεϋμάν Πασάς, ήναγκάσθη να έπαναφέρη εις την θέσιν τού μεγάλου διερμηνέως τον "Αλέξανδρον Μαυροκορδάιον, ον άπεζημίωσεν εν μέρει, άποδώσας
τά δημευθέντα κτήματα, διάφορα έσοδα τής Άδριανουπόλεως καί των νή
σων Μήλου καί Μυκόνου. Έ π ί Σουλτάνου Σουλεϋμάν τού Γ ' έπανελήφθη
δ πόλεμος τής Τουρκίας κατά των συμμαχησάντων Αυστριακών, Ρώσσων
καί Βενετών, ή Τουρκία δέ ύπέσιη ήττας. Τό δέ 1688 έπείσθη ή Πύλη να
στείλη εις Βιέννην πρεσβείαν ειρήνης, ήν ώς πληρεξούσιοι άπετέλεσαν ό
Σουλφίκάρ καί ό Α· Μαυροκορδάτος, όχι πλέον ως διερμηνεύς, άλλ’ ως λει
τουργός τού Κράτους ομότιμος μέ τον Μωαμεθανόν συνάδελφόν του. Ό
μέν Σουλφίκάρ ενεφανίσθη ενώπιον τού Αύτοκράτορος τής Αυστρίας μέ 5
Τούρκους, ό δέ Μαυροκορδάτος μέ 4 'Έλληνας, τον γυναικάδελφόν του Χρυσοσκουλαΐον, τον άνηψιόν του Ά ντ· Κρεμάκην, τον γραμματέα Κων]τΐνον
1'ιοβαννίκην καί τον διερμηνέα Θωμάν Ταρσίαν, άλλ’ ή συνδιάσκεψις αύτη
ούδέν έφερεν αποτέλεσμα. Τελευταΐον κατά ’Οκτώβριον 1698 επί Σουλτά
νου Μουσταφά τού Β' συνήλθον εις Κάρλοβιτς τής Αυστρίας αντιπρόσωποι
τών πέντε δυνάμεων, ως καί τοιούτοι τής ’Αγγλίας καί 'Ολλανδίας, ως με
σάζοντες προς σύναψιν τής συνθήκης τού Κάρλοβιτς. Ή Πύλη έστειλε δύο
πληρεξουσίους, τον ρεΐζ έφέντην Ραμή Μεχμέτ καί τον Μαυροκορδάτον,
δπως καί αί Εύρωπαϊκαί δυνάμεις άνά δύο, άλλ’ αϊ διαπραγματεύσεις, διαρκέσασαι 70 ημέρας, διεξήχθησαν έκ μέρους τής 'Υψηλής Πύλης υπό τού
Μαυροκορδάτου καί έκ μέρους τών άλλων υπό τού Αύστρ. κόμητος Σλίκ.
Κατά την συνέλευσιν ταύτην είς 36 συνεδριάσεις έθαυμάσθη ή ρητορική
δεινότης, ή προορατικότης καί επιχειρηματολογία τού Μαυροκορδάτου. Είς
δύο δέ εξ αυτών προύτάθη καί τό ζήτηιια τού 'Αγ. Τάφου, διά μέν τήν
Τουρκίαν άδιάφορον, ζωτικώτατον δμως διά τήν Έλλην. ’Εκκλησίαν. Ό
Καθολικός Σλίκ άπήτησε νά άποδοθή 6 'Άγιος Τάφος είς τούς Φραγκισκα
νούς μοναχούς, ύποστηριζόμενος {mo τών Καθολικών απεσταλμένων τής
Γαλλίας, Πολωνίας καί Βενετίας. 'Ο Μαυροκορδάτος μετεχειρίσθη δλην τήν
δύναμίν του τήν πολιτικήν, διά νά τούς πείση, ώστε νά μή θιγή τό τοιούτον θρησκευτικής φύσεως ζήτημα, ίσχυρισθείς, δτι ουδέ πρότερον εις συν
θήκην πολιτικής καί στρατιωτικής σημασίας έγινε λόγος περί αυτού.
Ούτω καί τά συμφέροντα τού Κράτους του εξυπηρέτησε καί τό έθνος, είς
ο ανήκε· Τό δέ παράδοξον δτι άντημείφθη καί υπό τών δύο αντιθέτων, τής
'Υψηλής Πύλης καί τής Γερμαν. Αυτοκρατορίας. Καί ή μέν Πύλη έδωκεν
είς αυτόν τον τίτλον τού έξ απορρήτων (μαχρέμ εσράχ) συνοδευόμενον μέ
τον τίτλον τού Έκλαμπροτάτου, δ δέ αύτοκράτωρ τής Γερμανίας τον άνη-
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γόρευσε κόμη τα τής Αυτοκρατορίας. Το όνομα αΰτοΰ άντήχησεν άνά πά
σαν την Ευρώπην και έφθασεν εις τον άνώτατον βαθμόν δόξης κα'ι δυνάμεως, μέ τον μέγαν δέ Βεζυρην Χουσειν Κιοπρουλή καί τον ρεΐζ έφέντην
Ραμή άπετέλεσεν ό Μαυροκορδάτος την τριανδρίαν, ήτις έκυβέρνησε μέ
φρόνησιν καί μετριοπάθειαν. Ό Χάμμερ λέγει ότι ή ισχύς τοΰ Μαύρο·
κορδάτου ύπήρξεν ευεργετική εις τους ομοθρήσκους του, ως καί εις τάς σχέ
σεις τής Τουρκίας προς τάς Χριστ. δυνάμεις, διατελέσας δέ φίλος τριών
Κιοπρουληδών, συνετέλεσεν εις τάς επιεικείς καί αγαθοποιούς διαθέσεις αυ
τών. Μετά τον θάνατον τοΰ άγαθοϋ Χουσειν Κιοπρουλή 1702, έ,ν Τουρκίςτ
έπεκράτησεν ανωμαλία, διότι τα στελέχη τών Κυβερνητικών κλάδων άπέβησαν όργανα αναρχίας καί ανομίας, ό δέ Μαυροκορδάτος μή θέλων νά περι
πλοκή εΐς επικίνδυνα εγχειρήματα, εΰσχήμως άπεσΰρθη τοΰ άξκύματος αφού
άνέδειξεν ώς διάδοχον τον πρεσβΰτερον υιόν του Νικόλαον. Ό φίλος του
Ραμής μετά την παραίτησιν έμεινεν εις την εξουσίαν μήνας τινάς, διότι
δεινή στάσις τών Γενητσάρων καθήρεσε τον Σουλτάνον Μουσταφά τον Β'
καί άνεβίβασεν εις τον θρόνον Ά χμέτ τον Γ ' τό 1703. *0 Ραμής τότε ήναγκάσθη νά παραιτηθή, άλλ’ οί στασιασταί άπήτησαν από τον Μαυροκορδάτον μέγα ποσόν χρημάτων, ούτινος άπέφυγε μέν τήν πληρωμήν, γενόμενος άφαντος, ή εν Κων]πόλει όμως ακίνητος περιουσία του έδημεύθη καί
μόνον ότε παρήλθεν ή θύελλα εκείνη καί άνέλαβε το αξίωμα τοΰ μεγάλου
διερμηνέως ό υιός του Νικόλαος ανέκτησε τά δημευθέντα ακίνητα. Μετά
ταΰτα έ'ζησεν ό Αλέξανδρος ήσυχος μέχρι τοΰ 1709, ότε άπέθανεν έν τώ
μέσα) τών οικείων καί φίλα)ν του, ορίσας νά κηδευθή ά'νευ πολυτελείας,
ΚΕΦ. 51.- Ο Ι ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α. Μ ΑΥΡΟΚΟΡΔΛΤΟΝ Δ ΙΕΡΜ Η Ν ΕΙΣ.
Οί δυο μεγάλοι "Ελληνες τοΰ μετά τήν άλωσιν Νεωτέρου Έλληνισμοΰ,
Νικοΰσης καί Μαυροκορδάτος, διά τών πολυτίμων υπηρεσιών των προς τό
Ό θω μ. Κράτος, διήνοιξαν τήν οδόν εις τούς μεταγενεστέρους, οί όποιοι διά
τής άφοσιώσεώς των προς τά συμφέροντα τών Σουλτάνων, ενέπνευσαν έμπιστοσιίνην εις τούς Τούρκους καί κατώρθωσαν νά εκτοπίσουν βαθμηδόν
πάντας τούς εις τήν υπηρεσίαν τής Τουρκίας ξένους μέχρι τοΰ 1821. Μετά
τον Μαυροκορδάτον όλοι σχεδόν οί μεγάλοι διερμηνείς υπήρξαν "Ελληνες
μέχρι τής Έλλην. Έπαναστάσεως, οίτινες δέν έφθασαν βεβαίως εις τό ύψος
τών δύο προηγουμένων, προσέφεραν όμως μεγάλας υπηρεσίας προς τήν
Τουρκίαν καί προς τό υπόδουλον Έλλην. έθνος. Ούτοι διεξήγον τάς εξωτε
ρικός υποθέσεις τοΰ Ό θω μ. Κράτους, ώς διερμηνείς καί σύμβουλοι κατά
τάς προς τούς ξένους συναπτομένας συνθήκας καί ώς αντιπρόσωποι εις τάς
ξένας αύλάς εϊτε ώς πρέσβεις, ή ώς Πρόξενοι εις πόλεις τής Ευρώπης. Διετέλεσαν διερμηνείς μετά ταΰτα τρεις μέν Μ·ιυροκορδάτοι, τέσσαρες Γκίκαι,
έξ Καλλιμάχαι, εξ Καρατζάδες, πέντε Σοΰτσοι, δυο Ύψηλάνται, έξ Μου-
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ροΰζαι, εις Ράλλης, εις Άργυρόπουλος κα'ι τελευταίος ό Σταυράκης Ά ριστάρχης. Ά ς μή νομίσωμεν δμως δτι τά στάδιά, άτινα διήνυον αϊ μεγάλαι
και επιφανείς αΰται οικογένειαι ήσαν εστρωμένα με ρόδα, διότι ήρχειο
εποχή πλήρης συμφορών, λόγφ των στρατιωτικών αποτυχιών τών Γενητσάρων, καθ’ ας συνήπτοντο συνθήκαι δυσμενείς διά την Τουρκίαν, οπότε οΐ
Σουλτάνοι διά νά εξιλεωθούν απέναντι τής έξεγειρομένης κατ’ αυτών κοινής
άγανακτήσεως, επέρριπτον την ευθύνην είς τους "Ελληνας αντιπροσώπους
των, ως μή έξυπηρετήσαντας σθεναρώς τά συμφέροντα του Όθωμανισμου
εις τά συνέδρια. Τότε συνελαμβάνοντο και εστέλλοντο εις τήν αγχόνην, ή δε
περιουσία των εδημεΰετο. ΙΙάντες οΐ κατωτέρω Διερμηνείς και Ηγεμόνες
έθανατώθησαν υπό τής 'Υψηλής Πύλης :
1) Καντακουζηνός Στέφ. 1714, 2) Καλλιμάχης Ίωάνν. Α' 1762, 3)
Σοΰτσος Νικόλ. 1768, 4) Καλλιμαχης Γρηγ. 1769, 5) Καλλιμαχης Ίω άν.
Β' 1770, 6) Γκίκας Γρηγ. 1777, 7) Μουροΰζης Γεώργ. 1793, 8) Σοΰτσος
Άλέξ. 1807, 9) Μουροΰζης Δημήτ. 1812, 10) Μουροΰζης Κωνστ. 1821,
11) Μουροΰζης Νικόλ. 1821, 12) Καλλιμαχης Άλέξ. 1821, 13) Καλλιμάχης
’Ιωάννης Γ ' 1821.
ΚΕΦ. 52.—ΗΓΕΜ Ο Ν ΕΣ ΒΛΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ.
Μέχρι τέλους του Π ου αιώνος (1600—1700) ή Ό θω μ. Αυτοκρατορία
τών Σουλτάνων κατείχε μεν στρατιωτικώς τά φρούρια τής Βλαχίας και Μολ
δαβίας, πολιτικώς δμως αΐ χώραι αΰται έκυβερνώντο υπό εγχωρίων ηγεμό
νων. ’Εν τφ μεταξύ ειχον κυβερνήσει καί τινες 'Έλληνες εκ τής οικογένειας
τών Καντακουζηνών. Ά πό του 1700 και εξής μέχρι τοΰ τελευταίου Κονζα
1880 διωρίζοντο "Ελληνες ηγεμόνες, εκτός εξαιρέσεων τινών, διότι α>ς μέ
σον διακυβερνήσεως τιών λααιν, έφήρμοζον βίαν και αυθαιρεσίαν. ’Επειδή
δε αΐ χώραι αΰται ήσαν πολύ μακράν τοΰ κέντρου και έφαίνοντο ως προ·
Όήκη τοΰ Κράτους τών Τούρκων, έναντι τής όσημέραι έκπολιτιζομένης Ευ
ρώπης, διά νά μή επαναστατοΰν και προστίθενται πρύς τά γειτονεΰοντα μέ
τήν Τουρκίαν Χριστ. Κράτη, παρέδιδε τήν πολιτικήν διοίκησιν εις Χριστια
νούς ηγεμόνας. Μεταξύ δε τών υπηκόων της, οΐ διπλωματικώτεροι,
οΐ μάλλον μορφωμένοι και πιστότεροι εις τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων
προς τό Κράτος, άνεδεικνΰοντο οΐ 'Έλληνες τής Κων]πόλιως κα'ι δή οΐ εν
Φαναρίω οΐκοΰντες, εις αυτούς άνετίθετο ή διοίκησις τών παραδουνάβιων
χωρών. Τό αξίωμα τών μεγάλων δυνάμεων διήνοιγε τον δρόμον προς τον
υπό τοΰ Σουλτάνου διορισμόν τούτων εις ηγεμόνας Βλαχίας καί Μολδαβίας.
Οΐ πλεΐστοι ηγεμόνες διετέλεσαν πρώτον ώς μεγάλοι διερμηνείς. Οΐ έ'ξοχοι
οΰτοι "Ελληνες έπι 2 περίπου αιώνας χειρισθέντες τήν ήγεμονικήν εξουσίαν
τών πλουσίων χωρών παρέσχον πλείστας υπηρεσίας εις τό Έλλην. έθνος,
υπήρξαν δε κυβερνήσαντες τήν Βλαχίαν κα'ι Μολδαβίαν: Μαυροκορδάτοι
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τρεις, Καλλιμάχαι τρεις, Γκίκαι οχτώ, Καρατζάδες τέσσαρες, Ύψηλάνται
τρεις, Μουρούζαι δυο, Σούτσοι τρεις, Ρωσσέτος εις, Μαυρογένης είς. Οι
μεγάλοι αύθένται των χωρών τούτων έχ Κων]πόλεως στελλόμενοι μέ Σουλτανιχάς τιμάς, έφερυν μαζί των πλήθος συγγενών χα'ι φίλων, οΰς διώριζον
ως διευθυντάς μέ τους τίτλους τών χωρών εχείνων, ώς σπαθαρίους, ποστελνίχους, χατμάνούς, βορνίχους χ.λ π,, τους ήμειβον δε πλουσιοπαρόχως. Ου·
τοι πάλιν έφερον άλλους, ώστε αί χώραι αυται έφαίνοντο μάλλον ώς κτήσεις ή άποιχίαι τοϋ Ελληνισμού. Κατ’ αυτούς τους χρόνους έστράφη ή προ
σοχή τοΰ Ελληνισμού προς τάς χώρας, δπου ή διακυβέρνησις ήτο χατά
πολύ ήπιωτέρα, φιλανθρωποτέρα χαί πολιτισμένη ή εις τάς λοιπάς υπό τών
Τοΰρχων χυβερνωμένας Έλληνιχάς. Διά τον λόγον τούτον δσοι έχ τών
Έλλην. χωρών ήθελον νά δράσουν και νά σχηματίσουν περιουσίας άπήρχοντο έχει, δπου ευρισκον προστασίαν χα'ι στάδιον ένεργείας ελεύθερον.
Τοσούτος Ελληνισμός συνέρρευσεν έχει, ιοστε είς τάς πόλεις χαί τά έμποριχά χέντρα έπανιδρύθησαν άχμαΐαι Κοινότητες. Το έμπόριον, εισαγωγικόν
χαί έξαγωγιχόν, αί τέχναι καί τά κερδοφόρα επαγγέλματα εΐχον περιέλθει
εις χειρας τών Ελλήνων. Άπέβησαν δύο χώραι τρόπον τινά Έλληνοκρατούμενοι. Ή Κωστάντζα, ή Ίβραΐλα, τό Γαλάζιον, τά Σουλινά, τό
Βουκουρέστιον, τό Ίάσιον χαί άλλαι πόλεις ήνθησαν είς πολιτισμόν, δχι
δέ μόνον αγαθά συνεχέντρωσαν, αλλά χαί πνευματικούς προώδευον. Παντού
συνεστήθησαν Έλλην. έκπαιδευτήρια, δπου έξεπαιδεύοντο Έλληνόπαιδες
καί τά τέκνα τών έγχωρίων. Τό δέ όμόδοξον τού θρησκεύματος έβοήθει εις
τάς σχέσεις τών Ελλήνων προς τούς Βλάχους καί Μολδαβούς, οΐτινες έτεινον προς τον έξελληνισμόν, ένώ ή αριστοκρατία έθεώρει ώς μέγα αγαθόν
καί τιμήν τον έξελληνισμόν της. Οί Θράκες ήσαν γεωγραορικώς οί πλησιέστεροι τών Ελλήνων προς τάς χώρας αύτάς. Διά τούτο έχ τουν παραλιακών
πόλεων προς τήν Μαύρην θάλασσαν, ήτοι, Μήδειας, Άγχιάλου Σωζοπό
λεως, Άγαθοπόλεως, Πύργου, Βάρνας κ.λ.π·, ώς καί έχ Κων]πόλεοος, Ραι·
δεστού, Γανοχώρων, Καλλιπόλεως χαί έχ τών μεσογείοον έχει διηυθύνοντο,
δπου είργάζοντο, έσταδιοδρόμουν χαί άλλοι μέν έπέστρεφον, άλλοι δέ παρέμενον διά παντός. Άφομοίωσις τών πληθυσμών έγινε χατά τον δέχατον
ένατον αιώνα, ώστε, ένώ έν τή χουρςο ταύτη έλογίζετο δ Ελληνισμός δτι
ήτο άνω τών 300 χιλιάδων, χατά τάς άρχάς τού παρόντος αίώνος μόλις
έφθανε τάς 60 χιλιάδας έντός τού σχηματισθέντος Ρουμανικού Κράτους.
Επομένως ή έπιτυχία τού Ελληνισμού καί έδώ υπήρξε μία Καδμεία νίκη,
διότι παρέσχεν ώφέλη καί άπερρόφησε μέγαν αριθμόν έκ τού Έλλην. πληθυ
σμού. Είναι δμως αληθές δτι δ τότε Ελληνισμός τής Ρουμανίας έν τή εύ·
τυχίφ του οχι μόνον είς τά πνευματικά ιδρύματα προσέφερε, αλλά έστελλε
πολλά καί διά τήν άνάπτυξιν τού τόπου τής γεννήσεώς του, καί μάλιστα
μετά τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος, ούκ ολίγα ιδρύματα τού έλευθέρου
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Κράτους οφείλουν τήν ΐδρυσίν τοον εις τους εν Ρουμανικαΐς χώραις προοδεΰσαντας. Ή Θράκη, ή Μακεδονία και ή ’Ήπειρος και προ πάντων ή
Κων]πόλις μεγάλως ώφελήθησαν υπό των εν Ρουμανία Ελλήνων (δρα και
Ζάππας, Ευάγγελον καί Κων]τΐνον). Ζάππειον εν Κων]πόλει, Ζάππειον εν
Άδριανουπόλει, Ζάππειον εν Άθήναις.
ΚΕΦ. 5 3 — ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ ΤΕΣ ΕΝ ΘΡΑΚΗ.
’Ενώ παρήρχοντο οΐ χρόνοι, τά μέν Ευρωπαϊκά Κράτη διά των μεγά
λων ανακαλύψεων τμημάτων τής γη'ίνης σφαίρας, νέων εφευρέσεων, προώ.
δευον εις τον πολιτισμόν καί άπέβαινον όσημέραι ισχυρότερα εις πολεμικά
καί πλουτοπαραγωγικά έργα καί εις όργάνωσιν τελειοτέρων πολιτικών κα{,
κοινωνικών συστημάτων, ή Τουρκία προσκεκολλημένη εις τούς θεοκρατικούς
θεσμούς τού ’Ισλαμισμού, παρέμενε στάσιμος καί εξ όλων τών νέων εφευ
ρέσεων καί τών προϊόνταιν έλάμβανεν αντί χρημάτων τά σύν τώ χρόνφ τε
λειοποιούμενα όργανα τής καταστροφής, δηλ τά πολεμικά. Τά μή Μουσουλ
μανικά έθνη, καί ιδίως τό Ελληνικόν, με τήν σχετικήν ελευθερίαν, ήτις
έπεκράτησεν εκ τής έλαττοόσεως τών πιέσεων καί αυθαιρεσιών καί τής
σχετικής ασφαλείας εκ τής κσταπαΰσεως τού παιδομαζοηιατος, ήρχισε νά
προοδεύη ύφ’ δλας τάς απόψεις. Έ κ τών αθλίων εκείνων υπολειμμάτων
τού Ελληνισμού ήρχισαν νά. άναφαίνωνται εις τήν ύπαιθρον Θράκην χωρία
μέ μονίμους πλέον κατοικίας, με αγρούς διά τής εκχερσώσεως τών δασών(
διά τής καλλιέργειας τών αδέσποτων γαιών, διά τής ενοικιάσεως πολλών
κτημάτων βακουφικόον. Προσέτι πολλοί απόγονοι τών παλαιοτέρων μπέη
δων καί τιμαριούχων διά τής σπατάλης τών χαρεμίων, τής ακαταλόγιστου
ζωής, τής άνικανότητος προς έκμετάλλευσιν τών κτημάτων καί τής μακρο
χρονίου παραμονής εις τάς τάξεις τού στρατού, έφθανον εις σημεΐον, ώστε
τά μερίδιά των νά μή επαρκούν διά τήν πολυδάπανον ζωήν των. Έ ν τοιαύτη περιπταόσει άλλαι γαΐαι έπωλούντο προς τούς Χριστιανούς μέ πολλάς
ευκολίας πληρωμής, άλλαι δέ ένοικιάζοντο εις τούς πρότερον κολλήγους των.
Μπέηδες άπήρχοντο εις Κων]πολιν, διά νά ζήσωσι τήν μεγάλην ζωήν,
όπου ικανοποιούντο δλαι αί ορέξεις καί οί πόθοι των, τάς δέ γαίας άφινον
εις τούς πρώην δούλους καλλιεργητάς μέ ποσοστά επί τής παραγωγής. Τ ο ι
ουτοτρόπως οί Χριστιανοί άποκαθίσταντο ώς μόνιμοι κάτοικοι, έκτιζον κα
τοικίας καί άπέβαινον κύριοι τίον εισοδημάτων, τά όποια έπηύξανον δι’ έντατικωτέρας εργασίας. Οί Μπέηδες ώς επί τό πλεΐστον δέν έπέστρεφον, οΐ
δέ απόγονοί των έποόλουν τά μερίδιά των εις τούς καλλιεργητάς Χριστια
νούς. Τό δέ παραδοξότερον, αλλά καί τό ώφελιμώτερον διά τον Έλλην. κό
σμον υπήρξε τό γεγονός, ότι οί μέν Χριστ. πληθυσμοί ηύξανον φυσιολογι
κούς, διότι είχε παύσει ή πρότερον διηνεκής αιμορραγία τού παιδομαζώμα
τος, εντός δέ τού αΐώνος έδιπλασιάζετο, ή έτριπλασιάζετο καί πολλάκις
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έτετραπλασιάζετο. Τό εναντίον συνέβαινεν εις τον Τουρκ. πληθυσμόν. "Απαξ
είχε παύση το ρεύμα του Τουρκισμοΰ εκ τής ’Ανατολής τα σχηματισθέντα
χωρία ΰπ’ αυτών εν Θράκη, όχι μόνον δεν ηυξανον άπύ άπόψεως πληθυ
σμού, άλλ’ ή εμενον στάσιμα, ή όλιγόστευον ένεκα τής άκαταπαΰστου στρα
τολογίας καί άλλων αιτίων, τα όποια θά έξιστορήσωμεν Καί ταύτα μέν συνέβαινον εις την ύπαιθρον Θράκην, οπού ό εγχώριος Έλλην. πληθυσμός
διά τής καλλιέργειας των δημητριακών, τής αμπελουργίας καί τής επαυξα
νόμενης κτηνοτροφίας, ως καί τής οικιακής υπό τών γυναικών κατεργασίας
υφασμάτων καί κλινοστρωμνών, ενοικοκυρευετο καί έκαλλιτέρευε την ζωήν
του. Εις δέ τάς πόλεις τής Θράκης, αί όποΐαι άπέβησαν εμπορικά κέντρα,
όπου τά πέριξ χωρία, έκόμιζον τά προϊόντα των προς πώλησιν καί προμή
θειαν τών άναγκαιοΰντων, ήρχισαν νά ακμάζουν τά αστικά επαγγέλματα,
τό εμπόριον καί νά συγκεντρώνωνται κεφάλαια χρηματικά προς περαιτέρω
άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τής ζωής.
Δημογεροντία. Κατά τους χρόνους τούτους ή Κυβέρνησις προσεπάθει
νά τακτοποιήση τό ενδιαφέρον δι’ αυτήν φορολογικόν σύστημα, διά νά προλαμβάνωνται αί καταχρήσεις του χρήματος υπό τών τεταγμένων υπαλλήλων
της καί νά εΐσέρχωνται όλα τά ποσά εις τά κυβερνητικά ταμεία. Διότι ό φό
ρος, ό επιβληθείς επί τών Χριστιανών μετά την κατάργησιν τοϋ παιδομα
ζώματος, τό κοινώς λεγόμενον χαράτσι ή κεφαλικός φόρος, δεν είσεπράττετο
από τον καθ’ έκαστον χωριστά, άλλ’ άπητεϊτο έν γενικόν ποσόν επί τή βά
σει του αριθμού τών άρρένων έκάστου τόπου, πόλεως ή χωρίου. ’Αλλά διά
νά γίνη τοϋτο, έπρεπε μεταξύ τοΰ πληθυσμού έκάστου τόπου νά υπάρχη έν
συμβουλίου, τό όποιον νά ερευνά καί νά κρατή καταλόγους τών έκάστοτε
γεννήσεων, τών άποθνησκόντων, τών άποδημουντων κλπ. Προσέτι οί κατά
τόπους Μητροπολϊται καί ’Επίσκοποι, διά νά εξετάσουν τάς υποθέσεις τής
δικαιοδοσίας των, έ'πρεπεν επίσης νά έχουν εν συμβουλίου εκ τών μελών τής
Χριστ. κοινωνίας, όπως ενημεροονωνται επί όλων τών ζητημάτων τής επαρ
χίας των. "Ολα δέ αυτά τά εκ Κυβερνητικής πλευράς άφ’ ενός καί ’Εκκλη
σιαστικής άφ’ ετέρου, επέβαλλον την ανάγκην, όπως τεθή τέρμα εις τήν εξάρθρωσιν του Χριστ. κόσμου, τήν παρατηρηθείσαν μετά τήν ά'λωσιν καί άνασυνδεθώσι τά νήματα, άτινα υφίσταντο πρύς τό συνολον. Ή ανάγκη επέ
βαλε λοιπόν, όπως οί κατά τόπους διοικητικοί υπάλληλοι συνεννοούνται μέ
τους ’Εκκλησιαστικούς αρχηγούς έκάστου τόπου, προς άνάδειξιν τών καταλληλοτέρων προσώπων διά τά τοιαϋτα συμβούλια, τά όποια έξυπηρέτουν καί
τήν πολιτικήν διοίκησιν καί τήν ’Εκκλησιαστικήν. Καί οί μέν αρχιερείς, κατ’
άπομίμησιν τού Πατριαρχείου, είσήγαγον εις τάς έδρας των τούς τίτλους,
τούς οποίους παρεχώρουν εις τούς ευπορώτέρους καί κάπως υπερέχοντας
διανοητικώς. Οί τίτλοι ούτοι ήσαν τού Λογοθέτου, τού Ταβουλαρίου, τού
Πρωτοψάλτου, τού Λαμπαδαρίου, τού Δομεστίχου κ.ά. Αυτοί δέ καί άλλοι,
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άλλ’ έξασκούντες κοινωνικήν επιρροήν, άπετέλουν τό δωδεκαμελές συμβού*
λιον (δωδεκάρα), τό οποίον υπό την προεδρίαν τοϋ Άρχιερέως ή άντιπροσώπου του, ιερωμένου, συνήρχοντο, συνεζήτουν, άπεφάσιζον και έξετέλουν
τάς αποφάσεις των. Οΐ εξαγοράζοντες δέ τους τίτλους τούτους έιθεωρούντο
ώς μετέχοντες και κάποιας ίερότητος. Και έν τω Ναω κατά τάς έορτάς έ'φερον μακρόν ποδήρη μέλανα μανδύαν, τζουμπέ (δι’ δ και Τζουμπελήδες εκα
λούντο τιμητικώς). Τό σώμα, πού άπετελεΐτο εκ των δώδεκα τούτων,
εκαλείτο Δημογεροντία (Ίχτιάρ μετζλησί), οΰτοι δέ Δημογέροντες, Προε*
στώτες ή Προεστοί. ‘Η δέ Κυβέρνησις από τό σώμα αυτό εζήτει νά διορίσωσι τό πρόσωπον, είς τό οποίον ΰά ένεπιστεύετο την σφραγίδα τής Κυ*
βερνήσεως, μέ την οποίαν επισημοποιούντο ολα τά έγγραφα, διά νά έ'χωσιν
ίσχύν καί κύρος, απέναντι τής διοικητικής εξουσίας. Τό πρόσα)πον τούτο,
τό όποιον ήτο αιρετόν διά 2 ή 3 έ'τη έλέγετο Μουχιουρδάρ (σφραγιδοφύλαξ) ή συντομώτερον Μουχτάρ. ΙΙάσαν κυβερνητικήν άνακοίνωσιν προς τον
Χριστ. λαόν διά νέαν τινά φορολογίαν, αγγαρείαν ή άλλο τι, ή κυβέρνησις
άνεκοίνωνε προς τήν δημογεροντίαν τού τόπου, ή οποία υπό τήν προεδρίαν
τού Εκκλησιαστικού αρχηγού, συνεδρίαζεν, άπεφάσιζε καί άνεκοίνωνε προς
τον λαόν. Τοιουτοτρόπως οί Χριστιανοί έκαστου τόπου συνεσπειρούντο περί
τήν Δημογεροντίαν, ή οποία μέ τον Εκκλησιαστικόν αρχηγόν άντεπροσώπευον τύν λαόν, έναντι των Κυβερνητικών αντιπροσώπων. Τό σύνολον τού
πληθυσμού μέ τούς Δημογέροντας, τούς λεγομένους καί ΙΙρούχοντας, άπετέ
λουν τήν Κοινότητα (*). ’Επειδή δέ είς τούς ναούς χάριν τών άναγκών τού
ναού είς έλαιον, κηρόν, έξωραϊσμύν, άμοιβήν ιερέων, ιεροψαλτών κ.λ.π.,
έχρειάζοντο χρήματα, τά όποια συνελέγοντο διά περιφοράς δίσκων, ή Κοινότης εξέλεγε τούς επιτρόπους τού ναού διά τήν εϊσπραξιν. "Οτε ήρχισαν
νά ίδρύωνται καί σχολαί μέ διδακτικόν προσωπικόν, ή Κοινότης έξέλεγεν
επίσης τούς σχολικούς Έφορους, οίτινες έφρόντιζον διά τον διορισμόν τών
διδασκάλων, διά τήν έξεύρεσιν τών πόρων προς πληρωμήν αυτών καί συντήρησιν τής σχολής. Οί Ε πίτροποι καί οί Έ φοροι συνεδρίαζον πάντοτε
υπό τήν προεδρίαν τού Έκκλησ. άρ/.ηγού, έξηλέγχετο δέ ή διαχείρισις τής
τε επιτροπής τού ναού καί τής σχολικής Εφορίας υπό τής Δημογεροντίας.
Τό τοιούτον σύστημα άπό τάς Κοινότητας τών πόλεων μετεπήδησε καί είς
τάς κωμοπόλεις καί χωρία, οπού έν μικροτέρα κλίμακι, άλλ’ όμοιομόρφως
έξετελούντο τά ίδια. Αί Έπιτροπαί καί αί Έφπρίαι άπετελούντο άπό τον
γραμματέα, τον ταμίαν καί δύο, τρεις συμβούλους, ώς μέλη υπό τήν προε
δρίαν τού Έκκλησ. άρχηγού. Ούτως έγένετο ή όργάνωσις τών Έλλην. Κοι-(I)
(I) Εις τύν 24ον Τόμον τών «Θρακικών» μέ συγγραρέα τον κ. Φ. Μανουηλίδην, αναγράφονται άναλυτικώς καί έν έκτάσει τά Διοικητικώς, ‘Εκκλησιαστικώς,
Έκπαιδευτικώς κ.λ.π., κρατούντα κατά τήν εποχήν εκείνην.
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νοτήτων τής Θράκης, ήν σιωπηρώς άνεγνώρισε και ή Ό θω μαν. Κυβέρνησις, καθόσον όχι μόνον δεν προσεβάλλοντο τά κυριαρχικά της δικαιώ
ματα, άλλ’ εξυπηρετούντο και τά συμφέροντά της, διότι έπεκράτησε κάποια
τάξις. 'Η δικαιοδοσία των αρχιερέων επεξετάθη και επί των σχολείων, ώς
ιδρυμάτων θρησκευτικού χαρακτήρος και μετά ταύτα επί παντός έργου φ ι
λανθρωπίας καί κοινωνικής προνοίας, νοσοκομείων, γηροκομείων, πτωχοκομείων καί άλλων ιδρυμάτων κοινής ώφελείας.
ΚΕΦ. 5 4 —ΑΧΜΕΤ Ο Β', ΑΧΜΕΤ Ο Γ ', ΜΑΧΜΟΥΤ Ο Α'.
Έ κ των Σουλτάνων των μετά χήν άλωσιν τής Κων]πόλεως βασιλευσάντων παραθέτομεν βιογραφικάς σημειτόσεις δΓ εκείνους μόνον, οί οποίοι διά
τής πολιτείας των επέδρασαν εύεργετικώς ή καί άντιθέτως επί τής πορείας
τής υπό δουλείαν ζωής του Έλλην- έθνους. Των δε άλλων, που δεν επηρέα
σαν διόλου, παραθέτομεν μόνον τά ονόματα μέ τον χρόνον τής βασιλείας
αυτών, κατά τήν οποίαν ή κατάστασις έμενεν αμετάβλητος εν συγκρίσει προς
τήν προ αυτών ύπάρχουσαν.
Ά χ μ έ τ ό Β' (1691—1695).

Άχμέτ ό Β' διεδέχθη εις τον Σουλτανικόν Θρόνον Σουλεϋμάν τον Γ '.
Ύπήρξεν άνθρωπος ειρηνικός, φίλος τών γραμμάττον καί τής ποιήσεως, τής
μουσικής καί τής καλλιγραφίας. Έφιλοτέχνησε τόμον του Κορανίου πο
λυτελέστατου καί έστειλεν αυτόν ώς δώρον εις τήν Μέκκαν. Μέγας Βεζΰρης επ’ αυτού ήτο ό Μουσταφά Κιοπρουλή, ενώ έξηκολουθει δε ό πό
λεμος κατά τής Αυστρίας καί Ουγγαρίας, εις μάχην τινά εν Κροατία πλη
σίον τής συμβολής τών ποταμών Θείσα καί Δ^υνάβεως οι Γενήτσαροι ήττήθησαν καί έπεσεν, ήρωϊχώς μαχόμενος, ό Μουσταφάς Κιοπρουλής- Ή
Τουρκία έχασε τότε τήν Ουγγαρίαν, Κροατίαν καί Σλοβενίαν καί περιωρίσθη προς νότον τοΰ Δουνάβεως. Ή βασιλεία του ύπήρξεν όλιγοχρόνιος.
Ά χμ έτ

ό Γ' (1 7 0 3 -1 7 3 0 ).

’Αχμέτ ό Γ ' διεδέχθη τον άδελφόν του Μουσταφάν Β', έκθρονισθέντα
έ'νεκα στάσεως τών Γενητσάρων, οί οποίοι είχον άποβή πληγή αθεράπευτος
διά τήν Τουρκίαν. Ό Ά χμέτ ήτο υιός Μεχμέτ του Δ' καί μητρός Έλληνίδος εκ Ρέθυμνου τής Κρήτης, ήτις αιχμαλωτισθείσα κατά τήν διάρκειαν
τοΰ πολέμου κατά τής Κρήτης υπό τού αρχιστρατήγου Δελή Χουσεΐν, έδωρήθη εις τον τότε Σουλτάνου Μεχμέτ τον Δ' 1663. "Ενεκα δέ τής έκπάγλου
καλλονής καί ευφυΐας της, άπέβη ή μάλλον εύνοουμένη σύζυγος, άποκτήσασα
μεγόλην επιρροήν εις τά ανάκτορα, δπου διετηρήΑη καί ώς βασιλομήτωρ
(Βαλιδέ χανοΰμ). ’Έκτισε δυο Τζαμία, τό Βαλιδέ Τζαμισί έν Γαλατά καί
Γενί Βαλιδέ Τζαμισί τού Σκουτάρεως (Χρυσουπόλεως), φαίνεται όμως εις
τό βάθος τής ψυχής της διετήρει τήν συναίσθησιν τής Έλλην. καταγωγής
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της, διότι εξ αιτίας του Τζαμιού τοΰτου εύρεν αφορμήν να διατάξη την
ΐδρυσιν κατοικιών εις τό Σκουτάρι χάριν των 'Ελλήνων Μαδυτινών μαστό
ρων, ο'ίτινες είργάζοντο έπί έτη εις τον οικοδομήν ταΰτην. Προσέτι κατά
διαταγήν της είχε κατασκευασθή καί ναΐσκος δι’ αΰτοΰς, ώστε νά μή άναγκάζιονται νά κατέρχωνται εις Κο)ν]πολιν κατά τάς Κυριάκος. Και οΰτω
συνεπήχθησαν τά πρώτα Έλλην. οικήματα εις τό Σκουτάρι, διότι τούτο μέ
τό άρχαΐον όνομά του Χρυσούπολις, εΐχεν έρημωθή τελείως προ τής άλώ*
σεως και μόνον Τούρκοι κατφκουν. ’Έτσι έγινεν ή αρχή τής άκμασάσης
έπειτα Έλλην. Κοινότητος Χρυσουπόλεως. Ή Έλληνίς αυτή εκαλείτο Σουλ
τάνα έν τοϊς άνακτόροις «Ρεμπιέ Κιουλνους» δπερ σημαίνει Εαρινόν Ρο·
δόσταγμα, διά τό εξωτικόν κάλλος της. Έ π Ι του Σουλτάνου Άχμέτ του Γ ',
κατεκτήθη ή Πελοπόννησος άπαλλαγεΐσα από τούς Βένετους, οΐτινες κατεί·
χον πολλά παραλιακά φρούρια. Και ένω κατά την άνάβασίν του εις τον
■θρόνον ειχεν άναγκασθή νά δεχθή τάς υπερφιάλους απαιτήσεις των Γενητσάρων, άργότερον αφού έπεβλήθη, απέλυσε τούς Γενητσάρους υπαλλήλους
καί έτιμώρησε τούς ύποκινούντας στάσεις. Έ π ί τής εποχής του έξερράγη
πόλεμος τής Τουρκίας κατά τού Μ. Πέτρου τής Ρωσσίας, καί)’ ύποκίνησιν
τού Σουηδού βασιλέως Καρόλου τού 12ου, πολλάς δέ ενοχλήσεις παρέσχεν
εις τον Σουλτάνου τούτον ή φυγή τού Καρόλου εντός τού Τουρκ. εδάφους
καί δ περιορισμός αυτού έν Διδυμοτείχφ τής Θράκης. Έπολέμησεν επίσης
ό Άχμέτ Γ ' κατά των Αυστριακών, Ούγγρων καί κατά τής Περσίας, από
τήν οποίαν άπέσπασεν αρκετά εδαφικά τμήματα καί τήν ήνάγκασε νά ζη*
τήση έπί τέλους ειρήνην. ’Έπειτα προσεπάθησε νά τακτοποιήσω τά έσωτε*
ρικά πράγματα τού κράτους, ίδρΰσας Βιβλιοθήκας καί ένθαρρύνας τήν μετάφρασιν ’Αραβικών καί Περσικών συγγραμμάτων εις τήν Τουρκικήν προς
άνάπτυξιν τών Τούρκων. Συνέστησε βιομηχανίαν Περσικών φαγεντιανών
αγγείων καί έν Κων]πόλει τό πρώτον Τουρκ. τυπογραφείου, άλλ’ εις τό τέ
λος, οί Γενήτσαροι, στασιάσαντες, τον ήνάγκασαν νά παραιτηθή. Άφήκε
18 υιούς καί 20 ύυγατέρας.
Μ αχμούτ ό Ά (17 3 0 -1 7 5 4 ).

Οΰτος διαδεχθείς τον θειον του Άχμέτ τον Γ ', κατέπαυσε τήν έναν*
τίον τού προκατόχου του στάσιν τών Γενητσάρων μέ πολλά δώρα καί υπο
σχέσεις. Έκήρυξε πόλεμον κατά τού Σάχου τής Περσίας, άλλ’ ήττήθη καί
ήναγκάσθη νά ζητήση ειρήνην, διότι Ρώσσοι καί Αυστριακοί προσέβαλον από
βορρά τήν Τουρκίαν καί είσήλθον εις τά εδάφη τού κράτους. Οί Τούρκοι τήν
φοράν ταύτην ένίκησαν άμφοτέρους άνακτήσαντες τά έδάφη των. Ύπεγράφη
δέ ειρήνη τό 1739 έν Βελιγραδίφ. Αλλά είσήγαγε τον θεσμόν νά διορί*
ζωνται ήγεμόνες τών παραδουνάβιων ηγεμονιών οί "Ελληνες Φαναριώται.
Τούτο ωφέλησε πολύ τον Ελληνισμόν, διότι ήρχισε ρεύμα προς έκείνας τάς
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χώρας, όπου πολλοί "Ελληνες έμορφώθησαν εις τά Έλλην. εκπαιδευτήρια
μέ την γενναιοδωρίαν κα'ι ύποστήριξιν των κατά καιρούς ήγεμόνων. Ό
Σουλτάνος οΰτος ήτο έκδοτος εις τάς ήδονάς, κτίσας πολλά πολυτελή περί
πτερα (κιόσκια) προς διασκεδάσεις, αλλά συνάμα ήτο και φιλόμουσος και
ίδρυσε σπουδαίας βιβλιοθήκας.
Όνόματα καί χρονολογίαι Σουλτάνων μετά τον Μεχμέτ τον Δ' 1867
μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 1821.
1) Σουλεϋμάν ό Γ ' εβασίλευσεν από του 1687—1691. 2) Ά χμέτ ό Β'
από τοΰ 1691— 1695- 3) Μουσταφάς ό Β' 1695- 1703. 4) Άχμέτ ό Γ '
από τοΰ 1703—1730. 5) Μαχμούτ ό Α' από τοΰ 1730— 1754 6) Όσμάν
ό Γ' από τοΰ 1754—1756. 7) Μουσταφάς ό Γ" από τοΰ 1756—1774. 8)
Άβδοΰλ Χαμίτ ό Α' από τοΰ 1774—1789. 9) Σελήμ ό Γ ' από τοΰ 1789
—1807. 10) Μουσταφάς ό Δ' από τοΰ 1807— 1808· 11) Μαχμοΰτ ό Β'
από τοΰ 1808—1839.
ΚΕΦ. 55.—ΚΑΊΆ'ΓΑΞΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΘΥΣΜΟΥ ΕΝ ΘΡΑΚΗ.

ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ

ΠΛΗ

HI εγκατάστασις των Τούρκων, οΐτινες συνέρρευσαν μετά την άλωσιν
από τής Μ. Α σίας εις την Θράκην, φαίνεται δτι έγινε μέ πολλήν περίσκεψιν υπό των τότε Τοΰρκο)ν, διότι μέ την εγκατάστασιν αυτήν κατωρθώθη
νά διασπασθή ή συνοχή τοΰ συμπαγοΰς Έλλην. πληθυσμοΰ, εις δσον τό
δυνατόν μικρότερα τμήματα, διά τής παρεμβολής Τουρκ- πληθυσμοΰ εις τά
διάκενα, λόγφ τής έξώσεως των Χριστιανών από τάς κατοικίας των. ΙΙρός
πιστοποίησιν δέ των ανωτέρω άναφέροο, άρχίζων από τήν Θρακ. Χερσόνη
σον καί συνεχίζων εις τύ σπουδαιότερον τμήμα τύ κείμενον μεταξύ "Εβρου
καί Μαΰρης Θαλάσσης, τό καλούμενου σήμερον «Ανατολική Θράκη», δπου
μέχρι τοΰ 1913 πού εγινεν ή έξοδος τοΰ υπαιθρίου Θρακ. πληθυσμοΰ εις
τήν υπό τής Ελλάδος καταληςηθεΐσαν Νότ. Μακεδονίαν, παρουσιάζετο ακ
μαίος Έλλην. πληθυσμός. Έ ν πρώτοις εις το νότιον άκρον τής Θρακ. Χερ
σονήσου μετά τήν υπό Γαζή Σουλεϋμάν, υιοΰ τοΰ Όρχάν καί έπειτα υπό
τοΰ Μουράτ τοΰ Α' καταληφθεΐσαν χερσόνησον, ό Έλλην. κόσμος είχε περιορισθή εις τά δύο αρχαία χωρία Κριθωτής ή Κριθίας (Κριτιά) καί
(Μαϊτόζ) Μαδύτου. Τά άνωθεν δέ τούτων κατελήφθησαν υπό Τούρκων, οί
όποιοι κατώκησαν εις τό Τιμάριον, τύ δοθέν εις τον Χατζή Ά μπά (πεδιάς
τοΰ Έ τζιπάτ). Οι "Ελληνες έξετοπίσθησαν καί κατοίκησαν βορειότερου εις
τό προς τήν Καλλίπολιν τμήμα τά χο:>ρία Ταϊφύριον (τ. Ταϊφούρ) καί Π ύρ
γον (Περγάζ), δπου ό τόπος είναι ορεινός καί βραχώδης. Τό δέ μεταξύ Καλ·
λιπόλεως καί Μέλανος κόλπου μέρος, τό εύφορον καί ομαλόν άπετέλεσε Τσιφτιλίκια ήτοι υποστατικά Τούρκων Μπέηδων ή μάλλον Ελλήνων εξισλαμιμισθένττον, οί δέ Χριστιανοί άπωθήθησαν εις τά προς τον κόλπον ορεινά
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μέρη και έσχημάτισαν τα χωρία Άγγελοχώριον (Σεϊτάνκιοϊ) κα'ι Νεοχοόριον
Γενίκιοϊ) ('). Έ π Ι της παραλίας τοΰ Ελλησπόντου ή αρχαία Έλαιοϋς άίτέβη
φροΰριον τοϋ Τουρκ. στρατού, φνλάττουσα τήν είσοδον τοϋ Ελλησπόντου
(Τσάμ ταπιασί), ή Σηστός βάσις των ’Αθηναίων στην αρχαιότητα, κατωκήθη υπό Τούρκων (Γιάλοβα). ΓΗ κώμη των Λίγος Ποταμών, όπου χΰνεται
6 ποταμίσκος, από τον όποιον έλαβε τό όνομα δεν υπάρχει. Σώζεται μόνον
άνωθεν αυτής τό Βυζαντινόν φροΰριον, τό υπό τοΰ Μουράτ τοϋ Λ' κατα
ληφθεί', περί τό έν δέ χιλιόμετρον ΒΛ. εΰρίσκετο τό Έλλην. χωρίον Γαλα
τάς, φέρον τό όνομα από τους έγκατασταθέντας Γαλάτας, τους έκδιωχθέντας
έκ τής Ελλάδος κατά τον Γ ' αιώνα π.Χ·, και ολίγον βορειότερον τό Έλληνχωρίον Μπαΐριον (μπαΐρ=άνήφορος), διότι εΰρίσκετο υψηλότερα τοϋ Γα
λατά. Εις τό μέσον τής Καλλιπόλεως >αί Βολεροϋ έπ'ι υψηλόϋ λοφοπεδίου
φρούρια, άλλα μέν έστραμμένα προς τήν Προποντίδα, άλλα δέ προς τον Μέλανα κόλπον (κόλπος τοϋ Σάρου). Εις δέ τήν Βολερόν (Μπουλαΐρ) ή Πλαγιάρι κατοίκησαν και Τοϋρκοι, διότι είναι τό πρώτον, που κατέλαβεν ό Σου'
λεϋμάν Γαζή επί τής Εϋρώπης ένα αιώνα προ τής άλώσεως καί τό όποιον
θεωρείται ιος ιερόν έδαφος, διότι περιέχει τό Μαυσωλείον τοϋ Σουλεϋμάν
και τό Ίμαρέτ, που έλειτούργει μέχρι τοϋ συντάγματος 1910. Κατά τους
νεωτέρους χρόνους έτάφη και ό φιλόσοφος τών Τούρκων ’Ισμαήλ Κεμάλ
φιλοζόφ· Έ δώ είναι τό στενότερον τής χερσονήσου 3 περίπου χιλιόμετρα.
’Από δέ Βολεροϋ μέχρι Λυσίμαχείας (Έξαμιλ) 15 περίπου χιλιόμ. χώρος με
ταξύ ΙΙροποντίδος κα'ι Μέλανος κόλπου κατείχετο από υποστατικά Μπέη
δων. Έ ξω θεν τοϋ Έξαμιλίου οπού τελειώνει ή Χερσόνησος προς τήν λοι
πήν Θράκην εύρίσκοντο Τουρκ· εγκαταστάσεις, τό μέν χωρίον Καβάκ εις τον
μυχόν τοϋ Μέλανος κόλπου, τό δέ Πρινάρι (Μπουρνάρ) προς τήν Προπον
τίδα. "Ολαι αί, οίκογένειαι τών Μπέηδων και μεγάλων γαιοκτημόνων ήσαν
εγκατεστημένοι εις τήν Καλλίπολιν, ήτις είναι έδρα τής Διοικήσεως
και ή οποία θεωρείται επίσης ιερόν έδαφος, διότι έκεϊ εύρίσκεται ό δεύτε
ρος Τεκές μετά τύν πρώτον τοϋ Ίκονίου. Ό Σεΐχης τοϋ Τεκέ τοϋτου προΐστατο πολλών Δερβισών κα'ι ΐσχυεν εις τον τόπον. Εις αυτά τά δυο μέρη,
άτινα κατέλαβεν έπ'ι τής Εϋρώπης ό Γαζή Σουλεϋμαν, συγκατώκησαν μέ
τους Χριστιανούς, χωρίς νά προβοϋν εις βιαιότητας καί τοϋτο ίσως, διότι
ό Σουλεϋμάν είχε συναίσθησιν τής γεννήσεώς του έξ Έλληνίδος μητρός,
τής Νιλουφέρ, όπως άλλως φαίνεται καί έκ τής διαθήκης του. ΙΙάς τις γνω
ρίζουν τά μέρη έκεΐνα, εννοεί έκ τών γραφόμενων, ότι οΐ έκεΐ έγκατασταθέν
τες Τοϋρκοι ειχον υπό τον έλεγχόν τοον όλα τά Έλλην. χωρία, τά οποία διά
νά έπικοινωνήσουν μέ τήν Καλλίπολιν, διήρχ^ντο διά Τουρκ. κτημάτων*
(ι) Τό ‘Ελλην. Άγγελοχώριον οί Τοϋρκοι τό ώνόμασαν μέ αντίθετον έννοιαν
Σεΐτάνκιοϊ-Διαβολοχώριον, Πυία τών δύο ονομασιών προηγήθη, είναι άγνωστον.
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Και αυτό τό μικρότερον χωρίον Καβακλή, άπέχον μίαν ώραν άνωθεν τής
Καλλιπόλεως κα'ι υπό Ελλήνων οίκοΰμενον, διά νά έποικοινωνήση διήρχετο
διά των Τουρκ. αμπελώνων. Τά Έλλην. ταΰτα χωρία, άπετέλουν την Έκλησιαστικήν επαρχίαν Καλλιπόλεως και Μαδΰτου, πλήν του Έξαμιλίου, δπερ
ύπήγετο εις την επαρχίαν 'Ηράκλειας και Ραιδεστού.
ΚΕΦ. 56.—Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η ΤΟΥ ΙΕΡΟ Υ ΟΡΟΥΣ ΤΕΚΦΟΥΡ ΔΑΓ.
Ή κυριωτέρα βάσις τοΰ Ελληνισμού τής Θράκης ήτο τό 'Ιερ ό ν’Όρος,
μέ πυκνά δάση, πολλά Έλλην. χωρία, καθαροηάτην Έλλην. γλώσσαν, με
άνώτερον πνευματικόν επίπεδον των κατοίκων κα'ι μέ έπίδρασιν πούέξήσκει
επί του λοιπού 'Ελληνισμού. ’Άλλως τε και δ έξελληνισμός των αρχαίων
Θρακών από του πυρήνος τούτου εΐχεν αρχίσει ’Ητο τό μόνον τμήμα εις
τό όποιον δεν είχον είσχαιρήσει Τουρκ. πληθυσμοί. Εις τήν Άνατολ· πλευ
ράν τού 'Ιερού ’Όρους, πού άρχιζεν από τό τέλος τής Θρακ. Χερσονήσου
μέ διεύθυνσιν προς βορράν και έτελείωνεν εις τό Κοΰμβαον μέ άπορρώγας
βράχους, έκειντο κατά σειράν τά περιώνυμα Γανόχωρα, τά πλεΐστα τών
οποίων ήσαν εν τή άρχαιότητι Έλλην. άποικίαι ’Αθηναίων, Εύβοέων, Σαμίονν καί άλλων. Χώρον καλλιεργήσιμον ειχον έλάχιστον, μερικοί δέ ούτε
αλώνια ειχον ούτε κόκκον σίτου, διότι τά ολίγα εδάφη των ήσαν μόνον διά
καρποφόρα δένδρα καί αμπέλους· Τον σίτον, τά δσπρια καί γαλακτομικά
είδη έπρομηθεΰοντο εκ τών μεσογείων χωρίων. Ή αλιεία, ή αγγειοπλαστική,
ή οινοπαραγωγή, οί καρποί τών δένδρων, τό πλανεμπόριον (γιαλιτζήδες),
πού διεξήγον μέ τά μεσόγεια καί ή ναυτιλία ήσαν οί πόροι των- Επομένως
δύσκολος καί κοπιώδης ζιοή, καί διά τούτο δέν κατοίκησαν εκεί Τούρκοι,
οί όποιοι άπέβλεπον εις τάς ευφόρους εκτάσεις τής Θράκης, όπου ή ζωή
ήτο εύκολος λόγορ τής ευφορίας τού εδάφους καί τών εκτεταμένων βοσκο
τόπων διά τήν άκοπον κτηνοτροφίαν.
Πρώτη έρχεται ή Τηρήστασις ή Περίΰτασις (Τουρκιστί Σάρκκιοϊ). 'Η
προίτη ονομασία της ανάγεται κατά πάσαν πιθανότητα εις τον Τήρην
βασιλέα τών Όδρυσών Θρακών, τού οποίου ή εξουσία από τού "Εβρου είχε
φθάσει έως τά παράλια (515—455 π.Χ.). Κατά τον τελευταΐον αιώνα ήτο
έδρα Καϊμακάμ, ύπαγόμενον εις τό Μουτεσαριφλίκιον Καλλιπόλεως καί
τής Μητροπόλεως Μυριοφύτου καί ΙΙεριστάσεως. Ή νεωτέρα ονομασία
«ΙΙερίστοσις» προήλθεν από τήν αρχικήν, διότι ό λαός δέν ήδύνατο νά εξηγήση τήν πρώτην. Οί Τούρκοι τήν ώνόμασαν Σάρκκιοϊ (ανατολικόν χωρίον),
διότι ό Γαζή Σουλεϋμάν, δτε έπροχώρησεν έκ Πλαγιαρίου προς τήν ράχιν
τού 'Ιερού ’Όρους, έκ τίνος κορυφής άνωθεν τού Μπουρνάρ διέκρινε τό
παραλιακόν τούτο χωρίον, δπερ από τό σημεΐον δπου έστέκετο ούτος, έφαίνετο προς άνατολάς αυτού καί τό ώνόμασεν «’Ανατολικόν χωρίον». Κατά
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τούς τελευταίους χρόνους ήτο ακμαία 'Ελληνική Κοινότης. Οί Περιστασινοί
διεκρίνοντο διά την κλίσιν των προς την πρόοδον, την ευγένειαν τοΰ ήθους
καί την καλοκαγαθίαν των. Άνέδειξε πολλούς επιστήμονας, οί όποιοι καί
εις άλλα μέρη προσέφερον εθνικός υπηρεσίας καί εις την γενέτειράν των καί
ΐδίτος ιατρούς, θεολόγους, διδασκάλους καί άλλους. Έξήσκουν κατά τά τε
λευταία έτη γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, ένοικιάζοντες Τουρκ. τσιφλίκια
καί βοσκοτόπους. Έ κ τής αλιείας, τής σηροτροφίας εις εύρεϊαν κλίμακα,
των τεχνών ξυλουργίας, τεκτονικής καί τού εμπορίου προς τά μεσόγεια μέρη
μέχρι Μαλγάρων καί Κεσσάνης καί τής αμπελουργίας, επορίζοντο τά προς
τό ζήν. Ή ώς άνω πολίχηη είχε κατορθώσει νά ένωση τά πλεΐστα Θρακικά
γένη υπό τό σκήπτρον του καί έσχημάτισε μέγα Κράτος έν Θράκη, τό όποιον
επί τού διαδόχου υιού του Σιτάλκου ήκμασε καί άπέβη τό μεγαλύτερον, τό
πολυανθρωπότερον καί τό πλουσιώιερόν Κράτος τής τότε Ευρώπης. Έξετείνετο από τού ’Αξιού μέχρι τοΰ Εύξείνου Πόντου, καί από τού Αιγαίου>
Ελλησπόντου καί Βοσπόρου μέχρι τού ’Ίστρου (Δουνάβεως). Ά λλ’ ό βα
σιλεύς ούτος ήγωνίζετο διά νά έξελληνίση τούς Θρακ. λαούς. Διά τούτο εί·
χεν άγαθάς σχέσεις προς τούς τότε θαλασσοκράτορας ’Αθηναίους. ’Επειδή
δέ όλη ή Θρακ. παραλία, από τής Χαλκιδικής Χερσονήσου μέχρι των εκβο
λών τού Δουνάβεως κατωκεϊτο υπό Έλλην. αποικιών, αί όποΐαι έπλήρωνον
φόρον εις τούς ’Αθηναίους, ό Τήρης δεν ήθελε νά καταλάβη παραλίους πό
λεις άνηκούσας εις αυτούς, μολονότι διακαώς έπεθύμει νά έχη κάποιαν διέ
ξοδον προς την Προποντίδα. ’Έμενεν αδέσποτος μόνη ή παραλιακή λωρίς
από 'Ηράκλειας τών Γανοχώρων (Ήρακλείτσας) μέχρι τής Θρακ. Χερσονή
σου, 20 περίπου χιλιομέτρων. ’Επί τής λωρίδος αυτής ό Τήρης έκτισε τήν
Θρακικήν Τ η ρ ή σ τ α σ ι ν.
Ηράκλεια ή “Ηράκλειτοα. Πέντε περίπου χιλιόμετρα ΒΛ' τής Πε·
ριστάσεως έν μέσω αμπελώνων καί μωρεών κεϊται ή αρχαία αύτη Ελληνική
αποικία, ή τιμηθεΐσα μέ τό ό'νομα τού έξοχωτέρου μυθικού ήρωος Ή ρακλέους. Οί κάτοικοί της έζων έκ τής αμπελουργίας, σηροτροφίας, σιτηρών,
καί γλυκάνισου. ’Ενταύθα εύρίσκετο μέγα έργοστάσιον επεξεργασίας μετά'
ξοσπόρων τών αδελφών Πασχαλιδών, οί όποιοι έξήγον τούτους μέχρι Περ
σίας καί Τουρκεστάν, εντός δέ τού εργοστασίου τούτου είργάζοντο εκατον
τάδες κορασίδων.
Μυριόφυτον (τ. Μερέφτε). Τό σημαντικώτερον τούτο κέντρον τών
Γανοχώρων έκειτο 5 περίπου χιλιόμ. έκείθεν τής 'ΙΙρακλείτσας. Ή ονομα
σία του δεικνύει ότι είναι αρχαία αποικία. *Ητο έδρα Καϊμακάμ τοΰ Μουτεσαριφλικίου Καλλιπόλεως, ακμαιότατη δέ Έλλην. Κοινότης μέ έξηυγενισμένους ανθρώπους καί μέ έπίδοσιν εις τά γράμματα. Έ ξ η έκ τής αμπελουρ
γίας, σηροτροφίας, σποροποιΐας, αλιείας, ευρωπαϊκών καί συνήθων κεράμων,
λόγιι) τού καταλλήλου χώματος τών πλησίον λόφων. Οί οίνοι του ήσαν όνο-
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μαστοί και ηρχοντο Γάλλοι έμποροι, ώς κα'ι από τά άλλα παράλια των Γα*
νοχώρων ήγόραζον τούτους, τους έστελλον εις την Γαλλίαν, διά νά διορθώνωσι τούς Γαλλικούς οίνους εις χρώμα κα'ι εις ουσίαν {').
"Η Χώρα. Ή τ ο έδρα τοϋ Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας καί άπετέλει Έλλην. Κοινότητα από τάς άρχαιοτέρας, μέ δνομαστά εκπαιδευτήρια·
Μεταξύ Μυριοφύτου καί Χώρας εύρίσκοντο πολλά εργοστάσια πού κατε·
σκεΰαζον όπτοί’ς πλίνθους (τούβλα, κεραμίδια συνήθη καί Ευρωπαϊκά), αγ
γεία, ώς λαγήνους καί πίθους διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων, αγγείων
διαφόρων καί παροψίδων (πιάτων) πήλινων καί άλλων ποικίλων. Ταϋτα δέ
διωχετεύοντο εις Κων]πολιν καί τάς νήσους Μυτιλήνην, Χίον, Σάμον καί
εις τά μεσόγεια τής Θράκης. Διετήρουν ναυτιλίαν, αλιείαν, βιομηχανίαν
αλιπάστων καί οινοποιίαν, κατεσκεύαζον εκ τών αμπέλων ποτά, ρακί, ούζο
καί άλλα. Κατά τούς καλοκαιρινούς μήνας ή παραλία εκείνη τών Γανοχώροον
(ομοίαζε μυρμηκιάν ανθρώπων, άνδρες, γυναίκες, παΐδες είργάζοντο, οί
μέν άνδρες εις την κατασκευήν καί ψήσιμον τών πήλινων προϊόντοον, τά
παιδία εις την φόρτα^σιν τών πλοίιον, τά όποια ήσαν αραγμένα πλησίον τής
ξηράς, αΐ δέ γυναίκες διά την παρασκευήν τού φαγητού.
Γάνας. ‘U άρχαιοτέρα ίσως τών 'Ελλην. αποικιών (Γάνος από τό ρήμα
γανόω, γάννυμι-λάμπω, στίλβίο ή μάλλον στιλβώνω). *Ητο έκτισμένη επί
κορυφής, δπου ή άκρόπολις, εις δλο τό κράσπεδον τού λόφου μέχρι θαλάσ
σης. Κατ’ εξοχήν αλιευτικόν καί οίνοφόρον χ<υρίον. Συνεδέετο ώ; επί τό
πολύ μέ τήνΚων]πολιν καί την μεσόγειον Θράκην, οί κάτοικοι ήμπορεύοντο
άνά τά μεσόγεια αποικιακά καί παντοπιολειακά είδη. Ή το πατρίς τού έν
Έλλάδι Γυμνασιάρχου καί Έπιθεωρητού τής Μέσης Παιδεύσεως Ίωάννου
ΓΙανδοΰρη (3)
Αύδήμιον (τ. Ούτσμάκ δερέ). "Εκειτο εντός βαθείας χαράδρας κάτω
θεν τής ύψηλοτέρας κορυφής, τού πύργου τού 'Ιερού’Όρους, δπου τά ύδατα
τριών ποταμίσκων από τά πέριξ βουνά κατέρχονται ορμητικά καί πληρούσι
τον χώρον μέ δγκώδεις πέτρας. 'I I ονομασία του κατά τον λόγιον Εύθύφρονα, καταγόμενου έξ Αύδημίου, άλλ’ έν Ραιδεστώ διαμένοντα, ήτο Εύδήμιον, διότι υπήρχε τοποθεσία τις καλούμενη «Εύδήμου Πλάτανος». ’Εάν δέ
τό όνομα Αύδήμιον τό θεωρήσωμεν εκ τού αύδάω (κελαδώ) τότε ή Τουρκ*
δνομασία πρέπει νά είναι ότμέκ δερέ (=κελαδών ποταμός), άλλα τό Ούτσ
μάκ δερέ (=πετώ ν ποταμός ) "Ενεκα τής ορμητικότητος τών ύδάτων, δέν
ειχεν ομαλόν έδαφος ούτε δι’ έν άλώνιον, έξ ου οί Τούρκοι προς αντιδια
στολήν τό ώνόμαζον Χαρμανσίζκιοϊ (= ά νευ άλωνίου)· ’Άλλως τε ούτε κόκ(1) Πατρίς τοϋ παιδαγωγού Κουρτίδου και άλλων επιστημόνων.
(2) Εις τον 27ον τόμον τών «Θρακικών» έδημοσιεΰϋ'η λεπτομερής καί εμπερι
στατωμένη περιγραφή έκ 14 σελίδων περί Γάνου καί Χώρας.
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κον σιτηρών έ'σπερνον οι κάτοικοι, οί οποίοι έ'ζων εκ τής αμπελουργίας,
σηροτροφίας καί πλανεμπορίου, δπερ διενύργουν καθ’ άπασαν την Θρακικήν
χώραν ώς παντοπώλαι ή ποτοπώλαι. Έξενητεύοντο δε διά το έμπόριον οι
άνδρες, οί οποίοι τάς οικογένειας των άφηνον εις τό χωρίον, δπου κατήρχοντο εις αυτό καί)’ ώρισμένας περιόδους· Ή σ α ν φίλοι των γραμμάτων, είχον σχολεία καί διεκρίθησαν εις τήν εκπαίδευσιν δλων των Γανοχωριτών,
ως διδάσκαλοι, ίεροψάλται καί ιερείς καθ’ άπασαν τήν μεσόγειον Θράκην,
καί εις αυτήν τήν Άνατ. Ρωμυλίαν. Ή τ ο εκτισμένον περί τό 1 ^ 3 χιλιόμ.
από τήν παραλίαν. ’Εκεί εύρίσκετο τό μοναστήριον του 'Αγ. Γεωργίου,
(Ούτσμά Ντερέ), δπου παρεθέριζον πολλοί εύποροι κάτωθεν πελωρίων πλα
τάνων. 'I I φυσις είχε φροντίσει νά τό όχυρώση, διότι τρεις οδούς είχεν ήμιονικάς, στενάς καί δυσκολωτάτας, ήτοι μίαν προς τόνΓάνον παραλιακήν
καί επικίνδυνον, διότι άνωθεν ΰψοΰντο απόκρημνοι βράχοι, εκ των οποίων
άπεσπώντο συχνάκις πέτραι, κυλιόμεναι εις τήν θάλασσαν (Βαρδαλάκος),
άλλην οδόν ανηφορικήν προς τήν κορυφήν τοϋ 'Ιερού "Ορους, διά τής
οποίας επεκοινοννει μέ τήν λοιπήν Θράκην καί μίαν επίσης απότομον καί
δΰσκολον πρός τό Νεοχιόριον (Τσελεμπή-γιολοϋ), ήν δεν έτόλμα τις νά διαβή
επί ήμιόνου, αλλά μόνον πεζή, σύροντας τον ήμίονον. Εις τοιαϋτα μέρη,
δπου έχρειάζετο κόπος καί πνεύμα επιχειρηματικόν, τί ήθελον οί Τούρκοι,
οί όποιοι ήσαν συνηθισμένοι νά ταξειδεύουν μέ άμαξας συρομένας υπό βοών
ή βουβάλων ; ’Εκτός τών ώς άνω εξ τούτων Έλληνικωτάτων Κοινοτήτων,
ύπήρχον καί άλλαι εξ, μίαν ώραν περίπου ύψηλότερον επί λοφοπεδίων, εις
τά ανατολικά κράσπεδα τοϋ 'Ιερού ’Όρους: 'Η Λοΰπιδα έκειτο άνωθεν τής
Περιστάσεως, τό Καλαμήτσι άνωθεν τής Ήρακλείτσας, ή Στέρνα καί ό
ΙΙλάτανος άνωθεν τοϋ Μυριοφΰτου, ή Κερασιά καί τό Μηλιά) (') άνωθεν
τής Χοόρας. Καί τά έξ ταϋτα χωρία έζων έκ τής αμπελουργίας, σηροτροφίας
καί κεραμοποιίας. Αΐ δώδεκα αΰται Κοινότητες ήρίθμουν άνω τών 30.000
Έλλην. πληθυσμού, μεταξύ δέ τούτων ολίγοι μόνον Τούρκοι εις τάς έδρας
τών Καϊμακάμ, Μυριόφυτον καί Περίστασιν ώς όργανα τής τάξεως καί δη
μόσιοι υπάλληλοι, χωροφυλακές κ.λ.π. Μετά τό Τουρκ. σύνταγμα καί οί
Καϊμακάμ καί τινες χωροφύλακες ήσαν Χριστιανοί. 'Ως βλέπει ό αναγνώ
στης, δλων τούτων τών χωρίων καί κωμοπόλεων αί δνομασίαι ήσαν Έλληνικαί, διότι ΰπήρχον προ τής έλευσεως τών Τούρκων καί συγκατελέγοντο
μεταξύ τής Θράκης. Πρώτοι αυτοί εΐσήγαγον τήν νέαν περιβολήν άνδρών
καί γυναικών. Άπετέλουν ενα κόσμον εΰθυμον, εύ'χαρι, φίλον τής μουσι
κής. Ή σα ν εργατικώτατοι εις τά ανώμαλα καί άγονα εκείνα εδάφη, τά όποια 1
(1) Μηλέα τών Βυζαντινών. Ή το φρούριον ευρισκόμενον επί τής όδοϋ, ήτις
άγει από τά Γανόχωρα τής παραλίας πρός τήν ράχιν τής ’Οροσειράς καί ελέγχει αύ*
τήν. Κάτωθεν αύτοϋ ρέει ό ποταμός τής Χώρας, δπου άνεκαλύφθησαν πετρέλαια.
«Θρακικά»
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ειχον καταστήσει προσοδοφόρα. Εις όλα τά επίπεδα τής ζωής προώδευον,
πολλοί δέ είργάζοντο εις τήν Κων]πολιν, Άδριανουπολιν, Φιλιπποίίπολιν κλ.π. πόλεις τής Θράκης. Τά τελευταία έτη μερικοί μετηνάστευον εις
’Αμερικήν.
ΚΕΦ. 57.— ΤΑ Ε ΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ
ΟΡΟΥ Σ ΧΩΡΙΑ.

ΠΛΕΥΡΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

Τά Έλλην. χωρία, άτινα ευρίσκοντο εις τήν δυτικήν πλευράν του 'Ι ε 
ρού ’Όρους, εψερον τά πλεΐστα Τουρκ. ονομασίας, εις άπόδειξιν, δτι ίδρϋ•θησαν μετά τήν άλωσιν, εις τοϋτο άλλως συμφωνουν δλαι αι παραδόσεις.
Άπετελέσθησαν εκ των Έλληνοόρακών, οι όποιοι ειχον έκτοπισθή από τά
μεσογειότερα πεδινά καί ήναγκάσθησαν νά καταφΰγουν εις τάς δασώδεις αν
τηρίδας του 'Ιερού ’Όρους. Μετά τήν κατάληψιν τής Βολεροΰ καί Καλλιπόλεως υπό Σουλεϋμάν και τής λοιπής Θρακ. Χερσονήσου υπό Μουράτ του Α'
έκυριεΰθη μέ τήν σειράν της ή πεδιάς του Μελανός ποταμοί με τήν Άφροδισιάδα, όπου υπήρχον καί άλυκαί. Οί Χριστιανοί εξεβλήόησαν καί ή ’Α
φροδίσιός έχασε μέν τον Χριστ. πληθυσμόν της, διετήρησεν όμως τήν Ε λ 
ληνικήν ονομασίαν της, παρηλλαγμένην κάπως (’Έφρες Καδήκιοϊ). Γράφεται
εΐ,ς τάς κυβερνητικός πράξεις ’Έφρες, άλλ’ οί άπλοι Τούρκοι τήν ωνόμασαν
’Έβρις καί διά τούτο κατέστη δυσνόητος ή αρχική της ονομασία. ’Επειδή
δέ εις τον μυχόν τοΰ κόλπου συνωκίσθησαν Τούρκοι καί ωνόμασαν τον συ
νοικισμόν Καβάκ εξ ύπαρχοΰσης μεγάλης λειίκης, άπεκλήΟη καί ή πεδιάς
«Καβάκ δβασί». Οί έκδιωχόέντες έκεΐόεν Χριστιανοί, εΐσέδυσαν εις τά βο
ρειότερα δάση καί έπεδόθησαν εις τήν κτηνοτροφίαν. Ούτοι μέ τον καιρόν
έκτισαν μονίμους κατοικίας καί άπετέλεσαν τά χωρία Νεοχοόριον (τ. Γενίκιοΐ), Λιμνίσκη (Γιολτζίκ), Καλόδενδρον ( Έ ί άγάτς ή Γιάγατς). Αΐ όνομασίαι ήσαν Τουρκικαί, άλλ’ οί ήμέτεροι κατά καιρούς αρχιερείς τά ωνόμασαν
μέ αντιστοίχους Ελληνικός. Τάς Έλλην. ονομασίας τοΰ Γιολτζίκ καί Έ ί
άγάτς τάς ώρισεν ό τελευταίος προ τής άνταλλαγής Μητροπολίτης Μυριοφΰτου καί Περιστάσεως, όπως τοϋτο έγινε καί εις πολλά χωρία, εις τά όποια,
τά Τουρκ. ονόματα άντικατεστάόησαν μέ Ελληνικά κατά τήν τριετή υπό
τής Ελλάδος κατοχήν τής Ά νατ. Θράκης. Προχωροϋντες βορειότερον διά
τής δυτικής πλευράς συναντώμεν τό Ελληνικόν χωρίον Παλαμούτ (παλαμουτ
λέγεται τουρκιστί είδος δρυός εις τον κορμόν τοΰ οποίου φύεται ως παράσίτον μυκης ογκώδης, άπό τον όποιον οί ποιμένες κατασκευάζουν τήν ’ίσκαν
διά τά τσακμάκια των καί μέ τήν οποίαν άνάπτουν τήν φωτιά των). Τά
τρία προηγούμενα καί ταϋτα ήσαν κατ’ εξοχήν αίγοτρόφα χωρία. Μετά υπήρχε
τό Σεντοϋκιον καί μετ’ αυτό τό σπουδαιότερον ή Καστάμπολις, έδρα Μουδίρου. Ή ονομασία είναι μάλλον Ελληνική (τ. Κεστάμπολ), ώς φαίνεται δέ
ύπήρχεν επί Βυζαντινών, διότι εύρίσκεται επί της όδοϋ, που διαβαίνει τις
άπό τά μεσόγεια διά του Τεροΰ ’Όρους προς τά Γανόχωρα. Κεΐται επί άν-
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τηρίδος μεταξύ δΰο παραποτάμων τού Μελανός, κατερχομένων εκ τού 'Ιε
ρού ’Όρους. Εις δλίγην άπόστασιν άπ’ αυτής επί τής οδού προς τά Γανό·
χωρά τής παραλίας κεΐται μεσαιωνικόν φρούριον, τό λεγόμενον «Παλαιόκαστρον». Είχε 300 οικογένειας, αΐτινες έζων από κτηνοτροφίαν, γεωρ
γικά προϊόντα και ώς άνθρακεΤς. Οι αγροί από έκχερσωθέντα δάση εΰρίσκοντο εις την πεδιάδα, άγορασθέντες από τά Τουρκοχώρια Μπέϊογλου και Ταταρλή. Έξεμεταλλεύοντο και τά ορμητικά ύδατα των ποταμίσκων μέ υδρόμυλους, οι όποιοι εξυπηρετούν τά προς δυσμάς Τουρκ. χω
ρία, κατεσκεύασαν δέ εις τούς καταρράκτας τά λεγόμενα Ντουλάπια, τά όποια
εχρησίμευον διά νά καθιστούν πυκνότερα τά εγχώρια μάλλινα υφάσματα
(σαγιάκια) και τά χονδρά κλινοσκεπάσματα (κάππες, τσέργες, γιάμπολες).
Τά προϊόντα τής οικιακής βιοτεχνίας των γυναικών μετεφέροντο εκεί από
μακρυνά μέρη τής Θράκης, διά νά ύποστούν κατεργασίαν μέσα εις τά Ντου
λάπια μέ τήν δύναμιν τού ορμητικού ΰδατος.
Ίντζέκι,οϊ (Λεπτοχώριον). 'Η γενέτειρά μου πατρίς. Εις αυτό θά εν
διατρίβω, διότι παρουσίαζε πολλά παράδοξα και γνωρίζω αρκετά εκ τής ιστο
ρίας του. Έ π Ι μιας εύρείας άντηρίδος καί κάπως ομαλής, αλλά δασώδους
προς τό υψηλό ιερόν μέρος καί γυμνής προς τά χαμηλότερα, εύρίσκετο Τουρ
κικόν χωρίδιον Γενιτζέκιοϊ (μικρόν νεοχώριον). Τό Γενιτζέκιοϊ άπετελέσθη
μετά τήν άλωσιν από κάποιον πεταλωτήν των αλόγων τού Πορθητού, ό
όποιος μέ ολίγους οπαδούς του ή συγγενείς κατώκησεν εκεί, κτίσας οικήματα
καί Τζαμίον. Διά τήν καλλιέργειαν των αγρών καί διά τά ζώα των ειχον
φέρει τούς Χριστιανούς, τούς οποίους έξεσήκωσαν, τίς οιδε πόθεν καί επί
πολλά έτη είργάζοντο εις τον πεταλωτήν καί τούς οπαδούς του. Ή τοιαύτη
κατάστασις διήρκεσεν επί τρεις καί τέσσαρας γενεάς καί επειδή ηύ'ξησαν
κατά πληθυσμόν επετράπη υπό τών Τούρκων, απογόνων τών προηγηθέν*
των, νά εγκατασταθούν εις τινα λόφον βορειότερον τού Τουρκ. χωρίου, από
τού οποίου έχωρίζετο διά βαθείας χαράδρας. Ούτω περί τό 1550 έγιναν αί
πρώται οικήσεις από 7 οικογένειας. Ό πεταλωτής ειχεν άποθάνει προ πολλού καί είχε ταφή εις ιδιαίτερον μαυσωλεΐον, τό οποίον εσώζετο μέχρι
τού 1922. Ά λλ’ επειδή οι μεν αγροί ήσαν τών Τούρκων, τό δέ επίλοιπον μέ
ρος ήτο δασώδες, ήναγκάσθησαν αι χωρισθεΐσαι αύται οίκογένειαι, αϊτινες
κατώκουν εις ξυλοπλέκτους καλύβας, χρισμένας μέ άχυρολάσπη, νά έπιδοθώσιν εις τό πλανεμπόριον, ϊνα πορίζωνται τά προς τό ζήν. Τό πλανεμπόριον
τούς ίκανοποιούσεν αρκετά καί άπέκτων μικρά κεφάλαια, σύν τφ χρόνω δέ αντί
όνων, ούς μετεχειρίζοντο ώς μεταφορικά φορτηγά, απέκτησαν άλογα, έπομέ”
νως καί τά κέρδη έγιναν περισσότερα. Έταξείδευον εις τά Κονιαροχώρια (!)1
(1) Κονιαροχώρια = Τουρκοχώρια. Κόνια = Ίκόνια, ήτοι χωρία κατοικούμενα
ύ.πό Τούρκων έξ Τκονίου προελϋόντων.
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και άντήλλασσον τά εκ Ραιδεστοϋ άγοοαζόμενα έμποοεύματά των με αυγά,
βούτυρον, μέλι, τουλουμοτύρι, όρνιθας, Ινδιάνους κλπ., τά όποια έκόμιζον
εις την αγοράν τής Ραιδεστοϋ, τά έπώλουν και ήγόραζον τά χρήσιμα:
έλαιον, σάπωνα, καφέν, ζάχαριν, μυρωδικά, ψιλικά, ^υφάσματα, ψαλίδια,
νήματα. Οι Τούρκοι πρωΐμως άντελήφθησαν ΰτι οί Χριστιανοί ήσαν χρήσιμοι, διότι τους έφερον εμπορεύματα, διά τά όποια έπρεπε νά ταξειδεύουν
έως την Ραιδεστόν, διά νά προμηθευθούν, όπερ άπέφευγον νά κάμουν.
"Απαξ τό έτος μόνον ό Τούρκος θά επήγαινεν εΐς Ραιδεστόν κατ’ Αύγου
στον μέ φορτίον σίτου ή κριθής έφ’ άμάξης διά νά άγοράση τό άλας, ρου
χισμόν κ.λ.π. Τά καθημερινής χρήσεως, τά ήγόραζεν από τούς πλανοδίους
τούτους εμπόρους (γιαλιτζήδες) Χριστιανούς καί δι’ αυτό οχι μόνον τούς
ήνείχοντο, αλλά καί τούς έφιλοξένουν εις τό μουσαφίρ όδασί. Εννοείται ό'τι
καί αυτοί εφιλοδώρουν τά μικρά Τουρκόπουλα μέ λεπλεπιά, φουντούκια,
σταφίδας καί τά τοιαΰτα εις άνταπόδοσιν τής φιλοξενίας. ’Αλλά μέ την πά
ροδον τού χρόνου, αι επτά έκεΐναι οίκογένειαι, ηΰξανον, έκτιζον μονίμους
κατοικίας εκ πετρών καί ξύλων οικοδομήσιμων, πού άτρθονούσαν εις τά πέριξ, δσον δέ ήδραιούτο ή ασφάλεια, επεξέτεινον την ακτίνα των ταξειδίων
των μέχρι Μαλγάρων, Κεσσάνης, Ούζούν-Κιοπρού καί Άδριανουπόλεως,
ως καί τό έμπόριόν των. Έσχημάτιζον εταιρίας μέ τρία ή τέσσαρα πρό
σωπα, τά όποια συνεταξείδευον, εφόρτωναν από την Ραιδεστόν αποικιακά
καί άλλα, εΐσεχώρουν εΐς τά εσωτερικά τής Θράκης, άνταλλάσσοντες ταύτα
μέ δέρματα ζώων, μαλλιά προβάτων, μέ τρίχας αιγών καί δέρματα ζώων
τού κυνηγίου, λαγωών, άλωπέκων, λύκων καί άλλων γουναρικών, τά όποια
οι έμποροι Ραιδεστού καί Άδριανουπόλεως τά έστελλον εΐς Εύροόπην. Κατ’
αυτόν τον τρόπον έζησαν μέχρι τής παύσεως ταύ παιδομαζώματος περί τά
μέσα τού 17ου αΐώνος (1650). Ά πό εκεί καί εξής ή πρόοδος τού εμπορίου
καί ή αύξήσις τού πληθυσμού ύπήρξεν αλματώδης, διότι οΐ Τουρκ. πληθυ
σμοί ήρχισαν νά ολιγοστεύουν, επειδή αυτοί πλέον άπετέλουν τάς στρατιάς
τού Ό θω μ. κράτους λόγω των άενάων πολέμων. "Ενεκα δέ τής σχετικής
ελευθερίας καί ασφαλείας, πού άπήλαυον, επενόησαν καί άλλα μέσα συντηρήσεως. Συνεκέντρωνον άπό τά Τουρκ. χωρία τά υπολείμματα τού μέλιτος,
τάς κηρήθρας, κατεσκεύασαν πιεστήρια ειδικά καί έξήγον τον γνήσιον κη
ρόν, τον ετυποποίουν καί τον άπέστελλον εΐς τάς διαφόρους Έλλην. Κοινό
τητας των πόλεων διά τούς Χριστ. Ναούς. ’Άγνωστον δέ πόθεν καί πώς ει·
χον μάθει καί την κατασκευήν των κασσερίων. Ή τέχνη αυτή διήνοιξε νέον
στάδιον εΐς πολλούς, οι όποιοι προσελαμβάνοντο επί άδρω μισθφ άπό τούς
μεγάλους κτηνοτρόφους διά τούς μήνας Μάϊον καί ’Ιούνιον καί κατεσκεύαζον άπό νωπού τυρού τά κασσέρια, βούτυρα κλπ. Αλλά σύν τφ χρόνω, ό'σον
ηύξανεν ό πληθυσμός τού χωρίου, μερικοί επεδίδοντο εΐς αΐγοτροφίαν έν"
τός των άπεράντων δασών, άλλοι εΐς προβατοτροφίαν, ένοικιάζοντες τάς νο·
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μάς των Τουρκ- χωρίων. "Οτε δμως τδ χωρίον μεταξύ 1750 καί 1800 ηύξησε περισσότερον, έστράφησαν καί προς την γην, καί άλλοι ήρχισαν να εκ
χερσώνουν τα προς το όρος δάση προς δημιουργίαν αγροκτημάτων καί άλ
λοι, εχοντες χρήματα εκ τού εμπορίου, ήγόραζον χωράφια από τοϋ πλη
σίον χωρίου τού πεταλωτού. Τά χωράφια ταύτα εύρίσκοντο νοτιώτερον
τού Τουρκοχωρίου Γενιτζέκιοϊ καί διά νά τά σπείρουν ή νά τά θερί
σουν, ήσαν υποχρεωμένοι νά διέρχωνται διά μέσου τού Τουρκ. χωρίου, καί
φαίνεται μερικοί κάποτε έκακοποιούντο ή έπετροβολούντο υπό των Τούρκο·
παίδων. Διά τούτο άπεφάσισαν νά τούς αναγκάσουν νά φύγουν από εκεί.
’Αλλά πώς; τότε έτέθη εις ενέργειαν ό δόλος καί ή Έλλην. πονηριά. Κατά
την εποχήν τού αλωνισμού ώρίζετο ένας χωρικός, έπλησίαζε νύκτα μέ πολλάς προφυλάξεις, έρράντιζεν έν μέρος μέ δυνατήν ρακήν καί έθετε πύρ. ’Έ τσι
έκαίοντο τά γεννήματα των Τούρκων. Τήν κακήν ταύτην πράξιν τήν επανέλαβον κατά χρονικά διαστήματα πέντε έξ ετών. "Ως έκ τούτου οί Τούρκοι
τού χωρίου ώλιγόστευον, λόγω τού δτι οΐ νέοι έστρατεύοντο καί ως επί τό
πλεΐστον δεν έπέστρεφον καί ως έκ τής απώλειας τών Ιγεννημάτων, ήναγκάζοντο νά πωλούν τούς αγρούς των, ούς ήγόραζον οί "Ελληνες ομοχώριοι
των, διότι τά δύο χωρία έθεωρούντο ως δύο συνοικίαι, Τουρκική καί Χρι
στιανική μέ τό δνομα Γενιτζέκιοϊ, ώς έγράφετο εις τά φορολογικά βιβλία.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον έως τό 1850, άλλοι μεν έξεκληρίσθησαν, άλλοι δέ
διέρρευσαν εις νοτιώτερα Τουρκ. χωρία. Τά δεικνυοντα τήν ύπαρξιν τών
Τούρκων κατά τούς χρόνους τής παιδικής μου ηλικίας 1880, ήτο τό νεκροταφεΤον, δυο βρύσες, ή θέσις τού Τζαμιού καί τό μαυσωλειον τού πεταλω
τού. Εις τό μαυσωλειον κάθε Τούρκος διαβάτης είσήρχετο καί προσηύχετο,
ενώ τούς πέριξ αυτού τρεις αγρούς τούς έδιδον εις τον Χριστιανόν, δστις
άνελάμβανε νά άνάπτη κάθε Παρασκευήν μίαν λαμπάδα επί τού τάφου του.
Τό παράδοξον ήτο, δτι δ τάφος εις τήν κεφαλήν είχε μάρμαρον, έφ’ ού διεκρίνοντο ίχνη σταυρού καί Ελληνικά γράμματα παραμορφωμένα. Τίς οιδε
πόθεν εΐχυν άποσπασθή καί έτέθησαν εκεί ύπό τών Τούρκων. Ουτω πως δ
χώρος καλλιεργήσιμος καί βοσκήσιμος 25 τετρ. χιλιομ. έμεινεν ως ζωτικός
χώρος διά τούς "Ελληνας τού Γενιτζέκιοϊ, οί δποΐοι τό (ονόμασαν Ίντζέκιοϊ, κατά τον έκτοπισμόν δέ τού 1914 ήρίθμει 300 οικογένειας μέ 2.000
ψυχάς.
Σιμητλή. Μίαν ώραν βορειότερον έκειτο ή Κοινότης Σιμητλή,
ήτις ειχεν άποτελεσθή από έκτοπισθέντας Θράκας έκ τής δυτικώτερον πε
ριοχής, καί κατωκήθη ύπό Τούρκων, μέ γαίας ευφόρους καί προβατοτρό
φους. Εύρίσκετο εις χαμηλότερον καί δμαλώτερον έδαφος, οί δέ κάτοικοι
κατεγίνοντο εις τήν γεωργίαν καί προβατοτροφίαν. Κατά τον έκτοπισμόν
άπετέλουν 400 οικογένειας μέ 2 1/2 χιλ. ψυχάς.
Σχολάριον. Μίαν αίραν ΒΑ. τού Σιμητλή εύρίσκετο ή μεγάλη Κοινό-
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της Σχολαρίου (τ. Άσικλάρ), επί δέσεως υψηλής. Ή ονομασία του είναι
Ελληνική. 'Ως φαίνεται, υπήρχε προ τής άλώσεως, άλλ9οΰδεμίαν μαρτυρίαν
εχομεν. Άπετέλει κατοικίας προβατοτρόφων. Οί Σχολαριώται ειχον άνω των
120.000 προβάτων, τά όποια διετήρουν εις νομάς, ας ένοικίαζον από Τούρ
κους τσιφλικούχους εις την περιοχήν Μαλγάρων, Ραιδεστοϋ, Τυρολόης καί
Άρκαδιουπόλεως. Τό πλεΐστον εζων από την προβατοτροφίαν καί ολίγιστοι
εκ τής γεωργίας. Αϊ γυναίκες έπεξειργάζοντο μαλλία καί ΰφαινον ποικιλίαν
ταπήτων, κλινοσκεπασμάτων, σαγιακίων, άμπάδων κλπ. Κατά τον έκτοπισμόν του 1914 ήρίθμει 1.200 οικογένειας μέ 6.000 ψυχάς.
Έκτος των εννέα toijtojv χωρίων υπήρχε καί τό Είρηνοχώριον (τ. Ά ράπ·χατζή), μίαν ώραν δυτικώς του Ίντζέκιοϊ, όπερ ήτο κατά τους χρόνους
τής δουλείας αγρόκτημα μέγα του Χατζή Ά ράπ Μουσουλμάνου, μέ ευφό
ρους άγροιίς, νομάς καί δάσος. Ά λλ’ επειδή οί απόγονοί του τό έπώλησαν
κατά τό 1850, τό ήγόρασεν ό εκ μητρός πάππος μου Ύζεφρής Λαμπαδάριος
μέ 6 άλλους Ίντζεκιώτας καί Σιμιτλιώτας καί έγκατεστάθησαν εκεί ώς καλλιεργηταί καί συνάμα ειχον έπιδοθή εις τήν κτηνοτροφίαν μικρών καί με
γάλων ζώων. Κατά τον έκτοπισμόν του 1914 άπετέλει 40 οικογένειας μέ
200 περίπου κατοίκους.
Νεοχώριον τον Γάνου. Έ κειτο επί βραχώδους μέρους μέ πολλά νερά
βορειότερον του Αυδημίου. ’Έκλινε προς τήν Προποντίδα από τήν οποίαν
δέν απείχε μέν πολύ, άλλ9ήτο ή άνάβασις άπό τής παραλίας, δπου τό μοναστήριον τής 'Αγ. ’Άννης. Ή παράδοσις λέγει δτι έκ τής ’Ηπείρου μετεφέρθησαν εκεί υπό τής Τουρκ. Κυβερνήσεως διά νά φυλάττωσι τήν οδόν, δι’ ής
διήρχετο τό ταχυδρομείον, κομίζον τά κυβερνητικά χρήματα άπό τήν Θεσ
σαλονίκην εις τήν Κα>ν]πολιν. Καί επειδή οί Τούρκοι δέν ήδΰναντο νά ζή
σωσι μέσα εις τοιοΰτον ορεινόν, ψυχρόν καί άνώμαλον τόπον, ειχον φέρει
Χριστιανούς, οίτινες έ'λαβον γυναίκας έκ των πλησίον Γανοχώρων. Έ ζω ν
άπό τάς άμπέλους των, τήν δενδροκαρπίαν καί πλανεμπόριον. Κατά τον
έκτοπισμόν εΐχε περίπου 200 οικογένειας μέ 1.000 ψυχάς.
Παρατηρήσεις. Τά 11 ταΰτα χωρία, άτινα άνεφέραμεν, διέφερον κατά τι
άπό τά κυρίως Γανόχωρα τής προς τήν Προποντίδα ανατολικής πλευράς. Οί
κάτοικοι έ'φερον δλα τά χαρακτηριστικά των ορεσιβίων, ήσαν κάπως τραχύτεροι κατά τον χαρακτήρα καί τήν προφοράν τής γλώσσης, οί δέ των Γανο
χώρων ήσαν μάλλον ’Ιωνικής προελεΰσεως άπό άρχαιοτάτων χρόνων, ενώ
ουτοι έφαίνοντο γνήσιοι Έλληνοθράκες. 5Ησαν σταθεροί, πεισμονές, εργα
τικοί, ευκίνητοι, επινοητικοί, σκληροτράχηλοι. Ή ενδυμασία των άπετελεΐτο
ώς επί τό πλεΐστον έκ μάλλινων υφασμάτων. Αΐ γυναίκες καί αί κόραι
ειχον ώς κύριον έ'ργον τήν οικιακήν υφαντικήν μάλλινων χρησίμων εις
τά οικιακά, μόνον δέ κατά τον θερισμόν καί αλωνισμόν των γεννημάτων
έλάμβανον μέρος. Κατά δέ τον Αύγουστον δλαι γενικώς κατεγίνοντο εις τήν
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κατασκευήν των τροφίμων δια τον χειμώνα, ως πληγουρίου, τραχανάδων,
κουσκουσίου, χυλοπηττών κ.ά., έπειτα δέ πάλιν ήρχιζον την κατεργασίαν
του μαλλιού, το ξάσιμον, λανάρισμα, κλώσιμον (γνέσιμον) καί τα παρεπό
μενα διά την υφανσιν, ήτοι διάσιμον, μιτάριασμα καί βάλσιμο εις την
κρεββατίνην.
Ναΐπκιοϊ, Κούμβαον, Τσανακτσή, Πάνιδον.

Κάτωθεν του υψηλού λόφου του Σχολαρίου κεΐται πεδιάς φθάνουσα
μέχρι τής Προποντίδος.’Έχει μήκος 10 χιλιομ., πλάτος δέ κατά μέσον δρον
τριών, στενότερα μεν κάτωθεν του Σχολαρίου, πλατυτέρα δέ όσον κατέρχε
ται προς την θάλασσαν, διαρρέεται υπό ποταμού, του οποίου τά υδατα κα
ταβαίνουν εκ του 'Ιερού ’Όρους καί τών υψωμάτων του Σχολαρίου. Γή εύ
φορος έκαλλιεργείτο έντατικώς υπό τών κατοίκων τών τεσσάρων χωρίων μέ
ειδικά προϊόντα καί ιδίως κρομμΰων, σκόρδων, πεπόνων καί υδροπεπόνων
(καρπουζίων). Καί τά μέν έκ κρομμυοσπόρου (καρά τοχούμ=μαυρόσπορος)
παραγόμενα κρόμμυα (άρπατζίκ ή σκέλιδα) τά προοριζόμενα διά την μετα
φοράν προς παραγωγήν βρωσίμων κρομμΰων, τά έξήγον εις το εξωτερικόν
καί ιδίως εις τήν Β )υλγαρίαν, τά δέ τοΰ δευτέρου έτους φαγώσιμα εις τήν
Κων]πολιν, ’Αγγλίαν, ’Οδησσόν κ.λ.π. χώρας, τά πεπόνια καί τά καρπούζια
εις Κων]πολιν όνομαστά διά τήν γεΰσιν καί διά τό άρωμά των ώς καρπού
ζια τής Ραιδεστοΰ (Τεκίρδαγ καρπουζοΰ).
tJ1 Τό Ν α ΐπκιοϊ έκειτο επί δμαλοϋ εδάφους εις τινα εσοχήν τής πεδιάδος
ταΰτης (πεδιάς Πανίδου), άνωθεν δέ αΰτοΰ λόφοι, τής συνεχιζομένης ορο
σειράς τοΰ Τεροΰ ’Όρους, οίτινες ήσαν καταπράσινοι από αμπελώνας καί
καρποφόρα δένδρα. Εις τινα κορυφήν λόφου εύρίσκετο τό μοναστήριον τοΰ
Ά γ . Ίωάννου Άποκεφαλιστυϋ· Οί εΰπαίδευτοι κάτοικοι αΰτοΰ διϊσχυρίζονται δτι οί Ναϊπκιώται έχουσι πολλάς ομοιότητας μέ τους Κρήτας καί
οΰτω, κατά λογικόν συμπέρασμα, γεννάται ή πεποίθησις δτι οί πρώτοι κά
τοικοι τοΰ χωρίου ήσαν άποικοι Κρήτες. Ή πεποίθησις αυτή, εάν συνδυασθή μέ ιστορικόν γεγονός άναμφισβήτητον, δΰναται νά άποβή βάσιμος· Τούτο
είναι τό εξής: «'Ότε ή Τουρκία μετά 25ετή πόλεμον προς τούς Βενετούς
κατώρθωσεν επί Μεχμέτ τοΰ Λ' νά καταλάβη καί τό τελευτσίον καί δχυρώτατον φρούριον, τό Ηράκλειον, έπήρε και πολλούς αιχμαλαπους Κρήτας,
ώς συμπράξαντας μέ τούς Βενετούς. Μετά τήν τακτοποίησιν δέ τής κατοχής
τής Μεγαλονήσου, δ μέγας Βεζύρης Ά χμέτ Κιοπρουλής, αρχηγός τα>ν Τουρκ.
δυνάμεων, έπιστρέφων έκ Κρήτης, είχε προσορμισθή εις Ραιδεστόν, δπου
άπεβίβασεν αιχμαλώτους καί τούς έπώλησεν εις Τούρκους Μπέηδες προς
καλλιέργειαν τών γαιών. Κάποιος λοιπόν Τούρκος τσιφλικούχος Ναίπ έλαβεν αυτούς καί τούς μετέφερεν εις τό 15 χιλιόμ. ΝΔ τής Ραιδεστοΰ άπέχον
υποστατικόν του και τό χωρίον ώνομάσθη Ναΐπκιοϊ. ’Άλλως τε οί Ναϊπκιώται όιέφερον κάπως καί από τούς παραλίους Γανοχωρίτας καί άπό
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τούς ορεινούς κατοίκους των προαναφερθέντων χωρίων. Βαθμηδόν καί εδώ
συνέβη δ,τι είχε μεσολαβήσει καί εις πολλά υποστατικά των Τούρκων έν
Θράκη, δπου δηλ. οί ως δούλοΓκαλλιεργηταί Χριστιανοί, άπέβησαν κύριοι
των γαιών. Έκαλλιέργουν μέν καί σιτηρά, αλλά μέ πολλήν επιμέλειαν έπεδίδοντο εις την παραγωγήν κρομμύων, πεπονιών, καρπουζίων, καλλιέργειαν
αμπέλων καί καρποφόρων δένδρων, δπερ ιδιάζει εις τούς Κρήτας. Κατά τον
έκτοπισμόν τού 1914 άντέστησαν επί τινας ημέρας, άλλ’ άντελήφθησαν τό
μάταιον άντιστάσεως καί ήκολούθησαν τό γενικόν ρεύμα 400 περίπου οίκογένειαι μέ 2.000 ψυχάς.
Κούμβαον (κούμ=άμμος, τουρκιστί). Εξελληνισμένη ονομασία (κουμπαγή=άμμάμπελος). Εις την ιδίαν σειράν των λόφων τού Ναΐπκιοϊ, εις τό
τέλος της παρά την Προποντίδα έκειτο ή αξιόλογος αύτη κωμόπολις. Εις
την δεξιάν πλευράν του απολήγει άποτόμως προς τήν θάλασσαν τό ‘Ιερόν
’Όρος μέ άπορρώγας βράχους. ’ ΡΙτο έδρα Μουδίρου, Οί κάτοικοι έπρέσβευον δτι τό προ τής άλώσεως δνομα τού χωρίου των ήτο «Χρυσόμηλον»,
δπερ έτοποθέτουν επί λόφου άνωθεν αυτού κατά δυτικήν κατεύθυνσιν. ’Ε 
πειδή δέ είχε καταστραφή υπό Τούρκων ανοικοδόμησαν τάς κατοικίας των
εις τήν κάτωθι τούτου παραλίαν επί χώρου, δπου ύπήρχον άμπελοι επί αμ
μώδους εδάφους. Οί κάτοικοι έ'ζων έκ τής καλλιέργειας τού προς αυτούς μέ
ρους τής πεδιάδος μέ τά αυτά προϊόντα τού προηγουμένου Ναΐπκιοϊ, έκ τής
αμπελουργίας, έκ τής οποίας παρεσκεύαζον έξαίρετον έπιτραπέζιον οίνον,
φημιζόμενον έν Κων]πόλει, ως καί έκ τής δενδροκομίας Ά λλ’ ειχον καί τό
πλεονέκτημα τής γειτνιάσεως τής θαλάσσης καί διετήρουν άξιόλογον ιστιο
πλοΐαν μέ τήν Ραιδεστόν, Κων]πολιν καί δλα τά παράλια τής Προποντίδος,
έπιδιδόμενοι εις τήν αλιείαν σαρδελλών καί κολιών, έξ ών κατεσκεύαζον έξαίρετα αλίπαστα- Κατά τήν έ'ξωσιν ήριθμούντο περίπου εις 3.000 ψυχάς.
Τοανακτσή. Μικρόν χωρίον έκ 40 περίπου οικογενειών. "Εκειτο εις
τήν ΒΔ πλευράν τής έν λόγιο πεδιάδος μέ τά αυτά προϊόντα καί μέ μελισ
σοτροφίαν. Έ κεΐ υπήρχε πηγή μεταλλικού καθαρτικού ύδατος, δπου προσήρ*
χοντο από πολλά μέρη τής Θράκης κατ’ Αύγουστον διά νά καθαρίσο)σι τον
πεπτικόν των σωλήνα, πίνοντές έκ τού ύδατος τής πηγής.
Πάνιδον (Πάνιον). ’Αρχαία Έλλην. αποικία εις τό μέσον τής παρα
λίας μεταξύ Κουμβάου καί Ραιδεστού (τ. Μπάναντος). Εις τήν νοτίαν πλευ
ράν τού χωρίου έντός πωρώδους βράχου υπάρχει σαρκοφάγος έν εΐδει βαθέος σπηλαίου τών αρχαίων Θρακών, δπερ δεικνύει δτι οί πρώτοι οίκήτορες ήσαν Θράκες. ’Ίσως αυτό ήτο τό υπό τού Ξενοφώντος άναφερόμενον
Νέον Τείχος, τού οποίου ή θέσις αγνοείται. Ό Σεύθης ύπεσχέθη εις τον
Ξενοφώντα νά τού χαρίση τρία φρούρια, Βισάνθην, Νέον Τείχος καί Γάνον. Τό Νέον Τείχος πάντως θά ήτο παράλιον μεταξύ Βισάνθης καί Γάνου,
διότι άναφέρεται ως δεύτερον μετά τήν Βισάνθην (Ραιδεστόν). Φαίνεται δέ
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δτι έπειτα χατώχησαν χα'ι "Ελληνες, οί όποιοι εξελλήνισαν τούς εκεί Θράκας
κα'ι μετωνόμασαν την πολίχνην Πάνιον εις τιμήν τοϋ θεού Πανός. Συντρίμ
ματα τού αρχαίου τείχους εσοόζοντο καί αί γωνίαι αυτού επί των οποίων
έστηρίζετο ή πύλη, ή άγουσα προς την πεδιάδα. Εις τό μέσον τής αρχαίας
πόλεως έρρεε ποταμίσκος, όσης εύρίσκετο εις το δυτικόν άκρον τού Πανί·
δου, διότι τό πλεΐστον τής εκτάσεως τής αρχαίας πόλεως είχε μεταβληθή εις
αγρούς. Ε ντός τής σχολής ΰπήρχον τεμάχια μαρμάρων με έπιγραφάς, άναφερόμενα εις τούς αρχαίους χρόνους Μακεδονικούς, Ρωμαϊκοτις καί Βυζαν
τινούς. Μία λίαν ευανάγνωστος άνεφέρετο εις τον Λυσίμαχον : «Λυσίμαχος
βασιλεύς Θράκης». Κάποιος διάκονος 'Αγιοταφίτης, εκ τού χωρίου καταγό
μενος, δι* άνασκαφων έφερεν εις φως ναόν Βυζαντινόν, κάτωθεν τού οποίου
εύρέθη άλλος ναός προγενέστερος, οΰτινος τό έδαφος ήτο εστρωμένον μέ μω
σαϊκά. Έ ξω θεν τού ναού υπήρχε λιμήν, διότι εύρίσκοντο στήλαι πέτριναι,
όπου κατά πάσαν πιθανότητα έδένοντο τα εισερχόμενα πλοία. Άλλ* ιλύς,
την οποίαν έφερεν άνά τούς αιώνας ό ποταμός επλήρωσε τον λιμένα μέχρι
τής ακτής τής θαλάσσης. "Ολοι οί αγροί οΐ πέραν τού ποταμού, οί οποίοι
άλλοτε έκαλύπτοντο υπό των κατοικιών τής αρχαίας πόλεως εφερον ίχνη τών
τοιχωμάτων τών οικιών. Νομίσματα χρυσά εύρέθησαν, Θεοδοσίου τού Με
γάλου, διαδόχου τού Ούά?ιεντος κατά την επιδρομήν τών Βισιγότθων 378
μ.Χ. Μεγάλην καταστροφήν ύπέστη ή πόλις αύτη υπό τώ)ν Καταλανών, ότε
έσφάγησσν ακόμη καί αυτά τά βρέφη. Ή ρίθμει κατά τήν εις Ελλάδα με·
τανάστευσιν περί τάς 400 οικογένειας μέ 2.000 ψυχάς. Έκαλλιέργουν καί
ούτοι τά αυτό προϊόντα μέ τούς Ναϊπκιώτας καί Κουμβαϊώτας εντός τής
προειρημένης πεδιάδος· Εις τό σημείον τούτο τερματίζεται ή περιοχή τού
'Ιερού ’Όρους, ή οποία κατιρκεΐτο από Έλλην. πληθυσμούς, διότι οί όλίγοι Τούρκοι έγκατασταθέντες εις τό Μηλιού, τό Πληγούρι, τό παρά τόΤσανακτσή Αύσάριον καί έν Πανίφ, φαίνονται ότι ήσαν γόνοι Ελλήνων εξισλαμισθέντων εις προγενεστέρους χρόνους.
ΚΕΦ. 58.—ΠΩΣ ΔΙΕΣΓΙΑΣΘΗ II ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Τ Η Σ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑ Τ Η Σ ΠΑΡΕΜ ΒΟ
ΛΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ.
Τήν περιοχήν ταύτην τού 'Ιερού ’Όρους μέ τά 27 Έλλην. χωρία, μέ
πληθυσμόν άνω τών G0.000 καί από τάς δύο πλευράς αναφέρω διά νά απο
δείξω ότι σκοπός τής τοποθετήσεως τού Τουρκ. πληθυσμού, άπέβλεπε, πλήν
άλλων καί εις τήν διάσπασιν τής συνοχής τού Έλλην. κόσμου. Ή γραμμή,
πού αρχίζει από τού Μέλανος κόλπου καί ακολουθεί τήν δυτικήν πλευράν
τού 'Ιερού ’Όρους μέχρι Κουμβάου, όπου απολήγει τούτο εις τήν Προπον
τίδα, είναι περίπου 80 χιλιόμ. Δυτικώς δέ τής μακράς ταύτης γραμμής καί
εις βάθος 50 χιλιομ έγκατεστάθη Τουρκ. πληθυσμός, όστις ήτο κατανεμη
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μένος εις μικρά χωρία και τσιφλίκια Τούρκων. Επομένως δ Έλλην. πλη
θυσμός τού 'Ιερού ’Όρους είχε χωρισθή από τον Έλλην. πληθυσμόν τής
μεσογείου Θράκης, διότι είχε σχηματισθή μία πλατύτατη ζοννη εκ Τουρκ.
πληθυσμού. Οί Χριστιανοί του 'Ιερού ’Όρους διά νά επικοινωνήσουν μέ
τους Χριστιανούς των μεσογείων προς δυσμάς, ήσαν υποχρεωμένοι νά βα
δίσουν 50 χιλιομ. οδόν διά μέσου Τουρκ. χωρίων, πράγμα πού ήτο επικίν
δυνον κατά τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνους Συχνότατα πολλοί Χριστιανοί
έκ των πλανεμπόρων έληστεΰοντο, άπεγυμνοΰντο, άφηρούντο τά ζώα των,
έδέροντο καί ώς επί τό πλείστον εφονεΰοντο υπό φιλαρπάγων Τούρκων. Τύ
πλατύ τούτο διάστημα εύρίσκετο μεταξύ 'Ιερού ’Όρους άφ* ενός, Κεσσάνης,
Μαλγάρων, Χαριουπόλεως άφ’ ετέρου. Την ιδίαν τακτικήν ήκολούθησεν ή
έγκατάστασις των Μουσουλμάνων καί εις τά επίλοιπα τμήματα τής υπαί
θρου Θράκης, όπου κατέλαβαν όλα τά επίκαιρα σημεία, έγκατέστησαν Μου
σουλμάνους, εξεδίωκον τούς Χριστιανούς, ώστε νά ελέγχουν όλα τά σημεία.
Χριστιανός θέλων νά πορευθή προς ένα κέντρον, όπου είχε την έδραν του
δ Μητροπολίτης ή δ Επίσκοπος δι’ ΰπόθεσίν του, ήτο υποχρεωμένος νά
βαδίση δδόν, ελεγχομένην από Τούρκους· ’Από τού 'Ιερού ’Όρους μέχρι
τού 'Έβρου προς δυσμάς καί πέραν τού 'Έβρου, Νέστου καί μέχρι Άδριανουπόλεως καί Φιλιππουπόλεως, ή ιδία κατάστασις ύπήρχεν. 'Όσον όμως
παρήρχοντο οί χρόνοι οί μέν Τούρκοι κάπως εξημερούντο, κατά δε τον πλη
θυσμόν έμενον σχεδόν στάσιμοι καί ώς επί τό πλείστον ωλιγόστευον εκ τής
στρατιωτικής θητείας, οί δέ επιστρέφοντες εκ των πολέμων, μετέδιδον εις
τούς οικείους των τά χρόνια νοσήματα υπό των οποίων έπασχον, σύφιλιν,
φθίσιν κ λ.π. Οί Χριστιανοί κατά πληθυσμόν ηύξανον καταπληκτικούς, διότι
είχε λείψει ή αιμορραγία τού έξισλαμισμού, εΐργάζοντο έντατικώς άνδρες
καί γυναίκες, ανύψωναν τό βιοτικόν των επίπεδον. Προσέτι ή πείρα τούς
έδίδαξε νά καλλιεργήσουν φιλίαν προς τούς αγάδες των χωρίων. 'Έκαστο
Χριστιανός, πού ήτο ήναγκασμένος, ώς εκ τής εργασίας του, νά ταξειδεύη
συχνά εις μίαν περιοχήν, συνεδέετο μέ φιλίαν πρύς τούς έχοντας επιρροήν
Τούρκους, τούς όποιους εφιλοδοόρει καί κατώρθωνε νά έχη την προστασίαν
αυτών.
ΚΕΦ. 59.—ΕΛΑ ΤΤΩ ΣΙΣ Τ ίΙΣ Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΗ Σ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΚΡΩΣΙΣ
ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ Ν ΑΑΩΣΙΝ.
’Από τής άλώσεως τής Κων]πόλεως έως τών μέσων τής 17ης εκατόνταετηρίδος (1650) ή Ό θω μ. Αυτοκρατορία άπετέλει εν κράτος άποκεκλεισμένον από τήν Ευρώπην. Πάσα συναλλαγή ’Ανατολής καί Δύσεως είχε
παύσει. Τό μεταξύ τών δύο κόσμων έμπόριον είχεν έκλείψει καί διά ξηράς
μέν τά επί Βυζαντινών πολυπληθή καραβάνια, τά όποια διέσχιζον από Κων)°
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πόλεως την Θράκην καί από Θεσσαλονίκης την Μακεδονίαν προς τήν Κεν
τρικήν Ευρώπην, μεταφέροντα εμπορεύματα των *Ανατ. χωρών προς τήν
λοιπήν Ευρώπην, δεν εγίνοντο πλέον, διότι οΰδεμία ασφάλεια υπήρχεν εις
τάς μεγάλας αΰτάς αρτηρίας. ’Άλλως τε είχον εκλείψει καί οί εμπορευόμενοι
"Ελληνες. Οι στόλοι των Μουσουλμάνων μετήρχοντο δεινήν πειρατείαν εις
τήν Άνατολ. Μεσόγειον. Οίίτω το εμπόριον, πού διεξήγον τά Βυζαντινά,
τά Βενετικά, τά Γενουηνσιακά καί άλλα πλοία άπέφευγον τά Ό θω μ.
ύδατα εκ φόβου των πειρατών. CH Τουρκία, ήτις περιέκλειε πλήθος εθνοτή
των καί θρησκευμάτων, περιωρίσθη εις έαυτήν άνευ επικοινωνίας. Οί δύο
κόσμοι ήρχοντο εις επαφήν μόνον κατά τάς συχνάς συγκρούσεις μεταξύ των,
κατά τάς οποίας ή μέν Τουρκία προσεπάθει νά έξαπλωθή ετι περαιτέρω
προς τήν Ευρώπην, οί δέ Ευρωπαίοι ήγωνίζοντο νά άπτοθήσουν τούς Τούρ
κους προς νότον, διά νά εξασφαλίσουν τήν άπειλουμένην ανεξαρτησίαν των.
Τοιαύται ήσαν αί σχέσεις μεταξύ Ανατολικών καί Ζ^υτικών χωρών· ’Αλλά
καί έσωτερικώς αί χώραι, πού άπετέλουν τήν έκτεταμένην Ό θω μ. Αυτοκρα
τορίαν από τοΰ ΙΙερσικοΰ κόλπου μέχρι τής Γερμανίας, είχον παρακμάσει
παραγωγικώς καί έμπορικώς. Διά τούτο ή παραγωγή τών αγαθών ώλιγό*
στευεν επί τοσούτον, ώστε τό σύνολον τών εισπράξεων εσόδων τού δημο
σίου ταμείου τής Τουρκίας κατά τούς χρόνους τής μεγαλειτέρας της ακμής
κατά τον 16ον αιώνα, επί Σουλεϋμάν τού Μεγάλου (1520—156G), μόλις
έ'φθανε τό εν δέκατον τών εισπράξεων τού Βυζαντ. κράτους κατά τον ΙΟον
αιώνα. Καί μάλιστα επί Σουλεϋμάν τού Μεγάλου ή Τουρκία είχεν υπό τήν
κατοχήν της πολύ εύρυτέρας χώρας, από δσας είχε τό Βυζαντ. κράτος επί
τής Μακεδον. δυναστείας. (’Έκθεσις Πρέσβεως Βενετίας Όκταβιανού Βό
νοκ (1604—1608). Τά μεγάλα τμήματα τής Ό θω μ Αυτοκρατορίας υπό έποψιν ανταλλαγής προϊόντων καί εμπορικών πράξεων είχον άπομονωθή άπ’ άλλήλων, ελλείψει εσωτερικής ασφαλείας καί κάθε τόπος παρήγε τόσα μόνον,
όσα ήρκουν διά τήν συντήρησίν του, διότι τά περιπλέον εμενον άχρηστα.
"Ετσι τό εν Θράκη εμπόριον είχε περιορισθή άποκλειστικώς εις τήν περιο
χήν της. Θί ταξειδεύοντες πλανέμποροι εν Θράκη πού προήρχοντο ώς επί
τό πλεΐστον έκ τής περιοχής τού Τερού Ό ρους, εξέτεινον τά ταξείδια των
μέχρι Διδυμοτείχου, Άδριανουπόλεως, Φιλιππουπόλεως, Βιζύης καί Τυρνόβου. Καί ταύτα μέ πολλούς κινδύνους, διότι αί ληστρικοί επιθέσεις τών
Τούρκων, πού κατώκουν τήν πρύς δυσμάς τού Περού ’Όρους άλυσιν τών
Τουρκ. χωρίων ήσαν συχναί. Ταύτα συνέβαινον μέχρι τού 1650.
ΚΕΦ. 60.—ΑΝ Θ Η ΣΙΣ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ Σ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
17ον ΚΑΙ 18ον Α ΙΩ Ν Α —ΕΥ Η Μ ΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΘΡΑΚΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.
-· * *
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’Από τά μέσα όμως τής 1Της εκατονταετηρίδας καί εφεξής ή κατάστα-
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σις ήρχισε νά μεταβάλληται εν Τουρκία και ιδίως εις τάς πόλεις τής Θρακ.
χώρας. Διότι διάφοροι μεγάλοι Βεζΰραι και Σουλτάνοι ήγωνίζοντο διά νό
μων και διαταγμάτων νά βελτιώσουν την κατάστασιν καί την ζωήν των
υποδούλων Χριστ. λαών άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ νά εξαγάγωσι τον Ό θω μ.
λαόν από την βαρβαρότητα, άμάτθειαν καί την φανατικήν "θρησκευτικότητα
και νά τον προσεγγίσουν προς τά Ευρωπαϊκά ήθη. Έ ξ άλλου ή εμφάνισις
τής ’Ορθοδόξου Ρωσσίας επί τής πολιτικής κονίστρας τής Ευρώπης καί ή
επιρροή, που ήρχισε νά εξασκή επί του Χριστιανισμού τής ’Ανατολής, προ
σέτι ή όσημέραι επαυξάνουσα δΰναμις των Ευρωπ. κρατών διά τής έφευρέσεως τελειοτέρων πολεμικών μέσων καί αί συχναί επαναστάσεις των έν
Τουρκίφ λαών ήνάγκασαν τους κατά καιρούς κυβερνήτας τής Τουρκίας νά
παραχωρήσουν σχετικός ελευθερίας καί περισσοτέραν ασφάλειαν, περιορίζοντες καί τιμωροΰντες τάς τυχόν αυθαιρεσίας καί παρεκτροπάς τών οργά
νων τής εξουσίας καί τών διαφόρων τιμαριούχων. ΙΙρός τούτο βαθμηδόν
συνήφθησαν έμπορικαί συνθήκαι μέ διαφόρους Ευρωπ. επικράτειας καί ήρ·
χισεν εμπορική επικοινωνία ζωηρά μέ τήν Εύροόπην. 'Η έμπεδουμένη δέ
όσημέραι σχετική εσωτερική ασφάλεια, ένεθάρρυνε τούς λαούς τής Τουρκίας,
ώστε νά παράγουν περισσότερα προϊόντα, τά όποια εκάστη χώρα έξήγε καί
εις άλλα μέρη. "Οσαι δέ πόλεις τής Θράκης εύρίσκοντο εις τά παράλια μέ
καταλλήλους όρμους καί λιμένας ή επί τών μεγάλων αρτηριών τού εσωτερι
κού οδικού δικτύου, ήνθησαν έμπορικώς καί απέκτησαν ευημερίαν.
Ραιδεατός ( ’). Έ κ τών παραλιακών πόλεων μετά τήν Κων]πολιν, ή
οποία ουδέποτε εΐχε παύσει νά άποτελή σπουδαιότατον κοινωνικόν καί εμ
πορικόν κέντρον όλης τής ’Ανατολής, άλλη Θρακική παραλιακή πόλις τής
Προποντίδος τήτο ή Ραιδεστός, ή οποία υπήρξε κατά τούς χρόνους εκείνους
άκμαιότατον εμπορικόν κέντρον όλης τής Θράκης. Ά πό τάς περιοχάς τής
Φιλιππουπόλεως καί Άδριανουπόλεως, Κεσσάνης, Μαλγάρων καί Ούζούν Κιοπρού, ως καί τής Άρκαδιουπόλεως, Βιζυης καί Τυρολόης οί γεωργικοί
πληθυσμοί διεκόμιζον δι* αμαξών καί κομήλων τά γεωργικά των προϊόντα,
σίτον, κριθήν, βρώμην, σίκαλιν, καναρόσπορον, γλυκάνισον κ.λ.π., τά επώλουν εις τούς μεγαλεμπόρους, "Ελληνας τύ πλεΐστον, οί όποιοι πάλιν διά
πλοίιον τής εποχής εκείνης τά έστελλον εις ά’λλας χοόρας, οχι μόνον ’Οθωμα
νικός αλλά καί Ευρωπαϊκούς λιμένας τής Τεργέστης, Γενούης, Μασσαλίας1
(1) Εις τος 3C0 οελίδας τοΰ 24ου Τόμου τών «Θρακικών» περί πόλεως καί Νο
μού Ραιδεστοϋ, ό συγγραφεύς κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, γεννηθείς καί διαμείνας
μέχρι τής έκκενώσεως έν Ραιδεστω, έκ παιδικών του αναμνήσεων, έξ αφηγήσεων»
επισήμων πηγών καί έγγραφων κατά τήν διαδρομήν τής κοινωνικής, έθνικής καί
εμπορικής ζωής, ήν έζησεν αυτόθι, εις άξιόλογον πραγματείαν, παρέχει έκτεταμένην καί έμπεριστατωμένην περιγραφήν τής σημαντικής ταύτης πόλεως τής Προπον
τίδος, είς ήν περιλαμβάνεται ολόκληρος ή Ιστορία τής εποχές εκείνης.
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και άλλαχοϋ. 'Ομοίως και τα κτηνοτροφικά προϊόντα κασσέρια, τουλουμο
τύρια, δέρματα, λινόν, σήσαμον κ.λ·π. Είσήγον δέ εις την Θράκην τά διά
πλοίων κομιζόμενα έλαια, ελαίας, σάπωνα, σύκα, σταφίδας, εσπεριδοειδή,
λεμόνια, πορτοκάλια, χουρμάδες και δ'λα τά αποικιακά. Αι άμαξαι και αί
συνοδεϊαι των καμηλών φορτωμέναι ήρχοντο εις Ραιδεστόν, φορτωμέναι
έ'φευγον διά τό εσωτερικόν Ή Ραιδεστός είχε πολλά σιδηρουργεία, τά
όποια κατεσκεΰαζον γεωργικά εργαλεία, τά όποια κατειργάζοντο ’Αρμένιοι,
έλθόντες εξ ’Ανατολής, ύφασματοπωλεία εγχωρίων και Εΰρωπ. υφασμάτων
ποικίλης χρήσεως, καταστήματα ψιλικών, {Υποδηματοποιεία και εν γένει εύρίσκοντο πάντα τά χρειώδη διά την ζωήν. Ή Ραιδεστός υπό των Τούρκων
ελέγετο Τεκφοΰρ ντάγ ή Τεκιρ ντάγ, δπερ σημαίνει όρος άνίερον, διότι εύρίσκεται πλησίον του 'Ιεροΰ ’Όρους, τό όποιον οί Τούρκοι ώς Μουσουλ
μάνοι τό όνομάζουσι μέ αντίθετον σημασίαν, (δποος τό Άγγελοχαίιριον τό
ώνόμασαν Σεϊτάνκιοϊ=Διαβολοχώριον).
Περί τοΰ τάφου Μιχαήλ του Παλαιολόγου.

Κατά τό 1910 ό εν Ραιδεστώ έμπορος αποικιακών Δημήτριος Άχταρίδης είχε μισθώσει εργάτας και έσκαπτε εις τι κατωφερές χωματώδες γή·
πεδον, άπέχον μόλις 20 μέτρα από τής παραλίας τοΰ "Ορμου τής Ραιδεστοΰ
διά νά κτίση οικίαν. ’Εκεί εις βάθος 2 περίπου μέτρων εΰρέθη τάφος σκε
πασμένος μέ πλάκας οπτής γής (εκ κεράμου) εντός τοΰ οποίου άπεκαλυφθησαν χαλκά νομίσματα Βυζαντινά. ”Αν ευρέθησαν καί άλλα πολύτιμα κτέρεα,
άγνωστον, διότι εις τό φανερόν μόνον τά χάλκινα ήλθον. Λαμβάνοντες δέ
ύπ’ όψιν τάς τραγικός συνθήκας, υπό τάς οποίας ό αξιόλογος εκείνος βασι
λεύς άπέθανεν εν Ραιδεστώ, άφωρισμένος υπό τής ’Εκκλησίας και μείνας
άταφος επί ημέρας (διότι ΰπεστήριζε την ένωσιν τής ’Ορθοδοξίας μέ τον
Καθολικισμόν) δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ό τάφος ούτος ήτο τοΰ Αΰτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, τοΰ άπαλλάξαντος τό Βυζάντιον από
τους Λατίνους. Σημειωτέου δτι ό χώρος που κατείχε τό παλαιόν νεκροτα
φείου τής πόλεως, άποκαλουμενος μέχρι τής ανταλλαγής τοΰ όμογενοΰς πλη
θυσμού «Μνήματα», εύρίσκετο εις μεγάλην άπόστασιν από τοΰ σημείου
εκείνου καί δτι εις την περιοχήν τοΰ τάφου δέν ένεθυμεΐτο ποτέ κανείς νά
ήκουσε περί άνακαλΰ-ψεως καί άλλου τίνος Βυζαντινού μνημείου.
Καλλίπολις (Χ) (τ. Κιλλίμπολ). ’Άλλος σπουδαίος εισαγωγικός καί εξαγωγικός λιμήν ήτο κατά τους χρόνους εκείνους ή Καλλίπολις, ή οποία έπί-1
(1) Εις τόν 25ον Τόμον των «Θρακικών», ό σεβαστός Οικονόμος Κωνστ.
Λουΐζος, μετ’ αξιέπαινου έπιμελείας άφηγεϊται εις 150 σελίδας τοΰ βιβλίου,
Ιστορίαν τής πόλεως καί Νομού Καλλιπόλεως εκ προσωπικών του εντυπώσεων
αφηγήσεων, διότι έζησε καύ·' δλην εκείνην την εποχήν εις τήν πρωτεύουσαν
Χερσονήσου.
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σης ήμιλλάτο την Ραιδεστόν είς τό εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν έμπόριον
των ιδίων προϊόντων μέ ενδοχώραν όχι μόνον την Θρακικήν χερσόνησον,
αλλά καί αρκετόν τμήμα τής Θράκης. Είχε καί κάτι άλλο, τό οποίον δεν είχεν ή Ραιδεστός, ώς εκ τής θέσεώς της είς τό προς την Προποντίδα στό·
μιον του Ελλησπόντου. Πάντα τά εισερχόμενα καί έξερχόμενα διά του "Ελ
λησπόντου πλοία εστάθμευον εις τον ασφαλή λιμένα της καί έτροφοδοτοΰντο.
Έ κεΐ εΰρίσκοντο φούρνοι, που κατεσκεΰαζον γαλέττες, ποιι ήσαν τότε ό άρ
τος των ιστιοφόρων. Ε πίσ ης έπρομηθευοντο κρέατα, αλίπαστα, λαχανικά,
τυρόν, διότι ήσαν άφθονα καί εΰθηνά.
Αίνος. ’Έξω από τον 'Ελλήσποντον είς τάς έκβυλάς τοϋ ποταμού "Ε
βρου, είς τον μυχόν φυσικου λιμένος διά τά ιστιοφόρα τής εποχής εκείνης
είναι ή Αίνος, είς την άριστεράν όχθην τής εκβολής. Ό λιμήν εκείνος ένεκα
τής άφθονου ίλΰος, που έφερε τό υπό τοΰ ποταμού ρεύμα κατά τους τελευ
ταίους αιώνας, κατέστη τόσον άβαθής, ώστε τά σημερινά πλοία αγκυροβο
λούν έξωθεν αύτοϋ είς τό ανοικτόν πέλαγος· Ή πρόσχωσις καί ή άχρήστευσις του λιμένος υπήρξε συνέπεια τής άπυ-ψιλώσεως τής άλλοτε δασώδους λε
κάνης, διότι μετά την άπογΰμνωσιν τοΰ δάσους οί χείμαρροι καί οί παρα
πόταμοι τοΰ "Εβρου παρέσυρον κατά τάς δρμητικάς βροχάς τά χώματα των
οργωμένων αγρών, άτινα έπλήρωσαν βαθμηδόν τον βυθόν. Ό "Εβρος τότε
ήτο πλωτός μέχρις Άδριανουπόλεως, όπου ένοΰνται οί τρεις ποταμοί 5Άρδας, Τοϊίντζας καί Μαρίτσας. Διά τοΰ 'Έβρου διεκομίζοντο μέ πλοίο τής
εποχής εκείνης μέχρις Άδριανουπόλεως τά προϊόντα τών νήσων τοΰ Α ι
γαίου σάπωνες, έλαιον, έλαΐαι, αλίπαστα, έσπεριδοειδεΐς καρποί κ.λ.π , τά
οποία άντηλλάσσοντο μέ σιτηρά, τυρόν, βοίίτυρον, μαλλιά, δέρματα, όσπρια
κ-λ.π. Ή Αίνος, κατά την εποχήν εκείνην, είχε καί σπουδαίαν εμπορικήν
ναυτιλίαν. Ε πίσ ης αί παραλιακοί πόλεις τοΰ Εΰξείνου επί τής Θράκης
έστελλον είς τά εσωτερικά αυτής καί τών περιοχών της -θαλάσσια προϊόντα,
άλας, αλίπαστα καί έλάμβανον γεωργικά καί κτηνοτροφικά· Θί Μαυροθαλασσΐται κάτοικοι τών Έλλην. πόλεων Μήδιας, Μεσημβρίας, Σωζουπόλεως,
Άγαθουπόλεως, Άγχιάλου, Πύργου καί Βάρνης όχι μόνον μέ τό εσωτερι
κόν τής Θράκης καί Βουλγαρίας ήμπορεΰοντο, αλλά καί μέ την Βλαχίαν καί
νότιον Ρωσσίαν, πολλοί δέ εγκαθίσταντο είς τάς χοόρας ταΰτας, όπου οί
απόδημοι "Ελληνες εΰρισκον προστασίαν υπό τών Φαναριωτών ηγεμόνων
τής Βλαχίας, Μολδαβίας καί Ρωσσίας.
ΚΕΦ. 61.— ΑΚΜΗ ΕΜ ΠΟ ΡΙΚΗ
ΘΡΑΚΗΣ.

Μ ΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΩΝ

ΤΗΣ

Έ κ τών μεσογείων Κοινοτήτων τής Θράκης ήκμασαν εμπορικώς καί
πλουτολογικώς αί εξής :
Άδριανούπολις (Έδίρνε). Ώ ς εύρισκομένη παρά την συμβολήν τών
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τριών ποταμών ’Άρδα, Μαρίτσα και Τούντζα, οι οποίοι έ.νούμενοι, απο
τελόταν τον πλωτόν μέχρις Αίνου κορμόν τοΰ "Εβρου, έδρα τοΰ εκτεταμένου
νομοΰ ολοκλήρου τής Θράκης, πρώην πρωτεύουσα τοΰ Ό θω μ. κράτους κα'ι
όρμητήριον των Ό θω μ. στρατευμάτων προς τάς προς βορράν Εΰρωπ. χω
ράς, έθεωρειτο μία από τάς κυριωτέρας πόλεις τής μεγάλης Ό θω μ. Αυτο
κρατορίας. Λιεξήγε μέγα έμπόριον, όχι μόνον με ολόκληρον την Θράκην,
άλλα και με τάς προς βορράν κείμενος άλλας χώρας, ήτο δέ μέγας σταθμός
εμπορικών συνοδειών από Κων]πόλεως κα'ι όλων τών παραλιακών πόλεων
πρός την Ευρώπην. Διά τοΰτο πολύς πλούτος είχε συρρευσει εκεί, οί δέ Ευ
ρωπαίοι, οΐ έπισκεπτόμενοι ταΰτην, έμενον έκπ?,ηκτοι προ τής ευημερίας
τών κατοίκων τη ς(1).
Αί Σαράντα ’Εκκληοίαι, (τ. Κίρ Κλίσσε), Κατ’ αυτήν την εποχήν άναεραίνεται και ή Έλλην. Κοινότης, ή οποία υπό τών πέριξ κατοίκων λέγεται
Κασαμπάς, δπερ σημαίνει πόλις. Οί Τούρκοι τήν ονομάζουν καί Κίρ Κλίσσε,
οπερ σημαίνει ’Εξοχική ’Εκκλησία, άλλ* οί ήμέτεροι τήν Τουρκ. λέξιν Κίρ,
που σημαίνει ύπαιθρον, εξοχήν, έκαμαν Κίρκ, δπερ σημαίνει σαράντα καί
έτσι προήλθεν ή ονομασία Σαράντα Έκκλησίαι, ενώ κυρίως είναι Έξωεκκλησία (τό κοινώς λεγόμενον Ξωκκλήσι), διότι ή ονομασία Σαράντα Έκκλησίαι προσδίδει κάποιαν αί'γλην ίερότητος. Τοΰτο άποδεικνΰεται καί έκ τοΰ
όρκου μέ τον όποιον ώρκίζοντο πολλοί Θράκες : «Μά τις σαράντα κλησιές»,
καί δι’ αυτό έπεκράτησεν η ονομασία αυτή. Φαίνεται δέ ότι ή σύμπηξις αυ
τής είναι μεταγενέστερα τής υπό Μουράτ τοΰ Λ' καταλήψεως τής Θράκης
(1361.), διότι εις μέν τήν Βυζαντινήν εποχήν, ιός καί κατά τους πρεότους
μετά τήν ετλεοσιν αιώνας, οΰδαμοΰ εΑαφέρεται μολονότι περιβάλλεται μέ
τοιαΰτην ονομασίαν θρησκευτικού χαρακτήρος. Ό Τοΰρκος περιηγητής
Έ βλιγιά Τσελεπή, δστις είχε περιηγηθή καί περιγράφει κατά τό μέσον τής
17ης έκατονταετηρίδος (1650) τήν Εΰρωπ Τουρκίαν, όρμηθείς έκ Κων]πό·
λεως, πρώτος αναφέρει περί τοΰ τόπου τούτου. Διά τήν Άρκαδιοΰπολιν
(Αουλέ μπουργάζ), λέγει πολλάς λεπτομέρειας, μετά σχολαστικής δέ άκριβείας περιγράφει καί τά χεορία εκεϊθεν τοΰ Λουλεμπουργάζ πρός τήν βό
ρειον Θράκην μέ τον εθνισμόν, τήν θρησκείαν έκάστου, τον αριθμόν τών
κατοικιεον καί τά προϊόντα. ’Άλλη διήγησις Τοΰρκου άξιωματικοΰ κατά τήν
ΰποχεόρησιν τοΰ στρατοΰ κατά τον Βαλκαν. πόλεμον τοΰ 1912, μετά τήν
σΰγκρουσιν πρός τους Βουλγάρους εις τά Τουρκοβουλγαρικά σύνορα, άνα*
φέρει δτι ΰπήρχεν ’Εκκλησία εξοχική εν μέσεο αμπελώνων, περί τήν οποίαν
(1) Διά τήν όνομαστήν μεγαλούπολιν καί πρωτεύουσαν τής Θράκης Άδριανούπολιν καί περί τοΰ Νομοΰ αυτής, τό Θρακικόν Κέντρον εις δύο εκδόσεις τοΰ 25ου
καί 27ου Τόμων τών «Θρακικών», εις 200 σελίδας, περιγράφει λεπτομερώς έξ υπευ
θύνων πηγών καί προσωπικών αφηγήσεων, τά κατά τήν εποχήν εκείνην αξιομνημό
νευτα γεγονότα.
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συνωκίσθη έπειτα υπό των Χριστιανών χωρίον τι, τό όποιον οί Τούρκοι
ώνόμασαν Κιρκλίσσε και βαθμηδόν ηύξησε μέ την προσθήκην καί άλλων
κατοίκων καί Τούρκων, ένεκα τής επικαίρου θέσεώς του, ώστε ώνομάσθη
υπό των πέριξ χωρίων «Κασαμπάς», διότι ειχεν άποβή αγορά των πέριξ
χωρίων τής Θράκης έδρας Διοικήσεο)ς (Μουτεσαριφλίκ). Ό ιατρός Κ. Λορέντζος μοϋ διηγείται, έν Χαριουπόλει, κατά τό 1923, τά εξής :
«Κατά τήν ύποχώρησίν μας από τά Τουρκοβουλγαρικά σύνορα, οι
Τούρκοι στρατιώται, άτάκτως δ; ερχόμενοι διά μέσου των αμπέλων των Σα
ράντα Εκκλησιών, που ήσαν ακόμη ατρύγητοι, μέ λύσσαν έποδοπάτουν και
έ'φθειρον όχι μόνον τον καρπόν, αλλά και τά κλήματα, άτινα έ'κοπτον κα'ι κα·
τέστρεφον, μή υπακουοντες εις τους άνωτέρους των. Έ γώ δέ, έ'λεγεν, ήρ·
χόμην κατόπιν μέ ένα φίλον αξιωματικόν Τούρκον, μέ τον όποιον εϊδαμεν τήν καταστροφήν των άμπελτονων καί έλεεινολόγησεν εκείνος τήν
τοιαύτην συμπεριφοράν τοΰ στρατού προς τήν περιουσίαν των ύπηκότον της. Στραφείς δέ προς εμέ, είπε μέ μεγάλην του άθυμίαν καί άπογοήτευσιν: «Βλέπεις, Κωνσταντίνο έφέντη, πόση διαφορά υπάρχει το3ρα
από τους παλαιούς Τούρκους στρατίώτας ; Τί περιμένομεν από έναν τέ
τοιον κόσμον ; Τον παλαιόν καιρόν, ότε ό Σουλτάνος Σουλεϋμάν Κανουνού
έξεστράτευσε κατά τής Βιέννης καί περνούσε απ’ εδώ, που ήσαν τά αμπέ
λια στον άνθύ τους Μάϊον μήνα, διά νά τά προφυλάξη, είχε διατάξει τούς
Γενητσάρους του νά περιμαζεύουν τά καφτάνια τους, διά νά μή ρίπτουν μέ
τό πέρασμα τον άνθό των κλημάτων. Τόσον ευλαβείτο ό μέγας εκείνος
Σουλτάνος τήν περιουσίαν των υπηκόων του, διά τούτο καί ό Θεός τον εΐ*
χεν αξιώσει νά κάμη τόσας μεγάλας κατακτήσεις. Κατά τής Βιέννης έπηγαίναμε τότε, ενώ τώρα, πού ό εχθρός είναι τόσον κοντά στήν πρωτεύουσάν
μας, ημείς πώς φερόμεθα προς τούς υπηκόους ; Δι* αυτό καί ό ’Αλλάχ μάς
δίδει ό'λο καταστροφή*·.
Φ ιλιππούηολις (τ. Φίλιμπε). Κατά δεύτερον λόγον ως μέγα εμπορι
κόν κέντρον τών μεσογείων πόλεων τής Θράκης, ήτο ή πόλις ή υπό τού Φι
λίππου βασιλέως κτισθεΐσα, ως στρατιωτική αποικία, διά νά συγκρατή εις
υποταγήν τούς οίκούντας Θράκας τού βορρά, όπως ή έτέρα πόλις τών Φι
λίππων είχε κτισθή υπό τοΰ ίδιου μεγαλοφυούς βασιλέως, διά νά συγκρατή
τούς έκεΐθεν τού Στρυμόνος Θράκας. Κεΐται επί τού ίδιου "Εβρου (Μαρίτσα), επί τής οδού τής άγούσης από Άδριανουπόλεως προς τάς βορειοτέρας χώρας. Κατείχε δέ δλην τήν βόρειον Θράκην μέχρι τού Αίμου. Καί
αυτής ή Έλλην. Κοινότης διά τής βιοτεχνίας καί τοΰ εμπορίου ειχεν απο
κτήσει πλούτον καί ευμάρειαν.
Τό Διδυμότειχον, ή Κομοτινή καί ή Ξάνΰ'η εις τήν εντεύθεν τού
"Εβρου Θράκην εΐχον άποβή σπουδαία εμπορικά κέντρα, όπου ήρχοντο τά
πέριξ χωρία καί επώλουν τά προϊόντα των, ήγόραζον δέ άλλα έκεΐθεν. Αί
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μεταξύ Κων]πόλεως και Άδριανουπόλεως κωμοπόλεις, εύρισκόμεναι επί τής
αρτηρίας, δπου έκυκλοφόρουν αί Τουρκ. στρατιαί είτε πορευόμεναι προς
βορράν, είτε επιστρέφουσαι προς τάς παραλίας τής Προποντίδος, ειχον εύη·
μερήσει σπουδαίως διά των γεωργικών, γαλακτοκομικών καί άλλων προϊόν
των τών περιοχών των, ως αί Μ ετραι (τ. Τσατάλτζα), ή Τυρολόη (τ.
Τσόρλου), ή ’Αρκαδιούηολις (Λουλεμπουργάζ), Βουλγαρόφυγον (Μπαμπαεσκί), ή Νίκαια (Χάφσα). Αί πόλεις αύται ΰφίσταντο συχνά καταστρο·
φάς λεηλασιών, αρπαγών καί ποικίλων κακώσεων υπό τών διερχομένων
Ό θω μ. στρατευμάτων. Έ ν καιρφ ειρηνικής περιόδου εύρίσκοντο εις άνθη’
σιν, διότι ήσαν καί σταθμοί τών μεγάλων εμπορικών συνοδειών από Κων]πόλεως προς τάς βορε’ους χώρας καί τάνάπαλιν. Πρός άκίνδυνον δε πορείαν
τών συνοδειών από ληστάς ήσαν εγκατεστημένα επί καταλλήλων λόφων φυ
λάκια καί οσάκις διήρχετο συνοδεία τις, έκροΰετο τύμπανον, διά νά έχωσιν οΰτοι την προσοχήν των. Μόλις δέ άπεμακρύνετο εκείθεν καί έφαίνοντο
αί σιλουέται τών ταξειδευόντων από άλλο φυλάκιον, εγίνετο τό ίδιον. Ούτως
ή συνοδεία επορεύετο άφόβως καί ασφαλώς. Πρός διανυκτέρευσιν τών συ·
νοδειών ύπήρχον καθ’ οδόν μεγάλοι ξενώνες (Κιρβάν χάν), με εκτεταμένους
σταΰλους διά τά υποζύγια καί δωμάτια διά τούς οδοιπόρους. ‘Έ ν τοιούτον
Κιρβάν χάν σωζόμενον μέν, άλλ’ έρειπωμένον τό πλεϊστον, επί πολλήν ώραν
περιειργάσθην έξωθεν τής Χάφσας, επί τής δεξιάς πλευράς τής οδού πρός
την Άδριανούπολιν κατά τήν εποχήν τού Βαλκαν. πολέμου, Απρίλιον τού
1913, επί Βουλγ. κατοχής. Τοιαύτα Κιρβάν χάν ύπήρχον κατά διαστήματα
ή μάλλον έξωθεν έκάστης πολίχνης εύρισκομένης επί τής μεγάλης εκείνης
αρτηρίας.
Σηλνβρια. Κατά τον Έβλιγιά Τσελεπή ήτο ακμαία υπό πάσαν έποipiv μέ δλην τήν περιοχήν μέχρι Κων]πόλεως. Ή Σηλύβρια καί ή περιοχή
της, κατ’ αυτόν, ειχον πλεϊστα ιδρύματα Μουσουλμανικά(').
ΚΕΦ. 62·— ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Τ Η Σ ΙΙΑ ΙΛ ΕΙΑ Σ ΕΝ ΘΡΑΚΗ.
Έ ν Κων]πόλει ύπήρχον Έλληνες μορφωμένοι, οί οποίοι εστέλλοντο
διά συμπληρωματικήν κατάρτισιν εις τά άκμάζοντα τότε Πανεπιστήμια τής
’Ιταλίας, Γαλλίας καί άλλων Εύρωπ. κρατών, έπιστρέφοντες δέ άπερροφώντο
ύπό ύπηρεσιών τού Πατριαρχείου καί τής Ύ\|τηλής Πύλης, ήτις διεξήγε τάς
σχέσεις της πολιτικάς, διπλωματικάς, οικονομικάς διά τών Ελλήνων, οί
οποίοι άπήλαυον τοσαύτης εμπιστοσύνης ύπό τής Όθωμαν. Κυβερνήσεως,
ώστε ειχον εκτοπίσει πάντας τούς ξένους εκ τών κρατικών ύπηρεσιών καί1
(1) ΕΙς τον 23ον Τόμον τών «Θρακικών» έδημοσιεύθη ποίημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άλεξανδρουπόλεως κ.κ. ’Ιωακείμ, μετά διαφόρων στοιχείων
άναφερομένων είς τήν Σηλυβρίαν, πατρίδα τοΰ Μητροπολίτου.
«Θρακικά»
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άλλοι μέν έχρησιμοποιούντο ώς διερμηνείς, άλλοι διά τάς παρσδουναβείους
ηγεμονίας Βλαχίας κα'ι Μολδαβίας, άλλοι εις τάς πρεσβείας προς άλλα κράτη,
ως γραμματείς, ώς πρόξενοι κ,λ π. Πολλοί ακόμη άνελόμβανον διδασκαλίαν
εις τά ΰπό του Πατριαρχείου ιδρυόμενα εκπαιδευτήρια· ’Άλλως τε ό έν
Κων]πόλει Ελληνισμός είχε τόσην δίψαν έκπαιδεύσεως καί προ πάντων οΐ
οίκονομικώς εύημεροΰντες, ώστε οΐ μορφωμένοι δεν ήρκουν νά πληρώσουν
τά κενά. Διά τοΰτο ή παιδεία εις τάς πόλεις τής Θράκης διεδίδετο
καί ΰπό διδασκάλων, προερχόμενων από άλλας χώρας του Ελληνισμού, αΐ
όποΐαι ειχον προηγηθή εις την έκπαίδευσιν. Είναι γνωστόν, ώς έλέχθη ήδη,
δτι κατά τούς δύο πρώτους αιώνας μετά την ά'λωσιν πλεϊστοι Έλληνες,
φεύγοντες από τά ΰποδουλωθέντα εδάφη, άπεδήμουν εις άλλας Χριστιαν. χώρας, όπου εν τή απελπισία των περί σωτηρίας τοϋ ’Έθνους, άφωμοιούντο
μέ τον εγχώριον πληθυσμόν. Πολύς Έλλην. κόσμος καί ιιάλιστα ό διανοη
τικούς ανώτερος άπερροφήθη έν ’Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία:, Ρωσσίφ καί αλ
λαχού. Τύ πλείστον βέβαια τού ’Έθνους ένεκαρτέρησεν έν τή γενετείρφ του
παρ’ δλα τά παθήματα, αλλά περί τά μέσα τής 17ης έκατονταετηρίδος καί
εξής δεν έπαυσεν ή αποδημία προς τάς έξω χώρας, μέ μόνην την διαφο
ράν δ'τι, δσοι άπεδήμουν, άπέβλεπον εις δημιουργίαν εργασίας εις τάς ξένας
χώρας προς άπόκτησιν αγαθών, έιιμένοντες εις τον εθνισμόν καί τό θρη
σκευτικόν των δόγμα, μέ σκοπόν νά παλινοστήσουν εις την πάτριον γήν. Αΐ
Δυτικοί Χώραι προώδευον εις πολιτισμόν καί πολεμικά μέσα, ή Ρωσσία
ήρχισε νά δεικνυη ενδιαφέρον διά τούς Χριστιανού; τής Τουρκίας, ή δέ
Τουρκία ήρχισε νά χάνη την παντοδυναμίαν της, συχνά ήττωμένη εις τούς
πολέμους καί πιεζομένη από επαναστάσεις των διαφόρων φυλών καί τάς συχνοτάτας στάσεις των Γενητσάριον. Ούτως οΐ απερχόμενοι "Ελληνες εις Βε
νετίαν, Γαλλίαν, Αυστρίαν, Ουγγαρίαν, εις τάς παραδουναβείους ηγεμονίας,
δπου έκυβέρνων "Ελληνες Φαναριώται καί εις την Νότιον Ρωσσίαν, έσχημάτιζον σύν τφ χρόνφ Κοινότητας Έλληνικάς καί άπέκτων περιουσίαν διά
τού εμπορικού δαιμόνιου των. Παρατηρημένων είναι δτι ή έπίδοσις εις τά
γράμιιατα καί ή διανοητική πρόοδος είναι επακολούθημα τής οικονομικής
ευμαρείας. Τοιαύτην δέ οικονομικήν ισχύν άπέκτων δχι μόνον οΐ άποδημούντες άλλά καί οΐ εντός τής Τουρκίας καί ΐδιαζόνττος εις τήν Θράκην είχον άκμάσει αΐ Έλλην. Κοινότητες τών πόλεων. Επομένως ειχον ώριμάσει
προς έπίδοσιν εις τήν καλλιέργειαν τού πνεύματος· Πρώτη Κοινότης Ε λλη 
νική, ήτίς ήκολοίίθησε τό ρεύμα τής πνευματικής προόδου τής Δυσεως, ήτο
ή σχηματισθεΐσα έν Βενετία, ή οποία άπέβλεψεν δχι μόνον εις άνάπτυξιν
τών μελών της, άλλ’ έφρόντισε διά τήν διάδοσιν τής παιδείας καί εις τον
υπόδουλον Ελληνισμόν. Ή Κοινότης αύτη άπετελέσθη άπό συρρεύσαντας
εκεί Θράκας, Μακεδόνας, Ήπειρώτας, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτας, ΙΙελοποννησίους, Κρήτας, Κυπρίους, Εύβοεΐς κ.ά. Ό έκ Κερκύρας Θούμάς Φλαγγΐνος
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ΐδρυσεν εκεί τό Φλαγγίνειον Φροντιστήριον, εις δ έξεπαιδεύοντο τά τέκνα
των Ελλήνων. Έδίδαξαν δέ εκεί κατά καιρούς διδάσκαλοι, ιερωμένοι κα'ι
κοσμικοί, εξ ών διεκρίθησαν ο ί : Κρής Νικόλαος Καλλιάκης, Αντώνιος
Προκακιάντης, Κερκυραϊος διδάκτωρ Θωμάς Κατάνης, ίεροκήρυξ Νικόλαος
ΙΙαπαδόπουλος, ό διάσημος Ή λίας Μηνιάτης, ίερεύς Στέφανος Μόσχος, οι
’Αθηναίοι ’Ιωάννης και Γεώργιος Πατούσας, ό έκ Παραμυθίας ’Απόστο
λος Μίκος, Κεφαλλήν ’Αγάπιος Λοβέρδος, Κυθήριος Σπυρίδων Βλαντής.
Ά λλ’ ή Κοινότης αύτη δεν ήρκέσδη εις τούτο κα'ι εδωκε πρώτη τό παρά
δειγμα μερίμνης περί μορφώσεως τού υποδούλου Ελληνισμού, τό όποιον
έμιμήθησαν έπειτα κα'ι άλλαι Κοινότητες τού έξω Ελληνισμού. Διά τούτο
ευγνωμοσύνη οφείλεται εις τούς άνδρας, οΐτινες κατηύθυνον την εν Βενετία
Έλλην. Κοινότητα. "Ο Έλλην τής Βενετίας Έπιφάνιος, ό άποκαλούμενος
'Ηγούμενος, ίδρυσε, περί τό 1650, δύο σχολεία έν εις την πατρίδα του
’Ιωάννινα καί έν εις τάς ’Αθήνας, δπου έδιδάσκοντο ή Έλλην. Φιλολογία,
ή Γραμματική, Λατινικά καί διάφοροι έπιστήμαι. Αί δύο αΰται σχολαί
έπροικίσΟησαν διά κληροδοτημάτων Ήπειρωτών καί ’Αθηναίων, προς δια
τροφήν των φοιτητών καί διδασκάλων. 'Ο έν Βενετίς/ επίσης Ίωαννίτης
Γιόνμας Μάνος Ϊδρυσεν εις τ ά ’Ιωάννινα τό 1676, Ίεροσπουδαστήριον προς
μόρφωσιν κληρικών, τό οποίον έπροίκισε μέ κληροδότημα 20*000 δουκάτων,
ό θείος αυτού Αεοντάρης ό Ίερομνήμων. Ό δέ Ίωαννίτης Γεώργιος Ντή*
λιος, τό 1698, προσέφερε μεγάλην δωρεάν βιβλίων. ’Άλλος Ίωαννίτης, ό
Λάμπρος Μαρούτσης, έκληροδότησε ιιέ 5.000 δουκάτα την σχολήν τού
Γιόνμα, ό δέ αδελφός του Σίμοον Μαρούτσης ΐδρυσεν άλλο σχολεΐον, δπου
έδίδαξεν ό Ευγένιος Βούλγαρης. ’Επίσης καί άλλοι ’Αθηναίοι καί Ή πειρώται ώκοδόμησαν σχολάς εις τάς πατρίδας των καί τάς έπροίκισαν
μέ κληροδοτήματα* "Απαξ δέ έδόθη ή ώθησις προς τήν έκπαίδευσιν υπό
τής Έλλην. Κοινότητος τής Βενετίας εις τήν τ'πόδουλον Ελλάδα, ήρχισαν
νά ίδρύωνται σχολαί καί εις κολλάς Κοινότητας τής χοόρας, διότι μαθηταί,
έξερχόμενοι των προμνησθεισών σχολών, μετέφερον τά φώτα τής παιδείας,
δπου έκαστος ήδύνατο. Μαθηταί τών Ίωαννίνων έδίδαξαν εις τάς πόλεις
τής Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Άδριανουπόλεως καί Κων]πόλεως. 'Η άκμάζουσα Κοινότης τής Άδριανουπόλεως εδέχθη πρώτη τά έξ Ίωαννίνων φώ
τα. Ταύτην ήκολούθησαν εις τήν ΐδρυσιν σχολείων καί άλλαι Θρακικαί Κοι
νότητες, Ραιδεστός, Διδυμότειχου Αίνος, Καλλίπολις, Γανόχωρα κλπ., άλλ’
εις περκυρισμένην κλίμακα, ένεκα έλλείψεως διδασκάλων καί κτιρίων, συν
τφ χρόνφ δμως ήρχισαν νά όργανούνται αί Κοινότητες τής Θράκης καί νά
δημιουργούν πόρους διά σχολεία. Κατά τό τέλος τού 18ου αϊώνος (1775),
άναφέρονται διάφοροι διδάσκαλοι. Τά Γανόχωρα ένεκα τής παραλιακής θέσεώς των καί τών πλοίων των έπεκοινοόνουν μέ τήν Κων]πολιν, δπου έξώδευον τά προϊόντα τών αμπέλων καί τά πήλινα αγγεία των. Πολλοί Γανο-
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χωρΐται εγκαθίσταντο έν Κων]πόλει, δπου έδημιουργίΓυν εργασίας και. ιδίως
ποτοποιεία, τέκνα τουιων ή συγγενείς νέοι έφοίτων εις την Πατριαρχ. ’Α
καδημίαν ή εις οίλλας σχολάς καί άναφέρονται ως διδάσκαλοι, έξ ών άλλοι
μέν έδίδαξαν εις τάς έν Κων]πόλει σχολάς, άλλοι δέ εις την γενέτειράν των.
*0 Μανουήλ Γεδεών, εις τά ΰπ’ αΰτοΰ περί Γανοχώρων γραφόμενα, αναφέ
ρει τον Ματθαίον, ως ιδρυτήν σχολής έν τή πατρίδι του Μυριοφυτιρ, δπου
έδίδαξεν επί ικανά έτη, εις ήν έφοίτησσν καί έξ άλλων χωρίων· Διά τούτο
έξ δλων των χωρίων τά Γανόχωρα έθεωροΰντο τά πλέον ανεπτυγμένα. 'Ιερείς,
διδάσκαλοι, ίεροψάλται Γανοχωρΐται εύρίσκοντο εις πλείστας Κοινότητας μέ
χρι των χρόνων τής έξώσεως. Ό Ματθαίος ούτος συνέγραψε καί πολλά έργα
διδακτικά, άπεσΰρθη δέ έπειτα εις τό "Αγιον ’Όρος, δπου έμόνασεν έν τή ιερά
μονή των Ίβήρων μέ τον Νικηφόρον Χαρτοφύλακα, τον έξ Ήρακλείτσας
των Γανοχοόρων καταγόμενον. ’Άλλος σύγχρονός του άναφέρεται ό έκ Μυ·
ριοφΰτου ’Ιωάννης X " Ίωάννου Λεοντόπουλος, δστις έδίδαξε καί εις Ραι·
δεστόν, ήτο δέ άνήρ λογιώτατος. Ό έκ Μηλέας (Μηλιώ) καταγόμενος ιερόδιάκονος Φιλόθεος καί ό έκ Μυριοφύτου ’Ιωάννης Τοΰλης, άναφέρονται ιός
διδάξαντες έν Κων]πόλει. ’Άγνωστον άν έδίδαξαν καί εις τά Γανόχωρα, διότι
πολλά γραπτά σημειώματα των χρόνων έκείνων έκάησαν κατά τάς πυρκαϊάς
τοΰ καταστρεπτικού σεισμού τής 26 ’Ιουλίου 1912. Ουτω πως έδόθη τό
σύνθημα τής πνευματικής μορφώσειος των Θρακών. 'Η Κων] πόλις άφ’ ενός
καί άφ’ ετέρου τά ’Ιωάννινα υπήρξαν αΐ πρώτοι έστίαι, από τάς οποίας
έξεπορεΰθησαν αί φωτοβόλοι ακτίνες, αΐτινες έρρυψαν τήν λάμψιν των εις
πολλά μέρη τοΰ υποδούλου Ελληνισμού ώς καί τοΰ Θρακικοΰ, καί κατ’ άρχάς εις τάς κοινότητας τών πόλεων τής Θράκης, δπου φιλοπρόοδοι Μητροπολΐται, Επίσκοποι καί πολΐται έλάμβανον πρωτοβουλίαν, ένήργουν διά
τήν ΐδρυσιν σχολικών κτιρίων, έβοηθοΰντο από ςπλογενεΐς καί πλουσίους
διά τήν δημιουργίαν πόρων προς συντήρησιν τών σχολών, άλλ’ ή άλματική
πρόοδος προς Ϊδρυσιν σχολών καί μόρφωσιν καί τών μικρότερων έτι Έλλην.
χωρίων έγένετο από τά μέσα τοΰ 19ου αΐώνος καί εξής (I860).
ΚΕΦ. 63.—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο Ρ ΙΆ Ν Ω Σ ΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ Τ Η Σ
Θ ΡΑ Κ Η Σ.
Αί ΣυντεχνΙαι τώ ν πόλεω ν τής Θράκης (τ . Έ σ να φ λά ρ ).

Αί συντεχνίαι έλέγοντο Συνάφια έκ τοΰ συνάπτω (=συνδέιο). Ή σαν
σύνδεσμοι ομοτέχνων. Τήν λέξιν συνάφιον κατ’ αποκοπήν τής καταλήξεως,
που συνηθίζεται εις τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ, τήν ώνόμασαν συνάφ, οί δέ
Τοΰρκοι, μή έχοντες αντίστοιχον λέξιν τήν έκαμαν έσνάφ. Καί κατά μέν
τούς πραπους αιώνας τής δουλείας έκαστος έπαγγελματίας εΐργάζετο μέ τάς
ιδίας του δυνάμεις, γνωρίζων καί κανονίζων τά καθ’ εαυτόν. Ά λλ’ δσον πα-
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ρήρχοντο οι χρόνοι καί άπεκαθίστατο κάπως άνετώτερος βίος των Χριστια
νών, ήννόησαν ότι «ή ενότης γέννα την δύναμιν», δ'ετήρουν δέ εκ παραδόσεως και τήν ιδέαν περί των συντεχνιών κατά τοί'ς Βυζαντινούς χρόνους.
Διά τούτο κάθε κλάδος συνεδέετο αναμεταξύ του, διά νά προασπίζη τά
επαγγελματικά του συμφέροντα. Κάθε συντεχνία ετίΒετο υπό τήν προστα
σίαν ενός 'Αγίου, εις μνήμην τού οποίου έτέλουν κατ’ έτος λειτουργίαν μετ’
αρτοκλασίας και κολλΰβων, εις ήν παρευρίσκοντο όλοι μέ τούς μαθητεύομενους των, κλείοντες τά εργαστήριά των. Έμνημονεύοντο τά ονόματα τών
ζώντων καί τών τεθνεώντων, μετά δέ τήν ιεροτελεστίαν, 6 πρόεδρος ή ό
γραμματιύς έλογοδότουν διά τά πεπραγμένα τού έτους καί προέβαινον εις
εκλογήν νέου συμβουλίου ή εις άναπλήρωσιν. Ό πρόεδρος καί τά λοιπά μέλη,
ήτοι γραμματεύς, ταμίας καί σύμβουλοι, έξελέγοντο υπό τής ολομέλειας διά
ψήφων καί δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Διά τό ταμεΐον τής συντε
χνίας ο καθείς ύπεχρεούτο νά καταβάλλη κατά μήνα μικρόν τι ποσόν, αλλά
σύν τφ χρόνω άπετελεϊτο καί έν αποταμίευμα χρησιμοποιούμενου 0 l’ εκτά
κτους άνάγκας. Τό Σωματείου έλειτούργει βάσει κανονισμών, οϊτινες ετη·
ρούντο. Σκοπός των ήτο ή έξάσκησις τής φιλανθρωπίας, ό'χι μόνον προς
άναξιοπαθούντα μέλη τής συντεχνίας, αλλά καί προς τούς πάσχοντας
συμπολίτας, φυλακιζομένους, καταδικαζομένους, άπορφανιζομένας οικογέ
νειας καί άλλους δυστυχούντας, ώς καί προς τά σχολεία καί εκκλησίας, διά
τύν εύπρεπισμόν τω ν(!). Ίσχυραί καί μέ πολλά μέλη συντεχνίαι τής εποχής,
ήσαν αί τών άμπατζήδων (ραπτών) καί τών υποδηματοποιών (παπου·
τσήδιον), διότι τότε μηχαναί ραπτικής καί υποδηματοποιίας δέν ύπήρ.
χον. Αί γυναίκες τών Χριστιανών κατειργάζοντο τά μαλλία, τον βάμβακα
καί τον λινόν, τά ένηματοποίουν, τά ύφαινον, τά εχρωμάτιζον καί τά έ'ρρα*
πτον διά τούς άνδρας των καί τά παιδιά των. Οΐ Τούρκοι καί αί Τούρκισσαι ήσαν αδαείς, ούτε και ήθελον νά καταγίνουν εις τοιαύτα, έφόρουν πάν
τοτε έτοιμα, άτινα ήγόραζον από τούς Χριστιανούς. Ό στρατός επίσης, τήν
περιβολήν του έπρομηθεύετο από Χριστιανούς. Δύναταί τις νά φαντασθή
όπόσαι Χριστ. χεΐρες έπρεπε νά εργάξωνται πρύς επάρκειαν εκατομμυρίων
κόσμου διά τήν ένδυσιν μόνον· Έ κίσης οί υποδηματοποιοί ήσαν καί αυτοί
πο?αιπληθεΐς, κάθε έργαστήριον ράπτου ή υποδηματοποιού ήτο εργοστάσιου
τρόπον τινά, ήτο μέσα ό πρωτομάστορας, οί μαστόροι, οί καλφάδες καί τά
τσιράκια. ’Άλλαι συντεχνίαι ήσαν τών τεκτόνων (οικοδόμων), παντοπωλών,
γουναράδων, κηπουρών, λαχανοπωλών, κρεοπωλών, αρτοποιών κλπ. Οί ράπται όμως καί υποδηματοποιοί εΐργάζοντο καί κατεσκεύαζον τόσα πολλά1
(1) Εις τον 27ον Τόμον τών «Θρακικών» καί εις 85 σελίδας έδημοσιεύδη άξιο*
λογος μελέτη περί Έσναφίων μέ πολλάς λεπτομέρειας υπό τοΰ συνταξιούχου Δημο
διδασκάλου κ. Δ. Μανάκα.
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εμπορεύσιμα, ώστε έστελλον καί εις άλλας χώρας τής Τουρκίας μέχρι Μ. ’Α
νατολής. Διά τοϋτο ή Θράκη καί ιδίως αί πόλεις απέκτησαν ευζωίαν. Ή
τοιαΰτη κατάστασις εκράτησε μέχρι του 1821, ότε μετεβλήθη ή πολιτική
τής Κυβερνήσεως προς τό Έλλην· ’Έθνος, ένεκα τής Έπαναστάσεως του
1821* Καί ή μεν παιδεία, ελλείψει επαρκών διδασκάλων, δεν ήτο κτήμα
πάγκοινον, κοινωνική όμως μόρφωσις και πείρα συνδυασθεΤσαι μέ τό φυ
σικόν τοΰ Έλληνος εμπορικόν δαιμόνιον, συνετέλεσαν εις τήν πρόοδον του
πολιτισμού των πόλεων. Είχαν δίκαιον οΐ Ευρωπαίοι, πού επεσκέπτοντο
κατ’ αυτούς τούς χρόνους τάς Θρακ. πόλεις, να θαυμάζουν τήν ευγένειαν καί
τον πολιτισμόν των Ελλήνων. ’Αντιπρόσωποι των Εύρωπ. Κρατών, οϊτι·
νες άπεστέλλοντο εις τήν Θράκην ως Πρόξενοι, μόνον τούς "Ελληνας συνανεστρέφοντο, διότι μέ τον πολιτισμόν τών Έλλήνεον έκριναν δτι ετ>ρίσκοντο
σύμφωνοι. Δεν ήνείχοντο τήν αναστροφήν ού'τε μέ τούς Τούρκους, ούτε μέ
’Αρμενίους ή άλλους κατοίκους. Καί ταύτα μεν συνέβαινον εις τάς πόλεις
τής Θράκης, εις τά χωρία όμως ήρχισεν ή έκπαίδευσις νά λαμβάνη χώραν
ένα περίπου αιώνα άρχότερον καί ιδίως μετά τήν Έπανάστασιν τού 1821.
Τά εις τάς πόλεις ίδρυθέντα σχολεία δέν ε?ιειτούργουν συνεχώς λόγφ έλλείψεως διδασκάλανν, πόρων, ή κτιρίων. ΓΩς βλέπομεν εις τον 7ον Τόμον «Θρα·
κικά», εν πραγματεία Ευαγγέλου Σαβράμη,ή σχολή τής Ραιδεστοϋ είχε σύ
στασή τό πρώτον υπό τού Ήρακλείας Μεθοδίου τό 1760 καί άνασυνεστήθη
έπειτα υπό τού Ήρακλείας Μελετίου τό 1817, ήτοι μετά 57 έτη, δπερ ση
μαίνει, δτι εν τώ μεταξύ είχε διακοπή ή λειτουργία της. Τό ίδιον συνέβη
καί μέ τήν σχολήν τής Φιλιππουπόλεως καί άλλων μερών. Δέν πρέπει δέ νά
άποσιωπόομεν, δτι οί κατά τόπους διαχειριζόμενοι τά σχολικά ήσαν φειδώ·
λοί εις τήν αμοιβήν τών διδασκάλων τού σχολείου των. Ούτω πως ή έκπαίδευσις έξηκολούθησεν ότέ μέν ζωηρά, δτέ δέ ασθενής καί παραποιούσα μέ
χρι τών μέσων τού 19ου αίώνος, δτε ήρχισε νά έπεκτείνηται καί εις τά χω
ρία μέ τήν πλημμελή μέθοδον τής εποχής.
ΚΕΦ. 64.—ΣΥ Ν Υ Π Α ΡΞΙΣ
ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ Α Ν ΤΙΘΕ

Κατά τούς δύο τελευταίους προ τής Έλλην. Έπαναστάσεως αιώνας
(1650—1830), έζων εις τάς πόλεις καί εις τήν ύπαιθρον Θράκην οί δύο ούτοι λαοί, "Ελληνες καί Τούρκοι, μέ μικράς μειονότητας Εβραίων καί ’Αρ
μενίων, οί όποιοι όμως δέν έβάρυναν εις τήν πλάστιγγα τών εκτυλισσόμε
νων γεγονότων. Καί οί μέν "Ελληνες ήσαν ιθαγενείς κάτοικοι, κατακτηθέντες καί Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι καί μέ δλας τάς ελλείψεις, πού είχαν ένεκα
τής δουλείας, άπετέλουν τον μάλλον πολιτισμένον κόσμον τής Όθωμαν. Αυ
τοκρατορίας, ήσαν ό περισσότερον προσεγγίζων λαός προς τά Εύρωπ. έθνη,
τό άνθος τής ’Ανατολής (όπως τούς άπεκάλουν), ή προθήκη τής Τουρκίας
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(βιτρίνα) εργατικοί, ευφυείς, έπιχειρηματίαι, φίλοι των γραμμάτων, τεχνών,
επιστημών και εν γένει κοινωνικής καί εμπορικής προόδου καί νεωτερισμού.
Οί Τούρκοι κατακτηταί έπήλυδες, αγράμματοι εντελώς, άξεστοι, απολίτι
στοι κοινωνικώς, αγέρωχοι καί εγωϊσταί, σκληροί, άτεγκτοι, με δλα τα χα
ρακτηριστικά τοϋ βαρβάρου κατακτητοΰ, ό δε θρησκευτικός καί οικογενεια
κός των βίος πρωτόγονος. Ό Χριστιανός έθεοόρει τήν γυναίκα του ως
σύζυγον, ως βοηθόν, ως συναγωνιστήν του, ό Τούρκος τήν έθεώρει κατώ
τερον ον, ως δούλην του. Καί όμως ή αδήριτος ανάγκη ύπεχρέωσε τούς δύο
τούτους κόσμους νά συζήσουν εν τή αυτή χώρα, χωρίς νά ενωθούν. "Οσοι
τυχόν εκ τών Χριστιανών ένεκα διαφόρων
αιτίων, ήσπάζυντο τον Ίσλαμι•
σμόν, μέ τήν έγκατάλειψιν τής Χριστ. θρησκείας άπέβαλλον καί τήν εθνικήν
των συνείδησιν, έθεωροϋντο ως μέλη άποκοπέντα έκ τού Έλλην. σώματος
καί πάσα σχέσις αυτών προς τούς άλλους ομοεθνείς καί ομοθρήσκους διεκόπτετο. Οί δύο λαοί μολονότι συνέζων, ό καθείς ήκολούθει ιδιαίτερον δρόμον
είς τάς σκέψεις, τήν διάνοιαν καί τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις. Καί όμως
ειχον συνηθίσει εις τό νά άνέχωνται οί μεν τούς δε είς τύν αγώνα τής κα
θημερινής ζωής καί νά συμπληροΐ ο ένας λαός τον άλλον, διότι οί μέν Τούρ
κοι σύν τώ χρόνο) άντελήφθησαν, δτι άνευ τών Χριστιανών ή ζωή δι* αυ
τούς θά ήτο δύσκολος, διότι δεν θά ήδύναντο νά απολαμβάνουν τά αγαθά,
τά όποια τούς παρειχεν ό ίδρώς καί ή εργασία τών Χριστιανών, Οί δέ Χρι
στιανοί, βλέποντες δτι ήτο αδύνατον νά ανακτήσουν τήν ελευθερίαν των,
προσεπάθησαν νά καταστήσουν τήν ζωήν των δλιγώτερον όδυνηράν. Έ ψυχολόγησαν τον Τουρκ. χαρακτήρα, έβυθομέτρησαν τάς ψυχικάς του ιδιότη
τας καί προσεπάθουν νά έπωφελώνται έκ τών αδυναμιών του. Μέ γλυκείαν
συμπεριφοράν, μέ διάθρυψιν τού εγωισμού των, μέ προσποιημένην φιλίαν
καί άφοσίωσιν τούς κατέστησαν ηπίους, συγκαταβατικούς καί πολλάκις ευερ
γετικούς καί οίκτίρμονας (μερχαμετλή). Τών μέν πόλεων οί Τούρκοι ήσαν
τό πλεΐστον υπάλληλοι κυβερνητικοί όλων τών κλάδων, κτηματίαι, μικροεπαγγελματίαι, μεγαλογαιοκτήμονες. Οί δέ Χριστιανοί τών πόλεων έμποροι,
κτηματίαι καί βιοτέχναι. Είς τά χωρία οί μέν Τούρκοι ήσαν γεωργοί μέ
ανατολικήν νωθρότητα, άλλ’ επειδή εΤ,χον άρκετάς εκτάσεις, άπέκτων κά
ποιαν κτηνοτροφίαν άδάπανον σχεδόν, πτηνοτροφίαν καί ήρκούντο νά άν·
ταποκρίνωνται είς τάς στοιχειώδεις άνάγκας, χωρίς περισσότερα διά νά μή
κοπιάσουν. Οί "Ελληνες χοορικοί, άλλοι μέν έκαλλιέργουν τάς γαίας τών
μεγαλογαιοκτημόνων Μπέηδων μέ μερίδια έκ τής παραγωγής, άλλοι άπετέλεσαν νέα χωρία μέ περιωρισμένην περιοχήν, αλλά μέ εντατικήν καλλιέρ
γειαν παρήγον περισσότερα, "Αλλοι επεδίδοντο είς συστηματικήν κτηνοτρο
φίαν προβάτων, ένοικιάζοντες τάς νομάς τών Τούρκων, άλλοι ως πλανέμποροι, άντήλλασσον μέ τούς Τούρκους χωρικούς τά έμπορεύματά των καί διεκόμιζον διάφορα είδη ένδύσεως, ύποδήσεως κλπ. χρήσιμα. Έ άν ό Τούρκος
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ήθελεν νά έπεκτείνη την γεωργίαν η την κτηνοτροφίαν τον, ήναγκάζετο νά
μισθώση ή νά προσλάβη σύντροφον Χριστιανόν. ΔΓ δλας τάς οικοδομάς
των δσον ευτελείς κα'ι άν ήσαν, εκάλουν Χριστιανούς οικοδόμους, ξυλουρ
γούς, κτίστας, διότι εκείνοι ήσαν αδαείς. Τάς αμπέλους διά νά τρώγουν τον
καρπόν, οί Χριστιανοί τάς εκαλλιέργουν, διότι εκείνοι δεν ήθελον νά κο
πιάζουν. Τάς πόλεις οΐ Τούρκοι χωρικοί τάς έπεσκέπτοντο κατά αραιά δια
στήματα, διότι εβαρύνοντο νά άπομακρυνθώσι τοΰ χωρίου των και εις τό
αλώνισμα των γεννημάτων ήγγάρευον τάς γυναίκας των, διότι άπέφευγον
νά εκτίθηνται εις τον ήλιον. ’Από δλας αυτάς τάς ελλείψεις των επωφελούντο
οι Χριστιανοί, τούτο δέ ήνάγκαζε τους Τούρκους, δχι μόνον νά μή τούς κα
κοποιούν αλλά καί νά τούς προστατεύουν ώς χρησιμωτάτους, ούτω δέ κατωρθώθη νά συνυπάρχωσιν εις την ιδίαν χώραν οί δύο λαοί γηγενείς καί επήλυδες, Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι, συνεργαζόμενοι μεν, αλλά ζώντες κατά
τά έθιμα καί τήν θρησκείαν των χωριστά. ΤΙ συνύπαρξις άμφοτέρων των
εθνοτήτων εν Θράκη έξηκολούθησε μέχρι τής Έλλην. Έπαναστάσεως τού
1821, δτε διεταράχθη ή αρμονία μεταξύ των δύο λαών.
ΚΕΦ. 6 5 —ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ
ΛΕΧΘΟΥΝ TINA Π Ε Ρ Ι ΚΛΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ.
Δεν είχον παρέλθει πολλαί δεκαετηρίδες από τής άλώσεως, δτε εις τάς
δρεινάς περιοχάς των νοτίων Έλλην· χα)ρών, πολλοί Έλληνες καί προ πάν
των νέοι, μή ανεχόμενοι νά βλέπωσι τά δεινά πού ύπέφερεν ή Έλλην. φυλή
από τούς Τούρκους, έπρομηθεύοντο, δπως ήμπορούσαν, όπλα, άφιναν τά
χωρία των καί κατέφευγον εις τά δασώδη όρη. Έ ζω ν μέσα εις σπήλαια ή
προχείρους καλύβας, τό έργον των δέ ήτο σωματική άσκησις, σκληραγωγία
καί χειρισμός δπλων, διητώντο εκ λαφύρων, τά όποια ήρπαζον, ώς επί τό
πλεΐστον από Τούρκους ή καί Χριστιανούς εν μεγάλη ανάγκη. Σκοπός τής
ζωής των ήτο νά παρενοχλώσι παντού, κατά τό δυνατόν, τά Τουρκ. στρα
τεύματα καί εν γένει τούς δυνάστας τής περιοχής, όπου εδρών χάριν προ
στασίας των ομογενών. "Οσον δέ παρήρχοντο αί δεκαετηρίδες, τό παρά
δειγμά των εμιμούντο καί άλλοι, ώστε σύν τώ χρόνοί άπέβησαν επίφοβοι.
Κατηρτίσθησαν εις ομάδας υπό τήν αρχηγίαν καπεταναίων, κατήρχοντο νύ
κτα καί έπετίθεντο εναντίον καταυλισμών τού Τουρκ. στρατού ή κατελάμβανον στενωπούς, όπόθεν έμελλε νά διαβή Τουρκ. στράτευμα και έφθειρον
αυτόν· Έ ν γένει ή ζωή των ήτο σκληρά μέν άλλ’ ελευθέρα, συνήθιζον εις
πείναν, δίψαν, κόπους καί εις τό νά υποφέρουν τούς πόνους τού σώματος,
άνευ παραπόνων. Τούτους ό λαός τούς ώνόμαζε Κ λ ε φ τ ά ς , διότι ή ζωή
των ήτο ληστρική, άλλ’ εΐχον ώς ιδεώδες τήν ελευθερίαν, ήν προσεπάθουν
νά επιτύχουν δι’ δλον τό έθνος. Τό έθνος τούς συνεπάθει καί μυστικά άντεπεκρίνετο εις τάς άνάγκας των, διότι δΓ αυτών ήλπιζε τήν απαλλαγήν του
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από τού Τουρκ. ζυγού καί δεν εμνησικάκει, οσάκις προέβαινον και εις αρ
παγήν σφακτών τινων προς διατροφήν των. Τά κρησφύγετά των έλέγοντο
Κλ έ φτ ι κ α Λημέρια.
ΆρματωλοΙ. Ε πειδή οΐ Γενήτσαροι δεν ειχον ούτε τήν ευκινησίαν
των κλεφτών, ούτε τήν τόλμην να άνέρχωνται εις τάς ύψηλάς κορυφάς των
δρέων, ήναγκάσθησαν αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις νά μισθώνουν "Ελληνας
των ορεινών μερών, νά τούς εξοπλίζουν, διά νά κυνηγούν τούς κλέφτας και
νά προστατεύουν τάς διαφόρους περιοχάς, δπου εδρών. Οί τοιούτοι ώνομάζοντο υπό τοϋ λαού Άρματωλοί, δηλαδή ώπλισμένοι έπισήμως, άλλ’ οΰτοι υπηρετούν μόνον χάριν τού μισθού καί ως επί το πλεϊστον ήρχοντο εις
μυστικήν συνεννόησιν μέ τούς κλέφτας, προς έξαπάτησιν των Τούρκων· Αί
περιοχαί τών άρματωλών έλέγοντο άρματωλίκια. Πολλοί έξ αυτών μετεπήδων εις την τάξιν τών κλεφτών, ώς καί κλέφτες άνελάμβανον άρματωλίκια.
Είχον τό δικαίωμα οί άρματωλοί νά επιβάλουν καί φόρους εις τούς κατοί
κους τής περιοχής των, τών οποίων μέρος έπλήρωναν εις τήν κυβέρνησιν,
επομένως τά τμήματα ταϋτα έ'ζων ήμιανεξάρτητον βίον. Ούτω πως διεμορφώθη μία ένοπλος δύναμις τού υποδούλου έθνους εις τάς νοτίους Έλλην.
χώρας. Ό ’Όλυμπος, μεταξύ Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, ύπήρξεν ή πρώτη
εστία τού κλέφτικου βίου μέ τάς ύψηλάς κορυφάς, τά πυκνά δάση καί τά
άφθονα νερά. Αυτά σύμφωνα μέ τον θρύλον πού λέγει δτι τήν κεφαλήν τού
Κων]τίνου ΙΙολαιολόγου τήν ήρπασεν εις τά νύχια του αετός από το 'Ιπ π ο 
δρομίου τής Κων]πόλεως, πού ήτο εκτεθειμένη επί δόρατος καί τήν έφερεν
εις τάς κορυφάς τού Όλύμπου. Καταδεικνύει ό θρύλος δτι ή Έλλην. ελευ
θερία έσβέσθη μέν εν Κων]πόλει, άλλ’ ανεφάνη επί τού Όλύμπου. Τό πα
ράδειγμα τών 'Ολυμπίων κλεςπών ευρε μιμητάς καί εις δλας τάς νοτιωτέρας χώρας. Εις τήν Θράκην δμως ο κλέφτικος καί άρματωλικός βίος δεν
έδημιουργήθη κατά τούς προ τής έπαναστάσεως χρόνους, διότι ή Θράκη
ώς αυλή τής Κων]πόλεα)ς, διεσχίζετο συχνότατα χιπό τών Τουρκ. στρατευμάτα>ν, ή ζωή δέ δέν ήτο τόσον τυραννική μετά τό 1650, διότι εύκολώτερον
έγίνοντο γνωσταί καί ετιμωροΰντο υπό τής κυβερνήσεως αί ύπερβασίαι τών
Τούρκα)ν. Ή Θράκη δέν έχει πυκνάς οροσειράς, ώστε νά χρησιμεύουν ώς
κρησφύγετα, ούτε βαθείας χαράδρας καί σπήλαια καί τά πυκνά δάση ειχον
άπσψιλωθή μεταβληθέντα είς αγρούς. Οί Τουρκ. πληθυσμοί ήσαν πυκνότε
ροι εν Θράκη από κάθε άλλην επί τής Ευρώπης χώραν.
ΚΕΦ. 66.—Ε Π Η Ρ Ε ΙΑ Τ Η Σ ΡΩ Σ Σ ΙΚ Η Σ ΠΟ Λ ΙΤΙΚ Η Σ ΕΠ Ι ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ Τ Η Σ ΘΡΑΚΗΣ.
Ό Μέγας Πέτρος τής Ρωσσίας, βασιλεύσας από τού 1689—1725, διά
πολέμων προς τον ηρωικόν βασιλέα τών Σουηδών Κάρολον 12ον, πρός τήν
Τουρκίαν καί πρός τό κράτος τών Γεράϊ τής Κριμαίας έπεθύμει νά εκπο*
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λιτίση τον Ρωσσ. λαόν από την ’Ασιατικήν βαρβαρότητα και νά προσέγγιση
τούτον προς τήν Ευρώπην. Κατακτήσας τάς παρά την Βαλτικήν χώρας,
Λεττονίαν και Εσθονίαν, έθεμελίωσε τήν νέαν πρωτεύουσαν Πετρουπόλεως
(Πέτερσμπουργκ Γερμανιστί ή Πετρογράδ Ρωσσιστί) εις τον μυχόν τοϋ Φιννικοΰ κόλπου παρά τάς έκβολάς τοϋ Νέβα, διήνοιξεν οδόν και προς τήν Μαύρην Θάλασσαν, προσπαθών νά έλκΰση τους ’Ορθοδόξους τής Ό θω μ. Αυτό*
κρατορίας. Δι’ δ κατά τό 1711 άπετάθη προς αυτούς διά τής εξής προκηρΰξεως: «Προς πάντας τούς πιστούς καί Μητροπολιτάδες, όπου μάς αγα
πούν, τούς βοϊβοδάδες, τούς σερδάρηδες, τούς προεστούς των κλειρτών, τούς
καπετάνους καί τά άξια παλληκάρια καί πάντας τούς Χριστιανούς, δπου εί
ναι εις τήν πίστιν μας καί πάντας τούς παπάδες. Έ γώ σάς κράζω εις τό
ασκέρι μου καί εις τό μεγάλο τάμπουρό μου, καί εσείς νά φέρητε καί π ι
στούς σας φίλους. Μέ τήν δύναμιν τού σπαθιού μου νά εύρητε ησυχίαν καί
νά γλυταίσητε από τούς Τούρκους. Καί δ,τι τιμήν σάς έκαμαν οί μεγάλοι
άφεντάδες καί οί μεγάλοι αγάδες καί έγώ παρόμοια θέλω σάς τήν κάμνει.
Διά τήν λύτρωσίν σας έμπαίνω εις τά βάσανα καί θέλω νά μέ βοητθήσητε,
καί μετά ταΰτα θέλει σάς διόσει 6 Θεός τό πάσα καλό καί θέλετε εύρη έκ
μέρους μου τιμήν καί ευσπλαχνίαν». Ή προκήρυξις αύτη είχε γραφή πιθα
νώς ολίγους μήνας προ τής ήττης αυτού παρά τον Προύθον υπό των Τούρ
κων, δπου ειχεν άποκλεισθή καί ήναγκάσθη νά συνθηκολόγηση διά πολλών
παραχωρήσεων, άλλ’ ούδεμίαν έξεπλήρωσεν, δωροδοκήσας τον Μ. Βεζύρην,
δστις ώδήγει τά Τουρκ. στρατεύματα, έκάλει δι’ αυτής εις έπανάστασιν πάν
τας τούς λαούς τής Βαλκανικής, αλλά δεν εΰρε μεγάλην άπήχησιν εις τούς
"Ελληνας, διότι ήθελε μέν νά διώξη τούς Τούρκους από τάς Χριστ. χώρας,
μέ σκοπόν δμως νά τάς προσθέση εις τό ίδικόν του κράτος. Ά λλ’ ή Αύτοκράτειρα τής Ρωσσίας Μεγ. Αικατερίνη, διά νά παρασύρω τούς λαούς τής
Βαλκανικής εις έπανάστασιν διεκήρυξε τό 1706, δτι σκοπός τη: ήτο νά κα·
ταλύση τήν Τουρκίαν καί νά άνασυστήσπ τήν Έλλην. Αυτοκρατορίαν τής
Κων]πόλεως μέ αύτοκράτορα τον υιόν της Κων)τΐνον, ανεξάρτητον από τήν
Ρωσσίαν καί επί τούτω τον είχε μορφώσει μέ "Ελληνας διδασκάλους. Δ ι’ δ
άπέστεΠε τον Μακεδόνα ΙΊαπαζώλην, λοχαγόν τού Ρωσσικού πυροβολικού
εις 'Ελλάδα διά νά παρασκευάση τήν έξέγερσιν, πλήθος δε μυστικών πρα
κτόρων διέτρεχον τήν Μολδοβλαχίαν, τάς Σλαβικάς χώρας καί τάς Ε λλη νι
κός, προτρέποντες τούς Χριστιανούς νά ετοιμάζονται. Μέγας αναβρασμός
ήρχισε, ή τοιαύτη δέ κατάστασις δέν διέφυγε τήν προσοχήν τής Τουρκ. Κυβερνήσεως καί διά τούτο, μόλις έκηρΰχθη πόλεμος τής Ρωσσίας κατά τής
Τουρκίας τό 1768, διετάχθη γενικός αφοπλισμός τών Έλλην. πληθυσμών.
Τότε πολλαί πιέσεις έγιναν έκ μέρους τών Τούρκων επί τών Έλλην. Κοι
νοτήτων καί χωρίων. *Η Θράκη μέ πολλά θύματα έπλήρωσε τήν μανίαν
τών Τούρκων Γενητσάρων. Ό Οίκουμ. Πατριάρχης Μελέτιος ό Β', αφού
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έκακοποιήθη, έξωρίσθη ημιθανής εις Τένεδον. Συνεφυλακίσθησαν δέ μέ αυ
τόν και άλλοι προύχοντες, ό αρχιδιάκονος των ΙΙατριαρχείων και 6 Οικονό
μος τής Μ. Εκκλησίας· Και 6 μεν Οικονόμος άπέθανεν εκ των βασάνων,
ό δέ διάκονος έπέζησεν έν κάκιστη καταστάσει. Άλλα και οι πολίτικοι "Ελ
ληνες άρχοντες έπλήρωσαν μέ το αίμα των την μανίαν τοΰ Τουρκ. όχλου,
ένεκα τής ύπονοίας τήν Πύλης, ότι δέν είναι αμέτοχοι τοΰ πόθου τής εθνι
κής ανεξαρτησίας. Τήν 8ην Σ]βρίου 1769 άπεκεφαλίσθησαν ως ένοχοι έσχάτης προδοσίας ό ήγεμών τής Μολδαβίας Ιωάννης Καλλιμάχης καί ό μέγας
διερμηνεΰς Νικ. Σοΰτσος, πολλοί δέ αρχιερείς, ιερείς, προύχοντες καί έκ τοΰ
λαοϋ υπέστησαν θάνατον μέ βασανιστήρια (’). ’Ή δη από τό 1779 ό Σουλ
τάνος Άμπτοΰλ Χαμήτ ό Α' ειχεν αποφασίσει να εφαρμόση εις τους δυστυ
χείς Ραγιάδες πολιτικήν επιείκειας, ίσότητος καί δικαιοσύνης, βλέπων τά
καθημερινά αθεράπευτα μαρτύρια αυτών λόγφ τής Τουρκ. κακοδιοικήσεως
καί τυραννίας. Εις Σουλτανικόν φιρμάνιον άνεφέροντο τά κατωτέρω, ώς
άξια μνείας :
«Νά άρθή κάθε λόγος παραπόνων».

Είναι απορίας άξιον πώς εΰρέθη Σουλτάνος νά όμιλήση μέ τόσον ωμήν
γλώσσαν διά τήν κατάστασιν τής Αυτοκρατορίας του καί τά μαρτύρια τών
υποτελών του. ’Ιδού τί έ'λεγεν αυτολεξεί τό φιρμάνιον'.
«Οί άκατάπαυστες καί πολύκλαυστες βοές καί κραυγές, όπου μέ θλιβε
ρά δάκρυα στενάζουσιν οί δυστυχείς καί ταλαίπωροι Ραγιάδες μου καί όλον
μου τό υπήκοον υποκάτω εις τον ζυγόν τής τυραννίας τών άσπλάγχνων καί
άπανθροοπων κρατουντών καί αχρείων άγιάννηδων, έφθασαν προ πολλοΰ
καιρού έως είς τούς πόδας τοΰ πανυπερτάτου καί ύτ(τηλοτάτου Αύτοκρατορικοΰ ήμών θρόνου. Διά τάς όποιας θλίψεις καί στεναγμούς έθρεψα εί; τά
πατρικά σπλάγχνα μου ένα άδιάκοπον πόνον καί μίαν μεγάλην λύπην, πλήν
ό πολυχρόνιος πόλεμος, πού είχα μέ τό ντοβλέτι τής Ρωσσίας, δέν μοί έδω
σε καιρόν, όπου νά έκδικήσω τάς φωνάς καί τούς στεναγμούς τους καί νά
διορθώσω τά καθημερινά άδικα, όπου ύποφέρουσι. Τώρα όμως, όπου έγινεν αγάπη καί ήσύχασε τό πνεύμα μου, άπεφάσισα νά δώσω ρητώς τάς
ύψηλάς καί Αύτοκρατορικάς προσταγάς μου, διά νά σηκωθή κάθε πρόφασις παραπονέσεως». Μέ τήν ιδίαν γλώσσαν άπηυθυνθη καί πάλιν ό Σουλ
τάνος Άμπτούλ Χαμήτ ο Λ’ πρύς τούς Τούρκους διοικητάς, ευθύς μετά
την κήρυξιν τοΰ δευτέρου πολέμου προς τήν Αικατερίνην. Δι’ αυστηρού φιρ.
μανίου επρόσταξε νά καταπαύσουν αί άδικοπραγίαι κατά τών Ελλήνων καί
ύβρεις τών φαύλων καί προέτρεψε τούς 'Τούρκους δικαστάς καί δερβίσηδες,
όπως κηρύττουν καί διδάσκουν είς τά δικαστήρια καί εις τάς συναγωγάς1
(1) Λεπτομέρειαι τής ύπογραφείσης συνθήκης ειρήνης τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζέ έδημοσιεύθησαν ε’ς διαφόρους τόμους τών «Θρακικών» καί αλλαχού.
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και ιδιαιτέρως, δτι τό πλέον Οεοστυγές και άδικον έργον είναι «τδ νά δηοΰν
(λεηλατούν), υβρίζουν καί σφάζουν τους υπηκόους». Τούτο είναι καί εναν
τίον τής γνώμης τοΰ Σουλτάνου καί λίαν επιβλαβές διά την παρούσαν καί
μέλλουσαν κατάστασιν τοΰ Κράτους. Έ κ τούτων λαβόντες αφορμήν οί. διοικηταί, δικασταί καί κληρικοί, έξεφώνουν άράς καί επιτίμια κατά των άδικούντων, τιμωροΰντες πάσαν ΰβριν κατά των Ραγιάδων. «Διά τούτων, λέγει
ό εκκλησιαστικός χρονογράφος τής εποχής ταότης, συνεστάλη ή προερχομένη
ασέλγεια καί ή μέγο σοβούσα διά των πόλεων ληστεία κατέπαυσε καί ή άδι
κος γνδόμη έκρυβη». Και δεν ήρκέσθη εις ταϋτα, άλλ’ άπέστειλεν εις τάς κακοδιοικουμένας καί εκτάκτους τιπαλλήλους, μπουμπασήριδες, ΐνα παρακολουθώσιν, άν αί. διαταγαί του έξετελοΰντο·
ΚΕΦ. 6 7 — ΑΙ Ε Ν Ε ΡΓ Ε ΙΑ Ι Τ Η Σ Μ ΕΓΑΛΗΣ Α ΙΚ Α ΤΕΡΙΝ Η Σ ΜΕΤΑ
Τ ΙΙΝ ΕΝ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ Κ Α Τ Ν Α ΡΤ Ζ Ε ΣΥΝΘΗΚΗΝ.
Ή Αΰτοκράτειρα τής Ρωσσίας καί μετά την συνθήκην τοΰ Κιουτσοΰκ
Καϊναρτζέ δεν εγκατέλειψεν επί πολΰν καιρόν τά περί καταλυσεως τοΰ Ό 9ω μ.
κράτους σχέδιά της. ΛΓ επιστολής πρύς τον τότε Αΰτοκράτορα τής Αυστρίας
Ιω σ ήφ τον Β' άνεκοίνου, δτι σκοπός της ήτο νά δημιουργήση δυο Χριστ.
κράτη επί των Εΰρωπ. χωρών τής Ό θω μ. Αυτοκρατορίας, μετά την κατάλυσίν της. "Εν Ρωμανικόν, που 6ά άποτελεσΟή έκ τής Βλαχίας, Μολδαβίας
καί Βεσσαραβίας μέ ηγεμόνα 'Ορθόδοξον, ό)ς μεσότειχον μεταξύ Ρωσσίας
καί Αυστρίας καί έν εις την Κων]πολιν μέ Αΰτοκράτορα τον υιόν της Κων]τίνον μέ τάς Έλλην. χώρας μέχρι τοΰ Δουνάβεως. Τάς δέ προς βορράν τοΰ
Σαυου σλαβικάς χώρας τάς άφινεν εις την διάΟεσιν τοΰ ’Ιωσήφ, καί παρεκάλει νά συμπράξη καί ή Αυστρία εις τήν έ'ξωσιν των Τούρκων από τής
Ευρώπης, άλλ’ οΰτος άπήτησεν, όπως ή Πελοπόννησος, ή Κόπρος, ή Κρήτη
καί αί νήσοι τοΰ Αΐγ. ΙΙελάγους παραχωρηθώσιν εις τήν Βενετίαν. Ή Α ι
κατερίνη όμως δέν έδέχθη τήν τοιαυτην διανομήν καί άνέλαβε μόνη νά φέρη
εις πέρας τά σχέδιά της. Διό τό 1788 εστάλη εις τήν Ελλάδα δ Λειβαδίτης
Λάμπρος Κατσώνης, δστις άνεδείχθη εί.ς των ηρωικότερων θαλασσομάχων
Ελλήνων. Οοτος, μεταβάς εις Τεργέστην καί άρματώσας τρία πλοία μέ τήν
βοήθειαν των εκεί ομογενών, έπλευσε προς τό Αίγαίον, κατενίκησεν έπανειλημμένως διαφόρους μοίρας Τουρκ. στόλου καί άπέβη τό φόβητρον τών
ναυτικών. Ηΰξησε τον αριθμόν τοΰ στόλου του μέ προσθήκην κυριευομένα)ν
εχθρικών καί παρέλαβεν ως μάχη τάς τύν διάσημον οπλαρχηγόν τής Ρούμε
λης Άνδροΰτσον μέ άλλους κλέφτας. ’Αλλά μετά διετείς ενδόξους αγώνας
άνά τό Αίγαίον, τον ’Απρίλιον τοΰ 1790 έκυκλώθη παρά τήν ’Άνδρον υπό
'πολυαρίθμου Τουρκικοΰ καί Άλγερινοΰ στόλου καί έπροξένησε μέν πολλάς
ζημίας εις τους εχθρούς, άλλ’ έχασε καί οΰτος τά πλοία του, άξιωματικοΰς
καί αυτός μέ τον Άνδροΰτσον καί ολίγους συντρόφους μόλις κατώρθωσε
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νά διασωθή εις Μήλον. Δεν άπεθαρρΰνθη δμως καί προσεπάθησε νά κα
ταρτίση άλλα πλοία, διά νά εξακολούθηση τον αγώνα. 'II Αικατερίνη, άψοϋ
έξησφάλισεν ωφελήματα παρά τής Τουρκίας, διέταξε τον Λάμπρον νά απόσχη πάσης έπιχειρήσεως μέχρι νεωτέρας διαταγής, διότι είχε συναφθή εν
Ίασσίφ συνθήκη το 1792. Ό Λάμπρος, άγανακτήσας διά την ματαίωσιν
των σχεδίτον του περί άπελευθερώσεως τής πατρίδος του, δεν ύπήκουσε,
και μετά τοΰ Άνδροΰτσου καί των παλληκαριών του κατέλαβε το Ταίναρον,
ίνα, έκειθεν, άρχίση νέας επιδρομάς. ’Εναντίον των κατηυθΰνθη ό Τουρκ.
στόλος, άποβιβάσας πλήθος στρατού, οι δυο δμως ήρωες μέ ολίγον μέν,
άλλ’ ηρωικόν στράτευμα ήμύνθησαν κρατερώτατα καί έπήνεγκον μεγάλην
φθοράν εις τον εχθρόν. Έ ν τέλει παρακληθείς υπό τοΰ ήγεμόνος τής Μά
νης Τζαννέτου Γρηγοράκη νά εγκατάλειψη τό έδαφος, διότι θά άπέβαινεν
επιβλαβής εις την ηγεμονίαν τής Μάνης, έπλευσεν εις ’Ιθάκην καί έκεΐθεν
εις Ρωσσίαν, δπου ή Αικατερίνη δεν τον έδέχθη εΰμενώς. Ά λλ’ ό διαδεχθείς
αυτήν υιός της ΙΙαϋλος ό Α' μετά τινα έτη άντήμειψε τάς υπηρεσίας αύτοΰ
μέ χρήματα. Παραιτηθείς τοΰ Ρωσσ. στρατού άπεσύρθη εις Κριμαίαν ε’ίς τι
υποστατικόν του δπου άπέθανε τό 1804. Μέχρι σήμερον τό υποστατικόν τοϋτο
ονομάζεται «Λειβαδιά». Ό Άνδροΰτσος μέ ολίγα παλληκάρια επεχείρησε
νά διάσχιση την Πελοπόννησον, ίνα πορευθή εις Ροΰμελην. ’Επί 40 ημέ
ρας πολέμων καί πολεμοΰμενος υπό 6.000 Τούρκων, έφθειρεν άνα) των 1.500
εχθρών, αλλά μέ ενέργειαν τών Βενετών, που κατείχαν ακόμη φρούρια πα
ραλιακά έν ΙΙελοποννήσο), συνελήφθη καί παρεδόθη εις τους Τούρκους, οι
όποιοι τόν έφεραν δέσμ'ον εις Κων]πολιν, δπου έρρίφθη εις τάς φυλακάς
τοΰ Ναυστάθμου καί άπέθανε, δεινώς ταλαιπωρηθείς. Ό ήρως οΰτος ήτο ο
πατήρ τοΰ μετά ταΰτα ήρωϊκώς άγωνισθέντος κατά την μεγάλην έπανάστασιν Όδυσσέως Άνδροΰτσου· Οί "Ελληνες τής Θράκης κατά τους χρόνους
τοΰτους τών μεγάλων περιπετειών τοΰ προς νότον τοΰ Όλυμπου Έλληνισμοΰ
εΐχον παραμείνει αμέτοχοι καί έξηκολοΰθησαν τόν κανονικόν αυτών βίον.
’Επίσης αμέτοχος ύπήρξεν ό Ελληνισμός τής Θράκης καί από τόν σάλον,
που έπέφερεν εις τά πνεύματα ή Γαλλική έπανάστασις μέ τά κηρΰγματά της
τό 1789 καί οί έπακολουθήσαντες Ναπολεόντιοι χρόλοι μέχρι τοΰ 1815. Ή
Τουρκία κατά τους χρόνους τοΰτους έκυβερνάτο υπό τοΰ καλοκαγάθου καί
φιλανθρώπου Σουλτάνου Σελήμ τοΰ Γ ' (Σελήμ Σαλίς), ό οποίος ύπήρξεν ό
μάλλον πολιτισμένος καί πεφωτισμένος όλων τών προκατόχων του, δστις
επεχείρησε εσωτερικήν μεταρρΰθμισιν, συγκροτήσας στρατόν, όργανωθέντα
επί τό εΰρωπαϊκώτερον. Έκυβέρνησε τό κράτος μεθοδικώτερον, άλλ’ οί Ου
λεμάδες καί οί Γενήτσαροι, έστασίασαν έν Κων]πόλει (28 Μαΐου 1807) καθήρεσαν τόν έξαιρετικόν τοΰτον μονάρχην καί άνεβίβασαν εις τόν θρόνον
τόν έξάδελφόν του Μουσταφάν Δ'. HI εξωτερική πολιτική τής Τουρκίας
κατά τήν Ναπολεόντειον εποχήν (1790—1814) άμφεταλαντεΰετο μεταξύ δΰο
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ρευμάτων, άλλοτε νεΰουσα προς τον άκαταγώνιστον δυνάστην και άλλοτε
προς την αντίπαλον Αγγλίαν. Και ή μέν εκστρατεία του Ναπολέοντος εις
Αίγυπτον δυσηρέστησε την Τουρκίαν κατά τής Γαλλ. πολιτικής και άντήμειψεν ή Τουρκία πλουσιώτατα τον ναύαρχον τοΰ Ά γγλ στόλου Νέλσωνα
διά την έξωθεν τοΰ Άμπουκίρ καταστροφήν τοΰ Ναπολεόντειου στόλου ύπ’
αΰτοϋ. Ά λλ’ δτε ό Ναπολεο)ν έκήουξε τον αποκλεισμόν των ’Άγγλων, καί)’
δν οί λιμένες τής Ευρώπης έπρεπε νά μή δέχονται τά εμπορικά πλοία των
’Άγγλων, ύπήκουσε κατ’ άρχάς, αλλά μετά ταΰτα βλέπουσα διι βλάπτονται
τά εμπορικά της συμφέροντα, άπεποιήθη νά συνέχιση τον αποκλεισμόν. Κα
τά την ταραχώδη εκείνην εποχήν, καί)’ ήν σΰμπασα ή Ευρώπη άπησχολεϊτο
μέ τον Ναπολέοντα, οί υπόδουλοι "Ελληνες των παραλίων καί νήσων ανέ
πτυξαν άξιολόγως τό εμπορικόν ναυτικόν των καί συνήθροισαν αγαθά, άτιτα
έχρησιμοποίησαν κατά τον απελευθερωτικόν αγώνα. Καί ενώ τήν εποχήν
ταΰτην τό Σουλιον καί διάφοροι οπλαρχηγοί ήγωνίζοντο καί κατά τοΰ Άλή
ΙΙασά τών Ίωαννίνων καί τής Υψηλής Πόλης, ήτις λόγιο τής ταλαντευόμε
νης πολιτικής έθυσίαζε "Ελληνας τιον παραδουναβείων ηγεμονιών, ή μεγά
λους διερμηνείς, εις οΰς έφόρτωνεν δλας τάς αποτυχίας της, ή χεόρα τής
Θράκης κατ’ ανάγκην παρέμεινεν αμέτοχος.
ΚΕΦ. 68.—Π Λ Ρ A Τ Η Ρ II Σ Ε I Σ.
Παρατήρησις 1η.—Α φ ο π λισ μ ό ς.

Έγράψαμεν δτι κατά τήν κήρυξιν τοΰ Ρωσσ. πολέμου κατά τής Τουρ
κίας υπό τής Μ. Αικατερίνης τό 1768 είχε διαταχΟή υπό Μουσταφά τοΰ
Γ ' ό αφοπλισμός τών Ελλήνων. Τό γεγονός τοΰτο έδωκεν αφορμήν νά κα
θιέρωσή συχνή έπανάληψις τοΰ μέτρου κατά τών 'Ελλήνων τής Θράκης
καί ιδίως τών χωρίιον, διά νά δικαίολογώνται αί άρπαγαί καί ύπερβασίαι
τών Τενητσάρων. Τοΰτο εγένετο ώς εξής : «Πρωίαν τινά κατελαμβάνοντο
οί δρόμοι έξωθεν τοΰ χωρίου υπό ενόπλων στρατιωτών καί άπηγορευετυ
πάσα έξοδος χωρικών καί τών ζώων των. ’Άλλη μοίρα στρατιωτών εισήρχειο εις τό χωρίον των καί έπεδίδετο εις λεπτομερή έρευναν προς άνεΰρεσιν
δπλων. Ιίάν πολύτιμον άνηρπάζετο, άλλοίμονον δέ εάν ετυχαινε νά ευ'
ρεθή άντικείμενόν τι φονικόν. Τότε ήκολοΰΟει άγριον ξυλοκόπημα καί πα
ραπομπή εις τον δικαστήν μετά προηγουμένην φυλάκισιν. Ό φυλακιζόμενος διά νά σωθή από τήν Τουρκ. δικαιοσύνην, άφοΰ άπεγυμνοΰτο παντός
άγαθοΰ θά ήτο ευχαριστημένος, εάν έσωζε τήν ζωήν του. HI τοιαΰτη έρευνα
έγίνετο εις κάθε σπίτι καί διήρκει ημέρας ολοκλήρους, καθ’ εις οί προύχον
τες ύπεχρεοΰντο νά παραθέτουν σφαχτά καί τρόφιμα προς κορεσμόν τής
στομαχικής βουλιμίας τών Γενητσάρων. Ά φοΰ έτελείωνε ή έρευνα καί έχορταίνοντο εις βάρος τοΰ χωρίου, έπρεπε νά καταβληθή καί άποζημίωσις τής
φθοράς τών όδόντων των τό έπωνομαζόμενον (ντίς παρασί !)· Ό τοιοΰτος
ι
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δήθεν αφοπλισμός έγίνετο πάντοτε οίφνιδιαστικώς και χωρίς γεγονότα δικαιολογοΰντα αυτόν. Ως εκ τούτου οί Θράκες εύρίσκοντο πάντοτε άοπλοι
και απαράσκευοι δι’ επαναστατικά, κινήματα.
Παρατήρησις 2α.—Α ποδη μία εις Ρωσσίαν.

Λί άναπτερωθεΐσαι ελπίδες των Ελλήνων ’Ορθοδόξων, ότι άπελευθέΟτοσί.ς των έμελλε νά έπέλθη διά τής 'Αγίας Ρωσσίας, ιός τήν άπεκάλουν,
έδωκεν αιτίαν νά στραφή τό ρεύμα τής αποδημίας πλείστων Ελλήνων προς
τήν νότιον Ρωσσίαν, όπου συν τφ χρόνορ νέαι Έλλην. Κοινότητες άνεπτύχθησαν εν τη Χερσονήσιυ Κριμαίρ, εν Όδησσώ καί άλλαις παραλίαις τής
Άζοφικής θαλάσσης. Πολλοί νέοι κατετάσσοντο εις τον Ρωσ. στρατόν καί
διά τής ευφυΐας καί έπιτηδειότητός των άνήρχοντο εις υψηλά στρατιωτικά
άξιώματα, ώς ό 'Υψηλάντης, άλλοι εις τό ναυτικόν, όπερ έδρα εις τήν Μαύρην Θάλασσαν, διά νά προσφέρουν σπουδαιοτάτας υπηρεσίας, ώς ό Λάμπρος
Κατσιονης, προτοΰ κατέλτθη εις Ελλάδα.’Άλλοι εις διπλωματικήν υπηρεσίαν,
ώς ό Καποδίστριας κλπ. Κατήντησε δέ τό έμπόριον τής νοτίου Ρωσσίας μέ
τήν Ευριόπην νά περιέλθη εις χείρας Ελλήνων, καί όχι μόνον ό Ελληνι
σμός τοϋ Εύξείνου, αλλά καί εξ όλων των Έλλην. χωρών νέοι είσέρρεον
εις τήν Ρωσσίαν καί τάς παραδουναβείους ηγεμονίας. Έ κεΐ προιόδευον καί
εύημέρουν, προσέφερον δέ υπηρεσίας εις τό υπόδουλον έθνος καί εις τό νεοσχηματισθέν Έλλην. Κράτος. ’Αλλά συν τώ χρόνιο άφ’ ενός τό ομόθρησκον
των 'Ελλήνων προς τους λαούς τούτους, άφ’ ετέρου πολιτικά καί κοινωνικά
γεγονότα συνετέλεσαν εις τήν άφυμοίωσιν καί άπορρόφησιν του αποδήμου
Ελληνισμού. Πρέπει δέ νά σημειώσιομεν ότι άπεδήμουν νέοι, τολμηροί,
δραστήριοι, ευφυείς καί επομένως τό έκλεκτότερον μέρος του ’Έθνους, όπως
συμβαίνει καί σήμερον μέ τους άποδημοΰντας εις ’Αμερικήν, Αυστραλίαν ή
νότιον ’Αφρικήν κλπ. Επομένως ή Ελλάς ομοιάζει μέ μίαν πηγήν άστείρευτον, ής τά υδατα, απομακρυνόμενα, ποτίζουσι ξένους αγρούς, ή δέ πηγή
μένει αιωνίως εις τήν ιδίαν κατάστασιν.
Παρατήρησις 3η.—Ή αδιάκοπος διαμαρτυρία 'Ελλήνω ν κατά τω ν κατακτητών.

’Από τής αρχής τής Τουρκ. κατακτήσεως, οί'Έλληνες τόσην απέχθειαν
ήσθάνοντο κατά τοϋ αλλοθρήσκου καί μισητού κατακτητοΰ, ώστε άλλα κρά
τη, εκμεταλλευόμενα τήν ψυχικήν των κατάστασιν, τούς μετεχειρίζοντο ιός
όργανα έξυπηρετήσεως των ιδίων των συμφερόντων, επί τή ύποσχέσει βοή
θειας προς άπελευθέρωσίν των. "Οταν όμως οί ξένοι έπραγματοποίουν τούς
σκοπούς των, έσυνθηκολόγουν μέ τήν Τουρκίαν, τούς δέ έπαναστατοϋντας
'Έλληνας έγκατέλειπον εις τήν έκδίκησιν των Τούρκων. Πολλάκις ό Ε λλη 
νισμός ύφίστατο καταστροφάς εξ αιτίας των Γάλλων, 'Ισπανών, Βενετών,
Ρώσσων κλπ., συνεπεία τής εύπιστίας των καί τής παρ’ αυτών έγκαταλεί-
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•ψεως. Ά λλ’ ή δίψα προς άπόσεισιν του απαίσιου ζυγοϋ ήτο τοσαΰτη, ώστε
έλησμόνει τάς προηγούμενος συμφοράς του καί πάλιν ύπέπιπτεν εις τά αυτά
σφάλματα. Μήπως καί πατά τον μέγαν πόλεμον του 1914 —1922 δεν επαθε
τό ίδιον εξ αιτίας των Γάλλων καί ’Άγγλων; Μήπως καί σήμερον, πού
γράφονται αί γραμμαί αύται (’Ιούνιος 1949) δεν υφιστάμενα απείρους θυσίας
έξ αιτίας ασυμφωνίας των Ρώσσων προς τούς Δυτικούς συμμάχους; Ά λλ’
εως πότε θά έξυπηρετοΰμεν ξένους καί θά διατελοΰμεν διηρημένοι εξ αιτίας
αυτών; Πότε θά συμφωνήσωμεν; Διατί άλληλοκτονούμεθα διά τον κόσμον,
αφού ό κόσμος μάς αδικεί;
ΚΕΦ. 69·— ΣΟΥΛΤΑΝΟΙ ΑΙΙΟ ΜΕΧΜΕΤ Δ '—ΜΑΧΜΟΥΤ Β'.
’Ονομασία Σουλτάνων βασιλευσάντων μετά τον Μεχμέτ τον Δ' καί. αί
χρονολογίαι τής βασιλείας αυτών μέχρι Μαχμούτ τού Β', επί τού οποίου
ήρχισεν ή μεγάλη Έλλην. Έπανάστασις τού 1821 :
1) Σουλεϋμάν Γ ' (1667—1691). 2) Ά χμέτ Β' (1691 —1695). 3) Μουσταφάς Β' (1695—1703). 4) Άχμέτ Γ ' (1703 -1730)· 5) Μαχμούτ Α'
(1730—1754). 6) Όσμάν Γ ' (1754—1756). 7) Μουσταφάς Γ ' (1756—
1774). 8) Άβδούλ Χαμίτ Α' (1774-1789). 9) Σελήμ Γ ' (1789— 1807).
10) Μουσταφάς Δ' (1807—1808). 11) Μαχμούτ Β' (1808-1839).
ΚΕΦ. 7 0 —ΓΙΡΟ ΗΓΗΘ ΕΝΤΑ ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ ΕΛΑ. ΕΙ1ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
α) Ή Μάνη. Μετά την άποχώρησιν τού Όρλώφ από την ΙΙελοπόννησον, αΰτη μεν ώς έγράφη έ'παθε φρικτήν καταστροφήν, τό δε τμήμα τής
Μάνης, ή άσβεστος αύτη φλόγα τής Έλλην. ελευθερίας, ήναγκάσθη νά ύπο*
βληθή εις βαρύτερον χρηματικόν φόρον, από 4.000 —15.000 γροσίων έτησίως. Έ νώ δέ πρότερον οί Μανιάται έξέλεγον τον άρχοντά των, εδέχθησαν
όπως λαμβάνηται καί ή συγκατάθεσις τού Σουλτάνου διά τό έκλεγόμενον
πρόσιοπον.
β) Τό Σούλιον (’). Οί ηρωικοί Σουλιώται, οίτινες κατά τό διάστημα
τΰς δουλείας δεν ειχον ύποκΰψει εις την εξουσίαν τών Τούρκων, κατά τούς
χρόνους τούτους, περί τά τέλη τού 18ου αίώνος διεξήγαγον αίματηροτάτους
αγώνας υπέρ τής ελευθερίας των κατά τοϋ ώμοτάτου τυράννου τών Ίωαννίνων Άλή Πασά Τεπελενλή. Αλλά δυστυχώς ή Ελλάς, ή θρέψασα ήρωας,
έχει τό ατύχημα νά γεννά κάποτε προδότας καί ασυνειδήτους ΐδιοτελείς, οί"
τινες προβαίνουν εις προδοσίας προς ό'φελος τών αμείλικτων εχθρών τού
’Έθνους, καί ενώ οί Τιτάνες εκείνοι τοϋ Σουλίου έμάχοντο νικηφάρως κατά
Π) Καίτοι πολλά έγράφησ ιν διά την εποποιίαν τοΰ Σουλίου παραΦέτομεν καί
ημείς τά κατωιερω, ώς συνδεόμενα προς την άπήχησιν μέ την Ιστορίαν, περί ής
πραγματευόμενα.
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των ’Αλβανών του Άλή επί τρία συνεχή έτη του τελευταίου πολέμου, διά
προδοσίας του αισχρότατου, Σουλιώτου δυστυχώς, του άδοξου Πήλιου
Γούση, έκυριεύθη τό Σούλιον κατά Σεπ]βριον 1803, οί δε ύπερασπιστα'ι
του εύρέίίησαν εις τήν άναπόδραστον ανάγκην νά συνθηκολογήσουν, άφοΰ
ύπέφερον τά πάνδεινα εις τήν 'Αγίαν Παρασκευήν, που ειχον καταφΰγει.
Κατά τήν συμφωνίαν, οί Σουλιώται εγκατέλειπον τό αγαπημένο των Σου*
λιον καί άπήρχοντο, δπου ήθελον μέ τά δπλα καί τάς άποσκευάς των. Ουτω
διηρέθησαν εις τρία σώματα. Εις τήν 'Αγίαν Παρασκευήν έμεινε μόνον ό
παπά Σαμουήλ μέ 5 άνδρσς διά νά παραδαίσουν το φροΰριον εις τον Άλή
καί νά λάβωσι τό άντίτιμον τών εγκαταλειφθέ/ντων πολεμοφοδίων. Τότε
προσήλθον 2 Τούρκοι καί εις γραμματεύς του Ά λή Πασά διά νά εκτελέσουν τους δρους συμφωνίας. Ό γραμματευς, άφοΰ έμέτρησε τά χρήματα,
είπε καίίαρά προς τον παπά Σαμουήλ: «Καί τώρα, παπά, που είχες τήν
άφροσΰνην νά πέσης ζωντανός εις τά χέρια τοϋ Πασά, τί νομίζεις δτι θά
πάθης ; Ό Πασάς ζωντανό θά σε γδάρη !». «Τίποτε ό Πασάς δεν μπορεί
νά μου κάμη, καί νά !», είπε, καί έξεκένωσε τό δπλον του μέσα εις τό βα
ρέλι ον τής πυρίτιδος, ή πυρΐτις άνεφλέγη, τό Κοΰγγι άνετινάχθη καί έθαψεν υπό τά ερείπια καί αυτόν μέ τους Σουλιώτας καί τούς Τούρκους μαζί.
Θυσία άφθάστου μεγαλείου έναντι τών άπειλών τοΰ Άλή, δστις είχε θέσει
κατά νοϋν νά παρασπονδήση διά νά καταστρέψη τούς Σουλιώτας, ως τούτο
έδηλώθη άπό τήν άπειλήν τοΰ γραμματέως του προς τον Σαμουήλ. Ά λλ’ ό
άπιστος εκείνος καί αίμοβόρος τύραννος, μετεχειρίσθη τό γεγονός τούτο ως
αιτίαν διά νά καλύψη τήν παρασπονδίαν, δι* ής έπέφερε νέαν φθοράν κατά
τών Σουλιωτών, τό πρώτον σώμα τών οποίων μέ άρχηγόν τούς Τζαβέλλαν,
Δράκον καί Ζέρβαν, προσεβλήθη υπό τών Αλβανών τοΰ Άλή, άλλά κατώρθωσε
νά φθάση σώον εις ΓΙάργαν, δπου εύρέθη έν άσφαλεία, διότι ή Πάργα
έσωζε κάποιαν αυτονομίαν, προστατευομένη υπό τών Ρώσσων, πού κατεΐ*
χον τότε τήν 'Επτάνησον. Τό δεύτερον δμως σώμα υπό τον Κουτσονίκαν
έπολιορκήθη επί τοΰ άποτόμου καί υψηλού βράχου τοΰ Ζαλόγγου. Μετ’ όλίγας ημέρας αΐ τροφαί εξηντλήθησαν ώς καί τά πολεμοφόδιά των. Τότε έλαβον άπόφασιν πρωτάκουστον καί μεγαλειιυόη διά τήν Έλλην. φυλήν. Αί
μέν γυναίκες έρριψαν τά τέκνα των κάτω άπό τον βράχον, ΐνα μή πέσωσι
ζωντανά εις τάς χεΐρας τοΰ εχθρού, αΰται δέ έστησαν χορόν, άδουσαι καί
άποχαιρετώσαι τήν ζωήν, τις βρυσούλες, τούς λόγγους, τά βουνά, τις ρα
χούλες καί κάθε μία, πού έσερνε τον χορόν, δταν έφθανεν εις τό χείλος τοΰ
βράχου, ερρίπετο εις τό βάραθρον καί κατασυνετρίβετο Ούτω πως άπέθανον πάσαι. Θυσία καταπληκτική, τήν οποίαν μόνον Έλληνίδες ήτο δυνατόν
νά ύποστώσιν. Οί άνδρες των τήν νύκταν εκείνην επεχείρησαν άπέλπιδα
έξοδον, εκ δέ τών 800 μόλις 150 περιεσοοθησαν εις Πάργαν, ενώ οί λοιποί
650 έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πατρίδος. Τό τρίτον σώμα υπό τον Μάρκον
«Θρακικά»
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Μπότσαρην εκ 1000 άνδρών είχε καταλάβει το μοναστήριον Σέλτσο, οπού
μαχόμενον, έπεσε και μόνον 45 κατώρθωσαν νά διαφύγουν εις την Μάργαν
μέ τον Μπότσαρην, εκ Πάργας δε διεπέρασαν εις Κέρκυραν, και εκεί·
θεν εΐς Ελλάδα, δ'τε έξερράγη ή έπανάσιασις του 1821. Τοιοϋτον υπήρ
ξε τό τέλος τοϋ ήρωϊκωτάτου εκείνου Σουλίου, τό όποιον περιεβλήθη μέ
άφθιτον και αίωνίαν δόξαν.
ΚΕΦ. 71.—ΓΑΛΛ. ΕΓΙΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΕΠΟΧΗ
Κατά τό 1789 έξερράγη Γαλλική Έπανάστασις, ής τά δόγματα περί
ελευθερίας, ίσότητος και αδελφοσύνης ηλέκτρισαν τάς λαϊκάς μάζας των
Ευρωπ. Κρατών. Τα νικηφόρα Γαλλ. στρατεύματα τοϋ τέκνου τής Έπαναστάσεως Κορσικανού Ναπολέοντος Βοναπάρτου, αξιωματικού τοϋ Γαλλικού
στρατού τής Δημοκρατίας, διήγειρον, ως ήτο επόμενον και τάς ελπίδας των
Ελλήνων περ'ι άπελευθερώσεως. Ό Ναπολέων μετά τάς νίκας του ετιτλοφορήθη Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, κατόπιν δέ αύτοωνομάσθη Αύτοκράτα)ρ, άναγνωρισθείς υπό τοϋ λαοϋ καί στρατού ώς κληρονομικός αρχών τοϋ
Γαλλ· στέμματος. Μετά ραγδαίας νίκας εναντίον των συμμαχησάντων κατ’
αϋτοϋ βασιλέων των κρατών τής Ευρώπης, κατώρθοοσε νά ϋποτάξη δλην
σχεδόν την Ευρώπην και νά ρυθμίζη κατά τό δοκοϋν τούς βασιλικούς
των θρόνους. Ή λθε δέ εις επαφήν μέ ισχυρούς παράγοντας τών Ε λλή 
νων και πρύ πάντων μέ τούς άρχοντας τών Μανιατών. cO Ρήγας Φε·
ραΐος, ό διά τών ποιημάτων του διεγείρας και έξάψας τό εθνικόν αίσθημα
δχι μόνον τών Ελλήνων, αλλά πάντων τών Βαλκαν. λαών, έπεχείρησε διά
μέσου Αυστρίας νά είσέλθη εις τήν Γαλλίαν, ίνα έκτυπιύση τάς συγγραφάς
του και διαπραγματευθή προς τον Ναπολέοντα περί τού τρόπου τής άπε
λευθερώσεως τών Ελλήνων. ’Αλλά δυστυχώς ή Αυστριακή αστυνομία τον
συνέλαβε μαζί μέ τούς συντρόφους του και τούς παρέδωκεν εις τούς Τούρ
κους, οϊτινες τούς έπνιξαν εις τον Δούναβιν, τό δέ 1798 έκλεισε μέ τον μαρ
τυρικόν θάνατον τού μεγάλου τούτου προμάχου τής ελευθερίας. Κατά τό
1807 ή εν Τιλσίτ μεγάλη νίκη τοϋ Ναπολέοντος κατά τοϋ Τσάρου ’Αλεξάν
δρου, συνετέλεσεν ώστε νά έλθουν εις συνεννόησιν οί δύο ισχυροί μονάρχαι
τής Ευρώπης. 'Ως ζήτημα τής συνεντεύξεως ήτο, άφ’ ενός ή διανομή τής
Ό θω μ. Αυτοκρατορίας, άφ’ ετέρου δέ τρόπος συμμαχίας κατά τής ’Αγγλίας,
ή οποία ίστατο πάντοτε άκαμπτος απέναντι τού μεγάλου εκείνου δορικτήτορος. Ή μέν Ρωσσία θά ελάμβανεν δλας τάς προς αυτήν χώρας μέχρι τοϋ
Αίμου, ή δέ Γαλλία τάς λοιπάς εν Εύροόπη Τουρκ. χώρας τής Μεσογείου.
Ό Τσάρος ’Αλέξανδρος έζήτησε καί τήν Κων]πολιν μέ τήν Θράκην και τά
στενά τού Βοσπόρου και Ελλησπόντου, ώς θύρας τής Ρωσσίας προς τό Αί·
γαϊον, άλλ’ ό Ναπολέων άντέτεινεν εις τήν άπαίτησιν ταύτην, διότι εθεώρει τήν Κων]πολιν, ώς δυναμένην νά ύπάρξη πρωτεύουσα παγκοσμίου κρά-
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τους: «Διά την Κων]πολιν 'θά θυσιάσω και τον τελευταϊον μου Μουζίκον
στρατιώτην», ήκούσθη λέγων ό ’Αλέξανδρος. «Διά την Κων]πολιν θά ρίψω
και τδ τελευταϊον Γαλλικόν βόλι», άνταπήντησεν ό Ναπολέιον. Και διά τοΰτο,
τό μέν'λεγόμενον «’Ανατολικόν Ζήτημα» άφήκαν άλυτου, συνεφώνησαν δέ
περϊ άλλων ζητημάτων και μέτρων κατά τής Αγγλίας. Μετά ταΰτα ό Να
πολέων έκήρυξε τον Ηπειρωτικόν αποκλεισμόν, καθ’ δν οί Ευρωπ. λιμένες
δεν έδέχοντο τά εμπορικά πλοΐα των ’Άγγλων καί εις την διαταγήν του
Ναπολέοντος ύπήκουσαν ή Ροοσσία καί ή Τουρκία. Ά λλ’ επειδή ό τοιοΰτος
αποκλεισμός έζημίωνε μέν τους ’Άγγλους, άλλ’ έ'πασχον έξ ’ίσου καί αί άλλαι χώραι εξ έλλείψεως πλοίων προς μεταφοράν, διά τοΰτο ή Ρωσσία καί
ή Τουρκία μετά τινα καιρόν ήθέτησαν τήν διαταγήν τοΰ Ναπολέοντος καί
ήνοιξαν τούς λιμένας των εις τούς ’Άγγλους. Ό Ναπολέων εΰρε τοΰτο ως
αφορμήν καί έκήρυξε πόλεμον κατά τοΰ Ρωσ. κράτους. Μετά μεγαλοπρεποΰς στρατοΰ 600.000 άνδρών Γάλλων, Γερμανών καί άλλων υπό τό σκήπτρον του, έξεστράτευσε τον Μάϊον τοΰ 1812 καί είσέβαλεν εις τήν Ρωσσίαν. Εις αλλεπαλλήλους συγκρούσεις κατενίκησε τοχις Ρώσσους καί έπροχώρησεν εις τό κέντρον τής Ρωσ. χιυρας καί τήν 14ην Σεπτεμβρίου είσήλ’
θεν εις τήν Μόσχαν, ήτις ομιος έπυρπολήθη υπό των Ρώσστον, άποχωρησάντων προς άνατολάς. Μετά ολιγοήμερον δέ παραμονήν, βλέπων τήν χώ
ραν έρημον κατοίκων καί τροφών καί ένεκα τοΰ ενσκήψαντος δριμυτάτου
χειμώνος, ήναγκάσθη νά διατάξη ύποχώρησιν. Τό ψΰχος, αί χιονοθΰελλαι
καί αί στερήσεις άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ αί αδιάλειπτοι προσβολαί υπό των
Κοζάκων, άπεδεκάτισαν τον ύπερήφανον εκείνον στρατόν, εις δέ τον ποτα
μόν Βοροζίνην έχασε τοι'ις ίππους καί μεταφορικά μέσα, μόλις δέ με 20.000
περίπου άνδρας κατώρθωσε νά φθάση εις τήν Γαλλίαν περί τά τέλη Δεκεμ
βρίου τοΰ 1812. ΙΙάντες τότε οί βαρέως φέροντες τήν υπεροχήν του συνεμάχησαν κατ’ αύτοΰ, είσήλθον εις τήν Γαλλίαν, τον καθήρεσαν καί τον περιώρισαν εις τήν ’Ιταλικήν νήσον ’Έλβαν, έπέστρεψαν τον βασιλικόν θρό'
νον εις τον Λουδοβίκον ΙΡΓ καί συνήλθον εις Βιέννην "διά νά τακτοποιή
σουν Ευρωπ. ζητήματα. Ό Ναπολέων όμως, ό απτόητος στρατηγός, εγκατα
λείπει κρυφίως τό ησυχαστήριου του, αποβιβάζεται εις τό Γαλλ. έδαφος, γ ί'
γνεται δεκτός μετ’ ένθουσιασμοΰ υπό τών ταπεινωθέντων Γάλλων, εισέρχε
ται εις Παρισίους, καί καταλαμβάνει τον θρόνον, τον όποιον ειχεν εγκατα
λείπει ό Λουδοβίκος ΙΗ ' (1815), πάραυτα δέ έστρατολόγησε καί έσχημάτισε στρατόν εκατοντάδων χιλ. άνδρών, άλλά καί οί εν Βιέννη συνεδριάζοντες διέλυσαν τό συμβούλιου καί συνήθροισαν μέγαν στρατόν Ρώσσων, Γερ
μανών, Αυστριακών, Πρώσσων καί ’Άγγλων. Άμφότερα τά άντίπαλα συνηντήθησαν εις τήν πεδιάδα τοΰ Βελγικοΰ χωρίου Βατερλώ έξωθεν τών Βρυ
ξελλών καί οί μέν Γάλλοι διηυθύνοντο υπό τοΰ Ναπολέοντος, οί δέ σύμμα
χοι υπό τοΰ ’Άγγλου Ούέλλικτων. Έπηκολούθησεν ή περιώνυμος μάχη τοΰ
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Βατερλώ, ήτις κατέληξεν εις ήτταν διά τον Νατολέοντα και είς την μετέπειτα σύλλητ|πν υπό των ’Άγγλων και τον εγκλεισμόν αύτοϋ εις την Α γίαν
Ελένην, οπού καί άπεβίωσεν έν έ'τει 1821. Ούτως έχάθη μία μοναδική ευ
καιρία προς έπίτευξιν τής άπελευθερώσεως του Ελληνισμού διά τής προς
στιγμήν έλπισθείσης άλλ’ ουδέποτε πραγματοποιηθείσης εκστρατείας αύτοϋ
κατά του Τουρκικού Κράτους.
ΚΕΦ. 7 2 —ΙΕ ΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΕΥ ΡΩ Π Η Σ — ΦΙΛΙΚΗ
Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ .
"Οτε έλειψεν όριστικώς από τον ορίζοντα τής Εΰρωπ. ’Ηπείρου τό φάσμα του Ναπολέοντος, ή Γαλλία περιωρίσθη είς τά προ τής έπαναστάσεως
σύνορα, άποκατέστησεν είς τον θρόνον τον οίκον των Βουρβόνων διά τοϋ
Λουδοβίκου 18ου κατ’ άπαίτησιν των νικητών, οί δε σύμμαχοι συνήλθον
είς τήν Λαϋβάχην τής Αυστρίας, διά νά διακανονίσουν όριστικώς τά συνο
ριακά κλπ. ζητήματα τών Ευρωπ. Κρατών καί λαών. ’Εκεί υπό τήν επή
ρειαν του δεινού πολίτικου τής Αυστρίας Μέττερνιχ συνέπηξαν τήν άποκληθεΐσαν Ίερ ά ν ΣνμμαχΙαν, καθ’ ήν δλοι οί απολυταρχικοί ηγεμόνες τής
Ευρώπης άνέλαβον τήν ΰποχρέωσιν νά σπεύδουν είς βοήθειαν εκείνου τοΰ
βασιλέως κατά τοϋ οποίου θά έπανεστάτει ό λαός του, ζητών ελευθερίαν, δι
καιοσύνην, ισότητα κατά τάς άρχάς καί τά δόγματα τής Γαλλ. έπαναστάσεως.
Ή 'Ιερά Συμμαχία ήτο ανίερος καί άπαισία, διότι προορισμόν
είχε νά καταπνίγη είς τό αίμα έν τή γενέσει της πάσαν έκδήλωσιν έλευθέρας πνοής τών Ευρωπ. λαών, άλλ’ οί λαοί τής Ευρώπης δεν έπαυσαν διαμαρτυρόμενοι ένόπλως, ως απέδειξαν τά έπαναστατικά κινήματα έν 'Ισπανίςι, Πορτογαλλίρ καί τών Καρβονάρων έν ’Ιταλία- Έ ν μέσω τοιαυτης ζο*
Φεράς ατμόσφαιρας, που έπίεζε τά στήθη τών Ευρωπ. λαών, άνεφάνη καί
ή Ελληνική Ε ταιρεία τών Φιλικών με σκοπόν τήν έξέγερσιν ολοκλήρου τοϋ
Έλλην. κόσμου, πού ήτο υποδουλωμένος είς τήν Ό θω μ . Αυτοκρατορίαν,
προς άπελευθέρωσιν δλων τών Έλλην. χωρών καί έκδίωξιν τών Τούρκων.
Τό 1814 τρεις "Ελληνες έμπορευόμενοι είς τήν ’Οδησσόν, ό Σκουοράς εξ
’Άρτης, ό Τσακάλωφ έξ Ίωαννίνων καί ό Ξάνθος έκ Πάτμου, άνδρες τί
μιοι καί ακραιφνείς πατριώται, άπεφάσισαν νά συμπήξουν μυστικήν 'Ε ται
ρείαν καί νά συντονίσουν τάς δυνάμεις τοϋ Έλληνισμοϋ υπό ένιαίαν διοίκησιν, άποβλέπουσαν είς ένα σκοπόν, άπελευθερώσεως τοϋ Έλλην. ’Έθνους
από τοϋ Τουρκ. ζυγοϋ. 'Έπρεπε λοιπόν, πάντες, Κλέφται καί Άρματωλοί,
τά μάχιμα ταϋτα στοιχεία τοϋ ’Έθνους, τά πληρώματα τοϋ ακμαίου έμπορικοϋ στόλου τών νήσων καί παραλιακών πόλεων, Κλήρος ανώτερος καί κα
τώτερος, καθηγηταί, διδάσκαλοι, φοιτηταί, προύχοντες καί προϊστάμενοι,
νά μυηθώσιν είς τούς σκοπούς τής μυστικής Φιλικής Εταιρείας, διά νά κα
τηχήσουν τον γεωργικόν, ποιμενικόν κόσμον τής υπαίθρου καί τον αστικόν
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των εμπόρων, βιοτεχνών, οικοδόμων κλπ., ώστε τό έθνος νά ειρεθή έτοι
μον νά έξεγερθή, μόλις δοθή τό σύνθημα μέ δ,τι δήποτε πολεμικά μέσα,
θά ήδυνατο νά έτοιμάση. Πράκτορες μυστικοί τής Εταιρείας περιήρχοντο
τάς Έλλην. χώρας υπό διαφόρους ιδιότητας και κατώρθωσαν εντός ολίγων
ετών νά κατηχήσωσιν δλα τά σημαίνοντα πρόσωπα πόλεων, κωμοπόλεων
καί χωρίων. Εις την Κων]πολιν, Άδριανουπολιν καί πόλεις τής Θράκης
ιδρΰθησαν μυστικά κέντρα ενεργουντα προπαγάνδαν. Δεν παρελείπετο δε νά
δηλώνηται εις τον καραδοκοϋντα Έλλην. κόσμον, δτι άμα ως γίνη τό κί
νημα θά σπευση νά τό βοηθήση μία μεγάλη δΰναμις Χριστιανική μέ τον
στρατόν της. Καί πάντες, ως ήτο επόμενον, έφαντάζοντο δτι θά είναι ή
'Αγία Ρωσσία, ήτις πάντοτε επενέβαινεν υπέρ των ’Ορθοδόξων Χριστιανών
τής Τουρκίας καί διότι εις την πολιτικήν, στρατιωτικήν, ναυτικήν καί άλλας υπηρεσίας του Ρωσ. κράτους ευρίσκοντο πολλοί "Ελληνες, κατέχοντες
σπουδαίας θέσεις. Ό εκ Κέρκυρας ’Ιωάννης Καποδίστριας, ήτο τότε υπουρ
γός τών ’Εξωτερικών καί Άρχικαγκελλάριος παρά τφ Τσάρφ ’Αλεξάνδρα),
θαυμαζόμενος υπό τών Ευρωπαίων διά την διπλωματικήν του δεινότητα
κατά τά διαβοΰλια τών ηγεμόνων τής Ευρώπης την Ναπολεόντειον εποχήν.
Ό πρίγκηψ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, γόνος τών ηγεμόνων τής Βλαχίας,
ήτο υπασπιστής τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου, άπολέσας τον δεξιόν του βραχίονα εις τήν μάχην τής Λειψίας κατά τοΰ Ναπολέοντος, ως καί πολλοί άλ
λοι. Άποθανόντος δέ τοΰ Σκουφά, συμπεριελήφθησαν εις τό μυστικόν συμβοΰλιον καί άλλοι έξ άνδρες: ό ’Άνθιμος Γαζής διδάσκαλος τοΰ γένους, δ
Παναγιώτης ’Αναγνωστόπουλος, δ Παναγιώτης Σέκερης, δ Νικόλαος Π α
ναγιώτης Πατσικάδης, δ ’Αντώνιος Κομιζόπουλος Φιλιππουπολίτης καί δ
Νικόλαος Γαλάτης, ’Ιθακήσιος. Δέν ειχον δμως παραλάβει κανένα άνδρα
επιφανή ως μέτοχον τής ΰπερτάτης ενεργείας των, δστις θά άνελάμβανε τήν
άνωτάτην αρχηγίαν. Διά τοΰτο, άρχομένου τοΰ 1820, εστάλη δ Ξάνθος εΐς
Πετρουπολιν, έπεσκέψθη τον Καποδίστριαν καί προέτεινεν εις αυτόν νά
άναλάβη τήν αρχηγίαν. Είναι γνωστόν δτι προ τοΰ Ξάνθου, είχον έπισκεφθή τον Καποδίστριαν δυο έγκριτοι δμογενείς, δ Βαρδαλοΰχος καί δ Νέγρης καί έζήτησαν νά τους εϊπη τήν γνώμην του περί τοΰ κινήματος καί
τάς διαθέσεις τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου. 'Ο Καποδίστριας άπέκρουσε πάσαν
συμμετοχήν καί τους έξώρκισε νά άποτρέψωσι τό Έλλην. ’Έθνος από τοιαΰτας σκέψεις, διότι δ μέν Τσάρος ήτο δεσμευμένος υπό τήν Τεράν Συμμαχίαν, τής δποίας σκοπός ήτο ή έν ειρήνη διαβίωσις τών λαών καί επομέ
νως πάσα εξέγερσις λαοΰ κατά τοΰ κυριάρχου δχι μόνον άποδοκιμάζεται,
αλλά καί καταπνίγεται εν τή γενέσει της, ό δέ Αΰτοκράτωρ οΰτε γνώσιν
έχει τής ύποθέσεως αυτής, οΰτε θά θελήση νά άκοΰση τι περί τοιοΰτου σχε
δίου. Ό ίδιος επειδή δέν εγκρίνει τήν τοιαΰτην κίνησιν γενομένην εις ακα
τάλληλον καιρόν, δέν εννοεί νά άναλάβη τήν τοιατίτην ευθύνην, άλλ’ εν τφ
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μεταξύ πληροφορηθείς δτι δ σκοπός τού μέλλοντος κινήματος εΐχεν £γκολπωθή από ολας τάς τάξεις τού Έλλην. λαού, διαφοροτρόπως ώμίλησε προς
τον Ξάνθον, Ά πεποιήθη μέν νά άναλάβη τήν αρχηγίαν, προσέθηκεν δμως :
«Έ άν εγώ δεν μπορώ τιάρα, εκείνοι, πού διευθύνουν τήν Εταιρείαν, μπο
ρούν νά μεταχειρισθώσιν άλλα μέσα καί άλλα πρόσωπα, και εύχομαι νά
τούς βοηθήση δ Θεός νά επιτύχουν». Ό Ξάνθος τότε άπετάθη προς τον
’Αλέξανδρον Ύτ[>ηλάντην κα'ι προέτεινεν εις αυτόν νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τού κινήματος, τό δποΐον έχρειάζετο στρατιωτικόν άνδρα, ως ήτο αυ
τός. 'Ο Ύψηλάντης, πριν άποφασίση, ήθέλησε νά συνεννοηθή μέ τόν Καποδίστριαν, ούτος δε δχι μόνον δεν τόν ήμπόδισεν, αλλά μάλλον τόν ένεθάρρυνε. Τότε δ στρατηγός 'Υψηλάντης ήρώτησεν: « Ή Ροοσσία θά εναντιωθή ή θά βοηθήση, άν οχι μέ τόν στρατόν της, τουλάχιστον μέ υλικά
μέσα;»· Ό δέ Καποδίστριας άπήντησεν : «’Αρκεί νά έμφανισθούν εις τήν
Ελλάδα χιλιάδες τινές επαναστατών καί ή Ρωσσία θά συνδράμη έκ τών
ενόντων». Έ κ τής δλης δέ συζητήσεως μέ τόν Καποδίστριαν έπείσθη δ Ύ 
ψηλάντης δτι δ Τσάρος έπισήμαψ μεν δέν ένέχρινε το κίνημα, ένεκα τής Τέ
ρας συμμαχίας, τής οποίας μετεΐχεν, άφ’ ετέρου δμως, όταν θά ήρχιζεν ή
επανάστασις, θά εύρίσκετο υποχρεωμένος νά βοηθήση τούς ’Ορθοδόξους
Χριστιανούς, διότι από τού Μεγ. Πέτρου κα'ι εξής δλοι οί Τσάροι διεξεδίκουν δικαιώματα προστασίας επί τών Χριστιανών τής Ό θω μ. Αυτοκρατο
ρίας, επί τών όποιων έβασίζετο ή επεκτατική πολιτική των προς κάθοδον
εις τήν Μεσόγειον. Διά τούτο άπεφάσισεν όριστικώς νά δεχθή τήν εντολήν
και περί τά τέλη ’Απριλίου 1820 άνηγορεύθη Γεν. Επίτροπος. 'Η Φιλική
Ε ταιρεία, άναθέσασα τήν ’Αρχήν εις τόν Ύψηλάντην, τοιαύτην κατέχοντα
θέσιν εν τή αυλή τού Τσάρου, εξεπλήρωσε τόν προορισμόν της, αφού εΐχεν
έλκύσει εις τάς ιδέας της όλους τούς εξέχοντας ομογενείς από τών Ρωσ. χω
ρών μέχρι τής Άδριατικής, Ταινάρου, Κρήτης καί Κύπρου. Τότε ηγεμόνες
τών παραδουναβείων ηγεμονιών, άρχοντες τών Μανιατών, αρχηγοί τών Κλε
φτών καί Άρματωλών, ανώτατοι Εκκλησιαστικοί άρχοντες καί αυτός ό
Πατριάρχης Γρηγόριος δ Ε ', προύχοντες Έλλην- Κοινοτήτων, πάντες έπε
κρότησαν τόν διορισμόν τού Ύψηλάντου.
ΚΕΦ. 73.— ΕΝ ΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ Ε ΙΣ ΒΛΑΧΟΜΟΑΔΑΒΙΑΝ.
‘Ο 'Υψηλάντης άναλαβών τήν ύπερτάτην εξουσίαν, διέβη τόν Προύθον
έκ Ρωσσίας, 22 Φεβρουάριου 1821 καί εΐσήλθεν εις Ίάσσιον μέ τούς άδελ'φούς του Νικόλαον καί Γεώργιον, όπόθεν εξαπέλυσε προκήρυξιν προς τό
Έλλην. ’Έθνος μέ φράσεις, μεταξύ τών όποιων καί τήν εξής : «Κινηθήτε,
ώ φίλοι, καί έν τφ άμα μία μεγάλη δύναμις θέλει παρουσιασθή προστάτις
τών δικαίων μας». Ή φράσις αύτη άνεπτέρωσε τό φρόνημα τών Ελλήνων
καί ηύξησε τάς ελπίδας δτι ή επανάστασις δέν θά μείνη αβοήθητος εκ μέρους

ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. γ ι α ν ν α κ α κ Η

135

τής Ρωσσίας. ’Αλλά πόσον άπείχεν ή πραγματικότης από τά πομπώδη λόγια,
έφάνη εκ τής περαιτέρω διεξαγωγής τοϋ άγώνος. Και είναι μέν αληθές ότι
ό Ελληνισμός προσέφερεν δ,τι τφ έπεβλήθη εις θυσίας, άλλ’ ό Ύψηλάντης
έφάνη κατώτερος τοΰ μεγέθους τής ευθύνης, την οποίαν επωμίσθη. Ά νέλαβεν ένα αγώνα υπέρ τοϋ Ελληνισμού εις ξένην χώραν, δπου εΐχον μέν
οι 'Έλληνες την διεΰθυνσιν των κοινών, άλλ’ ό εγχώριος πληθυσμός τών
Βλάχων καί Μολδαβών έφάνη δλως αδιάφορος προς τον αγώνα, διότι ούδεμία προπαρασκευή είχε γίνει διά νά συρθή καί ό λαός ούτος εις αποστασίαν
κατά τής Τουρκ. κυριαρχίας. ’Άλλως τε έθεώρουν κυριάρχους τους 'Έλληνας
τών ηγεμονιών, διότι οΐ Τούρκοι φρούρια μόνον κατεΐχον καί ή Τουρκική
κυριαρχία δέν ήτο αισθητή εις τον πληθυσμόν, διότι έκυβέρνων οί Φαναριώται μέ άλλους 'Έλληνας εις τήν διοίκησιν. Δυο δέ Ρωμανοι αρχηγοί
ολίγων επαναστατών Βλάχων ό Βλαδιμηρέσκου καί Σάββας, κατ’ άρχάς μέν
έφάνησαν δτι προσχωρούν εις τό Έλλην. κίνημα, αλλά έπειτα έσυνθηκολόγησαν πρύς τούς Τούρκους καί άντέπραξαν πρύς τον Ύψηλάντην. Καί ό
μέν Βλαδιμηρέσκου συλληφθείς υπό τοΰ Γεωργάκη Όλυμπίου, τοΰ ήρωϊκωτέρου 'Έλληνος άξιωματικοΰ, έθανατώθη, ό δέ Σάββας καίτοι προσεχώρήσε προς τούς Τούρκους, έθανατώθη ύπ’ αυτών. Μετά πολλάς συγκρούσεις
προς τούς τρεις πασάδες τής Βραΐλας, Σιλιστρίας καί Βιδινίου, οί οποίοι
διετάχθησαν υπό τής Πύλης νά κατευνάσουν τήν έπανάστασιν, ή έν Δραγατσανίφ μάχη, καθ’ ήν έπεσαν πιστοί εις τον δρκυν των 400 'Ιερολοχΐται
εκ τών 500, άπέδειξεν δτι δέν θά έβράδυνε τό τέλος τής έξεγέρσεως, διότι
ό μέν 'Υψηλάντης μή έχων τόλμην νά έπιμείνη εις τήν διεξαγωγήν τοΰ άγώ·
γος, κατέφυγεν εις τό Αυστριακόν έδαφος, δπου συνελήφθη καί έρρίφθη
εις τήν φυλακήν τοΰ Μουγκάτζ κατά διαταγήν τοΰ Μέττερνιχ, έχθροΰ πό
σης έξεγέρσεως, τρεις δέ γενναίοι αρχηγοί Έλληνες, Ρεωργάκης ό ’Ολύ
μπιος, ’Αθανάσιος ό Καρπενησιώτης καί ό Φαρμάκης έξηκολούθησαν μέ
ολίγους οπαδούς νά μάχονται κατά χιλιάδων Τούρκων, προξενήσαντες φ θ ο 
ράν εις τούς έχθρούς, αλλά προδοθέντες υπό τών Ρουμάνοον, έκυκλώθησαν
εις τό Μοναστήριον Σέκκου παρά τον ΙΙροΰθον. Ό ’Ολύμπιος, καταλαβών
τό υπό τό κωδωνοστάσιον τμήμα τοΰ μοναστηριού, ως είδε πλήθος Τούρκα)ν νά εϊσελαύνη, ήναψε τήν πυριτιδαποθήκην καί έθαψεν υπό τά ερείπια
καί εαυτόν καί τούς συμπολεμιστάς του μαζί μέ πλήθος Τούρκων. Ό Φαρ
μάκης ήλθεν εις συμφωνίαν προς τούς Τούρκους υπό τήν έγγύησιν τοΰ
Προξένου τής Αυστρίας νά έγκαταλείψη τήν θέσιν καί νά φύγη δπου ήθελεν εις τήν Ρωσσίαν ή Αυστρίαν, άλλ’ άμα τή έξόδφ του προσεβλήθη υπό
πολλαπλασίεον έχθρών καί οί μέν οπαδοί του έφονεύθησαν δλοι, αυτός δέ,
συλληφθείς άπήχθη εις Κο:>ν]πολι.ν καί έξεδάρη ζών, τό δέ σώμα του έρρί
φθη εις τάς οδούς τοΰ Γαλατά πρύς εκφοβισμόν. Ό δ’ Αθανάσιος Καρπε
νησιώτης, δστις είχε καταλάβει υψηλόν λόφον τοΰ χωρίου Σκουλενίου παρά
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τον Προύθον μέ 400 "Ελληνας, έκυκλώθη υπό 6.000 Τούρκων. Εις την
απέναντι όχθην επί Ρωσ. εδάφους ΐσταντο τά Ρωσσικά στρατεύματα, θεώμενα την άνισον πάλην και θαυμάζοντα τον ηρωισμόν των 400 Ελλήνων,
οι οποίοι επί 8 ώρας έμάχοντο, άλλ’ έπεσαν και 300 περίπου "Ελληνες, με
ταξύ των οποίων καί, δ ήρωϊκώτατος αρχηγός των, ένφ 100 περίπου κατώρθωσαν να διαβώσι τον Προύθον καί νά σωθώσιν εν Βεσσαραβία. Ή Ρωσσία παρηκολούθει τούς άγωνιζομένους καί εθαύμαζε την ανδρείαν αυτών
χωρίς νά έπεμβαίνη ίνα μή δυσαρεστήση τον Μέττερνιχ. Τοιουτοτρόπως
εντός 6 περίπου μηνών έσβησεν ή επανάστασις εις τάς παραδουναβείους χά)ρας μέ πολλάς τού Ελληνισμού θυσίας. Τύ μόνον δέ προκύτ^αν καλόν υπήρξε
τό δτι ή Πύλη, ύποπτεΰσασα δτι ή Ρωσσία θά έπέμβη ενόπλως ύπέρ τών
Ελλήνων, ήναγκάσθη νά άπασχολήση εκεί δυνάμεις. Τότε διεμαρτυρήθη ή
Ρωσ. κυβέρνησις εν Κων]πόλει διά τού πρεσβευτού αυτής Στρογόνωφ διά
τά βίαια μέτρα, μέ τά οποία ή Τουρκία έπεχείρησε νά περιστείλη την επα*
νάστασιν είς τάς ηγεμονίας καί συνεβοΰλευσεν αυτήν νά φανή μετριοπαθής,
ινα μη άναγκασθή καί έπέμβη διά νά υποστήριξή λαόν άίίώον καί καταπιε·
ζόμενον, τού οποίου ή προστασία άνετέθη είς αυτήν διά διεθνών συμβά
σεων. ’Αλλά μειί^λίγον τά πράγματα έπεδεινώθησαν, διότι ή επανάστασις
τού Έλλην. ’Έθνους εξερράγη είς τήν Πελοπόννησον υπό τήν ηγεσίαν τών
Μαυρομιχαλαίων, Κολοκοτρωναίων καί άλλων, έξαπλωθεΐσα είς τήν Στερεάν Ελλάδα, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, ’Ή πειρον καί τάς νήσους. "Απαντα
τά έπακολουθήσαντα γεγονότα τής έξεγέρσεως μέ σύνθημα «Ελευθερία ή
θάνατος», αφορούν τήν γενικήν Έλλην. 'Ιστορίαν καί δεν τά άναφέρομεν
αφού πρόκειται περί 'Ιστορίας τής Θράκης. Κατά τήν γενικήν ταύτην έξέγερσιν τού Ελληνισμού, οί εν Θράκη μετέσχον τού άγώνος πιεζόμενοι καί
θυσιαζόμενοι ένεργώς εκτός, εννοείται, μεμονωμένων ατόμων Θρακών έκ
Κων]πόλεως, Άδριανουπόλεως καί ιδίως τών παραλίων, πού κατήλθον είς
τήν μαχομένην Ελλάδα καί έπολέμησαν άλλοι έν τή ξηρά καί είς τά ναυτικά, δσοι δ’ εκ τούτων ειχον διασωθή, δέν έτόλμησαν νά επιστρέφουν εις
τήν πάτριον χώραν.
ΚΕΦ. 74.—ΤΑ ΤΡΑ ΓΙΚ Α ΓΕΓΟ Ν Ο ΤΑ ΕΝ ΚΩΝ]ΠΟΑΕΙ ΚΑΙ Λ Ο ΙΠ Η
ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821 ΜΕ ΤΗ Ν ΕΚΡΓΙΞΙΝ ΤΗ Σ
ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΕΩ Σ Ε ΙΣ ΤΗ Ν ΝΟΤΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ.
'Η Ύτρηλή Πύλη έπληροφορήθη κατά τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως, δτι έξηγέρθησαν είς Πελοπόννησον οί "Ελληνες καί δτι ή έξέγερσις
λαμβάνει τοιαύτας διαστάσεις, αίτινες απειλούν έκ θεμελίων τήν Όσμανικήν
κυριαρχίαν μέ τό σύνθημα: «Ελευθερία ή θάνατος». Ό Σουλτάνος Μαχμούτ ό Β' δέν ήτο εξ έκείνων οί οποίοι ενδίδουν εύ'κολα απέναντι τών κιν
δύνων, ήτο ίσχυρογνώμων καί αποφασιστικός. Μελετήσας τήν κατάστασιν,
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εσχημάτισεν άντίληψιν περί του σκοποί) τής εξεγέρσεως. «Τι ζητούν οί "Ελ
ληνες, το αχάριστου τούτο έθνος, το όποιον τόσας ευεργεσίας άπήλαυσεν
επί 4 αιώνας υπό τό σκήπτρον τοϋ Μεγ. Πορθητοϋ καί των λοιπών Σουλ
τάνων ; Δεν ήρκέσ0η εις τό ότι εφείσθημεν τής ζωής του, ενώ έ'χομεν την
δυναμιν νά τό έξαλείψωμεν από προσώπου τής γής ; Δεν ήρκέσθη εις τό δτι
παρεχωρήσαμεν δυο πλούσιας χώρας, τάς οποίας διοικούν οί Φαναριώται
καί τάς οποίας εκμεταλλεύονται δλοι οί δμοιοί των ; Λεν ήρκέσθη εις τό
δτι, ενώ πολλάκις έ'γινεν ό'ργανον ξένων καί μάς παρέσχε δυσκολίας δΓ επα
ναστάσεων, ημείς ψιλανθρσόπως φερόμενοι, έσυγχωρήσαμεν τάς παρεκτροπάς του καί άφήκαμεν αυτό τό έθνος νά ζή, νά έμπορεύηται καί νά πλουτίζη εντός τού Υψηλού μας κράτους; Δεν αρκεί δτι άνεχόμεθα τά ληστοπειρατικά πλοία νά προσεγγίζουν τούς λιμένας τής Όσμαν. Αυτοκρατορίας
νά θησαυρίζουν εις βάρος τών Μουσουλμάνων καί τώρα ζητούν νά καύσουν
την αρμάδα τοΰ Καπετάν Πασά καί νά βυθίσουν είς τό πένθος μυριάδας
Μουσουλμάνων ; Καί αυτός ό μαυροκέφαλος μπάς παπάς, ο καθήμενος εις
την τρώγλην τοΰ Φαναριού μέ τούς όμοιους του, δεν άρκεΐται εις τόσα προ
νόμια πού τοΰ έχάρισεν ό Πορθητής καί τά άνεγνιόρισαν δλοι οί Σουλτάνοι
μέχρι σήμερον; Δεν άρκεΐται εις τά διοικητικά, δικαστικά, οικονο
μικά καί φορολογικά δικαιώματα, τά οποία τώ έχαρίσαμεν καί τώρα συ
νωμοτεί κατά τοΰ κράτους ; Καί τί ζητοΰν αυτός καί οί δμοιοί του ληστοπειραταί; Ζητοΰν νά καταργήσουν τον θρόνον τοΰ Σουλτάνου καί Χαλίφου,
εκατομμυρίων Μουσουλμάνιον από τής Ισπανίας μέχρις ’Ινδιών, τοΰ Καζάν
τής Σιβηρίας καί τής Κίνας ή μήπως ζητοΰν την κατάργησιν τής Ό θω μ.
εξουσίας τών απέραντων χωρών της καί την σφαγήν τών Τούρκων ή έκδίωξιν αυτών είς τά βάθη τής ’Ασίας ; Ζητοΰν τήν ποδοπάτησιν τής Η μ ισ ε 
λήνου καί τήν άνύψωσιν τοΰ Δικεφάλου Ά ετοΰ μέ τον Σταυρόν επί τών
επάλξεων τής Σταμπούλ καί τοΰ "Αγια Σόφια Τζαμισί, ή ζητοΰν τό κρήμνισμα τών μιναρέδα)ν, δπου οί ιεροί μουεζίν ευχαριστούν τον ’Αλλάχ έξάκις τής ημέρας καί καλούν τούς πιστούς είς προσευχήν;» Μέ τοιαύτας σκέ
ψεις πρωίαν τινά τοΰ ’Απριλίου 1821 ό Σουλτάνος Μαχμούτ, αισθάνεται
τό αιμα του νά άναβαίνη εις τήν κεφαλήν καί τά χείλη του νά προφέρουν
κατάρας κατά τοΰ άχαρίστου γένους τών Ρούμ. Ή άγανάκτησις κορυφοΰται, ενώ κτυπά τάς χείρας του έξ οργής καί μέ μεγάλην φωνήν εκστομίζει
τήν διαταγήν : «Σφαγή είς τό μισητόν γένος τών Ρούμ ! Νά πέσουν αί κεφαλαί τοΰ ταραχοποιού Γένους!» Ή τρομερά διαταγή υίοθετήθη άπό τάς
στρατιωτικός καί διοικητικός άρχάς καί άπό τον φανατικόν δχλον. Πλήθος
δέ Γενητσάρων, παρορμώμενον υπό τών Ουλεμάδων είσώρμησεν είς τό Πατριαρχεΐον, συνέλαβε τον Πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε ' καί διά λακτισμά
των τον έκρέμασεν επί τής θύρας τοΰ Πατριαρχείου, αφού άνεγνωρίσθη ή
διαταγή τοΰ Σουλτάνου, διά τής οποίας καθηρεΐτο τοΰ Πατριαρχικού άξιώ-
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ματος. 'Ομοίως συνελήφθησαν καί άπηγχονίσθησαν και κληρικοί έν*Φαναρίφ καί τη λοιπή Κων]πόλει. Ό Τραπεζίτης Δημήτριος ΓΙαπαρρηγόπουλος,
ον οί Πελοποννήσιοι ώνόμαζον κόναολαν των Μωραϊτών, έσύρθη εις τούς
δρόμους καί άπηγχονίσθη. Έξέχοντες Φαναριώται, όσοι δεν έπρόλαβον νά
φύγουν, άλλοι μέν έφονεύθησαν, άλλοι έξωρίσθησαν εις Μ. ’Ασίαν, όπου
έθανατώθησαν υπό διαφόρους προφάσεις. 'Ο αχαλίνωτος όχλος τη ανοχή
τής αρχής επλήρωσε σφαγών καί παντοίων κακώσεων τάς Έλλην. συνοικίας
καί ό φόνος έγενικεύθη αδιακρίτως. Δεν ήρκέσθησαν δε μόνον εν Κων]πόλει·
Πλήθη Γενητσάρων, Ουλεμάδων καί συρφετός έξήλθον τής πόλεως, έσκορπίσθησαν προς όλα τά σημεία καί επί πολλάς εβδομάδας έφόνευον καί προέβαινον εις άκατονομάστους πράξεις. Τά ϊδια διεπράχθησαν καί εις Άδριανούπολιν, όπου ό πρώην Πατριάρχης Κύριλλος εφησυχάζουν, άπηγχονίσθη
μετά πολλών άλλων. Ή Σμύρνη, αί Κυδωνίαι (’Αϊβαλή), ή Κώς, ή Ρόδος,
ή Κύπρος, ή Κρήτη, ή Λάρισα, ή Θεσ]νίκη μέ πολλάς θυσίας έπλήρωσαν
την εξέγερσιν τής ΙΊελοποννήσου, Στερεάς καί τών νήσων- Μέ τον Τουρκ.
όχλον συνέπραξεν έν Κων]πόλει καί ό χυδαίος Εβραϊκός κόσμος, όστις εις
κάθε περίπτωσιν έδειχνε τό μίσος του κατά τών Χριστιανών καί Ιδίως κατά
τού Έλλην. στοιχείου. Τό πτώμα τού Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε ' μετά
τον απαγχονισμόν τό παρέλαβον οι Ε βραίοι καί αφού τό περιέφερον εις τάς
οδούς τής Πόλεως, καθυβρίζοντες αυτό, τό έρριψαν εις τον Κεράτιον κόλ
πον. ’Αλλά ή θάλασσα τό άνυψωσεν εις την επιφάνειαν πλησίον Ρωσσικού
πλοίου ήγκυροβολημένου, όπόθεν άνεγνωρίσθη, παρελήφθη καί μετεκομίσθη
εις την ’Οδησσόν, όπου ενεταφιάσθη μέ τιμάς. Έ ν Θεσ]νίκη, ως μάς διηγήθη δ εκ Βέροιας καθηγητής τής Φιλολογίας καί 'Ιστορίας X " Ίωαννίδης εις τό εκεί Διδασκαλεΐον, τούς καταδικαζόμενους εις θάνατον 'Έλληνας
κληρικούς καί λαϊκούς παρελάμβανον οί Ε βραίοι τής Θεσ]νίκης καί τούς
έστηνον επί πασσάλων έν μέσο; ύβρεων. Ε π ειδή δέ επί τών πασσάλων έφλέγοντο υπό δίψης, οί μέν Ε βραίοι τούς ένέπαιζον, δερβίσσαι όμως τινές
τούς εύσπλαγχνίζοντο, έλάμβανον ύδωρ μέσα εις τούς σκούφους των καί τό
προσέφερον εις αυτούς.
ΚΕΦ. 75.—ΝΕΑΙ Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ ΤΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ ΚΑΙ Μ ΕΤΡΙΑΣΜ ΟΣ
Τ Η Σ Δ ΙΑ ΤΑ ΓΗ Σ ΤΟΥ.
'Έκαστος Μουσουλμάνος πρέπει νά κανονίζη τάς πράξεις του εις τον
κοινωνικόν, διοικητικόν καί οικογενειακόν βίον του σύμφοονα μέ τάς ρήτρας
τού κορανίου. Εις αυτήν τήν περίστασιν, αφού επί εβδομάδας έξηκολούθησαν αί σφαγαί, δ Σουλτάνος Μαχμούτ δ FT έσκέφθη ώς γνήσιος Μουσουλ
μάνος : Ή διαταγή «νά πέσωσιν αί κεφαλαί τού Ρούμ Μιλλετί», ήτο άρά
γε σύμφωνος μέ ρήτραν τινά τού Κορανίου, ή μήπως ήμαρτεν έκδώσας τοιαύτην εντολήν. Έκάλεσε τον Σεϊχουλισλάμ Ντουρή Ζαδέ Χατζή Χαλήλ
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έφέντην και έζήτησε νά έκδώση φετφαν (ρήτραν) δικαιολογοΰντα τά άποτελέσματα τής διαταγής του. *Αλλ’ δ Σεϊχουλισλάμ ήρνήθη να έκδώση τοιοΰτον φετφαν, ειπών δτι, οΰδαμοΰ το Κοράνιον επιτρέπει νά θανατώνωνται
και οί αθώοι, άφοΰ δεν γίνεται διαδικασία προς άπόδειξιν τής άθωότητος
ή ενοχής έκαστου. «Και τί θά γίνη μέ τον Ίραδέν, τον όποιον έξέδωκα ;»
ήρώτησεν 6 Μαχμοΰτ. Ό Σεϊχουλισλάμ άπεκρίθη δτι, κεφαλαί του Ροΰμ
Μιλλετί είναι οί προϊστάμενοι αΰτοΰ, προύχοντες, προεστώτες και αρχηγοί
τής θρησκείας. Οοτω συνεβιβάσθη ή διαταγή μέ τήν ρήτραν του Κορανίου.
Έξεδόθη τότε νέος Ίραδές όπως παυσουν αί άδικοπραγίαι καί συλληφθώσι
μόνον οί πρόκριτοι έκάστης Έλλην- Κοινότητος καί των μικροτέρων ακόμη
χωρίων. Καί τότε εις μέν τάς μεγάλας Κοινότητας συνελαμβάνοντο οί πρού
χοντες καί οί ανώτεροι κληρικοί καί άπηγχονίζοντο, εις δε τά μικρά χωρία,
όπου υπήρχε μόνον ένας ίερευς, συνελαμβάνετο δ προΰχων, δπου δε ύπήρχον
δυο ιερείς, δ εις εξ αυτών καί ένας ή δυο πρόκριτοι. Πάντες μετεψέροντο
εις τό πλησιέστερον διοικητικόν κέντρον καί άπηγχονίζοντο. Κατ’ αυτόν τον
τρόπον, καθ’ άπασαν τήν Θράκην εκατοντάδες ιερέων καί προυχόντων έθανατώθησαν. "Οσον άφορα τήν έν ένεργεία έπανάστασιν των νοτίων Έλλην.
χωρών, ή Θράκη έμεινεν άμέτοχος κατά τά 7 έτη τής διάρκειας της μέχρι
τής άπελευθερώσεεος τής νοτίου Ελλάδος, διότι αυτή ώς αυλή τής πρωτεοΰσης διεσχίζετο υπό πολυπληθών ορδών τοΰ Τουρκ. στρατού καθ’ δλας τάς
διευθύνσεις, άφ’ έτέρου διενεργεΐτο συχνότατα άφοπλισμός εις δλην τήν
-ύπαιθρον· Προσέτι ή κατάταξις τοΰ Τουρκ. πληθυσμού ήτο τοιαΰτη, ώστε
νά έλέγχωνται ύπ’ αΰτοΰ οί δρόμοι άπό τους όποιους θά ήτο δυνατόν νά
συνεννοήται έκαστον Έλλην. χωρίον μέ τά άλλα. Οί "Έλληνες τών άμιγών
"Ελλην- χωρίων τών δυο πλευρών τοΰ ‘Ιεροΰ ’Όρους, τών Γανοχώρων καί
τής δυτικής πλευράς έχωρίζοντο μέ εΰρεΐαν ζώνην εκ Τουρκ· χωρίων εις βά
θος 50 χιλιομ. άπό τά "Ελληνικά χωρία τής πεδινής Θράκης. Έ ξ άλλου ή
Θράκη δέν έχει άπότομα βουνά τής νοιίου "Ελλάδος, τά όποια εΰνοοΰν τον
Κλέφτικον βίον, οΰτε χαράδρας, οΰτε σπήλαια, οΰτε άπροσίτους κορυφάς,
ούτε φρούρια επί δρέων, δπου νά καταφεύγουν οί έπαναστατοΰντες. Διά
τοΰτο μετά τήν θυσίαν τών προυχόντων καί κληρικών παρέμεινεν ήσυχος·
Άναφέρεται δτι δ έξ Αίνου ιδιοκτήτης πλοίου Βιίβίζης έλαβε μέρος μέ τό
πλοϊον καί μέ τήν σΰζυγόν του εις πολλάς κατά θάλασσαν συγκρούσεις προς
τον Τουρκ. στόλον, φονευθείς εντός τοΰ πλοίου του υπό Τουρκ. κανονιού έν
Χαλκίδι, τήν όποιαν έβομβάρδιζεν οΰτος άπό θαλάσσης. 'Η σΰζυγός του,
άφοΰ κατεβίβασε τον νεκρόν εις τό βάθος τοΰ πλοίου, έξηκολοΰθησεν αΰτη
βομβοβολοΰσα τό Τουρκικόν φροΰριον τής Χαλκίδος.
ΚΕΦ. 76.—Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ .
Κατά τήν έπί 4 αιώνας διαρκέσασαν δουλείαν άπό τής άλώσεως τής
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Κων]πόλεως μέχρι τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος 1828, τό Έλλην. Έ θ νο ς
τρεις φοράς διέφυγε τον τέλειον άφανισμόν του. Την σωτηρίαν του από την
γενικήν σφαγήν ή τον ολοκληρωτικόν έξισλαμισμόν τήν οφείλει εις Τούρκους
φιλάνθρωπους καί πιστούς τηρητάς τοϋ Κορανίου. Τήν πρώτην επί του
Σουλτάνου Σελήμ του Α' 1512—1520, έγγόνου τοϋ Πορθητοϋ, δστις εΐχεν
αποφασίσει τον έξισλαμισμόν ή τήν σφαγήν δλων των Χριστιανών τοϋ κρά
τους του. Ά λλ’ δ τότε Σεϊχουλισλάμ Τζεμαλή και δ Μέγας Βεζΰρης ΙΙηρι
Πασάς κατέπεισαν αυτόν νά μή έκδώση τοιοΰτον φετφάν, διότι ήτο αντίθε
τος προς τό Κοράνιον καί ασύμφορος ή έκμηδένισις των Χριστιανών· Τήν
δευτέραν φοράν τό 1774 μετά τήν άποχώρησιν τοϋ Όρλώφ εξ Ελλάδος,
δτε υπό μελών τοϋ Διβανίου προετάτ'ίη δ άφανισμός τοϋ Έλλην. ’Έθνους,
έ'νεκα τών συχνών έξεγέρσεαόν του, άλλ’ άντετάχθη τότε δ ναύαρχος Χασάν
Τζεζαερλή Πασάς. Τρίτην φοράν τό 1821, δτε δ Σουλτάνος Μαχμοϋτ δ Β'
μαθών τήν έπανάστασιν τής Πελοπόννησου, ενώ διήρκει ή τοϋ Ύψηλάντου
εις τήν Βλαχομολδαβίαν, έν μανιώδει οργή έδωκε διαταγήν νά πέσωσιν αί κεφαλαί τών Ροϋμ, αλλά μετά ημέρας άνεχαιτίσθη υπό τοϋ Σεϊχουλισλάμ Ντουρή Ζαδέ Χατζή Χαλήλ εφέντη. Καί ούτως έσώθη κατά μέγα
μέρος δ Χριστιανισμός εις τάς χώρας, δστις δεν ειχεν επαναστατήσει. Καί
δμως αυτός ό σωτήρ μυριάδων Ελλήνων ύπέπεσε μετά ταϋτα, διαρκοΰσης
τής έπαναστάσεως, υπό τήν δυσμένειαν τοϋ Σουλτάνου Μαχμοϋτ, δστις εκ
δικούμενος αυτόν, τον έξεδίωξε μετά τής οικογένειας του εις τό Φεζάν τής
’Αφρικής, δπου συνήθως έξωρίζοντο οι ανώτατοι λειτουργοί τοϋ Κράτους.
’Αλλά τό πλοΐον, που τύν μετέφεραν, συνελήφθη εις τό Αίγαϊον υπό Έλλην.
πλοίου τής Έπαναστάσεως καί διεπεράσθη εν στόματι μαχαίρας μετά τής
οικογένειας του.
Σεϊχουλισλαματον.

'Ο σοφός θεσμός τοϋ Σεϊχουλισλάμ, δν είχε θεσπίσει δ Πορθητής, άπεδείχθη πολλάκις σωτήριος διά τους υποδούλους λαούς, διότι δ Σεϊχουλισλάμ
εθεωρεΐτο δ ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός καί δ μόνος αλάνθαστος ερ
μηνευτής τοϋ Κορανίου. Διά τής ιδιότητάς του ταϋτης προελάμβανε τάς δια*
ταγάς τών Σουλτάνων, άρνοϋμενος νά έκδώση φετφάν εναντίον τοϋ πνεύμα
τος τοϋ Κορανίου. (Αι λέξεις σάχ, σάχης, σέχας, είναι δλαι ταυτόσημοι, καί
σημαίνουν, αρχών, αρχηγός μέ θρησκευτικήν ιδιότητα). Σεΐχαι ή Σέχαι
ονομάζονται καί οί ηγούμενοι τών Μουσουλμανικών μοναστηρίων (Τεκέδων)
τοϋ Ίκονίου καί τής Καλλιπόλεως, έχονχες υπό τήν θρησκευτικήν αυτών
εξουσίαν πλήθος δερβισσών, οϊτινες εις ώρισμένας έορτάς διεξάγουν μεγά
λος τελετάς μέ μουσικήν καί χορούς· Ό Τεκές τοϋ Ίκονίου εθεωρεΐτο ό
πρώτος έν Τουρκίρ, διότι τό Ίκόνιον υπήρξε πρωτεύουσα τοϋ Τουρκισμοϋ
από τοιις χρόνους τών Σελτζουκων. Διά τοϋτο εις κάθε άνάρρησιν νέου
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Σουλτάνου ήρχετο από τό Ίκόνιον είςΚων]πολιν 6 Σέχας του Ίκονίου (Έ φέντης άποκαλοΰμενος) διά νά περιζώση τδ ξίφος εις τον νέον Σουλτάνου,
εις ένδειξιν δτι άλλοτε ποτέ 6 πρώτος τών Όγοιίζων Τούρκων ό Όσμάν
έλαβε τον Σουλτανικόν τίτλον από τοΰ Σελτζοΰκου Σουλτάνου τοΰ Ίκονίου
Άλαεδδίν. Ό Τεκές τής Καλλιπόλεως ήτο ό δεύτερος μετά τον τοΰ Ίκ ο 
νίου, αλλά εθεωρεϊτο ό πρώτος τών έν Ευρώπη, διότι ή Καλλίπολις ΰπήρ*
ξεν ή πρώτη κτήσις τόόν ’Οθωμανών επί τής Ευρωπαϊκής ηπείρου (1)
ΚΕΦ. 77.— Η Α Π ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΩ ΣΙΣ Τ Η Σ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ή γενική εξέγερσις τοΰ Έλλην. Έ θνους, υπό τής Φιλικής Εταιρείας,
δεν ήτο δυνατόν νά άποφέρη έξ ολοκλήρου τό ποΌοΰμενον αποτέλεσμα, διότι
τό μέν κίνημα τοΰ 'Υψηλάντου εις τάς παραδουναβείους ηγεμονίας άπέτυ"
χεν, ένεκα άνεπαρκείας τοΰ άρχηγοΰ, αδιαφορίας τοΰ εγχωρίου πληθυσμοΰ και τής μ ή συμπράξεως τής Ρωσσίας προς ηθικήν και υλικήν ένίσχυσιν, ώς ήλπίζετο. Ταΰτα πάντα συνετέλεσαν, ώστε νά ΰποστοΰν αΐ Έλλην.
παροικίαι όδυνηράς θυσίας εις αίμα καί υλικά αγαθά. Ό έν Μ. ’Ασία Ε λ 
ληνισμός δεν ήτο δυνατόν νά επιχείρηση τι, διότι άπετέλει νησίδας εν μέσω
ώκεανοΰ Τουρκισμοΰ, πλήν παραλιακών τινών οικισμών, ώς αί Κυδωνιά1
καί ή Σμύρνη, αί όποΐαι καί έπαθον φρικτά. Έ ν Μακεδονίφ έξηγέρθη ή
Χαλκιδική Χερσόνησος υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Σερραίου μεγαλεμπόρου καί
τραπεζίτου Εμμανουήλ Παπά. 'Η εξέγερσις αΰτη θά έπετυγχανεν ίσως
κατά τήν γνώμην τοΰ Παπαρρηγοποΰλου (Τόμος Ε ' σελ. 758), εάν εξεγείροντο συγχρόνως καί οί ’Ολύμπιοι άρματωλοί. Ά λλ’ οΰτοι έμειναν άπρα
κτοι επί έτος ολόκληρον, εναντίον δέ τής Χαλκιδικής έπήλθε μέ μεγάλην δΰναμιν ό νέος διοικητής Θεσ]νίκης Άμπουλαμποΰτ Πασάς, όστις ήνάγκασε
τους έξεγερθέντας νά υποχωρήσουν εις τήν Χερσόνησον τής Παλλήνης (Κασ
σάνδρας), όπου άντέστησαν μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου τοΰ 1821. Ε κ εί πολ
λοί μέν έπεσαν, οί δέ λοιποί διελΰθησαν, ό δέ Άμπουλαμποΰτ κατέλαβε καί
τά μοναστήρια τοΰ Ά γ . ’Όρους, τά οποία έτιμωρήθησαν, διά τήν έπιδειχθεισαν συμμετοχήν εις τον αγώνα μέ πρόστιμον 2 */3 έκατομμ γροσίων,
μέ παράδοσιν ομήρων καί μέ διατροφήν 3.000 Τούρκων στρατιωτών, οϊτινες παρέμειναν μέχρι τέλους τοΰ Έλλην· άγώνος. Κατά τον Μάϊον τοΰ 1822
έξηγέρθησαν οί ’Ολύμπιοι καί ή Νάουσα μέ τήν περιοχήν της επί τοΰ Βερ
μίου ’Όρους, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Ζαφειράκη Ναουσαίου. Καί ή έξέγερ·
σις αΰτη άνευ συνδέσμου μέ τάς νοτίους χώρας, κατεπνίγη, ό Ζαφειρά(I) Ό Μαχμοΰτ διά νά ενίσχυση τά οικονομικά τοΰ κράτους, έκοψε νέον νό
μισμα, τά λεγάμενα Μπεσλίκια=Πεντάγροσα. Ή σαν λεπτά, πλατειά έκ χαλκού, έπηργυριομένα μέ άξίαν διπλάσιάν τής μεταλλικής των. Επίσης έ'κοψε καί φλωριά
έκ κα-θ-αροΰ χρυσοΰ, τά λεγάμενα Μαχμουντιέδες.
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κης έπεσε μαχόμενος και δσοι συνελήφθησαν, έθανατώθησαν· Έσφάγησαν
και δλα τά Έλλην. χωρία επί τοϋ Βερμίου, 6 δέ Άμπουλαμπούτ έγραψεν
εις τον Σουλτάνου δτι ή Έλλην. φωνή δεν ακούεται πλέον εις ταΰτα τά μέ
ρη, διότι δεν έμεινε ψυχή ζώσα. Έ ν Θεσσαλία με τήν ενέργειαν τοϋ ’Α νθί
μου Γαζή καί ύπδ τήν αρχηγίαν τοϋ Κυριάκου Βασδέκη έξηγέρθησαν οί
Θεσσαλομάγνητες, άλλ’ έπελθών έκ Λαρίσης δ Μαλέκ Πασάς τούς διέλυσεν.
Οϋτω πως ή εις τά μέρη ταϋια έξέγερσις κατεπνίγη εις το αίμα με
ζημίας λίαν ενωρίς. Έ ξ Η πείρου οί διασωζόμενοι Σουλιώται καί άλλοι υπό
τον Μάρκον Μπότσαρην κατήλθον εις τήν Αιτωλοακαρνανίαν καί έξηκολούθησαν μαχόμενοι καθ’ δλα τά έτη τής έπαναστάσεως. Ά λλ’ ενώ εις τάς προαναφερθείσας χώρας είχε παύση πάν επαναστατικόν κίνημα, διετηρήθη
ζωηρόν εις τάς προς νότον της ’Όθρυος χώρας καί διήρκεσεν επί 7 ολό
κληρα έτη μέχρι άπε?,ευθερώσεως τοϋ τμήματος τούτου. Καί έν μέν τή ξηρά
έχρειάσθησαν αγώνες σκληρότατοι, ήρωϊσμοί καί θυσίαι τού λαού πού εΐχεν όρκισθή ενώπιον Θεού καί ανθρώπων «’Ελευθερία ή θάνατος». Αί σφαγαί τών Κυδωνιών, τής Χίου, τών Ψαρών, ή έξοδος τοϋ Μεσολογγίου υπήρ
ξαν γεγονότα τραγικώτατα, αί ήρωϊκαί πράξεις τοϋ Διάκου, τοϋ Όδυσσέως
Άνδρούτσου, τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, τοϋ Παπαφλέσσα καί πολλών άλλων
υπήρξαν τολμήματα άφθάστου ηρωισμού. Άλλα καί ό πάσχων λαός έξεδικήθη διά τής άλάίσεως τών Καλαμών, τής Τριπολιτσάς καί άλλων φρου
ρίων, καί ούτως άπέδωκε τά ίσα προς τούς Τούρκους. Αί κατά θ ά 
λασσαν πυρπολήσεις τοϋ Τουρκ. στόλου υπό τοϋ Κανάρη καί αί συγκρούσεις
τού έπαναστατημένου Έλλην. ναυτικού τών Σπετσών, τής "Υδρας, τών Ψ α
ρών καί άλλων θαλασσομάχων διήγειρον τόν θαυμασμόν τοϋ ναυτικού κό
σμου τής Ευρώπης. Αϋτη ειχεν εννοήσει πλέον δτι τά έργα τών επαναστα
τών κατά τε ξηράν καί θάλασσαν ήσαν ένάμιλλα τών αρχαίων ένΜαραθώνι,
Θερμοπύλαις, Σαλαμΐνι καί Πλαταιαΐς, πολλοί δέ διανοούμενοι Ευρωπαίοι,
θαυμαστοί τών αρχαίων, δτι φέρουσιν δλα τά χαρακτηριστικά τών προ
γόνων των καί επομένως ήσαν άξιοι συνδρομής εις τόν υπέρ άπελευθερώσεως
αγώνα των. Τοιουτοτρόπως μέ τήν πρωτοβουλίαν αυτών ίδρύθησαν εις τάς
Δυτικάς χώρας φιλελληνικαί όργανάίσεις καί διά συνεισφοράς άπέστελλον
καί χρήματα καί πολεμικά υλικά. Πολλοί διανοούμενοι καί λάτρεις τοϋ αρ
χαίου Έλλην. πολιτισμού ήλθον εις τήν άγωνιζομένην Ελλάδα ώς έθελονταί, προσφέραντες τήν περιουσίαν των, τά φώτα των καί αυτήν ακόμη τήν
ζωήν των. Αί Κυβερνήσεις τής Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας ήναγκάσθη*
σαν νά άποστείλουν εις τά Έλλην. ϋδατα μοίρας τών στόλίον τα)ν, διά νά
έπιτηρώσι τάς κινήσεις τοϋ Τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλου τοϋ Ίμβραήμ πασά
καί τάς επιχειρήσεις τού κατά ξηράν στρατού του. Ε πειδή δέ ό Ίμβραήμ
περιεφρόνησεν έπανειλημμένως τάς υποδείξεις τα)ν καί ήρχισεν εξοντωτικόν
έργον κατά τής Πελοποννήσου καί επειδή ήρξατο χειρών αδίκων κατά τοϋ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑ.ΚΑΚΗ

143

’Αγγλικού στόλου, ό ναύαρχος Κόδριγκτων προσέβαλε τον Τουρκοαιγυπτιακόν στόλον εντός τοϋ λιμένος της Πόλου. Τοϋτον ήκολουθησαν και τα Γαλ
λικά και Ρωσσικά πλοία εις την έπίθεσιν. Κα'ι ουτω τη 8η ’Οκτωβρίου εν
τός ολίγων ωρών έκ των 120 εχθρικών πλοίων δεν άπέμειναν, είμή μόνον
20. Δέκα χιλιάδες Γαλλ. στρατός υπό τον Μαιζώνα άπεβιβάσθη εις Πελο
πόννησον και ήνάγκασε τον Ίμβραήμ νά αποχώρηση, άλλα ή ΙΙΰλη δεν εν
νοούσε νά ένδώση. Τότε ή Ρωσσία έκήρυξε τον πόλεμον κατά τής Τουρκίας»
ό στρατηγός Δίηβιτς διέβη τον Δουναβιν, έβάδισε προς τον Αίμον και διαβάς τούτον, κατέλαβε την Άδριανουπολιν μέ προφυλακάς προς την Κο)ν]πο·
λιν. Ή Πόλη, ήττηθείσα κατά κράτος υπό τών Ρώσσων, ήναγκάσθη διά
τής έν Άδριανουπόλει συνθήκης νά ύπογράτμη Πρωτόκολλον, διά του οποίου
ύπεχρεοΰτο νά άποσόρη από τά όρισθέντα μέρη τάς φρουράς της και τους
υπαλλήλους της (Ο· ’Από τάς ούτως άπελευθερωθείσας χώρας έσχηματίσθη
το 1828 το νέον Ελληνικόν Κράτος μέ όρια, άτινα προς βορράν έφθανον
μέχρι Δομοκοΰ μέ γραμμήν από τοϋ Άμβρακικοΰ κόλπου, μέχρι τοΰ ΓΙαγασητικοϋ. 'Όλαι δέ αί προς βορράν τής γραμμής ταότης Έλλην. χώραι, Θεσ
σαλία, ’Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, ή μεγολόνησος Κρήτη, Κόπρος, Ρό
δος μέ τά λοιπά Δωδεκάνησα, Χίος, ή Μυτιλήνη και αί Θρακικαι Λήμνος,
’Ίμβρος, Σαμοθράκη καί. Θάσος παρέμειναν πάλιν εις την Τουρκίαν, ουτω δέ
μέ δλας τάς έκατόμβας τοϋ Ελληνισμού, μόλις άπελευθερώθη έν πολλοστη
μόριου τών Έλλην. χωρών. 5Εθυσιάσθησαν κατά την έπανάστασιν 400.000
ψυχαί διά νά δώσουν την ελευθερίαν εις 600.000, τά δέ λοιπά εκατομμύρια
τοΰ Ελληνισμού έμειναν υπόδουλα (12).
ΚΕΦ. 78.—ΑΠΑΛΛΑΓΗ Τ ΙΙΣ Θ ΡΑ Κ Η Σ ΑΠΘ ΤΟΥΣ ΓΕΝ Η ΤΣΑ ΡΟ ΥΣ ΥΠΘ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΥ Β '
ΑΠΟ 1808— 1839.
Ένα) έμαίνετο ή έπανάστασις εις τάς νοτίους Έλλην. χώρας, κατά τά
πρώτα έτη άρκεταί έπιτυχίαι τών επαναστατών έν τή Πελοποννήσιρ και τη
προς βορράν τοΰ Ίσθμοΰ χώρα έγένοντο. Ό Μαχμοΰτ έβλεπεν ότι μέ τούς
Γενητσάρους δέν ήλπιζε νά άποσοβήση την έξέγερσιν και δτι ειχεν ανάγκην
στρατοΰ πειθαρχημένου και ίκανοΰ νά αναχαίτιση τούς πανταχόθεν κίνδυ
νους κατά τής Αυτοκρατορίας, ής τά θεμέλια έσείοντο, διότι επί τής βασι
λείας του καί Πασάδες τοΰ Κράτους έκινήθησαν προς ανεξαρτησίαν. 'Ως

(1) Βλ. 27ος Τόμος τών «Θρακικών», σελ. 137—212.
(2) Ή έξιστόρησις τής Τετοϋς έπαναστάσεως είναι μακροτάτη άνήκουσα εις
τήν νεωτέραν ιστορίαν καί αναφέρομεν ιά ανωτέρω συνδεόμενα μέ δσα Φά ακο
λουθήσουν.
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τοιοϋτοι δέ ήσαν ό Μεχμέτ Ά λή πασάς τής Αίγυπτου, ό Άλή πασάς των
Ίωαννίνων, ό ΓΙαζβάντογλου τοΰ Βιδδινίου καί ό τοϋ Χαλεπίου, εν δέ τή
Άραβίρ, οι Βαχαβΐται ’Άραβες έπανεστάτησαν και έγιναν κύριοι τής Μέκ
κας και Μεδινάς. Διά τοϋτο άπεφάσισε νά οργάνωση νέον στρατόν υπό Ε υ
ρωπαίους αξιωματικούς και δή Γάλλους, οΐτινες έθεωροϋντο ώς άριστοι,
διότι προήρχοντο έκ των Ναπολεόντειων στρατιωτικών σχολών. Εις τοϋτο
έλαβε παράδειγμα τον υποτελή εις αυτόν ήγεμόνα τής Αίγυπτου Μεχμέτ
Ά λή πασάν, δστις με Γάλλους αξιωματικούς είχε καταρτίσει στρατόν ισχυρότερον τοϋ μεγάλου κυρίου του Μαχμοϋτ τοϋ Β \ 'Ως γνιοστόν τά τάγμ,ατα
τών πεζών Γενητσάρων καί ιππέων Σπαχήδων ειχον ίδρυθή υπό τοϋ Ό ρχάν κατά συμβουλήν τοϋ Καρά Χαλήλ Τσεντερλή καί τοϋ Κιοσέ Μιχάλ περί
τό 1326 εν ΙΙροΰσση. Διήρκεσε δέ τό σύστημα τοϋτο επί 500 περίπου έτη
δτε διελΰθησαν τό 1826 καί άντικατεστάθησαν υπό νέου στρατοϋ κατά τό
τότε Εϋρωπ. σύστημα. Καί έν δσω μεν οΐ Γενήτσάροι έστρατολογοϋντο έκ
Χριστιανοπαίδων, τά τάγματά τα>ν ήσαν τά μάλλον άφωσιωμένα εις τον κατά
καιρούς Σουλτάνον. 'Ως μάχιμος δέ δυναμις ϋπερεΐχον δλων τών στρατών
τοϋ κόσμου καί διά τοιοϋτου στρατοϋ ή Τουρκία έπεξετάθη επί τών τριών
'Ηπείρων· 'Ό τε όμως ήρχισαν νά ύπεισέρχωνται καί εκ γενετής Μουσουλμανόπαιδες, ηϋξησαν μέν άριθμητικώς, έξέπεσαν δμως ποιοτικώς. Διότι κατ’
άπαίτησιν επετράπη καί εις τους Γενητσάρους δ έγγαμος βίος, ηϋξησεν ή
πλεονεξία των, λόγω τών οικογενειακών αναγκών καί άπέβησαν τύραννοι
ασύδοτοι δχι μόνον τοϋ λαοϋ τής Αυτοκρατορίας, άλλα καί αυτών τών κατά
καιρούς Σουλτάνων, πολλούς τών οποίων καθήρουν καί έφόνευον. Έβοηθοϋντο δέ εις τάς έκνόμους πράξεις των υπό τών Ουλεμάδων, (είδος μονα
χών, μελετητών τοϋ ιερού κορανίου, 'Τλμ=γνώσις, Ούλεμά=ό γιγνώσκιον,
ό γνωρίζων τάς παραγγελίας τοϋ Κορανίου). Διά τοϋτο Σουλτάνοι τινές
προοδευτικοί έπεχείρησαν να καταργήσουν τά άτακτα τάγματα τών Γενη
τσάρων, άλλ’ έπεσαν θύματα τής άγριότητος καί θηριωδίας αυτών. Κατά
τό 1620 ό Σουλτάνος Όσμάν ό Β' έπεχείρησε νά άντικαταστήση αυτούς δι’
Αιγυπτίων, αλλά καθηρέθη καί έφονεύθη. ’Έπειτα Μουράτ ό Λ' 1532 —40
έθανάτωσε χιλιάδας έξ αυτών διά καταχρήσεις οινοποσίας (την οποίαν απα
γορεύει τό Κοράνιον) ώς καί την χρήσιν οπίου (άτριόνι), άλλ’ έστασίασαν
καί τον έφόνευσαν. Ό μοίω ς καί τον διάδοχον αυτού Ίμβραήμ τον Α' 1640
— 48 στασιάσαντες άφοϋ καί τον μέγαν Βεζϋρην ειχον θανατώσει, τούτον κατ’
άρχάς έφυλάκισαν καί έπειτα διά φετφά έθανάττοσαν. "Οτε δέ επί Μουράτ
τού Δ' κατ’ άπαίτησιν τών έκ γενετής Μουσουλμάνων Γενητσάρων, κατηργήθη τό παιδομάζτομα (1638), τά Γενητσαρικά τάγματα άπετελοϋντο έκ κα
θαρών Μουσουλμάνων. Ό Σελήμ δ Γ ', ο άγαθός καί σοφός εκείνος Σουλ
τάνος (1.789—1807) προσεπάθησε νά φέρη Ευρωπαίους άξιωματικούς, διά
νά οργάνωση καί νέον στρατόν καί τούς Γενητσάρους νά άναδιοργανώση
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επί τό Εΰρωπαϊκώτερον, αλλά καθηρέθη και έθανατώθη υπό των στασιασάντων Γενητσάρων και Ουλεμάδων.
Παρατηρήσεις.—Διά νά λάβη γνώσιν ό αναγνώστης τής συμπερι
φοράς των Γενητσάρων προς τούς ύποδοΰλους των Τούρκων παραθέτω δσα
διηγήθη προς εμέ δ Τούρκος διδάσκαλος Ά σήμ έφέντης, ό όποιος παρέδιδε
Τουρκικά εις την Έλλην. σχολήν Καλλιπόλεως, ήν διηΰθυνα κατά το
1905 -1906. ^Εις τά πέριξ τοΰ "Ατ Μεϊτάν ('Ιπποδρόμιον των Βυζαντι
νών, υπήρχαν τά καταλύματα των Γενητσάρων τής Κων]πόλεως (Σταμποΰλ).
Έ κει ήδρευε και ό ανώτατος αρχών αυτών Γενητσάραγας. Ουτος επειδή
έπλησίαζε το Μπαϊοάμ έ'λαβεν ανάγκην 30 χιλιάδων γροσίων (300 λιρών).
ΈσκέψΟη νά συνάψη δάνειον. Εις τήν περιοχήν εκείνην υπήρχε σαράφης
'Εβραίος, Σολομών καλούμενος, τοκογλύφος. Τούτον καλει μέ ένα Γένητσάρον νά παρουσιασΟή ενώπιον του. 'Ο δυστυχής Σολομών, τρέμων,
διότι δεν εγνώριζε διά ποιον σκοπόν καλείται, έμφοβος προσήλιε καί
προσεκΰνησε ταπεινότατα αυτόν. Ρίψας δέ βλέμμα επί του τοίχου, είδε
κρεμάμενα φονικά όπλα πελέκεις, μαχαίρας, δίκοπα, λόγχας, μαστίγια κ.λ.π
'Ο αρχών έλαβεν ύφος ιλαρόν, τον έπέτρεψε νά καθήση επι πολυτελούς πο.
λυθρόνας και τώ ειπεν : «’Επειδή τό ταμεϊον μας έχει ανάγκην από 30 χιλιά
δας γρόσια, θά μάς δανείσης αυτό τό ποσόν μέ ομόλογον (Σενέτ) καί μέ
τόκον καί ίίστερα από τρεις μήνες θά έλθης νά πληρωθής». Ό Σολομών
έσκέφθη, εάν άρνηθή, δέν θ ά εξήρχετο ζωντανός καί ή περιουσία του θά
διηρπάζετο. Τήν ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος, έδέχθη καί έζήτησεν
άδειαν νά ύπάγη στο σπίτι του καί νά τά φέρη. Καί πράγματι μετά τινα
ώραν προσήλθε, κομίζων τό ποσόν. ΓΓάραυτα διετάχθη ό γραμματεύς νά
συντάξη τό ομόλογον, ορίσας τους τόκους καί τήν προθεσμίαν λήξεως.
Έγράφη δέ τό έγγραφον επ ί χάρτου λευκοΰ, σκληρού καί μεγάλου, ώς εί
δους μεμβράνης. Ύπεγράφη υπό τοΰ Γενητσάραγα, έσφραγίσθη καί
έδόθη εις τό χέρι τοΰ δανειστοΰ. 'Ο Σολομών λαβών τοΰτο, προσεκΰνησε
καί έ'ξήλθεν ευχαριστημένος, διότι άφ’ ενός μέν καί τόκον πολΰν έξησφάλισε
καί φίλον ισχυρόν άπέκτησεν. Ά φ οΰ δέ παρή λθε τό τρίμηνον, ό Σολομών
έλαβε τό χρεωστικόν έγγραφον καί παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ Γενητσάραγα
ον προσεκΰνησεν εδαφιαίους. Έ ρωτηθείς δέ τί θέλει, έδειξε τό έγγραφον καί
διπεν ότι ήλθε, διά νά λάβη τό ποσόν. 'Ο Γενητσάραγας ελαβεν όψιν αγρι
ωπήν καί ειπεν: «°Ά ϋ καί δέν τό κατάπιες ακόμα αυτό τό χαρτί !! καί
άρπάσας μάχαιραν έβρυχήθη: «Γρήγορα φάγε το, αμέσως, εί δέ μή σοΰ κόβω
τό κεφάλι». Ό Σολομών παρακαλει νά τοΰ έπιτρέψη νά τό σχίση καί νά τό
καύση. ’Ό χι, όχι λέγει, θά τό φάγης αμέσως. Ό ατυχής Σολομών αρχίζει
νά μασά τά τεμιάχια καί νά τά καταπίνη, πνιγόμενος καί περιλουόμενος
από ιδρώτα καί από χυδαίας ύβρεις καί άφοΰ έγέμισε τον στόμαχόν του
από τό χονδρό χαρτί τών 300 λιρών άπήλθεν. ’Αλλά μετά πάροδον μηνών
«Θρακικά:
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τινων τό Ταμεϊον του Γενητσάραγα εύρέθη πάλιν κενόν καί έδέήσε νά
συναφθή νέον δάνειον. Έκάλεσεν εκ νέου τον ίδιον σαράφην καί χω είπεν :
«Ξεύρω δτι σέ χρεωστώ 30 χιλ. γρόσια, θά όανείσης ακόμη 30 χιλ. καί θά
σού δ (όσιο έγγραη ον 60 χιλιάδων, τά όποια θά πληρωθής μέ τους τόκους μετά
5 μήνας και έτσι θά λάβης 60 χιλ. και τούς τόκους. ’Αφού δέ ό Σολομών
μετ’ δλίγας ώρας έφερε τά χρήματα, διετάχθη ό γρααματεύς νά συντάξη τό
έγγραφον και νά τό γρά-ψη εις χάρτην μεγάλον και χονδρόν. Ά λλ’ ό Σολο
μών έβγαλεν από την τσάνταν, πού είχε φέρει τά χρήματα, ένα τεμάχιον
χάρτου μικρού και λεπτού και παρακαλεϊ νά γραφή τό χρέος εις αυτό· ’Βρωτηθείς δέ, δ ια τ ί; άπήντησεν : «Διότι αν γίνη ανάγκη νά τό καταπιώ καί
αυτό, τουλάχιστον νά μή πνιγώ». Οί Τούρκοι εγέλασαν καί τον άπέστειλαν
άνευ χρεωστικού, ύποσχεθέντες νά είναι ήσυχος, διότι μετά πέντε μήνας θά
τά πληρώθή όλα.
«Τί στέκεις Παζβαντόγλου (’)
Καί σύ πού στο Xσλέπι
τόσον εκστατικός ;
ελεύθερα φρονείς
τινάξου στο Μπαλκάνι
διόλου μην άργήσης
φώλιασε σάν αετός.
στον κάμπο νά φανής
μέ τά στρατεύματά σου
Τούς μπούφους καί κοράκους
διόλου μή ψηφας
ευθύς νά σηκωθής. . .»
μέ τον ραγιά ενώσου
κ·λ·π.
άν θέλεις νά νικάς.
'Ο Μαχμούτ εχων ύπ’ ότ|πν την τύχην των προκατόχων του, οίτινες
ήθέλησαν νά καταργήσουν τό σώμα τών Γενητσάρων, προέβη εις τούτο μέ
περίσκεψιν καί τούς μέν εις τάς επαρχίας είχε στείλει προ πολλού εις διά
φορα μέρη, πού έγκυμονούντο κινήματα επαναστατικά, ήτοι εις τάς νοτίους
Έλλην. χώρας, κατά τών Βαχαβιτών ’Αράβων, αιρετικών Μουσουλμάνων,
κατά τού πασά τού Χαλεπίου, κατά τού Άλή πασά τών Ίωαννίνων καί
τού πασά τού Βιδδινίου ΓΙαζβάντογλου, ϊνα απασχολούνται εις την έπιτήρησιν τών μερών τούτων. Τούς δέ έν Κων]πόλει έκράτησεν εκεί, διότι έθεωρούντο καί ήσαν πράγματι, ή κεφαλή τού Γενητσαρισμού, άλλα συγχρόνως
είχε διατάξει στρατολογίαν νέα)ν Τούρκαιν, ούς εγύμναζον Γάλλοι αξιωματι
κοί, επί τούταρ μισθωθέντες, ενώ αξιόλογος δύναμις πειθαρχημένου στρα
τού, πεζικού καί πυροβολικού διετάχθη νά συγκεντρωθή εις Κα)ν]πολιν.
’Αφού ήσθάνθη εαυτόν αρκετά ισχυρόν, διέταξε τούς Γενητσάρους νά ύπα·
χθώσιν εις τάς διαταγάς τών ξένων αξιωματικών καί νά γυμνάζοονται εις
τον χώρον τού ”Ατ Μεϊτάν, δ'που ήσαν καί τά καταλύματα των. Καί επί
τινας μέν ημέρας προσήλθον, άλλ’ είδον ότι ή νέα τακτική ήτο κοπιώδης.1
(1) Τά ονόματα τών Πασάδων πού άναφέρονται εις to παρόν είναι τά δύο,
πού αναφέρει ό Ρήγας Φεραΐος εις τό εγερτήριόν του.
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Διά τούτο κατά την 14ην ’Ιουνίου 1826 διετάχθη μεγάλη στρατιωτική έπι*
θεώρησις εις την οποίαν μετέσχον καί δλοι οί παρευρισκόμενοι Γενήτσαροι.
Άποκαμόντες δμως από τούς ελιγμούς, την ορθοστασίαν καί την καυστικό'
τητα τού ήλιου, ως έκ συνθήματος, εγκατέλειψαν θορυβωδώς την παράταξιν, κραυγάζοντες : «Μπού γκιαβουρλαρίν ταλιμίδιρ» (=αύτό είναι άσκησις
των απίστων). Καί διασκορπισθέντες εις διαφόρους συνοικίας, ήρχισαν λεη*
λασίας καί εμπρησμούς, την έπομένην δε, σσναθροισθέντες εις τό 'Ιπποδρό
μιον, άνέτρεψαν τά καζάνια καί τά έκτυπων δαιμονιωδώς, δπερ έσήμαινε
στάσιν. Έζήτησαν άπο τον Σουλτάνον τάς κεφαλάς των άνωτέρων λειτουρ*
γών τοϋ κράτους, άλλ’ ό Μαχμούτ, βλέπων τον κίνδυνον, ύψωσεν επί τοϋ
Τζαμιού τοϋ Σουλτάν Ά χμέτ τήν ίεράν σημαίαν τού Προφήτου (ΣαντζάκΣερίφ). ’Επί τή θέα τοϋ ιερού συμβόλου τού Ίσλάμ ετρεξεν ό δχλος εις
βοήθειαν τοϋ Σουλτάνου καί ό μεν τακτικός στρατός κατέλαβε τάς οδούς,
πού ώδήγουν εις τό 'Ιπποδρόμιον, το δε πυροβολικόν έστήθη απέναντι των
κατοικιών τώ>ν Γενητσάρων. Έ ζητήθη από τον Σεϊχουλισλάμ να έκδώση
ρήτραν (φετψά) «άν επιτρέπηται ή δχι ό θάνατος των Γενητσάρων»· Ό εκ'
δοθείς φετφάς ήτο θετικός, διότι οι στασιασταί παραβαίνουν τάς διαταγάς
τοϋ άνωτάτου Χαλίφου καί διότι δεν κατάγονται από γνησίους Μουσουλμά
νους, άλλ’ από άρνησιθρήσκους απίστους, επομένως επιτρέπεται ό θάνατος
αυτών. Τότε διετάχθη τό πυροβολικόν νά βάλη κατά των κατοικιών των,
καί άλλοι εκάησαν εντός τών ξύλινων κτιρίων, άλλοι δε φεύγοντες επιπτον
εις τάς λόγχας τοϋ στρατού, πού εφύλασσε τούς δρόμους καί άλλοι έφονεύθησαν υπό τοϋ ό'χλου. Ούτως 8.000 άπωλέσθησαν εν Κων]πόλει. Διαταγή
δέ εστάλη εις τάς επαρχίας νά αφοπλίζονται, δπου τυχόν εύρίσκονται καί
εν περιπτώσει άρνήσεως νά φονεύονται. Τοιούτον δραματικόν τέλος έλαβε
τό επί 500 έτη τρομοκράτησαν σώμα τών Γενητσάρων. Καί ναι μέν άπηλλάγη τό κράτος καί ό Σουλτάνος από τήν μάστιγα ταύτην, άλλ’ ή στρατιω
τική δύναμις τής Αυτοκρατορίας έμειώθη σημαντικώς κατά τά πρώτα έτη,
πού έπηκολούθησαν. Καί τούτο κατεφάνη εις τον μετά 2 έτη πόλεμον τής
Ρωσσίας κατά τοϋ Ό θ ω μ . Κράτους. Ή Τουρκία, μή έχουσα επαρκείς δυ
νάμεις, ήττήθη υπό τοϋ Ρώσσου στρατηγού Δίηβιτς, δστις κατέλαβε τήν
Άδριανούπολιν καί ήπείλησε τήν Κων]πολιν. Ήναγκάσθη δέ ό Μαχμούτ
νά άναγνωρίση τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος διά τής συνθήκης τής *Α·
δριανουπόλεως 1828.
Παρατήρησις.—Τό γεγονός τής καταστροφής τών Γενητσάρων ομοιά
ζει μέ τήν επί ’Ιουστινιανού στάσιν τοϋ «Νίκα» καί διεξήχθη εις τον ίδιον
χώρον, δπου ειχον εϋρει θάνατον 30.000 τών Πρασίνων τό 582 μ.Χ.
Σ χόλίον.— Ή ϋπαρξις τών Γενητσάρων ήτο μεγάλη πληγή διά τον
Χριστ. κόσμον τής Θράκης καί τον Ελληνικόν, διότι, ενόσω ούτοι έλαμβάνοντο διά τοϋ παιδομαζώματος, συνετέλεσαν εις μεγάλην ελάττωσιν τοϋ
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τινων τό Ταμεΐον τοΐ3 Γενητσάραγα εύρέθη πάλιν κενόν και εδέησε νά
συναφθή νέον δάνειον. Έκάλεσεν έκ νέου τον ίδιον σαράφην και τώ έΐπεν :
«Ξεύρω δτι σε χρεωστώ 30 χιλ. γρόσια, θά δανείσης ακόμη 30 χιλ- κα'ι θά
σού δοόσω έγγραφον 60 χιλιάδων, τά όποια θά πληρωθής με τούς τόκους μετά
5 μήνας κα'ι έτσι θά λάβης 60 χιλ. και τούς τόκους. ’Αφού δέ ό Σολομών
μετ’ ολίγας ώρας έφερε τά χρήματα, διετάχθη ό γραμματεύς νά συν τάξη τό
έγγραφον και νά τό γρά·ψη εις χάρτην μεγάλον και χονδρόν. Ά λλ’ ό Σολο
μών έβγαλεν από την τσάνταν, πού είχε φέρει τά χρήματα, ένα τεμάχιον
χάρτου μικρού καί λεπτού καί παρακαλει νά γραφή τό χρέος εις αυτό· Έρωτηθείς δέ, δ ια τ ί; άπήντησεν : «Διότι άν γίνη ανάγκη νά τό καταπιώ καί
αυτό, τουλάχιστον νά μή πνιγώ». Οί Τούρκοι έγέλασαν καί τον άπέστειλαν
άνευ χρεωστικού, ύποσχεθέντες νά είναι ήσυχος, διότι μετά πέντε μήνας θά
τά πληρώ θή όλα.
«Τί στέκεις ΙΙαζβαντόγλου (1)
Καί σύ πού στο Χαλέπι
τόσον εκστατικός ;
ελεύθερα φρονείς
τινάξου στο Μπαλκάνι
διόλου μην άργήσης
φώλιασε σαν αετός.
στον κάμπο νά φανής
μέ τά στρατεύματά σου
Τούς μπούφους καί κοράκους
ευθύς νά σηκιοθής. . .»
διόλου μή ψηφάς
κ·λ·π.
μέ τον ραγιά ενώσου
άν θέλεις νά νικάς.
Ό Μαχμούτ έχων ύπ’ σψιν την τύχην των προκατόχων του, οίτινες
ήθέλησαν νά καταργήσουν τό σώμα τών Γενητσάρων, προέβη εις τούτο μέ
περίσκεψιν καί τούς μέν εις τάς επαρχίας είχε στείλει προ πολλοϋ εις διά
φορα μέρη, πού έγκυμονούντο κινήματα επαναστατικά, ήτοι εις τάς νοτίους
Έλλην. χώρας, κατά τών Βαχαβιτών ’Αράβων, αιρετικών Μουσουλμάνων,
κατά τού πασά τού Χαλεπίου, κατά τού Άλή πασά τών Τωαννίνων καί
τού πασά τού Βιδδινίου Παζβάντογλου, ϊνα άπασχολώνται εις τήν έπιτήρησιν τών μερών τούτων. Τούς δέ εν Κων]πόλει εκράτησεν εκεί, διότι έθεω*
ρούντο καί ήσαν πράγματι, ή κεφαλή τού Γενητσαρισμού, αλλά συγχρόνως
είχε διατάξει στρατολογίαν νέων Τούρκων, ούς έγύμναζον Γάλλοι αξιωματι
κοί, επί τούτφ μισθθ3θέντες, ενώ αξιόλογος δύναμις πειθαρχημένου στρα
τού, πεζικού καί πυροβολικού διετάχθη νά συγκεντρωθή εις Κων]πολιν.
’Αφού ήσθάνιθη εαυτόν αρκετά ισχυρόν, διέταξε τούς Γενητσάρους νά ύπα·
χθώσιν εις τάς διαταγάς τών ξένων αξιωματικών καί νά γυμνάζοονται εις
τον χώρον τού ”Ατ Μεϊτάν, όπου ήσαν καί τά καταλύματά των. Καί επί
τινας μέν ημέρας προσήλθον, άλλ’ ειδον ότι ή νέα τακτική ήτο κοπιώδης.
(1) Τά ονόματα τών Πασάδων πού άναφέρονται εις τό παρόν είναι τά δύο,
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Διά τούτο κατά την 14ην ’Ιουνίου 1826 διετάχθη μεγάλη στρατιωτική έπιθεώρησις εις την οποίαν μετέσχον καί ολοι οΐ παρευρισκόμενοι Γενήτσαροι.
Άποκαμόντες όμως από τους ελιγμούς, την ορθοστασίαν καί την καυστικό*
τητα του ήλιου, ως εκ συνθήματος, εγκατέλειψαν θορυβωδώς την παράταξιν, κραυγάζοντες : «Μπού γκιαβουρλαρίν ταλιμίδιρ» (=αυτό είναι άσκησις
των απίστων)· Και διασκορπισθέντες εις διαφόρους συνοικίας, ήρχισαν λεη’
λασίος και εμπρησμούς, την έπομένην δε, συναθροισθέντες εις τό Τπποδρό
μιον, άνέτρεψαν τά καζάνια και τά έκτυπων δαιμονιωδώς, δπερ έσήμαινε
στάσιν. Έζήτησαν από τον Σουλτάνον τάς κεφαλάς των άνωτέρων λειτουρ*
γών του κράτους, άλλ’ ό Μαχμούτ, βλέπων τον κίνδυνον, ϋψωσεν επί του
Τζαμιού τοϋ Σουλτάν Ά χμέτ την ίεράν σημαίαν του Προφήτου (ΣαντζάκΣερίφ). Έ π ί τή θέα τοϋ ίεροΰ συμβόλου τοϋ Ίσλάμ έτρεξεν ό όχλος εις
βοήθειαν τοϋ Σουλτάνου και 6 μεν τακτικός στρατός κατέλαβε τάς οδούς,
πού ωδή γουν εις τύ Τπποδρόμιον, τό δέ πυροβολικόν έστήθη απέναντι των
κατοικιών τών Γενητσάρων. Έ ζητήθη από τον Σεϊχουλισλάμ νά έκδώση
ρήτραν (<ρετφά) «άν έπιτρέπηται ή όχι ο θάνατος τών Γενητσάρων»· Ό έκ"
δοθείς ψετφάς ήτο θετικός, διότι οί στασιασταί παραβαίνουν τάς διαταγάς
τοϋ άνωτάτου Χαλίφου κα'ι διότι δεν κατάγονται από γνησίους Μουσουλμά
νους, άλλ’ από αρνησίθρησκους απίστους, επομένως επιτρέπεται ό θάνατος
αυτών. Τότε διετάχθη τύ πυροβολικόν νά βάλη κατά τών κατοικιών των,
καί άλλοι έκάησαν εντός τών ξύλινων κτιρίων, άλλοι δέ φεύγοντες έπιπτον
εις τάς λόγχας τοϋ στρατοϋ, πού έφύλασσε τούς δρόμους καί άλλοι έφονεΰθησαν υπό τοϋ όχλου. Ούτως 8.000 άπωλέσθησαν εν Κων]πόλει. Διαταγή
δέ εστάλη εις τάς επαρχίας νά αφοπλίζωνται, δπου τυχόν εύρίσκονται καί
έν περιπτώσει άρνήσεως νά φονειίωνται. Τοιοϋτον δραματικόν τέλος έλαβε
τό έπί 500 έτη τρομοκρατήσαν σώμα τών Γενητσάρων. Καί ναι μέν άπηλλάγη τό κράτος καί ό Σουλτάνος από την μάστιγα ταϋτην, άλλ’ ή στρατιω*
τική δύναμίς τής Αυτοκρατορίας έμειώθη σημαντικώς κατά τά πρώτα έτη,
πού έπηκολοΰθησαν. Καί τοϋτο κατεφάνη εις τον μετά 2 έτη πόλεμον τής
Ρωσσίας κατά τοϋ Ό θω μ . Κράτους. Ή Τουρκία, μή έχουσα έπαρκεϊς δυ
νάμεις, ήττήθη υπό τοϋ Ρώσσου στρατηγοϋ Δίηβιτς, δστις κατέλαβε τήν
Άδριανοϋπολιν καί ήπείλησε τήν Κων]πολιν. Ήναγκάσθη δέ ό Μαχμούτ
νά αναγνώριση τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος διά τής συνθήκης τής Ά δριανουπόλεως 1828.
ΙΙαρατήρησις. —Τό γεγονός τής καταστροφής τών Γενητσάρων ομοιά
ζει μέ τήν έπί ’Ιουστινιανού στάσιν τοϋ «Νίκα» καί διεξήχθη εις τον ’ίδιον
χώρον, δπου είχον εϋρει θάνατον 30.000 τών Πρασίνων τό 532 μ.Χ.
Σ χόλιον.—'Η ϋπαρξις τών Γενητσάρων ήτο μεγάλη πληγή διά τον
Χριστ. κόσμον τής Θράκης καί τον Ελληνικόν, διότι, ένόσω οϋτοι έλαμβάνοντο διά τοϋ παιδομαζώματος, συνετέλεσαν εις μεγάλην έλάττωσιν τοϋ
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Ελληνισμού και εις την αύξησιν τού Μουσουλμανικού πληθυσμού. Άλλα
και μετά την κατάργησιν τοΰ παιδομαζώματος, οι εκ Μουσουλμάνων Γενήτσαροι δεν ήσαν δλιγώτερον επιβλαβείς, διότι οΰδέν ανθρωπιστικόν έστεργον να μάθωσιν. ΙΙαρέμειναν πάντοτε σκληροί, τυραννικοί, αρπαγές, σφετερισταί παντός άξιολόγου, διά την κατοχήν τοΰ οποίου άφήρουν την ζωήν
των ιδιοκτητών. Πολλαι ως εκ τοΰτου οίκογένειαι Χριστιανικαί, έχουσαι
ευημερίαν, συνεδέοντο μέ ενα Γενήτσαρον, τοΰ οποίου τήν εύνοιαν έξηγόραζον μέ διάφορα δτορα κατά τό Πάσχα, ώς καί κατά τό Μπαϊράμ καί κατ’
άλλας περιπτώσεις γεννήσεων, γάμων κλπ., προσφέρουσαι προς αυτόν τρό
φιμα, υποδήματα, υφάσματα μεταξωτά διά τήν σύζυγόν του, χρήματα δα
νεικά καί αγύριστα κλπ. Καί τούτο έ'πραττον, διά νά τούς ύπερασπίζηται
καί νά τους προφυλάττη από τάς αυθαιρεσίας των όμοιων του, καί πολλά·
κις ακόυες: «Ή λθεν ό αγάς μας, θά ςπλέψωμεν τον αγά μας, ό αγάς μας
ζητεί τούτο, εκείνο» κλπ. Διά νά είναι τις ασφαλής, έπρεπε νά έχη καί έναν
τέτοιον άγάν. Μέχρι των τελευταίων χρόνων ύπήρχεν εις τούς Θράκας ή π ι
κρά άνάμνησίς των Γενητσάρων καί αν Χριστιανός τις ήτο αυθαίρετος, σκλη
ρός καί ά'ρπαξ, τον προσωνόμαζον Γενήτσαρον.
’Ά λ λ α ι μεταρρυθμίσεις τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ τοΰ Β'.

Ό Μαχμούτ ό Β' πλήν τής δημιουργίας στρατού κατά τό Ευρωπαϊκόν
σύστημα κατήργησεν τά σαρίκια καί τά καβούκια, πού έφερον οΐ
Τούρκοι καί οι Γενήτσαροι καί καθιέρωσε τό ερυθρόν φέσιον ώς κάλυμμα
τής κεφαλής διά τον στρατόν, τούς υπαλλήλους τού κράτους καί, τούς πολίτας κατ’ αρέσκειαν. Έτήρησαν δέ τό σαρίκιον οί Χοτζάδες καί οι ιερωμέ
νοι εν γένει, τό δέ καβούκιον οί δερβίσαι, αντί δέ τού μικρού καφτανιού
καθιέρωσε τήν Σταμπουλίναν (φόρεμα τής Σταμπούλ), ή οποία προσωμοίαζε
μέ τήν Εύρωπ· ρεδιγκόταν. Ε πειδή ήτο άπολυταρχικιότατος, προσεπάθησε
νά περιορίση τήν επί τής Αΐγύπιου εξουσίαν τού Μεμέτ Άλή πασά, δστις
διεξεδίκει νά πρόσθεση είς τό ήμιανεξάρτητον κράτος του καί τό νότιον τής
Συρίας, έξερράγη πόλεμος μεταξύ κυριάρχου καί υποτελούς, δστις είχε βοη
θήσει τον Μαχμούτ είς τον κατά των Ελλήνων πόλεμον, διά τού υιού αυ
τού Ίμβραήμ. Ούτος οδηγών τον Αίγυπτ. στρατόν διά μέσου τής Συρίας
καί Μ. ’Ασίας, ένίκησεν είς διαφόρους συγκρούσεις τά στρατεύματα τού
Σουλτάνου καί έφθασε μέχρι Προύσσης. Τότε προσέτρεξεν εις βοήθειαν τού
Μαχμούτ Ρωσσ. στρατός καί έσταμάτησε τον Ίμβραήμ πού ήτοιμάζετο νά
έπέλθη κατά τής Κων]πόλεως· Καί ή μέν Ρωσσία υπέγραψε συνθήκην, διά
τής οποίας άνελάμβανε νά περιφρουρήση τήν ακεραιότητα τής Τουρκίας
κατά παντός άλλου, ή δέ Τουρκία ύπεχρεώθη νά κλείνη τον Ελλήσποντον
είς τά εκ τού Αιγαίου εισερχόμενα πλοία, οσάκις ή Ρωσσία άπήτει τό κλείσιμόν. ΔΓ αυτού τού μέσου ή Μαύρη Θάλασσα άπεκλείσθη από πλοία τών
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Δυτ. Δυνάμεων, ώς λίμνη Ρωσσίχή Ό Μαχμούτ καίπερ πνέων τά λοίσθια,
δεν εννοούσε νά συνθηκολόγηση προς τον υποτελή του Μεμεταλή, άλλ5 άπέθανε τό 1839. Ε π ’ αυτού ίδρύθη καί ιατρική σχολή εν Κων]πόλει, τής
οποίας οι πλεϊστοι Καθηγηταί ήσαν "Ελληνες, σπουδάσαντες εί'ς Εύρωΐιαϊκά4
ίΐανεπιστήμια.
ΚΕΦ. 79.—Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ Τ Η Σ ΘΡΛΚΗ Σ ΜΕΤΑ ΤΗ Ν ΑΝΕΞΑΗΊΤΤΣΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ (1828-1850).
Άφότου άπεσπάσθησαν από τήν μεγάλην Ό θω μ. Αυτοκρατορίαν αΐ
νότιαι Έλλην. χώραι άπετέλεσαν ανεξάρτητον τμήμα του Ελληνισμού, ήκολούθησαν τον ελεύθερον βίον ώς κράτος ολιγάνθρωπον, πτωχόν μέ χώραν
κατεστραμμένην υπό τοϋ πυρός καί σιδήρου, μέ ελαιώνας δενδροκομμένους,
μέ αμπελώνας εκριζωμένους, μέ λαόν πεινώντα καί γυμνητεύοντα, άλλ5 έλεύθέρον. Ά λλ5άς άφήσωμεν τό τμήμα τοϋτο νά άγωνίζηται, διά νά επούλωση
τάς χαινοΰσας πληγάς του καί άς εξετάσωμεν τον έν Τουρκία άπομείναντα
Ελληνισμόν καί ιδίως τον Θρακικον, οϋτινος ή πορεία ΰπήρξεν όμοια μέ
τήν του Ελληνισμού τών χωρών, αϊτινες έμειναν υπόδουλοι καί άπετέλουν
πολλαπλάσιον υπό έποψιν Ελλήνων κατοίκων καί εδάφους του άρτι έλευθερωθέντος τμήματος.
Οικονομική κατάστασις του Ε λ λη νισ μ ο ύ τής Θράκης.

Κατά τό δλιγοχρόνιον τοΰτο διάστημα ό Ελληνισμός τής Θράκης ήρχισε βαθμηδόν νά άλλάσση δ'ψιν από άπόψεως οικονομικής, εκπαιδευτικής
καί δημογραφικής. Κατά τά έτη ταϋτα άπήλαυσε σχετικής ησυχίας. Οί I V
νήτσαροι, οίτινες έτάρασσον τήν γαλήνην τοϋ λαοΰ, έξέλιπον, αντί δέ τού
των εις τάς πόλεις ηδρευε στρατός, τοϋ οποίου ή συμπεριφορά ήτο δλως
διάφορος τής τών Γενητσάρων, ή ύπαιθρος χώρα επροφυλάσσετο από τούς
χωροφύλακας (τζαντάρμα ή ζαπτιέ), οί Τούρκοι τής υπαίθρου άπέβησαν
ήμερώτεροι. Διά τοϋτο οί μέν γεωργοί καί ποιμένες έπεδόθησαν εις τά έργα
των άνευ φόβου, καθόσον ή ασφάλεια ήδραιώθη καί οί έμποροι διέσχιζον
τάς Θρακικάς εκτάσεις από τά παράλια μέχρι τοϋ Αίμου καί πέραν αυτού
εις τήν τρομοκρατημένην Βουλγ. χώραν. Οϋτω ζωηρά επικοινωνία άνεπτύχθη βαθμηδόν μεταξύ τοιν παραλιακών πόλεων καί χωρίων καί τών μεσο
γείων αυτής. Ά πό τήν περιοχήν τής βορείου Θράκης "Ελληνες καί Βούλγα
ροι έκόμιζον εις τά παράλια τά γεωργικά, κτηνοτροφικά καί βιοτεχνικά
προϊόντα. HI Κων]πολις, ή Σηλύβρια, ή 'Ηράκλεια, ή Ραιδεστός, ή Καλλίπόλις καί ή Αίνος άπέβησαν σπουδαία εμπορικά κέντρα εξαγωγικού καί ει
σαγωγικού εμπορίου, έν δέ τη παραλίοι τής Μαύρης Θαλάσσης, ό Πύργος,
ή Άγχίαλος καί άλλαι. Οί ερχόμενοι έκ τών μεσογείων πωλοϋντες έμπορεύ ·
ματα ήγόραζον τά άναγκαιοΰντα εις αυτούς είδη, ήτοι παντοπωλειακά, ψ ι
λικά, υφάσματα, σιδηρικά, χαλκώματα, αλίπαστα, ελαίας, έλαιον, σάπωνα
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κ.λ.π. Ά φ ’ ετέρου Ικ των παραλίαιν Γανΐται, Αύδημιώται, Χωρήνοί, Τ ν
τζεκιώται, εσχημάτιζον συνοδείας και έφερον μέχρι τής Βουλγαρίας προϊόν
τα των παραλίοον. 'Όταν εις τά παράλια ήλιεύοντο άφθονοι παλαμύδες,
σκόμβροι, τους έφόρτωναν νωπούς μέσα εις κόφφας μέ άνάλογον άλας και
έξεκίνουν διά τά μεσόγεια τής βορείου Θράκης, έ'ως δτου φθάσουν εις την
Φιλιπποΰπολιν καί την περιοχήν της, ωρίμαζαν καί τους έπώλουν εις τρι
πλάσιον τιμήν κατά μονάδας. Έπέστρεφον δέ έκεϊθεν μέ προϊόντα των με
ρών χρησίμων διά τον τόπον των. Οί κάτοικοι τοϋ βορειανατολικοϋ τμήμα
τος τής Θράκης κατήρχοντο καί έκαμνον τάς πωλήσεις καί αγοράς των εις
τον Πύργον, Άγχίαλον καί λοιπούς λιμένας. Έκτος τοϋ εμπορίου τοΰτου
ειχον όρχανωθή εις έκάστην πόλιν καί άγοραί άπαξ τής έβδομάδος διά τους
κατοίκους τής περιοχής, δπου προσήρχοντο οί χωρικοί εις τακτήν ημέ
ραν, επάιλουν καί ήγόραζον. Εις τά Μάλγαρα ή τοιαΰτη αγορά έλάμβανε χώ
ραν κάθε Δευτέραν, εις τήν Κεσσάνην κάθε Παρασκευήν καί εις άλλα κέντρα
τάς λοιπάς ημέρας. Επομένως κάθε χωρικός μίαν ημέραν τής έβδομάδος ήμ~
ποροΰσε νά επισκεφθή τήν πλησιόχωρον πόλιν διά νά άγοράση καί νά
πώληση. Κατ’ αυτόν τον τρόπον άνεπτΰσσοντο καί σχέσεις καί άλληλογνα)ριμίαι μεταξύ χωρικών καί αστών, οί χωρικοί ούτως έμάνθανον πολλά, άτινα
ήγνόουν καί έπήρχετο ποιά τις πρόοδος. Τάς τοιαϋτας αγοράς επεσκέπτοντο
καί από άλλας περιοχάς. Αί δέ μεγαλύτεροι πόλεις, ώς ή Φιλιπποϋπολις, ή
Άδριανοΰπολις, ή Ραιδεστός, ή Καλλίπολις, ή Αίνος, τό Διδυμότειχον εΐ*
χον καθημερινήν αγοράν, διότι, εις αϋτάς ήρχοντο από δλα τά μέρη τής Θρά
κης. Έκτος τούτων εις επίκαιρα μέρη άπαξ τού έτους ελάμβανον χοόραν με
γάλοι έμποροπανηγΰρείς, διαρκούσαι 1 ή καί 2 εβδομάδας. Τοιαϋται ήσαν
ή πανήγυρις των Καλυβιών, ή οποία έφερε καί θρησκευτικόν χαρακτήρα,
διότι προσήρχοντο πλεΐστοι προσκυνηται καί ασθενείς από δλα τά μέρη τής
Θράκης εις τον μέγαν ναόν, δστις εώρταζε τήν άπόδοσιν τής Κοιμήσεως
τής Θεοτόκου (25 Αύγουστου) καί ήρχιζε από τήν 20—28 Αύγουστου. Τό
χωρίον τούτο εύρίσκετο εις ώριαίαν άπόστασιν βορείως τών Μαλγάρων.
‘Άλλη εγίνετο εις τό χωρίον Σαράϊ, περιοχήν τής Άρκαδιουπόλεως (Λουλέ
Μπουργάζ), επίσης εις τήν Περίστασιν τών Γανοχοορων καί εις άλλα μέρη,
εις μνήμην διαφόρων μοναστηριακών ναών, τιμωμένων Α γίω ν, δπου συνεκεντροϋντο από τά πλησιόχωρα προς προσκΰνησιν καί πανηγυρισμόν. Εις
κάθε χωρίον, πού έώρταζεν άπαξ τοϋ έτους εις μνήμην τοϋ Α γίου τοϋ
Ναού του διεξήγετο καί έμπόριον υπό διαφόρων πλανεμπόρων.
Η Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Ε ΙΣ ΕΝ Θ ΡΑ Κ Η ΜΕΤΑ Τ Η Ν Α Ν ΕΞΑ ΡΤΗ ΣΙΑ Ν

Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ ΕΧ ΡΙ ΤΟΥ 1850.
Ή οικονομική εύρωστία, τήν οποίαν ήρχισε νά αποκτά ό Ελληνισμός
τής Θράκης κατά τήν εποχήν τοϋ 1830—1850, εγέννησεν εις αίπόν τήν έπι-
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θυμίαν τής πνευματικής άναπτύξεως διότι ήρχιζε νά ελπίζη, ότι διά τής
παιδείας έπρεπε νά παρασκευάζηται, ώστε καί την κοινωνικήν του κατάστασιν νά καλυτερεύη καί την οικονομικήν θέσιν του Λ'ά εξυπηρέτηση αποτε
λεσματικότερου καί ίσως καί την ένωσιν τής χοόρας νά επιτυχή με τό νεο
παγές Έλλην. Κράτος, όταν θά παρουσιάζετο κατάλληλος ευκαιρία, ώστε ή
Ελλάς νά εξώθηση τό μέλλον απελευθερωτικόν της έργου μέχρι τής Κων]*
πόλεως, προς όλοκλήρωσιν τής Μεγάλης Ιδέας. 'Ως γνωστόν ή Μεγάλη Ιδέα
κατείχε την σπουδαιοτέραν θέσιν εις τον εγκέφαλον τοϋ Έλλην. κόσμου,
ήτο δέ αυτή ή άνάκτησις τής Κων] πόλεως μεθ’ όλων των θεωρουμένων ως
Έλλην. χωρών, μέχρι τοϋ Αίμου καί Σκάρδου καί τής Μ. ’Ασίας μέχρι τοϋ
Καυκάσου καί Εϋφράτου καί ή έκδίωξις των Τούρκων εις την αρχικήν
εστίαν αυτών, τήν Κόκκινη Μηλιά, δηλαδή τό Τουρκεστάν, ή ϋψωσις τοϋ
Σταυρού επί τής 'Αγίας Σοφίας, διά νά άποτελειωθή ή λειτουργία εν αυτή,
που είχε διακοπή τήν 29 Μα'ίου τοϋ 1453, τήν στιγμήν ακριβώς πού ό λει
τουργός ίερεύς απήγγειλε τό : Τά αά έχ τών σών ΣοΙ προσφέρομεν χατά
πάντα καί διά πάντα. . . Εις τήν Κων]πολιν ωργανώθησαν επί τό τελειό
τερου αί προηγουμένως ύπάρχουσαι σχολαί καί νέαι ιδρύθησαν υπό τών
εν αυτή Έλλην. Κοινοτήτων τών συνοικισμών, έξ όλων δέ ΰπερεΐχεν ή
πρεσβυγενής Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, ήτις ελειτούργει τότε εις τό παραβοσπόρειον προάστειον τής Ξηροκρήνης (Κουρού-Τσεσμέ). Καί μόνον κατά
τό 1880 μετεφέρθη εις τό Φανάριον εις μεγαλοπρεπές κτίριον, επί τοϋτω
έγερθέν μέ δαπάνας μεγάλων ευεργετών Ελλήνων. 'Η Σχολή αΰτη τελεί υπό
τήν άμεσον έποπτείαν τοϋ κατά καιρούς Οίκουμ. Πατριάρχου μέχρι σήμε
ρον, διδάσκουν δέ πάντοτε σπουδαίοι καδηγηταί όλα τά εγκύκλια μαθήματα,
ώς βάσεις διά περαιτέρω επιστημονικός σπουδάς. Εις τάς λοιπάς πόλεις τής
Θράκης αί προϋπάρχουσαι σποραδικοί σχολαί κατά τούς προ τής Έλλην.
έπαναστάσεως χρόνους, άλλοτε μέν έλειτούργουν, άλλοτε δέ έκλειον, ελλείψει
καταλλήλων διδασκάλων. Μετά τό 1830 όμως ή λειτουργία αυτών άπέβη
κανονίκωτέρα καί τούτο διότι από έτους εις έτος έδημιουργούντο περισσότε
ροι διδάσκαλοι εις τε τήν Κων]πολιν, Θεσ]νίκην, Ιωάννινα, Κυδωνιάς καί
έλευθέραν Ελλάδα. Διά τών διδασκάλων αυτών μέ τήν ύποστήριξιν τών
Μητροπολιτών καί τήν συνδρομήν τών κοινοτικών αρχόντων ειχον ίδρυδή
εις τάς έδρας τών Μητροπόλεων τών Έκκλησ. Επαρχιώ ν, συνήθως, δημο
τικοί σχολαί, εις δέ τάς έδρας τών μεγαλύτερων επαρχιών, αί δημοτικά^
προήχθησαν εις τάς λεγομένας Έλλην. σχολάς, διότι εις τάς τελευταίας εδιδάσκετο ή αρχαία Ελληνική μέ τούς αρχαίους γραμματικούς τύπους, τό
ετυμολογικόν, τό συνθετικόν καί τό συντακτικόν. Τό παράδειγμα τούτο ήκολούθησαν αί κωμοπόλεις, βαθμηδόν δέ καί τά χωρία. Ά λλ’ εις τά χωρία
^χρησιμοποιούντο ώς διδάσκαλοι οι εκ τών Έλλην. σχολών έξερχόμενοι, οΐ
όποιοι ήσαν μέν ατελείς κατά τάς εγκυκλοπαιδικός γνιόσεις, πλήρεις όμως
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ενθουσιασμού καί έργατικότητος· Πολλοί εκ τούτων έχειροτονοΰντο ιερείς
και έξήσκουν εις τά μικρά χωρία το διπλοΰν έργον ίερέως καί διδασκάλου.
'Ιερείς καί διδάσκαλοι των χωρίων, μέ όλίγας μέν γνώσεις, με πολύν δμως
ζήλον καί αΰταπάρνησιν διά τά λειτουργήματα ταΰτα, μέ άκράδαντον δε πίστιν προς την δημιουργημένην άναγέννησιν του έθνους, ειλικρινείς λάτραι
τής θρησκείας των πατέρων των καί μέ έλαχίστας άπολαυάς, υπηρετούν εις
ναούς καί σχολεία, τά δέ προγράμματα άπέβλεπον εις την έξάσκησιν άναγνώσεως, γραφής, των 4 πράξεων τής αριθμητικής, εις θρησκευτικά μαθή
ματα, προσευχάς, στοιχειώδη ΐεράν ιστορίαν καί κατήχησιν. Ά λλ’ ή εφαρ
μοζόμενη μέθοδος εις τήν διδασκαλίαν τής άναγνώσεως, ήτο δλως ακατάλ
ληλος έξ άγνοιας των διδασκάλων, διά τον λόγον δέ τούτον ή έκμάθησις
έλευθέρας άναγνώσεως, επί κειμένων ως επί τό πλεϊστον έκκλησιαστικών(
άπέβαινε πρόβλημα δυσκολώτατον διά τους μαθητάς καί άπητοΰντο 2 ή καί
3 έ'τη διά νά μάθη 6 παΐς νά διαβάζη καί έπειτα ήρχιζεν ή γραφή.
Ή διδασκαλία τής άναγνώσεως.

Ή διδασκαλία τής άναγνώσεως εγένετο ώς εξής : 'Ό ταν τό παιδί διά
πρώτην φοράν έπήγαινεν εις τό σχολεϊον, τάς προδτας ημέρας ή μάλλον τους
πρώτους μήνας, έλάμβανε τό αλφαβητάριου δπου ήτο τό αλφάβητου (τά 24
■ψηφία) εις σχήμα κεφαλαίων. Έδιδάσκετο τά 24 γράμματα εις σειράν
όνομαστικώς άπό τοΰ Α μέχρι τοΰ Ω ώς εξής : ’Άλφα, Βήτα, Γάμμα, Δέλ
τα, ’Έψιλον, Ζήτα κλπ., οχι δμως τήν φωνήν έκάστου γράμματος ξεχωρι
στά. Καί άφοΰ τά έμάνθανεν έποπτικώς, έπρεπε νά τά άποστηθίση καί νά
τά άπαγγέλλη χωρίς νά τά βλέπη. ’Έπειτα ή ιδία άπαγγελία καί εποπτική
έκ στήθους έπρεπε νά γίνη άνάποδα, άπό τοΰ ’Ωμέγα μέχρι τοΰ ’Άλφα καί
τέλος έπρεπε νά γίνη ή άπαγγελία κατά τούς δυο πάλιν τρόπους, λαμβανομένου τοΰ πρώτου καί τοΰ τελευταίου, τοΰ δευτέρου καί τοΰ προτελευταίου,
ώς ’Άλφα ’Ωμέγα, Βήτα, Ψ ί, Γάμμα, Χί καί οΰτω καθ’ εξής πού άπέληγεν εις τά δύο μεσαία Μί Νί. Μετά τήν έχμάθησιν των τριών τούτων τρό
πων τής άπαγγελίας τοΰ αλφαβήτου, από βιβλίου καί στήθους, ήρχιζεν ό
συνδυασμός συμφώνων μετά φωνηέντων προς σχηματισμόν συλλαβών. Έ δώ
ό μαθητής έδοκίμαζε μεγάλην άγωνίαν, κρύος ίδρώς τον περιέλουε, διότι
έπρεπε νά μάθη δτι Βήτα ’Άλφα : Βά, Δέλτα ’Έψιλον: Δέ, Λάμβδα ’Όμικρον: Λό, Ζήτα 'Ή τα: Ζή καί τά τοιαΰτα. Λέν μπορούσε βέβαια δ παΐς με
γάλος ή μικρός, νά έννοήση πώς λόγου χάριν άπό τάς λέξεις Βήτα ’Έψιλον
βγαίνει ή συλλαβή βέ καί πώς άπό Βήτα, ’Όμικρον, "Υψιλον κάμνουν μίαν
συλλαβήν ή φωνήν «βοΰ». Ούτε δ διδάσκαλος εσκέπτετο καν νά δώση εις
τον μαθητήν νά έννοήση δτι άπό κάθε λέξιν έπρεπε νά λαμβάνη τήν αρχι
κήν φωνήν, ώστε β—α: βά, νά συνδέση δηλαδή τάς άρχικάς φωνάς εκάστης
ονομασίας τοΰ γράμματος. Εις αυτό κατέληγε συνήθως μόνος του δ μαθη*

ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

153

τής, κατόπιν πολλοί) κόπου καί άσκήσεως. Διά τούτο ό διδάσκαλος, δικαι
ολογούμενος διά τήν κατατριβήν ολοκλήρων μηνών ή καί ετών προς έκμάθησιν τής απλής άναγνώσεως, έλεγε προς τους γονείς, ότι τό παιδί «δεν
μπήκε ακόμη είς τό νόημα τών γραμμάτων», όπερ έσήμαινεν ότι δεν κατωρθωοεν ακόμη νά έννοήση ότι από κάθε ονομασίαν εκάστου στοιχείου
έπρεπε νά λαμβάνη τήν αρχικήν μόνον φωνήν. "Εως δτου δε εννοήση ό μα
θητής τοΰτο, δηλαδή «νά μπή στο νόημα τής άναγνώσεως» όπως ελεγον,
παρήρχοντο δυο ή καί τρία έτη. Εύνόητον είναι ότι, έως δτου κατορθώση
τον άθλον τούτον τής άναγνώσεως, έπιπτεν επί τής ράχεώς του ξύλο μέ τό
καντάρι, κατά τό κοινώς λεγόμενον. Έ ξ αιτίας αυτού οί πλεΐστοι τών μα
θητών, άποκάμνοντες από τό πολύ ξύλο, τό γονάτισμα, τον φάλαγγα καί
άλλους αίκισμοΰς, ως τό μουντζούρωμα, φτύσιμο κλπ, ήναγκάξοντο νά εγ
καταλείπουν τό σχολεϊον, τηροϋντες πικράν άνάμνησιν αυτού εις δλην τήν
ζωήν καί έθεώρουν τους τότε διδασκάλους ώς τούς σκληρότερους βασανιστάς τών παιδιών, καί τούς οποίους πολλάκις οί παΐδες επετροβόλουν εκ
του αφανούς. Τέλος ελάχιστοι ήδυνατο νά μάθουν νά διαβάζουν, παρ’
όλους τούς κόπους ταίν διδασκάλων. Καί άφοΰ οί ολίγοι εκ τών πολλών, οί
νουνεχέστεροι, έμάνθανον νά άναγιγνώσκωσι συλλαβάς, τούς εδίδετο άμε
σους ή οκτώηχος, έν τή οποία έξησκοϋντο είς τήν ορθήν άνάγνωσιν του
κειμένου, χωρίς βέβαια νά εννοούν τίποτε από αυτό πού έδιάβαζον. Ά πεστήθιζον όμως αρκετά τροπάρια, τά όποια έκανονάρχουν καί είς τήν εκκλη
σίαν κατά τούς εσπερινούς τών Σαββάτων καί άλλιον εορτών. Ούτως άπέβαινον δακτυλοδεικτούμενοι, ώς μέλλοντες ίεροψάλται. Μετά τήν οκτώη
χον εδίδετο τό ψαλτήριον, έπειτα αί πράξεις καί αί έπιστολαί τών ’Απο
στόλων καί τελευταϊον τό άνθολόγιον, καί έτσι έτελείωναν τά αναγνω
στικά βιβλία, μή υπαρχόντων άλλων σχολικών.
Διδασκαλία τής γραφής.

Μετά τήν κοπιώδη έκμάθησιν τής άναγνώσεως ήοχιζεν ή διδασκαλία
τής γραφής. Αί πρώται άσκήσεις έγίνοντο επί άμμου. Έ π ί θρανίου μακροΰ καί τελείως επιπέδου, περιβεβλημένου μέ πλαίσιον πανταχόδεν, υψους
πέντε εκατοστών περίπου, ετίθετο στρώμα λεπτής άμμου. ’Απέναντι τού
θρανίου έπί τού τοίχου, έκρέματο πίναξ όπου ήσαν γραμμένα τά στοιχεία τής
γραφής. Ό καλύτερος μαθητής τής άνωτέρας τάξεως, πρωτόσχολος λεγό*
μένος, άφοΰ διά σύρτου έκ σανίδος έξωμάλυνε τήν επιφάνειαν τής άμμου,
σύρων τον σύρτην άπό τού ενός άκρου τού θρανίου είς τό άλλο, έξεφώνει:
«Γράψατε τό στοιχεΐον ’Άλφα». Οί διδασκόμενοι, καθήμενοι είς τό θρανίον τούτο, προσεπάθουν μέ τον δείκτην τής χειρός, δηλαδή τον δεύτερον
δάκτυλον, νά χαράξουν έπί τής ομαλής έπιφανείας τής άμμου τό σχήμα τού
στοιχείου (α) άλφα. Ό δέ πρωτόσχολος, περιερχόμενος ένα έκαστον μαθη-
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την, έδείκνυεν από που θά άρχίση καί που θά τελειώση τό γραφόμενον
στοιχεϊον. ’Αφού έπανελαμβάνετο ή έξομάλυνσις τής άμμου καί ή γραφή
του στοιχείου δύο καί τρεις φοράς, ώστε άπταίστως νά τό γράψουν οί μα
θηταί, έξωμαλυνετο πάλιν ή άμμος καί έξεφωνεΐτο τό δεύτερον στοιχεϊον
(β). Καί αυτή η εργασία εγίνετο έως οτου οί μαθηταί ασκηθούν επί τής
άμμου νά γράφουν δλα τά στοιχεία τοΰ αλφαβήτου κεφαλαία καί μικρά.
Περιττόν νά λεχθή δτι ή εν λόγφ άσκησις διήρκει επί μήνας ολοκλήρους.
“Επειτα έδίδετο εΐς τούς ούτως έξασκηθέντας πλάξ (άβάκιον) με πετροκόν
δυλον. Ή πλάξ έχαράσσετο μέ γραμμάς, ώς τά εγγραμα τετράδια καί εγί
νετο άσκησις γραφής των στοιχείων μέ τό δεξιό χέρι καί μέ τό πετροκόνδυ
λον. Μετά τήν έξάσκησιν έδίδετο τό πρώτον κείμενον προς γραφήν επί πίνακος, επί τοϋ οποίου ήσαν γραμμένα τά εξής ■ «*Αρξον χειρ μου αγαθή
—Γράψον γράμματα καλά —Μή δαρθής, μή ξυλισθής, μή εις τον φάλαγγα
βαλθής». Ταϋτα αφού έ'γραφον πολλάς ιροράς, ώστε νά μή βλέπουν εις τον
πίνακα, έδίδετο πλέον προς γραφήν καθημερινώς μέρος τοΰ κειμένου τής
άναγνώσεως. Καί μετά πολλ,ήν άσκησιν έπί πλακός, έδίδετο μελάνη, πέννα
έκ πτερού χηνύς καί χαρτί, τό οποίον έχαρακώνετο μέ κανόνα καί μολυβδο
κόνδυλον διά τήν εΰθυγράμμισιν τών στίχων, τό δέ μολυβδοκόνδυλον αντι
καθιστά πολλάκις τήν πένναν καί τήν μελάνην έν ελλείψει τούτων. Κάτω
θεν τοΰ εν λόγφ πίνακος ήσαν γραμμένα καί τά δέκα ψηφία τών αριθμών :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, τά όποια έμάνθανον νά γράφουν οί μαθηταί διά τήν
αριθμητικήν, πού έδιδάσκετο κατά τρόπον δν έκαστος διδάσκαλος έθεώρει
προσφορώτερον.
ΘΑΝΑΤΙΚΑ ΕΝ ΘΡΑΚΗ 1837—38
Κατά τήν ειρηνικήν περίοδον έκτος τής οικονομικής εύρωστίας,, ήτις
άνεφάνη είς τον Έλλην. πληθυσμόν καί τής πνευματικής κινήσεως ή οποία
ήρχισε νά παρατηρήται διά τών ίδρυομένιυν σχολών, έστω καί ατελών, πα·
ρετηρήθη καί σπουδαία αΰξησις τοΰ Ελληνικού πληθυσμού. Διότι ό άνετώτερος βίος, δστις έδημιουργήθη μέ τήν ειρηνικήν ζωήν καί ευμάρειαν,
ώλιγόστευσε τάς απώλειας τών ανθρώπων δλων τών ηλικιών. Επομένως έκ
τών γεννωμένων παίδων τά πλεΐστα κατωρθοΰτο νά έπιζήσωσιν, ώστε όχι
μόνον τούς έκάστοτε θνήσκοντας νά άναπληρώσιν, αλλά καί νά αύξάνωσιν
αρκετά κατά τον αριθμόν. Είς έκαστον χωρίον καί Έλλην. κοινότητα από
έτους είς έτος έδημιουργοΰντο καί νέαι οΐκογένειαι. Τήν τοιαΰτην όμως αΰξησιν τοΰ πληθυσμού ήλθε νά άνακόψη προς στιγμήν νόσος βροτολοιγός ή
πανώλης κατά τό 1837—39. Κατ’ έκείνους τούς χρόνους ή ιατρική έπιστήμη ήτο ακόμη ανίσχυρος νά καταπολεμήση τήν πανώλην καί τήν χολέ
ραν, αϊ όποΐαι εΐς τήν Αίγυπτον καί τάς ’Ινδίας ήσαν ενδημικοί. Διά τούτο
μετεδίδοντο συχνά διά τών έκεΐθεν μεταφερομένων εμπορευμάτων καί ποντι
κών τών πλοίων. Λοιμοκαθαρτήρια δέν ύπήρχον, ού'τε ορρός άντιπανωλι-
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κός. Έ ν Μ. ’Ασία έξηκολούθει ό πόλεμος των Αιγυπτίων» οϊτινες υπό τον
Τβραήμ Πασάν προήλαυνον προς την Προύσαν και ήπείλουν την Κων]πολιν, όπου ειχεν άναφανή κατά πρώτον. Έ κ Κων]πόλεως μετεδόθη και εις
την λοιπήν Θράκην. Ε πειδή δέ πολλοί άνθρωποι των πόλεων, άπήρχοντο
εις τά χωρία, διά νά άποφΰγουν την προσβολήν, μετέδωκαν ταύτην και εις
τήν ύπαιθρον, εις ήν τά μέσα τής επιστήμης ελειπον παντελώς και ή νόσος
έκαμε μεγάλην θραΰσιν εις τούς πληθυσμούς τών τε πόλεων καί χτορίων.
’Αλλά τά περισσότερα θύματα ήσαν μεταξύ τού Μουσουλμανικού πληθυ
σμού. Πολλά χωρία Τουρκικά είχαν τελείως έρημωθή.
ΚΕΦ. 80.— ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΒΔΟΥΛ
1839-1861.

Μ ΕΤΖΗ Τ

Μυστική ένέργεια τής Ρωσσίας έν Τουρκία πρός ύποχείρωσιυ τοΰ Οίκουμεν.
Πατριαρχείου καί λοιπώ ν ’Ορθοδόξων Πατριαρχείων καί έπιζήμιος έπίδρασις
έπί τοΰ Ε λ λη νισ μ ού τής Θράκης καί τής Μακεδονίας.

Τον Μαχμούτ Β ' άποθανόντα διεδέχθη ό Άβδούλ Μετζήτ. Ούτος ήτο
μορφωμένος καί διέβλεπεν ότι τό Κράτος διά νά ειρήνευσή καί νά μή διαταράσσηται υπό επαναστάσεων, πρέπει νά άλλάξη ή πολιτική τών αρχόν
των προς τά ύπήκοα έθνη. Διότι ένεκα τής πιέσεως, ήν ΰφίσταντο αί διά
φοροι εθνότητες εντός τών εύρέων εκτάσεων τής Ό θω μαν. Αυτοκρατορίας
έπανεστάτουν όχι μόνον Χριστιανοί, αλλά και Μουσουλμάνοι. Διά τούτο
ολίγους μήνας μετά τήν άνάρρησίν του τό 1839 έξέδα>κε νέον Χάττι Σερίφ
Γκιουλχανέ(=οικος ρόδων), διά τού οποίου άνεγνωρίζετο πλήρης θρησκευ
τική ελευθερία εις όλους τούς υπηκόους αδιάκριτους φυλ,ής καί θρησκείας.
Πρός εφαρμογήν δέ τών διατασσομένο^ν ίδρυετο συμβούλων, εις τό όποιον
θά έλάμβανον μέρος καί αντιπρόσωποι Χριστιανοί. Αλλά τούτο έμεινεν
έν άχρηστεία διότι ύπεβίβαζε τάχα τον κυρίαρχον Μουσουλμανικόν κόσμον
εις ϊσην μοίραν πρός τούς υποδούλους, άντ’ αυτού δέ άργότερον έξεδόθη τό Χάττι Χονμαγιούν (ι). Είναι αληθές ότι ή Ρωσσία τού Τσά
ρου Αλεξάνδρου Α', θανόντος τό ί825 κατά τον απελευθερωτικόν
αγώνα τής Ελλάδος, έβοήθησεν, ιδίως κατά τά τελευταία έτη τού άγώνος
έπί Νικολάου Α' 1825— 1851, έν μέρει μέν διά τό όμόδοξον τού άγιονιζομένου Έλλην. λαού, αλλά κυρίως διά νά έπαυξήση τήν αδυναμίαν τής1
(1) Επειδή εις τό παρόν άκολουθοΰμεν τήν κατάταξιν τών ενδιαφερόντων
τήν Θάρκην γεγονότων, θά πραγματευθώμεν τός μυστικός ένεργείας τής Ρωσσίας
πρός ύποχείρωσιν τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου, αϊοινες ήρχισαν τό 1S42 καί άπέληξαν
εις τό Βουλγ. Σχίσμα καί εις τούς πολέμους Κριμαϊκόν καί τον μετά ταΰτα Ρωσσοτουρκικόν τοΰ 1876 —78, δστις έπέδρασεν εις τύν Ελληνισμόν τής Θράκης καί γενικώτερον είς τό Έλλην. ’Έθνος, υπόδουλον καί ελεύθερον.
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Ό θω μαν. Αυτοκρατορίας και νά επιταχΰνη την διάλυσίν της. Διότι, ως
άπεδείχθη καί εις τάς προηγούμενος επαναστάσεις των Ελλήνων, ας ΰπεκίνει, ως την υπό του Όρλώφ και μετά τοΰ Λάμπρου Κατσώνη επί τής
μεγάλης Αίκατερίνης, άπέβλεπεν εις σκοπούς κατακτητικούς καί εξάπλωσιν
τής εξουσίας της επί των Βαλκανικών χωρών προς εξοδον εις τό Αίγαΐον
καί Μεσόγειον. Ά λλ’ άφοΰ έσχηματίσθη τό ελεύθερον Έλλην. Κράτος,
τεθέν υπό τήν προστασίαν τών Μεγ. Δυνάμεων Ρωσσίας, Γαλλίας, ’Αγγλίας
καί Αυστρίας, εργον τής Ρωσσίας υπήρξε να προσεταιρισθή τό τμήμα τοΰτο
τοΰ Ελληνισμού νά ρυθμίζη τήν πολιτικήν του σύμφωνα με τάς βλέψεις
της. Ή έλευθερωθεΐσα Ελλάς, μικρά καί πτωχή, ύπέκειτο εις τήν επιρροήν
τών άλλων προστατριών Δυνάμεων καί προ πάνταιν ’Αγγλίας καί Γαλλίας,
παρ’ ών συνήπτε καί δάνεια διά τήν άνασΰνταξίν της. Διά τοΰτο επί τής
βασιλείας τοΰ ’Όθωνος υπήρξαν εις τήν Ελλάδα δυο κόμματα, τό Ρωσσόφιλον καί τό Άγγλογαλλόφιλον, ή δέ πολιτική τοΰ ’Όθωνος ήτο μάλλον
Ρωσσόφιλος, διότι ό ήγεμών ούτος έσκέπτετο ότι, διά νά επεκτείνη τήν
μικράν επικράτειάν του, διά τής άπελευθεράισεως καί τών προς βορράν
εδαφών θά κατιορθωνε τοΰτο, οσάκις ή Τουρκία περιεπλέκετο εις πόλεμον
προς τήν Ρωσσίαν, ενώ αΐ Δυτικαί Δυνάμεις είχον ως αξίωμα τήν ακεραιό
τητα τής Τουρκίας, διά νά είναι εις θέσιν αυτή νά απόκρουση τους Ρώσσους, τών οποίων τήν εξοδον εις τήν Μεσόγειον δεν επεθιίμουν. ’Αλλά καί
οί Ρώσσοι δεν ήδΰναντο νά βασισθώσιν επί τής εΰνοίας τών Ελλήνων διό
τι ή Μεγάλη ’Ιδέα, που ήτο ενσφηνωμένη εις τον εγκέφαλον τοΰ ελευθέρου,
ύποδοΰλου καί εν διασπορά Έλληνισμοΰ, ήτο αντίθετος πρύς τήν επεκτα
τικήν πολιτικήν τών Τσάραιν τής Ρωσσίας επί τής Βαλκανικής Χερσονή
σου. Ά φ ’ ετέρου τό Οίκουμ. Πατριαρχεΐον καί τά λοιπά τής ’Ανατολικής
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ό'ντα Ελληνικά, ως ενόμιζον οί Ρώσσοι, θά έρ·
ρΰθμιζον τήν πολιτικήν των σύμφωνα μέ τάς υποδείξεις τής έλευθέρας
Έλλην. Κυβερνήσεως καί τό εθνικόν αίσθημα τοΰ Έλληνισμοΰ. Διά τοΰτο
διαβοΰλια επί διαβουλίων έ'λαβον χώραν εις τήν αυλήν τής Πετρουπόλεως
προς έξεΰρεσιν τρόπου ίνα καταστήσουν υποχείριον τό Οίκουμ. Πατριαρ
χείου ώστε νά ύπόκειται τοΰτο εις τά νεύματα τής Τσαρικής πολιτικής.
Ούτως άπεφ-άσισαν νά σταλή εις τά Τουρκικά εδάφη τό 1842 μυστική
Ρωσσική αποστολή εκ τεσσάρων ειδικών Ρώσσων, οίτινες νά περιέλθουν
δ'λας τάς Ό θω μ. χώρας, νά βολιδοσκοπήσουν τά πνεύματα τοΰ ’Ορθοδό
ξου κόσμου αδιακρίτως φυλετικής διαφοράς καί έπιστρέφοντες, νά ύποβάΛύυν εκθεσιν τών συμπερασμάτων εις τά όποια θά καταλήξουν. Εννοείται
ότι ή περιήγησις διήρκεσε περίπου τρία έτη, όταν δέ έπέστρεψαν άπεφάνθησαν τά εξής: « Ή επιρροή τοΰ 'Ελλην. Οίκουμ. Πατριαρχείου είναι με
γάλη έφ’ όλων τών ’Ορθοδόξων υπό τό σκήπτρου τοΰ Σουλτάνου λαών,
Οί Μητροπολΐται καί Επίσκοποι, είτε 'Ελληνόφωνοι είναι, είτε άλλο-
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γλωσσοι, Βλάχοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, ’Αλβανοί εν Ευρώπη, εν δέ τή
’Ασία ’Άραβες καί αυτοί οί ’/Αρμένιοι σχισματικοί, διά τοΰ 'Ελληνικού
Πατριαρχείου διεκπεραιώνουν τάς υποθέσεις των προς την 'Υψηλήν ΠύληνΌ Οίκουμ. Πατριάρχης θεωρείται γενικός αρχηγός των εν Τουρκία Χρι
στιανών, αδιακρίτως φυλετικής διαφοράς καί γλώσσης. Είτε Βλάχοι είναι,
εϊτε Βούλγαροι, εϊτε Σέρβοι ή ’Αλβανοί, εϊτε ’Άραβες ή Αρμένιοι, θεω
ρούνται υπό των Τούρκων Ρωμαϊκόν έθνος, οί δέ Μητροπολΐται ως επί
το πλεΤστον είναι "Ελληνες. ’Από τάς Μητροπόλεις καί Έπισκοπάς εισρέει
εις τό ΙΙατριαρχ. Ταμείου άφθονον χρήμα, διά την συντήρησιν προσωπι
κού, το όποιον ομοιάζει ώς μέγα καί πολυσχιδές Ύπουργεϊον. Κατά ταϋτα
τό Οίκουμ. Πατριαρχείου διά νά άχθη υπό την επιρροήν τής Ρωσσίας»
πρέπει νά άπογυμνωθή οίκονομικώς, καί νά μή δυναται νά ίσοσκελίση τά
έξοδά του οπότε κατ’ ανάγκην θά ζητήση τήν συνδρομήν τής Ρωσσίας,
'ΙΙμ εΐς δέ διά δωρεών καί μυστικών κον0υλία)ν θά ύποστηρίζωμεν αυτό,
ώστε νά κλείη τον προϋπολογισμόν του, οπότε θά ένδίδη εις τάς υποδείξεις
μας. ’Από τό νεότευκτου Έλλην. Κράτος δεν έχει νά περιμένη ένίσχυσιν,
ένεκα τής οικονομικής άθλιότητος τοΰ μικρού κρατιδίου. Ά λλ’ ώς μέσον
τής άπογυμνώσεως από τά είσοδήματά του συνιστώμεν : Πρέπει διά καταλ
λήλου προπαγάνδας νά άφυπνίσωμεν τό φυλετικόν αίσθημα τών μή Ελλη
νοφώνων Ό ρθοδ. εθνών, άτινα ύπόκεινται εις αυτό καί τά όποια τείνουν
νά έξελληνισθώσι, διότι, ό'ταν άφυπνισθώσιν οί λαοί ούτοι καί διδαχθώσι
τήν ιστορίαν τών προγόνων των, διά καταλλήλων εισηγήσεων θά ζητήσουν,
ώς αλλόγλωσσοι, θρησκευτικούς άρχοντας, Μητροπολίτας καί ’Επισκόπους
ομογενείς καί όμογλώσσους των καί άμα γίνη τοϋτο δεκτόν, θά ΰπάρξη
μέγας αριθμός Μητροπολιτών καί Επισκόπων, Σλάβων τής Μακεδονίας,
Σέρβων, Βουλγάρων, Βοσνίων καί άλλα)ν. Κατά τήν εκλογήν δέ Οίκουμ.
Πατριάρχου ίσως ύπαρξη πλειοψηφία τών μή Έλληνογλώσσων καί κατορτθωθή νά άνέλθη επί τοΰ θρόνου Σλάβος Πατριάρχης, όστις θά άποβή φυ
σικά, οργάνου τής Ρωσσίας. Έ ν περιπτώσει δέ. άντιδράσεως τοΰ Έλλην.
Πατριαρχείου, ούτοι θά ζητήσουν από τήν Πύλην νά έκδοθή διάταγμα, τό
οποίον νά επιτρέπη τήν ϊδρυσιν Ε θνικής ’Εκκλησίας. Δηλαδή οί Βούλγα
ροι νά ύπάγωνται εις Βούλγαρον Αρχιεπίσκοπον, οί. Σέρβοι εις Σέρβον, οί
’Άραβες εις ’Άραβα καί ούτω καθ’ εξής Ή μέν 'Υψηλή Πύλη, τής οποί
ας πρωτεύουσα αρχή είναι τό «διαιρεί καί βασίλευε» δέν θά διστάση νά
συμμορφωθή καί εν τοιαύτη περιπτώσει αί Έ θνικαί Άρχιεπισκοπαί τών
μή Έλληνογλώσσων ’Ορθοδόξων, ώς αυτοκέφαλοι Έκκλησίαι, θά παύσουν
από τοΰ νά χορηγώσιν εΐ.ς τό Οίκουμ. Πατριαρχείου, ώστε τοϋτο θά άπολέση τό πλείστον τών εσόδων του». 'Υπό τοιοΰτον πνεύμα είχε συνταχθή ή
έκθεσις τών 4 απεσταλμένων τής Ρωσσίας- Καί τότε ίδρύθη ή Πανσλαβιστική προπαγάνδα προς άφύπνισιν τής Ε θνική ς συνειδήσεως τών Σλάβων.
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Τό αυτό έγινε καί εις το κλίμα τοΰ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας, δπου μετά
καιρόν ένεκαθιδρύθη ’Άραψ Πατριάρχης αντί "Ελληνος. Μέ τάς ενέργειας
τής ΓΙανσλαβιστικής προπαγάνδας ήρχισαν να ιδρύονται σχολαι εις Βουλ
γαρίαν καί τά Σλαβόφωνα τμήματα τής Μακεδονίας, παΐδες δέ, οΐ εύφυέστεροι, έστέλλοντο εις Ρωσσίαν, δπου εξεπαιδεύοντο εις θεολογικάς ’Ακαδημί
ας, έπιστήμας και εις πρακτικός σπουδάς. Ούτοι πάντες μετά τό πέρας των
σπουδών των, έφέροντο δπίσω εις τάς πατρίδας των, ϊνα χρησιμοποιηθούν
ώς διδάσκαλοι, ιερείς, ιεροκήρυκες, γεωπόνοι, κτηνίατροι κλ.π. Πάντα
ταύτα έγένοντο δι’ εξόδων τής Πανσλ. προπαγάνδας. Τοιουτοτρόπως εντός
ολίγων ετών, εις τούς Βουλγαρικούς οικισμούς τής Βορείου Θράκης, τής
Κεντρικής καί Βορείου Μακεδονίας άνεφΰησαν σχολαι τής πρώτης παιδεΰσεως εις τά χωρία, καί τής μέσης παιδεύσεως εις τάς πόλεις, εις δλα δέ
αυτά έδιδάσκετο ή Βουλγαρική ιστορία, παραποιημένη, άφοΰ καί 6 Μέγας
Αλέξανδρος καί δλοι οί ’Αρχαίοι Μακεδόνες παριστάνοντο ως Βούλγαροι.
Ένεπνέετο εις δλους τούς Βουλγαρόπαιδας καί Σλαβογλάίσσους τής Μακε
δονίας άσβεστον μίσος κατά τών Ελλήνων καί τών τής Μακεδονίας. Καί
ενώ έως τό I860 οί Βουλγαρικοί πληθυσμοί τής Βουλγαρίας, Μακεδονίας
καί Θράκης, κατεγίνοντο εις τά έργα των ήσυχοι καί ευλαβείς πρύς την
’Ορθόδοξον Έλλην. Εκκλησίαν, έκπληροΰντες τάς υποχρεώσεις των συνεργαζόμενοι μέ τούς "Ελληνας τών μερών των μέ ομόνοιαν καί αλληλεγγύην,
βαθμηδόν ήρχισε τόσον δηλητήριου μίσους καί παντός Ελληνικού εις τάς
ψυχάς των ώστε άπέβησαν άσπονδοι εχθροί τών προηγουμένων φίλων καί
συνεργατών των. Καί ενώ πρότερον έκαστος Βουλγαρόφωνος ήγωνίζετο νά
έκμάθη έστω καί ολίγα Ελληνικά, έιθεώρει δέ τιμήν του νά νυμφευθή
‘Ελληνίδα, ή δέ Σλαβόφωνος κόρη νά ύπανδρευθή "Ελληνα, μετά ταΰτα
έδείκνυον τόσην απέχθειαν προς παν Ελληνικοί', ώστε πολλοί, καίτοι έγνώριζον την Ελληνικήν, άπέφευγον νά κάμωσι χρήσιν αυτής. ’Εννοούσαν δτι,
πας άλλος έπρεπε νά μανθάνη ιήν γλώσσαν των, ή τοιαΰτη δέ μεταστροφή
μετ’ ολίγα έτη έγέννησε τό «Βουλγαρικόν Σχίσμα», περί τού οποίου θά
όμιλήσωμεν έν οικείο) κεφαλαίο).
Σχόλιον. —Εις τάς ένεργείας τής ΙΤανσλαβιστικής προπαγάνδας παρατηρούμεν ότι τό πλεΐστον βάρος τής προσπάθειας ήσκήθη επί τής Βουλγ.
έθνότητος. Αυτήν προ πάντων προσεπάθησαν νά αφυπνίσουν, φανατίσουν
καί εξωθήσουν εις κινήματα προς επιτυχίαν τού σκοπού, ον μέχρι σήμερον
επιδιώκουν νά επιτύχουν οί Ρώσσοι, τήν έγκαθίδρυσίν των επί τού Βοσπόρου καί Ελλησπόντου. Διότι: Ιον) 'ΡΙ Βουλγ. έθνότης ήτο ή πλησιεστέρα
προς τήν Θράκην, ήτοι τήν Κων]πυλιν καί επομένως χρησιμωτάτη ώς προ
φυλακή τής καθόδου τών Ρώσσων. 2ον) Ή Βουλγ· έθνότης ήτο πολυπληθεστέρα τών Σλαβικών, Σέρβων, Μαυροβουνίων, Βοσνίων, Έρζεγοβινίων,
λαμβανομένης έκάστης έθνότητος χωριστά, οΐ δέ Κροάται, Δαλμάται και
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άλλοι, ως Καθολικοί κατά to πλεΐστον, έρρεπον προς την επίσης ισχυράν
Αύστρ. αυτοκρατορίαν. 3ον) Το κα'ι σπουδαιότερον : "Οτι ή Βουλγ. Έ θνότης δεν ήτο μόνον πυκνή εις την προς βορράν τοΰ Αίμου Βουλγ. χώραν,
άλλα καί εις την προς νότον τοΰ Αίμου Θράκην καί εις τήν Μακεδονίαν,
διότι οί Βούλγαροι ήσαν οί περισσότερον πιεζόμενοι από τούς άλλους Σλα
βικούς λαούς τής Βαλκανικής, ή πίεσις δέ προήρχετο εκ μέρους των Τούρ
κων καί τού ’Ορθοδόξου Κλήρου. ‘Η χώρα της ολόκληρες άπετέλει Τσιφλί’
κια των Μπέηδων καί τοΰ Βακοΰφ, ό δέ Βουλγ. λαός είργάζετο ώς δουλο
πάροικος, διά λογαριασμόν των γαιοκτημόνων αγάδων. Μέγα μέρος τής χά>ρας ήτο ψέουδον τής οικογένειας των Μιχάλογλου, οί δέ απόγονοι τούτων
ένέμοντο τά έσοδα. Οί άνάιτεροι Ό ρθόδ. κληρικοί είσέπραττον βαρυτάτους
φόρους καί άπεμύζων πάσαν οικονομικήν ικμάδα, ήτις ύπελείπετο από τό
υπό των Τούρκων στράγγισμα.
Ε νταύθα ώς αμερόληπτος κριτής φρονώ, ότι δεν πρέπει νά απο
κρύπτω τήν αλήθειαν, έστω καί εις βάρος ημών των Ελλήνων. Διότι
πρέπει νά όμολογώμεν καί τά ίδικά μας σφάλματα καί νά μή μεμφώμεθα μόνον τούς ξένους, ώς αιτίους τής κακοδαιμονίας μας, καθ’ όσον ούτοι προσπαθούν πάντοτε νά εξυπηρετήσουν τά συμφέροντά των εις βάρος
μας, ημείς δέ πρέπει νά προσέχωμεν, νά μή δίδωμεν εις αυτούς έδαφος κα
τάλληλον. "Οπως επαινώ τάς πράξεις τών εθνικών αρχόντων, πρέπει νά
μέμφωμαι καί τάς αξιόμεμπτους καί εξηγούμαι σαφέστερον : «'Ότε έμαθήτευα εις τήν Έλλην. Σχολήν τής Ραιδεστού κατά τό 1884—88 επί Μητρο
πολίτου Ήρακλείας Γρηγορίου τού Βυζαντίου, τού άποκαλουμένου Σοφού,
αλλά γέροντος πλέον καί παρηκμακότος (άποθανόντος τό 1886), προεχειρίσθη 'Αρχιεπίσκοπος 'Ηρακλείας ό ρέκτης εκείνος Γερμανός, 6 ύπερμαχήσας τού Προνομιακού ζητήματος κατά τό 1889—90- Μετά τήν άποφοίτησίν μου εκ τής σχολής Ραιδεστού 1888 μετέβην εις τό Διδασκαλείων Θεσ]νίκης, όπόθεν, προσελήφθην ώς Διδασκαλιστής εις τήν σχολήν Ραιδεστού,
όπου έδίδαξα επί δύο έπταετίας, 1891—98 καί 1907— 14, κληθείς υπό τού
τότε Ήρακλείας Γρηγορίου Καλλίδου εκ τής Σχολής Καλλιπόλεως, όπου
είχον διδάξει επί 9 έτη επί τού Μητροπολίτου 'Ιερωνύμου Γοργίου. Ταύτα
παραθέτω, διά νά αποδείξω ότι μέ τήν Ραιδεστόν εΐχον έξοικειωθή, ώστε
με έθεαόρουν όχι ώς αλλοδαπόν καί είχα συναναστροφήν μέ δλας τάς κοινω
νικός τάξεις. ΙΙολλάκις δέ λόγου γιγνομένου περί ευτυχών χρόνων, ήρώτων
περί τής ιστορίας τής Ραιδεστού. Τότε γέροντες τινές μέ έπληροφόρησαν ότι
προ τής Άρχιερατείας Γρηγορίου τού Βυζαντίου, τον θρόνον 'Ηρακλείας
κατείχεν ό Πανάρετος Γανοχωρίτης, πλουσιώτατος Δεσπότης, όστις διηύθυνε τήν άπέραντον Μ. Ήρακλείας, ήτις κατείχε τό πλεΐστον τής Ά νατ.
Θράκης από Μαύρης Θαλάσσης μέχρις 'Έβρου, διά χωροεπισκόπων, διότι
τότε αΐ έπαρχίαι Γάνου καί Χώρας, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, Καλλι-
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πόλεως καί Μαδύτου, Τυρολόης καί Σερεντζίου ήσαν Επίσκοποί, ♦υπαγό
μενοι εις τον Ηράκλειος. Οΰτος δέ έκάθητο εις Κων]πολιν, δπου ήγε καί
έφερε τό Πατριαρχείου. Τά αγαθά ταϋτα εΐ.χεν αποκτήσει εις την προηγουμένην επαρχίαν του Σαμακοβίου, ήν διηΰθυνε προ τής 'Ηράκλειος. Όσάκις
εν τοΐς Πατριαρχείοις έγίνετο χειροτονία Επισκόπου ή Μητροπολίτου, οί
παρευρισκόμενοι τφ ηΰχοντο «καί μίαν Βουλγαρικήν», οτε δέ προεχειρίζετό τις Μητροπολίτης ή ’Επίσκοπος εΐς τά υπό Βουλγάρων μέρη, ό 'Η ρά
κλειας Πανάρετος έλεγε προς αυτόν : «Συ τώρα αύτοΰ, πού θά πας, πρέπει
νά ξεύρης τούτο : "Οτι τον Βούλγαρον δεν τον χρειάζονται δύο κάπες, μία
κάπα \θά τον άφίνης νά σκεπάζηται, μία ξυλοπινάκα νά ζυμώνη την μπο
μπότα καί μερικά τσανάκια διά νά τρώγη αυτός, ή γυναίκα καί τά παιδιά,
τά άλλα όλα θά τά παίρνης». Αυτή ήτο ή κατάστασις προτού ρίψη τά δί
κτυα της ή ΙΙανσλαβ. Προπαγάνδα (')· Καί δεν έγνώριζαν αυτοί οί δείλαιοι
εκκλησ. άρχοντες, δτι ένας λαός, πιεζόμενος, θά άντιδράση και ότι, όσον
μεγαλύτερα ή πίεσις, τόσον ισχυρότερα ή άντίδρασις. Οί Σέρβοι καί Μαυ
ροβούνιοι ήσαν ήμιανεξάρτητοι καί εκυβερνώντο από ίδικούς των άρχοντας,
επομένως ή πίεσις των Τούρκων επ’ αυτών καί ή φορολογία δεν ήτο εξαν
τλητική. Είς τήν Βοσνίαν έξ άλλου καί. Έρζεγοβίνην εύρίσκοντο πληθυσμοί
έκμουσουλμανισθέντες, δεν παρεϊχον δέ πιθανότητας έξεγέρσεως κατά τής
Τουρκίας. Επομένως τό προσφορώτερον έδαφος διά τούς σκοπούς τήςΡωσσίας ΰπήςιξεν ή Βουλγ. έθνότης, έν συνδυασμφ καί μέ τά φυλετικά άγρια
ένστικτα τού Βουλγάρου, τά όποια ύπνωττον μέν μέχρις εκείνης τής εποχής,
άφυπνιζόμενα όμως καί καλλιεργούμενα, έμελλον νά άποβώσι χρήσιμα διά
τούς σκοπούς τής Πανσλαβ. προπαγάνδας. "Οπως εξηγείται καί τό σημερι
νόν γεγονός : Έ ν φ ή άπελευθέρωσις της Βουλγαρίας είχε γίνει διά Ρωσσ.
αίματος τό 1878, οί Βούλγαροι επανειλημμένους έδειξαν αχαριστίαν προς
τούς έλευθερωτάς των, θανατώσαντες τούς Ρώσσους αξιωματικούς επί Σταμπούλωφ καί στραφέντες προς τήν Αύστρ. πολιτικήν. Είς δέ τούς δύο μεγά
λους πολέμους τού 1914—18 καί 1939—45 ετάχθησαν μέ τούς Γερμανούς
εναντίον τής Ρωσσίας. Καί όμως ή σημερινή Ρουσσία τήν Βουλγαρικήν
αγνωμοσύνην τήν έλησμόνησε γρήγορα, ώστε νά περιποιήτσι τούς Βουλγά
ρους καί νά τούς έξωθή είς έκνόμους πράξεις κατά των Τούρκων, Ελλή
νων, Ρωμάνων καί Σέρβων, διότι μόνον οί Βούλγαροι είναι κατάλληλοι διά
τοιαύτας χαμερπείς πράξεις
ΚΕΦ. 81 — Κ ΡΙΜ Α ΤΚ Ο Σ ΠΟΛΕΜΟΣ 1853—55
Κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τού Σουλτάνου Μετζήτ, (2) τό κρά·
(1) Οί τοιοΰτοι, δεν έσκέπτοντο ούτε ώς άνύ-ρωποι, ούτε ώς κληρικοί, ούτε
ώς "Ελληνες, άλλ’ υπό τό ράσον τοΰ κλήρου, έδημιούργουν αδιαλλάκτους καί αιω
νίους έχάρούς τ^.ΰ "Εύ-νους.
(2) Ό Σουλτάνος Μετζήτ έκοψε πολλά αργυρά νομίσματα, τά λεγάμενα μετζή-
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τος εταράσσετο υπό εσωτερικών επαναστάσεων, διότι οί Παλαιότουρκοι κατώρθωσαν να άχρηστευθή τό Χάττι Σερίφ Γκιουλχανέ, ώς υποτιμητικόν
διά την άρχουσαν Τουρκ. φυλήν, έπανεστάτουν δέ ό'χι μόνον αί Χριστιανικαί
φυλαί, άλλα και Μουσουλμανικοί. Καί δ μεν Μεχμέτ Ά λή Πασάς τής Α ί
γυπτου, με την έπέμβασιν τής ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας ήναγκάσθη
νά διατάξη τον υιόν του Ίβραήμ νά έπιστρέ\|;η εις Αίγυπτον με τον στρα
τόν του καί νά συμβιβασθή μέ τον Σουλτάνον, δστις τώ άπένειμε τον τί
τλον τοΰ Χεδίβου διά του οποίου άνεγνωρίζετο κληρονομικός ήγεμών τής
Αίγυπτ. χοόρας υπό την επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου προς δνέπλήρωνε φόρον,
αλλά τό πνεύμα τής έξεγέρσεως μετεδόθη καί εις άλλους λαούς προς βελ”
τίωσιν τής ζωής των. Διότι οι Τούρκοι ουδέποτε διεκρίθησαν διά χρηστήν
διοίκησιν, παρά την καλήν διάτθεσιν μερικών Σουλτάνων. Οΰτω κατά τό
1841 επανεστάτησαν οΐ Σΰροι, έπειτα οί ’Αλβανοί Μπέηδες, οί Δροΰσοι,
οί Βλάχοι καί τέλος οί Μαυροβοΰνιοι καί οί Σέρβοι ζητοΰντες ανεξαρτη
σίαν. Ή Αυστρία επενέβη διά νά προλάβη έπέμβασιν τής Ρωσσίας υπέρ
τών Σλάβων καί κατέπεισε την Πύλην νά άποσΰρη τά στρατεΰματά της
έκεΐθεν. Ή επέμβασις δμως τής Αυστρίας δυσηρέστησε τον Τσάρον Νικό
λαον τον Α' διάδοχον τού ’Αλεξάνδρου τού Α ', παροτρΰνσει τού οποίου οί
Μαυροβοΰνιοι έπανέλαβον τάς εχθροπραξίας. 'Η δευτέρα αύτη έξέγερσις
άπεδόθη εις ενέργειαν τής Ρωσσίας. Ή Πύλη, φοβουμένη νέον πόλεμον ευρέθη εν άμηχανίρ, ενώ δέ συνέβαινον ταΰτα, ή Γαλλία, επωφελούμενη επέ
τυχε νά άναγνωρισθώσιν υπό τού Σουλτάνου πολλά προνόμια τών Καθολι
κών επί τού 'Αγ. Τάφου. Ή Πύλη, φοβηθεΐσα, μή καταστήση καί τήν
Γαλλίαν εχθράν, ειχεν ενδώσει εις τάς απαιτήσεις τής Γαλλίας υπέρ τού Κα
θολικού κλήρου, δστις ήπείλει νά καταλάβη τον Ναόν τής Άναστάσεως καί
τά λοιπά ιερά, τά άνήκοντα εις τούς ’Ορθοδόξους. 'Η τοιαΰτη κατάστασις
έκορΰφωσε τήν δυσαρέσκειαν τού Τσάρου Νικολάου, δστις έθεώρει εαυτόν
προστάτην τών έν Τουρκία ’Ορθοδόξων, διά δέ τού πρέσβεως Μεντζικώφ
άπήτησεν από τήν Πύλην τήν διατήρησιν τών προνομίων τού Ό ρθοδ. λαού·
Έ ν τέλει 6 Μεντζικώφ έπέδωκε τελεσίγραφον εις τήν Πύλην, απειλών δτι
έν περιπτώσει μή συμμορφώσεως θά έγκατέλειπε τήν Κων]πολιν μετά τού
προσωπικού τής Πρεσβείας 21/5/1853. Ε πειδή τό τελεσίγραφον δέν έγένετο
δεκτόν, άνεχώρησεν δ Μεντζικώφ, δ δέ Τσάρος Νικόλαος έξέδωκε προ·
κήρυξιν προς τον Ρωσσικόν λαόν, διά τής δποίας άνεκοίνου, δτι είναι υπο
χρεωμένος νά λάβη μέτρα χάριν τής τιμής τής Ρωσσίας, συνάμα δέ διέταξε
τον στρατηγόν Γορτσακώφ νά είσβάλη εις τήν Μολδοβλαχίαν. Ά λλ’ ή Τουρ
κία ένθαρρυνομένη υπό τής Γαλλίας καί Αγγλίας έκήρυξε τον πόλεμον κατά
τια ή μετζητιέδες μέ τάς υποδιαιρέσεις. 'Η ονομαστική των αξία άνήρχετο εις !/s
τής χρυσής λίρας, ήτοι πέντε μετζήτια τών 20 γροσ., τό δέ μετξήτι ύποδιηρεΐτο εις
ήμισυ καί τέταρτον.
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τής Ρωσσίας, Σ]βριος 1853. Στόλος των ’Άγγλων καί Γάλλων εΐσήλθεν εΐς
τον Ελλήσποντον, Ό Τουρκ. στόλος έπλευσε προς την Μαύρην Θάλασσαν,
όπου καί συνεκροΰσθη προς τον Ρωσσικόν εις τά ΰδατα τής Σινώπης. Κατά
την ναυμαχίαν ταΰτην οί Τούρκοι ύπέστησαν πανωλεθρίαν, οι Ρώσσοι εξ
άλλου καταλαβόντες την Μολδοβλαχίαν έσχημάτισαν Ρωσσ. κυβέρνησιν εν
αυτή. Ή καταστροφή τοΰ Τουρκ. στόλου έγινεν αφορμή νά διακηρυχθή εν
Βιέννη (5/12/53) διά πρωτοκόλλου υπό των Δυτικών ή άκεραιότης τή ς’Οθ.
Αυτοκρατορίας. Έ ν τφ μεταξύ ή Θεσσαλία καί ’Ήπειρος έπανεστάτησαν,
ζητοΰσαι ενωσιν μέ τήν 'Ελλάδα (27/4/1853). Οί Δυτικοί εξέλαβον τήν έπανάστασιν ως ύποκινηθεισαν υπό τής Ρωσσίας προς αντιπερισπασμόν, ενώ
εξ Ελλάδος, πολλά αντάρτικά εισέδυσαν εΐς Θεσσαλίαν καί ’Ήπειρον. Τήν
10 Απριλίου τοΰ 1854 συντομολογήθη συμμαχία Γαλλίας, Αγγλίας, Αυ
στρίας και Πρωσσίας αΐτινες καί έκήρυξαν τον πόλεμον κατά τής Ρωσσίας.
Ή Αυστρία καί ή Πρωσσία άπήτησαν από τους Ρώσσους νά εκκενώσουν
τάς παραδουναβείους χώρας. Ή Ρωσσία βλέπουσα τον συνασπισμόν τής Δΰ·
σεως μέ τήν Τουρκίαν, εξεκένωσε τήν Μολδοβλαχίαν, όπου έπεμβάντες οί
Αυστριακοί κατέλαβον ταΰτην. 'Ως έκ τοΰτου οί στόλοι των Άγγλογάλλων
εΐσήλθον διά Βοσπόρου εΐς Μαΰρην Θάλασσαν, ό Ρωσσ. στόλος κατέφυγεν
εΐς Σεβαστοΰπολιν τής Κριμαίας, τήν οποίαν ώχΰρωσεν· Οί σύμμαχοι έπίεσαν τήν Ελλάδα νά παύση τάς ένεργείας της έν Θεσσαλία καί Ή πείρφ , μέ
αποκλεισμόν ναυτικόν καί διά νά επιταχύνουν τήν ΰποχώρησίν της, άπεβίβασαν αγήματα εΐς Πειραιά (25/5/54). Ή Ελλάς ήναγκάσθη νά ΰποκΰψη
καί ό κίνδυνος τής Τουρκίας από νότου έξουδετερώθη. Αλλά τοΰτο δεν ή μ
πόδισε τους 'Έλληνας τής Μολδοβλαχίας καί νοτίου Ρωσσίας νά σχηματί
σουν εθελοντικόν τάγμα έκ χιλίων νέων, οί όποιοι συνεπολέμησαν μέ τους
Ρώσσους καί έν αυτή τή Σεβαστουπόλει. Μέ τήν ύποχοορησιν τής Ελλάδος
άπεβιβάζοντο εΐς τήν Θρακ. Χερσόνησον τά Άγγλογαλλικά στρατεύματα,
μεταφερόμενα διά πλοίων άτμοκινήτων. Τήν Χερσόνησον κατέστησαν περιχαρακωμένον στρατόπεδον μέ έδραν τήν Καλλίπολιν, συνεποσοΰτο δέ ή μέν
δΰναμις των Γάλλων από 30.000 πεζοΰς, 2.000 ιππείς καί 130 πυροβόλα,
των δέ ’Άγγλων από 20.000 πεζοΰς, 2.000 ιππείς καί 70 πυροβόλα, προσετέθησαν δέ καί οί άποσταλέντες υπό τοΰ Καβοΰρ Σαρδηνοί καί Παιδεμόντιοι, 15.000 πεζοί καί 600 ιππείς, αλλά τό δυστΰχημα διά τον έγχώριον
πληθυσμόν τής Χερσονήσου ήτο, ότι εΐς τά στρατόπεδα ταϋτα τής περιο
χής Καλλιπόλεως, ένέσκηψεν ή χολέρα. Τά μέσα τής καταπολεμήσεως τής
νόσου δέν ύπήρχον τότε, πολλοί έστάλησαν εΐς τον 'Άδην, αλλά καί έκ τοΰ
εγχωρίου πληθυσμοΰ έπλήρωσαν τον τοιοΰτον φόρον. Έ ν τφ μεταξύ οί
Ρώσσοι, πού έπολιόρκουν καί αυτήν τήν παραδουνάβειον Σιλίστριαν, ειχον
λΰσει τήν πολιορκίαν, άπεσΰρθησαν πέραν τοΰ Σερέτου, κατελήφθη ή χώρα
υπό τής Αυστρίας, έλειψε δέ οΰτω καί ό από βορρά Ρωσσ κίνδυνος. Οί
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σύμμαχοι, οϊτινες έ'φερον επί τών σημαιών των την επιγραφήν «Καθολικι
σμός, Προτεσταντισμός, ’Ισλαμισμός», ήρχισαν .ευθύς αμέσως να μεταφέ
ρουν δυνάμεις εις Βάρναν τής Βουλγαρίας. Διά τής επιγραφής χαιρεκάκως
ήθελαν να δείξουν δτι δυο Χριστ. Έκκλησίαι, Καθολική καί Προτεσταν·
τική συνεμάχησαν μέ τό Ίσλάμ κατά τής Χριστ. ’Ορθοδοξίας. Έ κ Βάρνας
δε καί Καλλιπόλεως άπεφάσισαν νά μεταφέρουν τον πόλεμον εις Κριμαίαν,
ϊνα καταστρέψωσι τον πολεμικόν λιμένα τής Σεβαστουπόλεως. Συνεκέντρωσαν προς τον σκοπόν τούτον εις Κριμαίαν οί Δυτικοί μέ τούς Τούρκους
στρατεύματα 220.000, αλλά καί οϊ Ρώσσοι επρόλαβαν καί συνεκέντρωσαν
115.000 πεζικόν καί 22.000 ιππικόν, μετά σφοδρός δε καί πολυνέκρους συγ
κρούσεις απέκλεισαν τήν Σεβαστούπολιν από τε ξηράς καί θαλάσσης. Οί
Ρώσσοι άντεΐχον εις τά πέριξ φρούρια, καλώς ώχυρωμένα καί δτε έπεχείρησαν οί Τούρκοι κατά Δεκέμβριον τού 1854 νά καταλάβουν τον ισθμόν τού
Περεκόπ, διά νά άποκλείσουν επικοινωνίαν Ρωσσίας καί Κριμαϊκής, ένέσκηψε δριμύτατος χειμών καί ήναγκάσθησαν νά σταματήσουν τάς επιχειρή
σεις. ’Αφού παρήλθεν δ χειμών, έπανελήφθησαν αί έχθροπραξίαι καί ύστε
ρον από σφοδροτάτας επιθέσεις κατώρθωσεν 6 στρατηγός Μακμαών νά εκπορθήση τό φρούριον Μαλακώφ, τον σπουδαιότερον προμαχώνα τής Σεβα
στουπόλεως. Μετά τήν πτώσιν τών περί τήν Σεβαστούπολιν προμαχώνων»
ό στρατηγός Γορτσακώφ ειδεν δτι ή άλωσις τής πόλεως επίκειται, διότι δ
αποκλεισμός έγινε στενότερος καί τότε έπυρπόλησε τάς άποθήκας, κατεδάφισε
τά οχυρώματα, έβύθισε τά πλοία καί παρέδωκε τήν πόλιν· Οί Ρώσσοι εις
αντιστάθμισμα προήλασαν εις τήν ’Ασιατικήν Τουρκίαν καί κατέλαβον τά
φρούρια τού Κάρς (27/11/1855). Ε πειδή δέ διά τής καταλήψεως τής Σεβα
στουπόλεως ίκανοποιήθη τρόπον τινά ή στρατιωτική τιμή τών συμμάχων,
προς αποφυγήν συνεχίσεως έμεσολάβησεν ή Αυστρία καί ώρίσθη νά συνέλθουν οί εμπόλεμοι εις Παρισίους προς σύναψιν συνθήκης ειρήνης.
Σ χόλια καί παρατηρήσεις έπί τοΰ Κριμαϊκού πολέμου.

Ό πόλεμος, δστις άπησχόλησεν δλην τήν Ευρώπην έπί 2 όλόκληρα έτη,
άπέβη μία «Καδμεία νίκη» καί μόνον πολλαί μυριάδες έθυσιάσθησαν εξ
εγωισμού καί κακώς έννοουμένου συμφέροντος, τό όποιον ούδένα ωφέλησεν. Διότι τών μεν Γάλλων αί άπώλειαι έφθασαν εις 95-000 νεκρούς, τών
“Αγγλων 20.000, τών Τούρκων περισσότεροι τών 2.000, τών δέ Ρώσσων αί άπώλειαι εις 110.000 στρατιωτών καί πληθυσμού. Νικητής δέν
υπήρξε, διότι άν οί σύμμαχοι κατέλαβον τήν Σεβαστούπολιν, οί Ρώσ·
σοι κατέλαβον τό Κάρς, επομένως ή άκεοαιότης τής Τουρκίας, διά τήν
δποίαν δήθεν επεχείρησαν τον πόλεμον οί Δυτικοί, δέν είχε περιφρουρηθή.
Διά τούτο καί τό εν Παρισίοις συνέδριον προς σύναψιν τής ειρήνης ούδέν
έπραξε σπουδαΐον, άποκατέστησε μόνον τά πράγματα εις τήν προ τού πολέ·
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μου κατάστασήν, κα'ι 1) ώρισε την ανταλλαγήν των αιχμαλώτων άνευ άποζημιώσεως και άδιαφόρως τοϋ αριθμού· 2) Οι σύμμαχοι έγκατέλειψαν το
έδαφος τής Κριμαίας, άλλα καί οί Ρώσσοι εγκατέλειψαν το Τουρκ. έδαφος
και άπεσΰρθησαν εις τα σύνορά των. Οί "Αγιοι τόποι παρέμειναν υπό τήν
δικαιοδοσίαν του Έλλην. Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων με παραχωρήσεις τινάς εις τους Καθολικούς. 4) Οί Ρώσσοι άνεγνώρισαν τήν προτέραν κατάστάσιν των παραδουναβείων ηγεμονιών, αΐ οποΐαι, άφοϋ άπεσΰρθησαν τά
Αυστρ. στρατεύματα, ήνώθησαν υπό τον "Ελληνα ηγεμόνα Κοΰζαν, διορισθέντα (1858) υπό τοϋ Σουλτάνου. 5) Ή Μαύρη Θάλασσα έκηρυχθη ουδέ
τερα, άπηγορεΰθη νά πλέουν πολεμικά πλοία, ουδέ εδικαιούντο άμφότεραι
νά ίδρΰσουν ναυστάθμους πολεμικών πλοίων. 6) Άποκατεστάθησαν ελευθε
ρία εμπορίου καί ελευθεροπλοΐα εις τον Δοΰναβιν. 7) 'Η ηγεμονία τής Βλα
χομολδαβίας νά άπολαμβάνη τά προνόμια άτελείας, άνεγνωρίσθη δέ ή επί τής
Σερβίας επικυριαρχία τής Υψηλής Πύλης. 8) Άπηγορεΰθη νά διέρχωνται
πολεμικά από τον Ελλήσποντον καί τον Βόσπορον καί 10) 'Η Τουρκία
άνεγνωρίσθη ώς μέλος τής Διεθνούς Κοινωνίας. Ή υπογραφή τής συνθή
κης έγένετο τήν 30ήν Μαρτίου τοϋ 1856. Κατά τον πόλεμον τούτον τών Δυ
τικών άπεδείχθη διά πολλοστήν φοράν τό δυσπολέμητον τής Ρωσσίας εντός
των εδαφών της, διότι τά Συμβούλια τών επιτελείων τών συμμαχησάντων
Ευρωπαίων μετά τής Τουρκίας, λαβόντα ΰπ’ ό'ψιν τά παθήματα τών είσβαλόντων εις τά Ρωσσ, εδάφη κατά τους χρόνους Καρόλου τοϋ 12ου τής Σουη
δίας καί τοΰ Μ. Ναπολέοντος, με τάς 600.000, δεν έτόλμησαν νά οδηγήσουν
τά στρατεΰματά των μέσω τοϋ Πρωσσ. εδάφους ή τής Αυστρίας, καί νά
πλήξουν τήνΡωσσίαν, τό Κίεβον, καί τήν Μόσχαν. ’Ήξευραν, δτι, από δσους
θά είσήρχοντο εις τάς Ρωσσ. στέππας, ούδεις θά έπέστρεφεν. 'Ως εκ τοΰτου
έζήτησαν νά προσβάλουν τήν τρωτήν πτέρναν τοϋ Άχιλλ,έως, δηλαδή τό
άκρότατον σημεΐον τοϋ Ρωσσ. κολοσσού, τήν Κριμαίαν καί Σεβαστοΰπολιν,
ή οποία προσεβάλλετο από θαλάσσης καί οί μέν Δυτ. Ευρωπαίοι είχον εν
νοήσει καλώς δτι ήτο επικίνδυνον νά πολεμήσουν τήν λευκήν άρκτον εντός
τών παγετώνων καί σπηλαίων της, πλήν τοϋ Γερμανού δικτάτορος Άδόλφου Χίτλερ, δστις δεν ήθέλησε νά άκολουθήση τά διδάγματα τής πείρας
καί έπροξένησεν οΰτοο τήν καταστροφήν τοϋ Γερμ. λαοϋ. Αλλά καί οί νέοι
θύννοι τοϋ Σκυθικοϋ Αττίλα, οί νέοι Μογγολοτάταροι τοϋ Σκυθικοϋ Τσεγκιζ Χάν δεν ήξευρουνκαλά δτι ή Δΰσις δεν αποτελεί εϋπεπτον φαγητόν δι* αϋτοΰς. Ή ιστορία εκδικείται τους άθετοϋντας τά χρήσιμα διδάγματά της. Κα
τά τον πόλεμον τοϋτον, δυο δόγματα τοϋ Χριστιανισμοϋ συνεμάχησαν με
τό αντίθετον Τσλάμ κατά τοϋ Ό ρθοδ. Χριστιανικοϋ, χάριν πολιτικών συμφε
ρόντων, διότι ή Γαλλία διά τής επιρροής τοϋ Καθολικοϋ κλήρου επί τών
Ά γ . Τόπων, άπέβλεπεν εις πολιτικά ώφέλη επί τής Συρίας καί έλαβε μέρος
εις τον πόλεμον, διά νά μήν άφήση τήν Τουρκίαν καί ύποκΰψη εις τήν έπι*
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βολήν τής Ρωσσίας· Ή ’Αγγλία καί Αυστρία ελαβον μέρος εΐς προληπτικόν
δι’ αΰτάς πόλεμον, διότι ό Ρωσσ. φόβος έτάρασσε τον ύπγον των μέ την
επεκτατικήν πολιτικήν του προς την Βαλκανικήν και εν “Ασίρ, δπου ήδΰνατό νά άπειλήση τάς κτήσεις τής “Αγγλίας. Ή έξέγερσις Μαυροβούνιου, Σερ·
βίας, Θεσσαλίας καί “Ηπείρου άντέβαινεν εΐς τό δόγμα, περί άκεραιότητος
τής Τουρκίας. Ή Γαλλία έπεδίωκε νά μεταβάλη έν καθεστώς Έκκλησιαστι.
κόν άπ“ αιώνων καθιερωθέν. Καί ενώ ή “Αγγλία καί ή Αυστρία έθεώρησαν
μέγα κέρδος την μή έπέκτασιν τής Ρωσσίας, ή Γαλλία μέ 95-000 απώλειας
τί έκέρδισεν ; Έκτος άν ώς κέρδος θεωρεί τα ελάχιστα 'ψυχία, άτινα έκαρπώθη ό Καθολικός κλήρος έν 'Ιερουσαλήμ. Ή Ρωσσία έκρίθη ώς ήττηθεΐσα,
διότι καί τον στόλον της, έν Εύξείνφ, έχασε, καί τό δικαίωμα ναυστάθμου
έν αΰτω καί πολεμικών πλοίων έστερήθη. Οι Σέρβοι καί Μαυροβοΰνιοι παρά
τάς ζημίας των υπό τών Τούρκων, έμειναν πάλιν υπό τήν επικυριαρχίαν
τής Πύλης. "Οσον αφορά τήν Θεσσαλίαν καί “Ήπειρον αυται παρέμειναν
υπό τήν Τουρκ. δουλείαν, διότι αί εξεγέρσεις των έθεωρήθησαν, ώς έξυπηρετήσασαι τον Τσάρον Νικόλαον. ΔΓολα αυτά ό Γορτσακώφ, εΐς τό έν Παρισίοις Συνέδριον, αφού υπεγράφη ή Συνθήκη (30 Μαρτίου 1856), θεωρήσας
μειωμένον τό Ρωσσ. γόητρον, σφιγγών τους γρόνθους του καί αποτεινόμε
νος προς τους αντιπροσώπους Αυστρίας καί Γαλλίας, μέ θυμόν είπ εν: «Θά
μου τά πληρώσητε αυτά, θά μοϋ τά πληρώσητε». Καί πράγματι τά έπλήρωσαν, ή μέν Αυστρία εΐς τό Καΐνιξ Γκράτς τό 1866, ή δέ Γαλλία εΐς τό Σεδάν τό 1870- Ή Ρωσσία μετά ταύτα ένίσχυσε τήν Πρωσσίαν, ήτις διά ν ι
κηφόρου πολέμου άφήρεσε τήν ηγεμονίαν τής Αύστρίας έπί τών Γερμ. κρα
τών, δουκάτων καί ελευθέρων πολιτειών καί άνέλαβεν αυτή τήν ηγεμονίαν.
Μετά ταϋτα ή ΙΊρωσσία ένώσασα τούς βασιλείς τών 4 Γερμ. κρατών κλπ.,
εΐς μεγάλης καί αδιαίρετον Γερμανίαν υπό Γουλιέλμον Α ', τον Χοεντζόλλερν,
:ι'κατενίκησε τούς Γάλλους τό 1870 καί ήχμαλώτισε τύν Αύτοκράτορα τής
Γαλλίας Βοναπάρτην Ναπολέοντα τον Γ ', άφαιρέσασα από αυτήν τάς παραρρηνείους επαρχίας “Αλσατίαν καί Λωρραίνην, αφού τήν ύπεχρέωσεν εις
πληρωμήν 5 δισεκατ. φράγκων. Οΐ μόνοι, πού ώφελήθησαν έκ τού Κριμαϊκού πολέμου, υπήρξαν οι Βλαχομολδαβοί, διότι άπηλλάγησαν τής Ρωσσ. κα
τοχής καί τού φόρου ύποτελείας προς τήν Τουρκίαν, ήνώθησαν δέ υπό ένα
ηγεμόνα εΐς ανεξάρτητον κράτος υπό τον Φαναριώτην Κούζαν. Ή Τουρκία
διετήρησεν επικυριαρχίαν έπί τών Σέρβων καί Μαυροβουνίων, άπηλλάγη τού
Ρωσσ. κινδύνου από βορρά, έκράτησεν υπό δουλείαν τάς έπαναστατησάσας
Θεσσαλίαν καί “Ή πειρον καί άπέτρεψε τον κίνδυνον προσβολής τής Κων]πόλεως από θαλάσσης (1). “Από αυτήν τήν περιπέτειαν οΐ κάτοικοι τής Θράκης
(L) Τον Δούλαβιν, όστις έθεωρεΐτο Τουρκικός από τοΰ Βελιγραδιού και κάτω,
διά νά μή άποβή ούτος Ρωσσικός, έν περιπτώσει έξαπλώσεως τής Ρωσσίας, τον έκήρυξαν ελεύθερον δ ι’ όλους.
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και Ιδίως τής περιοχής Καλλιπόλεως άπεκόμισαν χρήματα, άλλα συνάμα καί
τό δώρον τής χολέρας. Εις τούς Καλλιπολίτας την εκεί παραμονήν των “Αγ*
γλογάλλων ενεθύμιζον δυο νεκροταφεία, σωζόμενα καί μέχρι σήμερον. Τό
μέν “Αγγλικόν εις την βορείαν άκραν τής Καλλιπόλεως, τό δέ Γαλλικόν εις
την “Ανατολικήν.
ΚΕΦ. 82.—Χ Α ΤΤΙ Σ Ε Ρ ΙΦ ΓΚΙΟΥΛΧΑΝΕ, ΤΑΝΖΙΜΑΤ ΚΑΙ Χ Α ΤΤΙ
ΧΟΥΜΑΓΙΟΥΝ.
Ό Σουλτάνος Μετζήτ, μετά την άνάρρησίν του εις τον θρόνον του πα*
τρός του, έξέδωκε τό Χάττι Σερίφ Γκιουλχανέ (1839), Νόμος ιερός τής πλα
τείας των ρόδων, διότι εις αυτήν ειχον συγκεντρωθή οι άξιωματούχοι τού
Κράτους καί τής αυλής, οι ανώτατοι θρησκευτικοί άρχοντες, οί Πρέσβεις
καί άνεγνώσθη τό Χάττι Σερίφ, οπερ ώριζε σπουδαίας μεταρρυθμίσεις εις
τό πολίτευμα καί τήν διοίκησιν μέ τό όνομα Τανζιμάτ (=δργανώσεις). “Αλλ°
αι τόσον έπισήμως διακηρυχθεΐσαι μεταρρυθμίσεις άπέμειναν γράμμα νε
κρόν, διότι οι Παλαιότουρκοι, οί κατέχοντες υπαλληλικός θέσεις, τάς εθεώρησαν μειονέκτημα δι’ εαυτούς καί τήν άρχουσαν Τουρκ. εθνότητα καί τάς
ήχρήστευσαν. Μετά τό τέλος ό'μως τού Κριμαϊκού καί τήν Συνθήκην των
Παρισίων 1856, αΐ Δυτ. Δυνάμεις, διά νά απαλλάξουν τήν Τουρκίαν από
εσωτερικός επαναστάσεις, αλλά καί εαυτούς από περίπλοκός μέ τήνΡωσσίαν>
τον έπεισαν νά εκδοόση τό νεώτερον Χάττι Χουμαγιούν ί1). ΔΓ αυτού παρεχωρούντο προνόμια εις τούς Χριστιανούς, αυτοδιοικήσεις σχολείων καί φ ι
λανθρωπικών ιδρυμάτων, ελευθερία λατρείας, ισονομία, ίσότης φορολογίας,
ως καί στρατολογία των μή Μουσουλμάνων. Σύμφωνα προς τάς διατάξεις
τού Χάττι Χουμαγιούν συνετάχθησαν οί Πατριαρχικοί κανονισμοί καί ετέθησαν είς εφαρμογήν. Ούχ ήττον κατά τήν δοξασίαν των Παλαιοτούρκων
αί διατάξεις αύται έκλόνιζαν τό κύρος τού Ίσλάμ καί διά τούτο πολλαί εξ
αυτών ήχρηστεύθησαν. Ό Ταλεϋράνδος, υπουργός επί Ναπολέοντος, ειχεν
ε ΐπ ε ι: «Τήν Τουρκίαν θά τήν καταστρέψη τό Κοράνιον». Καί δεν είχεν
άδικον, διότι ενώ είς τήν Ευρώπην αί μεταρρυθμίσεις προήρχοντο εκ τών
κάτω, είς τήν Τουρκίαν προήρχοντο εκ τών άνω, δηλ« οί Σουλτάνοι διέτασσον, άλλ“ άνθίσταντο οί κατώτεροι, ώς φανατικοί τών εντολών τού Κορανίου·
ΚΕΦ. 83.—Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΙΣ ΑΠΟ 1850— 1880 ΚΑΙ Η ΑΝ ΑΠ ΊΎ ΞΙΣ
Τ Η Σ Π Α ΙΔ ΕΙΑ Σ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
Μετά τό τέλος τού Κριμαϊκού (1855), μέχρι τής έκρήξεως τού Ρωσσοτουρκικού 1878, ή Ό θω μ. Αυτοκρατορία επί εικοσαετίαν περίπου εξωτερι(1) Χάττι = γραμμή. Μεταφορικώς όμως σημαίνει κανόνα, νόμον. Χουμαγιούν
= ευοίωνος, ό καλά υποσχόμενος, ευεργετικός. Χάττι Χουμαγιούν = νόμοι ευεργε
τικοί.
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κώς είχε μείνει ήσυχος, έσωτερικώς δμως δεν έλειψαν αί επαναστάσεις, ως
ή Κρητική τοϋ 1866 και των Σλαβικών χωρών, ήτις ώδήγησεν εις τον Ρωσσοτουρκ. πόλεμον, άλλ’ ό Ελληνισμός τής Θράκης διά του Χάττι Χουμαγιοΰν, διά του οποίου ειχον κατοχύρωσή τά προνόμια κα'ι ή ελευθερία τής
έκπαιδεύσεως, έξηκολούθησε τό εκπολιτιστικόν αΰτοΰ εργον προς βελτίωσιν
τής ζωής από πάσης απόψεως. ‘Ιδρύθησαν σχολαί Έλληνικαί (Σχολαρχεία)
εις δλας τάς Κοινότητας τών πόλεων, ώς κα'ι δημοτικά σχολεία εις τά χω
ρία. Διδάσκαλοι διά μέν τά Σχολαρχεία προήρχοντο από Γυμνάσια Κων]πόλεως, Κυδωνιών, Τωαννίνων, τών νεοϊδρυθέντων Ζαριφείων διδασκαλείων
εν Φιλιππουπόλει, εκ τοΰ νεοϊδρυθέντος Διδασκαλείου Θεσ]νίκης και εξ αυ
τής τής έλευθέρας Ελλάδος. Εις τά χωρία προσελαμβάνοντο διά μέν τά με
γάλα έκ τών Μέσης παιδεΰσεως σχολών, διά δε τά μικρά εκ τών Σχολαρ
χείων. Διά τών έφαρμοσθέντων Πατριαρχ. κανονισμών, κατηρτίσθησαν κα
νονισμοί εκάστης Κοινότητος υπό την διεύθυνσιν καί έποπτείαν τών Μητρο
πολιτών. Κατά τούς κανονισμούς τών Κοινοτήτων, πλήν τής Δημογεροντίας,
ώρίσθη «ή Εφ ορία», άποτελουμένη εκ του Προέδρου Μητροπολίτου ή Ε 
πισκόπου, τοϋ Γραμματέως, τοΰ Ταμίου καί 2 ή 3 Συμβούλων, έκ τών εύπαιδευτοτέρων πολιτών. Ή Ε φ ορία υπό την προεδρίαν τοΰ Έκκλησ. άρχηγοΰ συνήρχετο εις συνεδριάσεις, έ^^ρόντιζε προς έξεύρεσιν καταλλήλου προ
σωπικού τών σχολείων, διά την οικοδόμησιν καί συντήρησιν τών σχολικών
κτιρίων καί τών ενοικίων κλπ., ών τό εισόδημα είσήρχετο εις τό ταμεϊον
τών σχολών. Ό Ταμίας έφρόντιζε διά την ε’ίσπραξιν τών εισοδημάτων,
άτινα προήρχοντο από εισιτήρια τών μαθητών, από εισπράξεις δίσκων τών
ναών, από έσοδα σχολικών κτημάτων, αφιερώματα έκ διαθηκών, δωρεών,
λαχείων, θεατρικών παραστάσεων ή χοροίν. Ε πίσ η ς έφρόντιζε διά την πλη
ρωμήν τών διδασκάλων καί έν γένει διά παν άφορών τήν σχολήν. Ό γραμματεύς έκράτει τούς λ]σμούς έσόδων καί έξόδων, συνέτασσε τά πρακτικά
καί παν έγγραφον, οϊ δέ σύμβουλοι παρηκολούθουν τήν έργασίαν τών δι
δασκάλων καί τήν έπίδοσιν τών μαθητών. Έ δώ θά μοί έπιτραπή μία πα·
ρέκβασις, δσον αφορά τούς διδασκάλους καί Ταμίας τών Εφοριώ ν. Οί μ ι
σθοί τών διδασκάλων ήσαν πενιχροί ή ανεπαρκείς. Όσάκις έπρόκειτο νά
συμφωνηθή διδάσκαλος, ή Κοινότης παριστάνετο ώς πτωχή καί δτι «τό
μέν πνεύμα πρόθυμον, άλλ5 ή σάρξ ασθενής». Τινές τών Ταμιών, είναι
αληθές, ότι πολλάκις κατέβαλλον έξ ιδίων των, διά νά μή καθυστερήση
ή πληρωμή τών διδασκάλων, ώς καί άλλοι έκ τών συναδέλφων τής Ε φ ο 
ρίας έβοήθουν τον Ταμίαν εις τό έργον του, άλλ’ ήσαν καί τινες αδιάφοροι
καί όταν τό ταμεϊον δεν έπαρκοΰσε διά τήν πληρωμήν τών μισθών, δέν εν
νοούσαν νά παράσχουν τήν παραμικρήν ευκολίαν. Τήν τιμήν, τοϋ νά είναι
’Έφοροι, τήν έπεδίωκον, τήν παραμικρόν όμως θυσίαν τήν άπέφευγον. Μέ
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δλα ταύτα οι πτωχοί διδάσκαλοι, άκανονίστως, ώς επί τό πλεϊστον, }τληρωνόμενοι, έξηκολοΰθουν τό έθνικώτατον έργον των ανελλιπώς καί με ζήλον,
έχοντες ύπ’ δψιν, δτ'ι έκπληρούν πατριωτικόν καθήκον. Ταύτα εκ πείρας
κατά τήν μακροχρόνιον διδασκαλικήν θητείαν μου.
Οικονομική άνάπτυξις του Ε λλη νισ μ ο ύ τής Θράκης.

Κατά τήν εικοσαετίαν ταΰτην ό Έλλην. τής Θράκης διά τής καλλιέρ
γειας των γαιών, διά τής κτηνοτροφίας, διά τής ασφαλούς επικοινωνίας μέ.
τά εμπορικά κέντρα, άπέκτησεν αρκετήν οικονομικήν εύρωσ»αν καί ό αγρο
τικός πληθυσμός καί δ των πόλεων. ’Αποτέλεσμα τής τοιαΰτης οικονομικής
προόδου ίίπήρξεν ή προώθησις τής παιδείας καί ή αύξησις του Έλληνοθρακικού πληθυσμού των πόλεων καί χωρίων, άτινα καί μέ ιδιωτικός οικίας
έκοσμούντο καί μέ ναούς καί σχολεία. Έ κ παραλλήλου τό βιοτικόν επίπεδον
εβελτιώθη κατά πολύ καί τά χωρία ήρχισαν νά μιμώνται τάς πόλεις ώς προς
τήν καθαριότητα, τήν ενδυμασίαν, ιδίοος των γυναικείων ενδυμάτων καί τούς
εύγενεστέρους τρόπους τής συμπεριφοράς. Οίκογένειαι χωρικών συνεδέοντο
μέ τοιαΰτας τών πόλεων, από τάς οποίας έλάμβανον διδάγματα συμπεριφο
ράς καί συνηθειών διά τήν υποδοχήν καί φιλοξενίαν επισκεπτών κλπ. Ε 
πειδή κατά τήν περίοδον ταΰτην κατεσκευάσθη ή σιδηροδρομική γραμμή
Βιέννης—Κων]πόλεως, ήτις διήρχετο διά μέσου Θρακ. περιοχών Φίλιππουπόλεως, Άδριανουπόλεως, Μακράς Γέφυρας, Άρκαδιουπόλεως, Τυρολόης
κλπ., προωθήθη ό πολιτισμός εις τήν ύπαιθρον διά τής έγκαταστάσεως σιδηρ. σταθμών εις τούς οποίους διωρίζετο προσωπικόν έξ Ελλήνων τών
πόλεων, οί όποιοι έφερον μαζί καί τάς οικογένειας ταιν. ’Επίσης καί ξένοι
Ευρωπαίοι ένεφανίζοντο εις τούς σταθμούς, από τούς οποίους οΐ χωρικοί
κάτι ήκουον καί κάτι έμάνθανον. Αυτά συνετέλεσαν βαθμηδόν εις τήν άνάπτυξιν τής ύπαύθρου καί τών εμπορικών κέντρων. Χωρία ασήμαντα, άπέβησαν κέντρα εμπορίου, ώς τό Χαλεπλή, τό Παυλίκιοι καί τόσα άλλα μέ τήν
έγκατάστασιν τών σιδηροδρ. σταθμών, καί νέαι εργασίαι έδημιουργήθησαν
χειρωνακτικοί, μεταπρατών, αγωγιατών κλπ. Τό εναντίον παρετηρεΐτο εις
τον Τουρκ. πληθυσμόν, οΰτος άπετέλει λαόν στάσιμον, άφωσιωμένον εις τό
Κοράνιον, δστις δέν εννοούσε νά συμμορφωθή μέ τό νέον πνεύμα καί έδείκνυεν αδιαφορίαν μέ τά συμβαίνοντα πέριξ του. Σχολεία διόλου, μόνον Τζαμία. ’Από άπόψέως δημογραφικής δχι μόνον στάσιμος, αλλά μάλλον ώλιγόστευε, διότι ή στρατολογία καί ή πολυχρόνιος παραμονή εν τφ στρατω
ένεκα εσωτερικών επαναστάσεων ή παρασκευής διά πολέμους επέφερε μείωσιν. Χωρία λ.χ. μέ 30 σπίτια σήμερον, μετά 10 έτη τά έβλεπες μέ 25 ή 20
καί ό'χι μέ 35. Ά φ ’ ετέρου αι άσθένειαι, τούς έμάστιζον, ένεκα δέ τής μοιρο
λατρίας των, άπέφευγον ιατρούς καί φάρμακα. Έπίστευον δτι, πάν δ,τι ένέσκηπτεν, προήρχετο από τον ’Αλλάχ, επομένως δέν έπρεπε νά άντιστρατεΰων-
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ται εις την θέλησιν αϋτοϋ μέ την προσπάθειαν προς θεραπείαν. Κα'ι από
οικονομικής άπόψεως κατέπιπτον, έχρεώνοντο εις τοκογλύφους "Ελληνας,
Αρμενίους, Εβραίους, έποόλουν τά χωράφια των διά χρέη καί ούτως δ
Χριστ. λαός ηϋξανεν, δ δε Τουρκικός ώλιγόστευεν, έπτώχυνε καί έ'μεινε βυ
θισμένος εις την άγνοιαν καί την αμάθειαν. Ταΰτα, εννοείται, διά τον υπαί
θριον πληθυσμόν τής Θράκης των δυο θρησκευμάτων.
Ά π λοπ οίη σις τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως.

Κατά την τριακονταετίαν ταΰτην 1850—80 ή έκπαίδευσις έξηπλώθη
εις τά τέκνα των χωρικών, εφόσον διηυκολΰνθη ή άσκησις διά την άνάγνωσιν. Οί νεώτεροι διδάσκαλοι άφήκαν τάς δισυλλάβους καί τρισυλλάβους όνο*
μασίας των γραμμάτων του αλφαβήτου καί τάς κατέστησαν μονοσυλλάβους,
ως Α, Βι, Γα, Δε, Ε, Ζι, Η, Θι, I, Κα, Λα, Μι, Νι, Ξι, Ο, Π ι, Ρο, Σ ι,
Τα, Φι, Χι, Ψ ι, Ω. Ουτω πως ό συνδυασμός συμφώνου μετά φωνήεντος
εγένετο εϋληπτότερος, ή δέ άνάγνωσις καθίστατο εύκολος εις μεγαλΰτερον
αριθμόν μαθητευομένων. Έ ν Κων]πόλει έξετυπουντο βιβλία κάπως κατάλ
ληλα διά την άσκησιν τής άναγνιύσεως καί έγκατελείφθησαν αί ’Οκτώηχοι
καί τά Ψαλτήρια. Έξεδίδοντο αναγνωστικά, συγγραφόμενα υπό πεπειραμέ
νων διδασκάλων, άτινα βαθμιαίως είσήγον τον μαθητήν εις την έκμάθησιν
τής Νεοελλ. γλώσσης, έπλουτιζαν τον νουν μέ διηγήματα ήθοπλαστικά, έξή·
γειρον την αυτενέργειαν καί την κρίσιν, άνέπτυσσον την παρατηρητικότητα
τοϋ διδασκομένου καί καθίστων τό μάθημα επαγωγόν. Εισήγοντο εις τά σχο
λεία τής στοιχ. έκπαιδεϋσεως καί μαθήματα κατηχήσεως, ίεράς ιστορίας,
αριθμητικής από κείμενα κατάλληλα καί ούτως ή έκπαίδευσις έκαμεν άλμα
όχι μόνον εις τάς πόλεις αλλά καί εις τά χωρία· ’Ανάλογος πρόοδος υπήρξε
καί εις την έξάσκησιν τής γραφής, διότι έξετυπουντο καλλιγραφικά δείγματα,
τά δποία οί μαθηταί άπεμιμοΰντο πρώτον επί πλοϊκός καί μετά επί χάρτου.
"Οσον δ’ αφορά τά σχολαρχεία των πόλεων είσήχθη έν αυτοϊς καί ή διδα
σκαλία Τουρκικής καί Γαλλικής μέ διδασκάλους των γλωσσών τούτων, απο
φοίτους τής Μεγ. τοϋ Γένους Σχολής, Κων]πολίτας, ή από διάφορα μέρη
τής Θράκης. Προσέτι πολλοί Θράκες μετά τάς γυμνασιακός σπουδάς έπορεΰοντο εις τάς ’Αθήνας, είσήρχοντο εις τό νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιον, ό'που
έσποϋδαζον συνήθως ’Ιατρικήν, Φιλολογίαν καί Φυσικομαθηματικά, δεδο
μένου ότι τά τρία ταΰτα έχρειάζοντο τότε διά την Θράκην καί προ πάντων
ή ’Ιατρική. "Αλλοι πάλιν έπορεΰοντο εις Εϋρωπ. Πανεπιστήμια προς καλυτέραν τελειοποίησιν· Πλήν των έκ Κων]πόλεως, ήρχισαν καί έκ τής λοιπής
Θράκης νά άναφαίνωνται διάφοροι επιστήμονες, οι όποιοι άποκαθιστάμε*
νοι εις διάφορα Θρακ. κέντρα καί ιδίως ιατροί, καί λαμβάνοντες μέρος εις
τά κοινά, οϋκ ολίγον έβοήθουν την έκπαίδευσιν ως έφοροι των σχολείων
καί διά την βελτίωσιν τής υγιεινής καταστάσεως των κατοίκων. "Αλλη αρχή,
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συνεργαζομένη μέ τον -θρησκευτικόν αρχηγόν ήσαν αΐ έπιτροπαί έκαστου
Ναοϋ, δστις πλήν των εφημερίων ιερέων είχε και την Επιτροπήν εκ δυο ή
και πλειοτέρων λαϊκών προσώπων, ατινα έφρόντιζον διά τάς εισπράξεις κατά
τάς λειτουργίας, πωλοΰντες κηρία, περιφέροντες δίσκους, εΐσπράττοντες διά
φορα τέλη εκ γάμων, κηδειών και βαπτίσεων. Οι Ναοί εκ τών εισπράξεων,
αφοϋ άφήρουν τά έξοδά των δι’ αγοράν κηρού και ελαίου, διά πληρωμήν
τών κανδηλαναπτών, καθαριστών, ιερέων καί διακόνων, τά ΰπολειπόμενα
παρέδιδον εις τον Ταμίαν τών Σχολών. Καί οί μέν Δημογέροντεο καί "Εφο
ροι έξελέγοντο διά ψήφων μέ έκλογάς έκάστην διετίαν ή τριετίαν, κατά ρη
τόν άρθρον του Κανονισμοί), ΰφ’ δλων τών έχόντων δικαίωμα ψήφου άνδρών τής Κοινότητος, αί δε Έ πιτροπαί τών Ναών υπό τών ενοριτών. Τά
τρία ταΰτα σωματεία, Δημογερόντων, Εφόρων καί Επιτρόπω ν υπό τήν
προεδρίαν τοϋ Άρχιερέως άπετέλουν τάς άρχάς τών Ό ρθοδ. Κοινοτήτων.
Διά του Χάττι Χουμαγιούν έδόθη τό δικαίωμα νά μετέχουν καί οί μή Μου
σουλμάνοι εις τά Διοικ. συμβούλια του τόπου των. Ούτως εις τάς έδρας τών
Βαλή, Μουτεσαρίφ καί Καϊμακάμ έξελέγοντο ως μέλη (Ά ζά) τών Διοικητι
κών συμβουλίων, άναλόγως του αριθμού τών κατοίκων. Ε πίσ ης εις τά Δη
μαρχιακά συμβούλια ελάμβανον μέρος καί οί μή Μουσουλμάνοι (Μπελεδιέ
άζασί), ως καί υπάλληλοι του Δήμου διωρίζοντο εκ τών μή Μουσουλμάνων,
άλλ’ ό Δήμαρχος, δπου κατώκουν καί δλίγιστοι Τούρκοι, έπρεπε νά είναι
άπαραιτήτως Τούρκος, δστις μάλλον διωρίζετο υπό τής πολιτικής εξουσίας
καί έπεβάλλετο νά είναι Τουρκομαθής. ’Από του 1880 καί εξής είς τάς εν
τή Βαλκανική χοάρας τής Τουρκίας παρά τω πολιτικά) διοικητή ήδρευε καί
Χριστιανός αντιπρόσωπος, ως ισότιμος μέ τον Τούρκον διοικητήν, ό λεγό
μενος Μουαβίν. Ούτως εϊχομεν βαλή μουαβινί, μουτεσαρίφ μουαβινί, καιμακάμ μουαβινί, άλλ’ ή Τουρκική στρεψόδικος πολιτική, επειδή τό δικαίω
μα τούτο τών Χριστιανών εθεωρεΐτο σπουδαίου, κατώρθιονε νά το εξουδε
τερώνω μέ πανουργίαν, δπου δηλ. ΰπήρχον Τούρκοι καί "Ελληνες ό Μουαβίνης άντί"Ελληνος διωρίζετο υπό το ΰ Ύ π . Ε σ ω τερικοί ’Αρμένιος ή Φραγ
κολεβαντίνος τις Τουρκομαθής, ό τοιοΰτος δμως ώς αλλογενής καί αλλόδο
ξος, ουδόλως ενδιεφέρετο διά τό Έλλην. στοιχείον καί άπέβαινε συνήθως
τυφλόν δργανον τοϋ Τοϋρκου διοικητοϋ. Προσέτι καί είς τήν διοίκησιν κατά
τά Τανζιμάτ έπρεπε νά διορίζωνται καί Χριστιανοί διοικηταί. Προς τον
σκοπόν αυτόν τινές τών ήμετέρων έσπούδαζον είς τήν Πολιτικήν σχολήν
Κων]πόλεως (Μουλκιέ μεκτεμπί) άλλοι είς τήν Νομ. σχολήν τοϋ Τουρκ. Π α
νεπιστημίου (Χουκοϋκ μεκτεμπί), αλλά τό 'Υπουργείου διώριζε τοΰτους τό
πολύ ως Καϊμακάμ. Ούδείς Έλλην διιυρίσθη Μουτεσαρίφης ή Βαλής, ώς επί
τό πλεΐστον δέ οΰτοι διωρίζοντο εις Καϊμακαμλίκια, πού ΰπήρχον δλίγιστοι
ή καί καθόλου 'Έλληνες, αλλά Βούλγαροι ή Σέρβοι ή ’Αλβανοί. Ε κ εί δπου
ήσαν Έλλην. πληθυσμοί έστελλε Χριστιανόν μέν, αλλά Σύρον ή ’Αρμένιον
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η καί Βούλγαρον ακόμη. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή Τουρκία ετήρει μέν τούς
τύπους, κατέστρεφεν όμως τήν ουσίαν.
ΚΕΦ. 84.—Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ ΠΑΝΣΛΑΒ. ΠΡΟΠ ΑΓΑΝΔΑ Σ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ Κ Ρ ΙΜ Α Ϊ ΚΟΝ ΠΟΛΕΜ ΟΝ.— ΒΟΥΛΓΑΡ. ΣΧ ΙΣΜ Α.
Διαρχούντος τού Κριμαϊκού ειχεν αποκάνει ό Τσάρος Νικόλαος ό Α',
όν διεδέχθη’Αλέξανδρος ό Β' 1854—1881, επί τού οποίου, ήττηθείσης τής
Ρωσσίας, είχε συναφθή ή εν Παρισίοις Συνθήκη. Ό Τσάρος βαρέως έφερε
τήν ήτταν καί προσεπάθησε νά δημιουργήση κατάστασιν, ώστε νά καταπο
λέμηση τήν Τουρκίαν, ίνα καί τό φιλότιμον τού λαού ικανοποίηση καί εαυ
τόν άπαλλάξη νέας ήττης, άλλα καί τό ό'νειρον τού Σλαβισμού νά ώθηση
προς πραγματοποίησιν. Διά τούτο έθηκεν εις ενέργειαν τά σχέδια τής Πανσλαβιστικής προπαγάνδας. Ούτω τό 1857 συνεστήθη εν Μόσχα ή Σλαβική
’Αγαθοεργός ’Αδελφότης, ής εργον ύπήρξεν ή ϊδρυσις σχολείων εν ταΐς Σλαβικαΐς χώραις τής Τουρκίας καί ιδίως εις τάς υπό Βουλγαροφώνων κατοικουμένας. ’Επίσης ίδρΰθη ή Παλαιστίνειος Ρωσσική Εταιρεία, τής οποίας
σκοπός ύπήρξεν ή ύπονόμευσις των Έλλην. Πατριαρχείων Ιεροσολύμων καί
’Αντιόχειας καί ή άπόσπασις των εσόδων τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
προερχομένων από τούς Ρώσσους προσκυνητάς. Εις τήν Κων]πολιν έστειλε
πρεσβευτήν τον δραστήριον στρατηγόν Ίγνάτιεφ, άνδρα μισέλληνα καί φα
νατικόν μέλος τής Πανσλαβ. προπαγάνδας. Ε π ειδή δε ό Ίγνάτιεφ εις παν
ζήτημα, πού άνέκυπτε διά τό Οικουμ· Πατριαρχεϊον καί εν γένει διά τά
συμφέροντα τού Ελληνισμού, άντέδρα παρά τή Υψηλή Πύλη, ειχεν Ιλκύσει τήν εύνοιαν των Τούρκων. "Οτε δέ έξηγέρθησαν οι Βούλγαροι ’Επίσκο
ποι καί έζήτουν νά άναγνωρισθή ή ϊδρυσις Βουλγ. ’Εκκλησίας, τή υποδεί
ξει αυτού, ύπερεμάχησε διά τήν έκπλήρωσιν τού σχεδίου, υποστήριξών, ότι
τούτο ήτο προς τό συμφέρον τής Τουρκίας. Έπροπαγάνδιζεν ότι πάσα πράξις, ήτις προξενεί διάσπασιν των ’Ορθοδόξων τής Τουρκίας καί τήν μείωσιν τής δυνάμεως τού Οικουμ. Πατριαρχείου, είναι προς τό συμφέρον τής
Τουρκ. Κυβερνήσεως. ’Επειδή εις τήν διένεξιν ταύτην άνεμίχθησαν καί αι
Δυτ. δυνάμεις, τό ζήτημα περιεπλάκη, διότι έκάστη εξ αυτών ήθελε κάτι νά
ώφεληθή καί ή μέν Γαλλία, προστάτρια των εν ’Ανατολή Καθολικών, άπέστειλεν, εν συνεννοήσει μέ τον Πάπαν Ίησουΐ'τας, οϊτινες ενήργουν όπως ή
Βουλγ. ’Εκκλησία προσέλθη εις τον Καθολικισμόν. ’Επειδή όμως τό πλεΐστον τού Βουλγαρ. Κλήρου καί λαού ήθελε τήν ϊδρυσιν Έ θ ν. Βουλγ. Ε κ 
κλησίας, χωρίς νά έξαρτάται από τό Έλλ. ΟΙκουμ. Πατριαρχεϊον, οχι δμως
καί νά άπεμπολήση τό Όρθόδ. δόγμα, οί Καθολικοί συγκατένευσαν νά τούς
έλκύσουν εις τον Ουνιτισμόν (ι). ΙΙρός τον σκοπόν τούτον οί απεσταλμένοι1
(1) Ούνΐται = Ένωτικοί, έκ τοϋ Ίταλ. Unite — ένώνειν, δηλαδή δχι Καθολι
κοί, άλλ’ ηνωμένοι μέ τον καθολικισμόν (όχι Χατζή Παπάς, αλλά Παπαχατζής).
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του Πάπα έζήτουν νά εΐσαχτθή εΐς την λειτουργίαν ή Λατινική γλώσσα,* νά
καθιερωθή το Λατιν. άλφάβητον καί νά άλλάξη τό εξωτερικόν σχήμα του
Κλήρου άντικαθιστάμενον υπό του Λατινικού. Ε πειδή δμως ταϋτα θά έπροξένουν άναστάτωσιν εις τάς συνειδήσεις τοΰ Βουλγ. λαού, έξαπελύθη ή Ου
νιτική προπαγάνδα. Ή Ούνιτ. Εκκλησία αναγνωρίζει μεν τον Πάπαν ώς
αρχηγόν τοΰ Χριστιανισμού και τον μνημονεύει έν τή λειτουργία, δεν άλλάσσει δμως ούτε τήν γλώσσαν τών προσηλυτιζομένων, ούτε τό άλφάβητον,
ούτε τό κληρικόν σχήμα. Είναι δόλιον μέσον προσηλυτισμού τών Όριθοδόξων εΐς τον Παπισμόν. Τά τέκνα δμως τούτων, άνατρεφόμενα καί διδασκό
μενα υπό Ουνιτών ιερέων κατήχησιν τής Καθολ. Εκκλησίας, έξοικειοΰνται
μέ τον Καθολικισμόν, ώστε μετά τήν δευτέραν ή τρίτην γενεάν, αποβαίνουν
τέλειοι καθολικοί. Δεδομένου δτι ή προσπάθεια αΰτη τών Καθολικών ηΰ·
ξανε τήν Γαλλ. επιρροήν επί τών Βαλκανικών, άντέδρασαν φυσικά εΐς τοϋτο
ή Ρωσσική καί ’Αγγλική πολιτική. Καί ή μέν Ρωσσία εμφανώς, διότι δεν
συνέφερε νά προσηλυτισθή ό Βουλγ. λαός ούτε εΐς τον Καθολικισμόν, οΰτε
εΐς τον Ουνιτισμόν, αλλά καί νά χωρισθή τοΰ Πατριαρχείου Κων]πόλεως„
"Οσον αφορά τήν Αγγλίαν αΰτη συνειργάζετο μέ τήν Ρωσσίαν προς ματαίωσιν τών Γαλλ. φιλοδοξιών. Ή ’Αγγλική πολιτική υπήρξε πάντοτε πο°
νηρά καί δεν εδίστασε νά συνδυασθή καί μέ τήν Ρωσσίαν ακόμη, διά νά
έξουδετερώση τάς Γαλλ. επιδιώξεις. Τήν δέ Ρωσσίαν, έν περιπτώσει καθό
δου της, θά τήν εξουδετέρωνε καί αυτήν μέ τήν ενέργειαν τής Γαλλίας, εΐς
ήν επίσης δέν συνέφερεν ή έπέκτασις τής Ρωσσίας, Ε πειδή δέ ή τοιαΰτη
επέκτασις θά έγίνετο εΐς βάρος τής Τουρκίας, κατ’ ανάγκην θά είχε καί αυ
τήν μαζί της, ώστε εΐς τον παρόντα αγώνα κατά μέν τής Γαλλ. πολιτικής
είχε καί τήν Ρωσσίαν, κατά δέ τής Ρωσσίας θά είχε καί τήν Γαλλίαν καί
τήν Τουρκίαν. Ό αγών διήρκεσεν επί έτη καί πολλά διαβοΰλια έλαβον χώ
ραν έν τε τή Τέρα Συνόδω τοΰ Πατριαρχείου καί τφ Μικτφ Συμβουλίω.
Πλεΐστα έγγραφα άντηλλάγησαν μεταξύ Πατριαρχείου καί ‘Υψηλής Πύλης,
τό Πατριαρχεΐον δέ δχι μόνον τών άνεγνωρισμένων δικαιωμάτονν του ΰπερημύνετο, αλλά καί εΐς τήν Πύλην ύπεδείκνυεν όπόσους κινδύνους θά άντεμετώπιζεν εΐς τό μέλλον, μέ τήν μελετωμένην μεταβολήν τοΰ Έκκλησ. καθε
στώτος. Εφόσον διά τών απαιτήσεων τών Βουλγάρων, δχι μόνον τά υπό
τοΰ Πορθητοΰ άναγνωρισθέντα προνόμια καί υπό τών διαδόχων του έπικυρωθέντα καί εσχάτως υπό τοΰ Χάττι Χουμαγιούν άνανεεοθέντα, παρεβιάζοντο, αλλά καί οι ‘Ιεροί κανόνες τής Ό ρθοδ. ’Εκκλησίας καί υπό παλαιών
Συνόδων θεσπισθέντες έξεμηδενίζοντο. Τό Πατριαρχεΐον εστεργεν εΐς μέν
τήν κυρίως Βουλγαρίαν, οπού ό Ελληνισμός άπετέλει μειονότητα νά άπο*
στέλλη Βουλγάρους Μητροπολίτας, εΐς δέ τήν Θράκην καί Μακεδονίαν, δπου
οΐ πληθυσμοί ήσαν μικτοί, εΐς δσας Έκκλ. Επαρχίας ΰπερίσχυον οΐ Σλά
βοι νά είναι ό Μητροπ. ή ’Επίσκοπος Σλάβος, ή δπου ύπερίσχυε τό Έλλην.
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στοιχεΐον νά είναι 'Έλλην. Ά λλ’ οί Βούλγαροι άπήτουν εις δλας τάς Έκκλ.
επαρχίας, οπού εύρίσκοντο Βούλγαροι πλήν του 'Έλληνος νά ύπάρχη καί
Βούλγαρος "Επίσκοπος. Ή τοιαύτη άπαίτησις άντέκειτο εις τους Άποστολικούς κανόνας. «Μία ποίμνη, εις ποιμήν». Ό Σουλτάνος Άβδούλ Ά ζ ίζ ,
και ή Υψηλή Πΰλη έπί καιρόν άμφεταλαντεύοντο καί άνέβαλλον την λΰσιν.
Ά λλ’ ή δραστήρια και επίμονος ένέργεια του πρέσβεως Ίγνάτιεφ κατέπεισε
τον Σουλτάνον νά έκδώση φιρμάνιον τό 1870, διά του οποίου άνεγνωρίζετο
ή ανεξαρτησία τής Βουλγ. Εκκλησίας. Θρησκευτικός δε αρχηγός ’Αρχιεπί
σκοπος εν Κων]πόλει υπό τον τίτλον ’Έξαρχος. Τότε διά των ενεργειών
του Ίγνάτιεφ έξεδόθησαν φιρμάνια διά Βουλγάρους ’Επισκόπους καί Μητροπολίτας διά πολλάς επαρχίας τής Βορ. Θράκης καί Μακεδονίας, δπου οί
πληθυσμοί ή σαν μικτοί. 'Ως έκ τούτου ή Ιερά Σΰνοδος τοΰ Πατριαρχείου
Κων]πόλεως καί τά Όρθοδ. Πατριαρχεία, ’Αντιόχειας, Ιεροσολύμων και
’Αλεξανδρείας έκήρυξαν την Βουλγ. Εκκλησίαν ώς Σχιαματικήν, ουτω
δέ διά Πανσλαβιστικών ενεργειών προέκυψε τό περιλάλητου Β ο υ λ γ α ρ.
Σ χ ί σ μ α . Ή Βουλγ. ’Εκκλησία έκηρύχθη Σχισματική, διότι προσέβαλλε
τους κανόνας τής ’Ορθοδοξίας, τό δέ Πατριαρχείου έζήτησεν από την ΓΙΰλην
νά έκδώση Ίραδέν, διά τοΰ οποίου νά ύποχρεωθή ό Βουλγ. κλήρος, ό άναγνωρίζων τον εν Κων]πόλει ’Έξαρχον ώς θρησκευτικήν αρχήν, νά άλλάξη
εξωτερικόν σχήμα ώς καί τό κάλυμμα τής κεφαλής προς διάκρισιν. ’Αλλ’ ή
μνωπάζουσα Τουρκ. διπλωματία τοΰ δειλού Σουλτάνου δεν είδε τους κίνδυ
νους, οΰς ένέκλειεν οχι μόνον διά τον Ελληνισμόν Θράκης κσί Μακεδονίας,
αλλά καί διά τον Τουρκ. πληθυσμόν, ή μή αλλαγή τοΰ σχήματος το ΰ ’Εξαρχικοΰ κλήρου καί ένέπεσεν εις τά δίκτυα τοΰ Πανσλαβιστοΰ Ίγνάτιεφ.
Διότι είς τούς σκοπούς τής Πανσλαβ. προπαγάνδας δεν συνέφερεν ή αλλαγή
τοΰ σχήματος τών Σχισματικών, εφόσον πολλοί έκ τφν γνησίων Βουλγάρων
καί Βουλγαριζόντων έν Μακεδονία, θά έθεώρουν τούς κληρικούς ώς αιρετι
κούς καί δεν θά τούς έδέχοντο είς τούς ναούς, ενώ θά ένέμενον είς τά πα
τροπαράδοτα, θεωροΰντες τό Οίκουμ. Πατριαρχείου ώς θρησκευτικήν κεφα
λήν καί θά έπήρχετο διαίρεσις τοΰ Βουλγ. κόσμου είς Πατριαρχικούς καί
’Εξαρχικούς καί οΰτω θά κατέρρεον τά σχέδια τοΰ Πανσλαβισμού. Διά τούτο
ό Ίγνάτιεφ έπέμενε παρά τφ Σουλτάνα) νά κα>φεΰση είς τάς απαιτήσεις τοΰ
Οίκουμ. Πατριαρχείου, δπερ έζήτει αλλαγήν τοΰ σχήματος τής Βουλγ. ’Ε 
ξαρχίας. Ή Τουρκ. Κυβέρνησις έν τελεί έθεώρει ώς κέρδος μέγα τό δτι κα·
τωρθώθη νά διαιρεθή ό ’Ορθόδοξος κόσμος καί νά έλαττωθή ή θρησκευ
τική έπιρροή τοΰ Οίκουμ. θρόνου έφ’ δλων τών ’Ορθοδόξων τής Βαλκανι
κής. Μολονότι, χάρις είς τήν τύφλωσιν τής Ύ ψ. Πύλης, οί ’Εξαρχικοί ειχον
διατηρήσει αμετάβλητον τό σχήμα τοΰ Ό ρ θ . κλήρου είς τήν Μακεδονίαν,
πολλοί θεωρούμενοι υπό τής ’Εξαρχίας ώς Βούλγαροι, διότι ειχον γλωσσικά
ιδιώματα σύμμικτα Έλληνοσλαβοβουλγαρικά, δεν παρεδέχθησαν τήν Έξαρ·
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χίαν καί τούς απεσταλμένους της και έξηκολούθουν έμμένοντες είς τό Πατριαρχεΐον. ’Άλλοι μέν έκ τούτων ήσαν φανατικοί "Ελληνες μέ γλωσσικόν
ιδίωμα άνάμικτον, άλλοι εκλινον προς τούς Σέρβους καί άλλοι αμφίβολοι
συνετάσσοντο μέ τον ισχυρόν τής ημέρας. Τάς τρεις ταύτας κατηγορίας των
Πατριαρχικών τούς ωνόμαζον Γραικομανεΐς, δηλ. Σλάβους μέν άλλα προσηλω
μένους εις τον Ελληνισμόν. Εναντίον τούτων βραδυτερον έστράφη ή μα
νία των Βουλγάρων Κομιτατζήδων, οι όποιοι διά ληστειών, σφαγών κλπ.
τούς ήνάγκασαν νά ύποκύψουν εις την Εξαρχίαν, διά νά άποσπάσουν καί
άλλα Σουλτανικά Φιρμάνια.
ΚΕΦ. 8 5 —ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΑ ΑΒΔΟΥΛ ΑΖΙΖ 1861—1876.
Ούτος ήτο αδελφός νεώτερος του προκατόχου Σουλτάν Μετζήτ, άμψότεροι τέκνα τοϋ Σουλτάνου Μαχμούτ τού Β '. Κατά τά Τουρκικά έθιμα τον
θρόνον διεδέχετο ό μεγαλύτερος τής οικογένειας, επειδή δέ τά άρρενα τέκνα
ήσαν μικρότερα την ηλικίαν, ή διαδοχή τού θρόνου εδόθη είς τον αδελφόν
του Ά ζίζ. Ούτος είχεν άνατραφή μέ διδασκάλους Γάλλους καί ’Άγγλους,
παρά τών οποίων είχεν έκμάθει Γαλλικήν καί Αγγλικήν. 5Ητο αξιοπρεπής,
σοβαρός καί οικονόμος. Μόλις άνήλθεν εις τον θρόνον διέλυσε τό πολυπλη
θές χαρέμιον καί περιώρισε τήν σπατάλην, άπορροφωμένην από στρατιάν
άνδρών καί γυναικών. Περιέκοψε καί τά πλουσιοπάροχα επιδόματα τών
πριγκήπων καί μεγιστάνων. Οί Παλαιότουρκοι, οϊτινες ήσαν δυσηρεστημέ*
νοι μέ τάς φιλελευθέρας μεταρρυθμίσεις τού Σουλτάνου Μετζήτ, έπίστευσαν,
ό'τι έν τφ προσώπφ τού Ά ζ ίζ εύρον τον κατάλληλον βασιλέα, διά τούς απο
λυταρχικούς σκοπούς των καί προς κατάργησιν τών μεταρρυθμίσεων, άλλ"
ούτος σύν τφ χρόνφ ύπερέβη καί τον Μετζήτ είς τό μεταρρυθμιστικόν έργον. Ε π ’ αυτού έλαβε διαστάσεις τό κόμμα τών Νεοτούρκων, άποτελούμενον από ανθρώπους ανεπτυγμένους, ών πλεΐστοι έμορφούντο εις τήν Ευρώ
πην καί έπεδίωκον νά επιτύχουν δσον τό δυνατόν φιλελεύθερον πολίτευμα
καί ισότητα έν τή δικαιοσύνη Είς τούτο έβοηθήθησαν υπό τού Μ. Βεζύρου
Φουάτ Πασά, εχθρού τού Παλαιοτουρκισμού. Δυστυχώς ή βασιλεία αύτούι
παρά τάς καλάς προθέσεις του, δέν ύπήρξεν ειρηνική. Ένήδρευεν εντός τού
κράτους του ή Πανσλαβιστική προπαγάνδα, ήτις έξήπλωσε τά νήματα τών
ραδιουργιών της είς τήν Βαλκανικήν. Διήγειρε τον φανατισμόν τού Βουλγ.
λαού, τον κατέστησεν άσπονδον εχθρόν παντός Ελληνικού καί τού ένέπνευσε
τήν ιδέαν τής έξεγέρσεως προς άπελευθέρωσιν καί σχηματισμόν ανεξαρτήτου
κράτους. Έδήλουν είς τούς Βουλγάρους οτι πάντα θά κατορθωθώσι δΓ
ενόπλου έπεμβάσεως τού Τσάρου Αλεξάνδρου τού Β'. Ό Ά ζ ίζ επεσκέφθη
διάφορα μέρη τού κράτους, έν Προύσση δέ έδώρησε χρήματα εις τήν Έλλ.
Κοινότητα διά τήν άποπεράτωσιν Ναού. Τούτο διά νά δείξη είς τούς Παλαιοτούρκους, δτι δλαι αί εθνότητες έχουν δικαιώματα καί χρήζουσι προστα-
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σίας, Κατά δέ τό 1868 επιχειρήσας ταξίδιον εις Εύρωπ. χώρας επεσκέφθη
και την έκθεσιν των Παρισίων, ακολουθούμενος υπό του διαδόχου τοΰ θρό
νου Μουράτ και πολυτελούς συνοδείας. Έ κείθεν διεπεραιώθη εις τό Λονδΐνον και επεσκέφθη την βασίλισσαν Βικτωρίαν, ή οποία ετιτλοφορείτο και
Αΰτοκράτειρα των ’Ινδιών. Μεταξύ άλλων κατήρτισεν Ελεγκτικόν Συνέδριον
διά νά τον ενημερώνη περ'ι των ειδών κα'ι τοΰ ποσού τών εσόδων και εξό
δων· “Ιδρυσε την Ό θω μ . Τράπεζαν, δτε δέ έπέστρεψεν εξ Ευρώπης, ίδρυσε
και Συμβ Επικράτειας. Εις φλογερόν λόγον, δν έξεφώνησε κατά τά εγκαί
νια τοΰ Συμβουλίου τούτου, ύπεστήριξεν δτι «ή Τουρκία πρέπει νά άναγεν
νηθή και νά υιοθέτηση τούς Εύρωπ. θεσμούς, τον πολιτισμόν και την βιο
μηχανίαν, νά επικράτηση δέ τελεία ίσότης και δικαιοσύνη μεταξύ όλων τών
Έ θιοτύμω ν της Αυτοκρατορίας»· 'Ως ήτο φυσικόν α! λαμπραί αύται ιδέαι
δυσηρέστησαν τούς Παλαιοτούρκους, οΐτινες άπεπειράθησαν άνεπιτυχώς νά
τον καθαιρέσουν. Ό Σουλτάνος ήγωνίζετο νά βελτιώση την εσωτερικήν διοίκησιν τοΰ κράτους. ’Έκρινε σκόπιμον νά τό διαίρεση εις 27 Βιλαέτια, ών
οι πολιτικοί άρχοντες μέ τον τίτλον «Βαλή» διωρίζοντο υπό τοΰ ιδίου μέ απο
κεντρωτικήν εξουσίαν άνά Βιλαέτιον. Ά λλ9 δλαι αύται at μεταρρυθμίσεις
άπήτουν κονδύλια ώς καί μερικά κρατικά εργοστάσια, άτινα ήθέλησε νά
ίδρύση, ώς τό ΦεσοποιεΤον (Φεσχανέ) καί τό ΧαρτοποιεΤον (Κιατχανέ), ένεκα
δμως συνήθειας τών Τουρκικών υπηρεσιών νά σφετερίζωνται τά πάντα, τά
έσοδα δεν έκάλυπτον τά έξοδα καί ώς εκ τούτου ήναγκάσθη νά έπιβάλη φό
ρους βαρείς, τοΰτο δμως προεκάλεσε δυσαρέσκειαν.
ΈσωτβρικαΙ επαναστάσεις έπΐ της βασιλείας τοΰ Ά ζ ίζ .

Ε πειδή ό ανεψιός τοΰ Ά ζ ίζ καί διάδοχος τοΰ θρόνου Μουράτ είχεν
αποκτήσει δημοφιλίαν διά τών σχέσεών του μέ μεγάλους οϊκους τής Κων]·
πόλεως, μέ Ευρωπαίους καί άλλους μή Μουσουλμάνους εκίνησε μέ τούς ευγενεΐς τρόπους καί τήν εΐλικρίνειάν του, τον φθόνον καί τήν υποψίαν τοΰ
θείου του Ά ζίζ, όστις καί διέταξε νά τον περιορίσουν εις τό Τσεραγάν.
Έ κεΐ 6 Μουράτ διήγε βίον άπομεμονωμένον καί άπράγμονα επί έτη. Τρεις
άπόπειραι παρά φίλων του προς απελευθέρωσήν του άπέτυχον. Ή συμπεριφορά
τοΰ Ά ζ ίζ προς τον μέλλοντα διάδοχον άπεμάκρυνε καί τούς Νεοτούρκους από
τήν έκτίμησιν ήν ειχον προς αυτόν, διότι μέ δλον τον πολιτισμόν του, δεν
ήτο άπηλλ,αγμένος τών δολοπλόκων αύλικών του, άφ9ετέρου αι ένέργειαι τής
Πανσλαβ. προπαγάνδας έξήγειραν τούς Μαυροβουνίους τό 1862, τό δέ 1864
έξερράγησαν επαναστάσεις έν Μ. Ά σ ία καί εν τή νησιά Κρήτη, αΐτινες διετηρήθησαν επί 2 έτη. Ή Μικρασιατική από τοΰ 1864—1866, ή δέ τής Κρή
της από τοΰ 1866—1868 ήτις έτελείωσε μέ τήν συνθήκην τής Χαλέπας. Κατά
τό 1868 άνεφάνησαν τά πρώτα επαναστατικά κινήματα εν Βουλγαρία, διότι
ή προπαγάνδα τοΰ Τγνάτιεφ, άφοΰ είχε κατορθοδσει νά άποσπάση τήν
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Βουλγ. Εκκλησίαν από τό Οίκου μ. Πατριαρχείου προσεπάθησε νά φέρη εις
διάστασιν Βουλγάρους καί "Ελληνας. Ή Ρωσσία έθεώρησε σκοπιμώτερον
νά παρασκευάση την κοινήν γνώμην των Δυτικών υπέρ των τυραννουμένων
λαών και οΰτω νά αποφυγή συνασπισμόν τής Δύσεως μετά τής Τουρκίας
κμί δεύτερον Κριμαϊκόν. Μέ την πρόφασιν δέ τής βαρείας φορολογίας οι
Πανσλαβισταί εκίνησαν επανάστασιν κατά τών Χριστιανών και Σλάβων τό
1875. "Ενεκα τοϋ πολυδαπάνου βίου του Ά ζ ίζ κατά τά τελευταία έτη τής
βασιλείας του και τής έκρυθμου καταστάσεως, εις ήν περιήλθεν ή Αυτοκρα
τορία διά τών επαναστάσεων, άπεφασίσθη ή καθαίρεσίς του. Τρεις άνδρες,
ό μέγας Βεζΰρης Μεχμέτ Ρουσδή πασάς, ό Ύ π. Στρατιωτικών Χουσεΐν
Άβνή πασάς και ό αρχηγός τών Νεοτούρκων Μιδάτ πασάς προέτειναν νά
παραιτηθή υπέρ τοϋ ανεψιού του Μουράτ. Ούτος κατ’ άρχάς μέν άντέστη,
άλλ’ ούτοι κατώρθωσαν νά έκδοθή φετφάς παρά του Σεϊχουλισλάμ περ'ι κα'
θαιρέσεώς του. Μετεφερθεις εις τό ανάκτορου του Τόπ-Κ άπου παρά τό
Χερσαΐον τείχος περιωρίσθη, αυστηρώς επιτηρούμενος, άλλ’ εκ φιλοτιμίας
έκοψε τάς φλέβας του εντός τοΰ λουτρώνος άποβιώσας. Κατ’ άλλους έδολο·
φονήθη τον Μάϊον τοΰ 1876. Οι τρεις Σουλτάνοι Μαχμούτ δ Β' 1808—39,
δ Άμπτούλ Μετζήτ 1839—61 καί δ Άμπτούλ Ά ζ ίζ 1861—76 προσεπάθησαν μέ μεταρρυθμίσεις νά εφαρμόσουν επί το εύρωπαϊκοότερον καί νά εξυγιά·
νουν τάς διαφ. υπηρεσίας, άλλ’ εΰρον λυσσαλέαν άντίδρασιν από τούς δπισθοδρομικούς τοΰ Μουσουλμανισμού, διά τούτο πολλαί τών μεταρρυθμίσεων
δεν επέτυχον. Καί τοΰ μέν Μαχμούτ τό σπουδαιότερου, ύπήρξεν ή κατάργησις τών Γενητσαρικών ταγμάτων, θεσμός πέντε αιώνων, συνυφασμένος μέ
τον Τουρκισμόν καί διά τοΰ δποίου είχον γίνει αί μεγάλαι τών ’Οθωμανών
κατακτήσεις. Οί Γενήτσαροι άπετέλουν τό ρωμαλεώτερον σώμα το ΰ ’Οθωμ.
στρατού, άλλ’ δπως κάθε ό'ργανον διά τής πολλής χρήσεως άμβλύνεται καί
καταντά άχρηστον, τό ίδιον συνέβη καί μέ τά Γένη τσαρικά Τάγματα,
άτινα άπέβησαν δχι μόνον άχρηστα, αλλά καί επιβλαβή. Ό Σουλτάν Ά ζίζ
προσεπάθησε νά εξευρωπαΐση τούς διαφόρους κλάδους τής διοικήσεως καί
νά ενίσχυση τάς εσωτερικός υπηρεσίας μέ άναλόγους ειδικούς υπαλλήλους,
εφ’ όσον κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους την άνωτάτην εξουσίαν εξήσκουν
τρία μόνον πρόσωπα : Ό Σουλτάνος ή Παντισάχ (άμφότεραι είναι λέξεις
Περσικαί, σημαίνουσαι Μονάρχης, Αύτοκράτωρ), έτιτλοφορεΐτο καί Χαλί
φης (λέξις Αραβική σημαίνουσα Τοποτηρητής) διάδοχος τοΰ Προφήτου.
Καί ή μέν βασιλεία ή μοναρχία ήτο κοσμική εξουσία, ή δέ Χαλιφεία ήτο
θρησκευτική επί τών μουσουλμάνων, άδιακρίτως φυλής, έθνικότητος, γλώσ*
σης καί χρώματος. Δεύτερος ήτο δ Πρωθυπουργός Σαντραζάμ καί τρίτος δ
Σεϊχουλισλάμ, δ υπέρτατος διαχειριστής τών ιερών νόμων, τής δικαιοσύνης
καί τών θρησκευμάτων. Αί γνώμαι του (φετφά) άπέδιδον τό εκτελεστικόν
κύρος εις πάσαν διαταγήν τής άνωτάτης πολιτικής εξουσίας. ’Έ πειτα από
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τούς προηγούμενους τρεις ήρχοντο οί αρχηγοί των κρατ. υπηρεσιών: 6 ’Αρ
χιστράτηγος Σερασκέρ (ή λέξις σερ Περσική, σημαίνει κεφαλή, κορυφή), ό
Άρχιναύαρχος Μπαχριέ Ναζιρί (Μπάχρι, λέξις ’Αραβική, σημαίνουσα θ ά 
λασσα, Ναζίρ = επόπτης), Νταχλιέ = "Υπουργός των Εσωτερικών, Μαλιέ
= των Οικονομικών, Έ β κ ά φ = τ ώ ν Μοναστηριακών, Χαρτζιέ:. = Ε ξω τε
ρικών. Οι εξ "Υπουργοί με τον Σεϊχουλισλάμ και Σατραζάμ, άπετέλουν
συμβούλιον (Χάσμετζλισί) και συνήρχοντο εις την "Υψηλήν Πύλην (Μπάμπιααλή) δίς ή τρίς τής έβδομάδος. Έ π ϊ Σουλτάν Μετζήτ ίδρύθη καί τό
Αύτοκρατορικόν Συμβουλών, άλλα επί Ά ζ ίζ μετεβλήθη εις Συμβούλιον
τού κράτους (Σουράΐ Ντεβλέτ), ώς καί τά "Υπουργεία ’Εμπορίου, Παι
δείας, ’Αστυνομίας, Δημοσίων έργων καί Δικαιοσύνης, συμπληρωθεισών
ούτω τών κρατικών υπηρεσιών. Αί ύπηρεσίαι έχρειάζοντο στελέχη εύπαίδευτα, ά'τινα έσπάνιζον, διότι δεν υπήρχε παιδεία παρά τοίς Τούρκοις.
Τούς μάλλον προηγμένους Μουσουλμάνους, προσεπάθουν νά τούς κρα
τούν μακράν τών κρατικών υπηρεσιών, δεδομένου οτι οΐ Τούρκοι δεν
ήδύναντο νά συμβαδίσουν εις την άνάπτυξιν, διότι καί ή έκμάθησις άνα'
γνώσεως καί γραφής ήτο δύσκολος καί άπήτει χρόνον, ή δέ γλώσσα πε
ριείχε λέξεις ΓΙερσικάς καί Άραβικάς. Καί είναι μέν αληθές ότι είχε
ίδρυθή Πανεπιστήμιον (Ντάρουλ Φουνούν), αλλά διά νά τροφοδοτηθή
έπρεπε νά υπάρχουν Μέσης παιδεύσεως σχολαί, αί όποΐαι νά στηρίζωνται
εις σχολεία κατωτέρας παιδεύσεως, άτινα ήσαν ανύπαρκτα, εξαιρέσει μερι
κών Μεδρεσέδων, όπου έδίδασκον ιερωμένοι ρητά τού Κορανίου. "Η Κυ'
βέρνησις διά πολλά έσκέπτετο, αλλά διά παίδευσιν διόλου, οί δέ Μεδρεσέδες ήσαν ιδρύματα Μουσουλμανικών Τεμενών.
ΚΕΦ. 86.—ΕΦ Η Μ ΕΡΟ Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΑ ΜΟΥΡΑΤ ΤΟΥ Ε \
Μετά την καθαίρεσιν τού ’Αζίζ ό θρόνος έδόθη εις τον Μουράτ Ε"
υιόν τού Σουλτάνου Μετζήτ. "Ο Μουράτ ό Α" ήτο φύσις εύγενής χωρίς τό
τραχύ καί δεσποτικόν τού Τουρκισμού, σωφροσύνη δέ τον ήκολούθει παν
τού. Μετέβη μετά τού θείου του Ά ζ ίζ εις Ευρώπην προς επίσκεψιν τού Ναπολέοντος καί τής Βικτωρίας όπου έφάνησαν τά σπάνια προσόντα τού δια
δόχου τού θρόνου καί έστήριξαν ελπίδας τά ανακτοβούλια τής Ευρώπης
περί άναγεννήσεως τής Τουρκίας. Μίτο ευαίσθητος καί ευπαθής, δεν άντεΐχε
δέ εις συγκινήσεις καί άνεστρέφετο ελευθέριος μετά τών πρεσβευτών. Συνεδέθη διά φιλίας μέ τούς επιφανείς οίκους τής Κων]πόλεως προ πάντων "Ελ
ληνικούς, οϊτινες ήκμαζον. ΗΊτο δημοφιλής καί έδήλωνεν ότι θά κυβερνήση
συνταγματικώς καί θά συμβιβάση τάς διαφοράς τών εθνοτήτοον τής αυτο
κρατορίας, ότι σκοπεύει νά έπισκεφθή τον Γεοδργιον, βασιλέα τών "Ελλή
νων, εν γένει δέ ειχεν άποβή ή αγάπη τού λαού τής Κων]πόλεως. Ά λλ’ ή
ραδιούργος αυλή καί ίδίςι δ Μ. Βεζύρης Ά λή Πασάς τον κατέστησε διά ραΘρακικά»
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διουργιών ύποπτον προς τον Ά ζ ίζ , προς δν έπέσειε τό φάσμα τής καθαιρέ·
σεως υπό φίλων τοϋ Μουράτ, παριστάνων προς τον καχύποπτον κΰρι,όν του,
δτι χάρις εις την έπαγρΰπνησίν του σώζεται 6 -θρόνος. Ό δέ Ά ζίζ, παρ’ δλιην τήν έκτίμησιν, προς τον πράον διάδοχόν του, παρεπείσθη καί άπεμό
νωσε τον Μουράτ εις τό Τσεραγάν, δπου ό άτυχης επί έτη έζη βίον μονήρη
καί άπράγμονα. Τρεις φοράς κατά τό διάστημα τής φυλακίσεώς του έγιναν
άπόπειραι προς άπελευθέρωσίν του υπό Ελλήνων καί Τούρκων, άλλ* άπέτυ"
χον. Μίαν νύκτα Μαΐου 1876 είσήλθον εις τό μέγαρον ένοπλοι και τον ήρ·
πασαν χωρίς νά τοϋ άνακοινάίσουν οϋδέν, ένφ δέ εύρίσκετο εις αγωνίαν, αί
φνης είσάγεται εις τό παλάτι καί άνακηρΰσσεται Σουλτάνος. Ό δυστυχής
ένόμισεν δτι ώνειρεύετο, άλλ’ δτε έξημέρωσεν, άντιληφθείς δτι ήσαν πραγ
ματικά τά συμβάντα τήν νύκτα, δεν ήξευρε πώς νά τά εξηγήστε Έ π ι τέλους
έπληροφορήθη δτι δ θειος του Ά ζ ίζ ήναγκάσθη νά παραιτηθή, περιορισθείς εις τό άνάκτορον τοϋ Τόπ-καποϋ. Μετά δυο ημέρας περιήλθεν εις χεΐρας του επιστολή τοϋ θείου του, εν τή οποία έξεφράζοντυ παράπονα διά
τήν κακήν μεταχείρισίν του, συνεβούλευε δέ οϋτος τον νέον Σουλτάνον νά
προσέχη τούς άρχηγούς τοϋ στρατοΰ, διότι αυτοί τον έφεραν εις τοιαύτην
κατάστασιν. Τήν έπομένην έπληροφορήθη δτι ό Ά ζ ίζ εν τφ λουτρώνι κό-ψας τάς φλέβας του ηύτοκτόνησε. Ταϋτα πάντα έπέδρασαν επί τοϋ νευρικοϋ
του συστήματος, ώστε τήν 6ην ημέραν τής άναρρήσεώς του παρουσίασε
διανοητικός ταραχάς. Μάτην μετεχειρίσθησαν φάρμακα προς επαναφοράν
τής διανοητικής του ηρεμίας καί κατ’ άρχάς μέν άπεκρύβη ή κατάστασίς
του καί άνεκοινώθη δτι ό βασιλεύς δεν δΰναται νά παρουσιασθή, διότι πά
σχει άπό δοθιήνα. Α φ ού δμως παρήλθον 3 μήνες χωρίς νά βελτιωθή ή κα
τάστασίς του, πεισθέντες καί εις τάς υποσχέσεις τοϋ νεωτέρου του άδελφοϋ
Άμπτούλ Χαμίτ, δστις ως έλεγε, θά έκήρυττε συνταγματικόν καθεστώς, κα·
θήρεσαν τον Μουράτ καί παρέδωκαν τον θρόνον εις αυτόν, κατά Σεπτέμ
βριον 1876, άφοϋ διεδόθη δτι ό Μουράτ έπασχεν εξ άνιάτου νοσήματος,
Ινεκλείσθη δέ καί αυτός εις Τσεραγάν.
ΚΕΦ. 87.—ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΑ ΑΠΤΟΥΛ ΧΑΜΙΤ Β' 1876— 1909.
Τά 33 έτη τής βασιλείας τοϋ Χαμίτ Β' υπήρξαν πλήρη σοβαρών γεγο
νότων, άτινα έπέδρασαν έπί τής τύχης τής Ό θω μ. Αυτοκρατορίας, τών έθνοτήτων τής Βαλκανικής καί ολοκλήρου τής Ευρώπης, έπιβλαβώς δέ έπί τού
Ελληνισμού, ένεκα ένεργειών τής Πανσλαβ. προπαγάνδας. Τά σημαντικά
ταϋτα θά προσπαθήσωμεν νά διεξέλθωμεν χρονολογικώς. Ό Σουλτά
νος οΰτος, μολονότι ένεκαινίασε τήν βασιλείαν τιπό συνταγματικόν καθεστώς,
μετ’ ολίγον τό κατήργησε καί συνεκέντρωσε τάς εξουσίας εις χεΐρας του κυβερνήσας άπολυταρχικώτατα, παρά τήν εσωτερικήν καί εξωτερικήν άντίδρασιν. Ήναγκάζετο δέ νά έφαρμόζη σκληρότατα μέτρα, έπονομασθείς Έρυ*
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θρός Σουλτάνος, άλλ’ ύπήρξεν εκ των δραστηριουτέρων και διπλουματικωτέρων ηγεμόνων- Ένεθρονίσθη κατά Σεπτέμβριον 1876 κα'ι προσέλαβεν ως Μ.
Βεζΰρην τον φιλελεύθερον Μιδάτ πασάν, άναθέσας εις αυτόν έκπόνησιν συν
ταγματικού χάρτου μέ Γερουσίαν, Βουλήν Ικλεγομένην υπό αντιπροσώπων
τοϋ λαοΰ διά μυστικής ψηφοφορίας μέ αναλογίαν 50.000 δΓ έκαστον Βου
λευτήν καί τετραετή περίοδον- Κατά τους πρώτους μήνας τής βασιλείας
έξήρχετο, έπεσκέπτετο στρατώνας, συνέτρωγε μετά των οπλιτών και έπεκοινώνει μέ τον λαόν. Εις τάς 23 Δεκεμβρίου 1876 έγένοντο αί Βουλευτικά!
έκλογαί, εις δε τάς 19 Μαρτίου 1877 συνήλθεν ή Ό θω μ. Βουλή. Τότε εις
τάς χώρας τής Αυτοκρατορίας Μολδαβίαν καί Βλαχίαν ήγεμόνευεν, ώς υπο
τελής, ό Κάρολος Χοεντζόλλερν, μέλος τής Γερμανικής Αΰτοκρ. οικογένειας,
ον ή πολιτική τοΰ Βίσμαρκ είχε κατορθώσει νά εκλέξη μετά τήν εκθρόνισιν τοΰ Κοΰζα και μέ τήν βοήθειαν τοΰ Ρουμάνου πολιτικοΰ Τωνέλ Βρατιάνου. Συγχρόνους δμως ή ΙΊανσλαβ- προπαγάνδα ύπεδαΰλιζε τον πόθον
εξεγέρσεους των Σλάβων, Βοσνίων, Έρζεγοβινίων, Μαυροβουνίων, Σέρβων,
Βουλγάρου κλπ., καί διήγειρεν αναβρασμόν εις τά Βαλκάνια.
’’Ας άφήσωμεν δμως τάς επιδεινουμένας εξωτερικός σχέσεις καί άς έξετάσωμεν τά εν τή Τουρκική Βουλή λαμβάνοντα χώραν- Ή συνέλευσις των
Βουλευτών εκ προότης δ'ψεως κατέδειξε τήν διαφοράν τοΰ Τουρκ. στοιχείου
προς τά συνοικα μέ αυτό. Τήν πλειονότητα των Βουλευτών άπετέλουν εθνό
τητες Τούρκων, ’Αράβων, Κουρδών, Σλάβων καί ’Αλβανών, τήν δέ μειονό
τητα Χριστιανοί, "Ελληνες Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, Μ. ’Ασίας,
’Ηπείρου καί ’Αρμένιοι, κατ’ αριθμόν δέ ΰπερεΐχον οί Μουσουλμάνοι, ενώ
κατά τό ποιόν οΐ Χριστιανοί- Κατά τάς συζητήσεις Βουλευταί Κων]πόλεως,
Θράκης, ’Ηπείρου, Κρήτης, Κΰπρου κλπ-, ωμίλουν μέ θέρμην καί επιχειρή
ματα αδιάσειστα, ώστε οί Μουσουλμάνοι καί οί Τούρκοι έ'μενον αναπολόγητοι,
άλλ’ αί αποφάσεις ελαμβάνοντο κατά πλειοψηορίαν καί επομένως πάσα συζήτησις περί των κακώς εχόντων, εις οΰδέν ωφελεί, ως αντίθετος προς τό συμφέρον
τοΰ Τουρκ. στοιχείου, οπερ ένέμετο τήν εξουσίαν. Κατά τάς συνελεύσεις οί
αέν Χριστιανοί καί ίδιους οί "Ελληνες, διεκρίνοντο δΓ εΰρΰτητα γνώσεων και
επιστημονικήν κατάρτισιν, οί δέ Μουσουλμάνοι καί ιδίως οί εκ τών επαρ
χιών Τούρκοι Βουλευταί διά τήν αμάθειαν καί στενότητα αντιλήψεων, πλήν
ολίγων Νεοτοΰρκων, πεφωτισμένων μέν, άλλα σωβινιστών. ’Έκτοτε εφάνη
δτι τάς συνταγματικός ελευθερίας τάς επιδιώκουν μόνον διά τό Τουρκ. στοι
χείου καί δχι διά τά άλλα έθνη. Έ ν τή βουλευτική ταΰτη περιόδου άντελήφθησαν τήν διανοητικήν κατωτερότητα τοΰ Τοΰρκου, δΓ αυτό ή πολιτική
των έτεινεν εις τό νά σταματήσουν τήν πρόοδον τών άλλων. Ταΰτα συνέβαινον εν Κουν]πόλει, καθ’ δν χρόνον ό πόλεμος Τούρκων καί Ρώσσων εμαίνετο εις τάς Βαλκ. χώρας. Ό τε οί Ρώσσοι έπήρχοντο ραγδαίοι μέσον Θρά
κης τιρός Κων]πολιν καί ό ’Αγγλικός στόλος διήλθε τον Ελλήσποντον πλέων
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προς την Κων]πολιν, δ Χαμιτ συνεχάλεσε μέγα Συμβούλων προς άντιμετώ·
πισιν της κα'ταστάσεως, 14 Φεβρουάριου 1878, άλλα τότε ηχούσε δριμυτάτας μομφάς, άς με πρωτοφανές Τίάροος διετύπωσεν ό αντιπρόσωπος τής
συντεχνίας εμπόρων Ά χμέτ Έφέντης. Ό Σουλτάνος ΧαμΙτ πλήρης οργής
άνέκραξεν: «’Έκαμα λάθος, μιμηθείς τον πατέρα μου Άπτούλ Μετζήτ,
δστις έπεδίωξε μεταρρύθμισιν διά των φιλελευθέρων θεσμών- Θά βαδίσω
και εγώ τώρα επί τά ίχνη τοΰ πάππου μου Σουλτάν Μαχμοΰτ, διότι αντι
λαμβάνομαι, ότι μόνον διά τής βίας είναι δυνατόν νά κυβερνηθούν οΐ λαοί,
τους οποίους μοί ενεπιστευθη δ Θεός». 'Η τοιαΰτη έλευθεροστομία εκ μέρους
Τούρκου, ή άντίληψις δτι ό Τουρκ- λαός ήτο αμαθής καί θά έ'καμνε κατάχρησιν τής ελευθερίας, ή υπεροχή των αντιπροσώπων άλλων εθνοτήτων καί
δ φόβος μειώσεως τής Ισχύος του ως Σουλτάνου, έγέννησαν τήν ιδέαν διαλυσεως τής Βουλής, καταργήσεως τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος καί συγκεντρώσεως άπάσης τής εξουσίας άνευ ελέγχου υπό τον Σουλτάνου. Έ δωκε
δέ κατάλληλον ευκαιρίαν τό δυσμενέστατου διά τήν Τουρκίαν τέλος καί τά
έπιζημιώτατα αποτελέσματα τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου.
ΚΕΦ. 88.—ΡΩ ΣΣ Ο ΊΌ Υ ΡΚ ΙΚ Ο Σ ΠΟΛΕΜΟΣ 1877-1878Αίτια τού πολέμου των Ρώσσιον κατά τής Τουρκίας υπήρξαν ή από
πειρα προς εκπλ,ήρωσιν τού πόθου τής Ρωσσίας προς έγκατάστασιν αυτής
επί τού Βοσπόρου καί Ελλησπόντου, ή έλευθεροπλοΐα προς τήν Μεσόγειον
καί ή κατάρριψις τού δόγματος των Δ. Δυνάμεων περί άκεραιότητος τής
Ό θω μ. Αυτοκρατορίας. Ε πειδή ή Ρωσσία ήθελε νά αποφυγή συνασπισμόν
μετά τής Τουρκίας, ινα μή άναγκασθή νά αντιμετώπιση νέον Κριμαϊκόν πό
λεμον, έδημιουργησε διά τής Πανσλαβ- προπαγάνδας ταραχώδη κατάστασιν,
δικαιολογούσαν τήν έπέμβασίν της είς τάς Βαλκ. χώρας, ουτω δέ καί τήν
φιλοτιμίαν τού Ρωσσ. λαού θά ικανοποιεί καί τό γόητρον τού Τσάρου εξυ•ψούτο, δχι μόνον εν Ρωσσία, αλλά καί εις τούς ’Ορθοδόξους, οίτινες ένα·
τένιζον προς αυτήν ώς τήν σώτειραν από τού Τουρκ. ζυγού. Μολονότι δέ
αί Δυτ. Δυνάμεις ενόμιζον, δτι έξηυτέλισαν τήν Ρωσσίαν διά τής συνθήκης
των ΙΙαρισίων, έν τουτοις οΐ Χριστιανοί συμπαθέστερου άπέβλεψαν πρός αυ
τήν, άναλογιζόμενοι, δτι χάριν τής ’Ορθοδοξίας καί των δικαιωμάτων τού
Πατριαρχείου ύπέστη τήν ήτταν τού Κριμαϊκού 1853 - 55- ’Αφορμή πρός
παρασκευήν τής Ρωσσίας έδόθη από τήν έπανάστασιν των Σλάβων Χριστια
νών Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης, ένεκα τών βαρέων φόρων, ους ειχεν επιβά
λει δ Σουλτάνος Ά ζ ιζ τό 1875. ’Αλλά τήν έπανάστασιν ειχεν υποκινήσει ή
προπαγάνδα τού Ίγνάτιεφ, ήτις εΐσήγαγεν εις τάς χώρας έθελοντάς Ρώσ,
σους, παρεσυρθησαν δέ καί αί λοιπαί Σλαβικαί χώ>ραι τής Βαλκανικής,
Μαυροβούνιου καί Σερβία, αΐτινες έπεδίωκον πλήρη ανεξαρτησίαν καί έδαφικήν έπέκτασιν εις βάρος τής Τουρκίας. Τον ’Απρίλιον 1876 έπανεστάτη
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σαν καί οί Βούλγαροι, άλλ’ ή Τουρκία μολονότι έθεωρείτο υπό τής Ρωσ*
σίας ώς πτώμα, έπέδειξεν υπεροχήν καί εις μεν την Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην έμάχετο ό Σουλεϋμάν με 150.000, κατά των Σέρβων καί Μαύρο*
βουνίων διέθηκεν άλλας δυνάμεις, ενώ κατά τών Βουλγάρων εξαπέλυσε στρα
τόν Μπασιμπουζουκων (Μπασί - Μπουζοΰκ = χαλασμένο κεφάλι, στρατός
Μπασιμπουζουκων, στρατός άτακτος, απειθάρχητος, κατάλληλος διά σφα
γήν, λεηλασίαν κλπ.). Οί Μπασιμπουζοΰκοι παρεξετράπησαν εις σφαγάς
κατά τοΰ Βουλγ. πληθυσμοί) εις Μπατάκ Ροδόπης. 'Η Ρωσσία, μολονότι
έβλεπεν, ότι αί σφαγαί ήσαν αρκετή δικαιολογία δπως έπέμβη, εφοβεϊτο τήν
άντίδρασιν τών Δ. Δυνάμεων καί προ πάντων τής ’Αγγλίας, ήτις ΰπεστήριζε τό δόγμα άκεραιότητος τής Τουρκίας, επειδή δμως ή εξωτερική πολι
τική τής ’Αγγλίας έξηρτάτο εκ τής κοινής γνώμης, λόγφ κοινοβουλευτικού
πολιτεύματος, τήν γνώμην ταυτην προσεπάθησε νά παρασυρη υπέρ έαυτής
καί κατά μέγα μέρος τό κατώρθωσε· Ή Πανσλαβ. προπαγάνδα έλαβε πτώ 
ματα κατακρεουργηθέντων, άτινα εταρίχευσε, τά έθηκε εις κιβώτια, τά άπέστειλε μυστικά εις Λονδΐνον καί τά έξέθηκεν εις κοινήν θέαν. Τά μακάβρια
ταΰτα λείψανα έπέδρασαν καί ό ’Αγγλικός τιίπος δΓ άρθριον κατεδίκαζε τάς
βαρβάρους πράξεις τών Τούρκων, τό τοιουτον δέ έπροξένησε ψυχρότητα τής
Άγγλ. πολιτικής καί αδιαφορίαν προς τήν Τουρκίαν διά τήν ένοπλον σΰρραξιν. Καί ενώ ταΰτα έγίνοντο, παρασκευαί διενηργοΰντο ϋπ’ άμφοτέρων
προς πόλεμον· Αΐ Εΰρωπ. δυνάμεις, διά νά άποφευχθή ή σΰγκρουσις, προέτειναν προς τήν Ύ ψ . Πύλην, νά παραχώρηση διοικητικήν αυτονομίαν διά
τήν Βουλγαρίαν, Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην καί μεταρρυθμίσεις εις τάς επί
τής Ευρώπης χώρας υπό έλεγχον αντιπροσώπων ’Αγγλίας, Γαλλίας, Γέρμα,
νιας, Αυστρίας, ’Ιταλίας καί Ρωσσίας, νά υπάρχη δε ένοπλος δυναμις εξ
Ευρωπαίων παρά τφ έλέγχορ. Έ ν τφ μεταξύ ή Ρωσσία ήλθεν εις διαπραγ
ματεΰσεις μέ τον Ίωνέλ Βρατιάνο προς διέλευσιν τών στρατευμάτων της
διά τής Μολδοβλαχίας προς τον Δοΰναβιν. Ό ήγεμών Κάρολος μέ τον Βρατιάνο εκινητοποίησαν τον Ρουμανικόν στρατόν έξ 75.000, δστις συνεκεντρώθη εις Γαλάζιον κλπ. σημεία κατά ’Οκτώβριον 1877· Συνάμα 6 σώματα
Ρωσσ. στρατού, ιππικόν καί πυροβολικόν επέρασαν εις Κισνόβιον τής Βεσσαραβίας διά νά λάβουν εγγυήσεις περί τής παρά τής Τουρκίας έκτελέσεως
τών μεταρρυθμίσεων. Ε πειδή δέ ή Πόλη παρεσκευάζετο προς πόλεμον,
έκάλεσε καί τους υποτελείς ηγεμόνας νά έτοιμασθοΰν προς άμυναν καί ενώ
δ Χεδίβης Αίγυπτου έστειλε βοήθειαν, ώς υποτελής τφ Σουλτάνφ, ό Κάρο
λος αντί νά υπεράσπιση τήν χώραν κατά τής Ρωσσ. διόδου, έκήρυξεν ανε
ξαρτησίαν τής Ρουμανίας. Συνάμα ουτος ειδοποίησε τον βασιλέα τής Ε λ 
λάδος Γεώργιον Α', δτι πρέπει νά έτοιμασθή, διά νά διεκδικήση τήν μερίδα
του έκ τής διανομής τών έν Ευρώπη Τουρκ. εδαφών. 'IT Ρωσσία κατά τό
πους έκήρυξε πόλεμον κατά τής Τουρκίας τήν 24 ’Απριλίου 1877, παρήλθεν
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δ'μως δίμηνον επαφής των εμπολέμων, διότι παρεσκευάζοντο και οί μεν
Ρώσσοι συνεκεντρούντο εις Βεσσαραβίαν, οι δέ Τούρκοι έπί τής δεξιάς όχ
θης του Δουνάβεως. Κατά το μεσολάβησαν διάστημα, ή Τουρκία έξηκολού'
θει να μάχηται κατά των έν έπαναστάσει Σλαβ. χωρών, ενώ Ρώσσοι μέσον
Βεσσαραβίας, Μολδαβίας και Βλαχίας μετέφερον στρατιάς προς τάς αριστε
ρός ό'χθας τοϋ Δουνάβεως. ΙΙροτοΰ δέ έλθουν εις επαφήν οί δυο στρατοί, ο
έν Κων]πόλει Ίγνάτιεφ, θεωρούμενος υπό τών Τούρκων φίλος, διεπραγματεύετο μέ τον Μ. Βεζΰρην ανακωχήν τήν 30 ’Οκτωβρίου 1877. Ά λλ’ ε
πειδή ήλθεν εΐδησις δτι οί Τούρκοι ήραντο νίκην κατά τών Σέρβων εις τό
Άλέξινατς ή κυβέρνησις ένθαρρυνθεϊσα έδέχθη τήν 31 ’Οκτωβρίου τήν πρότασιν Ίγνάτιεφ όπως παυσουν αί έχθροπραξίαι έν Σερβία καί γίνη δίμηνος
ανακωχή, χωρίς δμως νά σταματήσουν συγκεντρώνοντες περισσοτέρας δυνά
μεις. Σημειωτέον δτι αί πρεσβεΐαι τών Ευρωπ. Κρατών έπανέλαβον συστά
σεις προς τήν Πύλην περί εφαρμογής προγράμματος διοικητικών μεταρρυθ
μίσεων διά τούς Χριστιαν. λαούς, άλλ’ ή Πύλη έδίσταζε. Τότε ό Γορτσακώφ έξέδωκεν εγκύκλιον προς τάς Δυνάμεις, δι’ ής άνήγγειλεν, δτι, επειδή
ή Τουρκία δεν τηρεϊ τά συμφωνηθέντα, 6 Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος άπεφάσισε μόνος νά φέρη τό έργον εις πέρας. Ή ’Αγγλία έφαίνετο μή άναμιγνυο·
μένη εις τήν διένεξιν, διότι έξηκολούθουν αί ωμότητες τών Τούρκων εις τάς
επαναστατημένας χώρας, δεν ήλπιζεν δμως, δτι οί Ρώσσοι θά φθάσουν μέ
χρι Κων]πόλεως καί Ελλησπόντου, ώστε νά απειλούν τό Σουέζ, δπερ ήτο
δι’ αυτήν ζωτικόν σημεΐον, μολαταύτα μυστικώς ένίσχυε τήν Τουρκίαν. Ή
Αυστρία έκήρυξεν ουδετερότητα, έκαραδόκει δμως τήν πορείαν τών γεγονό
των, ϊνα άναλόγως ωφεληθή (ι). 'Η Γαλλία διετέλει έν αδυναμία έκ τής
ήττης, ήν ύπέστη από τούς Γερμανούς τό 1872 καί έδήλωσεν ουδετερότητα,
ώς καί ή ’Ιταλία, ή δέ Γερμανία εις ούδεμίαν προέβη δήλωσιν.
ΚΕΦ. 89.—ΕΧ Θ ΡΟ Π ΡΑ ΞΙΑ Ι ΡΩ ΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ.
Τό σχέδιον τού Ρωσσ. επιτελείου σκοπόν είχε προέλασιν τού Ρωσσ.
στρατού διά Ρουμανίας προς τον Δούναβιν, έκεϊθεν διά Βουλγαρίας προς
τήν Θράκην καί κατάληψιν Φιλιππουπόλεα>ς καί Άδριανουπόλεως ενοό φά·
λαγξ θά διηυθύνετο προς τήν Χερσόνησον Καλλιπόλεως, ϊνα καταλάβη τά
φρούρια τού Ελλησπόντου, άλλη δέ θά έβάδιζε προς Κων]πολιν. Ά λλ’ ό
Δούναβις εφυλάσσετο άγρύπνα)ς υπό τών Τουρκ. στρατευμάτων από τανν εκ
βολών τού ποταμού μέχρι Βιδδινίου, Νικοπόλεως, Ρουστσουκίου, Σιλιστρίας
καί τών φρουρίων Σούμλας καί Βάρνης καί εις τό στενόν τής Δοβρουτζάς1
(1) "Οπως άτεκαλύφθη βραδύτερον, ή Αυστρία εϊχε συνάψει μυστικήν συμφω
νίαν μέ τήν Ρωσσίαν, ήης ύπέσχετο εις αυτήν τήν Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην έναντι
τής ούδετερότητος. Διά τοϋτο ή Αυστρία, μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Σουλεϋμάν προς
άποκατάστασιν δήΌ·βν τής τάξεως εισέβαλε καί κατέλαβεν αύτάς.
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μεταξύ Δουνάβεως και Μαύρης Θαλάσσης. Τό από Βιδδινίου μέχρι Ρουστ*
σουκίου τμήμα ειχεν άνατεθή εις τον Όσμάν πασάν, στρατηγόν ικανόν, τό
δέ μέχρι των εκβολών τού Δουνάβεως εις τον Άπτουλ Κηριμ πασάν, άνδρα
αναποφάσιστον. Τό Τουρκ. σχέδιον ήτο καθαρώς αμυντικόν, διότι ο στρα
τός ήτο όλιγώτερος του Ρωσσικού και άτελέστερον ώπλισμένος, τα δέ φρού
ριά του πεπαλαιωμένα μή άντέχοντα εις τό Ρωσσ. πυροβολικόν. Διά τον λό
γον αυτόν σκοπός τοΰ Τουρκ. επιτελείου ήτο νά άντισταθούν, δσον ήτο δυ„
νατόν εις τά παραδουνάβεια φρούρια, έν περιπτώσει δέ διαβάσεως των Ρώσσων να τους παρασύρουν εις το στενόν μεταξύ ποταμού και θαλάσσης, όπου
διά προσβολών εις τά πλάγια νά συντρύψουν αυτούς. Τό σχέδιον τούτο ήτο
ορθόν, αλλά δέν έξετελέσθη, διότι εις εκείνο τό τμήμα ούτε ό στρατός, ούτε
δ στρατηγός εφάνησαν ικανοί, ως μή γνωρίζοντες εις ποιον σημεΐον τού
Δουνάβεως θά έ'ρριπτον οι Ρώ>σσοι τον όγκον των, διά νά εκβιάσουν διάβασιν τού ποταμού. Οί Ρώσσοι κατά τούς πρώτους μήνας τών εχθροπραξιών
ειχον πεζικόν, ιππικόν, πυροβολικόν, 650 πυροβόλα, προσετέθησαν δέ κα
τόπιν Μαυροβοΰνιοι, Σέρβοι και Ρουμάνοι, επομένως δ αριθμός αυτών
άνήλθεν εις 410.000 έπ'ι τού Ευρωπαϊκού μετώπου, ενώ εις τό ’Ασιατικόν
μέτωπον ειχον άλλην στρατιάν άνωτέραν τής Τουρκικής. Ό διατεθείς
υπό τών Τούρκων έν Ευρώπη στρατός άπετελεΐτο από 6 σώματα ήτοι
100 000 πεζικόν, 10.000 ιππικόν, 400 πυροβόλα και 30.000 άτακτους
(μπασιμπουζούκους), άπησχόλουν δέ κα'ι 150.000 εις Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην. Έ κ τής στρατιάς άπέσπασαν προς φύλαξιν τού Αίμου 50-000
υπό τον Σουλεϋμάν, εις δέ τό ’Ασιατικόν μέτωπον έτέρας 100 000, ώστε
ή παρά τύν Δούναβιν δύναμίς των μόλις έπλησίαζε τάς 200.000. ’Ε π ι
προσθέτους ή Τουρκία διέθετε καί έλαφρόν στόλον εντός τού Δουνάβεως,
επί τού δποίου έστήριζε πολλάς ελπίδας. ’Αφού ή Ρωσσική διπλωματία
έθειόρησεν έαυτήν έξησφαλισμένην από μέρους τών Μ. Δυνάμεων, έδόθη
σύνθημα διαβάσεως τού Προύθου καί τμήμα τής Ρωσσικής στρατιάς εί·
σήλθεν εις Ίάσιον, τό δέ υπόλοιπον έξηκολούθει την πορείαν, προς τον
παραπόταμον τού Δουνάβεως Σερέτην, προτού δ Τουρκ. στόλος καταστρέ"ψη την γέφυραν τού Μπαρμπός. Π αρ’ ελπίδα δ Άπτουλ Κηριμ πασάς ήτο
αδρανής καί μέ απάθειαν έβλεπε τον εχθρόν νά προχωρή. "Οσάκις έπληρο·
φορεϊτο περί τής προελάσεως Ρώσσων μοιρολατρικώς απαντούσε: «’Αλλάχ
κερίμ», ό'περ σημαίνει «δ Θεός τό ήξεύρει». Οί Γάλλοι παρατηρηταί, ειρω
νευόμενοι την στερεότυπον ταύτην άπάντησιν έπλασαν τό εξής λογοπαίγνιον
εις βάρος του: «Le plan d’Abdnl K irim est un plan d’Allah K erim ».
Ό Τουρκ· στόλος ούδέν έπραξεν, άλλ’ άπεσύρθη εντός τού Δουνάβεως παραμείνας άπρακτος καί ώς έκ τούτου οί Ρώσσοι ανενόχλητοι διέβησαν τον
Σερέτην. "Όσον αφορά τον Κάρολον, άπεσύρθη μέ τά δύο σώματα τού
στρατού του παρά τά Αύστρ. σύνορα καί παρέμεινεν εκεί άπρακτών καί και-
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ροφυλακτών ινα επέμβη μέ τό μέρος εκείνο των εμπολέμων, πού θά ύπηγόρευον τά συμφέροντα της χώρας του. Of Ρώσσοι, αφού δ'έβησαν τον Σερέτην, διά δύο φαλαγγών, έκίνησαν προς Βουκουρέστιον, διότι, ώς φαίνε
ται, παρά τήν συμφιονίαν, πού ειχον μέ τούς Ρουμάνους, έκριναν άσφαλέστερον νά καταλάβουν τήν πρωτεύουσαν τής Ρουμανίας- Έκεΐθεν όρμτ)θέν·
τες έπλησίασαν τήν άριστεράν όχθην τού Δουνάβεως καταλαβόντες τά πα
ραποτάμια σημεία αυτού μέ τό πυροβολικόν δέ κατέστρεψαν τά ποταμόπλοια
τού Τουρκ. στόλου και έφερον ιδικά των πλοία, άλλ’ αΐ περαιτέρω επιχει
ρήσεις, επαρουσιάζοντο έπικνίδυνοι, διότι οΐ Τούρκοι έπετήρουν τά σημεία,
από τά όποΤα ύπωπτεύοντο απόπειραν Ρωσσικήν. Τό Ροοσσ. Έπιτελεΐον
ήθελε νά μή εύρεθή εντός τού στενού Δοβρουτζάς και Βουλγαρίας, Δουνάβεως καί Μαύρης Θαλάσσης, οπού κατά τό σχέδιον τού Τουρκ- Επιτελείου,
παρασυρόμενοι, έμελλον νά συντριβώσι. Διά τούτο μετά σκέ\|;εις, άπεφάσισε
νά προσπεράση τον ποταμόν μεταξύ Νικοπόλεως καί Σιστόβας διά γεφυρών,
μέ τήν βοήθειαν των Ρουμάνων, συγχρόνως άλλη Ρωσσ. στρατιά έκ Βεσσαραβίας διαβάσα τον Δούναβιν παρά την Βραΐλαν υπό τον στρατηγόν Τσίμερμαν απώθησε τον στρατόν τού Άπτούλ Κηρίμ, δστις εξεκένωσε τήν Δοβρουτζάν άποσυρθείς δυτικώς τής γραμμής Κωνστάντζης - Ράσοβας, ενώ δέ
περί τά τέλη Ιουνίου 1877 τό Ρωσσ- πυροβολικόν εβομβάρδιζε τά φρού
ρια Νικοπόλεως καί Ρουστσουκίου διά νά άπασχολή τάς Τουρκ. φρουράς,
συνάμα εγίγνετο διάβασις εις Σίστοβαν υπό τον στρατηγόν Δραγομήρωφ,
δστις έσχημάτισε προγεφύροομα προς διάβασιν καί τού υπολοίπου στρατού,
ήτις συνεπληρώθη τήν ΙΟην Ιουλίου, δεδομένου δτι δ Άπτούλ Κηρίμ έδί·
στασε νά προσβάλη αυτούς, φοβηθείς μήπως κτυπηθή υπό τού Τσίμερμαν.
Οι Ρώσσοι άπετέλεσαν δύο στρατιάς, έξ ών ή μία επολιόρκησε τήν Νικόπολιν, ή δέ ετέρα τό Ρουστσούκιον. Ή υπό τον στρατηγόν Σκόβιλεφ καβαλλαρία έσπευδε διά Βουλγ. εδάφους νά καταλάβη τάς διαβάσεις τού Α ί
μου, ινα άποκρούη πάσαν Τουρκ. επικουρίαν, τηρή δέ ανοικτήν τήν οδόν
προς τήν Θράκην, Φιλιππούπολιν, Άδριανούπολιν καί Κων]πολιν. eH δυσμιενής διά τούς Τούρκους διεξαγωγή τού πολέμου, ένεκα δειλίας τού Ά 
πτούλ Κηρίμ πασά, ήνάγκασε τήν Πύλην νά άντικαταστήση τούτον διά τού
Μεχμέτ Ά λή πασά· Ό Σκόβιλεφ φθάσας εις Αίμον κατέλαβε τά στενά τής
Σίπκας, άλλ’ δταν ήθέλησε νά περάση προς τήν Θράκην, εύρέθη προ ισχυράς Τουρκ. στρατιάς εις τάς νοτίας κλιτύς τού Αίμου υπό τον έμπειρον
στρατηγόν Σουλεϋμάν πασάν. Ε πειδή ή Τουρκία εις τό προς Δούναβιν μέτωπον ειχεν ολιγοότερον στρατόν διέταξε τον Σουλεϋμάν δστις έμάχετο εις
Βοσνίαν, Έρζεγοβίνην, Μαυροβούνιον κλπ. νά σπεύση μέ 50-000 μαχητάς,
ινα διαφυλάξη τον Αίμον καί δώση βοήθειαν καί εις τούς εν Βουλγαρία
στρατούς της. Καί πράγματι ό Σουλεϋμάν έχων έξησκημένα στρατεύματα,
άτινα επί 2 έτη εμάχοντο, έπεβιβάσθη εις πλοία, από τά έν Άδριατική π α 
ράλια καί άπεβιβάσθη εις Δεδέαγατς, δπόθεν διά τής Θράκης άφίκετο εις
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Αίμον. Ό Τσάρος Αλέξανδρος φοβοτίμενος μή άπολέση τάς έως τότε επι
τυχίας, ήναγχάσθη νά παρεκκλίνω τοϋ αρχικοί του σκοποϋ. Δηλαδή, παρ’ δτι
ή Πανσλαβ. προπαγάνδα, ής την πολιτικήν ήκολοΰθει, δεν ήθελε νά άναμίξη το ελεύθερον Έλλην- Κράτος είς πόλεμον κα'ι παρά τό πρόσχημα δτι
επεθτίμει νά άναγκάση την Τουρκίαν νά εφαρμόση αυτονομίαν κλπ., κυρίως
έπεδίωκε την διάλυσιν τής Τουρκ. εξουσίας καί έγχαθίδρυσιν Ρωσ. κυριαρ
χίας. Ή δέ Ελλάς εάν συμμεθέξη εις τον πόλεμον και διαλυθή ή έν Ευ
ρώπη Τουρκ, κυριαρχία, θά εγείρη έδαφικάς απαιτήσεις, αίτινες θά φθά
νουν ίσως μέχρι Σκάρδου, Αίμου και Μαύρης Θαλάσσης μέ τά στενά του
Ελλησπόντου καί Βοσπόρου μέ την Κων]πολιν (Τσάρι Γκράτ). "Αλλως τε
αί Δ. Δυνάμεις θά υπεστήριζον τάς απαιτήσεις των Ελλήνων, ίνα ματαιοοσουν την κάθοδον τής Ρωσσίας. Ευρεθείς δμως εις την ανάγκην, δπως μή
διακινδυνευση την νίκην και διά νά ματαιώση την απειλήν τοϋ Σουλεϋμάν j
άνεκοίνωσεν εις τήν Έλλην. κυβέρνησιν καί τον βασιλέα Γεώργιον, δτι είναι
ευκαιρία νά εισβάλη εις Θεσσαλίαν, διά νά απασχολήσω τάς 50.000 τοϋ
Σουλεϋμάν. Ή Ελλάς, βλέπουσα τήν ανεμοζάλην τής Βαλκανικής, είχε δυναμιν 25 000 στρατοί, ίνα διεκδίκηση τάς εθνικάς βλέψεις της καί εισβάλη
είς Θεσσαλίαν. Ά λλ’ αί Δ. Δυνάμεις, αίτινες προσεπάθουν νά διατηρήσουν
τήν ακεραιότητα τής Τουρκίας, κατέπεισαν τήν Ελλάδα νά τηρήση ουδετε
ρότητα μέ τήν ΰπόσχεσιν, δτι θά επιβάλουν είς τον Σουλτάνον τήν ικανο
ποίησήν των εδαφικών της απαιτήσεων. Ή 'Ελλάς, άναμετρήσασα τάς πε
ριστάσεις καί φοβουμένη αποκλεισμόν παρέμεινεν οϋδετέρα.
ΚΕΦ. 90.— ΕΠ ΙΘ ΕΊΤΚ Α Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Ι ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.
Έ νώ οϊ Ρώσσοι έπολιόρκουν τά παραδουνάβεια φρούρια τής Βουλ
γαρίας Νικόπολιν, Ρουστσοΰκιον καί Σιλίστριαν καί προσεπάθουν νά
απωθήσουν τον Σουλεϋμάν από τοϋ Αίμου, ή Δυτ. στρατιά των Τούρ
κων, υπό τον στρατηγόν Όσμάν έκ Βιδδινίου, κατέλαβε τήν ΙΙλευναν, ήν
ώχυρωσεν, ίνα εκεΐθεν απειλή τήν πρύς τον Αίμον στρατιάν τοϋ Σκόβιλεφ,
καθώς καί τά νώτα των πολιορκυϋντων τά παραποτάμια φρούρια. Κατ’ αυ
τοί έπετέθη ή στρατιά τοϋ Κριίντενερ πρύ τής ΓΙλεΰνας, άλλ’ ή στρατιά τοΰ
Όσμάν ήμυνθη καί επροξένησε ζημίας είς τους Ρώσσους, των οποίων από
πειρα προς κατάληψιν τοϋ όχυριοθέντος χώρου, άπέβη ματαία επί δίμηνον.
Τοιουτοτρόπως από τοϋ Αύγουστου 1877 οι Ρώσσοι εΐχον τήν ανατολικήν
τεον στρατιάν υπό τον Τσάρεβιτς παρά τόν παραπόταμον τοϋ Δουνάβεως
Λώμ, τήν Δυτικήν υπό τόν Κρϋντενερ έξωθεν τής Πλεΰνας καί τήν νότιον
υπό τόν Σκόβιλεφ προς τόν Αίμον. 'Ϊ Ι τετάρτη υπό τόν Τσίμερμαν κατείχε
τήν Δοβρουτζάν, άλλ’ ήτο κεχωρισμένη των άνωτέρω καί εμενεν άδρανής,
χωριζομένη διά τής παρεμβολής τοϋ Μεχμέτ Άλή. Των Τούρκων ή δυτική
υπό τόν Όσμάν πασά κατείχε τήν Πλεΰναν, ή ’Ανατολική υπό τόν Μεχμέτ
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Ά λή έλαβε θέσιν παρά την Σιλίστριαν καί ή νότιος εις τάς κλιτύς τ&ύ
Αίμου υπό τον Σουλεϋμάν. Τά τμήματα των Ρώσσων ειχον συνοχήν με
ταξύ των, ενώ τά Τουρκ. τμήματα ήσαν κεχωρισμένα, περί τά τέλη δε Αύ
γουστου κατήλθον εις πόλεμον υπέρ των Ρώσσων καί οί Ρουμάνοι μέ 50.000
καί οΐ Βούλγαροι μέ μικράν δύναμιν «Βουλγαρικήν Λεγεώνα». Τό γενικόν
πρόσταγμα του Ρωσσ. στρατού ειχεν ο αρχιστράτηγος Γοϋρκος, τοΰ Τουρκι
κού δέ δ Μεχμέτ Άλή. Κατά Σεπτέμβριον δ Μεχμέτ Άλή καί δ Σουλεϋμάν
άπεφάσιοαν νά έπιτεθώσι κατά τών δυο Ρωσσ. τμημάτων καί κατ’ άρχάς
επεχείρησεν δ Σουλεϋμάν έπίθεσιν εις τον Αίμον, μέ σκοπόν νά άπωθήση
τους Ραόσσους, μολονότι δέ οί Τούρκοι έπολέμησαν λυσσαώώς, άπώλεσαν
15-000 μαχητάς άνευ αποτελέσματος. Μετά ταύτα δ Μεχμέτ Ά λ ή (') έπεχείρησεν έπίθεσιν κατά τής στρατιάς τού Τσάρεβιτς παρά τύν Λώμ. Ούτω μαχόμενος μέ ανδρείαν, κατώρθωσε νά άπωθήση τούς Ρώσσους από τον Λώμ
προς τον Γιάντρα. Α ν τί όμως νά άπωθήση αυτούς πέραν τού Γιάντρα, πα
ραδόξους έσταμάτησε τήν καταδίωξιν, οΐ δέ Ρώσσοι, άνασυνταχθέντες, άντεπετέθησαν, τον ένίκησαν καί τον ήνάγκασαν νά επανέλθη εις τά δρμητήριά
του. Μετά τήν άτοτυχίαν τού Μεχμέτ Ά λή, διετάχθη δ Όσμάν νά επιτεθή
κατά τών έξωθεν τής Πλεύνας Ρώσσων καί νά διασπάση τον κλοιόν- ’Επί
τινας ημέρας έλαβον χώραν σφοδραί συγκρούσεις, έπεσαν 15.000 Τούρκοι
καί περισσότεροι Ρώσσοι, αλλά καί αυτή ή άπόπειρα άπέτυχεν, ώστε δ μέν
Όσμάν άπεσύρθη μέ τήν δύναμίν του εντός τού φρουρίου, οΐ δέ Ρώσσοι βλέποντες δτι ή έκπόρθησις τοΰ φρουρίου έστοίχιζεν απώλειας, έκριναν εύλογον
νά τό άποχλείσουν, ΐνα διά τής πείνης καταβάλουν τούς ύπερασπιστάς. Καί
ούτως ήρξατο πολιορκία άπύ τά τέλη Όκτα>βρίου. Ό Όσμάν πασάς, δ
ήρως τών Τούρκων, άποκλεισθείς άντέσχε μέχρι 10ης Δεκεμβρίου, βλέπων
δέ δτι τά χρειώδη έλλευψαν, επεχείρησεν έξοδον, άλλ’ οΐ Ρώσσοι, κατέχοντες
τά πέριξ τον ήνάγκασαν νά παραδοθή. Μετά τήν πτώσιν τής Πλεύνας, οΐ
Ρώσσοι άπέβλεψαν εις τήν εκτέλεσιν τού άρχικού των σχεδίου, τήν κάθο
δον προς Θράκην. Ε πειδή ή διάβασις τής Σίπκας έφυλάσσετο υπό τού Σου
λεϋμάν, δ Ρώσσος στρατηγός επεχείρησεν υπερφαλάγγισαν τής στρατιάς αυ
τού, κατευθυνθείς προς Έτροπόλ καί μέσφ χιόνων διαβάς τύν Αίμον αμα
χητί κατέλαβε τήν Σόφιαν περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1877. Τότε προσήλθον
προς αυτόν καί 50.000 Σέρβοι, οΐτινες έπετέθησαν κατά τών άμυνομένων
Τούρκων καί τούς ήνάγκασαν νά παραδοθούν.(I)

(I) Οί Τούρκοι ώς αίτιον της ήττης έϋεώρησαν τον Μεχμέτ Άλή, διότι δέν
κατεδίωξε τούς Ρώσσους εις τον .Γιάντρα, γενόμενος ούτως αίτιος τής καταστροφής
του. Άγανακτισμένη έκ τού γεγονότος αυτού ή Τουρκ. μούσα έψαλλεν ώς εξής :
«Κιόρ όλάσιν Μεχμέτ πασά, γιακτίν μπιξέ τζάϊρ» ; «Τύφλα νάχης Μεχμέτ πασά,
διότι έκαψες τήν καρδιά μας αλύπητα».
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ΚΕΦ. 91.—ΠΡΟΩΘΗΣΕΣ ΡΩΣΣΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
Μετά τήν κατάληψιν τής Σόφιας 2 Ιανουάριου 1878, ή Ρωσσ. στρα
τιά κατηυθύνθη προς Σίπκαν και ένωθεϊσα μετά του Σκόβιλεφ, κατώρθωσε
νά εκβιάση τήν δίοδον τήν 9ην Ιανουάριου και νά άπτοθήση μετά φονικάς
συγκρούσεις τά λείψανα τού στρατού τού Σουλεϋμάν, δστις υπεχώρησεν εις
τήν λεκάνην τοΰ "Εβρου, έγκαταλείψας 20.000 αίχμαλόίτους, αλλ’ έξωθεν
τής Φιλιππουπόλεοος προσεβλήθη υπό Σέρβων και υπό Ρώσσων και εγκατα
λείψας οπισθοφυλακήν και πυροβολικόν, υπεχώρησε προς Ροδόπην. Οί Ρώσσοι καταλαβόντες τήν Φιλιππουπολιν, προήλασαν προς τήν Άδριανοΰπολιν,
ήν κατέλαβον τήν 19ην ’Ιανουάριου. ΜΙ Τουρκία, ής αί στρατιαί διελύθησαν, εζήτησεν ανακωχήν, συναφθεΐσαν τήν 20ήν ’Ιανουάριου 1878. Κατά
τό διάστημα τούτο εις τήν Βουλγαρίαν καί Β. Θράκην, διεσαλευθη ή τάξις,
διότι λιποτάκται Τούρκοι στρατιώται έπεδόθησαν εις εμπρησμούς, λεηλα
σίας και φόνους. Βούλγαροι δε επετίθεντο κατά Μουσουλμάνοι προς άντεκδίκησιν. 'Ως εκ τούτου πολλοί Τούρκοι έγκατέλειψαν τάς κατοικίας των καί
ελαβον τήν προς νότον διεύθυνσιν προς τά παράλια τής ΙΙροποντίδος, ϊνα
διαπεραιωθούν εις τήν Μ .’Ασίαν. Ή ’Αγγλία όμως, ήτις οίκονομικώς υπεστήριζε τήν Τουρκίαν, τήν δέ Ελλάδα άπέτρεψεν από τού νά άναμιχθή
συγκεντροόσασα στρατόν εις Μάλταν, μόλις είδεν δτι οί Ρώσσοι κατέλαβον
τήν Άδριανούπολιν, τήν μέν Τουρκίαν προέτρεψε νά ζητήση ανακωχήν,
ένήργησε δέ διά τής μεσολαβήσεως των Λ. Δυνάμεων παρά τή Ρωσσ. αυλή
νά συγκατάνευση καί αυτή εις ανακωχήν, ίνα άποφευχθή ή αιματοχυσία καί
παύσουν αί αντεκδικήσεις έοος δτου διευθετηθούν τά ζητήματα. Ά φ ’ ετέρου
διά νά προφυλάξη τήν Κοσν]πολιν, έκρινεν ορθόν νά εισαγάγη στόλον διά
τού Ελλησπόντου. Εις τάς διαμαρτυρίας τής Τουρκ. Κυβερνήσεως περί παραβιάσεως των στενών άπήντησεν, δτι πρόκειται νά υπεράσπιση τά Ά γγλ.
συμφέροντα. 'Η είσοδος τού ’Αγγλικού στόλου έθεωρήθη υπό των Ρώσσων
παραβίασις τής ανακωχής υπό των Τούρκων, ό δέ μέγας δούξ Νικόλαος, ως
αρχιστράτηγος, διέταξεν επανάληψιν τής προελάσεως Ρωσσ. στρατού διά μέ
σου τής Θράκης. Τά εν Άδριανουπόλει Ρωσσ. στρατεύματα διηρέθησαν εις 2
φάλαγγας, εξ ών ή μέν πρώτη, έχουσα επί κεφαλής αυτόν ώδευε προς τήν
Κων]πολιν καί καταλαμβάνουσα χωρία καί κωμοπόλεις, προσεπέρασε τά φρού
ρια Τσατάλτζας, τά όποια, ελλείψει Τουρκ. στρατού ήσαν γυμνά καί ώδευε
προς Κτον]πολιν. Ή ετέρα φάλαγξ διά Χαριουπόλεως, Μαλγάρων, Κεσσάνης
διηυθύνετο προς τήν Θρακ. Χερσόνησον, ίνα καταλάβη τά φρούρια τού Ε λ 
λησπόντου, ενώ άλλη αφού κατήλθεν εις Ραιδεστόν, έστειλεν αποσπάσματα,
ά'τινα κατέλαβον τά Έλλην. χωρία τού *Ιερού ’Όρους. Τότε ο βρεττανικός
λέων έξέπεμψε τρομακτικόν βρυχηθμόν, δστις έπάγοίσε τύ αίμα τών Ροόσσων. Ή ’Αγγλία, βλέπουσα δτι οί Ρώσσοι κατέρχονται προς Κων]πολιν,
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άπέρρυψε τό προσωπεΐον καί έξεσφενδόνισε τελεσίγραφων, δι’ οΰ άνεκοίνου,
δτι κηρύττει πόλεμον, εάν τά Ρωσσ. στρατεύματα δεν σταματήσουν δπου
εύρίσκονται. Και πράγματι ή στρατιά προς Κων]πολιν έστρατοπέδευσεν εις
"Αγ. Στέφανον και ή προς Ελλήσποντον εις τό Έξαμίλιον (αρχαία Λυσιμάχεια) εις την είσοδον Καλλιπόλεως. Συνάμα δέ μοίρα τού στόλου τή ς’Αγ
γλίας παρετάχθη εις τον Μέλανα κόλπον μέ τά τηλεβόλα προς τον λαιμόν
τής Χερσονήσου. ’Επίσης μεταξύ Καλλιπόλεως καί Πλαγιαρίου κατεσκεύασε
φρούρια, τά όποια έσώζοντο υπό την ονομασίαν «’Αγγλικόν φρούριον» (’Ίγκλις Ταπιασί). Ταύτα συνέβαινον τάς πρώτας ημέρας τού Φεβρουάριου 1878.
Κατόπιν διαπραγματεύσεων ή Τουρκία διατελοΰσα εν άδυναμίφ ήναγκάσθη
νά ύπογράψη την Συνθήκην τού Ά γ. Στεφάνου την 3ην Μαρτίου 1878, ΐνα
αποφυγή την υπό τήςΡωσσίας κατάληψιν τής Κων]πόλεως. Συγχρόνως μέ τάς
εν Θράκη επιχειρήσεις οι Ρώσσοι έν ’Ασία: είχον καταλάβει τό Κάρς καί επροχώρησαν μέχρις Έρζερούμ. Κατά την διάρκειαν τού πολέμου ή Τουρκ· Βου
λή ελειτούργει, δτε δέ οί Ρώσσοι κατήρχοντο προς Άδριανούπολιν ύπεβλή3η υπό Βουλευτών, κατ’ άπαίτησιν τών Ουλεμάδων, έπερώτησις προς τον
Πρόεδρον, άν δύναται νά διευκρινήση διατί δέν εστάλη στρατός νά άποκρούση τούς Ρώσσους πρό τής Άδριανουπόλεως, ήτις είναι ιερά πόλις. Ό
πρόεδρος άπήντησε μέ δύο λέξεις «Έρκέκ κάλμαντ» δηλ.: «άρρην πληθυσμός
δένέμεινεν». Ό Χαμίτ υπό την πίεσιν τού Μουσουλμ. πληθυσμού, δστις άπήτησε στρατολογίαν Χριστιανών έκάλεσε τον Πατριάρχην ’Ιωακείμ τύν Β'
καί άνέφερεν αύτώ, δτι πρέπει, οί Χριστιανοί, έχοντες δικαιώματα ελευθέ
ρων πολιτών, νά βοηθήσουν τό Κράτος κατατασσόμενοι εις τό στράτευμα.
Ό Πατριάρχης κατ’ αρχήν έδέχθη την πρότασιν τού Σουλτάνου, διότι, ώς
έξήγησεν, άπόρριψις θά έχαρακτηρίζετο ώς έπανάστασις, άλλ’ έδέσμευσεν
αυτόν εις τάς λεπτομέρειας, προτείνας πράγματα λογικώτατα, άτινα δέν ήδύνατο ούτος νά άμφισβητήση. Είπε δηλαδή, δτι, είναι δίκαιον νά συμμετάσχουν, αλλά δεά νά άποβή ωφέλιμος ή προσέλευσις τών Χριστιανών εις τάς
τάξεις τού στρατού, πρέπει νά έκγυμνασθώσιν επί έξάμηνον, διότι είναι
αδαείς εις την χρήσιν όπλων κλπ., καί αντί ώφελείας, θά άποβώσιν επιβλα
βείς, πολεμούντες αγύμναστοι. Ό Σουλτάνος Χαμίτ, υπέβαλε ταύτα εΐς τό
Ύ π. Συμβούλιων, αλλά τούτο έσκέφθη δτι δέν μένει καιρός δεδομένου δτι
οί Ρώσσοι κατήρχοντο καί τό μόνον πού έχουν νά κάμουν είναι νά δε
χθούν τό μοιραΐον. ’Έσωσεν όμως αυτούς, ώς από μηχανής Θεός, ή Άγγλ·
έπέμβασις. Ή εΐδησις, δτι ό Πατριάρχης είχε δεχθή την πρότασιν στρατο
λογίας τών Χριστιανών, προεκάλεσε διαμαρτυρίας προς τούς Έκκλ. άρχον
τας, οϊτινες άδυνάτουν νά έξηγηθώσι περί τού σχεδίου τής ’Εκκλησίας. Οί
Τούρκοι διοικηταί, βλέποντες τάς διαμαρτυρίας τάς έθεώρουν ώς υποβολι
μαίας, διά νά δείξουν δήθεν οί ’Εκκλησιαστικοί, δτι χάριν τής Τουρκίας
εκτίθενται εις λοιδορίας εκ μέρους τού ποιμνίου των.
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ΚΕΦ. 92.—ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ Τ Η Σ ΡΩ ΣΣ. ΚΑΘΟΔΟΥ Π ΡΟ Σ ΚΩΝ]ΠΟΛΙΝ.
ΟΙ Τουρκ. πληθυσμοί τής Θράκης, βλέποντες τά πλήθη των Μπασιμπουζούκων, έκ Τατάραηη Τσερκέζων, ΓΙομάκων κλπ., δτι έφευγον προς τά
παράλια πλήρη λαφύρων και πληροφορηθέντες τάς σφαγάς, άς διέπραξαν
εις Βουλγαρίαν και Θράκην κατά των Χριστιανών, περιέπεσαν εις αγωνίαν,
διότι έσκέπτοντο, δτι ή οργή του Ρωσσ. στρατού καί των Βουλγάρων θά
έκσπάση επί τής κεφαλής των, διά τούτο οι μέν τσιφλικούχοι κατέφυγον εις
Κων]πολιν καί εις τάς πόλεις, οί δέ χωρικοί Τούρκοι ενόμιζον ώς σωτηρίαν
την φυγήν εις τήν ’Ανατολήν. Ούτως ή Ά νατ. Θράκη μεταξύ "Εβρου καί
Μαύρης Θαλάσσης έξεκενώθη από τον Τουρκ. πληθυσμόν, έκτος των πό
λεων καί τοΰτο διότι εΐ.ς τάς πόλεις κατώκουν Έλληνες, ’Αρμένιοι καί Ε 
βραίοι φιλικό προς τους Ρώσσους έθνη, επομένως οί Τούρκοι ειχον ελπί
δας διασιόσεώς των. Συνεπεία όμως τής φυγής τά Χριστ. χωρία έξηγέρθησαν προς αρπαγήν των εγκαταλειφθέντων. Η λεηλασία, συνισταμένη εις σι
τηρά, γεωργικά εργαλεία, ζώα κλπ. έκληθη Γιάγμα = αρπαγή. Ουτω πολλοί
τών Χριστιανών, μέ έλαφράν συνείδησιν, απέκτησαν βοοειδή, πρόβατα καί
γεννήματα, άλλοι δμως θεοφοβούμενοι ειχον αδιαφορήσει. Καί ταϋτα μέν
συνέβαινον προ τής καταλήψεως τής υπό τών Ρώσσων, διότι δτε ό Ρωσσ.
στρατός έγκατεστάθη έπροστάτευσε παν δ,τι είχε μείνει, ή διαγωγή του δέ
εις τήν Ά νατ. Θράκην ύπήρξεν άμεμπτος, πράγμα, ό'περ έκαμεν έντΰπα>σιν
εις τους Τούρκους.
ΚΕΦ. 93.—ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3/3/1878.
Ά φοϋ οί Ρώσσοι διά τοϋ τελεσιγράφου τής Άγγλ. Κυβερνήσεοος, διά
του Λόρδου Σώλσβαρυ καθηλώθησαν εις Ά γ . Στέφανον, μέ τήν μεσολάβησιν τούτου, προσήλθον αντιπρόσωποι, τής Τουρκίας έκ Κο)ν]πόλεως, ίνα
διαπραγματευθοΰν προς αυτούς, προΐστατο δέ ό Ρώσσος Πανσλαβιστής Ί*
γνάτιεφ. Ή Τουρκία, υπό τήν πίεσιν τοϋ Ρωσσ. στρατού, όστις μόλις 10
χλμ. απείχε τής Κων]πόλεως, ήναγκάσθη νά ύποκύψη εις τά προταθέντα»
οσον αφορά τήν κατανομήν τών επί τής Βαλκανικής εδαφών της. Ουτω κατά
τό 6ον άρθρον τής συνθήκης έσχηματίζετο αυτόνομος Βουλγ. ηγεμονία, περιλαμβάνουσα τήν μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου χώραν, τήν Β. καί Δ. Θρά
κην καί τό πλεΐστον τής Μακεδονίας. Γραμμή, διήκουσα από τής δεξιάς όχ
θης τοϋ "Εβρου, τής έναντι τής Αίνου καί διευθυνομένη παραλιακώς προς
δυσμάς μέ τον λιμένα τής Καβάλας μέχρι τού Στρυμονικοϋ κόλπου. Έκείθεν προς βορράν τής Χαλκιδικής, ήν άφηνεν έξω, έφθανε μέχρι ΚαστοριάςΣτρεφομένη προς βορράν, μέχρις Άχρίδος λίμνης καί Δίβρας καί τάς Σέρ
βικός περιοχάς Βράνιας καί Πιτόρ. Ούτως αί εις τήν Τουρκίαν επί τής Ευ
ρώπης χώραι έκόπτοντο εις δυο διά τής καθόδου τής Βουλγαρίας εις τήν
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Καβάλαν. Διά τής συνθήκης ταύτης εσχηματίζετο Μ. Βουλγαρία μέ έκτασιν 160.000 τετρ. χλμ. κα'ι μιέ - ΐ’/ί; έκατ. κατοίκους Και ενώ δ Ελληνισμός
τής Θράκης ύπεδέχετο παντού τά Ρωσσ. αποσπάσματα ώς έλευθερωτάς, δτε
έγινε γνωστός δ όρος συνθήκης περί Μ. Βουλγαρίας, ήτις εΟεωρεΐτο σχι
σματική, θύελλα εξηγέρθη υπό τοΰ Έλλην. πληθυσμού. Μετά την υπογρα
φήν τής συνθήκης δ Ίγνάτιεφ, ένόμισεν, ότι έξησφάλισε την κάθοδον εις
τό Αίγαίον, κάψας τήν συνοχήν τοΰ Ελληνισμού προς τό ελεύθερον Κράτος
διά. τής παρεμβάσεως Βουλγ. εδάφους μέχρις Αιγαίου, καί διά νά δείξη ότι
οΐ 'Έλληνες πρέπει να άποβάλωσι τήν Μεγάλην Ιδέαν, καυχησιολογών εί
πε : «Καί τώρα οί "Ελληνες μόνον κολυμβώντες δΰνανται νά φθάσουν εις
Κων]πολιν». Ταΰτα δέ λέγων, έξεδήλωσε καί τήν έκδίκησίν του προς τούς
"Ελληνες, οί'τινες άπέρριψαν τάς προτάσεις τής Ρωσσίας περί εξόδου εις τον
κατά τής Τουρκίας πόλεμον. Τό Οίκουμ. ΓΙατριαρχεΐον εξηγέρθη, διότι αί
Έκκλ. Έ παρχίαι ΰπεδουλοΰντο εις τι'ιν Βουλγ. Εξαρχίαν καί άπέστειλεν υπο
μνήματα προς τάς Εύρωπ. Δυνάμεις, ως καί αί Έλλην. Κοινότητες μέ υπομνή
ματα καί στατιστικός δι5 αντιπροσώπων των εί.ς τάς Εύρωπ. αύλάς άπεδείκνυον ότι τά δίκαια τοΰ Ελληνισμού θυσιάζονται εις τύν Σλαβισμόν καί
χώραι Έλληνικαί παραδίδονται εις βάρβαρον ζυγόν, εχθρόν τοΰ Ελληνισμού.
Ή έλευθέρα Ελλάς, ούσα ανέτοιμος, δέν έτόλμα νά εΐσβάλη εις Θεσσαλίαν
καί ’Ήπειρον κατά τήν συναφθεϊσαν ανακωχήν, διά νά μή εύρεθή δέ εναν
τίον τής Τουρκίας, περιωρίσθη εις ανακοινώσεις προς τάς Δυνάμεις, ζητού
σα νά τής δοθώσι τά υπεσχημένα. Ή Τουρκία έβλεπε μέ καλόν όμμα τον
θόρυβον κατά τής συνθήκης καί τάς διαμαρτυρίας τού Οίκουμ. ΙΙατριαρ’
χείου, διότι πάσα μετατροπή τής συνθήκης θά άπέβαινε προς ό'φελός της.
Ά λλ’ ή Άγγλ· πολιτική, ολα αυτά τά μετεχειρίσθη καί μέ διακοίνωσιν (1η
’Απριλίου 1878) πρύς τάς δυνάμεις, εζήτει τροποποίησιν τής συνθήκης, ίνα
μή άδικηθώσι οί λαοί, οί περισσότερον πολιτισμένοι καί μέ δικαιώματα. Ό
εν Λονδίνφ Ρώσσος πρεσβευτής πρίγκηψ Σουβάλωφ βλέπων τήν άπόφασιν
τής ’Αγγλίας, τάς ετοιμασίας προς πόλεμον καί τάς διαπραγματεύσεις προς
τάς άλλας Δυνάμεις, όπως άντιταχθούν κατά τής Σλαβικής εξόδου εις Μεσό
γειον, συνεβούλευσε τον Τσάρον ’Αλέξανδρον νά άπόσχη τής τυχοδιωκτικής
πολιτικής τού Ίγνάτιεφ καί άπομακρυνθή τού Αιγαίου. Ούτω τήν 18ην Μαΐου
1878 συνήφθη συμφωνία Ρωσσίας καί ’Αγγλίας περί τροποποιήσειος τής
Συνθήκης τού 'Αγίου Στεφάνου.
Κρίσεις.—Τήν ’Αγγλικήν έπέμβασιν προς περιορισμόν τής Ρωσσ. πολι
τικής επεκρότησαν αί Δ. Δυνάμεις, διότι ή μέν Αυστρία, μολονότι κατέλαβε
Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην, δέν ήθελε νά παρεμβληθή εις τήν προς τήνΘεσ]νίκην κάθοδον αυτής, εις ήν πάντοτε άπέβλεπεν. Ό δέ Βίσμαρκ, αν κα'1
έβλεπε μέ εύχαρίστησιν εστραμμένην τήν προσοχήν τής Αυστρίας προς νό
τον, δέν τούς διέφευγεν ή έξόγκωσις τής Ρωσσ. δυνάμεως, μεθ’ ής έγειτό-
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νευον και διότι ή Ρωσσία διά νά συνορεύη μέ την Βουλγαρίαν, κατ’ ανά
γκην θά έκράτει και τήν Ρουμανίαν οπού ήγεμόνευεν ό Χοεντζόλλερν Κά
ρολος. Ή Γαλλία πάλιν και ή ’Ιταλία ως ναυτικοί δυνάμεις ανησυχούν διά
τήν παρουσίαν νέας ναυτικής δυνάμεως, ήτις θά «πέβαινεν άνταγωνίστρια.
Μεσολαβήσει του δεινού τής Γερμανίας Άρχικαγκελλαρίου Βίσμαρκ, ώρισθη τόπος διά τήν συναψιν συνθήκης δικαίας προς έδραίωσιν τής ειρήνης
τό Βερολίνου, ή πρωτεύουσα τής ηνωμένης Γερμανίας, εις ήν εκλήθησαν
τά ένδιαφερόμενα κράτη.
ΚΕΦ. 94. —ΣΥ ΝΕΔΡΙΟΝ — ΒΕΡΟ Λ ΙΝ ΕΙΟ Σ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΟΥΝ. 1878"Ότε άπεφασίσθη ή σύγκλησις του συνεδρίου έν Βερολίνο) υπό τήν
προεδρίαν του Βίσμαρκ, εκλήθησαν νά άποστείλουν πληρεξουσίους αί Μεγ.
Δυνάμεις κλπ. ένδιαφερόμενα κράτη. Καί τήν μέν ’Αγγλίαν άντεπροσώπευον ό
Λόρδος Βήκονσφηλδ μετά του Ύ π. Εξωτερικών Λόρδου Σώλσβαρυ, τήν
Γαλλίαν 6 Βάδυγκτων, τήν Ρωσσίαν ο Γορτσακώφ καί ό έν Λονδίνφ πρεσ
βευτής Σουβάλωφ, τήν Τουρκίαν ό Έλλην Καραθεοδωρής καί Μωχαμέ,τ
Άλή καί τήν Αυστρίαν ό Άνδράσυ. Ή Ελληνική Κυβέρνησις άντεπροσω·
πεύθη υπό τοϋ Θ. Δηληγιάννη μέ τον έν Βερολίνω πρεσβευτήν Ραγκαβήν,
τον Βράϊλα Άρμένην καί ’Ά γγ. Βλάχον. Περί τής Έλλην. αποστολής κρίνω
σκόπιμον νά διευκρινίσω τά περιστατικά άτινα συνετέλεσαν, ώστε αΰτη μή
δυναμένη νά διεκδικήση τά δίκαια τοϋ Ελληνισμού έπαξίως εις τό Πανευ
ρωπαϊκόν Συνέδριον, έχασε μεγάλην ευκαιρίαν. Κατά τήν εποχήν εκείνην
Πρωθυπουργός ήτο ό Κουμουνδοΰρος, Ύ π. δέ των ’Εξωτερικών ό Δηληγιάννης. 'Η Έλλην. Κυβέρνησις έπέδωκε διακοίνωσιν προς τήν ’Αγγλικήν
καί έζήτει νά γίνη δεκτή ή Έλλην. αποστολή, ώς αντιπροσωπευτική ούχί
μόνον τοϋ ελευθέρου κράτους, αλλά καί ολοκλήρου τοϋ όμαίμονος καί ομο
θρήσκου Έλλην. λαοϋ, τοϋ κατά μάζας εις χώρας τής Ό θω μ. Αυτοκρατο
ρίας, ούτινος τούς πόθους συγκεντρώνει ό ελεύθερος Ελληνισμός- 'Η ’Αγ
γλική κυβέρνησις έγκρίνασα τάς προτάσεις ένήργησεν άναλόγως, αλλά προέκυψε ζήτημα, ποιος δ κατάλληλος νά ήγηθή τής αντιπροσωπείας. Άπετάθη
ό Κουμουνδοΰρος προς τον X. Τρικοΰπην, άνδρα μέ μόρφωσιν, φίλον τής
’Αγγλίας καί ίκανώτατον διπλτομάτην, καίτοι πολιτικόν αντίπαλον τοϋ Π ρω 
θυπουργού). Ό Τρικούπης έδέχθη μέν τήν εντολήν, άλλ’ έζήτησεν έξουσιοδότησιν έν λευκω μέχρι παραιτήσεως καί αύτοϋ τοϋ βασιλέως έν ανάγκη, δ
δέ βασιλεύς συνεφώνησε. ’Αλλά τότε ή Ρωσσία διά τοϋ έν Ά θήναις πρεσβευτοϋ ήσκησε πίεσιν καί άπειλάς, ώστε έματαίωσε τήν αποστολήν τοϋ Άγ*
γλοφίλου Τρικοΰπη καί έστάλη δ ακατάλληλος, ώς άπεδείχθη, Αηληγιάννης.
CH πρτοτη συνεδρίασις τών αντιπροσώπων έλαβε χώραν τήν 5/6/1878. Ό
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως Βίσμαρκ είπε τά εξής περίπου : «Τό παρόν συ
νέδριου έχει πρόγραμμα νά μή αναγνώριση δικαιώματα κτηθέντα διά πολέ-
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μων, αλλά νά προσδώση τον χαρακτήρα εκείνον εΐ,ς τάς αποφάσεις του, αίτινες θά αποβλέπουν εις τον σκοπόν, δΓ δν έκηρύχθη ό πόλεμος, εις την
χειραφέτησιν τής άνθροοπύτητος καί ιδία των Χριστιανών τής ’Ανατολής».
"Ό ’Άγγλος Σώλσβαρυ, ειπεν δ'τι «ή Ρωσσία έδήλωσεν ότι επιχειρεί πόλεμον
δι’ ανθρωπιστικόν σκοπόν, δηλαδή άπολΰτρωσιν των Χριστιανών καί βελ
τίωσή τής θέσεώς τοσν έναντι τοΰ κυριάρχου Κράτους. Πόλεμος, δστις ήρ·
χισε μέ εύγενή ελατήρια πρέπει νά απόληξη εις ειρήνην έμπνεομένην από
αγαθά αισθήματα». Εις τήν Β' συνεδρίασιν,ύπεστήριξεν δτι «ή Έλλην φυλή,
ήτις κατοικεί εις μέρη τής Βουλγαρίας, θά εύρεθή ύποκειμένη εις Σλαβικήν
πλειονότητα, μεθ’ ής αί σχέσεις δεν είναι φιλικαί, είναι δέ πιθανόν, ή γλώσσα
νά έκλειψη καί ή Έλλην. φυλή θά άπορρυφηθή. Έκτος τούτου ή έμφάνισις εις το Αίγαϊον ναυτικής δυνάμεως δεν θά γίνη δεκτή άνευ άντιδράσεως
υπό τών μεσογειακών Κρατών καί δτι ή αντιπροσωπεία τοΰ Ελληνισμού,
δστις κατοικεί εις τά Τουρκ. εδάφη, Κρήτην, Θεσσαλίαν, ’Ήπειρον, Μακε
δονίαν καί Θράκην πρέπει νά άνατεθή εις τήν Ελλάδα». Άλλ’ ό Σουβάλωφ
διϊσχυρίσθη δτι «ή Έλλην. αντιπροσωπεία πρέπει νά περιορισθή εις τάς
ομόρους χώρας, δηλ. Θεσσαλίαν κ α ί’Ήπειρον. Διεφάνη δέ, δτι ή Ριοσσ. αν
τιπροσωπεία έξήσκησε πίεσιν εις τήν εν Βερολίνιρ Έλλην. αποστολήν. Ό
Γάλλος Βάδιγκτων, δτε εις συνεδρίασιν έζήτησεν ή Ελλάς έκχώρησιν Θεσ
σαλίας καί ’Ηπείρου είπεν, δτι : «Άπατώνταί οΐ Έλληνες, εάν νομίζουν
δτι ήλθομεν εδώ νά διαμοιράσωμεν τά εδάφη τής Τουρκίας καί δτι δ Σουλ
τάνος είναι άξιος συμπάθειας, άφοΰ ύπέστη τόσα πλήγματα». ’Αντί ό Δηληγιάννης, δτε έκλήθη υπό τοΰ Βίσμαρκ νά έκθεση τάς Έλλην. απόψεις, νά
έπιμείνη επί τών λεχθέντων υπό τοΰ Σοδλσβαρυ, δυστυχώς περιωρίσθη εις
τό ζήτημα τής Κρήτης, Θεσσαλίας καί Η πείρου καί άφήκε νά θεωρήται ή
Ρωσσία προστάτρια τοΰ Όρθοδ- Χριστιανισμού. Τοΰτο δυσηρέστησε τούς
’Άγγλους, υίοθετήσαντας τά Έλλην. δίκαια, άτινα οι "Ελληνες δεν έστάθησαν ικανοί νά υποστηρίξουν- Μετά τινας ημέρας, ή Α γγλία συνήψε συμμαχίαν μέ τήν Τουρκίαν, καθ’ ήν άνελάμβανεν ή πρώτη νά υπεράσπιση τήν
Τουρκίαν, εάν ή Ρωσσία συνέχιζε τήν προέλασή έν Μ. ’Ασία καί ’Αρμενία·
Εις αντάλλαγμα ή Τουρκία εξεχώρησεν εις αυτήν τήν Κύπρον, ίνα τη χρη·
σιμεΰση ως βάσις. Αί διατάξεις τής Βερολινείου περί τών Βαλκανικών ήσαν
αί έξης: Ιον) Ή Βουλγαρία μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου έκηρύσσετο αυ
τόνομος ηγεμονία υπό τήν επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου. Ό ήγεμών θά έξελέγετο υπό τοΰ λαοΰ, αλλά δεν θά άνήκεν εις βασιλικήν δυναστείαν· Ή
εκλογή θά έπικυρώνηται υπό τοΰ Σουλτάνου μέ συγκατάθεσιν τών Δυνά
μεων. Στρατόν δέν θά έχη τό δικαίωμα νά όργανώση, αλλά μόνον πολιτο
φυλακήν. Πάντες οΐ κάτοικοι, αδιακρίτως φυλής καί θρησκείας, θά έχουν τό
δικαίωμα νά συμμετέχουν εις τήν διακυβέρνησήν τής χώρας. 2ον) Ή πρός
νότον τοΰ Αίμου χώρα, δπου "Ελληνες, Τούρκοι καί Βούλγαροι εύρίσκον-
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ται εν ίσοψηφία, άνά 200.000 κηρύσσεται αυτόνομος ώς « 'Ανατολική Ρ ω 
μ υ λ ία » μέ Διοικητήν Χριστιανόν, έκλεγόμενον υιπό τοΰ Σουλτάνου κα'ι δι
καίωμα νά διατηρή στράτευμα προς προστασίαν τής χώρας. Τό στράτευμα
•θά φυλάσση τάς διαβάσεις τοΰ Αίμου. Πάντες οί κάτοικοι θά έχουν ελευ
θερίαν θρησκείας, γλώσσης, ηθών και εθίμων κα'ι θά συμμετέχουν εις τήν
διαχείρισιν των κοινών. 3ον) Ή Βοσνία καί ’Ερζεγοβίνη θά διοικώνται
πολιτικώς μέν υπό τής Ύψ· Πύλης, στρατιωτικώς δέ θά κατέχωνται υπό
τής Αυστροουγγαρίας. 4ον) Τό Μαυροβούνιον καί ή Σερβία άφίνονται ελεύ
θεροι, μέ ηγεμόνας, εκλεγόμενους υπό τοΰ λαοΰ. 5ον) Ή Ρουμανία μένει
έλευθέρα μέ ηγεμόνα τον Κάρολον, οστις άνεκηρύχθη βασιλεύς, άλλ’ επειδή
ή Βεσσαραβία προστίθεται εις τήν Ρωσσίαν, δίδεται εις τήν Ρουμανίαν ή
Λοβρουτσά τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοΰ Καντριλατέρ, μέ λιμένας τά Σουλινά
καί τήν Κωστάντζαν. 6ον) Τ ή ν ’Ήπειρον καί Θεσσαλίαν επεδίκασαν μέν εις
τήν Ελλάδα, ώρισαν όμως ότι ή Τουρκική μέ τήν Έλλην. Κυβέρνησιν θά
προέλθουν εις συνεννόησιν διά τά σύνορα, άτινα θά χαραχθοΰν εν πνεύματι
ειρηνική) μέ τήν βοήθειαν τών Δυνάμεων. "Ενεκα τής δυστροπίας τής Π ύ
λης καί τής αδυναμίας τής Ελλάδος νά τά καταλάβη διά τών οπλών, έχρειάσθησαν διπλωμ. ενέργειαι επί 2 έτη καί μεσολάβησις τών Δ. Δυνάμεων διά
νά συγκατατεθή ή Τουρκία εις παραχώρησιν τών 3/4 τής Θεσσαλίας, κρατήσασα τό τμήμα Ελασσόνας, διά νά έχη ανοικτήν τήν δίοδον προς Θεσσα
λίαν καί 1/ι τής ’Ηπείρου, τμήμα ’Άρτης, ώς καί τό υπόλοιπον μετά τών
Ίωαννίνων. 7ον) Ή Θράκη πλήν τής Ά νατ. Ρωμυλίας, ή Μακεδονία καί
ή ’Αλβανία παρέμειναν εις τήν Τουρκίαν μέ σύστασιν νά βελτιώση τήν διοίκησιν διά τάς εθνότητας, νά πράξη δέ τό αυτό καί έν Ά σ ία διά τούς "Ελ
ληνας καί ’Αρμενίους. Εις τήν Ρωσσίαν άφήκε τήν περιοχήν τοΰ Κάρς. Τό
καθεστώς, όπερ καθιερώθη έν τή Βαλκανική, διετηρήθη μέχρι τοΰ Τουρκ.
Συντάγματος καί τών Βαλκ. πολώμων, αν καί εις πολλά σημεία παρεβιάσθη.
Ή Κρήτη είχε παραμείνει υπό τό καθεστώς τής συνθήκης τής Χαλώπας
κατά τήν έπανάστασιν 1866. Θϋτως ή Έλλην. αντιπροσωπεία έπέστρεψε
μέ τον σάκκον πλήρη υποσχέσεων, άλλ’ άνευ αποτελέσματος καί τοΰτο διότι
δέν διέκρινε ποιαν θέσιν έπρεπε νά τηρήση ώς συμφερωτέραν- «Τών φρονί
μων τά παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Ά λλ’ οι πολιτικοί άνδρες υπήρ
ξαν επιμηθείς.
ΚΕΦ. 9ό.—Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ Ν ΠΑΡΑΜ ΟΝΗΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ.
Μετά τήν συνθήκην τοΰ Ά γ . Στεφάνου ήρχισαν αΐ διαμαρτυρίαι τοΰ
Έλληνισμοΰ διά τήν νέαν ΰποδούλωσίν του εις λαόν χειρότερον τών Τούρ
κων, άφ’ ετέρου δέ αί ενέργειαι τοΰ Σώλσμπαρυ προς άναθεώρησιν τής αμαρ
τωλής συνθήκης, έργου τοΰ μισέλληνος Ίγνάτιεφ, καθ’ ήν τά Ρωσσ. στρα
τεύματα παρέμενον εις Θράκην, κατέχοντα, τό μέν ιππικόν πεδινά μέρη, τό
«Θρακικά»
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δέ πεζικόν πόλεις καί χωρία 'I. ’Όρους. Ούτοι ενώ άνέμενον διαταγήν
νά προχωρήσουν προς Καλλίπολιν καί Μάδυτον, δια να καταλάβουν τά
φρούρια τής Χερσονήσου ή νά στρέψουν προς την Βουλγαρίαν, μόλις κατ’
Αύγουστον ήρχισαν νά άποσΰρωνται. Κατά τό ώς άνω διάστημα ή Θράκη
ήτο κενή από τον Τουρκ. πληθυσμόν, δστις έφυγε προ τής έπελάσεως τ<ών
Ρώσσων καί μόνον τά Έλλην. χωρία διετηρήθησαν ακέραια. Εις τήν βό
ρειον ΰπήρχον Βουλγαρικά, πολλά όμως τούτων ειχον καή από Μπασιμπου*
ζοΰκους μετά τήν ύποχώρησιν τοϋ Σουλεϋμάν πρός Ροδόπην, δτε έδόθη τό
σύνθημα «ο σώζων εαυτόν σοοθήτω». Οί κατελθόντες εκ των θεάτρων τοϋ
πολέμου έφερον άρπαγέντα ζώα, άτινα έπώλουν εις "Ελληνας μέ εξευτελιστι
κάς τιμάς. Οί ήμέτεροι, οίτινες ειχον σφετερισθή καί τά ύπό Τούρκων εγκαταλειφθέντα, ήγόρασαν καί από Κιρκασίους, Τατάρους καίΠομάκους ζώα,
αλλά μέ τήν έπιζο)οτίαν τά πάντα εχάθησαν. Εφόσον ή Βερολίνειος άφήκεν
εις τήν Τουρκίαν τήν Ά νατ. καί Δυτ. Θράκην, ήρχισε κατά τό φθινόπωρον ή παλινόστησις Τούρκων. Ουτοι επιστρέφοντες εΰρισκον τά χωρία λεη
λατημένα καί κατεστραμμένα καί διά τοΰτο ή έκδίκησ ς έξέσπα κατά τοϋ
Έλλην. πληθυσμού- Θί ευρισκόμενοι, εις ύπαιθρον βόσκοντες πρόβατα ή ταξιδεϋοντες μέ φορτηγά, δτε διήρχοντο από περιοχάζ Τουρκικός, εγυμνοΰντο
καί έφονεϋοντο από Τούρκους θεωρούμενοι αίτιοι τής δυστυχίας των. Τό
έτος 1879—80 ύπήρξεν άγονον εις δημητριακά, διότι τά μέν βοοειδή τής
καλλιέργειας ειχον έκλείψει εκ τής έπιζωοτίας, άφ’ ετέρου δέ οι Τούρκοι
γεωργοί έστεροϋντο ζώων καί εργαλείων γεωργικών καί ώς έκ τούτου αί
γαΐαι από τοϋ φθινοπώρου τοϋ 1878 παρέμειναν άσπαρτοι. Τόση δέ έλλειψις σίτου παρετηρήθη, ώστε έπεκράτησε λιμός καθ’ δλην τήν Θράκην, ό
πολύς δέ κόσμος των χωρίων ετρέφετο μέ ζειάν, τής οποίας τό άλευρον
άπετελεΐτο κατά τό πλεΐστον έξ άχυρου, ώς καί μέ αραβόσιτον πικρόν, δν ο 1·
έμποροι έκόμιζον έκ Κων]πόλεως. ’Από τοϋ 1880 ήρχισε βελτίωσις τής κα·
ταστάσεως εις τά επίπεδα τής ζωής καί ιδίως τοϋ Έλληνισμοϋ, δστις δέν
είχε δεινοπαθήσει, δσον ό Τουρκ. πληθυσμός, δστις ήρχισε νά πωλή τάς
γαίας του, άς ήγόραζον οί "Ελληνες καί τινες ’Αρμένιοι, οί όποιοι έξήλθον
ακμαιότεροι από τον κυκεώνα τοϋ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου (’)(1) ”0 γεωγραφικός όρος «Θράκη» άπό τούς χρόνους τοϋ Φιλίππου π ερ ιλ ά μ 
βανε τήν εύρεϊαν χώραν, μεταξύ Νέστου άπό δυσμών, Μαύρης Θαλάσσης απ' ανα
τολών, τοϋ όρους Λιμού άπό βορρά καί τής Προποντίδος καί τοΰ Αιγαίου άπό νό
του μέ τήν Κων[πολιν καί τά στενά τοϋ Ελλησπόντου καί Βοσπόρου. Ά λλ' ή Βερολίνειος Συνθήκη 1878 έχώρισε τό βόρειον τμήμα καί τό ώνόμασεν Ανατολικήν
Ρωμυλίαν. Ή δέ συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου 191ά, παρεχώρησε τό μεταξύ Νέστου
καί "Εβρου τμήμα εις τήν Βουλγαρίαν υπό τό όνομα «Δυτική Θράκη» καί κατ’
ανάγκην τό ύπολειφθέν τμήμα μεταξύ "Εβρου καί Μαύρης Θαλάσσης άπεκλήθη
«’Ανατολική Θράκη».
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ΚΕΦ. 9 6 .-Κ Α Τ Α Ρ ΙΉ Σ ΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΣ Ε Π Ι ΧΑΜΙΤ.
Διήρκει ό Ρωσσωτουρκικός πόλεμος, δτε δ Χαμίτ ειχεν αποφασίσει νά
καταργήση to Σύνταγμα, νά διάλυση την Βουλήν καί νά άναλάβη εις τάς
χεΐρας του δλην τήν εξουσίαν, διότι εν τή οξυδερκείς του διειδεν, δτι οι μή
Μουσουλμάνοι μέ τάς συνταγματικός ελευθερίας άπέβησαν προκλητικότεροι
απέναντι τής εξουσίας και οι μάλλον προηγμένοι έμελλον νά ΰπερισχΰσουν
εϊ,ς τήν διαχείρισιν των κοινών. Έ κ δέ των Μουσουλμάνων καϊ ιδίως των
Τούρκων ή έκτουρκισθέντων μικρά μειονότης, τό κόμμα των Νεοτοιίρκων,'
έπέμενεν εις τό συνταγμ. πολίτευμα. Ό δγκος του Τουρκισμοΰ οΰτε ήνόησε
διαφοράν, οΰτε άπήλαυσέ τι, τουναντίον από κυρίαρχον έθνος θά καταν
τούσε υποχείριον άλλων, ένεκα τής άμαθείας να προσαρμοσθή προς φίλε*
λεΰθερον καθεστώς. ’Άλλως τε τό Τουρκ. στοιχεΐον κατά τοί'ς αιώνας τής
απολυταρχίας εϊχεν ελευθερίαν εις τό θεοκρατικόν κράτος τών Σουλτάνων.
Αυτό ένέμετο τά έσοδα τοΰ κράτους, αί κρατ. ΰπηρεσίαι διεξήγοντο υπό
Τούρκων, καί άν ποτέ έδίδετο θέσις δημοσία εις αλλογενή, τοΰτο εγίνετο,
εξ αδήριτου ανάγκης, διότι δεν υπήρχε Τούρκος ικανός. 'Η στρατιωτική
υπηρεσία από τοΰ άνωτάτου μέχρι κατωτάτου στρατιώτου ήτο προνόμιον
τών Μουσουλμάνων. Αι μυριάδες τών υπαλλήλων ήσαν Μουσουλμάνοι, καί
μάλιστα ό απλούς πληθυσμός διηρωτάτο, πώς καί διατί οί Νεότουρκοι ήθελον, κατά τήν αφελή έκφρασιν αυτών, νά άνακατεΰσουν καί άλλα χουλιάρια
εις τον τσορμπάν (σοΰπα); Δηλ. πώς καί διατί νά λαμβάνουν οϊ μή Μου
σουλμάνοι μέρος εις τάς δημοσίας υπηρεσίας, αιτινες ήσαν Ιδικαί των ;
Ά φ ’ ετέρου υπόμνημα, δπερ έπέδωσεν εις τον Χαμίτ όμάς Τούρκων Βου
λευτών, διεξετραγαόδει τήν πνευματικήν κατωτερότητα τοΰ Τουρκ. πληθυσμοΰ έναντι τών αλλογενών καί έξέφραζεν απορίαν περί τοΰ πώς τό Τουρκ.
έθνος, ή κυρίαρχος φυλή, θά δυνηθή νά συμβαδίση μέ τους άλλους εις τό
πνευματικόν επίπεδον. Καί κατέληγεν εις τό συμπέρασμα, δτι μέ πάν μέσον
πρέπει νά έπιδιωχθή ή προαγωγή τοΰ Τουρκ. πληθυσμοΰ καί άν είναι δυ
νατόν νά τεθοΰν κωλύματα εις τήν πρόοδον τών μή Μουσουλμάνων. Ταΰτα,
άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ δ φόβος τοΰ Χαμίτ, μήπως μειωθή τό γόητρόν του
ώς Σουλτάνου καί Χαλίφου, ήγαγον εις τήν πραγματοποίησιν άποφάσεως
καί διά τών ιδίων του χειρών έκρήμνισεν έκεΐνο, δπου είχε δημιουργήσει.
Ό πατήρ καί δημιουργός τοΰ Συντάγματος Μιδάτ Πασάς, Νεότουρκος, εξο
ρίζεται τήν 5ην Φεβρουάριου 1878, επίσης δ Νταμάτ Μαχμοΰτ Τζελαλεδίν
πασάς, γαμβρός τοΰ Σουλτάνου επ’ αδελφή κόρης τοΰ Σουλτάν ΜετζήτΟύτως ήρχισεν δ διαιγμός κατά παντός φιλελευθέρου, ώς επικίνδυνου εις
τήν Σουλτανικήν ασφάλειαν. Πολλοί έξωρίζοντο εις τό Φεζάν, έρημον τής
Αφρικανικής Τριπολίτιδος, άλλοι έδραπέτευον εις Ευρώπην καί άλλοι έξηφανίζοντο μυστηριώδους. Τοΰτο υπήρξε τό εσωτερικόν πρόγραμμα, πάν δέ
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μέτρον αΰστηρότητος και βασάνων έφηρμόσθη. Ό τύπος έφιμώθη, αυστη
ρότατη δέ λογοκρισία έπεβλήθη εις τάς εφημερίδας και βιβλία των διαφ.
γλωσσών κα'ι δεν έπέτρεπον διφορουμένην έννοιαν. Πολυπληθείς κατάσκο
ποι (χαφιέδες) έκινοΰντο έν Κων]πόλει και ταΐς επαρχίαις. Ό ερυθρός Σουλ
τάνος έχρησιμοποίει τό έγχειρίδιον, τό πιστόλι, τό δηλητήριον κα'ι τον καφέν, δστις άπέβτι φόβητρον των καλούμενων εΐς τό παλάτι. Ό χρόνος τής βα’
σιλείας του, παρά τά αυστηρά μέτρα, δεν ύπήρξεν ειρηνικός. Συχναί επανα
στάσεις των ’Αράβων, ’Αρμενίων, Δροΰσων, ’Αλβανών, Βουλγάρων έν Μα
κεδονία, Κρήτη, συνωμοσίαι και άπόπειραι κατά τής ζωής του έν Κων]πόλει έτάρασσον την πορείαν τής εσωτερικής πολιτικής τής κυβερνήσεως. Συ
νεπείς επαναστάσεων τών ’Αρμενίων έν Κων]πόλει και ’Ανατολή, έγένοντο
όμαδικα'ι σφαγαί. Ουτω τό 1894 οί Κούρδοι εις τον νομόν Βίτλις υπό τον
Ζεκή Πασάν κατέσφαξαν 24 χω ρ ία ’Αρμενίων. Την 18ην Σεπτεμβρίου 1895,
έν Κων)πόλει έγένοντο σφαγαί ώς εις Τραπεζοϋντα καί άλλα μέρη τής
’Ανατολής, την 15ην Αυγοΰστου 1896 έν Κων]πόλει στίφη Τούρκων
καί Κουρδών οδηγούμενα υπό Ουλεμάδων διά σιδηρών εργαλείων ή ροπά
λων έφόνευσαν 6.000 ’Αρμενίων, μέ αφορμήν την άσήμαντον έπίθεσιν κατά
τής Ό θω μ- Τραπέζης υπό τοΰ Άρμεν. Κομιτάτου «Τασναξιοΰν». Ό Ε λ 
ληνισμός τής Θράκης άπύ τοΰ 1880 καί εφεξής παρέμεινεν ανεπηρέαστος
από έξωτερικάς εισηγήσεις επιδοΟείς εις την άπόκτησιν πνευματικών καί
υλικών αγαθών, διά τά όποια ήτο ελεύθερος νά έργάζηται. Δεν πρέπει νά
άγνοώμεν ότι αί έσωτερικαί επαναστάσεις ήσαν εισηγήσεις ξένων, οίτινες
έξυπηρέτουν συμφέροντα ΐδικά των- ’Ή ρκει νά μή αναμιγνύεται τις εις συ
νωμοσίας κατά τοΰ Χαμιτικοΰ καθεστώτος, νά άφοσιωθή εΐς την έργασίαν
του έντός τών πόλεων ή εΐς την ύπαιθρον καί ήτο έλεΰθερος νά καλλιεργή,
νά έμπορεύηται καί νά ταξιδεύη. Ή ληστεία κατεδιώκετο, διά τοΰτο δέ οΐ
"Ελληνες, ώς λαός νομοταγής καί έργατικός, έπεδόθησαν εΐς τήν πρόοδον.
Τά όργανα τής κυβερνήσεοις έφέροντο άνθρωπινώτερον εΐς τούς νομιμόφρονας, πολλαί δέ κρατ. ύπηρεσίαι έβελτιώθησαν διά ξένων οργανωτών. 'Η βα
σιλεία τοΰ Χαμίτ όσον καί άν έφαίνετο αυθαίρετος, εύηργέτησε μεγάλως τήν
Τουρκ. φυλήν, διότι παντοΰ ίδρυε σχολεία τής κατο^τάτης καί μέσης παιδεύσεως, διά νά παρασκευάση τό Τουρκ. στοιχείον διά φιλελεύθερον πολίτευμα,
χωρίς όμως νά παρεμβάλλη προσκόμματα εΐς τήν πρόοδον τών λοιπών έθνοτήτων. Έπεμελήθη τών έπιστημονικών κλάδων, τό δέ έν Κ<υν]πόλει Πανεπιστήμιον άπέβη έφάμιλλον τών Ευρωπαϊκών. Εΐς τήν ιατρικήν σχολήν, έπειδή
δέν έπετρέπετο ή ανατομία πτωμάτων, έφρόντισε νά έκδοθή φετφάς υπό
τοΰ Σεϊχουλισλάμ, έπιτρέπων τήν ανατομίαν κατά τήν ρήτραν τοΰ Κορα
νίου : «Συμφέρει νά άπολεσθή ένας χάριν πολλών». "Ολαι. έν γένει αΐ έθνότητες τής Αυτοκρατορίας έκαμαν προόδους, αλλά δέν άφιναν τους λαούς ήσύχους αι μυστικαί παροτρύνσεις τών έξω κυβερνήσεων, αΐτινες έπεδίωκαν
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συμφέροντα εις βάρος τής Τουρκίας. Εΐς την εξωτερικήν πολιτικήν δ Άπτούλ
Χαμίτ κατέδειξεν ικανότητα καί διπλωματικότητα. "Οτε άνήλθεν εις τον Όρόνον,τό κράτος έκλονίζετο από τά πλήγματα τών εκτός των συνόρων εχθρών.
Τό ’Ανατολικόν Ζήτημα έπρόβαλεν απειλητικόν, αί Σλαβικοί δέ χώραι Βοσ
νία, Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιον, Βουλγαρία καί Λατιν. Ρουμανία
προσεπάθουν νά γίνουν ανεξάρτητοι. Ό Σουλτάνος άνθίστατο, άλλα τό δεύ
τερον τρίμηνον τοΰ 1877 εξερράγη ό Ρωσσοτουρκ. πόλεμος, καθ’ όν ό Τουρκ.
στρατός έπολέμησεν ήρωϊκώς, ή άναξία όμως διοίκησις καί ό ατελής οπλι
σμός συνετέλεσαν εις έκμηδένισίν του. Κατά τάς συνθήκας, αιτινες επηκολούθησαν Ά γ. Στεφάνου καί Βερολίνου, επειδή άπώλεσε τό πλεΐστον τών
Βαλκαν. χο)ρών καί εν Ά σ ία τό Κάρς, Άρδαχάν καί Βατοΰμ, ήναγκάσθη δ
Χαμίτ νά συγκεντρώση τήν εξουσίαν, εΐς τό άνάκτορον του Γιλδίζ, δπερ
εμείωσε τήν επιρροήν τής 'Υψ. Πύλης. Τοΰτο κατόρθωσε μέ άπειλάς προς
τούς άδυνατωτέρους, μέ κολακείας προς τους ισχυρότερους. Συνεδέθη δια
φιλίας προς τον Αύτοκράτορα τής Γερμανίας Κάϊζερ Γουλιέλμον τον Β',
δστις έπεσκέφθη τον Χαμίτ μέ μεγαλοπρεπεστάτην συνοδείαν, ήν εθαύμασεν ή Κων]πολις· ΓΙαρεχώρησε τό προνόμιον κατασκευής τής σιδηροδρο
μικής γραμμής Βαγδάτης, από Χαϊδάρ - πασά άποληγοΰσης εις τον Περσ.
κόλπον, μέ προνόμιον δπως έκμεταλλευθοΰν οΐ Γερμανοί τό έδαφος εις
άπόστασιν 25 χλμ. διά διαφόρων μεταλλείων. Τά τοιαϋτα όμως προνόμια
δεν ένέκρινον ή Ρτοσσία καί ή ’Αγγλία, διότι άφ’ ενός ή Τουρκία έξησφαλίζετο κατά τής επεκτατικής πολιτικής τής Ρωσσίας, άφ’ ετέρου δμως
σκοπός τοΰ Κάϊζερ ήτο νά έξαπλώση τήν επιρρροήν του εφ’ όλων τών χω
ρών, από Βαλτικής μέχρι Περσ. κόλπου καί επομένως ετίθετο φραγμός εις
τήν Ρωσσίαν προς τά Βαλκάνια. Ή ’Αγγλία έβλεπεν ΐσχυρότατον ανταγω
νιστήν κατά τής επιρροής της προς τούς λαούς τής ’Ανατολής. ’Έκτοτε ήρ*
χισαν νά έγκυμονώνται τ^υχολογικαί καταστάσεις, αιτινες ήγαγον εις τάς
συρράξεις τοΰ Γερμανισμοϋ προς τον Σλαβισμόν καί Άγγλοσαξα)νισμόν μέ
τούς δύο πολέμους 1914 —18 καί 1939—45, οίτινες διετάραξαν πάσαν τήν
Ύφήλιον.
ΚΕΦ. 97.—ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜ ΟΙ Τ Η Σ ΘΡΑ Κ Η Σ 1880—1914.
Διά τής άνακηρΰξεως τής Β. Θράκης εις 'Η γ εμ ο νία ν «’Ανατολική
Ρο^μυλία», το ύπολειφθέν μέρος διεκρίνετο εις Άνατ, Θράκην, άνατολικώς
τοΰ "Εβρου μέχρι Μ. Θαλάσσης καί δυτικώς τοΰ "Εβρου μέχρι Νέστου,
εις τήν Δυτ· Θράκην. Καί δσον άφορά τον πληθυσμόν τής Ά νατ. Ρωμυ
λίας κατά τήν τότε στατιστικήν περιελάμβανεν 600.000 κατοίκων τών
τριών Ελλήνων, Τούρκων καί Βουλγάρων, ευρισκομένων σχεδόν έν ίσοψηφία· Οί "Ελληνες κατώκουν τό πλεΐστον εΐς τά κέντρα μέ άστικόν πληθυ
σμόν, οΐ Τούρκοι καί Βούλγαροι οΐ πλειότεροι εΐς τήν ύπαιθρον, μετερχό-
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μενοι γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. Μετά τήν συνθήκην του Βερολίνου
οί Τούρκοι ήρχισαν νά μεταναστεύουν προς νότον, αί δέ γαϊαι των έδίδοντο
εις Βουλγάρους, οΰς ή Πανσλαβ. προπαγάνδα έ'φερεν από τήν πέραν τοΰ
ΑίμουΒουλγαρίαν καί ούτως ωλιγόστευον οί Τούρκοι, άλλ’ ηυξανον οί Βούλ
γαροι. Εις τήν Βουλγ. Η γεμονίαν εστάλη ήγεμών ό Άλέξ. Βάττεμβεργ, Αυ
στριακός συγγενής τής Τσαρικής οικογένειας, υποχείριος των Ρώσσων στρα
τηγών, οΐτινες διηΰθυνον τήν Βουλγαρίαν ως Ρωσσ. επαρχίαν, εις δέ τήν
Άνατολ· Ρωμυλίαν διωρίσθη υπό τοΰ Σουλτάνου συγκαταθέσει των Δυνά
μεων δ Βογορίδης Άλέκο πασάς, εξελληνισμένος, διατελέσας εις τήν υπηρε
σίαν τής Τουρκίας, άλλ5 ως άπεδείχθη εκ τής πολιτείας του ακραιφνών
Βουλγαρ. αισθημάτων. Έ π ί τής δλιγοχρόνου ηγεμονίας του όχι μόνον δεν
έ'θηκε φραγμόν εις τήν μετανάστευσιν Βουλγάρων, αλλά καί δεν ήμπόδιζε
τήν κατάληψιν υπό τών Βουλγάρων τών σχολείων, ναών καί μοναστηρίων.
Ε πειδή εις υπομνήματα τών Έλλην. Κοινοτήτων προς τον Σουλτάνον καί
τάς Δυνάμεις διεξετραγωδοΰντο αί βιαιότητες τών Βουλγάρων, εστάλη Ευρω
παίος ελεγκτής, δστις έπιστοποίησε τά καταγγελλόμενα καί άπελΰθη δ Βογο.
ρίδης, διορισθείς ως τοιοΰτος ό Γαβριήλ Κρέστοβιτς, άλλ5 επί τής ηγεμο
νίας αΰτοΰ ήρχισε τό κουρέλιασμα τής Βερολινείου συνθήκης: Ή Τουρκία
πρώτη εναντίον τοΰ συμφέροντος καί δικαιώματος της ήΟέτησε τους όρους
τής Βερολινείου καί ενώ είχε δικαίωμα νά κατέχη τήν χώραν καί νά φυλάττη τάς διαβάσεις τοΰ Αίμου, τό παρημέλησε. Διότι ήτο φανερόν, οτι ή απόσπασις τής Ά νατ. Ρωμυλίας από τής Βουλγαρίας καί ή άνακήρυξίς της ώς
ηγεμονίας είχε σκοπόν τήν ματααοσιν σχηματισμοΰ υπό τών Ρώσσων ενι
αίου Βουλγ· κράτους, οπερ θά άπέβαινε φόβητρον τής Τουρκίας, αλλά άγνω
στον τό αίτιον, καθ’ δ ή Τουρκία παρημέλησε τόσον ζωτικόν συμφέρον άρκεσθεΐσα εις τό νά άποσπάση έκεϊθεν όσους έκ τών Μουσουλμάνων ή Θέλησαν
νά φΰγουν. Ή Πανσλαβ. προπαγάνδα, έπωφεληθεϊσα τής αδιαφορίας τής
Τουρκίας, όχι μόνον δι’ έποικισμοΰ Βουλγάρων έπηυξησε τό Σλαβ. στοιχεϊον εις βάρος τοΰ Έλληνισμοΰ, άλλ’ ωργάνωσε κίνημα τό 1885, έξεδίωξε
τον ηγεμόνα Κρέστοβιτς καί ήνωσε τάς δυο ηγεμονίας υπό τον Βάττεμβεργ.
Ή Τουρκία άφυπνισθεΐσα προέβη εις σπασμωδικάς ένεργείας, διατάξασα
επιστράτευσιν καί λαμβάνουσα από τά χωρία ίππους, άμάξας καί υποζύ
για διά πόλεμον. Έπενέβη όμως πάλιν ή ’Αγγλία τοΰ Γλάδστωνος, άνεγνώρισε τήν "Ενωσιν καί συνέστησεν εις τήν Τουρκίαν νά μή κινηθή. Ό
Γλάδστων επρέσβευεν ότι είτε δυο ήγεμονίαι ήσαν, είτε μία μέ ηγεμόνα,
υπό τήν επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου, δεν βλάπτεται τό δόγμα άκεραιότητος τής Τουρκίας. Έπίστευεν οτι μέ τοιαΰτην πολιτικήν θά άπέσπα τήν
Βουλγαρίαν από τους όνυχας τής Ρωσσίας, διότι εΐχον αρχίσει δυσαρέσκειαι
κατά τής αυθαιρεσίας τών εκεί Ρώσσων. Οί Βούλγαροι έκαρπώθησαν έκ
τής εΰνοίας τών 'Άγγλων, άργότερον δέ καί από τους Ρώσσους άπεσταλμέ-
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νους άπηλλάγησαν καί προς τήν Αύστρ. πολιτικήν έστράφησαν επί κυβερνήσεως Σταμπούλωφ και άντιρωσσικήν πολιτικήν διεξήγαγον μέχρι τέλους
τοΰ πολέμου. Τώρα πάλιν προσεδέθησαν εις τό άρμα τής κομμουνιστικής
πολιτικής, ελπίζοντες διά Ρωσσ. ύποστηρίξεως νά καταλάβουν κα'ι άλλα εδά
φη είς βάρος Τουρκίας καί Ελλάδος, ενώ κατά τούς δύο τελευταίους πολέ
μους, ταχθέντες μετά των Γερμανών, ήρνήθησαν τήν καταγωγήν των, ΐσχυριζόμενοι, δτι έχουν μέν γλώσσαν τό πλεΐστον Σλαβικήν, άλλ’ είναι Βούλ“
γάροι καί όχι Σλάβοι.
ΟΙ πληθυσμοί τής Α να τολική ς καί Δυτικής Θράκης.

Τά ύπολειφθέντα εις τήν Τουρκ. εξουσίαν τμήματα τής Θράκης, τά
χωριζόμενα υπό τοΰ 'Έβρου, κατωκούντο κατά τό 1880 καί εντεύθεν από
Τούρκους καί 'Έλληνας. Μεταξύ τών δύο τούτων εθνοτήτων, ευρίσκοντο
μειονότητες Εβραίων καί ’Αρμενίων εις τάς πόλεις καί ελάχιστοι Βούλγα
ροι εις χωρία, οϊτινες μετεφέρθησαν εκ Βουλγαρίας ως δούλοι τσιφλικού
χων Μπέηδων· Περί τού αριθμού τών Ελλήνων καί Τούρκων εις τήν *Αν·
καί Δυτ. Θράκην ακριβείς στατιστικαί δεν ύπήρχον. Εις τήν ύπαιθρον από
τού 1878 καί εντεύθεν παρετηρήθη δτι τό Τουρκ. στοιχεϊον έφθινεν. Τό
εναντίον παρετηρεΐτο εις τά Έλλην. χωρία, δπου ή αύ'ξησις τοΰ πληθυσμού
έγίγνετο αισθητή, από τού 1880 μέχρι τών Βαλκ· πολέμων ό αριθμός οικο
γενειών έκάστου χωρίου είχε διπλασιασθή. Κατά τινα δέ στατιστικήν τού
1908, μετά τήν Νεοτουρκ. έπανάστασιν, δ Έλλην. πληθυσμός τής/Ανατολ.
καί Δυτ. Θράκης υπερέβαινε τάς 700.000. Έ άν δέ προσθέσωμεν καί τάς εν
Κων]πόλει 500.000 ορθάνομεν εις τό 1.200-000 'Ελλήνων. Κατά τήν εισβολήν
τών Ρώσσων εις ’Avar. Θράκην, δ Τουρκ. πληθυσμός μετηνάσυευεν εις ’Ανα
τολήν. Μετά τήν άποχαδρησιν τών Ρώσσων επανήλθε μέν, αλλά δλιγώτερος,
διότι πολλοί παρέμειναν εκεί, διαβλέποντες κινδύνους. Ή κυβέρνησις τούΧαμίτ μετά τό 1880 διά νά πυκνώση τούς Μουσουλμάνους, εκάλεσε τούς εν
Βουλγαρία νά κατέλθουν ε’ις Θράκην. Πράγματι εως τό 1895 ή Ά νατ. Θρά
κη έπληρώθη συνοικισμών από Μουατζήριδες. Εις τά τμήματα Μαλγάρων,
Κεσσάνης καί Ούζούν - Κιοπρού συνφκίσθησαν 300 περίπου νέα χωρία, εις
τά δποΐα έξεχτορήθησαν γαΐαι. Τινά τούτων έγκατεστάθησαν εις γαίας, πού
άνήκον εί.ς Ελληνικά χωρία καί ως εκ τούτου προστριβαί έλαβον χώ
ραν. Οί νέοι οΰτοι κάτοικοι τής Θράκης ωμίλουν τήν Βουλγαρικήν ως
μητρικήν γλώσσαν καί άλλοι Σλαβικά ιδιώματα. 3Ησαν εργατικοί, γεωργοί,
λιτοδίαιτοι, εντός δέ ολίγων ετών άπέβησαν αύτάρκεις καί συνετέλεσαν εις
τήν αύξησιν δλων τών γεωργικών προϊόντων. Οί νέοι κάτοικοι κατεσκεύαζον τά οικήματα μόνοι των εκ κλάδων δένδρων καί τά έπέχριον μέ λάσπην,
θέτοντες άνωθεν κεραμίδια, αί δέ γυναίκες ττον κατεγίνοντο εις τήν υφαν
τουργίαν καί περιποίησιν τών ζώων καί πτηνών.
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ΚΕΦ. 98.—ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ 1880.
Ό Έλλην. κόσμος τής Θράκης από του 1880 μέχρι των Βαλκ. πολέ
μων του 1912 έμεινεν ήσυχος. Ό μέν υπαίθριος ειχεν έπιδοθή εις καλλιέρ
γειαν καί παραγωγήν κρομμΰων, σκόρδων, πεπονιών, καρπουζίων, αμπέ
λων καί οσπρίων. Ό δε Ελληνισμός των πόλεων εις έμπόριον, τέχνας
καί βιομηχανίαν. ΔΓ όλων τούτων όχι μόνον τό βιοτικόν του επίπεδον ειχεν
ανυψώσει, άλλα καί εις διανοητικήν άνάπτυξιν καί εις όλα τά στάδια τοΰ πο
λιτισμού προώδευσεν. Εις τά εκπαιδευτικά από τοΰ 1880 πρόοδος ήρχισε
εις τάς Έλλην. κοινότητας. Διότι έκ τής Μ. Σχολής Κων]πόλεως, του Ζωγραφείου Λυκείου, τής ‘Ιερατ. Σχολής Μουχλίου, Διδασκαλείων Θεσ]νίκης,
Ζαριφείων Φιλιππουπόλεως, Ζωσιμαίας Ίιοαννίνων, Γυμνασίου Κυδω"
νιών καί νεοϊδρυθέντος Γυμνασίου Άδριανουπόλεως προσελαμβάνοντο διδά
σκαλοι τελειότερον κατηρτισμένοι διά τάς σχολάς των ακμαίων κοινοτήτοον
Ραιδεστοΰ, Γανοχώρων, Καλλιπόλεως, Μαδυτου, Κεσσάνης, Μαλγάρων, Τυ·
ρολόης, Βιζυης, Διδυμοτείχου κλπ. Εις τινας εκαλούντο καί Φιλόλογοι του
Έ θ ν. Πανεπιστημίου. Πολλοί νέοι έσποΰδαζον εις τάς προαναφερθείσας
σχολάς τής Μέσης παιδεΰσεως καί άλλοι εις τήν Θεολογικήν καί Έ μπορ.
Σχολήν Χάλκης καί άλλοι μετά τάς γυμνασιαχάς σπουδάς μετέβαινον εις ’Α 
θήνας καταρτιζόμενοι εις διαφόρους έπιστήμας. Διά τήν καλλιτέραν διδα
σκαλίαν τής δημοτικής παιδεΰσεως συνετέλεσαν μεγάλως οί Διδασκαλισταί
Θεσ]νίκης, οίτινες εφήρμοζον νέαν μέθοδον προς έξάσκησιν εις τήν άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν κλπ. μαθήματα, μέ αναλυτικά προγράμματα
είδικώς καταρτισμένα· Ε π ειδή κατενοήθη δ'τι ή διδασκαλία πλήν των γνώσεων τοΰ διδασκάλου, έχει καί τό τεχνικόν μέρος καί τους κανόνας, εφ’ ών
πρέπει νά στηρίζηται, ϊνα διεγείρη τήν αυτενέργειαν των μαθητών, ή Μ.
τοΰ Γένους Σχολή είσήγαγε το 1900 παιδαγωγικά μαθήματα εις τάς άνωτέρας τάξεις, διότι πολλοί των αποφοίτων επεδίδοντο εις τό διδασκαλικόν
επάγγελμα. 'Ως πρώτος Καθηγητής τών παιδαγωγικών μαθημάτων εν τή
Μ . Σχολή ΰπήρξεν ό μακαρίτης "Ανθιμος Μαζαράκης, εκ Καλλιπόλεως, οστις,
άποφοιτήσας τής ‘Ιερατικής Σχολής καί διδάξας ώς δημοδιδάσκαλος, μετέβη
εις τήν Παιδαγ. ’Ακαδημίαν Ζυρίχης, όπόθεν έκλήθη εις τήν Μεγ. Σ χο
λήν. Τοιουτοτρόπως, άν προ τοΰ I860 μόλις 5 °/0 κατώρθωναν νά μάθουν
άνάγνωσι,ν καί γραφήν, από τοΰ 1850—80 διά τής βελτιωθείσης μεθόδου
εμάνθανον 40 % , από δέ τοΰ 1880 παρέμειναν εις τάς σχολάς τά 75—80 %
εκ τών εις τά σχολεία φοιτοόντων- Παραλλήλως προς τάς σχολάς άρρένων
αι κοινότητες ‘ίδρυσαν καί Παρθεναγωγεία χωριστά, μέ διδασκάλους καί διδασκαλίσσας. Εις άλλας κοινότητας αΐ σχολαί ήσαν μικταί ελλείψει πόρων
ή κτιρίων. Ή μόρφωσις ούτως επεξετάθη εΐς τό ασθενές φΰλον καί εις τά
κοράσια πλήν κοινών μαθημάτων έδιδάσκετο κέντημα, ραπτική καί κόσμημα-
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τογραφία. Εις την Κων]πολιν ήκμαζε το Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον, ένάμιλλον τής Μ. Σχολής, άργότερον δέ τό Ίωακείμειον εν Φαναρίφ. Είς Έ πιβάτας τό Άρχιγένειον Παρθεναγωγεΐον και τό Έλένειον Άρρεναγωγεϊον και
εις την Φιλιππουπολιν τά μικτά Ζαρίφεια Διδασκαλεία. "Απαντα εΐχον ϊδρυ*
θή διά γενναίων δωρεών Ελλήνων, των Ζαππών, ΙΙατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ
Γ ', Άρχιγένους ιατρού κα'ι συζύγου του Ελένης, των Ζαρίφη, Εΰγενίδου,
Μαυροκορδάτου κλπ. Ζάππειον εΐχεν ίδρυθή και εν Άδριανουπόλει. Εις δέ
την Ραιδεστόν μετά τό 1900 ίδρυθησαν σπουδαιότατα καλλιμάρμαρα σχολικά
κτίρια υπό Ραιδεστηνών ευεργετών, άρρεναγωγεϊον δαπάναις τών έν Ρωσσίοι
αδελφών Γεωργιάδου καί Παρθεναγωγεΐον «Ίφιγένειον» δαπάναις τοΰ μεγαλεμπόρου Κων]νίνου Θεοδωρίδου καί τοΰ υίοΰ του Γεωργ. Θεοδωρίδου, εις
μνήμην τής θυγατρός καί αδελφής ’Ιφιγένειας. Ή Ελληνική κοινότης Καλλιπόλεως κατά τό 1905 είχε κτίσει άριστον Παρθεναγωγεΐον κατά ρυθμόν τοΰ
Έ θ ν. ΓΙαν]μίου Αθηνών. ’Οργασμός εκπαιδευτικός είχε καταλάβει πάσαν
την Θράκην ιδίως μετά τό 1897. Καί τά μικρότερα χωρία έκτισαν σχολεία,
οΐ πλεΐστοι δέ τών Μητροπολιτών καί Επισκόπων άνεδείχθησαν άξιοι τοΰ
προορισμοΰ των πρωτοστατοΰντες διά την παιδείαν. Είς τάς Έλλην. σχολάς
θηλέων έδίδασκον διδασκάλισσαι τοΰ Ζαππείου Κων]πόλεως, Ζαριφείων
Φιλιππουπόλεως καί ’Αρσακειάδες τών ’Αθηνών, είς δέ τά Παρθεναγωγεία
τών χωρίων διδασκάλισσαι τών Άρχιγενείων, τοΰ Ζαππείου Άδριανουπόλεως, τών Παρθεναγωγείων Ραιδεστοΰ καί Καλλιπόλεως. ’Αποτέλεσμα τής
τοιαΰτης εκπαιδευτικής κινήσεως, ΰπήρξεν δτι εκ μέν τών πόλεων καί κω
μοπόλεων πολλοί έστέλλοντο είς Κων|πολιν προς άνωτέρας σπουδάς εκ δέ
τών χωρίων προς τά πλησιέστερα κέντρα, οπού έλάμβανον άρτιωτέραν μόρφωσιν, ώστε συνετέλουν είς την προαγωγήν τών πατρίδων των. Ό εκπαιδευ
τικός δ'μως οργασμός τών Έλλην. κοινοτήτων έκαθυστέρησεν είς τά τμήματα
Κεσσάνης, Μαλγάρων καί Οΰζοΰν - Κιοπροΰ τής ’Επαρχίας 'ΙΙρακλείας καί
προ πάντων κατά τους χρόνους ποιμαντορίας τοΰ Μητροπολίτου'Ιερώνυμου
κατά τά έτη 1895— 1905. Διότι λόγοι συμφεροντολογικοί, εν μέρει δέ καί
αδιαφορίας τών αντιπροσώπων τοΰ 'Ιεράρχου, συνετέλεσαν, ώστε τά τμή
ματα ταΰτα, νά παραμένωσιν έν άμαθεία. 'Ι Ι κατά την εποχήν ταΰτηνΠανσλαβ. προπαγάνδα τοΰ ΙΙεποδονότσεφ, ήτις έκαραδόκει διά νά φέρη ρήγμα
καί εις τον Ελληνισμόν τής Ά νατ. Θράκης, αυτή, ήτις διεξεδίκει προστα
σίαν επί τών ’Θρδοθόξων πολιτισμών τής Τουρκίας, επειδή δέν ήδΰνατο νά
προπαγανδίση υπέρ τής Βουλγ. Εξαρχίας, διότι οί πληθυσμοί ήσαν Έ λληνες, εξαπέλυσε χάριν τών σκοπών της Ουνιτικήν προπαγάνδαν καί είχεν έξα“
γοράσει είς Μάλγαρα μερικά ημιμαθή οντα, τά έχειροτόνησεν 'Ιερείς Ούνίτας μέ περιβολήν ’Ορθοδόξων καί έξαπέλυσεν είς τά χωρία προς προσηλυτι
σμόν είς τον Ουνιτισμόν. Πολλοί δελεαζόμενοι υπό υποσχέσεων, δτι θά τους
απαλλάξουν από τους τοκογλύφους, θά υπαχθούν υπό Γαλλικήν προστασίαν
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ώς καθολικοί, θά έκπαιδευθοΰν τά τέκνα των υπό τοΰ Παπισμού καί ί[τι
θά προστατεύωνται κατά των τυράννων, ήρχισαν νά πείθονται, διότι δεν
έ'βλεπον διαφοράν κατά τήν λειτουργίαν, βάπτισμα, μετάληψιν κλπ. εκτός
τοΰ δτι έμνημονεύετο ό Πάπας, αντί τοΰ ’Αρχιεπισκόπου. Εις τήν τοιαύτην
κατάστασιν ουδόλως άντέδρασαν οί επίτροποι τοΰ Μητροπολίτου Η ρ ά 
κλειας, υ'στις ήδρευεν έν Ραιδεστώ καί μόνον διά τήν εΐσπραξιν των δικαιω
μάτων του εφρόντιζεν. ’Αλλά κατά τοΰ κίνδυνου διασπάσεως των Έλλην.
χωρίων υπό των Ουνιτών, λόγω αδιαφορίας τοΰ Μητροπολίτου, περί ου
πολλά δύναταί τις νά εϊπη, εξηγέρθησαν ρέκται τινές διδάσκαλοι Ραιδεστοΰ
καί Καλλιπόλεως καί άλλοι πολΐται, οϊτινες δι’ εκθέσεων, άς έστελλον διά
τοΰ Αΰστρ. Ταχυδρομείου εις τάς υπέρ των εθνικών δικαίων άγωνιζομένας
εφημερίδας ’Αθηνών, Ελληνισμόν τοΰ Καζάζη, ’Αγώνα τοΰ Λαμπρίδου καί
Θράκην, κατώρθωσαν νά κινήσουν τό ενδιαφέρον τής Έλλην. Κυβερνήσειυς,
ή οποία είχε τήν προσοχήν της είς τον διεξαγόμενου τότε Μακεδονικόν αγώ
να. Ή Έλλην. Κυβέρνησις διέταξε τούς Προξένους της Ξυδάκην Άδρ]πό·
λεως, Ντάσσον Ραιδεστοΰ καί Ινανελλόπουλον Δεδέαγατς νά περιοδεύσουν
καί νά συναντηθοΰν από κοινοΰ είς Οΰζούν - Κιοπρού, ϊνα συντάξουν έ'κθεσιν τής καταστάσεως τών χωρίων Άνατολ. Θράκης. eH έ'κθεσις έθεωρήθη
κατά πάντα σύμφωνος προς τά δημοσιευθέντα είς ’Αθηναϊκός εφημερίδας.
Διά τής έκθέσεως οί Πρόξενοι ύπεδείκνυον καί λ,ηφθησόμενα μέτρα προς
αποτροπήν τοΰ κινδύνου. Αποτέλεσμα τής τοιαύτης ένεργείας ύπήρξεν ή
έξέγερσις κοινότητος Ραιδεστοΰ κατά τοΰ Μητροπολίτου 'ΓΙρακλείας, όν τό
Πατριαρχείου μετέθηκεν είς τήν προηγουμένην του επαρχίαν Νίκαιας. Προ*
εχειρίσθη δέ ώς Μτ]τροπολίτης ό Ίωαννίνων Γρηγόριος Καλλίδης, Θράξ,
άνήρ ίκανότητος καί ποιμαντορίας, δστις είς τό τμήμα τής Κεσσάνης διώρισε τον Επίσκοπον Ναζισνζοΰ, είς τό τών Μαλγάρων τύν Διάκονον Μα
κρήν, απόφοιτον τής Θεολ. Σχολής καί είς τό Οΰζούν * Κιοπρού έτερον ικα
νόν κληρικόν. Προσέτι ούτοι έφρόντισαν καί περί διορισμού δημοδιδασκά
λων, ματαιωθέντων οΰτω τών σχεδίων τής ΙΙανσλαβ. προπαγάνδας, διότι οι
χωρικοί διεφωτίσθησαν καί ή πίεσις τών εκμεταλλευτών άπετράπη μέ τήν
ΰπόδειξιν τής μεγάλης εθνικής ζημίας, ήτις έπεκρέματο.
ΚΕΦ· 99.—ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ, ΔΙΔΑΞΑΝΤΩΝ Ε ΙΣ ΘΡΑΚΗΝ 1880—1914.
ΕΙς τάς Σ χολάς Ραιδεστοΰ.

1) Γεωργιάδης Κων] τίνος, 2) Στρινόπουλος Γερμανός, 3) Λαμπουσιάδης Γεώργ., 4) Άνδροΰτσος Γεώργ., 5) Κωνσταντινίδης Kcov] τίνος, 6) Χατζόπουλος ’Αδαμάντιος, 7) Δημητριάδης Γ., 8) Νικολαΐ'δης Καισαρεύς, 9)
Τσαλίκης Νικ., 10) Θεοχαρίδης Κων]νος, 11) Κωνσταντινίδης Ά θαν., 12)
Χρήστου Κων]τΐνος, 13) Γιαννόπουλος Δημ. Ηεροδιάκονος, 14) Κονδύλι)
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Άλέξ., 15) Γοϋναρης 3Αλέξ., 16) Καδρής Εϋάγγ., 17) Γιαννακάκης Γεοοργ.,
18) Βαφειάδης Βασ., 19) Χαρισιάδης Έ πα μ., 20) Βαϊνανίδης Νικόλ·, 21)
Κεσσίσογλου Πανανός, 22) ’Αναγνώστου Δημήτριος.
Ά πό τοϋ 1895 αΐ Σχολαί ήνώθησαν υπό μίαν διεϋθυνσιν και έδίδαξαν
τινές των ανωτέρω κα'ι οΐ έξης:
1) Ζαχαριώδης Πρόδρ , 2) Ζαμοΰλης Παν., 3) Δαδικοζιάν ’Αρμένιος,
4) Βιτάλης Μαραβένς, 5) Γιαννακάκης Γεώργ., 6) Ίωαννίδης ’Ιωάν., 7)
Ίωαννίδης Πέτρος, 8) Δαμασκηνός Δημ., 9) Μητακίδης Άλκιβ,, 10) Νεράντζης Βασ., 11) Καλοΰδης Φώτ., 12) Έ πταμηνίτης Ά ν τ., 13) Διαμαντίδης ’Αδαμάντιος, 14) Ύετίων Μεγαλοσχολίτης, 15) Γλαράκης Ή πειρώτης
16) Καμτσίδης ’Ιωάννης.
Έ ν τω Παρθεναγωγεία) Ραιδεστου 1880—1914.

1) Παρσακάκη, 2) Κεχαγιόγλου Ά σ π., 3) Λεοΰνη Πολυξένη, 4) Μπατζώνια Ελένη, 5) Λασκαρίδου. 'Η Κοινότης της Ραιδεστου, έκτος των
κεντρικών Δημοτικών και Έλλην. Σχολών διετήρει και 3 άλλας, Κεντρικόν
Νηπιαγωγεΐον, Νηπιαγωγεΐον τοϋ Πέρα μαχαλά και Νηπιαγωγεΐον Κοΰρναλη, εις ά έδίδασκον άνά 2 διδασκάλισσαι Νηπιαγωγοί έκ Ραιδεστου. Δ ι
δάσκαλοι χωρίων Ραιδεστου, Γανοχώρων και τών τή; Δυτ. πλευράς Περού
’Όρους, όσους όμως ένθυμοΰμαι παραθέτω :
1) Παπαδόπουλος Βασ. είς τό σχολεΐον Πανίδου, 2) ’Αθανασίου Βασ.
εις Ίντζέκιοϊ, 3) Χρήστου Κων)τΐνος εις Ραιδεστόν, Ίντζέκιοϊ, Σιμητλή,
Να'ίπκιοϊ, Κοϋμβαον, 4) Δημητριάδης Ξενοφών εις Ναΐπκιοϊ και Σιμητλή,
5) Βόμβας κα'ι Στρογγυλής είς Κοϋμβαον, 6) Φιλανθείδης Άρτακηνός εις
Κοϋμβαον, 7) Βαϊνανίδης Νικόλ. εις Σχολάριον, 8) Δημητρίου Ά θα ν., εις
Ναΐπκιοϊ, Σχολάριον, Ίμπρίκ - τεπέ, Περίστασιν, 9) Θεοχαρίδης Θεοχάρης
εις Σχολάριον, 1.0) Νεράντζης Βασίλειος εις Σχολάριον, 11) Βασιλάτος είς
Σχολάριον, Αύδήμιον, Γάνον, Ήρακλείτσαν, 12) Δρυτσάκης Δημ., είς Ί ν τζέκιοϊ και Αϋδήμιον, 13) Παπαδόπουλος Γεώργ. εις Ίντζέκιοϊ, 14) Φιλα
λήθης και ’Αριστείδης εις Αϋδήμιον καί Πλάτανον, 15) Δαγλής Δαμασκηνός
εις Ίντζέκιοϊ καί Σιμητλή, 16) Βαρκοϋλης Δημοσθ. είς Ίντζέκιοϊ, 17) Φι
λόλογος Παν. έν Χώρα, 18) Μεγαλοσχολίτης Πάγκαλος έν Γάνορ, 19) Οικο
νόμου Διδασκαλιστής έν Χώρα, 20) Καβάλλης Νικ. έν Μυριοφϋτοο, 21) Νε
ράντζης είς Περίστασιν, 22) Στασιανός είς Στέρναν καί Ίντζέκιοϊ, 23)
Παπαδόπουλος Δημ· είς Ίντζέκιοϊ, 24) Ραιδεστηνός Λέων, είς Ίντζέκ ιοϊf
25) Παπαδόπουλος Γεώργ. είς Νεοχώριον καί Ίντζέκιοϊ, 26) Γαϊτανίδης
είς Αϋδήμιον καί Ίντζέκιοϊ, 27) Μακάριος ιερεύς έν Είρηνοχωρίφ, 28)
Θεμιστοκλής έκ Τρίγλης είς Καστάμπολιν, 29) Έλευθερουδάκης είς Καστάμπολιν, 30) Άγγελής Πέτρου καί Σεραφείμ Χριστοδοϋλου είς Μηλιώ, 31)
Κουκοϋτσης Νικόλαος είς Έξαμίλιον, 32) Παπαδόπουλος Στέφανος εις Έ -

204

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΉΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Σ ΑΛΩΣΕΟΣ

ξαμίλιον και Καλόδενδρον. Αί Σχολαί Καλλιπόλεως ήκμασαν από 1897 —
1912. Μετά ταΰτα άπέβη θέατρον πολεμικών επιχειρήσεων έως τοϋ 1914—18.
1)
Άνδροΰτσος Γεώργ., 2) Γιαννακάκης Διδασκαλιστής, 3) Σπυρίδης
‘Ιωάννης, 4) Αου'ίζος Κων]τίνος ιερεΰς, δ) Γεωργιάδης Γεώργ., 6) Φΰτος
Λημ., 7) Φίλανδρος Κων]τΐνος, 8) Καλλιπολίτης Δημ., 9) Χρυσοβέργης Θε
μιστοκλής, 10) Χατζηγεωργίου Γεώργ., 11) Μπακάλμπασης Ά ναστ., 12)
Κωνσταντινίδης Κων]νος, 13) Όνουφριάδης ’Ιωάν., 14) Σαραϊοδτης Νικόλ.
Είς τά χω ρία τής Χερσονήσου.

1) Λουΐζος Κ. ιερεΰς, 2) Φίλανδρος Κ., 3) Τριανταφυλλίδης Τριαντ.,
4) 'Ανθίμου Ά θα ν., δ) Νταλατάς Νικ., 6) Άνδροΰτσος Γεώργ., 7) Ίωαννίδης ’Ιωάν-, 8) Χαραλαμπόπουλος. Διά των άνω, αί Κοινότητες τής Θρά
κης από Ραιδεστοΰ μέχρι Ί . 'Όρους ήκμασαν από άπόψεως εθνικής, θρη
σκευτικής, κοινωνικής, ανθρωπιστικής, διότι ή γλώσσα ήτο καθαρωτάτη
Ελληνική, άπηλλαγμένη ιδιωτισμών. 'Ή θη και έθιμα γνησίως Ελληνικά,
συνείδησις, χοροί καί άσματα Ελληνικά, 'Ιδεολογία Ελληνική μέ την Με
γάλη ν 'Ιδέαν καί μέ τό όνειρον άνακτήσεως τής Κων]πόλεως. Πλήν τής Ραιδεστοϋ, Καλλιπόλεως καί Μυριοφΰτου, δπου κατώκουν καί Τούρκοι, ιδίως
υπάλληλοι, αί άλλαι 32 κοινότητες κατωκοΰντο μόνον υπό Ελλήνων. Πλήν
τών φόρων, προς τήν Τουρκ. κυβέρνησιν, οΰδέν έτερον ΰπενθΰμιζεν δτι
ήσαν υπόδουλοι. Αί κοινότητες, από Άδριανουπόλεως προς Κων]πολιν καί
προς Δεδέ Ά γάτς εξεπολιτίσθησαν εντός ολίγων ετών, άφότου ήρχισεν ή λει
τουργία δυο σιδηροδρομικών γραμμών, αίτινες διέσχιζον τήν Ά νατ. καί
Δυτ. Θράκην. Τοιαΰται ήσαν ή Άδριανοΰπολις, Χάφσα (Νίκαια Βυζαντι
νών), Μπαμπά Έ σκί (Βουλγαρόφυγον Βυζαντινών), ΙΙαυλίκιοϊ, Λουλέ Μπουργάζ, Τσόρλου, Τσατάλτζα, Διδυμότειχον, Σουφλίον καί Δεδέ Άγάτς.
'Αλλά καί αί εκτός τών γραμμών κωμοπόλεις δεν υστέρησαν ως ή Βιζΰη,
Στράντζα, Σκοπός, Σκεπαστόν, Μπουνάρ - Χισάρ, Σαράντα - Έκκλησίαι,
Οΰζοΰν - Κιοπροΰ, Μάλγαρα, καί Κεσσάνη, αίτινες ώς εμπορικά κέντρα πε
ριφερειών, ήρχισαν νά άμιλλώνται είς έργα έκπαιδεΰσεως καί κοινωνικής
προόδου. Τά έξωθεν Κων]πόλεως μέχρι Μετρών καί Σηλυβρίας ήσαν προωδευμένα από παλαιοτέρους χρόνους, ώς καί αί κοινότητες τών παραλίων.
Οικονομική επάρκεια, ζωή χαρούμενη καί ελπίδες μέλλοντος επεκράτουν,
διότι ή απολυταρχία Χαμίτ δεν έπτιρέαζε τύ νομοταγές καί εργατικόν Έλλην.
στοιχεΐον. Αλλά τήν τοιαΰιην ηρεμίαν άνέκοψε τό τών Νεοτοΰρκων κίνημα,
οί Βαλκανικοί καί Πανευρωπαϊκοί πόλεμοι.
ΚΕΦ. 100.— ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ε ΙΙΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΧΑΜΙΤ.
Μετά τον Ρωσσοτουρκ. πόλεμον καί τήν Βερολίνειον συνθήκην, πολλά
τμήματα τής Ό θω μ. Αυτοκρατορίας, άπεσπάσθησαν αυτής καί ώς ήτο έπό-
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μενον, at πρόσοδοι τοϋ Κράτους έμειώθησαν, ενώ άφ5έτέρου, τά έξοδα έπερίσσευσαν. Δεδομένου δέ δτι ή Τουρκία έπρεπε νά άνασυγκροτηθή επί νέων
βάσεων και νά προμηθευΟή οπλισμόν, έκάλεσεν όργανωτάς Ευρωπαίους διά
τον στρατόν και την Διοίκησιν. 'ΓΙ κατάργησις τοΰ Συντάγματος υπό Χαμίτ, ή συγκέντρωσις τής εξουσίας ύπ3 αυτοΰ καί. ό φόβος από τά φιλελεύθερα
στοιχεία, έπλήρωσαν τό κράτος από ό'ργανα κατασκόπων. Τά έξοδα τοΰΓιλδίζ, με πλήθη γυναικών Χαρεμιού, φρουράν ανακτόρων καί άξιωματοΰχους
αυλής άπερρόφων τά 40 °/0 τοΰ προϋπολογισμού. Διά νά άνταποκριθή δέ ή
κυβέρνησις ήναγκάσθη νά έπαύξηση τους φόρους.
1) Ή Δ εκάτη. 'Ο φόρος οΰτος άπετέλει τό κυριτότερον έσοδον, δν
επλήρωνεν ή παραγωγή, καί συνίστατο εις 10 % επί παντός γεννήματος,
άλλ" ό Χαμίτ μετά τό 1880 τύν ηΰξησεν εις 12 ’/*· Ε πειδή ή Τουρκία ήτο
κατ' εξοχήν γεωργική, μεγάλα ποσά εί,σέπραττε τό κράτος. Εις τήν Θράκην
έκαλλιεργεΐτο καί καναρόσπορος προσοδοφόρος, έξήγετο δέ εις τό έξωτερικόν διά των λιμένων Ραιδεστοϋ καί Καλλιπόλεως (L έκατομμ. σάκκοι).
2) ‘Ο φόρος έπϊ τοΰ καρπόν των δένδρων, όστις επληρώνετο εις
χρήμα, ή εις είδος.
3) Αι γαΐαι έπλήρωναν καί στρεμματικήν φορολογίαν.
4) Οι φόροι τής αμπελουργίας ήσαν βαρύτατοι, διότι ή άμπελος έπλήρωνεν καί ώς γή στρειιματικήν φορολογίαν, καί ώς άμπελος. Τό προϊόν τής
αμπέλου έλαμβάνετο εις χρήμα, έξετιμάτο επί των κλημάτων υπό μικτής
επιτροπής καί άμπελοκτημόνων. 'Η κατ' όκάν αξία ώρίζετο μέ τιμήν, εις
ήν έπωλοΰντο αι σταφυλαί εις τήν αγοράν. Καί έγεννώντο κατ’ έτος φιλονικίαι καί δίκαι μεταξύ πραγματογνωμόνων καί άμπελοκτημόνων. Αι οίνοποιοΰμεναι σταφυλαί έπλήρωναν έτερον φόρον ώς οίνος εις έξ εμμέσους φό·
ρους. Ό μοίως έφορολογεΐτο καί ή εξαγόμενη ρακή έκ στέμφυλων (τσίπουρα)
ή έξ οίνου.
5) Ό φόρος των ζώων, α) τών προβάτων καί αιγών, ή κεφαλή έπλήρωνε 5 γρόσια, αλλά μετά τό 1880 ηΰξήθη εις 7 γρόσια. β) τών βοών, αγε
λάδων καί αλόγων, ένα μετζητιέ, γ) τών χοίρων, 1/3 μετζητιέ, ήτοι 10
γρόσια αργυρά.
6) Οί φόροι έπ ι τών ατόμων, α) Κεφαλικός φόρος Χριστιανών καί
μή Μουσουλμάνων, έλέγετο διότι έπλήρωνε κάθε κεφαλή άρρενος, από γεννήσεως μέχρις 60οΰ έτους, '/ 2 χρυσής λίρας έτησίοος. Επομένως γιά τά 60
χρόνια έπλήρωνε κάθε Χριστιανός 30 λίρας διά τήν απαλλαγήν από τής
στρατιωτικής υπηρεσίας. Έλέγετο Χαράτσι ΰπό τών Τούρκων, τοτις τελευ
ταίους όμως χρόνους ώνομάσθη στρατιωτικός φόρος- ’Αλλά μετά τό Σύν
ταγμα 1908 κατηργήθη, ώρίσθη δέ νά υπηρετούν στρατιώται καί οι μή
Μουσουλμάνοι, β) Φόρος οδοποιίας, έπεβλήθη τάς τελευταίας δεκαετηρίδας
πρύς κατασκευήν δρόμων. "Εκαστος άρρην μεταξύ τοϋ 20οΰ καί 60οΰ επλή-
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ρωνεν έτησίως ένα μετζητιέ, άλλ’|οΐ Τούρκοι κατεσκεύαζον δρόμους εις τάξ
Τουρκ. συνοικίας καί τάς κεντρικός αρτηρίας. Εις την ύπαιθρον κατεσκεΰαζαν μόνον στρατιωτικός οδούς, ήτοι από Κων]πόλεως εις Άδριανούπολιν
καί Σαράντα Εκκλησίας καί από Άδριανουπόλεως προς Καλλίπολιν, Δεδέ ■
Ά γάτς καί Κομοτινήν, προς διέλευσιν στρατευμάτων. Διά των οδών τούτων
εξυπηρετούντο καί οΐ παρά τάς αρτηρίας οΐκούντες, ενώ εις τάς μακράν
περιοχάς, ή συγκοινωνία μέ άμάξας άπέβαινε προβληματική ένεκα του λα'
σπώδους εδάφους, καί ιδίως τον χειμώνα.
7) *Επαγγελματικός φόρος. Εις τον φόρον τοΰτον ΐ'πήγοντο οί
αστοί επαγγελματίαι καί έποίκιλλε κατά διάφορα επαγγέλματα. Ά λλ’ ενώ οί
φόροι ήσαν άμεσοι ύπήρχον καί οΐ έμμεσοι, ούς εισέπραττον ξένοι ως υπέγ
γυους προσόδους διά συναφθέντα δάνεια υπό τής Τουρκίας, ονομαζόμενα
«Δημόσιον Χρέος» (Δεγιοΰνι Ούμουμιέ), δΓ ών έπληρώνοντο χρεωλυτικώς
εις τάς δανειστικός εταιρίας Γάλλων, ’Άγγλων, Αυστριακών κ.λ.π. Τοιούτοι φόροι ήσαν ό καπνός καί τουμπεκί τής Ε ταιρίας « Ρ ε ζ ί» , οΐ δέ 6
του Δεγιούν Ούμουμιέ ήσαν οΐ επί τών ιχθύων, άλατος, πυρίτιδος, οΐ'
νοπνεύματος, κουκουλίων καί χαρτοσήμοον. Αΐ κατά καιρούς κυβερνή
σεις τοΰ Χαμίτ έπεβάρυνον τούς λαούς μέ πλήθος φόρων, δεσμευόμενοι
υπό τών Μ. Δυνάμεων μέ εμπορικός συνθήκας καί επέτρεπον νά εΐσάγωνται ξένα εμπορεύματα μέ μειωμένον τελωνειακόν δασμόν_συναγωνιζόμενα τά
εγχώρια προϊόντα. Ό μεταλλευτικός πλούτος τής Τουρκίας άνήκεν εις ξένας
εταιρίας, διότι αύται έπετύγχανον προνόμια. ’Εάν δέ υπήκοος ’Οθωμα
νός έζήτει τοιοΰτον τι έπρεπε τά κέρδη νά δίδη εις τούς άνωτάτους υπαλ
λήλους. Ουτω βιομηχανικούς ή χώρα αντί νά προοδεύη εμαραίνετο. Τά Αυ
στριακά, Ρωσσικά, ’Αγγλικά, Γαλλικά καί Γερμανικά βιομηχ. προϊόντα
έπωλούντο εύθηνότερα τής παραγωγής, ό χρυσός δέ τής Τουρκίας διέρρεεν
εις χρηματοκιβώτια ξένων εταιριών.
ΚΕΦ. 101.—ΑΙ Α ΔΕΛΦ Ο ΤΗΤΕΣ Ε ΙΣ ΕΛΛΗΝ. ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΩΡΙΑ.
Τά χοορία ηύξανον εις πληθυσμόν καί άνεπτύσσοντο πνευματικώς καί
ειχον σχηματισθή ομάδες νέων φιλοπροόδων, οΐτινες επειδή έβλεπον δτι,
διά νά καλλιτερεύσουν τήν άρχέγονον κατάστασιν τών οδών, εκκλησιών, γε
φυρών, υδραγωγείων κλπ. αναγκών, έπρεπεν εκείνοι νά φροντίσουν, έσχημάτιζαν τά λεγάμενα τότε ’Αδελφάτα. Εις τάς άκμαζούςσας πόλεις, πλήν τών
Συντεχνιών, ειχον ΐδρυθή καί ’Αδελφότητες, ήτοι σοοματεϊα, άτινα διά μη
νιαίας συνεισφοράς συνεκέντρωνον ποσόν, χρησιμεΰον, ως επί τό πλεΐστον,
διά φιλανθρωπικούς σκοπούς. II.χ. τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα έμοίραζον εις τάς πτωχάς οικογένειας κάρβουνα, κρέας, τυρόν, άρτους, προσέτι δέ
έστελλον τρόφιμα, τσιγάρα κλπ. εις φυλακισμένους αδιακρίτως θρησκεύμα
τος. Αΐ ’Αδελφότητες έψήφιζον Κανονισμόν καί Συμβούλιον υπό τήν ΙΙροε-
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δρείαν του θρησκευτικοί αρχηγοί η προκρίτου, γραμματέα, ταμίαν, είσπράκτορα καί συμβούλους, τακτάς ημέρας συνεδριάσεως καί κατ’ έτος Γεν. συνέλευσιν, καθ’ ην έλάμβανον γνώσιν τα μέλη περί πεπραγμένων. Έκτος των
μελών κατεγράφοντο εις τιμητικήν πλάκα ονόματα Ευεργετών, Δωρητών καί
Συνδρομητών. Ε π ειδ ή δέ εις τά χωρία ΐ'πήρχεν επάρκεια αγαθών, τά Άδελ*
φάτα άπέβλεπον εις έξυπηρέτησιν καί γενικωτέρων αναγκών.
ΚΕΦ. 102.— ΚΛΕΦΤΑΙ ΚΑΙ Λ Η ΣΤΑ Ι ΕΝ ΘΡΑΚήΙ.
Μετά τους χρόνους τής Έλλην. Έπαναστάσεως, άνεφάνησαν καί εις
τήν Θράκην άνδρες τινές, οίτινες δύνανται να χαρακτηρισθοίν ώς Κλέφται,
συντελέσαντες εις τήν άπελευθέρωσιν Έλλην. χωρών. Αί πράξεις των εφερον τά χαρακτηριστικά τής Κλεφτουριάς τών νοτίων χωρών, τοιοίτοι δέ
ήσαν : 'Ο Ίγνάτογλου προγενέστερος καί ό Μπαχτσεβάνογλου μεταγενέστε
ρος. Ό πρώτος είχε δράσει μεταξύ Μετρών καί Κων]πόλεως, ή ένέργειά του
δέ συνίστατο εις έτιθέσεις καί φόνους Τούρκων καί ιερωμένων τοί "Ισλα
μισμοί. Πληροφορίας, περί τής καταγωγής του, υπό ποιας συνθήκας ευ’
ρέθη, πώς καί πότε άπέθανε, δεν εχομεν. Πιθανώτατα νά κατάγηται έκ
τής Τσαντώς κώμης προβατοτρόφων εις τά πλάγια Σηλ,υβρίας. Ό δεύτερος
Μπαξεβάνογλου, άναφέρεται ώς Ραιδεστηνός, υιός λαχανοκηπουροί εις τά
έξωθεν τής Ραιδεστοί «Σουλάκια» (ύδοηλά μέρη) δπου ύπήρχον λαχανόκηποι
Ελλήνων τής συνοικίας Κούρναλη. Οί γέροντες διηγούνται, δτι ούτος ή το
μεγάλης σωματικής δυνάμεως, είχε το λημέρι του εις τι όροπέδιον λεγόμενον
Γιαταγάνι μεταξύ Ίντζέκιοϊ καί τής υψηλότερος κορυορής «Μπακατζάκ - τε
πέ». Φαίνεται δέ δτι είχε καί συντρόφους έκ τών χωρίων καί πολλάκις κατήρχετο εις τήν πεδινήν Θράκην, έπέπιπτε νύκτα κατά Τσιφλικούχων Τούρ
κων Μπέηδων, τους ήρπαζε καί τούς μετέφερεν επί τοί δασώδους 'Ιεροί
"Ορους. "Έπειτα δΓ απεσταλμένων έλάμβανε λύτρα καί τούς απέλυε, μέ τά
λίτρα δέ ταίτα προέβαινεν εις ευεργεσίας πτωχών, αναπήρων καί ορφανώνΌμοίαζε προς τον έν ’Ανατολή δράσαντα κατά τά τελευταία χρόνια Τσακιτζήν, άγνωστον δέ πότε, που καί πώς άπέθανε Μεταγενέστερος ήτο ό εκ
Σχολαρίου Καπετάν Νικόλας, δστις εδρασεν εις τήν Ά νατ. Θράκην μέ συν'
τροφούς από τά χωρία, ώς ό Δελή Θανάσης από τό Τσανακτσή Ραιδεστοί’
ό Μπόζος έκ Σχολαρίου, (5 Κων]τΐνος Σιλτζίκας από Ίντζέκιοϊ, ό Δελημπά·
μπης από Καστάμπολιν καί ό Καλαθάρας από Σαχίνκιοϊ Μαλγάρων. Ουτοί
μετά τον Ρωσσοτουρκ. πόλεμον επί 10 έτη έξηκολοΰθησαν κλέφτικον βίον
καί διά νά συντηρώνται έξεβίαζον πλουσίους μέ μυστικούς απεσταλμένους,
έάν δέ τις ήρνεΐτο νά τούς στείλη τύ ποσόν, πού παρήγγελλον, κατώρθωναν νά τον συλλάβουν, νά τον οδηγήσουν εις τά κρησφύγετά των καί νά
τον αναγκάσουν νά γράψη προς τούς ίδικούς του νά δυόσουν εις τον κομι
στήν τά λύτρα εις χρυσάς λίρας. Ούτω συνέλαβον τον Άγαθανάσην Γα-
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νίτην, πλούσιον εις Κων]πολιν, παρά τού οποίου είσέπραξαν 1000* χρυ·
σάς. Τον Αρμένιον σαράφην Χατζή ΌβαΤέζ εκ Μαλγάρων, τον Άριστού*
λίαν Χαριουπόλεως και άλλους. Δεν έφόνευον, οΰτε έπεβάρυνον τους χωρι
κούς και διά τούτο ούτοι δεν τούς έπρόδιδον, αλλά τούς έθεώρουν ώς μέ
σον ασφαλείας. Κατόπιν πολυετούς δράσεως τό 1886 εις σύγκρουσή
προς Τουρκ. απόσπασμα εις το βουνόν Άλμαλή Μαλγάρων κυκλωθέντες,
έφονεύθησαν τινές, διεστοθησαν δέ δυο καί ό Καπετάν Νικόλας κατέφυγεν,
εις την Ά νατ. Ρωμυλίαν. Μόλις έλειτ^εν ή Έλλην. συμμορία ήρχισαν νά άναφαίνωνται Τούρκοι λησταί έκ των νεοερχομένων έκ Βοσνίας, Βουλγαρίας
καί Δουβρουτσάς. Μεταξύ αυτών ησαν καί Κιρκάσιοι, ούτοι δέ έπεδίδοντο
εις κλοπάς αλόγων, άτινα ήρπαζον από τά άλώτια, τά μετέφερον εις άλλους
καζάδες καί τά έπώλουν- 'Ως άπεκαλύφθη Κιρκάσιοι καί Τούρκοι ζτοοκλέπται
ησαν υπό την προστασίαν Μπέηδων καί σύντροφοι εις τά κλοπιμαία. Έ ν
τω μεταξύ δμως άνεφάνη άλλη συμμορία Ελληνική τού Καπετάν Άναστάση, ήτις κατετάραξε την Διοίκησιν τής Έλλην. Θράκης καί αυτόν τύν Χαμίτ μέ τάς επιθέσεις της. Ό Καπετάν Άναστάσης, ώς λέγουν, ήλθεν εξ
Ελλάδος, από την Θεσσαλίαν καί μάλιστα έκ Βόλου μέ ολίγους συντρό
φους. Έστρατολόγησε καί άλλους έκ Θράκης καί προέβη εις τολμηρότατου
εγχείρημα: Μίαν νύκτα μεταξύ Λουλέ · Μπουργάζ καί Τυρολόης άφήρεσαν
έκ τής σιδηροδρ. γραμμής σιδηράς ράβδους, δτε δέ μετ’ όλίγην ώραν έφάνη ή αμαξοστοιχία έκ Κων]πόλεως προς Ευρώπην, έξετροχιάσθη άνευ ζη
μίας, μέ τό σταμάτημα δέ τού τραίνου πυροβολισμοί τής συμμορίας κατεπτόησαν τούς έπιβάτας καί αφού οί λησταί έτοποθετήθησαν εις έπικαίςους
θέσεις, ώστε νά μή δΰναται κανείς νά άπομακρυνθή από τά βαγόνια, ήρχισεν ή έρευνα από τον Καπετάν Άναστάσην καί μερικού; ένοπλους βοηθούς.
Τά χρήματα των έπιβατών άνδρών καί γυναικών άφηρέθησαν μέ εύγενικωτάτην συμπεριφοράν τού καπετάν Άναστάση, δστις άφηνε καί μέρος τών
χρημάτων διά την συνέχισιν τού ταξιδιού. Κοσμήματα, χρυσά ωρολόγια
καί διαμαντικά έληστεύθησαν. Ά φ οϋ έτελείωσεν ή έρευνα παρέλαβον τον
θησαυρόν, ηύχαρίστησαν, έζήτησαν συγγνώμην διά την ανησυχίαν καί
άπηλθον ανενόχλητοι. Τό γεγονός έπροξένησεν έντύπωσιν εις την Ευρώ
πην, αΐ εφημερίδες έγραφαν άρθρα κατά τής Τουρκίας, ή δέ Αύστροουγγρική κυβέρνησις διεμαρτυρήθη έντονώτατα, διότι ή γραμμή Βιέννης-Κων]πόλεως ήτο τής Αύστρ. Ε ταιρίας Χίρς. Μετά τινα καιρόν συνέλαβον τον
υίον τού έν Ραιδεστώ μεγαλοκτηματίου ’Ιταλού υπηκόου Δούση Ρισσάρ,
ζητήσαντες ώς λύτρα 4 χιλ. λίρας, ας έκόμισε προς τούς ληστάς, μέ άδειαν
τής Τουρκ. Διοικήσεως, ό Ραιδεστηνός, 'Έλλην υπήκοος, Φορτούνης έκ Κε
φαλληνίας. Ούτος έπιστρέψας, άνεκοίνωσεν ότι, οί λησταί αφού έλαβον τά
χρήματα, τον έκράτησαν αιχμάλωτον καί τύν σφήκαν έλεύθερον μετά τριή
μερον. Εν περιπτώσει δέ καθ’ ήν τά αποσπάσματα κινηθούν έναντίον των
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προ τής παρελεύσεως των τριών ημερών, θά κινδυνεύση ή ζωή του αιχμα
λώτου. Ε πειδή δ αιχμάλωτος ήτο ξένος υπήκοος, δ δέ πατήρ του Πρόξενος
δΰο Εΰρωπ. κρατών, οί Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά άπόσχουν τής καταδιώξεως. Δεν παρήλθε πολύς καιρός και συνέλαβον Γάλλον υπήκοον, τον Ραϋμόνδον, Διευθυντήν καί χημικόν ενός υποστατικού Γαλλ. Εταιρίας, ήτις
είχεν εκτεταμένους αμπελώνας έξωθεν τής Κων]πόλεως, κατεσκεύαζε οινο
πνευματώδη ποτά, άτινα έστελλεν εις Γαλλίαν. Διά τήν σωτηρίαν αυτού
κατ’ άπαίτησιν τής Γαλλ. Πρεσβείας, ήναγκάσθη δ Σουλτάνος νά πληρώση
6 χιλ. λίρας χρυσάς καί νά μή καταδιώξη ούτε νά άνακρίνη εκείνους,
ούς μετεχειρίσθη ή Πρεσβεία ως μεσάζοντος. ’Αφού δ Καπετάν Ανάστα
σης, δ απόγονος τού μυθικού Ίάσονος, (διότι εκ τής χώρας τής Ίωλκού
προήρχετο), έλαβε τό χρυσούν δέρας, οΰχί δμως τής Κολχίδος, αλλά τής
Θράκης, έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του. Σύντροφοί του παρέμειναν έν
Θράκη υπό άλλον αρχηγόν τον καπετάν Θανάσην και έξηκολούθησαν τάς επι
χειρήσεις. Συνέλαβον τον έκ Μπαμπά. - Έ σκί, πλούσιον τυρέμπορον Μανώ*
λην καί έλαβον λύτρα, κατόπιν δέ ’Αρμένιον τινά έκ Ραιδεστού εις τό Σασσάν-Τσιφλίκ, κείμενον μεταξύ Μαλγάρων καί Ραιδεστού. ’Αλλά βαρύτατος
χειμών κατεκάλυψε δλόκληρον τό 'Ιερόν ’Όρος μέ στρώμα χιόνος, ώστε νά
διακοπή ή συγκοινωνία καί τρεις έκ τών ληστών μέ τόν αιχμάλωτον, πεινώντες καί ήμίγυμνοι περιφερόμενοι πρύς εύρεσιν τροφής, έχασαν τόν προ
σανατολισμόν των καί έπεσαν έξωθι τού χωρίου Ίντζέκιοϊ, όπου τούς άντελήφθη αιγοβοσκός τις. Ούτος ειδοποίησε τόν Μουχτάρην, επειδή δέ εις
τό χωρίον ήδρευεν απόσπασμα χωροφυλακής, διά νά τό άπαλλάξη από τά
βάρη τής παραμονής ειδοποίησε τόν αρχηγόν τού αποσπάσματος καί έξήλθον προς σύλληψιν τών ληστών- Ούτοι άντιληφθέντες τό γεγονός, τόν μέν
αιχμάλωτον άφήκαν επί λόφου, αυτοί δέ έπεχείρησαν νά φύγουν. Άλλα
ή προς τό ’Όρος φυγή ήτο αδύνατος ένεκα τής χιόνος. Κατέβησαν τότε εν
τός τής κοίτης τού ποταμού, άκολουθούντες τό ρεύμα, ενώ οι χωροφύλακες
από τήν δφρύν τής χαράδρας έπυροβόλουν αυτούς, άλλ’ άνεπιτυχώς. Έ ν τε
λεί δ ένας καταόρθωσε νά άπομακρυνθή άτρωτος, δ δεύτερος, γέρων έπληγώθη καί έπεσεν καί δ τρίτος νεώτατος έπληγώθη καί παρεδόθη. Οί δύο
ήχθησαν εις τό χωρίον, οπού κατά διαταγήν τού Μηλαζίμ, τούς έπεριποιήθησαν οί χωρικοί, τούς ένέδυσαν καί τούς έδωκαν τρόφιμα. Ό μοίως τόν
2ον αίχμάλα>τον περισυνέλεξαν νέοι καί τόν έφεραν εις τούς ώμους, διότι
ήτο γέρα)ν καί άποκαμωμένος έκ τού ψύχους. Έ κ τών ανακρίσεων τού Μη
λαζίμ διεπιστώθη, δτι δ διαφυγών προήρχετο έξ Ελλάδος, δ δέ πληγωμέ
νος γέρων, δστις μετά τριήμερον άπεβίωσε, κατήγετο έκ Σχολαρίου καί επί
50 έτη έξήσκει τό ληστρικόν επάγγελμα. Ό δέ τρίτος, εκ Βόλου τής έλευθέρας Θεσσαλίας, έκομίσθη εις Ραιδεσιόν, οπού διεξήχθη ή δίκη. Ίσχυρίσθη δτι τόν είχε προσλάβει δ Καπετάν Άναστάσης ώς γραμματέα, διότι θά
«Θρακικά»
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ηρχοντο εις την Τουρκίαν νά αγοράσουν ζώα, άλλ5 όταν έφθασεν εις την
Θράκην, του έδωκαν δπλον καί επειδή εβάδιζαν πάντοτε νύκτα, εχασε τόν
προσανατολισμόν του καί δεν ή δυνατό νά φυγή. Κατεδικάσθη εις 3 ι/2 έτη
καί εστάλη εις τάς φύλακας Καλλιπόλεως.
ΚΕΦ. 103 — Η ΕΠΕΛΘΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε ΙΣ ΤΗ Ν ΘΡΑΚΗΝ.
Ό Σουλτάνος Χαμίτ ένεκα των ληστρικών κρουσμάτων, τών διαμαρ
τυριών τής Γαλλ. Πρεσβείας καί τής πληρωμής ύπ’ αΰτοΰ τών λυτρών,
άπεφάσισε νά θέση τέρμα εις την κατάστασιν. Άνέθηκεν εις άνώτερον αξιω
ματικόν, τόν '’Αλβανόν Έ δ ίπ -π α σ ά ν νά εξάλειψη την ληστείαν από την
Εύρωπ. Τουρκίαν. Οΰτος εζήτησε νά τφ δοθή πληρεξουσιότης έν λευκώ
νά έ'χη τό δικαίωμα νά συλλαμβάνη καί νά τιμωρή όποιονδήποτε που θά ενέκρινεν, άνευ περιορισμού. Ό Χαμίτ έφωδίασε τόν Έ δ ίπ πασάν με τοιοΰτον φιρμάνιον. Οΰτος κατήρτισε δίκτυον μυστικών πληροφοριών από καλώ?
πληρωνομένους, συνέλαβε λησταποδόχους, μερικούς έκρέμασεν, άλλους (προ
πάντων μπέηδες) εκακοποίησεν, έτρομοκράτησε τά κακοποιά στοιχεία, διεκήρυξε δέ δτι πας τις έχει δικαίωμα νά καταγγέλλη πάντα ζωοκλέπτην ή λη
στήν. Ε ντός 2 ετών καταόρΟωσε νά έπιβάλη τάξιν. Οΐ Τσερκέζοι, Τάταροι
καί εκ Σλαβ. χωρών, προελθόντες Μουατζήριδες άπέβησαν άκακα άρνία, οΐ
δέ πλανέμποροι άφόβως έταξίδευον, εΰχαριστοΰντες τόν Έ δ ίπ - πασάν διά
την έπικρατήσασαν ασφάλειαν. Διά τής έδραιώσεως τής ασφαλείας μεγάλως
προήχθη τό εμπόριον, διότι τά ταξίδια από τά παράλια εις τά μεσόγεια
έπολλαπλασιάσθησαν. Οΐ σιδηρόδρομοι πλήρεις ηρχοντο εις Κα>ν]πολιν καί
έπέστρεφον διά Ευρώπην μέσον Άδριανουπόλεως, ή διά Θεσ]νίκην διά Πυ
θίου (Κοΰλελι-Μπουργάζ). Εις τάς αρτηρίας τοΰ οδικού δικτΰου έκυκλοιρόρουν άμαξαι, κατάφορτοι εμπορευμάτων, κατευθυνόμεναι εις σταθμούς ή
εις λιμένας προς έκφόρτωσιν καί τάνάπαλιν από Δεδέ - "Αγάτς, Καλλίπολιν,
Ραιδεστόν, Ήοάκλειαν καί Σηλΰβριαν μέ αποικιακά κλπ. προϊόντα τοΰ
εξωτερικού· Έκτος τούτων καί καραβάνια καμήλων, ίππων καί ήμιόνων μέ
φορτία εμπορευμάτων διέσχιζον τάς παρόδους τών μεγάλων αρτηριών από
έκαστον χωρίον. Οι Μουατζήριδες, που ήσαν εργατικοδτεροι τών Τούρκα)ν,
συνετέλεσαν εις τήν εμπορικήν κίνησιν, διότι μέ τάς άμάξας των μετέφερον
επί μίσθιο τά εμπορεύματα από τά χωρία προς τους σταθμοΐις ή τούς λιμέ
νας. Ξένοι έ'μποροι, 'Έλληνες, Γάλλοι, Γερμανοί κλπ., ειχον έγκατασταθή
εις εμπορικά κέντρα, καί έστελλον τά προϊόντα τής Θράκης εις τάς χώρας
των, έφερον δέ διάφορα τοιαΰτα έκ τών χωρών των· Μετά τό 1890 μέχρι
τοΰ 1912 οΐ Θράκες έζησαν ειρηνικήν ζωήν. Τό Ελληνικόν στοιχεΐον άνεπτύχθη οΐκονομικώς καί διανοητικούς προοδεΰσαν εις δλα τά επί
πεδα τοΰ πολιτισμοΰ. Οΐκονομικώς ΰπεδουλωσε τό Τουρκ. στοιχεΐον, δπερ
έρρεπεν εις τήν οκνηρίαν καί ήναγκάζετο νά χρεώνηται εις 'Έλληνας, Ά ρ-
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μενίους καί Εβραίους. Οί μπακάληδες, ύφασματοπώλαι καί ψιλικατζήδες
των χωρίων άπέβησαν πιστωταί των Τούρκων καί έπληρώνοντο κατ’ Αύ
γουστον μέ γεννήματα.
ΚΕΦ. 104.—'Τ Α Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΗ ΡΙΑ ΕΝ ΘΡΑΚΗ.
'Ως άνεπτΰξαμεν καί προηγουμένως, αΐ Έλληνικαί κοινότητες μετά την
έπελθοϋσαν ησυχίαν εύημέρησαν. At σχέσεις τοϋ Έλλην. στοιχείου προς τό
Τουρκικόν έγιναν όμαλώταται καί ιδίως εις τό οικονομικόν επίπεδον. Καί
μόνον αΐ κοινότητες τής Ά νατ. Ρωμυλίας εξηκολούθουν νά άγωνιοΰν περί
τής τύχης των ένεκα τής βουλιμίας καί αυθαιρεσίας των Βουλγάρων προς
σφετερισμόν των ευαγών Έλλην. ιδρυμάτων. Ά λλ’ ή Κρητική έπανάστασις
τοϋ 1896, ή αποστολή τοϋ Συνταγματάρχου Βάσσου μεθ’ Έλλην. στρατοϋ
προς κατάληψιν τής νήσου καί ό πόλεμος των Τούρκων κατά τής Ελλάδος
τό 1897 έπεσκίασαν τάς άγαθάς σχέσεις των δυο εθνοτήτων τής Θράκης·
ΙΙαρά ταϋτα οϋτε οί 'Έλληνες έξεδήλωσαν δυσαρέσκειαν κατά των Τούρκων,
ούτε οι Τοϋρκοι εχδροπάθειαν προς τους 'Έλληνας, διότι ό Τουρκ. λαός,
ώς αμαθής, έξεχώριζε τούς Ρούμ από τούς Γιουνανλή, έθεώρει δηλ.
τοτ'ς 'Έλληνας ως ιδιαιτέραν φυλήν διότι καί τήν Θράκην άπεκάλει
Ρούμελη, χόίραν Ρωμαίων καί ό'χι Ελλήνων. Ό ατυχής πόλεμος τοϋ
1897, όστις άπεκάλυψε τό άπαράσκευον τής Ελλάδος διά τάς έθνικάς διεκ
δικήσεις άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δε αΐ ούχί ευνοϊκά! διαθέσεις των Δυνάμεων
προς τούς αγώνας τοϋ Ελληνισμού έπέδρασαν επί τοϋ υποδούλου Ελληνι
σμού καί ιδίως τών Θρακών, Μακεδόνων καί Ήπειρωτών. Διότι οι "Έλλη
νες ήλπισαν ότι αΐ Δυνάμεις θά συνετέλουν, ώστε οχι μόνον ή Κρήτη, αλλά
καί αί τρεις 'Ελλην. χώραι νά απελευθερωθούν από τοϋ ζυγού καί ότι οΐ
Τοϋρκοι θά διεπεραιοΰντο εις Μ. Ασίαν. Αΐ ελπίδες όμως αύται άπέβησαν
ό'νειρα, διότι καί οι σπεύσαντες έθελονταί έκ Θράκης εις Ελλάδα, διά νά
άγο^νισθοϋν, έπιστρέψαντες, περιέγραψαν τήν κατάστασιν αυτής, οποία ήτο
πράγματι. 'Ο Θρακ. Ελληνισμός μέ οδύνην διέβλεπεν, ότι τό Άνατ. ζήτημα,
οϋτινος ή λύσις ήλπίζετο, έφαίνετο ότι θά παραμείνη επί πολύν χρόνον άλυτον, ένεκα ασυμφωνίας τών Δυνάμεων. Αΐ τοιαϋται σκέψεις μεταξύ τών
διανοουμένων μετεδίδοντο εϊ,ς τάς λαϊκάς τάξεις καί επλήρωσαν τον Έλλην.
λαόν άπογοητεύσεως. Οί διδάσκαλοι τής Ραιδεστοϋ, πλήρεις ενθουσιασμού
καί φιλοπατρίας, πρωτοστατοϋντος τοϋ Σχολάρχου Γερμανού Στρηνοπούλου
Θρακός (1), έσκέφθησαν νά δώσουν ώθησιν εΐ,ς τό πνευματικόν μέρος, διά
νά έμπνεύσουν θάρρος εις τον λαόν καί νά τον οπλίσουν μέ υπομονήν. ’Ο
νόματα τών διδασκάλων τούτων, ως καί τής νεολαίας Ραιδεστοϋ, ήτις έπρω(I) Άπεβάοσεν εν Αονδίνιο τήν 23] LJ L951. Βλ. «Θρακικά» Τόμος 23ος, σελ
110. Πολιτικόν μνημόσυνον Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρηνοπούλου.
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τοστάτησεν εις την κίνησιν ταύτην, δεν θά άναφέρωμεν, διότι αι παραλεί
ψεις δημιουργούν παρεξηγήσεις. Μεταξύ των διδασκάλων, οίτινες έβοήθη*
σαν τον Σχολάρχην Στρηνόπουλον, εύρίσκετο εις τήν πρώτην γραμμήν ό Κ.
Γεωργιάδης, παλαίμαχος των γραμμάτων, επί 50 σχεδόν συνεχή έτη Δ]τής
τής σχολής Ραιδεστοϋ, Ε πίσ η ς οι Θράκες διδάσκαλοι Α. Μυτακίδης, Γ.
Γιαννακάκης κλπ. Ή προσπάθεια αΰτη εύρήκεν έδαφος κατάλληλον, διότι
διεδέχθη τήν φωτεινήν καί ένδοξον σταδιοδρομίαν τού Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικοϋ Συλλόγου, δστις ίδρυθείς τό έτος 1871 άφήκεν εποχήν, δαπανήσας σημαντικά ποσά διά τήν έκπαίδευσιν ολοκλήρου τής Θράκης με άποστολάς διδασκάλων εις διάφορα χωρία καί μέ τό περίφημον μέγαρον τού
Συλλόγου, δπερ μεγαλοπρεπώς καί εύπροσώπως εφιλοξένει πάσαν πνευμα
τικήν καί κοινωνικήν κίνησιν τής Ραιδεστού, θαυμαζόμενον παρά των ξέ
νιον καί εγχωρίων επισκεπτών, άνευ συγκρίσεως προς πάν άλλον εν Θράκη,
ή στέγη τού οποίου συνετέλει εις πάσαν προοδευτικήν κίνησιν. Ό Θρακικός
Σύλλογος, εργον των εύπορωτέρων καί εξεχόντων Ραιδεστηνών, κατήρτισε
Μουσειον, Βιβλιοθήκην, περισυνέλεξεν άρχαΐα ευρήματα καί άνευ τής ερ
γασίας εκείνης δεν θά ήτο δυνατόν νά ΐδρυθή καί σταδιοδρομήση λαμπρά
τό διαδεχθέν τον Σύλλογον άναγνωστήριον «Βησάνθη», ή λειτουργία τού
οποίου ήρχισε τό 1878. Θά ήδυνάμην νά έπεκταθώ επί τής θαυμασίας δράσεως των δύο τούτων πνευματικών φάρων, έν εποχή σκοτεινής δουλείας,
εάν δέν άνεγίνωσκον τον 24ον Τόμον τών «Θρακικών», έν τώ όποίω είς
320 σελίδας λεπτομερέστατα, μέ καταλόγους σημαντικών εράνων, μέ επίσημα
έγγραφα καί ανάλυσή τής συντελεσθείσης τότε εθνικής εργασίας, ό συγγραφεύς του κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, επί σειράν ετών Βουλευτής Θράκης,
Υπουργός, καί από 35ετίας Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου, δέν εξέθετε
γλαφυρώτατα περί Νομού καί πόλεως Ραιδεστού, τα τής εποχής εκείνης.
"Ιδρυσις αναγνω στηρίω ν και είς τήν λοιπήν Θράκην,

Ή Ραιδεστός μέ τούς φιλοπροόδους πολίτας της, τούς ενθουσιώδεις
διδασκάλους καί τήν σεμνήν καί φιλογενή νεολαίαν, έδωκε τό παράδειγμα
τής πνευματικής καί κοινωνικής προόδου άνά τήν Ά νατ Θράκην. Τό τοιούτον παράδειγμα έμιμήθησαν καί άλλαι κοινότητες, ώς ή Τυρολόη, Καλλίπολις, Σαράντα - Έκκλησίαι κλπ. κωμοπόλεις. Οί διδάσκαλοι, 6 κλήρος καί
οί νέοι φιλοτίμως κατώρθωσαν νά ιδρύσουν τοιαύτα κέντρα πνευματικής
προαγωγής. Τά πλησιόχωρα τής Ραιδεστού, Πάνιδον, Κούμβαον, Ναΐπκιοϊ,
Σχολάριον κλπ. έμιμήθησαν τήν Ραιδεστόν, μεθ’ ής είχον άμεσον έπικοινωνίαν. "Εως τά 1912 οί Θράκες έδειξαν τοιαύτην ορμήν προς πνευματικήν
πρόοδον, ώστε θά καθίσταντο ό μάλλον εύπαίδευτος λαός τών υποδούλων
χωρών, εάν τό έργον δέν άνεκόπτετο υπό τών πολέμων, τού Βαλκανικού
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1912— 13 καί Πανευρωπαϊκού 1914, οίτινες άπέβησαν μοιραίοι δΓ άπαντα
τον Ελληνισμόν καί ιδία τον Θρακικόν καί Μικρασιατικόν.
ΚΕΦ. 105.—ΣΥ ΓΚ ΡΟ Υ ΣΕ ΙΣ ΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΑΤΖΗΡΙΔΩΝΤους Μουατζήριδες μετέφερεν ή Τουρκική Κυβέρνησις εκ των χωρών,
όπου είχε παυσει ή εξουσία τού Σουλτάνου, διά νά ενίσχυση τον φθίνοντα
Μουσουλμ. πληθυσμόν έναντι του εξογκουμενου Ελληνικού. Ούτως ή Θρά
κη από τοϋ 1880 έξηκολούθει νά δέχηται Μουσουλμ. πληθυσμόν. Οΰτοι εγ
καθίσταντο εις αδέσποτους καί βακουφικάς γαίας καί εις Ελληνικά χωρία,
έθεώρουν δέ αϋτάς ως κτήματά των μέ δικαίωμα νά καλλιεργούν καί εκ
ποιούν εις άλλους άγοραστάς. Οί χριστιανοί άγρόται καί αστοί δεν έφαντάζοντο δτι εις τό κράτος των Σουλτάνων οϋδέν τεμάχιον γης άνήκεν εις αυ
τούς, καί ότι έλέω Σουλτανικω έπετρέπετο ή καλλιέργεια καί επικαρπία,
ενώ επλήρωναν φόρον στρεμματικόν ως ένοίκιον καί δεκάτην ως γεώμορον.
Διά τοϋτο δσοι έγνώριζον ταϋτα έλεγον : « Ό γνωστικός άνθρωπος δεν πρέ
πει νά έ'χη στη Μαύρο θάλασσα καράβι, στη Βλαχιά γυναίκα και στην Τουρ
κία κτήμα». (Μήτε σπίτι στην Τουρκιά, μήτε γυναίκα στη Βλαχιά...) Πολ
λά χριστιανικά χωρία μέ αγωνίαν έβλεπον μέρος τών αγρών των νά καταλαμβάνηται από τους νέους έπήλυδας, πού εγκαθίσταντο εκεί μέ άδειαν καί
ύποστήριξιν κρατ. οργάνων. Μάτην οι χωρικοί παρουσιάζοντο εις τούς αρ
μοδίους μέ τούς τίτλους τών αγρών των (σενέτια). Τά συμβούλια τών Μουτεσαριφλικίων, Καΐμακαμλικίων καί Βιλαετίων μέχρις Ύ ψ. Πύλης, άφοΰ
επί έτη άνέβαλλον έξέτασιν τών υποθέσεων, έξέδιδον τελεσίδικον άπόφασιν,
καθ’ ήν άνεγνωρίζετο ή έγκατάστασις τών νέων κατοίκων. Τινές Χριστια
νοί, επειδή εστερούντο τών αγροκτημάτων των, προέβαινον εις αντίποινα
καί τότε επηκολούθουν φιλονικίαι καί φόνοι έκ τών δύο μερών. Εις τά δι
καστήρια, όπου άπέληγον αί αυθαίρετοι πράξεις, εδικαιούντο κατά κανόνα
οί Μουσουλμάνοι. Σπουδαιότερου δέ γεγονός, χαρακτηρισθέν ώς στάσις
κατά τής κυβερνήσεως τοϋ Χαμίτ, υπήρξε τό πραξικόπημα τοϋ Σιμιτλή.
Τέσσαρα Έλλην- αμιγή χωρία Σχολάριον, Σιμιτλή, Ίντζέκιοϊ καί Καστάμπόλις εύρίσκοντο επί της Δ. πλευράς τού Περού ’Όρους.
Σχολάριον. Μέ 1.200 οικογένειας έζη έκ τής προβατοτροφίας, τυρο
κομίας, γεωργίας καί αστικών επαγγελμάτων, παντοπώλαι, ράπται, άγγειοπλάσται καί καφφενεΐα. Αί γυναίκες κατεγίνοντο εις τήν κατεργασίαν μάλ
λινων ειδών. Σιμιτλή. Ευρίσκετο 6 χλμ. νοτιοδυτικώς τοϋ Σχολαρίου,
περιελάμβανε 450 οικογένειας, αίπνες έζων έκ τής γεωργίας, προβατοτρο
φίας καί αστικών έπαγγελμάτων. Άμφότερα διοικητικώς ύπήγοντο εις τό
Μουτεσαριφλίκιον Ραιδεστοϋ, εκκλησιαστικούς δέ εις τήν Μητρόπολιν Η 
ράκλειας. Ίντζέκιοϊ ή Γενιτζέκιοϊ. Ευρίσκετο 5 χλμ. νοτιώτερον τοϋ
προηγουμένου, περιελάμβανε 300 οικογένειας, αΐτινες έζων έκ τής γεωργίας,
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και του πλανεμπορίου, τό όποιον διεξήγον καθ’ δλην την Ά νατ. κα'ι Δυτ.
Θράκην μέ άλογα. Μέλι, κηρός, αυγά, κασσέρια, δέρματα, σησαμέλαια κλπ·,
ήσαν τά είδη πού μετέφερον από τόπου εις τόπον καί τά έπώλουν ή τά άν·
τήλλασσον. Καστάμηολις. Έ κειτο 6 χλμ. νοτιώτερον καί περιελάμβανε 300
οικογένειας ζώσας έκ τής γεωργίας, νερομΰλεον καί ντολαπιών διά μάλλινα
υφάσματα, διότι ειχεν υδατοπτώσεις. Άμφότερα Καζά Μυριοφύτου, Ε π α ρ 
χίας Γάνου καί Χώρας.
Τά 4 ταΰτα χωρία κατωκοΰντο υπό 12.000 Ελλήνων, ανεπτυγμένων
κοινωνικώς. Κατά τούς τελευταίους χρόνους εύημέρησαν καί άπέβησαν κάρφος εις τά όμματα των Τούρκων. Έ ξ αυτών τό Σιμιτλή είχε σπουδαιοτέραν γεωργίαν, διότι οί Σιμιτλιώται ειχον εξαγοράσει χέρσους εκτάσεις, αΐτινες άνήκον εις βακούφια καί απογόνους Μπέηδων, άς κατέστησαν εύφορωτάτους αγρούς. Εις αυτό τό μέρος ή κυβέρνησις εγκατέστησε τό 1900
περί τάς 30 οικογένειας Μουατζήριδων καί άφήρεσε τάς γαίας, μάτην δέ
διεμαρτυρήθησαν οΐ κάτοικοι διά την κατάφωρον αδικίαν. Κατόπιν διαπληκτισμών ειχον εξαφθή τά πάθη, ώστε οΐ άγροκτήμονες τοΰ Σιμιτλή έξεσήκωσαν τούς άνδρας τού χωρίου καί λαβόντες πελέκεις καί σκαπάνας έξεκίνησαν προς τό νεοσυμπηχθέν χωρίον των Μουατζήριδων. Ούτοι επί τή θέα
τού πλήθους έτράπησαν εις φυγήν, επειδή δέ τά οικήματα των ήσαν καλύβαι, οί Σιμιτλιώται, μέ πελέκεις καί σκαπάνας, άνέτρε'ψαν τά πάντα. Ό
Μουτεσαρίφης Ραιδεστού, μαθών ταύτα από διαφυγόντας, έτηλεγράφησεν εις τον Βαλήν Άδριανουπόλεως, ότι τά προαναφερθέντα χωρία επανεστάτησαν καί έπετέθησαν κατά Τουρκ. χωρίων. Τότε έξεκίνησεν έξ Άδριανουπόλεως σύνταγμα στρατού μέ πυροβολικόν καί ιππικόν καί κατέλαβε τά
επίκαιρα σημεία. Ά λλ’ οΐ αξιωματικοί, νηφαλιώτεροι τού πολιτικού έπληροφορήθησαν δτι τά μέν Σχολάριον, Ίντζέκιοϊ καί Καστάμπολις, ούτε εϊδησιν
ειχον περί τοΰ γεγονότος, οΐ κάτοικοι δέ τούτοον ήσχολούντο εις τάς εργα
σίας των, χωρίς νά άναμιχθούν καί μόνον οΐ Σιμιτλιώται, επειδή έχασαν
τούς αγρούς των, προέβησαν εις τό κίνημα. Τέλος συνέλαβον τον Μουχτάρην Γ. ΙΙαπάζογλου, τον Οΐκονόμον Παπαλέξανδρον καί τον διδάσκαλον
τού Σιμιτλή Δαμιανόν Δαγλήν, ως παραμελήσαντας τό καθήκον των, διότι
ειχον χρέος νά εμποδίσουν τούς χιορικούς, εστάλησαν δέ εις Ραιδεστόν, ΐνα
δικαστθώσιν* Ούτως ό στρατός άπεχώρησεν, οΐ δέ 3 κατεδικάσθησαν 20 έτη
καί εστάλησαν εις τάς φυλακάς Σινώπης. Ό ατυχής διδάσκαλος Δαγλής,
ασθενικός ών, άπέθανε μετά 3 έτη, οΐ δέ άλλοι 2 ειχον τό ευτύχημα νά
ελευθερωθούν κατά τήν άνακήρυξιν τού Συντάγματος τό 1908. Τό χωρίον
άνωκοδομήθη καί έσκεπάσθησαν αΐ στέγαι μέ κεραμίδια κατά διαταγήν τού
Σουλτάνου μέ έξοδά του. Έ κ τών γεγονότων τούτων άπεδείχθη, δτι ό έν
Τουρκίφ Ελληνισμός άπετέλει τό αυγό τής παροιμίας καί έπρεπε νά προ
σεχή νά μή κυλίση επάνω εις τιγν πέτραν (τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν), ούτε
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ή πέτρα να. κυλίση επάνω του, διότι και εις την μίαν περίπτωσιν καί εις
την άλλην τό αυγό θά έσπαζεν.
ΚΕΦ. 1 0 6 —Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Η Τ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Θ ΡΑ Κ Η Σ.
Προτοϋ άρχίσωμεν έξιστόρησιν γεγονότων από του 1912, άτινα ήγανον εις τούς Βαλκαν. πολέμους, τον Πανευριοπαϊκόν καί τά μετά ταϋτα, τά
άπολήξαντα εις την ανταλλαγήν τού Ελληνισμού τής Ά νατ. Θράκης (1922),
κρίνομεν έπάναγκες, νά προτάξωμεν τινά περί Θράκης, χάριν των αναγνω
στών, τά)ν μεταγενεστέρων Θρακών καί τών λοιπών τέκνων τοϋ Ε λληνι
σμού, ιδίως δέ περί τής έγκαταλειφθείσης Ά νατ. Θράκης, τής πέραν τοϋ
"Εβρου, διά νά έννοήση ή νεολαία, οποίαν καί όπόσον πολύτιμον χώραν
έγκατελείψαμεν, δ που οΐ πρόγονοί μας έζησαν, έδρασαν, έ'παθαν επί 3.500
έ'τη, ήτοι 35 αιώνας. Διότι τά γεγονότα μετά τό 1902 επί μίαν εικοσαετίαν
ακολουθούν ραγδαία καί άλληλένδετα.
Ιον. Διοικητική διαίρεσις Θράκης πρό τώ ν Βαλκαν. πολέμω ν.
Μετά την άπόσπασιν τής Β. Θράκης καί την άνακήρυξίν της (’Ανατο
λική Ρωμυλία) ώς αυτονόμου, ή επίλοιπος Θράκη (Δυτική καί ’Ανατολική)
άπετέλεσαν ένα Νομόν Τουρκικόν (Βιλαέτ) μέ έδραν τήν Άδριανούπολιν, ήτις
εκαλείτο Έδίρνε Βιλαγετί, διότι οΐ Τούρκοι διήρεσαν τό κράτος εις Βιλαέ
τια, άτινα έφερον ονόματα πόλεων, δπου ήδρευον οΐ Βαλήδες, άποφεΰγοντες ονόματα, τά όποια ύπενθύμιζον τήν αρπαγήν ταίν άλλοτε Ελληνικών.
Τό Βιλαγέτ Άδριανουπόλεως προ τών Βαλκ. πολέμων περιελάμβανε, πλήν
τής περιοχής Άδριανουπόλεως, 4 Μουτεσαριφλίκια (Διοικήσεις) Ραιδεστοϋ
(Τεκίρ-Δάγ), Καλλιπόλεως, Σαράντα - Εκκλησιών καί Διδυμοτείχου (Γκελίμπολ, Κιρκλίσε, Ντιμότικα). "Εκαστον Μουτεσαριορλίκι διηρεΐτο εις Καϊμακαμλίκια (Υποδιοικήσεις), λ.χ. τό Μουτεσαριψλίκι Καλλιπόλεως περιελάμβανε τά Καϊμακαμλίκια ΓΙεριστάσεως (Σάρκιοϊ), Μυριοφύτου (Μερέφτε) καί
Κεσσάνης (Κεσάν), τό Μουτεσσριφλίκι Ραιδεστοϋ, τά Καϊμακαμλίκια Μαλγάρων, Χαριουπόλεως, Τυρολόης, Λουλέ -Μπουργάζ κλπ. "Εκαστον Καϊμακαμλίκι ύποδιηρεΐτο εις Μουδιρλίκια, ήτοι Δήμους 3 ή 4 άναλόγως τών
κατοίκων καί μόνον οΰτοι εξελέγοντο υπό τού λαού, επομένως δπου ύπερίσχυον οΐ Χριστιανοί άριθμητικώς έξελέγοντο τοιοϋτοι. Κατά τον ίδιον τρό
πον διηροϋντο καί τά άλλα Μουτεσαριφλίκια τού Βιλαετιού Άδριανουπόλεως, τό δέ ΝΑ. τμήμα έξωθεν τής Κων]πόλεως μέχρι Μετρών, ένεκα τής
στρατηγικής του θέσεως, ύπήγετο άπ’ ευθείας εις τήν Κων]πολιν, εις τό Ύ π .
Στρατιωτικών, ώς καί τό τμήμα τής Μαδΰτου παρά τον Ελλήσποντον.
2ον. ’Εκκλησιαστική διαίρεσις τής Θράκης.

Ή Τουρκ, Θράκη μετά τό 1880 περιελάμβανε τάς εξής Μητροπολιτι-
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κάς επαρχίας κα ι’ Εκκλησιαστικήν δια ίρεσ ή : Αί μεγάλαι Μητροπόλεις τ^ής
Θράκης, αΐτινες συγκατελέγοντο μεταξύ των 12 'θρόνων τού κλίματος τού
Οΐκουμ. Πατριαρχείου ήσαν 3, τοΰτο^ν δέ οί Μητροπολΐται ετιτλοορορούντο
ως Σεβασμιώτατοι : α') Ό Μητροπολίτης Ήρακλείας - Ραιδεστοΰ, έθεωρεϊτο διάδοχος τού ’Αποστόλου Άνδρέου, διότι οΰτος έκήρυξε πρώτος τον
Χριστιανισμόν εις την έπισημοτάτην τότε Ήράκλειαν (Πέρινθον) και διε"
τέλεσεν Επίσκοπος αυτής. Ε πειδή δέ κατά τούς προ τού Μ. Κων]τίνου
χρόνους ό Επίσκοπος Βυζαντίου ύπήγετο εις τον Ήρακλείας, επεκράτησεν
έθιμον, καθ’ ο ό Μητροπ. 'Ηρακλείας νά προσφέρη εΐ.ς τον Οίκουμ. Π α 
τριάρχην τήν ΓΙοιμαντορικήν ράβδον, σημεΐον εξαρτήσεως άπ’ αυτού. Γ0
’Επίσκοπος Βυζαντίου άνεκηρύχθη Πατριάρχης ομότιμος προς τον Ρώμης,
’Αντιόχειας καί ’Αλεξάνδρειάς μετά τον Μ. Κων]τΐνον, δτε έγινε τό Βυζάν’
τιον πρωτεύουσα τού Ρωμαϊκού κράτους, β') 'Ο Μητροπολίτης Δέρκων, μέ
έδραν τό Μακροχώριον τής Κων]πόλεως καί γ') ό Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως μέ έδραν τήν Άδριανούπολιν. ’Άλλαι Μητροπόλεις τής Θράκης, ών
οι Μητροπολΐται έφερον τίτλον Πανιερωτάτου ήσαν: 1) Μέτρων καί Άθύ*
ρων, μέ έδραν τάς Μετράς. 2) Τυρολόης καί Σερεντζίου (Στράντζα) μέ τήν
Τυρολόην. 3) Βιζύης, τήν Βιζύην. 4) Λιτίστης, μέ τήν Λίτισταν (’Άκαλαν).
5) Διδυμοτείχου, τό Διδυμότειχον. 6) Κομοτινής, τήν Κομοτινήν. 7) Ξάν
θης καί Καβάλας μέ έδραν Ξάνθην. 8) Μαρωνείσς, τήν Μαρώνειαν. 9) Α ί
νου, μέ Αίνον. 10) Καλλιπόλεως καί Μαδΰτου, τήν Καλλίπολιν. 11) Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, τό Μυριόφυτονη 12) Γάνου καί Χοδρας, τήν Χώ
ραν καί 13) Σηλυβρίας, τήν Σηλΰβριαν, Έ κ των 13 μικρότερων Επαρχιών
Μέτραι, Τυρολόη, Γανόχωρα, Μυριόερυτον καί Καλλίπολις ήσαν τμήματα
τής άνά τήν Θράκην Επαρχίας Ήρακλείας - Ραιδεστοΰ, ών οΐ Επίσκοποι
μέ τον τίτλον τού Θεοφιλεστάτου διωρίζοντο υπό τού Μ. Ήρακλείας. Μετά
τον Κριμαϊκόν πόλεμον Μητροπολΐται Ήρακλείας έχειραφέτησαν αυτούς
καί άνεκηρύχθησαν Μητροπολΐται.
3ον) Κ λίμα τής Θράκης, Θέσις, έδαφος, υπέδαφος, προϊόντα.

Ή έκτασις τής Θράκης από τού νοτιωτάτου άκρου τής χερσονήσου μέ
χρι τού Αίμου εύρίσκεται μεταξύ τής 40ής καί 43ής μοίρας βορείου πλάτους
από τού ’Ισημερινού καί μεταξύ τής 25ης καί 29ης μοίρας άνατολ. μήκους,
από τό ’Αστεροσκοπείου Γκρήνουϊτς. ’Αποτελεί τμήμα ορθογωνίου τετρά
πλευρου μέ δύο προεξοχάς, τήν Θρακ. Χερσόνησον καί τήν προς Βόσπορον
προεξοχήν, οπού ή Κων]πολις· Ά πό νότου προς βορράν τό πλάτος τού τετραπλεύρου κατ’ εναέριον γραμμήν άπό Ελλησπόντου προς τον Αίμον εί
ναι 222 χλμ., άπό δυσμών δέ προς άνατολάς, ήτοι άπό τού Νέστου μέχρι
Κων]πόλεως, 390 χλμ. Τό κλίμα εύκρατέστατον καί ξηρόν, ό χειμών εις τά
παράλια είναι γλυκύς, σπανίως χιονίζει, διά τούτο ευδοκιμεί ή ελαία, ώς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. Π Α Ν Ν Α Κ Α Κ Η

217

εις Ραιδεστόν, ΓΙερίστασιν κα'ι Μάδυτον. Εις τό εσωτερικόν το κλίμα ψυχρότερον καί χιονώδες, αλλά ξηρόν. Οι βόρειοι άνεμοι προξενούν δριμύ ψύ
χος, ιδίως εις Β. Θράκην, υγρασία δε παρατηρείται εις τά παράλια καί ιδίως
τής Δ. Θράκης. Τό θέρος δροσερόν εις τά παράλια, θερμόν καί ξηρόν εΐς
τά μεσόγεια. Ό σπουδαιότερος ποταμός είναι ό "Εβρος, όστις διά παραπο
τάμων "Λρδα, Τούντζα καί Έργίνου συγκεντρώνει τά πλεΐστα υδατα. Ά λλ’
υπάρχουν καί μικρότεροι ποταμοί, ώς ό Μέλας, έκβάλλων εις Μέλανα κόλ
πον, ό ποταμός τοΰ Κουμβάου, της Χώρας Γανοχώρων καί άλλοι μικρότε
ροι καθώς καί χείμαρροι. Ε πειδή τό έδαφος εις επιφάνειαν άποτελεΐται
από παχύ στρώμα φυτικής γης, τά υδατα βροχών καί χιόνων απορροφών
τας τά δέ ποτάμια όχι ορμητικά καί ή κλίσις τοΰ εδάφους ελαφρά. 'Ως εκ
τοΰτου πολλά προϊόντα, ώς κουκιά, ντομάτες, κρύμμυα, φασόλια, μπάμιες,
πατάτες, πεπόνια, καρπούζια, γίνονται άφθονα χωρίς πότισμα. Τό έδαφος
όταν καλλιεργηθή εις βάθος 20/100 δεν χάνει την υγρασίαν του κατά τους
θερινούς μήνας· Τά προϊόντα τής Θράκης είναι εύγευστα καί διατηρήσιμα,
τά χόρτα καί τά άνθη ευώδη, τά κρέατα πολύ νόστιμα. Τών άρνίων καί προ
βάτων κρέας εις Κων]πολιν είχε διπλάσιάν τιμήν από τά τή ς’Ανατολής (Κιβιρτζίκ Θράκης, Καραμάν ’Ανατολής). Τά γάλατα, γιαούρτια, καϊμάκια,
βούτυρα, κασσέρια, τυριά καί μυζήθρες, νόστιμα καί ευώδη. Τά τριαντά
φυλλα ειιωδέστατα, κατεσκευάζετο δέ τό πολυτιμότατου ροδέλαιου (γκιούλγιαγί) καί τό ροδόσταγμα (γκιούλ-σουγιού). Γεννήματα παράγει εις μεγάλας
ποσότητας ώς σίτον σκληρόν, σεμιγδαλάτον ή απαλόν, κριθήν διά μπύραν,
σίκαλιν, βρώμην, ζειάν (ούζειά), αραβόσιτον, λινόν, κέγχρον καί καναρόσπορον. Σήσαμον άφθονου, έξ ον παρήγετο σησαμέλαιον, τό όποιον εΐς τήν Θρά
κην άντικαθίστα τό είλαιον, ώς καί τό ταχίνι, διά τοΰ οποίου κατασκευάζονται
είδη χαλβά. Μαλλία προβάτων απαλά, αΐγότριχα, δέρματα βόεια, πρόβεια άρνοδέρματα, κατσικοδέρματα κατά μεγάλας ποσότητας έστέλλοντο εΐς Ευρώπην.
"Ανθη φιλύρας (τίλλιον) καί αψίνθιά έξήγοντο εΐς Γαλλίαν. Δάση. 'Η Θράκη
εΐχεν απέραντα δάση, άτινα κατεστράφησαν κατά τούς χρόνους τών επιδρομών
καί εκαίοντο υπό τών εισβολέων, επειδή οΐ Έλληνοθράκες έσιηνον εκεί ενέδρας. ’Επί Τουρκ· κατακτήσεως αΐ γαιαι εΐχον καταληφθή υπό τών Τούρκων.
Οι Χριστιανοί ήναγκάζοντο νά εκχερσώνουν τά δάση καί νά τά μεταβάλλουν
εΐς αγρούς, επειδή δέ δέν υπάρχουν πετρώδη τμήματα, μετεχειρίζοντο ξυλείαν
οικοδομήσιμου έκ δένδρων καί ούτω δάση έμειναν μόνον εΐς τά ορεινά. Εΐς
πολλά μέρη έλλεύψει ξύλουν έκαιον κόπρου βοών καί βουβάλων, ήν εξήραινον. Υ π έδ α φ ο ς . ’Εάν τό υπέδαφος κρύπτει μέταλλα, άγνωστον, διότι δτε
άνεπτύχθη ή μεταλλειολογία δέν έγιναν έρευναι ή αΐ γενόμεναι δέν επαρουσίασαν ελπίδας. Λιγνίτης άνεκαλΰφθη εΐς τά έξωθεν τής Ραιδεστοΰ καί εΐς
Κεσσάνην καί μάλιστα καλής ποιότητας. Πετρέλαια φαίνεται ό'τι υπάρχουν
εΐς Ά νατ. Θράκην, διότι μερικά νερά μυρίζουν πετρελαίου. Εΐς τάΓανόχωρα,
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τάς Φέρρας Δυτ. Θράκης και μεταξύ Ίντζέκιοϊ κα'ι Κασταμπυλεως, υπάρχουν
ενδείξεις, άλλ’ ώς φαίνεται, ή ποσότης έφάνη ασύμφορος εις τούς Εύρα)παίους καί δεν έδόθη συνέχεια. Σίδηρος εξήγετο παλαιότερον εις Στράντζαν,
πτωχός εις περιεκτικότητα καί έγκατελείφθη. Θαλάσσιος πλούτος. — Ό
θαλάσσιος πλούτος ήτο σπουδαίος. Αΐ παραλίαι της περιέχουν αφθονίαν ι
χθύων καί όστρακοδέρμων. Ά φθονώταται ήσαν κυρίως αί σαρδέλλαι, σκόμβροι, κολιοί καί παλαμύδες. Πάντων τούτων διεξήγετο έμπόριον, διότι εταριχεύοντο καί έστέλλοντο εις διάφορα μέρη, οϊ λυκουρΐνοι Αίνου καί τά χέ
λια Ξάνθης δνομαστά, τά στρείδια της Σηλυβρίας πολλά καί μεγάλα, τά
κτένια τής Ραιδεστού καί Καλλιπόλεως άφθονα.
ΚΕΦ. 107·—Μ ΕΓΑΛΗ Α Ν Α ΣΤΑ ΤΩ ΣΙΣ ΕΝ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γεγονότα τοϋ 1906 καί έξης.—Προανάκρουσμα πολέμω ν.—
Περιπέτειαι 'Ελληνισμού 1900 - 1923.—

Εις την Βουλγαρίαν ήγεμόνευεν τάς άρχάς τού παρόντος αϊώνος ό Φερδινάνδος Σάξ Κοβούργου Αύστρογερμανός, ον έπέβαλεν ή Αυστριακή πολι
τική. Ή τ ο άνήρ φιλόδοξος καί βαρέως έφερε την επικυριαρχίαν τού Σουλ
τάνου, αφού δέ αί 2 ήγεμονίαι έκήρυξαν την Βουλγαρ. ένωσιν, ήρχισαν νά
αποβλέπουν εις πλήρη ανεξαρτησίαν υπό Βασιλέα ομότιμον προς τούς τών
Βαλκ. χωρών. Ή Πανσλαβ. προπαγάνδα, ήτις άπέβλεπεν εις άπορρόφησιν των Σλάβων, παρεσκεύασε την Βου?ιγαρίαν ώστε νά δυνηθή νά διεκδικήση τά δρια, τά όποια ειχεν ορίσει κατά τό 1878 ή τροποποιηθεΐσα Συν
θήκη 'Αγ. Στεφάνου υπό τής Βερολινείου. Ιίρός τούτο έδημιούργησε νέον
κλάδον Βουλγ. προπαγάνδας, ήν έξαπέλυσεν εις Μακεδονίαν. Έξησκεΐτο δέ
αυτή υπό Έξαρχικών ιερέων, διδασκάλων καί πλήθους Κομιτατζήδων. Ή
Μακεδονία, ώς χιύρα υπό διαφόρων φυλών κατοικουμένη, εκαλείτο υπό των
Τούρκτον «Χώρα τριών Βιλαετίων» Θεσ|νίκης, Μοναστηριού καί Κοσσυφο
πεδίου. Ή προπαγάνδα ήρχισε ζωηράν δράσιν, διά νά προκαλέση ψευδοεπανάστασιν τού Βουλγαρ. στοιχείου καί παρασύρη τούς Τούρκους εις σφαγάς κατά τού Χριστ. πληθυσμού διά νά προκληθή έπέμβασις τών Δυνάμεων
καί ιδία τής Ρωσσίας, υπέρ τών Σλάβων. Αυτή έν μέρει επέτυχε, διότι -οί
Τούρκοι, προκαλούμενοι υπό αναρχικών έν Θεσ]νίκη καί αλλαχού, κατά τύ
1902, έιρήρμοσαν αυστηρότατα μέτρα καί παρεξετράπησαν εις σφαγάς. Ε 
πειδή δέ παρετηρεΐτο αναβρασμός, ύπεχρεώθη ή Τουρκ. κυβέρνησις υπό
τών Δυτ. Δυνάμεων, νά διορίση Γεν. Διοικητήν τών Βιλαετίων τον Χιλμή
πασάν, δστις μέ τούς Βαλήδες Θεσ]νίκης, Μοναστηριού καί Σκοπιών καί
συμβούλους Ευρωπαίους, θά έ'λυε τάς διαφοράς κυβερνήσεως καί υπηκόων.
Αλλά τό Βουλγ. Κομιτάτον, δι9 εκνόμων πράξεων, προσεπάθει νά παρα-
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στήση, δτι εν Μακεδονία ύπερίσχυε το Βουλγ. στοιχείον και δτι αυτό ύφίστατο τά δεινά τής Τουρκ. κακοδιοικήσεως. Διά νά πείση δέ την Ευρώπην,
ήρχισεν εκβουλγαρισμόν των τής Μακεδ. υπαίθρου Ελλήνων, Ελληνοφώνων»
Σλαβοφώνων καί Σέρβων. Καί αντί ως στόχον να έχουν Τούρκους, έστρε
ψαν τήν μανίαν κατά των Χριστ. Ελλήνων καί Σέρβων. Οΐ πληθυσμοί
πολλών χωρίων, ήναγκάζοντο νά δέχωνται ιερείς καί διδασκάλους Βουλγά
ρους, νά αναγνωρίζουν ώς έκκλησ. αρχήν τήν Εξαρχίαν καί τούς εν
Μακεδονία Επισκόπους. Οί "Ελληνες καί Σέρβοι, βλέποντες δτι θά εκμηδενισθώσιν, ήρχισαν μετά δραστηριότητος συγκρότησιν μυστικών οργα
νώσεων (Κομιτάτων), διά νά άντιδράσουν. Εις διάστημα 4 ετών 1904—
1908 τά έν Μακεδονία Έλλην. καί Σερβ. Κομιτάτα ανέπτυξαν τοσαύτην
δραστηριότητα, ώστε εξουδετέρωσαν τάς επιτυχίας τών Βουλγάρων. Έκτος
τών 3 άντιμαχομένων παρατάξεων, ενεφανίσθη καί Βλαχικόν (Ρουμανικόν),
συνεργαζόμενον μετά τού Βουλγαρικού. Φόνοι προυχόντων, ιερέων, διδα
σκάλων, πρακτόριον, εμπόρων καί εμπρησμοί χωρίων ήσαν τά αποτελέσμα
τα τής αλληλοεξοντιύσεακ. Έλληνομακεδόνες, Κρήτες, Πελοποννήσιοι, Στερεοελλαδΐται, Ή πειρώ ται, Θεσσαλοί καί Θράκες, υπό διαφόρους ιδιότητας,
περιήρχοντο τήν χώραν, έκτελοΰντες μυστικήν υπηρεσίαν. Πρέπει δέ νά σημειωθή, δτι τά κίνητρα τών προπαγανδών ήσαν εξαρτήματα τών Ύ π. Ε ξω τε
ρικών τών Κυβερνήσεων. Οί έν Μακεδονία Πρόξενοι ήσαν έμπεπιστευμένοι διά
τήν διεξαγωγήν τού Άγώνος, διότι έκαστον τών 4 κρατιδίων άπέβλεπεν εις
άπόσπασιν μεγαλυτέρου τμήματος τής Μακεδ. γής κατά τον διαμελισμόν αυ
τής. Ή Ρουμανία, προσεπάθει νά ύποχρεώση τήν Βουλγαρίαν νά τής παρα
χώρηση τό τμήμα τής Σιλιστρίας μέ αντάλλαγμα όλίγας χιλιάδας Κουτσοβλάχων. Ό Τουρκ. στρατός τής Μακεδονίας, καλώς οργανωθείς υπό τού ’Άραβος στρατηγού Μαχμούτ Σεφκέτ πασά, άντεπεξήοχετο καταδιώκων τούς άντάρτας. Ε πειδή δέ πολιτικόν δόγμα τών Τούρκων ήτο τό «Διαιρεί καί βα
σίλευε», ένήργει χαλαρώς, όπου δηλ. ύπερίσχυον "Ελληνες ή Σέρβοι, άφηνε
τούς Βουλγάρους καί Βλάχους νά κτυπούν, δπου δέ ύπερίσχυον οί Βούλγα
ροι καί Βλάχοι, έκεΐ τούς "Ελληνας ή Σέρβους, ώστε νά επιταχύνουν τήν
άλληλοεξόντωσιν τών διαμαχομένων. Ούτως ή Μακεδονία άπέβη ήφαίστειον,
τεϊνον νά προκαλέση γενικήν άνάψλεξιν διά τά συμς)έροντα τής Ευρώπης,
ήτις άπετέλει 2 συνασπισμού;. Τήν Τριπλήν Συμμαχίαν Γερμανίας, Αυ
στρίας καί Ιταλίας, τήν Τριπλήν Συνεννόησιν (E n ten te) ’Αγγλίας, Γαλ
λίας, Ρωσσίας. Έκάτερος τούτων είχε καί άλλα μικρότερα συμπαθούντα
κράτη. Ε πειδή ή Ρωσσία δεν ήτο παρεσκευασμένη διά τό μελλοντικόν παι
χνίδι, ήναγκάσθη νά καλέση Γουλιέλμον τον Β' (Κάϊ.ζερ τής Γερμανίας) προς
σύσκεψιν εις Ρεβάλην. Οί δύο εκπρόσωποι τών συνασπισμών, άπεφάσισαν
τήν άπόσπασιν από τήν Τουρκίαν τής Μακεδονίας καί νά αποδώσουν εις
έκαστον μέ δημοψήφισμα, τό τμήμα, δπερ κατά πλειοψηφίαν θά άπεφαί-
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veto υπέρ αΰτοΰ. 'Η Πανσλαβ. προπαγάνδα παρετήρει δα τά Βουλγ.
μιτάτα έσαρώθησαν από τά Σέρβικά και Ελληνικά, προς την Μακεδονίαν
δέ άπέβλεπεν ή Ρωσσ. πολιτική, διά νά φθάση εις τό Αίγαΐον. Και έδέχετο
μέν επιεικώς τάς επιτυχίας των Σέρβα>ν, έταράσσετο όμως από τάς των
Ελλήνων, οΐτινες άνέκσψαν την κάθοδον των Βουλγάρων. ’Άλλως τε, ό εν
Μακεδονία άγων διεξήγετο μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, δεδομένου
δτι αί απαιτήσεις των Σέρβων περιωρίζοντο μέχρι Περλεπέ. Τά μεταξύ
Σερβίας καί Βουλγαρίας εδάφη, διά την προπαγάνδαν τοϋ ΓΙεποδονότσεφ,
ήτο έν καί τό αυτό, διότι καί οι μέν καί οΐ δέ Σλάβοι ήσαν, ούς κάποτε θά
κατεβρόχθιζεν ή Ρωσσία. ’Εάν όμως άφήνετο ή κατάστασις, όχι μόνον ή
εχθρότης Σέρβων καί Βουλγάροον θά ένετείνετο, αλλά καί θά άπέβαινε προς
όφελος των Ελλήνων, οϊτινες προσεπάθουν νά εκδιώξουν τους Βουλγάρους
καί από την Κεντρ. Μακεδονίαν καί νά φράξουν την κάθοδον του Σλαβι
σμού προς τά παράλια. Εις την συνέντευξιν Ρεβάλης καί την άπόφασιν
πραγματοποιήσεως αυτής ώθησε τον Τσάρον ή σκέψις, ότι, όσον ενωρίτερον
γίνη ό διαμελισμός τής Μακεδονίας, τόσον περισσότερα εδάφη θά διεξεδίκει ή Βουλγαρία.
ΚΕΦ. 108.—Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε Τ Η 1900 — 1908.— ΒΟΜΒΥΚΟΤΡΟΦΪΑ.
Κατά τους χρόνους τούτους, ενώ ή Μακεδονία έταράσσετο υπό αντάρ
τικών, ή δέ Τουρκία προσεπάθει νά έπιβάλη τάξιν, ή Θράκη διετέλει έν
ησυχία καί οί Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι, έν άσφαλείρ διαβιοΰντες, έπεδίδοντο εις ειρηνικά έ'ργα. Ό Έλληνοθρακικός λαός εκτός τής πνευματικής
προόδου, διήνοιξε καί νέαν πηγήν ευημερίας μέ άνάπτυξιν τής βομβυκοτροφίας. Ά πό τούς χρόνους τού ’Ιουστινιανού εις την Θράκην ή σηροτροφία
ήκμαζεν, ένεκα τοΰ κλίματος αυτής, ή άγνοια προς καταπολέμησιν των ασθε
νειών, ήνάγκασε τούς έκτροφεΐς νά περιορίσουν αυτήν, αΐ δέ κόραι, πού
έχρειάζοντο μέταξαν διά τά προικιά των, έξέτρεφον ποσότητά τινα- 'Ότε
όμως ο Παστέρ άνεκάλυψε τά μικρόβια ασθενειών τοΰ μεταξοσκώληκος, συ"
στήσας άπομόνωσιν τής πεταλούδας καί διά μικροσκοπίου έξέτασιν τών
ωαρίων, παρήγοντο σπόροι υγιείς, ή δέ σηροτροτρία έξησφαλίσθη έν Γαλ
λία, όπύθεν διεδόθη καί εις Εύρωπ. χώρας, όπου ήρχισεν ή παραγωγή μετάξης νά λαμβάνη διαστάσεις. ’Επειδή ή Τουρκία ήτο χώρα μεταξοπαραγω
γός, ή δεκάτη τών κουκουλίων συμπεριελήφθη εις τούς έμμέσους φόρους.
'Η Ε ταιρ ία Δημοσίου Χρέους διά νά προαγάγη τήν παραγωγήν κουκου
λίων, ΐδρυσεν επιστημονικόν Ίνστιτοΰτον διδασκαλίας σποροπαραγτογής,
σηροτροφίας κλπ. εις Προύσαν, όπου παρήγοντο κουκούλια καί μεταξωτά.
Προσέτι ώρισεν άμοιβάς προς καλλιεργοΰντας μορεώνας. Πολλοί νέοι έφοίτων εις τήν σχολήν Προύσης, Θράκες δέ άποφοιτήσαντες, διέδωκαν τήν
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ιδέαν φυτεΰσεως μορεών καί σηροτροφίας. Ε πειδή τό κλίμα τής Ά νατ.
Θράκης είναι ξηρότερον τοϋ τής Δυτικής καί τής Προυσης, οί μεταξόσποροι απέδιδαν μεγάλα κέρδη καί πολλοί Γανοχωρΐται, Ραιδεστηνοί καί Καλλιπολΐται έφΰτευσαν εκτάσεις μορεοδένδρων. Τό παράδειγμά των έμιμήΟησαν καί τά χωρία καί ούτως ήρχισε μετά τό 1900 μεγάλη κουκουλοπαρα
γωγή, ήτις ήτο επικερδέστατη. Τά παραγόμενα εκ μορεοφΰλλων υγρών εδα
φών ήσαν κατάλληλα διά τά εργοστάσια μετάξης, δ'πως καί τά τής Προΰσης, ενώ τά τής Ά νατ. Θράκης, προερχόμενα από εδάφη στεγνά, ήσαν κα
ταλληλότατα διά την παραγωγήν σπόρων. Διά τοΰτο έγκατεστάθησαν εκεί
πολλοί σποροποιοί έμποροι, εις δε τά Γανόχωρα, Αΰδήμων, Μυριόφυτον,
Ήρακλείτσαν, ΙΙερίστασιν, Ραιδεστόν καί Καλλίπολιν, είχον ίδρυΌή εργο
στάσια σποροπαραγωγής, εις τά οποία κατά τήν εποχήν τής μικροσκοπήσεως από Αυγοΰστου είργάζοντο εκατοντάδες κορασίδων. Ή Τουρκία, Ευ
ρωπαϊκή καί ’Ασιατική, Καύκασος, ’Αρμενία, Περσία καί Τουρκεστάν ήγόραζον μεταξοσπόρους τής Ά νατ. Θράκης, ους έκόμιζον εκεί οΐ έμποροι ταξιδευοντες μέχρι Σαμαρκάνδης. Ή βιοποριστική αυτή εργασία καί τό εμπό
ρων κουκουλίιον καί μεταξοσπόρων έσταμάτησε με τον Βαλκαν. πόλεμον.
Μετά τήν έκδίωξιν τών Έλληνοόρακών εκτεταμένοι συκαμινώνες παρέμεινον εις τους Τοιίρκους καί άγνωστον άν υπάρχουν ακόμη· Εις τό Σουφλίον
μέ τά άπειρα μορεόδενδρα ήκμαζεν ή εκτροφή κουκουλίων, λειτουρ
γεί δέ μέγα έργοστάσιον μετάξης. Ή κατά τους χρόνους προ του Βαλκ. πο
λέμου ακμαία Κοινότης Σουφλίου Δυτ. Θράκης, φαίνεται έχει ίδρυδή επί
Τουρκοκρατίας, άχνωστον όμως πότε καί υπό ποιων Ελλήνων. Ή ίδιάζουσα ενδυμασία τών γυναικών, ήν μετά φανατισμού διατηρούν, μάς πείθει
ότι ή προέλευσίς των είναι ή Ήπειροθεσσαλία. Ή ονομασία Σουφλίον κατά
τινας από τό Σοΰλιον ’Ηπείρου, διότι τάχα Σουλιώται κατώκησαν, άχΌέντες
ώς δούλοι, άλλοι διατείνονται, ότι τό Σουφλίον προήλθεν από τήν λέξιν σου
βλών (σούβλα), διότι κεΐται επί λόφου μέ όξεΐαν κορυφήν, όπερ πιθανιότερον, από τήν εκδοχήν, ότι κατάγονται από Ίίπειροίίεσσαλοΰς, ώς δεικνόεται
έκ τής ενδυμασίας τών γυναικών. ΙΙαρά ταΰτα, είναι σχεδόν βέβαιον, ότι
πρόκειται μάλλον περί Τουρκ. τοπωνυμίου, από τάς λέξεις «σούφ» ή «σου·
φί». HI πρώτη (άραβιστί) σημαίνει έριον, ή δέ δευτέρα Σχιΐτης, Δερβίσης,
ΚΕΦ. 109- —Μ Υ ΣΊΊΚ Α Ι Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΘΘΡΑΚΩΝ.
Μία παροιμία λέγει: «"Οταν άκοΰης ψώραν εις τον μαχαλά σου, ετοί
μαζε ψωραλοιφήν». Τό ρητόν έφηρμόσδτ] εις τήν περίστασιν ταυτην, διότι,
ώς εΐπομεν προηγουμένως, ή Θράκη, Ά νατ. καί Δυτική ήτο ήσυχος, άλλ’ ή
κακή αναταραχή που εβασάνιζε τήν γείτονα Μακεδονίαν, ήρχισε νά έπηρεάζη καί αυτήν, τής οποίας τό βόρειον τμήμα, άποσπασθέν, προσεκολλήθη
κατά τό 1885 εις τήν Βουλγαρίαν, καί αί άλλοτε άνΌοΰσαι Έλλην. κοινό-
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τητες ύπέστησαν φριχτήν καταστροφήν. Πολλά δυναταί τις νά γράψη διά
τάς Έλλην. κοινότητας Β. Θράκης, ής οι "Ελληνες κατά το 1880 έ'φθανον
τάς 200 χιλ. Ά λλ’ από το 1885 και εξής, μέ την έ'νωσιν των δύο ηγεμο
νιών υπό τον Άλέξ. Βάττεμβεργ, οί Τούρκοι ώλιγόστευον, μεταναστεύοντες
προς νότον, οι δε "Ελληνες κατά το 1906 παρουσιάζονται 120 χιλ., διότι
κατά την εικοσαετίαν 1885—1906 τοΰ διωγμού, εΐχον έλαττιυθή κατά 80
χιλ. καί άλλοι μετηνάστευσαν, άλλοι δε, συνδεόμενοι μέ τον Βουλγαρ. λαόν
δΤ επιγαμιών ή συμφερόντων, έξεβουλγαρίζοντο. Μεταξύ αυτών ήσαν καί
Γανοχωρΐται, οϊτινες ώς οίνοπνευματοκάπηλοι ή παντοπώλαι εξεβουλγαρίζοντο μέ τάς οικογένειας των. 'Ο Βουλγ. πληθυσμός ηύξανεν, ένεκα άθρόας
εγκαταστάσεως έκ τής έκείθεν τοΰ Αίμου Βουλγαρίας καί έκ τής άφομοιώσεως άλλων φυλών. Καί ταϋτα μέν περί τής Β. Θράκης, όπου ό Ελληνι
σμός εξακολουθεί μειούμενος ώς διωκόμενος καί έκπατριζόμενος. Τό 1919—
20, εύρισκόμην ώς Διευθυντής τής Σχολής Κοονστάντζης καί πολλούς έγνώ·
ρισα, ερχομένους εκεί έκ τών παραλιακών πόλεων τής Άνατολ. Ρωμυλίας.
Εις τήν Θράκην προ τοΰ 1900 οί άποσιελλόμενοι Πρόξενοι τής Ελλάδος,
ήσαν περιωρισμένοί εις τά Προξενικά των καθήκοντα διά τούς "Ελληνας
υπηκόους, οϊτινες εύρίσκοντο εις πόλεις καί εις τήν υπηρεσίαν τής Έλλην.
ναυτιλίας, ήτις έξεμεταλλεύετο τά παράλια τής Τουρκίας, συναγωνιζομένη
τά ξένα πλοία καί τά ολίγα Τουρκικά. Ούτοι δεν ειχον σχέσιν μέ τάς Ε κ 
κλησιαστικός καί κοινοτικός άρχάς, ούτε τά σχολεία έπεσκέπτοντο, ούτε
τούς ναούς, πλήν τής ημέρας τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, καθ’ ήν παρουσίρ Προ
ξένου, Ελλήνων καί αστυνομικών αρχών έψάλλετο δοξολογία καί ό πολυ
χρονισμός τοΰ Βασιλέως. Μέ τον λοιπόν Έλλην. κόσμον ούδεμία σχέσις καί
προσέγγισις ύπήρχεν· ’Από τοΰ 1900 ή Έλλην. Κυβέρνησις, όσφραινομένη
τά τεκταινόμενα υπό τής ΓΙανσλαβ. προπαγάνδας καί διαβλέπουσα ότι 6
υπόδουλος Ελληνισμός τθά διεξαγάγη σκληρότατον αγώνα κατ’ αυτής άπεφάσισε νά ρίψη βλέμμα καί προς τήν Θράκην. ΔΓ αυτό άπεφάσισε νά στείλη
δραστήριους προξένους μέ πρόγραμμα νά όργανιόσουν πράκτορας, οϊτινες νά
προσηλυτίσουν όσους νέους εύρισκον προθύμους προς έξυπηρέτησιν τοΰ εθνι
κού συμφέροντος. Καί εις μέν τήν Άδριανούπολιν έτοποθετήθη ό Ξυδάκης
μέ γραμματέα τον Γρηγορίου (Γονατάν), εις Ραιδεστόν δ Κ. Ντάσσος μέ
γραμματέα τον Γεωργίου (Β. ΙΊανουσόπουλον), εις Λεδέ- Ά γάτς δ Ε. Κανελλόπουλος καί εις Σαράντα - Εκκλησίας δ Λ· Σπαθάρης. Πάντες έτήρουν επα
φήν μετά τοΰ εν Κων]πόλει I. Δραγούμη, τοΰ Πρεσβευτοΰ Πανά καί τοΰ
στρατιωτικού ακόλουθου Α. Φραντζή, χωρίς δέ νά παραμένουν περιορισμέ
νοι εις τά Προξενεία ήρχοντο εις επαφήν μέ τον κόσμον, έπεσκέπτοντο τά
πέριξ μέ προφάσεις καί έκράτουν τά Προξενεία ανοικτά δΓ επισκέψεις,
αλλά μέ προφυλάξεις έκ φόβου τής Τουρκ. αστυνομίας. Μολονότι αι Θρακ.
οργανώσεις ήσαν έναντίον τών Βουλγάρων, έλαμβάνετο πρόνοια, ινα τηρών-
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ται τά πάντα μυστικά. Ούτω περιήλθον τά Θρακ. τμήματα, έμελέτησαν τάς
άνάγκας του Ελληνισμού, υπέδειξαν δέ εις την Κυβέρνησιν τά εφαρμόσιμα
μέτρα προς άφύπνισιν τοΰ εθνικού φρονήματος. Προσέτι, διά διδασκάλων,
ιερέων κα'ι νέων μορφωμένων εσχηματίσθησαν πυρήνες οργανώσεων, εις άς
προσεχώρησαν πολλοί, οΐτινες άνέμενον νά έκτελέσουν τό καθήκον των,
όταν ήρχετο ή κατάλληλος ώρα. Ταϋτα πάντα έγένοντο χωρίς νά γνωσθή τό
παραμικρόν, ένεκα τής εχεμύθειας των Θρακών και μόνον άπαξ άνεκαλύφθη
έν κιβώτιον οπλών, έκ Δεδέ · Ά γάτς σταλέν ως εμπόρευμα, δπερ λόγω τοΰ
ασυνήθους βάρους έκίνησεν υποψίαν Τοΰρκου άχθοιρόρου, δστις τό παρέδωκεν εις την εξουσίαν, ήτις και συνέλαβε τινάς χωρικοΐ'ς καί τον έν Οΰ·
ζοΰν - Κιοπρού Διάκονον Μακρήν, οΰς άργότερον ήλευθέρωσεν. Οι Κομιτα
τζήδες ενώ έχανον έδαφος εις Μακεδονίαν, έδυκίμασαν νά εισβάλουν εις
Άνατ- Θράκην από Σαράντα - Εκκλησιών, χωρίς νά επιτύχουν, διότι Τουρ
κικός στρατός έκ Ραιδεστοϋ έξεδίωξεν αυτούς. Ά λλ’ άφοΰ 6 στρατός άπεσύρθη, εισέβαλεν ο άρχικομιτατζής Σισμάν, δστις διέπραττεν ανοσιουργή
ματα κατά Τουρκ· καί Έλλην. χωρίων, εναντίον όμως αΰτοΰ έκινήθη σώμα
Έλληνοθρακών καί κατέστρεψεν αυτόν και την ομάδα του.
ΚΕΦ.

110.— ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΣ
ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ.— ΑΝΑΚΙΙΡΥΞΙΣ
ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΣ.

Οί Νεότουρκοι, οί κορυφαίοι των οποίων είχον συγκεντρωδή έν Θεσ]νίκη, έβλεπον δτι ή συνδιάσκεψις των Αΰτοκρατόρων Ρωσσίας καί Γερμα
νίας έν Ρεβάλη θά έτερμάτιζε την έν Μακεδονία διαμάχην, καταργούσα την
κυριαρχίαν τών Τούρκων, έπίστευον δέ, δτι θά έσώζετο ή κατάστασις, civ
κατελύετο ή απολυταρχία τού Σουλτάνου καί άνεκηρύσσετο συνταγματικόν
πολίτευμα. Έζήτησαν λοιπόν από τύν Χαμίτ όπως παράσχη Σύνταγμα καί
διατάξη έκλ,ογάς. 'Ο Χαμίτ ήρνήθη, διότι έπίστευεν δτι ό Τουρκ. λαός δεν
ήτο παρεσκευασμένος διά κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. Τότε αξιωματικοί
καί κυρίως οί. Αλβανοί, Έμβέρ καί Νιαζή έκ Κρέσνας μέ όμοϊδεάτας των έξήλθον εις τά δρη ως άντάρται, ίνα διαμαρτυρηθώσι κατά τής
άρνήσεως τού Χαμίτ. Τό γεγονός περιέπλεξε την κατάστασιν καί ήγαγε τον
στρατόν εις δίλημμα, διότι ήτο υποχρεωμένος νά άνταπεξέρχηται καί κατά
Μουσουλμάνων ανταρτών, οΐτινες συνειργάζοντο μέ τά Κομιτάτα τών λοι
πών ’Εθνοτήτων. Τό σώμα τοΰ έν Μακεδονία σιρατοΰ άντιλαμβανόμενον,
δτι ή άρνησις τοΰ Χαμίτ θά προεκάλει έπέμβασιν τών Μ. Δυνάμεων, έπέδωκε τελεσίγραφων προς τον Σουλτάνον δπως κηρύξη τό Σύνταγμα, ειδεμή,
ολόκληρος ό στρατός θά βαδίση κατά τής Κα)ν]πό?.εως· Ό Χαμίτ ΰπέκυψεν
εις τήν ανάγκην καί έκήρυξε τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα κατ’ Ιούλιον
1908. Εις τάς πόλεις τής Θράκης ένεφανίσθησαν απεσταλμένοι τοΰΝεοτουρκΚομιτάτου, κηρύσσοντες τάς συνταγματ. ελευθερίας καί συνιστώντες συνα-
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δέλφωσιν, ισότητα, ελευθερίαν, δικαιοσύνην κλπ. επαγγελίας, οι δέ πολιτι
κοί, διοικηταί καί άστυνομίαι, αΐφνιδιασθεϊσαι εκ τοΰ γεγονότος, δεν έτόλμησαν νά άντιδράσουν.
ΚΕΦ. 1 1 1 — ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΣ.
Ή απρόοπτος κήρυξις συνταγμ. ελευθεριών έπλήρωσεν ενθουσιασμού
τά έθνη καί προ πάντων τό Ελληνικόν. Μόνον ό Τουρκ. λαός, βλέπων την
χαράν των αή Μουσουλμάνων, ηρχισε νά άμφιβάλλη άν ή τοιαύτη αλλαγή
-θά είναι προς καλόν του. Διά τοΰιο μετά σκεπτικισμού έβλεπε τούς πανη
γυρίζοντας, χωρίς νά δΰναται νά αντίδραση. Εις Κων]πολιν ενθουσιασμός
κατέλαβε πάντας καί Χοτζάδες καί Χριστιανούς ιερωμένους, οϊτινες ήσπάζοντο άλλήλους διά τό σωτήριον γεγονός. Ό Έλλην. λαός έπίστευσεν ότι τά
σύνοικα έθνη θά ζήσωσι' έφ’ εξής μέ συναδέλφωσιν καί σύμπνοιαν, διότι
έφαίνετο ότι ό σκοπός των Νεοτούρκων ΐδεολόγων ήτο ειλικρινής. Άτυχώς
όμως εις τάς τάξεις των Νεοτούρκων ύπεισήλθον καί πρόσιοπα, άτινα άντέδρων κατά της πλήρους έξισώσεως των ραγιάδων προς τον κυρίαρχον Τουρ
κικόν λαόν. ’Αφού παρήλθεν δ πρώτος ενθουσιασμός καί ηρχισε νά κυριαρχή ή λογική, εκάστη εθνότης έσκέπτετο διά την θέσιν της εντός τοΰ Κρά
τους μέ τό νέον πολίτευμα. Καί μόνον δ αοίδιμος Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό
Γ ' εν τή μεγάλη αύτοΰ περινοία διείδε τούς μυχίους σκοπούς τοΰ Νεοτουρ
κικού Κομιτάτου καί συνέστησεν εις τον λαόν νά μην ένθουσιάζηται προ
τού ΐδη τά αποτελέσματα τών υποσχέσεων. Πολλοί τών ήμετέρων ένεγράφησαν εις τούς καταλόγους τών Νεοτούρκων καί εθεώρουν όπισθοδρομικούς
τούς διστάζοντας καί αντιθέτους. Αί έπαναστατικαί οργανώσεις έν Μακεδο
νία, Ήπείρορ καί Θράκη δεν διελύθησαν άλλ’ έσταμάτησαν την δράσιν καί
άνέμενον τά αποτελέσματα τών επαγγελιών. "Οταν ένομίσθη ότι έξησφαλίσθησαν αί συνταγματ. έλευθερίαι έπέστρεψαν έξ Ευρώπης καί οΐ φυγάδες
Νεότουρκοι, οΐ διωχθέντες υπό τοΰ Χαμίτ, μεταξύ δέ τούτων καί ό ανεψιός
τοΰ Σαμπαχεδδίν, υιός τής αδελφής του. Ε πειδή ελπίδες εστηρίχθησαν εις
τό πρόσωπον τοΰ Σαμπαχεδδίν, κρίνω καλόν νά σημειώσω ολίγα περί αύ
τοΰ. Ό πατήρ του Μαχμούτ Μπέης ήτο μέλος τοΰ Συμβουλίου ’Επικρά
τειας καί Ύ π. Δικαιοσύνης επί Χαμίτ. Ένυμφεύθη τήν αδελφήν τοΰ Χαμίτ
καί έλαβε συνάμα τον τίτλον Νταμάτ καί τοΰ Πασά, ό'ν έφερον, όσοι ένυμφεύοντο θυγατέρας ή άδελφάς Σουλτάνων. Τά τέκνα τών Νταμάτ εθεοο ροΰντο ΙΊρΐγκηπες, άλλ’ δ Σαμπαχεδδίν ήτο ΓΙρίγκηψ, έκ μητρός, καί δέν
εδικαιούτο νά φέρη τον τίτλον «Αύτοκρατορική Ύψηλότης», ως τά άρρενα
τέκνα τών Σουλτάνων. Κατά τό σύστημα τής πρεσβυγενείας, μόνον οΐ Σεχζαδέ εΐχον δικαιώματα επί τοΰ θρόνου, εάν ήρχετο ή σειρά των. 'Ο Σαμ
παχεδδίν ή to ΙΤρίγκηψ δευτέρας ποιότητος. "Ο πατήρ του, άνθρωπος φιλε
λευθέρων ιδεών, δέν εβράδυνε νά ύποπέση εις δυσμένειαν τοΰ γυναικαδέλ-
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φου άντιληφθείς δέ ότι εξορία ή μυστικός άφανισμός τον ανέμενε, κατέ
φυγε τδ 1899 εις Ελλάδα μέ τούς υιούς του. Ε πειδή δέ ό Χαμίτ
άπήτει έπιμόνως την παράδοσίν του, ούτος κατηυθύνθη εις Ευρώπην καί
άπέθανεν εις Βρυξέλλας τό 1908. Ό Σαμπαχεδδίν έταξείδευσε κατά καιρούς
εις Ελβετίαν, Γαλλίαν και. Βέλγιον συμπληρών τήν μόρφωσίν του. Προ
τής μεταπολιτεύσεως έξέδιδε και Τουρκ. εφημερίδα, δπου ανέπτυσσε πολι
τικόν πρόγραμμα, βάσις τού οποίου ήτο ή άποκέντρωσις και ατομική πρω
τοβουλία. Επομένως θά εφηρμόζετο άποκέντρωσις όχι των εθνοτήτων,
αλλά των μεγάλων τμημάτων τού Ό θω μ . κράτους και όλοι θά ήσαν ίσοι απέ
ναντι τού Νόμου και όχι μέ ιδιαίτερα προνόμια, ώς τά τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου, άτινα έθεώρει ό)ς κυριωτέραν αιτίαν παρακμής τής Αύτοκρατοτορίας. Ά λλ’ οι Νεότουρκοι τοΰ Κομιτάτου Ένοδσεως και Προόδου, οιτινες έπέβαλον εις τον Χαμίτ το Συνταγμ. καθεστώς, δέν έδωκαν σημασίαν
ει,ς τον Σαμπαχεδδίν, διότι τό διακηρυχθέν πρόγραμμα ήτο αντίθετον προς
τούς σκοπούς των. Τό σύνθημα των Νεοτούρκων «’Ελευθερία, Ίσότης,
Συναδέλφωσις» ήτο σιίμφωνον μέ τά συνθήματα τής Γαλλ. Έπαναστάσεως
(1789), αλλά κάτωθεν των ωραίων λέξεων εκρύπτετο ό εθνικισμός, ή άνισότης, ό συγκεντρωτισμός και ή τυραννική δικτατορία.
ΚΕΦ. 112.—Ο ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΓΓΕΥΣΙΝ.-ΔΙΑΜ ΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
Έ κ δημοσιεύματος Ν. Μ οσχοπούλου, άνταποκριτοΰ έπισήμου ΒιενναΙου τηλε
γραφικού πρακτορείου, παρέλαβον τά κ ά τω θ ι:

« 'Ο Σαμπαχεδδίν ώς άρχηγδς νέου κόμματος. —Ό Σαμπαχεδδίν,
βλέπων εαυτόν παραγκωνιζόμενον, έτέθη επί κεφαλής Νεοτούρκων, των
πλείστων πολιτικών ΐδεολόγων, οί όποιοι (ονόμασαν τό κόμμα «’Ελευθερίας
και Συνεννοήσεως» διά νά άντιταχθή κατά τής Ένώσεως. Ούτως οί, Ίφ τιλαφτσήδες ωρθώθησαν κατά των Ίττιχατζήδων, ό Έλλην. κόσμος δέ εύρέθη μεταξύ σφύρας καί άκμονος. Οί Ένωτικοί, εις ούς άνήκον στρατιωτι
κοί τής Θεσ]νίκης, ό Μαχμούτ Σεφκέτ, στρατηγός, οί έπαναστάται Έμβέρ
Νιαζή κλπ. ήθελον μεταπολίτευσιν μέ ύποδούλωσιν εις τό Μουσουλμανικόν
καί Τουρκ. καθεστώς, ούτινος εθεωροϋντο αρχηγοί. Οί τού Σαμπαχεδδίν
ήθελον μέν αποκέντρωσή, αλλά κατάργησιν προνομίων τοΰ Θρησκευτ. κέν
τρου ’Ορθοδόξων, άτινα προσέδιδον ίδιάζουσαν θέσιν εις τό Ρωμαϊκόν έ
θνος. «Δύο κακών προκειμένων, τό μή χείρον βέλτιστον». Ό Έλλην. κό
σμος αντί νέας ύποδουλώσεως καί εξοντώσεως, ήν εσκέπτοντο οί Ίττιχατζήδες, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί Ε βραίοι εξισλαμισθέντες (Ντονμέδες),
έπροτίμησε τό αποκεντρωτικόν πρόγραμμα τοΰ Σαμπαχεδδίν, διότι περκύριζε μέν τά προνόμια, άλλ’ άφινεν ελευθερίαν ένεργείας. Διά τούτο μόλις
παρήλθεν ό πυρετός διά τήν ελευθερίαν (Χουρριγέτ), ό Έλλην. κόσμος ήρ«Θρακικά»
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χισε νά ζητωκραυγάζη υπέρ του Σαμπαχεδδίν. Αΐ όδηγίαι έδίδοντο από τα
μυστικά κέντρα, εις τά όποια ύπήκουε. Τό δεδομένου τοϋτο διέθεσε τούς
Ίττιχατζήδες έχθρικώτερον κατά του Ρούμ-Μιλλετί διότι τώρα είχαν νά
πολεμήσουν και κομματικούς αντιπάλους. "Οτε δέ κατά τό φθινόπωρου 1908
διετάχθησαν οι πληθυσμοί νά ψηφίσωσιν εκλέκτορας προς άνάδειξιν Βου
λευτών, διεφάνη δτι οι Τούρκοι ήσαν πάντοτε ίδιοι. Εκβιασμοί, διαρρή
ξεις καλπών καί όλα τά έκνομα μέσα μετήλθον, διά νά έλαττιόσουν τούς μή
Μουσουλμάνους Βουλευτάς καί ιδίως τούς "Ελληνας, διότι οί Εβραίοι συν
εταυτίζοντο μέ τό κόμμα τών Ίττιχατζήδων καί οί ’Αρμένιοι δεν έπλησίαζον προς τό κήρυγμα συναδελφώσεως τού Σαμπαχεδδίν. Ή Θράκη έξηγέρ9η κατά τής τοιαύτης καταστρατηγήσεως. Έ ν Ραιδεστώ, Σαράντα - Έκκλησίαις καί αλλαχού μέ συλλαλητήρια, διά λόγων, υπομνημάτων καί τηλεγρα
φημάτων άπήτουν, έν ονόματι τού Συντάγματος, άπόδοσιν δικαιοσύνης, ίσότητος καί ελευθερίας. Εις Σαράντα - Εκκλησίας προέβησαν καί εις έπίθεσιν κατά τού πλήθους, διότι οί Τούρκοι διοικητικοί, αστυνομικοί καί δη
μοτικοί δέν ήννόουν πώς οί ραγιάδες τολμούν νά ΰτ|)ώνουν κεφαλήν καί νά
παρουσιάζωνται όμαδικώς, διά νά επιβάλουν την θέλησίν των, ενώ οί ’Αρ
μένιοι καί 'Εβραίοι ούδέν απαιτούν. Δέν ήδύναντο νά εννοήσουν οντότητα
ατόμου ούτε δικαίωμα διαμαρτυρίας, Άπεδείχθη δηλ., ότι δέν ήσαν ώριμοι
διά συνταγματικός ελευθερίας, ως έφρόνει δ Χαμίτ. Κατά τάς έκλογάς οί
Νεότουρκοι τού Ίττιχάτ έκέρδισαν μέ βιαιότητας κολοσσιαίου πλειοψηφίαν,
απέναντι τής οποίας οί 25 "Ελληνες Βουλευταί, οϊτινες, μέ ολίγους ’Άραβας
καί Κούρδους, άπετέλουν άντιπολίτευσιν, ήσαν μειοψηφία καί διά τούτο
ένεφανίζοντο έν τή Βουλή ως ανεξάρτητοι. Κατά τάς συνεδριάσεις οί "Ελ
ληνες βουλευταί Καρολίδης, Μπούσιος, Νάλλης, Μανουηλίδης, Κοσμίδης,
Χωνναίος κλπ., Κούρδοι καί ’Άραβες έβροντοφώνουν, διεκτραγωδούντες
τάς ασχήμιας κυβερνητικών οργάνων καί έζήτουν διόρθωσιν αυτών, ύπεδείκνυον δέ καί μέτρα, ά'τινα έπρεπε νά λαμβάνωνται. Καί ήκούοντο μέν μετ’
άνεκτικότητος οί λόγοι των, άλλ’ έμενον γράμμα νεκρόν. Οί Τούρκοι ήσαν
αδιόρθωτοι, ό δέ όχλος, άκούων τήν λέξιν σύνταγμα, τήν παρέφραζεν εις
τό Τουρκικόν (σίδτι γιάγμα = τοόρα αρπαγή). Οί Νεότουρκοι έλαβον άνο)τερα αξιώματα, σύμφωνα μέ τήν επιθυμίαν των, ό δέ Έμβέρ διωρίσθη
στρατ. ακόλουθος τής έν Βερολίνο) Τουρκ. πρεσβείας καί συνεπλήρο.)νεν έν
Γερμανία στρατ. σπουδάς. ’Εν τώ μεταξύ αί δικτατορικαί τάσεις, έδημιούργουν κύμα δυσαρέσκειας τών διανοουμένων. Τρεις δημοσιογράφοι αντιπολι
τευόμενοι έδολοφονήθησαν έν Κων]πόλει. 'I I πολιτική τών Νεοτούρκων δυσηρέστησε τούς Αλβανούς, οίτινες ύποστηριζόμενοι υπό τής Αυστρίας, ίδρυ
σαν στρατιωτικόν σύνδεσμον εκ Παλαιοτούρκων Έθνοσωτήρων. Ά λλ’ ενώ
ταύτα έγίνοντο έν Κων]πόλει, ό κόσμος τής υπαίθρου έπεκοινώνει. μέ τάς πό
λεις καί έπληροφορεϊτο από τούς θρησκευτικούς αρχηγούς καί οργανώσεις
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οποίαν στάσιν νά τηρή έναντι των κρατικών αρχόντων μέ την νέαν κατάστασιν. ()ΐ πρόκριτοι και διδάσκαλοι, δσοι απέκτησαν ελευθερίαν δράσεως, (οργά
νωναν συγκεντρώσεις, ώμίλουν προς τον λαόν και ένεθάρρυναν αυτόν νά μένη
σταθερός εις την πίστιν, τά ήτθη, έθιμα και εθνικά ίδεοδδη. Τ ά ’Αναγνωστή
ρια (οργάνωσαν διαλέξεις, καθ’ άς ώμίλουν ιατροί, διδάσκαλοι κλπ. επιστή
μονες καί κληρικοί, άναπτΰσσοντες θέματα κοινωνικά, εθνικά, θρησκευτικά,
ιστορικά καί υγιεινής. Εις τάς διαλέξεις, κατά τάς Κυριακάς, προσήρχοντο καί
από χωρία καί διά νά παρακολουθήσουν θεατρικήν παράστασιν εθνικού πε
ριεχομένου ή συναυλίαν. Έ ν γένει ό χρόνος εκείνος έθεαιρείτο υπό των δια
νοουμένων ώς χρόνος σποράς καί καλλιέργειας εθνικού φρονήματος. Ό Ε λ 
ληνισμός κατά τό όλιγοχρόνιον τοΰτο διάστημα παρεσκευάσθη, ώστε ώρθώθη άπειλητικώς κατά των Νεοτοΰρκων, οϊτινες ήθέλησαν νά καταργήσουν
τά προνόμια τοΰ Πατριαρχείου καί θέσουν χεΐρα επί Έλλην. σχολείων.
ΚΕΦ. 113.-Α Π Ο Σ Π Α ΣΙΣ ΒΟ Υ Λ ΓΑ ΡΙΑ Σ-ΒΟ ΣΝ ΙΑ Σ-ΕΡΖΕΓΟ Β ΙΝ Η Σ
Μετά φαινομενικήν έδραίωσιν συνταγμ. καθεστώτος, έγένετο δεξίωσις
εις τά ανάκτορα, εις ήν έκλήθησαν οί πρεσβευταί. Δεν προσεκλήθη δμως
ό πρέσβυς τής Βουλγ. Ηγεμονίας, ώς αντιπρόσωπος του Φερδινάνδου, δστις
διεδέχθη τον Βάττεμβεργ, έκθρονισθέντα τό 1887, διότι ό Σουλτάνος τον
έθεώρει ώς Βαλήν μέ ολίγα προνόμια, όπως π.χ. τον ηγεμόνα Σάμου. Ε π ο 
μένως, ώς υποτελής, δεν ήτο ορθόν νά άντιπροσωπευθή εις δεξίωσιν, άπεσταλμένοον κρατών. cO Βούλγαρος, θεωρήσας την παράλειψιν ταπεινωτικήν
διά τήν Βουλγαρίαν καί τον 'Ηγεμόνα, διεμαρτυρήθη έγκαταλείψας τήν
Κων]πολιν. Τότε ό Φερδινάνδος, συνεννοηθείς μέ τήν Αυστρ. κυβέρνησιν,
άνεκήρυξεν εαυτόν Βασιλέα των Βουλγάρων κατ’ άπαίτησιν τοΰ λαοΰ καί
άνεγνωρίσθη υπό τής Αυστρίας, έπειτα δέ καί υπό των λοιπών Δυνάμεων.
Ή Αυστρία συνάμα κατέλυσε τήν Τουρκ. Διοίκησιν Βοσνίας καί Ερζεγο
βίνης, άς κατεΐχεν από τοΰ 1878, καί προσήρτισε ταΰτας εις τό στέμμα
Φραγκίσκου Ιω σ ή φ , χωρίς οί Νεότουρκοι νά τολμήσουν τι οΰτε κατά τής
Βουλγαρίας, ήτις έθεωρείτο ισχυρά στρατιωτικούς, οΰτε κατά τής Αυστρίας.
Ταϋτα υπήρξαν οί πρώτοι πικροί καρποί, οΰς έδρεψαν οί Νεότουρκοι, οί
όποιοι μόνον περί Κρήτης ώμίλουν καί ήνάγκαζον τοτ'ις άμφιρρέποντας εκ
των ήμετέρων, νά υπογράφουν πρωτόκολλα, δΤ ών έπιστοποιεΐτο, δτι ό Έ λ 
λην. κόσμος δεν έπεθΰμει νά άποσπασθή ή Μεγαλόνησος από τήν Συνταγμ.
Τουρκίαν καί νά δοθή εις Ελλάδα, δτε δέ οί ήμέτεροι εζήτουν, δτι τό αυτό
νά γίνη καί διά τήν Ά νατ. Ρωμυλίαν, οί Νεότουρκοι ΰπέσχοντο, χωρίς ου
δέποτε φυσικά νά τηρήσουν τήν τοιαΰτην ύπόσχεσιν.
ΚΕΦ. 114.—ΚΙΝΗΜ Α Κ Α ΤΑ ΡΓΗ ΣΕΩ Σ ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΣ.
Καθ’ δν χρόνον ή Ό θω μ. Βουλή συνεδρίαζε, παραπαίουσα μέσφ αν-
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τεγκλήσεων και ύβρεων Μττιχατζήδων προς τά αντιπολιτευόμενα κόμματα,
άλλα έβυσσοδόμει ό εν Γιλδ'ιζ Σουλτάνος, βαρέως τρέρων τον εκβιασμόν, δν
ύπέστη παρά Νεοτοΰρκων προς κήρυξιν Συντάγματος, το όποιον εΐχε μειώ
σει τήν επιρροήν του, ώς Σουλτάνου κα'ι Χαλίφου, έμελέτησε δέ πραξικο
πηματικούς ανατροπήν αύτοΰ. Διά προπαγάνδας Ουλεμάδων, ους είσήγαγεν
εντός των στρατοδνων, κατώρθωσε νά κατηχήση τους στρατιώτας εις το ότι
το Σύνταγμα είναι προς όφελος των Γκιαβοΰρ, ότι θά έπιφέρη κατάργησιν
τοϋ ίεροΰ νόμου, ότι κινδυνεύει νά καταλυθή το Χαλιφάτον, ή θρησκεία
του Μωάμεθ και ότι καθήκον παντός είναι νά άντιδράση μέ όλην τήν δτ'>ναμίν του προς επαναφοράν τής παλαιάς ισχύος του. Ά φοϋ δέ έγένετο καθοδήγησις, έν άγνοια των αξιωματικών, έδόθη σύνθημα έπαναστάσεως. Τήν
31ην Μαρτίου 1909 ένοπλοι στρατιώται έξήλθον καθ’ ομάδας πυροβολοϋντες και κραυγάζοντες «σεριάτ, σεριάτ». "Οσοι αξιωματικοί έπεχείρησαν νά
τους επανας)έρουν εις τήν τάξιν, έπυροβολοϋντο και κατεκρεουργοϋντο. Τότε
έφονευθη καί ό μόνος "Ελλην αξιωματικός τοΰ Τουρκ. στρατού Ρωμΰλος
Σπαθάρης, υιός τοϋ καθηγητοϋ Άνδρέου Σπαθάρη. ΜΙ Βουλή διελϋθη καί
οί Βουλευταί έτράπησαν εις φυγήν, ενώ πρύς στιγμήν έπιστεΰθη ότι τό
κίνημα επέτυχε.
ΚΕΦ. 115.—ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Σ Τ ΡΑ Τ Ο Σ ΚΑΤΑ Τ Η Σ ΚΩΝ]ΙΙΟΛΕΩΣ.
Κ Α Θ Α ΙΡΕ ΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΧΑΜΙΤ.
Οι Νεότουρκοι, πολλοί τών οποίων εύρίσκοντο έν Θεσ]νίκη μετά τό
κίνημα, έκίνησαν σώμα τοΰ Μακεδον. στρατού μέ τον στρατηγόν Μαχ μου τ
Σεφκέτ καί τους κορυφαίους τοϋ κόμματος Ένώσεως καί Προόδου προς
έξουδετέρωσιν τοϋ Χαμίτ καί επαναφοράν κοινοβουλευτισμοϋ. "Οτε ο Μαχμοϋτ έπήλασεν από Μακεδονίας εις Θράκην ήκολουθεΐτο καί υπό Μακεδο
νομάχων ανταρτών, Έλληνομακεδόνων, Βουλγαρομακεδόνων, Σερβομακεδόνων καί ’Αλβανών, μεταξύ δέ τούτων είχε καί τον έξ ΜΙρακλείας οπλαρχη
γόν Παπαδράκον. Ή παρουσία του έπροξένησεν έντϋπωσιν εις τους Μου
σουλμάνους, οι οποίοι ηϋχοντο νά υπερίσχυση τό Χαμιτικόν καθεστώς.
Καθ’ οδόν' προσετίθεντο καί άλλοι έθελονταί, ότε δέ ό στρατός έστρατοπέδευσεν έξωθεν τοϋ 'Αγ. Στεφάνου καί Μακροχωρίου, ήνώθη καί ό στόλος υπό
τον Σεφκέτ πασών. Ό στρατός κατέλαβε τό Σισλή καί υψώματα Ταταοΰλων, ό δέ στόλος έβαλε κατά τοϋ έν Ταξίμ στρατώνος Τάς-κισλά, όπου ήμΰνετο ολίγος στρατός, πιστός εις τον Χαμίτ. Συγχρόνως όμως πεζικόν έπροχιυρει μέσον Σισλή καί Ταταοϋλων προς Τάς-κισλά καί ό στρατών παρεδόθη εις τους έπελθόντας, οϊτινες έβάδισαν προς τά ανάκτορα Γιλδίζ. cO δει
λός Χαμίτ ήχμαλωτίσθη καί άπεστάλη εΐ,ς Θεσ]νίκην, όπου ενεκλείσθη εις
οικίαν τοϋ Εβραίου Άλλατίνι παραμείνας μέχρι τοϋ 1912, τό δέ Γιλδίζ
ελεηλατήθη καί εξεκενώθη. Ό Σεφκέτ έκήρυξε δικτατορίαν, προέβη εις
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τυφεκισμούς και απαγχονισμούς, παρέμεινε δέ φρουρός των μεταρρυθμί
σεων, ενώ επί τού θρόνου άνεβίβασαν τον νεώτερον άδελςών τού Χαμιτ
Μεχμέτ Ρεσάτ (14 ’Απριλίου 1909), δστις ήτο επί έ'τη έγκλειστος εις τά
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ. Ό άτυχης ούτος, τοΰ όποιου ή σωματική καί
διανοητική κατάστασις ειχον ταραχθή υπό ναρκωτικών, ήτο αδαής. Ένώ δέ
εις Κων]πολιν διεδραματίζοντο τά ανωτέρω, εις τήν Μ. ’Ασίαν και Κιλι
κίαν οι Χαμιτικοί κατέσφαξαν τύν ’Αρμενικόν πληθυσμόν.
ΙνΕΦ. 1 1 6 —Β Α ΣΙΛ ΕΙΑ Μ ΕΧΜ ΕΤ Ρ Ε Σ Α Τ .—Κ Υ Β Ε Ρ Ν ΙΙΣ ΙΣ «ΙΤ ΊΊΧΑΤ BE ΊΈ ΡΑ Κ Ι».
Οί εκ Θεσ]νίκης Νεότουρκοι, διεπεραιώθησαν εις τήν Μικρασιατικήν
ακτήν και προσέβαλον τύν στρατώνα μεταξύ Χρυσουπόλεως καί Χαλκηδόνος
κατά στρατευμάτων πιστών εις τύν Χαμίτ, ά'τινα καί παρεδόθησαν. Ά νεβί
βασαν επί τοΰ θρόνου τον Ρεσάτ, ούχί διότι τοΰ άπέδιδον ικανότητα, αλλά
διά νά είναι υποχείριος εις τάς θελήσεις το)ν καί νά κυβερνούν κατά τό δοκοϋν. Έσχημάτισαν ‘Υπουργείου μέ Βεζύρην τύν Χακκή-πασάν καί με τον
Ταλαάτ Ύ π. ’Εσωτερικών, αμαθή μέν, αλλά δραστήριου καί φανατικόν οπα
δόν τοΰ κόμματος, διά νά φαίνεται δέ, δτι αντιπροσωπεύονται καί οί Χρι
στιανοί, προσέλαβον καί άνά ένα "Ελληνα καί Αρμένιον. Ούτως ή Βουλή
ήρχισε νά λειτουργή μέ επεισόδια μεταξύ τών κομμάτων Ίττιχάτ καί Ίφ τιλάφ. Οί λαοί απέκτησαν σχετικήν ελευθερίαν, άλλ’ ολίγοι ειχον σαφή επίγνωσιν τών τεκταινομένων. Διά τούτο ήρχισε νά επικρατή αμφιβολία κατά
πόσον, μέ τοιαύτας πράξεις, θά δυνηθή νά έδραιωθή τό καθεστώς. Ό Έλλην. κόσμος παρηκολούθει μέ ενδιαφέρον τάς εν τω Κοινοβούλια) συζητή
σεις, ουδέποτε ΰμως ύπωπτεύετο τά δεινά πού τον άνέμενον, μέ τήν πάρο
δον 4 ετών συνταγμ. βίου. Αί αποφάσεις έλαμβάνοντο κατά πλειοψηφίαν,
επειδή δέ οι Έ νωτικοί άπετέλουν όγκον, αύται ήσαν σύμφωνοι μέ τήν θέλησίν των. Καί ένώ οί βουληφόροι διεπληκτίζοντο, τό κόμμα δέν παρημέ
λει στρατιωτικήν άνασύνταξιν. ’Αφού εψηφίσθη ό νόμος στρατολογίας μή
Μουσουλμάνων καί ήρχισε καταγραφή στρατευσίμων, μάτην οί ‘Έλληνες
Βουλευταί έζήτησαν νά συγκροτηθώσι χωριστά μή Μουσουλμ. τάγματα,
ένεκα θρησκευτικής διαφοράς. Οί Ένωτικοί ένώ έκολάκευον τάς Δ. Δυνά
μεις καί ύπεκρίνοντο φιλίαν πρύς Α γγλίαν καί Γαλλίαν, διά νά έπιτύχουν
δάνεια, προς άναδιοργάνωσιν τοΰ στρατού έκάλεσαν Γερμανόν στρατηγόν,
τον Φόν δέρ Γκόλτς. Ούτος περιήλθε μέ επιτελείς τήν Μ. ’Ασίαν καί τήν
γραμμήν τώ»ν Γερμαν. σιδηροδρόμων, από Χαλκηδόνος μέχρι Ταύρου, όπου
είχε φθάσει ή γραμμή Βαγδάτης, έξήτασε καί έπέστρεψεν εις Κων]πολιν. Ε ν ώ 
πιον δέ τών επισήμων Τούρκων, έξεσφενδόνισε τό ΠάρΦιον βέλος κατά
τού Ελληνισμού είπών τά εξής: «Εις τήν Μ. ’Ασίαν μόνον ή πολιτική διοίκησις ανήκει εις Τούρκους, ένώ σχολεία, έμπόριον, βιομηχανία, φιλάν-
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θρωπικά καί πιστωτικά ιδρύματα κλπ. ανήκουν εις άλλους και ιδία εις
"Ελληνας. Οί Νεότουρκοι κατά βάθος δεν ήθελον νά δώσουν δπλα εις μη
Μουσουλμάνους, μεταξύ των οποίων ύπερεΐχον οί "Ελληνες, άλλ’ έπεθύμουν νά φαίνωνται δτι 'θεωρούν πάντας ίσους. Ά φ ’ ετέρου ή αποστροφή
τοΰ Έλλην. πληθυσμού προς τήν στρατ. θητείαν υπήρξε τοσαΰτη, ώστε,
κατά πληροφορίας, εις τούς καζάδες Μυριοφύτου καί Περιστάσεως μέ 22
χωρία, εις α κατώκουν 50 χιλ. κάτοικοι, από 1000 κληρωτούς εΰρέθησαν
μόλις 12, ενώ οί άλλοι άπεδήμησαν εις Ελλάδα, Ρουμανίαν, Ρωσσίαν,
Αίγυπτον καί ’Αμερικήν. ’Αλλά καί αυτοί πού έστρατολογήθησαν, άπέβησαν άχρηστοι, διότι ειχον αναπηρίαν καί έλιποτάκτουν, συλλαμβανόμενοι δέ
έφυλακίζοντο καί διετίθεντο εις αόπλους ύπηρεσίας. Τούτο άπέβη επιχεί
ρημα διά τούς Νεοτούρκους, οίτινες μάς έκατηγόρουν δτι δεν ύπεστηρίζαμεν το κράτος. Τό ίδιον συνέβαινε καί εις λοιπήν Θράκην, εκείνοι δέ πού
προσήρχοντο, προσεπάθουν νά τάσσωνται εις τά μετόπισθεν. Ό Γκόλτς
προσέφερεν επί έξάμηνον υπηρεσίας καί άπήλθε το 1910, οί δύο δέ σπουδαιό
τεροι στρατηγοί Σεφκέτ καί Ναζίμ άνέλαβον γυμνάσια, προβάντες εις προπαρασκευήν μονάδων. Συνεκέντρωσαν εις διάφορα μέρη εφεδρικά στρατεύ
ματα προς προγύμνασιν καί έφεραν τό φθινόπωρον 1910 εις Ραιδεστόν 10
χιλ. Τουρκολαζούς πεζούς, οΰς έγύμναζον επί τού λοφοπεδίου "Αγ. Ζώνης,
δπου εύρίσκετο παρεκκλήσιον μέ άγιασμα. Ά λλ’ εις τό στράτευμα ένέσκηψε χολέρα, ήτις μετεπήδησεν εις Ραιδεστόν, δπου αρκετοί προσεβλήθησαν,
μετεδόθη δέ καί εις τά πέριξ. ΔΓ ιατρικής δμως επεμβάσεως, απολυμαντι
κών καί στρώματος χιόνος, έξηλείφθη ή επιδημία. "Οτε άπεφασίσθησαν γυ
μνάσια τήν άνοιξιν 1911, στρατός συνεκεντρώθη μεταξύ Μετρών καί Βουλγ.
συνόρων καί ό μέν Σεφκέτ άνέλαβε διοίκησιν τής νοτίας στρατιάς, ήτις
θά ύπερήσπιζε τήν Κων]πολιν, έπιτιθεμένη από Μετρών προς Αουλέ Μπουργάζ, ό δέ Ναζίμ διοίκησιν τής κατερχομένης προς Μέτρας διά Κων]πολιν. Αϊ δύο στρατιαί συνηντήθησαν εϊ,ς την πεδιάδα Αουλέ - Μπουργάζ,
δπου συνεκροτήθη ψευδομάχη υποτιθεμένων αντιπάλων. Ε κ ε ί ή ορμή τής
στρατιάς τού Ναζίμ καί ή στρατηγική του άνέτρεψαν τά σχέδια τού Σεφ
κέτ, δστις ύπεχρεώθη νά ύποχωρήση. Ε πειδή ό Σεφκέτ, δστις έθεωρεΐτο
στρατιωτική αυθεντία καί ήρως, ειδεν εαυτόν μειωμένον έναντι τού συστρατηγού του, μετέθεσε τον Ναζίμ εις Βασσόραν Μεσοποταμίας διά νά όργανώση τήν εκεί στρατιάν.
ΚΕΦ. 1 1 7 — Α Π Ο Π Ε ΙΡΑ ΚΑ ΤΑΡΓΗ ΣΕΩ Ν ΕΘΝ. ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ.
’Αφού ό Σεφκέτ άπηλλάγη τού Ναζίμ παρέμεινεν έν Κων]πόλει, έκάλεσε δέ τον Πατριάρχην ’Ιωακείμ τύν Γ ' κατά ’Ιούνιον 1911 καί τώ άνεκοίνωσεν, δτι εις τό εξής θά παύση τό Οίκουμ. Πατριαρχεΐον νά άποτελή
κράτος έν κράτει καί δτι τά προνόμια τού "Ελληνοχριστιανικού πληθυσμού,
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ώς και τά σχολικά τοιαϋτα των κοινοτήτων κλπ., άτινα άντίκεινται είς
το δόγμα τής ίσότητος, θά καταργηθοϋν, νά περιοριστή δέ εις θρησκευ
τικά καθήκοντα καθώς και οι υπό την δικαιοδοσίαν του "Αρχιερείς. Μάτην
ό Πατριάρχης προσεπάθησε νά τον πείση, ότι ταΰτα είναι δικαιώματα,
ά'τινα Μωάμεθ ό Πορθητής παρεχώρησε προς ευημερίαν τοϋ Ό θω μ. κρά
τους. Ό ’Άραψ στρατηγός, εν τή κορωνίδι του μεγαλείου του, δεν ήνείχετο
δικαιολογίας. Ό Πατριάρχης, βλέπων, ότι ματαιοπονεί, εσηκώθη νά άναχωρήση, άλλ’ ό Σετρκέτ όργισθεις έξεστόμισεν απειλήν κατ’ αύτοϋ : «Παπά,
παπά τό κεφάλι σου τό σπάζω». 'Ο απτόητος "Ιωακείμ άταράχως άπήντησεν :
«"Ο,τι θέλεις κάμε το». Καί χωρίς νά χαιρετήση, άνεχώρησεν. ’Εννοείται
ότι ή πρόσκλησις έγένετο κατόπιν άποφάσεως τοϋ κόμματος με σκοπόν νά
τον βολιδοσκοπήσουν, επειδή όμως εύρέθησαν προ τοϋ άκάμπτου ’Ιωακείμ,
έθεσαν εις εφαρμογήν άλλα μέτρα. HI απειλή τοϋ Τοΰρκου κατά τοϋ σεπτοϋ
Πατριάρχου, ένέβαλεν είς θλιβεράς σκέψεις τον Ελληνισμόν, όστις κατά
τήν κρίσιμον περίστασιν ώρθώθη άπειλητικώς κατά των Νεοτοϋρκων καί
εματαίωσε μέν τά σχέδιά των, άλλ’ ίσως ή στάσις του νά εδραίωσε τήν
ιδέαν εξώσεώς του. Ό πολύπειρος καί προορατικός Πατριάρχης, όστις κατά
τήν άνακήρυξιν Συντάγματος συνίστα είς τον λαόν οϋχί ενθουσιασμόν καί
επέσυρε τήν αποδοκιμασίαν εκείνων που ένεγράφησαν είς τό Νεοτουρκικόν
κόμμα, τώρα μέ τήν συμπεριφοράν τοϋ Σεφκέτ, έδικαιώθη πλήρως. Πάντες ήννόησαν τήν παγίδα, ήν ήτοιμάζοντο νά στήσουν καί τό βάραθρον, είς
ό ήθελον νά μάς εξωθήσουν. Διά τοϋτο ό Πατριάρχης μετά τής I. Συνόδου
προς ΰποστήριξιν τής Εκκλησίας, άπηυθύνθησαν προς τον Ελληνισμόν καί
τούς πλησίον τής Κων]πόλεως οίκοϋντας, διά νά βοηθήσουν, ώστε νά άποτραπή κίνδυνος καταργήσεως των προνομίων. Τό Οίκουμ. ΙΙατριαρχείον
διά γράμματος άπετάθη προς τον εν Ραιδεστώ Μητροπολίτην Ήρακλείας
Γρηγ. Καλλίδην, ίνα ένεργήση καί άποσταλοϋν διαμαρτυρίαι προς τήν κυβέρνησιν κατά τής αυθαιρέτου καταργήσεως των προνομίων. Ό Μητροπο
λίτης HI ρακλείας εν συνεργασία μετά τοϋ "Ελληνος Προξένου Κουτσαλέξη
προέβησαν είς ένεργείας δι’ απεσταλμένων, ίνα εκ τής περιοχής τής Μητροπόλεως άποσταλοϋν αντιπρόσωποι εις Ραιδεστόν διά νά προβοϋν είς συνο
λικήν ένυπόγραφον διαμαρτυρίαν, τιθέμενοι παρά τό πλευρόν τοϋ Πατριαρ
χείου. Πράγματι είς όρισθεΐσαν ημερομηνίαν συνεκεντρώ θησαν είς τον Ναόν
τοϋ Ά γ . Ι ’εωργίου 92 έξουσιοδοτηθέντες αντιπρόσωποι, οϊτινες μετά τήν
Θείαν λειτουργίαν διά τοϋ περιβόλου τοϋ Ναοϋ είσήλθον είς τήν Μητρόπολιν καί εις τήν μεγάλην αίθουσαν αυτής, συνυπέγραψαν κατάλληλον δια
μαρτυρίαν. Τά σχετικά δέ ταΰτα μερίμνη τοϋ Μητροπολίτου άπεστάλησαν
τηλεγραφικώς προς τον Βαλήν Άδρ]πόλεως, Ύ π. Θρησκευμάτων καί ’Εσω
τερικών καί προς τήν Ύ ψ. Πύλην. Ταΰτα, παρά τήν άσκουμένην τρομοκρα
τίαν, αντίγραφα δέ των τηλεγραφημάτων άπεστάλησαν προς τό Πατριαρχείου.
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ΚΕΦ. 118.—IT ΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1911— 12.
Καθ’ ον χρόνον οι Νεότουρκοι προσεπάθουν νά εδραιώσουν υπερο
χήν και νά συμβιβάσουν τά αυταρχικά σχέδια προς τάς υπό τοΰ συντάγμα
τος ελευθερίας των εθνοτήτων, ών τά Κομιτάτα διετέλουν εν απραξία, έξέσπασεν ό Ίταλοτουρκικύς πόλεμος. Ή Ιταλία, ως σύμμαχος Γερμανίας κα'ι
Αύστροουγγρικής Μοναρχίας, άφοϋ έξησφάλισεν ουδετερότητα ’Αγγλίας καί
Γαλλίας, αΐτινες ένδιεφέροντο διά την ’Αφρικήν, άπεφάσισε νά καταλάβη
την Τριπολίτιδα καί Κυρηναϊκήν, αΐτινες άπέμειναν εις τήν Τουρκίαν από
τάς ’Αφρικανικός κτήσεις της. Άρχομένου του φθινοπώρου 1911, έπέδωκε
τελεσίγραφον, ζητούσα παράδοσιν τοΰ Ά φρικ. τμήματος, άλλ’ επειδή τοΰτο
δεν εγένετο δεκτόν εκήρυξε πόλεμον, οπότε ό στόλος της κατέλαβε παρα
λιακά σημεία με σκοπόν νά προελάσουν εις τό εσωτερικόν. Οί πληθυσμοί καί
δή ή φυλή Σενουσή, άντέταξαν πείσμονα άντίστασιν. Ό Έμβέρ, έγκαταλεί■ψας τήν εν Βερολίνο) θέσιν τοΰ στρατ. ακολούθου, άπεβιβάσθη εις Τριπολίτιδα, όπου μέ τήν βοήθειαν Τούρκων αξιωματικών, ώργάνωσε τάς φυλάς,
ώστε οί ’Ιταλοί δεν ήδΰναντο νά προχωρήσουν εις τό έσοοτερικόν καί ό πό
λεμος έξηκολοΰθει, των ’Ιταλών περιοριζομένων εις τά παράλια. Διά νά εκ
βιάσουν δε τήν Τουρκίαν όπως παραχωρήση τήν χώραν, προέβησαν εις κανο
νιοβολισμόν τών εξωτερικών φρουρίων τοΰ Ελλησπόντου. ’Έπειτα άπεβίβασαν στρατεύματα εις Ρόδον καί κατέλαβον τά Δωδεκάνησα. ’Επειδή δμως
ή κατάληψις έθιγε συμφέροντα Άγγλογάλλων, ΰπεσχέθησαν, δτι θά άποσυρθώσιν, ά'μα ως επιτύχουν. Οί Δωδεκανήσιοι εδέχθησαν τούς ’Ιταλούς ως
σωτήρας από τοΰ Τουρκ. ζυγοΰ καί δεν εφαντάζοντο, δτι θά άπέβαινον τρίς
χειρότεροι και θά ήπείλουν τήν εθνικήν των οντότητα. Έ ν τή Ό ίίω μ. Βου
λή, διαρκοΰντος τοΰ πολέμου, άνετράπη τό Ύ π. Χακκή πασά ΰπό τήν πίεσιν τοΰ συνδέσμου Έθνοσωτήρων καί άνασυνεστήθη από γηραιούς πολιτευομένους καί στρατιωτικούς, δπερ οί Νεότουρκοι άπεκάλεσαν είρωνικώς «Ύπουργεϊον ογδοηκονταετών» μέ ΙΙρωθ]γόν τον Ά χμέτ Μουχτάρ πασάν, αλλά
καί τό Ύπουργεΐον τοΰτο, ένεκα διενέξεων, δεν διήρκεσεν επί πολύ. Κατά
τό θέρος 1912 έπεσεν ό Ά χμέτ Μουχτάρ καί έδόθη ή Πρωθυπουργία εις
τον Κύπριον Κιαμήλ πασάν, ά'νδρα συνετόν, δστις άνεδείχθη Μέγας Βεζύρης. ’Απεκαλείτο δέ «’Ίγκλιζ Κιαμήλ πασά» λόγφ άφοσιώσεως προς τούς
Ά γγλους. Ούτος άπεφήνατο, δτι από Βουλήν 500 Βουλευτών προτιμά
Συμβούλιον Κράτους από 50 πεπειραμένους συμβούλους έκ κλάδων τής Κυβερνήσεως. ’Επειδή δμως ή κατάστασις έφέρετο προς νέον Βαλκ. πόλεμον,
ό Κιαμήλ συνήψε συνθήκην μέ τήν ’Ιταλίαν, άφήσας τούς κατοίκους τής
Άφρικαν. χώρας ελευθέρους, νά κανονίσουν τάς σχέσεις των πρύς τον νέον
καταχτητήν. Ούτως ή Τριπολΐτις καί Κυρηναϊκή έμειναν εις τήν διάθεσιν
τής ’Ιταλίας, αλλά τά Δο)δεκάνησα δεν άπεδόθησαν υπό τών ’Ιταλών εις
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Τουρκίαν. Tfj 12η ’Οκτωβρίου 1912 ύπεγράφη ή Συνθήκη και ό μέν Έ μβέρ έπέστρεψεν εις Κων]πολιν θαυμαζόμενος, ή δέ ’Ιταλία έστειλε Πρέσβυν εις Κοον]πολιν, δστις επανέλαβε τάς διακοπείσας διπλωματικός σχέσεις.
Παράδοξοι ήσαν οί Φετφάδες των Σεΐχουλισλάμ προς άπόσπασιν τμημάτων
τής Αυτοκρατορίας. Οί Σουλτάνοι κατά τον ιερόν νόμον ουδέποτε ώμολόγουν δτι χάνουν μέρη, άλλα διά τοΰ Φετφά μετέτρεπον την απώλειαν εις
γενναιοφροσύνην. Ούτως εις την περίπτωσιν τής εγκαταλείψεως τής Τριπολίτιδος, ό έκδοθείς Φετφάς ελεγεν: « Ό Σουλτάνος κα'ι Χαλίφης τοΰ Μου
σουλμανισμού, πιστός τηρητής τοΰ 'Ιερού Νόμου τοΰ Προφήτου Μωχάμετ,
έν τή γενναιότητι Αυτού αφήνει τούς Μουσουλμάνους Τριπολίτιδος καί Κυ
ρηναϊκής ελευθέρους νά κανονίσωσι την ζωήν των». Ό μοίως δτε κατά τό
1880 ύπεχρεώθη υπό τής Βερολινείου Συνθήκης, νά παραχωρήση εις την
Ελλάδα τά c/,x τής Θεσσαλίας καί τό Χ/4 τής ’Ηπείρου, ό Φετφάς ελεγεν:
«"Ενας πτωχός βασιλεύς, γείτων, ζητεί από τον Σουλτάνον μερικάς γαίας
διά νά ζήση. Καί ό Σουλτάνος εν τή γενναιοδωρία του άπεφάσισε νά πα
ραχωρήση ταύτας». Ή γενναιοδωρία καί εύσπλαγχνία ήσαν άρεταί, τάς
οποίας συνίστα τό Κοράνιον.
ΚΕΦ. 1 1 9 —Κ Α Τ Α Σ Τ ΡΕ Π Τ ΙΚ Ο Σ ΣΕ ΙΣ Μ Ο Σ ΕΝ ΘΡΑΚΓΙ.
Ή 26η ’Ιουλίου 1912, ύπήρξεν ημέρα θερμή καί πνιγηρά. Τό χιορίον
Κούμβαον ήτοιμάζετο νά έορτάση τον "Αγ. Παντελεήμονα. Άνεμένετο νά
ελθη ό "Αγ. Ήρακλείας από τό Σιμιτλή, δπερ έπανηγύριζε την 1 6 ’Ιουλίου,
'Αγ. Παρασκευής. Κατά τάς 2 μ.μ. 26ης προς 27ην, ό κόσμος εξύπνησεν
υπό μεγάλης καί ύποκώφου βοής, αλλά πριν συνέλθη, φοβερός τρανταγμύς
έκαμε τά σπίτια νά χορεύουν μετά τρομακτικού κρότου. Ένόμιζέ τις δτι ή
γή θά σχισθή καί θά βυθισθώσι τά πάντα εις τό χάος. Εύρισκόμην εις τό
Κούμβαον παραθερίζων, διά τούτο αρχίζω την άφήγησιν από εκεί. Μόλις
μετά 20 περίπου δευτερόλεπτα παρήλθεν ό τρομερός σάλος καί σπαρακτικαί φωναί έδόνουν τον αέρα έν μέσω σκότους, κονιορτού, από κρημνισθείσας στέγας καί τοιχίο μα τα. 'ΙΙρπάσαμεν τά παιδιά μας καί κατέβημεν την
σκάλα τής κατοικίας μας, εις τό ισόγειον. Εις τά πλεΐστα σπίτια των Γα
νοχώρων, τά ισόγεια έχρησίμευον ώς άποθήκαι οίνου, ενώ οί κάτοικοι κατώκουν εις τό άνω πάτωμα. Έστηρίζοντο δέ τά πατώματα επί στύλων, έφ’
ών άλλοι ύπεβάσταζον τάς στέγας. Τό τοίχωμα άπετελεΐτο από ξύλινον
πλέγμα, χριόμενον διά λάσπης, μέ άχυρον καί ά'σβεστον. Καί μόλις κατά
τούς τελευταίους χρόνους 1880, ήρχισαν νά κτίζουν μέ πλίνθους. Ή Ά νατ.
Θράκη εις δλα τά χρειώδη ήτο πλουσιωτάτη. Ειχεν δμως έ'λλειψιν από πέ
τρας, έν άντιθέσει προς τάς άλλας Έλλην. χιορας, διότι αί λοφοσειραί καί
βουνοσειραί της ήσαν χωματώδεις. Ευτυχώς αί κρημνισθεϊσαι οΐκίαι ήσαν
ολίγαι, μερικοί δέ πού ειχον καταπλακωΟή, έξήχθησαν χωρίς νά σημειωθή
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ούδείς θάνατος. ’Αφού συνήλθομεν από την κατάπληξιν, παρετηρήσαμεν,
δτι από τό μέρος των Γανοχοόρων ή ατμόσφαιρα ήτο ολόφωτη. Δεν ύπήρχεν αμφιβολία δτι χωρίον τι ή καί, πολλά όμοϋ έκαίοντο, άλλα δεν έφαντάσθημεν τήν έκτασιν τοϋ κακοϋ, ώς διεπιστώθη μεταγενεστέρους. "Οτε έξημέρωσεν, αΐ βρΰσεις τοϋ χωρίου, πού έ'τρεχον ελάχιστα ένεκα ξηρασίας, έρρεον άφθονον ύδωρ. Τό ίδιον διεπιστώθη και εξοο τοϋ χωρίου. Οΐ χεί
μαρροι έγέμισαν από πηγάς καί ρωγμάς, πού ηνοιξαν επί τοϋ ’Όρους. Εις
τήν Ά γ . Γαλακτερήν υπήρχε πηγή μεταλλικοϋ ϋδατος, τό όποιον έ'πινον αΐ
θηλάζουσαι μητέρες, ή πηγή δέ αυτή έσχημάτισε πίδακα 3 μέτρων ύψους.
’Επειδή αΐ δονήσεις έπανελαμβάνοντο δεν έτολμήσαμεν να παραμείνωμεν,
άλλα μετέβημεν εις μοναστήριον τοϋ Ά γ . ΓΙαντελεήμονος, δπερ έκειτο επί
λοφοπεδίου μέσφ πλατάνων. Έ κ εΐ έμείναμεν 15 ημερονύκτια εις τό ύπαι
θρον. Τάς ημέρας, υπό τά φυλλώματα πλατάνων καί τό εσπέρας περιφερό
μενος εσημείωνα διάορορα γεοολογικά φαινόμενα. Οΐ κραδασμοί έπανελαμβά*
νοντο κατά διαστήματα, ήκολούθει δέ βοή καί ήρχιζεν ή δόνησις, στιγμιαία
ή διάρκειας. Έβλέπομεν τον όγκον τοϋ Τ. ’Όρους νά χορεΰη. Νά ήτο άρά
γε προειδοποίησι,ς, δτι δεν έχει σκοπόν νά κατοικήται υπό 'Ελλήνων καί
μάς προέτρεπεν νά φύγωμεν ; "Η μάς είχε βαρεθή μέ τάς πολλάς κακίας
καί τά έλαττώματά μας ; Έ π ί 30 αιώνας ή περιοχή αύτη κατωκεΐτο άποκλειστικώς από Έλληνοθράκας καί τώρα μάς δίδει τελεσίγραφον μέ προθε
σμίαν ; 'Ως άπεδείχθη, ή προθεσμία ύπήρξεν ελάχιστη. Διότι μετά πάροδον
2 ετών εύρέθησαν εις τήν ανάγκην οΐ προαιώνιοι κάτοικοι νά τό έγκαταλείψουν. Έ ν τφ μεταξύ άπό μάρτυρας έκ Γανοχώρων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως καί άπό εφημερίδας έμάθαμεν τά συμβάντα, καθ’ α 2.000 άτομα άπωλέσθησαν. Αΐ τρομακτικαί αΰται κινήσεις μοϋ έκίνησαντήν περιέργειαν. Έθεώρησα καθήκον μου νά περιοδεύσω καί νά άκουσω τά λαβόντα χώραν εις τά
μέρη, άτινα ήσαν κοιτίς Ελληνισμού. Εις τάς 10 Λύγούστου μετέφερα τήν οι
κογένειαν εις Ραιδεστόν, ήτις ειχεν ελαχίστας ζημίας, πολλαί δμως οΐκογένειαι
κατεσκήνουν εις ύπαιθρον. Ά π ό έκεΐ. μετέβην εις Γάνον, περιιόδευσα δέ τά
παράλια μέχρι Περιστάσεως. Αΐ εντυπώσεις είναι αΐ εξής: Γάνος. Ή κο3μόπολις ήτο έκτισμένη έπί λόφου, έπί εδάφους κατιοφεροϋς, άμφιθεατρικώς από τής παραλίας. Έ π ί τοϋ λόφου εΰρίσκετο καί ό Ναός τοϋ Πολιούχου
Α γίου έπί άρχαίας άκροπόλεως τής Έλλην. άποικίας. Αΐ οδοί ήρχιζον από
τά παράλια. Ούτως δλαι αΐ οΐκίαι έφαίνοντυ, διότι έκάστη ήτο ύψηλοτέρα
τής άλλης, μέ τον κλονισμόν δέ τοϋ σεισμού κατέπεσαν. Έξήχθησαν έκ τών
ερειπίων 300 καί πλέον άνθρωποι, άποθανόντες έκ μωλοόπων καί ασφυξίας.
Πυρκαϊά δέν προεκλήΟη, διότι τά σπίτια έπεσαν μέ τήν πρώτην δόνησιν,
ενώ εις τάς αλλας κωμοπόλεις, συνέβησαν πολλαί πυρκαϊαί. Χώρα. "Εδρα
Μητροπ. Γάνου καί Χοόρας, κατά τό ήμισυ έκάη, κατά δέ τό άλλο έκρημνίσθη. Οΐ κάτοικοι ειχον μεγάλας απώλειας καί εύρίσκοντο υπό σκηνάς. ΓΙολ-
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λο'ι τραυματίαι έστάλησαν εις νοσοκομεία της Κων]πόλεως. Τούς κάδους
και. τά κενά βαρέλια τα μετέφερον εις τήν ακροθαλασσιάν νά έτοιμαστθούν
διά τήν νέαν εσοδείαν. Μνριόφυτον. "Εδρα Καϊμακάμ κα'ι Μητροπολίτου.
Πόλις εμπορική ακμαιότατη, μέ ολίγους Τούρκους κτηματίας κα'ι δημ. υπαλ
λήλους. Τά σπίτια κα'ι μαγαζιά πυκνά, μέ δρόμους στενούς χωρίς ανοικτόν
χώρον, πλήν τής παραλίας, όπου ήσαν συγκεντροομένα καψφενεια καί ή
σκάλα, προσήγγιζον δέ πλοία διά φόρτωμα καί ξεφόρτωμα. Εις τάς συνοι
κίας εύρίσκοντο άποθήκαι οίνων. Τά 3/.i των οικοδομών εκάησαν μέ πολλά
•θύματα, διότι κατά τήν δόνησιν προεκλήθησαν πυρκαϊαί καί δεν ήδύναντο
νά έξέλΌουν εί,ς ανοικτόν χώρον, έορόσον ή όλη εκτασις μετεβλήθη εις κάμι
νον. Ήρακλείτσα. Τό χωρίον τούτο ειχεν άρκετάς οικίας κρημνισθείσας,
ολίγα όμως θύματα. Τά εργοστάσια μεταξοσπόρων έσώθησαν. Περίοτααις.
"Εδρα Καϊμακάμ, ύπέστη όμοίαν καταστροφήν μέ τό Μυριόφυτον. Κατά
μέγα μέρος έκάη καί τό έπίλοιπον έκρημνίσθη. ’Ολίγα κτίρια, έκτισμένα μέ
τούβλα έσώθησαν μέ ζημίας, πολλοί δέ εξερχόμενοι τών καιομένων οικιών
έπαγιδεύθησαν καί διά νά μή γίνουν ολοκαυτώματα, οΐ προστρέξαντες νά
τούς σώσουν, ήναγκάζοντο νά κόβουν μέ πελέκεις μέλη των. "Αλλοι άπέθανον έξ αιτίας ακρωτηριάσεων καί τινες έμειναν ανάπηροι. Εις τά προαναφερθέντα μέρη μεγάλαι ποσότητες οίνων, οινοπνευματωδών, μεταξοσπόρων,
οικιακών επίπλων καί σκευών άπωλέσθησαν. Ε πίσ η ς τά χωρία Αύδήμιον,
Κερασιά, Μηλιό), Πλάτανος, Στέρνα, Λούπιδα καί Καλαμήτσι ύπέστησαν
ζημίας εις κτίρια.
Τό έπίκεντρον τοϋ σεισμού.

Οΐ σεισμολόγοι, οΐτινες έπεσκέφθησαν τά προσβληθέντα μέρη, άπεφάνθησαν, ότι ή εστία τού σεισμού εύρίσκετο εις τό Μιαελί, μεταξύ Μηλιού,
Χώρας καί Πλατάνου. ΗΙτο τό μόνον χωρίδιον πού κατφκεΐτο από Μου
σουλμάνους καί ειχεν άνασκαφή έκ θεμελίων. Τά οικήματα άνετινάχθησαν
καί οΐ πλειστοι κατεπλακονθησαν. Έ κειθεν έξέδραμον διά Καλλίπολιν. Ά λ λ ’
ότε μετέβαινον πρύς Έξαμίλιον, συνήντησα σχισμήν τού εδάφους, ήτις κατήρχετο από τό βουνόν προς Προποντίδα. Μετέβαλα πορείαν καί παρετήρησα, ότι τά δένδρα, επί τής ρωγμής, ήσαν κατάξηρα. "Οπως μοί ειπον ποι
μένες τινές, τήν νύκτα τού σεισμού από πολλά σημεία τής ρωγμής έξήλθον
φλόγες. ’Ακολουθών τήν γραμμήν διήλθον τής λιμνίσκης, εξ ής έλαβεν ονο
μασίαν τό χωρίον Γιουλτζούκ:— μικρά λίμνη, έξ 100 οικογενειών. Έπροχώρησα εις τήν πεδιάδα τού Μέλανος ποταμού. "Η ρωγμή έξηκολούθει, διέκοπτε κατά πλάτος τον δημόσιον δρόμον καί άπέληγεν εις τον Μέλανα Κόλ
πον. ’Αφού έφθασα εις τό τέρμα έστράη>ην όπίσω, οπότε έσκέφθην τό εξής:
«’Εάν εις τό μέλλον, κατόπιν άλλου σεισμού, ή σχισμή φθάση εις βάθος
υπό τήν επιφάνειαν τών θαλασσών, τότε θά εΐσορμήσουν τά νερά από τής
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μιας προς την άλλην -θάλασσαν, θά εξαφανίσουν το έδαφος και «θά σχήματισθή αΰλαξ, ένας δεύτερος Ελλήσποντος. Τότε ή Θρακ. Χερσόνησος θά
άποβή νήσος, αλλά μέ μεγαλυτέραν έχτασιν, διότι θά περιλάβη και τον χώ
ρον μεταξύ Έξαμιλίου και Λιμνίσκης και εκ Λιμνίσκης μέχρι ΙΙροποντίδος». Έ κεΐθεν μετέβην εις Έξαμίλιον, Πλαγιάριον και Καλλίπολιν. Τά δυο
χωρία ειχον φθοράς οικιών χωρ'ις θύματα. Ή Καλλίπολις ύπέστη ούχί ολο
κληρωτικός ζημίας εις κτίρια, διότι εύρίσκετο 50 χλμ. μακράν. Έ κ Καλλιπόλεως κατηυθύνθην εις Κεσσάνην και Ούζούν-Κιοπρού, τά μέρη δέ ταϋτα
λόγφ τής άποστάσειος ούδέν έ'παθον. Τήν 31ην Αύγουστου, από ΟύζούνΚιοπρού επήρα το τραίνο διά Μουρατλή. Άλλ* ενώ ό συρμός έπλησίαζε τύ
Λουλέ-Μπουργάζ, ήσθάνθην σταμάτημα απότομον. Μοί έφάνη, ότι ή μη
χανή προσέκρουσεν εις βράχον. Μετά τινα όμως λεπτά το τραίνο εσταμάτησεν εις τον σταθμόν Λουλέ-Μπουργάζ, όπου εύρίσκετο πλήθος ανθρώ
πων. Μοϋ εΐπον ότι έγινε σεισμός καί εκεί. Ή δόνησις αύτη ήτο σφοδροτέρα τών άλλο)ν. Α φού επέστρεψα εις Ραιδεστόν, έξέδραμον εις άλλα χω
ρία. Τό Πάνιδον δεν είχε ζημίας, διότι το πλεΐστον τού υπεδάφους ήτο
πετρώδες. Πλειοτέρας ζημίας είχε τό Ν α ΐηκιοϊ, τό όποιον εύρίσκετο επί
χωματώδους εδάφους. Σχολάριον. Τό μέγα τούτο ποιμενικύν χα)ρίον 1200
οικιών, όπερ έ'κειτο επί λόφου καί έχωρίζετο μέ χαράδραν, εντός τής οποίας
έρρεε ποταμός προς τήν Προποντίδα, ποτίζων τύ Ναίπκιοϊ καί Κούμβαον,ειχεν
ύποστή καταστροφάς, αί δέ μεγάλαι οίκίαι ειχον έρειπωθή. Έ κεΐθεν μετέ
βην εις Σιμιτλή καί Ίντζέκιοϊ, γενέτειράν μου. Τά ακμαία ταύτα χωρία ειχον αρκετά οικήματα κρημνισθέντα, διότι τά τοιχώματα ήσαν πέτρινα, αλλά
μέ λάσπην άνευ ασβέστου. Εις Ίντζέκιοϊ εφονεύθη μία γυναίκα. eH Καστάμπολις, Σεντονκιον, Παλαμούτιον καί Καλόδενδρον ειχον ζημίας
μόνον εις κτίρια. Κατά τούς σεισμολόγους ό σεισμός έχαρακτηρίσθη ώς
«Τεκτονικός», προήλθε δέ εκ πτώσεως τού Ί . "Ορους εις χαμηλότερου επί
πεδον. 'Η ύψηλοτέρα τών κορυφών του ύ Πύργος (1000 μ.) κατήλθε κατά
3 μέτρα (') από τής επιφάνειας τής θαλάσσης. Κατά τον ώς άνο) σεισμόν
έξεδηλοόθη ή αλληλεγγύη τού ύποδούλου Ελληνισμού. Εις τήν Κων]πολιν,
ύπό τού Πατριαρχείου, συνεστήθησαν έπιτροπαί εις Έλλην· κοινότητας, μέ
τήν άδειαν τής Κυβερνήσεως, προς διενέργειαν εράνων. Οί τραυματίαι μετεφέροντο εις Κων]πολιν, όπου ένοσηλεύοντο δωρεάν εις Νοσοκομεία. Συνελέγησαν χρήματα, ενδύματα, κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα, ξυλεία διά τήν
προσωρινήν στέγασιν κλπ., άτινα έστέλλοντο εις τόπους τής καταστροφής.
Παρά ταύτα, ύπήρξαν καί τινες ασυνείδητοι, οΐτινες εΐσελθόντες εις διαχει
ριστικός υπηρεσίας, ύπό τό πρόσχημα τής φιλαντθρωπίας, κατεχράσθησαν
χρήματα καί είδη εις βάρος τών παθόντων καί τούτο δυστυχώς παρετηρήθη
(I·) Προφανώς εκατοστά τοΰ μέτρου.
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πάντοτε εις περιπτώσεις ατυχημάτων τοϋ 'Ελληνισμού. 'Η μεγάλη κεντρική
ΙΙατριαρχική Επιτροπή υπό τον Μητροπ. Αίνου "Ιωακείμ μέ Έλλην. τορπιλλοβόλον περιώδευσεν εις λιμένας τής ΙΙροποντίδος διά νά επίβλεψη τήν
καλλιτέραν δργάνωσιν περιθάλψεως των παθόντων. Εις τήν Επιτροπήν
συμμετεΐχον οι κ. κ. Άλέκο-Μπέης Παντζίρης, Φίλιππος Μανουηλίδης,
Μιλτ. Σινιόσογλους, A. Α. ΙΙάλλης, Μιχ. Θεοτοκάς και Κοφινάς αντιπρό
σωπος Ύ π. Οικονομικών τής Έλλην. Κυβερνήσεως.
ΚΕΦ. 120.—ΓΕΙΤΟ Ν Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ Κ ΡΑ ΤΗ .
Βλέμμα έπΐ Βαλκ. Κρατών γειτονευόντω ν μέ τήν Εύρωπ. Τουρκίαν.

Ι ο ν 'Ελλάς. 'Η Ελεύθερα Ελλάς, ής τά σύνορα έφθανον μέχρις Έ λασσόνος και "Αραχθου από του Τουρκοελληνικοΰ πολέμου 1897, ένεκα τοϋ
Κρητικού ζητήματος, δεν εύρίσκετο εις καλήν κατάστασιν. 'Ο πόλεμος, δν ό
στρατηγός Θ. Πάγκαλος εις απομνημονεύματά του άποκαλεϊ «Αίσχος», είχε
καταδείξει αδυναμίαν τής Ελλάδος από στρατιωτικής καί. διπλωματικής πα
ρασκευής. "Αφότου τής έδόθησαν τά 3/Α τής Θεσσαλίας καί. το 1/ι τής Η π ε ί
ρου δεν ειχεν ετοιμάσει Έ πιτελεΐον άξιον ούτε επιμελητείαν διά προμήθειαν
χρειωδών εν ώρα πολέμου, ώς και στρατόν, άναλόγως τοΰ πληθυσμού μέ σύγ
χρονον οπλισμόν. Μετά τήν ήτταν τοϋ 1897 έξηκολούθει ή αδράνεια των κυ
βερνήσεων, αί'τινες κομματιζόμεναι άφινον το κράτος άνευ προπαρασκευής
προς διοίκησιν τών 'Ελλην. χιορών, αϊτινες έφέροντο προς ύποδούλωσιν εις
τους Σλάβους. Μία δέ κλίκα αυλόδουλων αξιωματικών εκανόνιζον τά στρατιωτικά φροντίζοντες, δποος στολίζωνται μέ παράσημα, ά'τινα άπένειμεν εις
αυτούς ή Αυλή. Άλλ" αιφνιδίως έξέσπασεν 6 Μακεδον. αγών διά ψευδοεπαναστάσεοος τών εν Μακεδονία Βουλγάρων, όσης ήπείλει νά άπορροφήση
τήν Μακεδονίαν εις όφελος τής Βουλγαρίας. Τό γεγονός άφύπνισεν τον'Ε λ
ληνισμόν, δτε φιλοπάτριδες αξιωματικοί και άλλοι προσέτρεξαν εν Μακεδο
νία, ώργάνωσαν τους πληθυσμούς και άντεπεξήλθον κατά το:>ν Βουλγάρων,
άποδείξαντες ότι ό Ελληνισμός έχει απαράγραπτα δικαιώματα επί τής Μα
κεδονίας. 'Ο αγών δέ, πού έστοίχισεν όχι ολίγα θύματα, άπεκάλυψε τούς
σκοπούς τής Πανσλαβ. προπαγάνδας. Τότε πολλοί τών αξιωματικών έν Ά θήναις έννοοΰντες τούς σκοπούς τών Βουλγάρων καί τής φαύλης βουλευτο
κρατίας, συνέπηξαν στρατιοοτικόν σύνδεσμον, ώρκίσθησαν δέ νά θυσιάσουν
καί τήν ζωήν των, διά νά αναγκάσουν τήν Βουλήν όπως ψηφίση νόμους,
καταργήση τον νόμον περί άπαλλασσομένων στρατ. θητείας, αντί χρημάτων,
κηρύξη ύποχρειοτικήν θητείαν, ώς πρώτιστον καθήκον κλπ. Ταύτα κατά τό
1909 υπό τήν αρχηγίαν τοΰ αειμνήστου Ζορμπά, δστις καί άπήλλαξε τον Διά
δοχον Κων]τΐνον από τούς αυλοκόλακας. Ά λ λ 5 επειδή έχρειάζετο καί πολιτι
κός νά διευθύνη τά. εσωτερικά καί εξωτερικά, έκάλεσε τον δαιμόνιον Κρήτα
Ελευθέριον Βενιζέλον, δστις άνέλαβε τά ηνία τοΰ κράτους. Τότε άπετελέ-
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σθη στρατός αξιόμαχος, οι άπαλλαγέντες προσήλθον, ή ναυτική δΰναμις ένισχΰθη, ή διοίκησις εβελτιώθη, ή ασφάλεια ήδραιώθη και τά οικονομικά
προήχ{}ησαν. Προς παρασκευήν στρατού με νέας μεθόδους εκλήίίη ό Γάλλος
στρατηγός Έϋντου μέ αξιωματικούς. Ούτως ή Ελλάς ήτο έτοιμος τό 1912
ίνα είσέλθη εις την συμμαχίαν των Βαλκ. κρατών.
2ον Σερβία. Ή Σερβία ήτο μικρόν κράτος, ουτινος τά βόρεια σύνορα
έφθανον μέχρι Δουνάβεως καί Σαν ου. Αί πέραν Σλαβικοί χώραι ήσαν υπό
κατοχήν τής Αΰστρουγγαρίας. Ά π ό τής χειραφετήσεώς της από τήν Τουρ
κίαν (1880) έκυβερνάτο ΰπό τοΰ οίκου Όβρένοβιτς, αλλά ούτος έξέλιπε διά
τοϋ φόνου τοΰ τελευταίου γόνου, δτε ένεκαίΐιδρΰθη ή οικογένεια Καραγεοοργη. Διεξεδίκει καί αυτή παρά τής Τουρκίας μέρος τής Β. Μακεδονίας.
3ον Μανροβούνιον. Μικρόν καί δρεινότατον τμήμα των Σλαβικών
χωρών διετέλει υπό τήν ηγεμονίαν τοΰ ίπποτικοΰ Νικήτα, άφ’ δτου άπεσπάσθη άπό τής Τουρκίας. Οι κάτοικοι δλιγώτεροι τοϋ εκατομμυρίου,
Σερβ. καταγωγής, έζων ελεύθεροι καί έξωπλίζοντο διά δωρεών τοΰ Τσάρου,
διεξεδίκουν δέ μέρος τής Αλβανίας.
4ον Βουλγαρία. Ή Βουλγ. 'Ηγεμονία, μετά τον Ρωσσοτουρκικόν πό
λεμον (1878), έτέθη υπό τον 'Αλέξανδρον Βάττεμβεργ. Τοΰτου εκδιωχθέντος, άνετέθη εις τον Φερδινάνδον Σάξ Κοβοΰργου, δστις άπό τοΰ 1886 ήγεμόνευσεν επί τής πέραν τοΰ Αίμου Βουλγαρίας καί τής Β. Θράκης, ήτις συνεχωνεΰθη μέ τήν πρώτην ΰπό τήν επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου. 'Ο Φερδινάνδος έσκέπτετο νά έπιδιοόξη ανεξαρτησίαν καί νά άνακηρυχθή βασιλεύς, νά
πραγματοποίηση δέ όχι μόνον μεγάλην Βουλγαρίαν τής Συνθήκης 'Αγ. Στε
φάνου, αλλά μεγαλυτέραν, διά καταλήψεως Θράκης καί Μακεδονίας καί κυριεΰων τήν Κων]πολιν, νά στεφθή Αΰτοκράτωρ τών Βαλκανίων. Τά όνειρα
δμως τοΰ φίλοδόξου ήγεμόνος άπήτουν δυνάμεις καί καλλιέργειαν φιλικών
σχέσεων προς τάς Μ. Δυνάμεις. Ά φ ' δτου κατέλαβε τον θρόνον, επεδόθη
εις δημιουργίαν ΐσχυροΰ στρατοΰ, τά έσοδα δέ τοΰ προϋπολογισμού διετίθεντο διά τήν δημοτικήν καί στρατ. παίδευσιν. Εις τά χωρία εκτίσθησαν
τέλεια σχολεία Μέσης παιδεΰσεως, σχολάς ειχεν δλίγας εις τάς πόλεις, αλλά
καλώς ωργανωμένας, καθώς καί διδασκαλεία. Έ κ τών αποφοίτων Μέσης
παιδεΰσεοος, πολλοί έστέλλοντο εις Ευρώπην δΓ επιστημονικός καί στρατ.
σπουδάς. ’Επειδή ό Εΰρωπ. κόσμος εξετίμα τήν στρατ. ίσχΰν, έβλεπε συμπαθώς τους Βουλγάρους, ή δέ Ρωσσία εσκέπτετο δτι ή προς Αΐγαΐον έπέκτασις αυτών ΰπεβοήθει τά σχέδια τοΰ Πανσλαβισμοΰ καί επομένως παν
τό Βουλγαρικόν Ιθεώρει ίδικόν της. Αί λοιπαί Δυνάμεις έπίστευον δτι μέ
τήν προς τήν Βουλγαρίαν ΰποστήριξιν, θά τήν στρέψουν κατά τοΰ Ρωσ. φοβήτρου. Οί δέ Βούλγαροι καί ό Φερδινάνδος, επωφελούντο άπό τάς τοιαΰτας σκέψεις. Οΰτω, τό 1912, άπέβησαν τό ίσχυρότερον στρατ. κράτος κατά
τό γερμανικόν πρότυπον. Όσάκις τό Νεοτουρκ. Κομιτάτον έκάλει τους όμο-
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γενεΐς νά υπογράψουν Πρωτόκολλα επανόδου της Κρήτης εις Τουρκίαν, εν
έπιγνιύσει στρατ. αδυναμίας τής Ελλάδος, οί ΐδικοί μας, έπρόβαλλον άπαίτησιν, δπως ύπογραφώσι Πρωτόκολλα, δΤ ών νά ζητήται και ή επάνοδος
τής "Αν. Ρωμυλίας εις τό Ό θω μ . κράτος. "Αλλ" οί Νεότουρκοι, γνωρίζοντες την στρατιωτικήν κατάρτισιν των Βουλγάρων, άπήντων μέ άναβολάς,
διότι δσον θράσος έδείκνυον προς την 'Ελλάδα, τόσην δειλίαν ειχον προς
την Βουλγαρίαν. Μέ την Ελλάδα προσεπάθουν νά δημιουργήσουν δεδομέ
να διά νά έμπλακούν εις πόλεμον, βέβαιοι περί τής νίκης, ενώ μέ την
Βουλγαρίαν, ήν εθεώρουν ίσχυράν, άπέφευγον τάς άφορμάς.
5ον Τουρκία. Οί Νεότουρκοι δι" άνακηρύξεως συνταγμ. πολιτεύματος
το 1908 καί υποσχέσεων δτι θά κυβερνήσουν μέ δικαιοσύνην, κατώρθωσαν
νά διατηρήσουν τάς έν Ευρώπη κτήσεις των. Αΐ Δυνάμεις καί ιδία ή "Αγ
γλία καί Γαλλία, αΐτινες έκήδοντο τής Τουρκ. άκεραιότητος παρέβλεψαν
την συμφωνίαν τής Ρεβάλης περί έξώσεως των Τούρκων καί διανομής των
εδαφών μεταξύ Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων καί Μαυροβουνίων καί αφήκαν τούς Νεοτοΰρκους νά εφαρμόσουν τό Σύνταγμα. "Αλλά από τής άνακηρύξεως αυτού μέχρι τού 1912 προεκλήθησαν πολλά γεγονότα. Αί αύθαιρεσίαι τών Ενωτικών κατά τάς έκλογάς, αί καλπονοθεύσεις, ή διαίρεσις εις
ένωτικούς καί φιλελευθέρους, τό άλληλοφάγωμα, ή κατάργησις τού Συντάγ
ματος, 6 εμφύλιος σπαραγμός, ή καθαίρεσις τού Χαμίτ, αί άπαγχονίσεις, ή
προσπάθεια προς έκτουρκισμόν τών κρατ. υπηρεσιών, ή άντίδρασις ΙΙαλαιοτούρκων, ή επανάληψης σφαγών, ως ή σφαγή τού Μητροπ. Γρεβενών Αΐμιλιανού, τού διακόνου καί τού άγωγέως παρά τό Σχνίχοβον (Ιην "Οκτωβρίου
191 I.), ή σφαγή Βουλγάρων εις Κότσανα, συνεπεία απόπειρας Κομιτατζή
δων κατά τού διοικητηρίου (19ης Φεβρουάριου 1912) κλπ., ήνάγκασαν τάς
Εύρωπ. Δυνάμεις νά άφήσουν τούς λαούς νά λύσουν μόνοι τάς διαφοράς των.
ΚΕΦ. 121.—ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912—1913.
Τό Έλλην. βασίλειον μέ Κυβέρνησιν υπό τον Βενιζέλον, προέβαινεν
εις άνασυγκρότησιν τών κρατ. υπηρεσιών. Καθ’ ον δμως χρόνον ή Ελλάς
άνασυνετάσσετο, ή Σερβία, Μαυροβούνιον καί Βουλγαρία προήρχοντο εις
συμφωνίας. Μετά τάς σφαγάς τών Κοτσάνων υπό Τούρκων, ένθαρρυνόμεναι υπό τηςΡωσσίας αί εθνότητες υπέγραψαν τήν 23]2]1912 συμμαχίαν έπιθέσεως κατά τής Τουρκίας, διά νά θέσουν τέρμα εις άφόρητον κατάστασιν,
δημιουργηθεΐσαν εις τήν Βαλκανικήν λόγιο κακής διοικήσεως τώνΝεοτούρκων.
"Αλλά προς πληρεστέραν ασφάλειαν ειχον άποσπάσει από τον Τσάρον, μέσ^)
τής Πανσλαβ. προπαγάνδας, ύπόσχεσιν, δτι δέν θά τούς άφήση νά ήττηθώσι. Κατά τήν συμφωνίαν είχε καθορισθή ή μερίς έκάστου μετά τήν νί
κην. Ή Βουλγαρία θά έλάμβανε τήν Θράκην μέχρι Τσατάλτζας καί κάθο
δον εις τά προς Προποντίδα παράλια μέ τήν χερσόνησον Καλλιπόλεως, Δεδέ-’Αγάτς καί Μακεδον. εδάφη Συνθήκης 'Αγ. Στεφάνου. 'ΤΙ Σερβία, τά

240

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΑΩΣΕΩΣ

λοιπά μέρη Μακεδονίας, Μαυροβοϋνιον, Β. ’Αλβανίαν καί Σκόδραν. ’Επειδή
δέ ήσαν πεπεισμένοι, ότι τό Ν.Α. τμήμα από Τσατάλτζας και Δέρκων μέ
χρι Βοσπόρου μέ την Κων]πολιν δεν "δα έπέτρεπον αι Δ. Δυνάμεις νά πε·
ριέλθη εις τους Βουλγάρους, έσκόπευον νά ανοίξουν διώρυγα από Μαύρης
■θαλάσσης εις Προποντίδα, άχρηστεΰοντες τον Βόσπορον διά τά Ρωσσ. πολε
μικά, άτινα θά ήδΰναντο νά κατέρχονται εις Προποντίδα. Και μόνον τά
νοτιότατα τής Μακεδονίας μέχρις 'Αλιάκμονος άφιναν αδιάθετα, ώς τά μόνα
δήθεν κατοικοιίμενα υπό Ελλήνων καί Τούρκων. Ά λλ’ ό ακοίμητος Βενιζέλος, όσψρανθείς τά τεκταινόμενα, ήλθεν εις επαφήν μέ αυτούς καί έλαβε
μέρος εις συμμαχίαν διά συνθήκης, ήτις ΰπεγράφη την 29]5]1912, χωρίς
νά καθορίζονται αί διεκδικήσεις τής Ελλάδος. Μολονότι ή τοιαΰτη συμμε
τοχή έθεωρήθη πολιτικόν σφάλμα, άπεδείχθη, ότι ήτο ή ορθή οδός. Διότι
εάν ό Βενιζέλος έπρόβαλλεν απαιτήσεις, δεν θά εγίνετο δεκτή ή Ελλάς εις
την συμμαχίαν. Η Τουρκία θά συνετρίβετο καί θά παρέμενον τά σύνορά
μας εις ’Ελασσόνα. Δεν θά ένδιατρίψιο εις λεπτομερή έκθεσιν των γεγονό
των, διότι ταϋτα ανήκουν εις τήν ιστορίαν των Βαλκ. κρατών, άτινα ήγωνίσθησαν κατά τής Τουρκίας. ’Επειδή ή παρούσα αφορά τήν Θράκην, θά
περιγράφω τά εκεί συμβάντα κατά τά έτη 1912— 1922. Τάς πληροφορίας
περί διά>ρυγος μοί έδωκαν επίσημοι Βούλγαροι, ότε στρατός υπό τον συν
ταγματάρχην Τζέκωφ κατέλαβε τήν Ραιδεστόν. Τά άνω πρόσωπα ήσαν πο
λιτικά, ώς ό Στεφανώφ μηχανικός, ό Στενημαχίτης ιατρός Πετκώφ "Ελλην,
Βοΰλγαρος υπήκοος καί έτερος ιατρός εκ Καστοριάς. ’Άξιον παρατηρήσεως
είναι, ότι οι πλεΐστοι ιατροί ήσαν "Ελληνες.
ΚΕΦ. 122.—ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.
Τήν 17ην Σεπτεμβρίου οι Βαλκαν. σύμμαχοι έκήρυξαν έπιστράτευσιν,
μέχρι δέ τής 30ής εύρέθησαν εις τά προς τήν Τουρκίαν σύνορα διά νά αρ
χίσουν έπέλασιν. ’Αλλά καί ή Τουρκία παρεσκευάζετο. ’Από τήν Πάνορμον
μετεκομίζοντο εις Ραιδεστόν δυνάμεις, όπόθεν διά του σιδηρ. στάθμου Μουρατλή διωχετεΰοντο προς Άδρ]πολιν, Σαράντα - ’Εκκλησίας, Λ. Θράκην διά
τοϋ Πυθίου καί διά Δεδέ- Ά γάτς προς Μακεδονίαν. Ή Ραιδεστύς ήτο κέντρον διαμετακομίσεως στρατοί προς τάς χώρας τής Ευρωπ. Τουρκίας. Τήν
1 ]10] 1912 ή Βουλγαρία ήρχισε πρώτη τον πόλεμον, ήκολουθησαν δέ καί οΐ
λοιποί σύμμαχοι, ενώ ή Ελλάς έκήρυξεν αυτόν τήν οην ’Οκτωβρίου. Κατά τάς
πρώτας μάχας εις τά Τουρκοβουλγαρικά σιίνορα ύπερίσχυσαν οι Βούλγαροι.
Οί Τούρκοι έγκατέλευψαν τάς γραμμάς καί κατήλθον προς Λουλέ-Μπουργάζ,
ενώ οί Χριστιανοί τοϋ Τουρκ. στρατού καί ιδία Θράκες, άπήλθον εις τάς
εστίας των. cO ϋποχωρήσας στρατός διηρέθη εις δυο. Καί τό μέν ένα τμήμα
κατέφυγεν εις Άδρ]πολιν, τό δέ άλλο έσταμάτησεν εις Λουλέ-Μπουργάζ
καί Μπουνάρ - Χισάρ. Τήν υπεράσπισιν τής Άδρ]πόλεως άνέλαβεν ό Ντελή
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Σουκρή πασάς, εκ των ΐκανωτέρων στατηγών. Μέγας Βεζύρης ήτο ό Κιαμήλ πασάς, εΙς ον ειχεν άνατεθή διά 4ην φοράν ή Βεζυρεία. Ούτος έκάλεσεν εκ Βασσόρας τον στρατηγόν Ναζίμ, εις δν ανέθεσε τό Ύ π. Στρατιωτι
κών, επειδή δέ δεν ήτο δυνατόν νά φροντίζη ή Τουρκία και περί, τής Ά φρικαν. κτήσεως, συνήψαν ειρήνην πρύς την ’Ιταλίαν (12] 10] 1912), εγκαταλείψαντες την ’Αφρικήν. Τότε ό Έμβέρ άγωνισθείς κατά των ’Ιταλών,
ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις Κων]πολιν, ό'που έθεωρεΤτο ως ήρως. Μετ’ ο
λίγον έφθασεν εκεί καί ό νέος Πρέσβυς τ ή ς’Ιταλίας, γενόμενος δεκτός μετά
τιμών ώς αντιπρόσωπος φίλου πλέον κράτους.
ΚΕΦ. 1 2 3 —ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΝΤΟΣ Τ Η Σ Θ ΡΑΚ ΗΣ.
Ό εν Θράκη Βουλγ. στρατός διηρέθη μετά τήν άπώθησιν τών Τούρκων,
μέρος δε αυτού διηυθύνθη πρύς Λου λέ- Μ που ργάζ, έτερον προς Άδρ]πολιν,
ήν έπολιόρκησε καί τρίτον προς "Εβρον, ΐνα κατέλθη εις τύ Αιγαΐον. Εις τάς
πεδιάδας Αουλε - Μπουργάζ συνήφθη μάχη, αλλά τήν 20ήν ’Οκτωβρίου ύ
Τουρκ. στρατός, μολονότι δεν ήττήθη, έγκατέλειψε τάς θέσεις του, πτοηθείς, ώς άορηγήθησαν Μικρασιάται λιποτακτήσαντες εις Ραιδεστόν. Έκεΐθεν συνεπτύχθη πρύς Τσατάλτζαν, αλλά κατά τήν σύμπτυξιν πολλοί Τούρ
κοι καί Χριστιανοί έλιποτάκτησαν διά Ραιδεστόν καί παράλια Γανοχιύρων,
όπου μισθώσαντες πλοιάρια διεπεραιώθησαν εις Μ. ’Ασίαν. ’Εκτός τούτων,
Τούρκοι από τά μεσόγεια, μανθάνοντες τήν τύχην τών ομοθρήσκων των διηυθΰνοντο πρύς τά παράλια Ραιδεστοΰ καί Καλλιπόλεως, εκεί δε έπώλουν
ζώα καί ρουχισμόν, έμίσθωνον πλοιάρια καί διεπεραιοϋντο εις ’Ανατολήν.
Οί Βούλγαροι μετά τήν ύποχώρησιν τών Ί ’ουρκων ήκολουθησαν αυτούς
προς Τσατάλτζαν, ενώ άλλη στρατιά έζεχΰθη προς Χαριοΰπολιν. Έ κεΐθεν
άνευ άντιστάσείος, κατήλδον εις τά παράλια, επειδή δέ ή Ραιδεστός είχε
σημασίαν από άπόψεως ανεφοδιασμού τού στρατού, εις ταΰτην είστρεψαν
τήν προσοχήν οί Τούρκοι καί οί Βούλγαροι. Οί Τούρκοι συνεκέντρωσαν
στόλον μέ τύ Οωρηκτόν Άσσάρι-Τεβφίκ κλπ. προ τής Ραιδεστοΰ. Οί Βούλ
γαροι αφού κατέλαβον τήν Χαριούπολιν, κειμένην 45—50 χιλ. από τής Ραιδεστού, έστειλαν έν σύνταγμα υπό τον συνταγματάρχην Τζέκωφ προς τήν
Ραιδεστόν. Τήν22αν ’Οκτωβρίου έθεάθησαν αί προορυλακαί των μεταξύ Ραιδεστού καί σταθμού Μουρατλή, οπότε τά πλοία, ήρχισαν νά βάλουν κατά
τών εχθρών, οϊτινες έπροχώρουν βραδέως, άλλ’ άνευ ζημιών, κρυπτόμενοι εις
τά χανδάκια καί όλονέν πλησιάζοντες. Οί Τούρκοι, πού ετάχθησαν έξωθεν τής
Ραιδεστοΰ διά νά φυλάττουν τάς διόδους, ώς ήκουσαν κρότους κανονιών,
επέταξαν τύν οπλισμόν καί έγιναν άφαντοι. Μετά ταύτα επιτροπή υπό τον
Δήμαρχον καί μέλη τού Δημ. Συμβουλίου, έν τώ δποίφ άντεπροσεοπεύοντο
"Ελληνες, Αρμένιοι καί Ε βραίοι, έζήτησε νά έπισκεφθή τον αρχηγόν τού
στόλου επί τού Ά σσάρι-Τ εβφίκ. Γενομένη δεκτή παρεκά?ιεσεν αυτόν νά
«Θρακικά»
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λοιπά μέρη Μακεδονίας, Μαυροβούνιον, Β. ’Αλβανίαν καί Σκόδραν. Ε πειδή
δέ ήσαν πεπεισμένοι, δτι to Ν.Α. τμήμα από Τσατάλτζας καί Δέρκων μέ
χρι Βοσπόρου μέ την Κων]πολιν δεν θά έπέτρεπον αί Δ. Δυνάμεις να πε·
ριέλθη εις τους Βουλγάρους, έσκόπευον νά ανοίξουν διώρυγα από Μαύρης
θαλάσσης εις Προποντίδα, άχρηστεΰοντες τον Βόσπορον διά τά Ρωσσ. πολε
μικά, άτινα θά ήδυναντο νά κατέρχωνται εις Προποντίδα. Καί μόνον τά
νοτιώτατα τής Μακεδονίας μέχρις 'Αλιάκμονος άφιναν αδιάθετα, ώς τά μόνα
δήθεν κατοικούμενα υπό Έλλήνα)ν καί Τούρκων. Ά λλ’ ό ακοίμητος Βενιζέλος, όσφρανθείς τά τεκταινόμενα, ήλθεν εις επαφήν μέ αυτούς καί έλαβε
μέρος εις συμμαχίαν διά συνθήκης, ήτις ύπεγράορη τήν 29]5]1912, χωρίς
νά καθορίζωνται αί διεκδικήσεις τής Ελλάδος. Μολονότι ή τοιαύτη συμμε
τοχή έθεωρήθη πολιτικόν σφάλμα, άπεδείχθη, δτι ήτο ή ορθή οδός. Διότι
εάν ό Βενιζέλος έπρόβαλλεν απαιτήσεις, δεν θά έγίνετο δεκτή ή Ελλάς εις
τήν συμμαχίαν. HI Τουρκία θά συνετρίβετο καί θά παρέμενον τά σύνορά
μας εις Ελασσόνα. Δεν θά ένδιατρίψα) εις λεπτομερή έκθεσιν των γεγονό
των, διότι ταϋτα ανήκουν εις τήν ιστορίαν των Βαλκ. κρατών, άτινα ήγωνίσθησαν κατά τής Τουρκίας. ’Επειδή ή παρούσα αφορά τήν Θράκην, θά
περιγράψω τά εκεί συμβάντα κατά τά έτη 1912— 1922. Τάς πληροφορίας
περί διώρυγος μοί έδωκαν επίσημοι Βούλγαροι, ότε στρατός υπό τον συν
ταγματάρχην Τζέκωφ κατέλαβε τήν Ραιδεστόν. Τά άνω πρόσωπα ήσαν πο
λιτικά, ώς ό Στεφανώφ μηχανικός, δ Στενήμαχίτης ιατρός Πετκώφ Έλλην,
Βούλγαρος υπήκοος καί έτερος ιατρός έκ Καστορίας. ’Άξιον παρατηρήσεως
είναι, δτι οΐ πλεΐστοι ιατροί ήσαν "Ελληνες.
ΚΕΦ. 122.—ΠΟΛΕΜ ΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ.
Τήν 17ην Σεπτεμβρίου οί Βαλκαν. σύμμαχοι έκήρυξαν έπιστράτευσιν,
μέχρι δέ τής 30ής εύρέθησαν εις τά προς τήν Τουρκίαν σύνορα διά νά αρ
χίσουν έπέλασιν. ’Αλλά καί ή Τουρκία παρεσκευάζετο. ’Από τήν Πάνορμον
μετεκομίζοντο εις Ραιδεστόν δυνάμεις, όπόθεν διά τού σιδηρ. σταθμού Μού
ρατλή διωχετεύοντο προς Άδρ]πολιν, Σαράντα - Εκκλησίας, Δ. Θράκην διά
τού Πυθίου καί διά Δεδέ - Ά γάτς προς Μακεδονίαν. Ή Ραιδεστός ήτο κέντρον διαμετακομίσεως στρατού προς τάς χώρας τής Εύρωπ. Τουρκίας. Τήν
1] 10] 1912 ή Βουλγαρία ήρχισε πρώτη τον πόλεμον, ήκολούθησαν δέ καί οί
λοιποί σύμμαχοι, ενώ ή Ελλάς εκήρυξεν αυτόν τήν 5ην ’Οκτωβρίου. Κατά τάς
προδτας μάχας εις τά Τουρκοβουλγαρικά σύνορα ύπερίσχυσαν οί Βούλγαροι.
Οί Τούρκοι εγκατέλειψαν τάς γραμμάς καί κατήλθον προς Λουλέ-Μπουργάζ,
ενώ οί Χριστιανοί τού Τουρκ. στρατού καί ιδία Θράκες, άπήλθον εις τάς
εστίας των. Ό ύποχωρήσας στρατός διηρέθη εις δύο. Καί τό μέν ένα τμήμα
κατέφυγεν εις Άδρ]πολιν, τό δέ άλλο έσταμάτησεν εις Λουλέ-Μπουργάζ
καί Μπουνάρ - Χισάρ. Τήν ύπεράσπισιν τής Άδρ]πόλεως άνέλαβεν δ Ντελή
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Σουκρή πασάς, εκ των ίκανωτέρων στατηγών. Μέγας Βεζύρης ήτο ό Κιαμήλ πασάς, είς δν ειχεν άνατεθή διά 4ην φοράν ή Βεζυρεία. Ούτος έκάλεσεν εκ Βασσόρας τον στρατηγόν Ναζίμ, εις δν ανέθεσε τδ Ύ π. Στρατιωτι
κών, επειδή δέ δεν ήτο δυνατόν νά φροντίζη ή Τουρκία και περί τής ’Α
φρικήν. κτήσεως, συνήψαν ειρήνην προς την ’Ιταλίαν (12] 10] 1912), εγκαταλείψαντες τήν ’Αφρικήν. Τότε 6 Έμβέρ άγωνισθείς κατά των ’Ιταλών,
ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις Κων]πολιν, δπου έθεωρεΐτο ώς ήρως. Μετ’ ο
λίγον έφθασεν εκεί και δ νέος Πρέσβυς τή ς’Ιταλίας, γενόμενος δεκτός μετά
τιμών ώς αντιπρόσωπος φίλου πλέον κράτους.
ΚΕΦ. 1 2 3 —01 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΝΤΟΣ Τ Η Σ ΘΡΑΚΗΣ.
Ό έν Θράκη Βουλγ. στρατός διηρέθη μετά τήν άπώθησιν των Τούρκων,
μέρος δε αυτού διηυθύνθη προς Αουλέ-Μπουργάζ, έτερον προς Άδρ]πολιν,
ήν έπολιόρκησε καί τρίτον προς "Εβρον, ΐνα κατέλθη είς τύ Λίγαΐον. Ειςτάς
πεδιάδας Λουλέ - Μπουργάζ συνήφθη μάχη, αλλά τήν 20ήν ’Οκτωβρίου 6
Τουρκ. στρατός, μολονότι δεν ήττήθη, έγκατέλειψε τάς θέσεις του, πτοηθείς, ιός άφηγήθησαν Μικρασιάται λιποτακτήσαντες είς Ραιδεστόν. Έκεΐθεν συνεπτύχθη προς Τσατάλτζαν, αλλά κατά τήν σύμπτυξιν πολλοί Τούρ
κοι καί Χριστιανοί έλιποτάκτησαν διά Ραιδεστόν καί παράλια Γανοχώρων,
όπου μισθώσαντες πλοιάρια διεπερακυθησαν είς Μ. ’Ασίαν. ’Εκτός τούτων,
Τούρκοι από τά μεσόγεια, μανθάνοντες τήν τύχην των ομοθρήσκων των διηυθύνοντο προς τά παράλια Ραιδεστοΰ καί Καλλιπόλεως, εκεί δέ έπώλουν
ζώα καί ρουχισμόν, έμίσθωνον πλοιάρια καί διεπεραιοϋντο είς Ανατολήν.
Οΐ Βούλγαροι μετά τήν ύποχώρησιν των Τούρκων ήκολούθησαν αυτούς
προς Τσατάλτζαν, ενώ άλλη στρατιά εξεχύθη προς Χαριούπολιν. ΈκεΤθεν
άνευ άντιστάσεως, κατήλθον είς τά παράλια, επειδή δέ ή Ραιδεστός είχε
σημασίαν από απόψε ως ανεφοδιασμού τού στρατού, εις ταΰτην έστρεψαν
τήν προσοχήν οι Τούρκοι καί οί Βούλγαροι. Οΐ Τούρκοι συνεκέντρωσαν
στόλον μέ τύ θωρηκτόν Άσσάρι-Τεβφίκ κλπ. προ τής Ραιδεστού. Οΐ Βούλ
γαροι αφού κατέλαβον τήν Χαριούπολιν, κειμένην 45—50 χιλ. από τής Ραιδεστού, έστειλαν έν σύνταγμα υπό τον συνταγματάρχην Τζέκωφ προς τήν
Ραιδεστόν. Τήν 22αν ’Οκτωβρίου εθεάθησαν αΐ προφυλακαί των μεταξύ Ραιδεστού καί σταθμού Μουρατλή, οπότε τά πλοία, ήρχισαν νά βάλουν κατά
τών εχθρών, οΐτινες έπροχώρουν βραδέως, άλλ’ άνευ ζημιών, κρυπτόμενοι εις
τά χανδάκια καί όλονέν πλησιάζοντες. Οΐ Τούρκοι, πού έτάχθησαν έξωθεν τής
Ραιδεστού διά νά φυλάττουν τάς διόδους, ώς ήκουσαν κρότους κανονιών,
επέταξαν τον οπλισμόν καί έγιναν άφαντοι. Μετά ταύτα επιτροπή υπό τον
Δήμαρχον καί μέλη τού Δημ. Συμβουλίου, έν τφ όποίφ άντεπροσωπεύοντο
"Ελληνες, ’Αρμένιοι καί Ε βραίοι, έζήτησε νά έπισκεφθή τον αρχηγόν τού
στόλου επί τού Ά σσάρι-Τεβφίκ. Γενομένη δεκτή παρεκάλεσεν αυτόν νά
«Θρακίκά»

16

242

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΗ Σ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣ ΕΩΣ

μή βάλουν εντός τής πόλεως, ϊνα μή θυσιασθούν γυναικόπαιδα Ό θω μ.
υπηκόων και ϊνα μή προκληθούν αντεκδικήσεις των Βουλγάρων, εν περιπτιοσει φόνου στρατιοότου, δεδομένου δτι οί κάτοικοι είναι Τούρκοι, "Ελληνες,
’Αρμένιοι και Εβραίοι. Ό ναύαρχος ΰπεσχέθη, δτι θά κτυπά τον εχθρόν
έξω τής πόλεως, παρά ταϋτα δμως 6 κόσμος έκλείσθη εις τά σπίτια του.
Κατά τήν νύκτα 22—23 ’Οκτωβρίου ή πόλις διήλθεν εν αγωνία, διότι ό
καθείς εφαντάζετο δτι ευρίσκετο μεταξύ δυο πυρών, τήν αγωνίαν δέ επέτεινον οι προβολείς των πλοίων, οιτινες ήρεύνων τά πέριξ κα'ι κάποτε ήκούοντο κρότοι τηλεβόλων. Οί εις τήν παραλίαν οϊκούντες άντελήφθημεν, δτι οί
ολίγοι στρατιώται παρελήφθησαν εις τά πλοία, ή δέ χωροφυλακή έπαυσε
νά ΰφίσταται. Ή πόλις παρέμεινεν αφύλακτος, διά τούτο έσχηματίσθησαν
ομάδες νυκτοφυλακής, αϊτινες καί άνέλαβον τήν ασφάλειαν των συνοικιών.
Τήν 23ην ’Οκτωβρίου, συνήλθον εν τή Μητροπόλει οί θρησκευτικοί αρχη
γοί Ελλήνων, ’Αρμενίων Εβραίων καί ό Μουφτής τών Μουσουλμάνων, οΐτινες άπεφάσισαν νά ανακοινώσουν εις τους Βουλγάρους, δτι ή Ραιδεστός
είναι αφρούρητος καί δεν θά προβληθή άντίστασις εκτός τών πλοίων, τά
όποια θά βομβαρδίζουν. ’Αλλά μόλις ή κεκαλυμμένη άμαξα άπεμακρύνθη
προς συνάντησιν τών Βουλγάρων, ερρίφθησαν βολαί, ών τά βλήματα έπε
σαν ολίγον πλαγιοδτερον. Τό τί διημείφθη μεταξύ απεσταλμένων καί Βουλ
γάρων καί τί συνεφσίνησαν δεν έγνώσθη. Έ κ τής πορείας δμως τών γεγο
νότων συμπεραίνομεν, δτι οι Βούλγαροι έμειναν σύμφωνοι νά μή εϊσέλθουν
ως εχθροί εάν δεν εύρουν άντίστασιν. Παρά ταΰτα δεν παρεσύρθησαν εις
άμεσον κατάληξην τής Ραιδεστού, άλλ’ εφήρμοσαν τακτικήν προς άσφάλειάν
των. Τήν 23ην ’Οκτωβρίου ακόμη δεν εΐχον εϊσέλθει. Τά πλοία έρριπτον
κατά διαστήματα. Ή άγοονία τών κατοίκων επετείνετο. Οί μή δυνάμενοι νά
υποφέρουν τούς κρότους, εθεάθησαν διευθυνόμενοι προς Πάνιδον, αλλά
δβίς ριφθεΐσα προς εκφοβισμόν τούς ήνάγκασε νά επιστρέψουν. Προς τό
εσπέρας έξήλθον τού πλοίου πεζοναύται διά τήν τήρησιν τής τάξεως, ή
οποία ουδόλως διεταράχθη, διότι δλοι παρέμενον εις τά σπίτια των, πλήν
ολιγίστων, οι'τινες έκυκλοφόρουν παρακολουθούντες τήν πορείαν τού παί
ζόμενου δράματος. Τό εσπέρας έφθασε τό ’Ιταλικόν θωρηκτόν «Κοατίτ» με
εντολήν τής ’Ιταλικής Πρεσβείας Κων]πόλεως νά παραλάβη ’Ιταλούς καί
ξένους υπηκόους καί δσους εκ τών προκρίτων Ελλήνων, οϊτινες ήτο δυνα
τόν νά ειδοποιηθούν κατά τάς νυκτερινάς έκείνας ώρας τού σκότους καί
τών τραγικών γεγονότων. ’Εκτός λοιπόν τών ξένων καί Έλλην. τινές οίκογένειαι με δ,τι πρόχειρον εϊχον επεβιβάσθησαν εις τάς λέμβους τού θοορηκτού, τό δέ «Κοατίτ» άνεχώρησε τό μεσονύκτιον καί έφθασε τήν ύστεραίαν
εις Κων]πολιν. Τήν 24ην Όκτοοβρίου, οί Βούλγαροι είσήλθον εις τήν Τουρκ.
συνοικίαν καί άλλοι μέν έστάθησαν μέ τά δπλα εστραμμένα προς τάς Τουρκ.
οικίας, άλλοιίδέ έκτύπησαν τάς θύρας| ίερωτώντες, άν υπάρχουν Τούρκοι.
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Μετ’ ολίγον άφίχθη εις λοχαγός, όστις έτοποθέτησε τούς στρατκώτας κατά
μήκος τής οδού και έζήτησε την Μητρόπολη Ήρακλείας. Προτού όμως
φθάση εκεί ειδοποίησαν τον "Αγ. Ήρακλείας, όστις κατευθυνόμενος προς
την αίθουσαν υποδοχής, δεν ήδυνήθη νά συγκράτηση τήν μεγάλην δυσθυμίαν του καί του έξέφυγον αί λέξεις: «Κακό χρόνο νόίχουν», διέταξε δε
νά τον εισαγάγουν. Ό αξιωματικός, όνόματι «Σαμαρτζήεφ», έγινε δεκτός
καί έζήτησε παράδοσιν τής πόλεως. Συνετάχθη Πρωτόκολλον, καθ’ ό ό
Βουλγ. στρατός θά είσήρχετο ένοπλος αλλά εΐρηνικώς προκειμένου νά μη ένοχληθή παρ’ οΰδενός, ήρχισε δέ νά προχωρή καί νά τοποθετήται κατά μή
κος τής κεντρικής όδοΰ μέχρι τοϋ λιμένος. "Οταν ό στόλος άνεχοδρησεν, ό κό
σμος εξήλθε περιεργαζόμενος τους νέους κυρίους, οι όποιοι έζήτουν νά φάγουν, πολλοί δέ τους προσέφερον φαγώσιμα. Τήν έπομένην είσήλθε τό
σύνταγμα Τζέκωφ με επιμελητείαν, ή οποία έφρόντισε διά στρατωνισμόν
εις όλα τα σχολεία. Τό Γεωργιάδειον καί τό Ίφιγένειον μετεβλήθησαν εις
στρατ. νοσοκομεία. Έ κ των ανωτέρω φαίνεται, ότι οί θρησκευτικοί άρχηγοί^τών ’Αρμενίων, Τούρκων καί Εβραίων εξουσιοδότησαν τον αρχηγόν των
Ελλήνων ’Ορθοδόξων, νά διαπραγματευθή τήν παράδοσιν τής πόλεως.
ΚΕΦ. 124.—ΔΥΣΘΥΜΙΑ Μ Η ΤΡΟΠ ΟΛ ΙΤΟΥ ΗΡΑΚ ΛΕΙΑ Σ.
«Κακό χρόνο ναχουν». Αυτή ήτο ή φράσις του ρέκτου 'Ιεράρχου τής
Ό ρθοδ. ’Εκκλησίας ότε του άνηγγέλθη, ότι Βούλγαρος αξιωματικός έρχε
ται εις τήν Μητρόπολιν. ’Εάν έξετάσωμεν τήν ψυχολογικήν κατάστασή,
ήτις έπέδρασεν επί του νευρικοΰ του συστήματος, ώστε νά έκστομίση τοιαΰτην βλασφημίαν θά έννοήσωμεν εκείνο, πού έσκέφθη : "Οτι τά όνειρά
του κατέρρεον. Ό 'Ιεράρχης οΰτος, όταν έποίμαινε τήν ’Επαρχίαν Ίωαννίνων κατά τό άτυχες 1897 καί ήτοιμάζετο νά ύποδεχθή τον Έλλην. στρατόν
καί τον βασιλέα Γεώργιον τον Α', ειχεν άπογοητευθή εκ τής τότε αποτυ
χίας καί είδε τον Έλλην. λαόν τής ’Ηπείρου νά παραμένη υπόδουλος. ’Ε
σχάτως ειχεν άναλάβει τήν ποιμαντορίαν τής Ήρακλείας, πατρίδος του.
Πόσα όνειρα άρά γε νά έπλαθε περί τής Θράκης, ώς Ά ρχιεπ. 'Ηρακλείας,
'Υπέρτιμος καί Έξαρχος πάσης Θράκης καί Μακεδονίας; Ύπέρτιμος καί
Έξαρχος των σπουδαιοτάτων χωρών, όπου εις τον νοΰν των Ελλήνων
έζωντάνευεν ή Μεγάλη ’Ιδέα. Καί τώρα έβλεπεν ότι αυτός καί τόσοι Μητροπολΐται θά ήσαν υποχρεωμένοι νά υπαχθούν εις τήν Σχισματικήν Βουλγ.
’Εξαρχίαν. Καί τίς οΐδε οπόσα ζητήματα ’Εκκλησιαστικά θά άνεφΰοντο.
'Ως 'Έλλην διείδεν, ότι ή Θράκη, ό πνεΰμων τής Κων]πόλεως, απελεύθε
ρου ται από του Τουρκ. ζυγού καί περιπίπτει είς χειρότερον. Πραγματο
ποιούνται δέ αί επί 10 αιώνας άποκρουσθεΐσαι βλέψεις καθόδου τού Σλα
βισμού είς τά χώματα τής Θράκης. Έ χω ν ύπ’ όψιν τήν συμπεριφοράν τών
Βουλγάρων προς τον Ελληνισμόν Β. Θράκης, έσκέφθη ότι ή όντότης μας
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και οος "Έθνους θα εΰρεθή εις το δίλημμα να έκβουλγαρισθή ή να έκπατρισθή.
ΚΕΦ. 1 2 5 —ΣΥ Μ Π ΕΡΙΦ Ο ΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΕΝ ΘΡΑΚΗ.
Ό Βουλγ. στρατός, αφού κατέλαβε την Ραιδεστόν ετροοροδοτήθη πλουσιώτατα και. πολλά εστελλεν εις Βουλγαρίαν. Προσέτι κα'ι ό προ της Τσατάλτζας στρατός εκ Ραιδεστοϋ άνεφωδιάζετο, έξηκολούθει δε νά προσέρχηται πλήθος και διά τοΰτο εκτός των σχολείων, δλα τά κτίρια κατελήφθησαν.
Έγκατεστάθη διοικητής καί άρχιαστυνόμος, τους δέ τραυματίας καί ασθε
νείς μετεκόμιζον εις τά έν Ραιδεστοϋ νοσοκομεία. Έ κεΐθεν έξετάθησαν εις
Γανόχωρα καί εις την περιοχήν του 'I. "Όρους, ούτινος αφού έξησφάλισαν
κατοχήν, έξηπλοοθησαν καί εις τήν πεδινήν Θράκην προς Μάλγαρα καί Κεσσάνην, τά όποια άσθενώς ύπερήσπισαν οΐ Τούρκοι, ΰποχωρήσαντες μέχρι
Πλαγιαρίου. Οί Βούλγαροι έσταμάτησαν εκεί, διότι οι Τούρκοι, ειχον συγ
κεντρώσει δυνάμεις αποφασισμένοι νά υπερασπίσουν τά φρούρια του "Ελ
λησπόντου. Ούτως έσχημοχτίσθησαν δυο μέτωπα προ τής Τσατάλτζας καί
Χερσονήσου Καλλιπόλεως, εις τά οποία αί συγκρούσεις διήρκεσαν επί μή
νας, διότι τά μεταξύ των παρατάξεων εδάφη ήλλαζον κυρίους, χωρίς επικράτησιν ούδενός έκ των αντιπάλοον καί οϋτοο τήν 20ήν Νοεμβρίου συνήορθη ανακωχή Βουλγάρων καί Τούρκων. Οί Βούλγαροι εφόνευον πάντα
Τούρκον στρατκότην, έλεηλάτουν, εκαιον χωρία καί προέβαινον εις βια
σμούς καί σφαγάς. "Αφήκαν όμως ανέπαφα τά Τουρκ. χωρία, ών οί κάτοι
κοι ώμίλουν τήν Βουλγαρικήν, οίτινες ειχον μεταναστεύσει μετά τον Ροοσσοτουρκικόν πόλεμον 1878, μέ σκοπόν νά τους εκχριστιανίσουν. Πολλοί
Βούλγαροι έξέφραζον εκπληξιν διότι δεν εϋρισκον Βουλγάρους, αλλά "Έλ
ληνας καί Τούρκους. Τότε ήννόησαν δτι εξηπατώντο υπό τής κυβερνήσεώς
των, ήτις τους έστελλε πρυς άπολυτρωσιν δήθεν Βουλγ. στοιχείου. Καί ενώ
ό πόλεμος εξηκολούθει, χωρίς νά είναι βέβαιοι αν θά μείνη ή Θράκη εις
αυτούς, εδοκίμασαν νά επιβάλουν βίαιον έκχριστιανισμόν, δπως άντελήφθην εις τον σταθμόν Παυλίκιοϊ, όπου έβάπτισαν Μουσουλμάνους βουλ
γαροφώνους καί ώδήγονν αυτούς εις τήν εκκλησίαν υπό συνοδείαν. "II συμ
περιφορά των προς τύ Έλλην. στοιχείων δεν ήτο εχθρική, άλλ’ ό σωβινι
σμός των ήτο έκδηλος, ως άπεδείχθη έκ cpόνοον Έλλήνοον. Οϋτοο τήν 30ήν
"Ιανουάριου τών Τριών Μεράρχων, ό Σχολάρχης Ραιδεστοϋ Κ. Κωνσταντινίδης, έξεφώνησεν εις "Άγ. Γεοόργιον λόγον καί έξήρε τάς άρετάς των Π α
τέρων τής "Ορθοδοξίας. Παρευρίσκοντο δέ καί Βούλγαροι επίσημοι, οΐτινες φαίνεται άνέμενον νά. είπη επαίνους δ ιοί τήν άπελευθέρωσιν ύπ" αυτών
τής Θράκης. "Αλλ" επειδή ό ρήτωρ περιωρίσθη εις έξαρσιν τοον άρετοον μό
νον τοον 3 Πατέρων, δυσηρεστήθησαν. Μετά διήμερον δέ, τήν νύκτα επυ
ροβόλησαν κατά τής οικίας του. Τήν έπομένην δμοος ό Διάκονος τής Πανα
γίας Φανερωμένης Δ. Γιαννόπουλος, ενώ μετέβαινεν εις τό Φαρμακεΐον τού
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αδελφού του, παρηκολουθήθη υπό 2 Βουλγάροον, δ'τε δέ είσήλθεν εις τό
Φαρμακείου, ούτοι τον ήκολούθησαν. Και ενώ ό εις συνωμίλει μέ τον φαρ
μακοποιόν, ό έτερος έπυροβόλησε τον Διάκονον και τον άφήκεν άπνουν.
Ε πειδή δ ατυχής ώμοίαζε προς τον Σχολάρχην έφονεύθη άντ’ αυτού. 'Ο 
μοίως εις Μάλγαρα έφόνευσαν τον έμπορον Γάτον, διότι έπενέβη νά σώση
2 Τούρκους, ούς ήθελον άναιτίως νά θανατώσουν. ΙΙερ'ι τά τέλη ’Ιανουά
ριου ήλθον εις Ραιδεστόν οΐ. υιοί του Φερδινάνδου, Βόρις καί Κύριλλος,
μετά τινας δέ ημέρας αφίκετο καί δ βασιλεύς, δστις περιήλθε τούς κεντρικωτέρους δρόμους καί την αγοράν καί ώνόμασε την πόλιν «Μαργαρίτην τής
ΙΊροποντίδος». Έξεφράοθη εΰφημότατα διά τον έκεΐ Ελληνισμόν, τά πνευ
ματικά κέντρα καί τό ’Αναγνωστήριου, δμοιον τού δποίου ούτε εις την Βουλ
γαρίαν ύπήρχεν. 'Ομοίως έξέφρασε χαράν, διότι τό Έλλην. στοιχεΐον κα
τείχε τά σκήπτρα παιδείας καί εμπορίου, αλλά δεν άπέκρυψε την έκπληξίν
του διά την έλλειψιν Βουλγ. έθνότητος. Πολλοί Βούλγαροι διανοούμενοι
καί αρχαιολόγοι κατήρχοντο εις τά παράλια, άναζητοΰντες αρχαιολογικά ευ
ρήματα καί άφήρεσαν πολλά, σταλέντα εις Σόφιαν, ώς από τήν Ήράκλειαν
Βυζαντινήν εικόνα μέ ψηφιδωτά, από τό ΙΙάνιδον έπιγραφάς Λυσιμάχου,
από τό μοναστηριού 'Αγ. Ίωάννου Ναΐπκιοϊ τεμάχια ανάγλυφα, παριστάνοντα γεωργόν άροτριώντα, αρχαίου κυνηγόν μέ κύνα καί βοσκόν μέ πρόβατα,
από τό Έξαμίλιον δέ διάφορους πίθους κλπ. "Οτε άπεπειράθησαν νά θέσουν
χεΐρα καί εις το Μουσειον Ραιδεστού, όπου ύπήρχον αγάλματα, αγγεία,
νομίσματα, μολυβδόβουλλα, ξυλογλυφήματα λεπτοτάτης τέχνης, λάρνακες μέ
παραστάσεις καί έπιγραφάς Ρωμαϊκής εποχής, οί νέοι τού Συμβουλίου τού
Αναγνωστηρίου τούς έ'δωκαν νά εννοήσουν, δτι αυτά είναι προγονικέ] κλη
ρονομιά, μέ τήν όποιαν ούδέν κοινόν έχουν. Επομένως τό Δ. Συμβούλιου
τού Άναγν. «Βισάνθη», τό όποιον είναι υπεύ θυνον, έπ’ ούδενί λόγω δύναται νά έπιτρέψη τήν ιεροσυλίαν. Καί εις έρώτησιν των Βουλγάρων: «Καί
τί θά κάμομε, εάν κατακτητικά) δίκαιά)μάτι τά λάβωμεν ;» άπήντησαν
σθεναρυττατα : «Θά πέσωμεν όλοι καί έπειτα θά τά λάβητε». ’Αλλά μετά
10 έτη κατά τήν έκκένωσιν έγκατελείφθησαν καί ταύτα.
ΚΕΦ. 120.— ΕΝ Δ ΕΙΞ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΣΩΒΙΝΙΣΜ ΟΥ.
Οί παραμένοντες καί διερχόμενοι εκ Ραιδεστού Βούλγαροι, έδείκνυον
σωβινισμόν έναντι τού Έλλην. στοιχείου, έχοντος αντίθετον καί τό ’Αρμε
νικών, δ'περ κατά τάς δημοτικάς έκλογάς επί Τουρκοκρατίας, συνειργάζετο
μέ τούς Τούρκους. Κατά τήν Βουλγ. κατοχήν, οί 'Έλληνες Ραιδεστού δεν
έδειξαν εχθρικήν στάσιν προς αυτούς, ήσαν δέ πάντοτε εφεκτικοί αξιοπρε
πούς. Οί ’Αρμένιοι, ενώ πρότερον έκολάκευον τούς Τούρκους, μισούντες αυ
τούς διά τάς εν Κων]πόλει καί ’Ανατολή σφαγάς, πιστεύσαντες ήδη δτι
οριστικούς θά έμενον εις τούς Βουλγάρους αυτά τά μέρη, έσπευσαν νά
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τούς έναγκαλισθώσι διά νά εκδικηθούν τούς Τούρκους και νά συναγωνί
ζονται τούς'Έλληνας εις τό έμπόριον. Τούτο συνέφερεν εις τούς Βουλγάρους,
διότι μή εύρόντες ούτοι ίδικούς των, ένεκολποόθησαν τούς ’Αρμενίους, διά
νά κατασκοπεύουν Τούρκους καί 'Έλληνας, ενώ εις τούς ολίγους Εβραίους
δεν εδωκαν σημασίαν. Ή προότη ενδειξις σωβινισμού έξεδηλώθη δτε ό Έλλην. στρατός κατέλαβε την Θεσ]νίκην, 20 ’Οκτωβρίου. Πλοΐον έκ Κων]πόλεως
έφερεν εφημερίδας, άνεγνοόσαμεν την επιτυχίαν καί έξεδηλώσαμεν τήν ίκανοποίησίν μας. Τό τοιούτον όμως δεν ήρεσεν. Οί Βυύλγ :ροι έρωτώμενοι
παρ’ Ελλήνων, φερομένοον ώς φίλων, άν έχηται άληθ.:ίας τό γεγονός,
άπήντων μέ μισόλογα, προσθέτοντες δτι ή Θεσ]νίκη τούς ανήκει. Μέ εΐσήγησιν ’Αρμενίων άπηγόρευσαν τάς εφημερίδας, ώς προερχομένας από εχ
θρικόν κράτος. Διά νά προλάβουν δέ τήν λαθραίαν εισαγωγήν προέβαινον
εις ερευνάν εις τό Τελωνεΐον. Ά λ λ ’ ημείς, παρά τά αυστηρά μέτρα, τάς
έλαμβάναμεν μέ διάφ. μέσα. "Οταν άντελήφΟησαν τούτο εξέφραζαν απορίαν
πού τάς εύρίσκομεν. Οΐ ήμέτεροι τούς ειπον, δτι αί εφημερίδες θά έρχωνται, αφού εΐδον δέ τό ανωφελές των προσπαθειών, άνεκάλεσαν τά απαγορευ
τικά μέτρα. 'Ό τε έπληροφορήθημεν, δτι τά ’Ιωάννινα έ'πεσαν εις χεΐρας
Ελλήνων, 21]2] 1913, ό ενθουσιασμός ύπήρξεν απερίγραπτος. ’Εντός τού
’Αναγνωστηρίου ή νεολαία μέ μυρίους τρόπους, εξέφραζε τήν χαράν της. Οί
Βούλγαροι άπεσύρθησαν συντετριμμένοι, διότι ενώ Βουλγ. στρατός έπολιόρκει τήν Άδρ]πολιν, εις δέ τά μέτωπα Τσατάλτζας καί Μπουλαΐρ έπολέμουν άνευ αποτελέσματος, οί "Ελληνες καί Σέρβοι είχον εκπληρώσει τούς
σκοπούς τής εκστρατείας, ενώ ούτοι ούδέν έπέτυχον. Εις τήν ύπαιθρον διά
νά σφετερίζωνται τά ζώα μετήρχοντο διαφόρους προφάσεις. Πολλοί Τούρ
κοι φεύγοντες, είχον έμπιστευθή ή έπώλουν ζώα εις 'Έλληνας. Αί τοιαύται πράξεις έγένοντο γνωσταί εις τούς Βουλγάρους, οϊτινες τά κατέσχον ώς
λάφυρα. ’Επειδή εις τινας περιοχάς ή τάξις είχε διασαλευθή, έπηκολούθησαν συγκρούσεις, ώς εις τά ακμαία χωρία Σιμιτλή, Ίντζέκιοϊ καί Καστάμπολιν, ών οί κάτοικοι από τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου ήσαν φόβητρον
τών Τούρκων. Λόγω τού δτι προ τής καθόδου τών Βουλγάρων εις εκείνο
τό τμήμα, έφονεύθησαν υπό Τούρκων ό Μουχτάρης Κασταμπόλεως Μεγακλής καί ό Δ. Άρβανιτάκης, τά χωρία ταύτα έπετέθησαν κατά Τουρκ. τοι·
ούτων καί ήνάγκασαν τούς κατοίκους νά φύγουν έκεΐθεν. Προς έκδίκησιν
δέ τών φονευθέντων καθώς καί τού εν Άχμάτς θανατωθέντος Α. Δελησο^τήρη, τά ελεηλάτησαν καί τά έκρήμνισαν.
ΚΕΦ. 127.—ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ ΕΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ]ΠΟΛΕΙ 1913.
Περί τά τέλη 1912 καί άρχάς 1913 εύρίσκομεν τον Βουλγαρ. στρατόν
δρώντα εις 4 Θρακ. περιοχάς. Μία στρατιά πολιορκεί τήν Άδρ]πολιν από τού
Νοεμβρίου 1912, ένισχυθεΐσα μέ τήν 11ην μεραρχίαν καί τήν Σερβ. στρα-
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παν, δεύτερα δέεις Δ. Θράκην, ήτιςκατόπιν συγκρούσεων μέ τον στρατόν του
Γιαβέρ πασά, κατέλαβε την λεκάνην ’Άρδα καί τό Διδυμ]χον, Κιουμουρτζίναν, Ξάνθην καί Δεδέ - Ά γάτς. Μάτην ό Γιαβέρ πασάς προσεπάθησε νά
υπεράσπιση την σιδηρογρ. γραμμήν Δεδέ - Άγάτς-Θεσσαλονίκης. Προσβλη
θείς υπό Βουλγ. ψάλαγγος ήναγκάσθη νά παραδοθή. Τρίτη στρατιά έδρα
εις τήν Χερσόνησον, μεταξύ Έξαμιλίου καί Πλαγιαρίου, εναντίον δυο
Τουρκ. μεραρχιών υπό τον Σεφκέτ Τουργούτ, δστις ύπερήσπιζεν από ξηράς
τά φρούρια τοΰ Ελλησπόντου. Ή τετάρτη εΰρίσκετο έν Τσατάλτζα μέ σκο
πόν νά καταλάβη τήν Κων]πολιν. Προσφορά 3 μεραρχιών υπό τής Ελλάδος
άπερρίφθη, διότι ένόμιζον ότι θά τήν έκυρίευον ά'νευ άνταπαιτητού, ενώ
άν έδέχοντο θά άπηλευθεροΰτο ή Κων]πολις καί θά έςεδιώκοντο οι Τοΰρ
κοι εις Μ. ’Ασίαν, χωρίς έρεισμα επί τής Εύριόπης. Ά λ λ ’ ή απληστία ου
δέποτε έχει καλά αποτελέσματα. Ε πίσ η ς αποσπάσματα έκινοΰντο εις τά
μεταξύ τών σημείων τούτων εδάφη, άποτελούμενα από παρήλικας Βουλγά
ρους διά νά φυλάττουν χωρία καί πόλεις. Μετά πολλάς δέ συγκρούσεις εις
τά μέτωπα Καλλιπύλεως καί Τσατάλτζας, συνήφθη ανακωχή Βουλγάρων
καί Τούρκων, μεσολαβήσει τών Μ. Δυνάμεων, αί δποΐαι έκάλεσαν αυτούς
νά στείλουν άντιπροσά>πους εις Λονδΐνον. Τήν ανακωχήν δέν ύπέγραψεν ή
Ελλάς, διά νά κυρίαρχη έν Αιγαίφ καί νά μή έπιτρέπη εις τούς Τούρκους
νά μεταφέρουν από Συρίαν καί Κιλικίαν στρατεύματα. Σημειωτέον, αί Μ.
Δυνάμεις, δτε έξερράγη ό πόλεμος άπέστειλαν εις Κων]πολιν άνά μίαν ναυ
τικήν μονάδα, διά νά προλάβουν πάσαν διατάραξιν τής τάξεως παρά Μου
σουλμάνων καί νά υπερασπίσουν τά συμφέροντά των. Ά λ λ ’ οΐ Τούρκοι δέν
εννοούσαν νά διαφύγη ό χρόνος τής ανακωχής έν απραξία. Άπεφάσισαν νά
μετακομίσουν διά θαλάσσης δυνάμεις εις Δεδέ-’Αγάτς πρύς έκδίωξιντών Βουλ
γάρων. ’Επειδή δέ τό Αΐγαΐον έπετηρεΐτο υπό Έλλ. στόλου, διετάχθη ό Τουρ
κικός νά έξουδετερώση τήν Έλλην. δύναμιν, διατελοΰσαν υπό τον ναύαρχον
Π. Κουντουριώτην. Καί πράγματι τήν 3]J2] 1912 ό Τουρκ. στόλος συνήψε
προς τον Ελληνικόν τήν ναυμαχίαν τής "Ελλης. Ή ττη θείς δμως κατέφυγεν
έντός τοΰ Ελλησπόντου, οΰτω δέ έματαιώθη ό σκοπός τών Τούρκων. Δέκα
ημέρας μετά τήν ναυμαχίαν συνήλθεν έν Λονδίνφ Συνδιάσκεψις Πρεσβευ
τών τών Μ. Δυνάμεων καί έκάλεσεν αντιπροσώπους τών εμπολέμων κρατών
προς διακανονισμόν. Τήν 16ην Δεκεμβρίου ήρχισαν αί συνεδριάσεις, αΐτινες
δμως διεκόπησαν τήν 6] 1] 13 καί έπανελήφθησαν αί έχθροπραξίαι. Τούτο,
διότι οι Τούρκοι ήρνούντο νά παραχωρήσουν τά καταληφθέντα, μολονότι ό
στόλος των ύπέστη δευτέραν ήτταν τήν 2] 1)13 εις τήν ναυμαχίαν τής Λή
μνου. Διά τήν Ελλάδα άνεγνώριζον μόνον επικυριαρχίαν τής Κρήτης, ούχί
δμως καί επί τών νήσων τού Αιγαίου. ’Επίσης ήρνούντο νά παραχωρήσουν
εις τούς Βουλγάρους τήν Άδρ]πολιν, οίτινες ΐσχυρίζοντο δτι τά σύνορα τά
ώρισαν Βουλγ. τυφέκια καί εζήτουν τά εδάφη μέχρι Τσατάλτζας. ’Ενώ
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ταύτα συνεζητοΰντο ό Κιαμήλ, Μ. Βεζύρης, καί δ Ύ π. Στρατιωτ. Ναζίμ,
δστις ώργάνωσε τήν άντίστασιν τής Τσατάλτζας καί έσωσε την Κο.)ν]πολιν,
συνεσκέπτοντο, διά νά περισώσουν δ,τι ήτο δυνατόν εκ τής Ά ν. Θράκης. Τήν
λιμώττουσαν Άδρ]πολιν έθειορουν ώς καταδικασμένην. Τάς τοιαυτας διαθέ
σεις τοϋ Κιαμήλ οι Νεότουρκοι τάς έξεμεταλλεύθησαν καί υπό τήν καθοδή
γησήν των Έμβέρ καί Ταλαάτ ώργανωσαν κίνημα καί είσέδυσαν εις το μέγαρον τής Πύλης εις ώραν συνεδριάσεως καί έφθασαν μέχρι του άντιθαλάμου του Ύ π. Συμβουλίου. Τήν στιγμήν εκείνην δ Ναζίμ έξη λ ι)εν δπως ΐδη
τα συμβαίνοντα, πυροβολήσεις όμως έμεινεν άπνους. Πιστεύεται δτι έπυροβολήθη υπό του Έμβέρ ή Ταλαάτ, οιτινες ήσαν άριστοι σκοπευταί καί
έφόνευσαν δλους τους κλητήρας, ΐνα μή υπάρξουν μάρτυρες. Κατόπιν, υπό
τήν απειλήν των οπλών, έξηνάγκασαν τον γέροντα Κιαμήλ νά ύπογράψη παραίτησιν καί έσχημάτισαν νέαν Κυβέρνησιν, 23]1]Ϊ913. Τδ Τττιχάτ βέ Τερακή άνέλαβεν εξουσίαν με Πρωθυπουργόν καί Ύ π. Στρατιωτικών τον Σεφκέτ πασάν. Έ κ Λονδίνου έπέστρεψαν μέλη τινα, άλλ’ οι επισημότεροι παρέμειναν. At συγκρούσεις έπανελήφθησαν εις Τσατάλτζαν, Μπουλαίρ καί
3Αδρ]πολιν, ά'νευ βελτιώσεως. Μάτην οί Τούρκοι έθυσίασαν χιλιάδας νέων.
"Όπλισαν αυτούς, ένα» ήσαν αγύμναστοι καί αδαείς καί τους προιυθησαν
προς άντιμετώπισιν των Βουλγάρων.
ΚΕΦ. 1 2 8 —Α Π Ο Β Α ΣΙΣ ΕΜ ΒΕΡ Ε ΙΣ Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ ΙΝ (ΦΕΒΡ. 1913).
’Αφού διά του φόνου του Ναζίμ καί τής παραιτήσεως τοϋ Κιαμήλ άνακατέλαβον οί Ίττιχατζήδες τήν εξουσίαν, δ Έμβέρ διά νά άναπτερώση τό (φρό
νημα τοϋ λαού παρέλαβε καί μετέφερε στρατεύματα εις Περίστασιν. Τό
σχέδιόν του ήτο άριστον, άλλ’ έπρεπε νά γίνη μέ αποφασιστικότητα, διότι
άπόβασις ΐσχυράς δυνάμεως θά ή δυνατό νά καταλάβη τήν Αιμνίσκην, Νεοχώριον καί Μπουρνάρ-Τσιφλίκ, νά φθάση μέχρι Αυσιμαχείας καί νά υπερ
φαλαγγίση τον Βουλγ. στρατόν, άποκλειομένης τής όπισθοχωρήσειος αυτού
προς Κεσσάνην καί Τ. ’Όρος. Οΰτος ή θά ήχμαλωτίζετο ή θά κατεκόπτετο
προσβαλλόμενος έκ βορρά ύπ’ αυτού, έκ νότου δέ υπό των πρύ των φρου
ρίων Μπουλαΐρ Τούρκων. ΙΙαγίς χειροτέρα δέν ήτο δυνατόν νά έξευρεθή,
διότι δ Βουλγ. στρατός έμπροσθεν καί όπισθεν θά ειχεν έχθρόν, ώς καί
εις τον κόλπον Σάρρου καί εις Προποντίδα. Ά φοϋ δέ θά έξουδετεροϋτο
θά διηνοίγετο δ δρόμος προς Άδρ]πολιν καί θά ήνάγκαζε τούς Βουλγάρους
νά λύσουν τήν πολιορκίαν. Ά λ λ ’ δ Έμβέρ καί τό Έπιτελεΐον του δέν εΐχον
εννοήσει τήν σημασίαν τής άποβάσεως στρατιάς ή δέν εΐχον δυνάμεις, ώστε
νά άναλάβουν πραγματοποίησιν τής έπιχειρήσεως, ήτις καί άπέβη άκαρπος.
"Οτε ό στόλος προσήγγισεν, έξήλθον στρατιώται τινές, οίδέ Βούλγαροι έτράπησαν εις φυγήν πρός Λούπιδα, Καλαμήτσι καί Στέρναν, φοβηθέντες κανονιοβολισμόν, δστις δέν έγένετο, ούτε στρατός άπεβιβάσθη, ώστε νά φανή
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σοβαρά ή έπιχείρησις. Οι Βούλγαροι «νε θάρρη σαν. Βλέποντες εκ των υψω
μάτων, κατήλθον μέ πυροβολικόν και ήρχισαν νά βάλλουν κατά τοΰ στόλου,
<5 οποίος και άπέπλευσε.
Τρία τινά δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν εν προκειμένη) : η') Το ηθικόν
των Τούρκων ΰπέστη τοσαυτην μείωσιν, ώστε μέ τό πρώτον έμπόδιον, μετέβαλον σχέδια, β') Δεν είχον άντιληφθή, ότι ή έπιχείρησις αυτή, καλώς
διεξαγόμενη, ήδΰνατο νά έκμηδενίση τους εν Θράκη εχθρούς και γ') Τούς
έλλειπεν ό στρατός καί τά εφόδια. Ά λλα τότε προβάλλει τό ερώτ ημα: Προς
τί έγένετο ή έπίδειξις αποβάσεοος; Έ άν άληθεΰη ή τρίτη ύπόθεσις, οί
Βούλγαροι πρέπει νά ευγνωμονούν τον Έλλην. στόλον, δστις μέ δύο ναυμα
χίας άφήρεσεν από τούς Τούρκους την δυνατότητα νά μετακομίζουν από την
Μ. Α σίαν και Συρίαν στρατεύματα, από δέ την Ευρώπην πολεμοφόδια,
καθότι καί αί διά ξηράς συγκοινωνίαι ειχον διακοπή, λόγο) παρεμβολής εχ
θρικών κρατών. Ά λ λ ’ οί Βούλγαροι τυφλωμένοι εκ μίσους πρύς παν Ε λλη 
νικόν, όχι μόνον δεν τό άνεγνιύριζον, αλλά καί ίσχυρίζοντο ότι αί νΐκαι τού
Έλλην. στόλου τούς έβλαψαν, καθότι ή Τουρκία μη δυναμένη νά όδηγη
στρατεύματα προς άλλα σημεία, ήναγκάζετο νά τά φέρη διά ξηράς πρύς
Προποντίδα, μη άναλογιζόμενοι ότι άνευ τού Έλλην. στόλου δεν θά ήδύναντο νά κατέλθουν εις Δεδέ-Άγάτς, Ξάνθην, Καβάλαν καί 'Ελλήσποντον.
ΚΕΦ. m .—ΑΛΩΣΙΣ Α ΔΡI ΑΝ Ο ΥΓΙΟΛΕΩΣ.
'Η Άδρ] πόλις, ώς άνεφέραμεν, έπολιορκεΐτο από τού Νοεμβρίου 1912
και έξηκολούθει άμυνομένη, παρά τάς εφόδους τών Βουλγάρων, ένισχυθέντων υπό Σέρβα)ν. 3Άν καί εί.χεν άποκλεισθή, τό στρατηγεΐον τού Δελή Σουκρή έπεκοινώνει μέ την Κων]πολιν διά μυστικού τηλεγράφου. Αλλά βόμβα
πεσούσα επί τής σιδηρ. γραμμής έξετίναξε τό τηλεγραφικόν καλώδιον, όπερ
καί ήχρηστεύθη. Τ) λαός ύπέστη τά πάνδεινα από έλλειψιν τροφίμων, ό δέ
Τουρκ. στρατός άπεδεκατίζετο από πολεμικός συγκρούσεις, στερήσεις καί
άσθενείας. Την 13]3] 1913 ή πόλις κατελήφθη καί εΐσήλθε τό Σερβ. ιππι
κόν, υπό τών Βουλγάρων δέ έμοιράσθησαν τρόφιμα εις τύν λαόν καί ούτως
ή Άδρ]πολις επανήλθεν εις την ειρηνικήν της όψιν. ΈΙ πτώσις της έπροξένησεν αντίκτυπον εις Κων]πολιν, διότι έθεωρείτο ιερά πόλις τού Τουρκισμού. Ί'ύ κόμμα Σαμπαχεδδίν έξεμεταλλεύθη την σύγχυσιν καί έξύφανε συνιομοσίαν, ής σκοπός ήτο ή δολοφονία'Υπουργών τής Κυβερνήσεως Σεφκέτ.
Οί Νεότουρκοι υποπτευόμενοι τοϋτο έλάμβανον μέτρα, χωρίς όμως νά άνακοινώσουν τίποτε προς τύν Πρωθυπουργόν καί fΥπ. Στρατιωτικών. Παρά
ταύτα την 20]3]1913 ο Μαχμούτ Σεφκέτ έδολοφονήθη μετά τού ύπασπιστού του εντός αυτοκινήτου. Οί Νεότουρκοι όμως τού Τττιχάτ εξεδικήθησαν συλλαβόντες τον δολοφόνον, όστις έπείσθη εις υποσχέσεις περί μή κα
ταδίκης καί άπεκάλυψεν 20 συνενόχους, έξ ών 12 παραπεμφθέντες ενώ-
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πιον στρατοδικείου κατεδικάσθησαν εις θάνατον κατ’ αντιμωλίαν, 8 δέ ερή
μην. Μεταξύ των 8 ήτο καί δ πρίγκηψ Σαμπαχεδδίν, δ'στις προλαβών, έφυγεν εις το εξωτερικόν, δ που καί άπεβίωσεν. Οί ως άνω 12, μεταξύ των
οποίων συμπεριελαμβάνοντο ό γαμβρός τοϋ Σουλτάνου Σαλίχ πασάς, δ πλω
τάρχης Κιαζήμβεης κ.ά., κατεδικάσθησαν εις τον δι’ αγχόνης θάνατον καί
έξετελέσθησαν εΐς την πλατείαν τοϋ Ύ π. Στρατιωτικών. Αί έχθροπραξίαι εις
τά μέτωπα Καλλιπόλεως καί Τσατάλτζας, έξηκολούθησαν άνευ αποτελέσμα
τος, διότι Τούρκοι καί Βούλγαροι ήσαν κουρασμένοι. Αί διαπραγματεύσεις
εις Λονδίνον των άντιπροσοοπων υπό τήν προεδρίαν τοϋ λόρδου Γκρέϋ,
δστις επεδίωκε συμβιβασμόν έσυνεχίσθησαν, επειδή δέ ή κατάστασις άπέβαινεν επιζήμια διά τήν Τουρκίαν, ήναγκάσθη νά παραχώρηση αυτή μέχρι
τής γραμμής Αίνου Μήδειας, τήν Δ. Θράκην καί όλα τά εδάφη τής Βαλ
κανικής, πλήν τής ’Αλβανίας, ής τήν τύχην θά καθώριζε τό Συμβούλων.
Ά λ λ ’ ή Ελλάς καί Σερβία έζήτησαν νά εξετάσουν τήν άπόφασιν τοϋ συμ
βουλίου περί συνοριακής γραμμής ’Αλβανίας, δ Γκρέϋ όμως άπήτησε νά
υπογράψουν τήν συνθήκην ώς έχει, άπειλήσας νά διαλύση τήν συνέλευσιν
εν εναντία περιπτώσει, ήναγκάσθησαν δέ νά. υπογράψουν όλοι τήν συμφωνίαν
(30 Μαΐου 1913). Ούτως έληξαν αί έχθροπραξίαι Βαλκ. συμμάχων καί
Τουρκίας, ή δέ ατυχής Θράκη έπεδικάσθη εις τούς Βουλγάρους πλήν λωρίδος κειμένης ΝΑ. τής γραμμής Αίνου Μήδειας μέ τήν Κων]πολιν καί
Θρακ. Χερσόνησον. Ταύτα εξ αιτίας των Βουλγάρων, πού δέν έδέχθησαν
σϋμπραξιν Έλλην. μεραρχιών, άς έπρότεινε νά άποστείλη δ Βενιζέλος εις
τό έν "Τσατάλτζφ μέτωπον, ώστε νά καταληφθή καί αυτή ή Κο.)ν]πολις. Ό
δέ ατυχής Ελληνισμός τής Θράκης έπέπρωτο νά ΐδη τήν προγονικήν του
χώραν νά περιπίπτη από βαρβάρου δουλείας εις βαρβαρωτέραν τοιαύτην.
ΚΕΦ. 1 3 0 —Α ΙΤ ΙΑ Β' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Οί Βούλγαροι, μετά τήν υπογραφήν τής εν Λονδίνο) συνθήκης, έπανηγύρισαν νίκην των συμμάχων μέ δοξολογίας. Ό Πρωθυπουργός των Γκέσωφ έτηλεγράφησε προς τον Βενιζέλον, ως τύν κυριώτερον συντελεστήν τής
νίκης τών συμμάχων, ευχαριστών καί έκφράζων ευγνωμοσύνην τοΰ Βουλγ.
έθνους. ’Αλλά μετά τάς εκδηλώσεις ταύτας δ Φερδινάνδος, έπιδιώκων ηγε
μονίαν επί τής Βαλκανικής, ήγειρεν άξιοόσεις. Ή Σερβία έζήτει από τούς
Βουλγάρους περισσότερα τών συμφωνηθέντων, διά περιπλέον βοήθειαν, εις
Άδρ]πολιν. Διά τήν Θεσ]νίκην, πού έζήτουν συγκυριαρχίαν, δ Βενιζέλος
εδήλωσεν εις τον Δάνεφ έν Λονδίνορ, δτι ού'τε συζήτησιν δέχεται περί αυ
τής ίστορικώς καί έθνολογικώς Ελληνικής, καταληφθείσης δέ υπό Έλλην.
στρατού. ’Επειδή έπρόκειτο νά συνέλθουν έν Πετρουπόλει οί Πρωθυπουρ
γοί τών 4ων συμμάχων, κατά πρόσκλησιν τού Τσάρου προς συμβιβασμόν,
τά Βουλγ. στρατεύματα προσεπάθουν νά δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγο-
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νότα. Διά δολιοτήτων κατά Σέρβων και Ελλήνων κατελάμβανον τμήματα,
έκτοπίζοντες τούς κατέχοντας. Ούτω τήν 16ην και 17ην ’Ιουνίου έπετέθησαν κατά των Ελλήνων εις Παγγαϊον κατά δέ των Σέρβων εις Ίσ τίπ. Αί κυ
βερνήσεις Σερβίας και Ελλάδος, πεισθεΐσαι, ότι σκοπός των ήτο νά αρπά
ξουν τά εδάφη, συνήψαν συμμαχίαν προς περιφροΰρησιν των δικαιωμάτων
των καί επειδή οί Βούλγαροι εΐς τάς διαμαρτυρίας των έκώφευον, έκήρυξαν πόλεμον. Και οί μέν "Έλληνες (17-20 ’Ιουνίου) έξεκαθάρισαν τήν Θεσ]νίκην από τούς Βουλγάρους τοϋ Χεζαπτσήεφ, καί έξεδίωξαν τούτους μέχρι
Ρίλου μέ σκοπόν νά είσέλύουν εις Σόφιαν. Οί Σέρβοι, δμως άφοΰ τούς άπεδίωξαν, έσταμάτησαν εις αμυντικήν γραμμήν. Τότε ή Ρωσσία, ίνα ματαιώση κατάληψιν τής Σόφιας υπό "Ελλήνων, προέτρεψε τήν Ρουμανίαν νά τήν
καταλάβη πρώτη. Έπεδιοόχθη συνάμα αποστολή αντιπροσώπων εις Βουκουρέστιον, οπού συνελθόντες οί διαμαχόμενοι, συνήψαν ανακωχήν, έπηκολούθησε δέ καί συνθήκη ειρήνης (28]7]19Ι3). "Ο πόλεμος ούτος διά τον "Ελλη
νισμόν, ιδίως τής Θράκης, υπήρξε καταστρεπτικότατος. Οί Βούλγαροι, αφού
έλεηλάτησαν τά ιδρύματα, έκόμισαν τά λάφυρα εις τά εις αυτούς επιδικασθέντα μέρη. Μετά ταΰτα άπέσυραν τά στρατεύματά των από τά μέτωπα
Τσατάλτζας καί Μπουλαΐρ διά νά τά ρίψουν κατά των νέων εχθρών Σέρ
βων καί "Ελλήνων. Έξεκένωσαν ακολούθως τάς πόλεις καί τήν Άδρ|πολιν,
άφήσαντες αστυνομίαν καί πολιτοφύλακας. Περιέμενον δέ νά σταλούν έκ
Κων]πόλεο)ς υπάλληλοι, διά νά παραδιόσουν καί αναχωρήσουν. Εις Ρ α ιδεστον παρέμειναν καί 15 ναύται, διά νά παραδώσουν τον λιμένα, ή δέ ύπαι
θρος έμεινεν αφρούρητος.
ΚΕΦ. 131.—ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΙΣ Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ.— ΣΦ Α ΓΗ ΕΛΛΗΝ.
ΠΛΗΘΥΣΜ ΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚ. ΣΤΡΑ ΤΟ Υ .
Μολονότι ή Τουρκία διά συνθήκης είχε παραχωρήσει μέχρι γραμμής
Αίνου Μήδειας εις τούς Βουλγάρους, όταν έξερράγη πόλεμος εχθρικών της
κρατέόν, ήγνόησε τούτο. Παραβιάσασα τήν συμφωνίαν, μόλις άπεσύρΟησαν
τά Βουλγ. στρατεύματα, εξαπέλυσε δύο φάλαγγας στρατού, αϊτινες έκ Μετρώ>ν υπό τύν Έμβέρ καί έκ Καλλιπόλεως υπό τούς Μουχτάρ καί Μαχμούτ
προήλασαν προς Άδρ]πολιν. Συνάμα δε στόλος μέ στρατιώτας ήλθεν εις
Ραιδεστόν, δτε δέ έξήλθον από τά πλοία, έξηγέρθησαν τινές των Τούρκων
κατοίκων καί όπλισθέντες εντός τής ημέρας έφόνευσαν περί τούς 60 "Έλλη
νας καί ’Αρμενίους, εργαζομένους εις τούς αγρούς. "Ο Βούλγαρος άρχιαστυνόμος, βλέπων τήν έξαψιν, άπεπειράθη νά φύγη, άλλ’ ένώ διήρχετο έφιπ
πος διά τού Άραμπά-παζάρ, έλιθοβολήθη υπό Τούρκων καί έφονεύθη.
Ούτα)ς οί Τούρκοι τής Ραιδεστοΰ έξεδικήθησαν διά τύν φόνον στελεχών τού
κόμματος Ίττιχάτ, θανατω θέντων υπό Βουλγάρων. ‘Ομοίως έξώντωσαν καί
τους πολιτοφύλακας, ό δέ πολιτικός διοικητής τών Βουλγάρων, ό όποιος
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είχε παραμείνει διά την παράδοσιν συνελήφθη αιχμάλωτος. Ε π ίσ η ς συνελήφθησαν αιχμάλωτοι Βούλγαροι ναυται, ενώ έπέστρεφον από εκδρομήν εις
Γανόχωρα προς λεηλασίαν και δεν ελαβον γνώσιν των συμβάντων, εύρέθησαν δέ εντός σάκκων των άρπαγέντα υφάσματα και εσώρουχα. Ό "Αγ. 'ΙΙρακλείας άπήλαυσε σεβασμού διά τάς ευεργεσίας προς τύν Μουφτήν και
ανώτερους υπαλλήλους, οΐ όποιοι, κατά την κατοχήν ΰφίσταντο στερήσεις
διότι έμειναν άνευ πόρων.
ΚΕΦ. 132.—Ε Π Ε Λ Α Σ ΙΣ ΜΟΥΧΤΑΡ ΚΑΙ ΜΑΧΜΟΥΤ ΑΙΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ Π Ρ Ο Σ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ.
Λιά την φάλαγγα Έμβέρ, έκ Μέτρων προς Άδρ]πολιν, δεν έπληροφορήθημεν επεισόδια. Ά λλ’ ή στρατιά Καλλιπόλεως, που έπροχώρει με τους
Μουχτάρ καί Μαχμοΰτ, δτε έξήλθε τής Χερσονήσου καί διά Κουρου - δάγ
έρρίφθη εις την πεδινήν Θράκην προς Κεσσάννιν, Μάλγαρα καί ΟυζουνΚιοπροΰ, εβλεπεν ότι τά Τουρκ. χωρία ήσαν έρημα. Διότι οι Βούλγαροι
κατά την εισβολήν τά ειχον καταστρέψει, ενώ τά Ελληνικά ήσαν άθικτα
καί οί κάτοικοι είργάζοντο αμέριμνοι. Οί Βούλγαροι τότε ελεηλάτησαν καί
αυτά, δεν ειχον όμως παρεκτραπή κατά τών Χριστιανών. 'Ως τόσον ύ Μαχμούτ καί ο Μουχτάρ δεν ήνέχθησαν τά γενόμενα, θέλοντες δέ νά ανυψώ
σουν τύ ηθικόν τών στρατιωτών καί νά τους ένδυσουν, παρέδωκαν εις εμ
πρησμόν καί σφαγήν 48 χωρία Ελληνικά καί 3 Βουλγαρικά. 'Όσοι έκ τών
κατοικίαν άπεμακρΰνθησαν, έξησφαλίσθησαν, άλλ’ όσοι δεν κατέφυγον εις
ασφαλές μέρος, έσφάγησαν ανηλεώς. Δείγματα Έλλην. αρετής ελαβον χώ
ραν καί πολλαί γυναίκες παρθένοι προετίμησαν ήρωϊκόν θάνατον, πίπτουσαι
εις τάς φλόγας, παρά νά άτιμασθώσιν. 'Ο Έμβέρ, έπελάσας, άνακατέλαβε τήν
Άδρ]πολιν από τους Βουλγάρους, οϊτινες τήν έγκατέλειψαν. "Οσοι "Ελλη
νες υπήκοοι ευρίσκοντο εκεί κατά τήν κήρυξιν του πολέμου ειχον φυλακισθή, ήλευθερώθησαν δέ μόλις άπήλθον οι Βούλγαροι. Μεταξύ αυτών ήτο
καί ό "Ελλην Πρόξενος έν Ραιδεστφ ΣπαΟάρης Δημήτριος. Οΰτω περιήλθε
πάλιν ή 5Αν. Θράκη υπό τύν Σουλτάνον, αλλά κατεστραμμένη καί κατά μέγα
μέρος έ ρ γ ^ ς κατοίκων, διότι καί έκ τών Τοόρκων, τών καταφυγόντων εις
’Ανατολήν, ελάχιστοι έπέστρεψαν, άορου ή έν Ευρώπη διαβίωσι.ς έφαίνετο
έπικίνδυνος. Εις Δ. Θράκην ό Έλλην. στρατός έκτοπίσας τους Βουλγάρους
έφθασε μέχρι Ξάνθης καί Κομοτινής, ότε συνήφδη ή έν Βουκουρεστίορ ει
ρήνη τόν Τοΰλιον του 1913.
ΚΕΦ. 133— ΑΠΟΜ ΟΝΩΣΙΣ ΕΑ Λ ΙΙΝΙΣΜ Ο Υ AN AT. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΝ]ΠΟΑΕΩΣ.
Μετά τήν κατάληψιν τής Σόφιας υπό Ρουμαν. στρατού, αί .Μ. Δυνά
μεις προέτειναν συγκλησιν διασκέψιεως Βαλκ. κρατών έν Βουκουρεστίω προς
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διακανονισμόν, έφόσον ή λύσις έφαίνετο εφικτή. 'Η Βουλγαρία, ταπεινωθεΐσα υπό Ελλήνων και Σέρβων, δεν είχε το θράσος νά έπιμείνη εις τάς
απαιτήσεις της και άφέθη εις τό ελεος των Δυνάμεων, αΐτινες έφάνησαν
επιεικείς μέχρι μωρίας. Διότι ήδίκησαν τον Ελληνισμόν, παραχωρήσασαι
εις αυτούς την Δ. Θράκην μεταξύ Νέστου καί "Εβρου μέχρις Αιγαίου μετά
τού σιδηροδρόμου Δεδέ-’Λγάτς, προς Μεσόγειον. Ά λλ’ οί Βούλγαροι έγκατασταθέντες επί σπουδαιοτάτου τμήματος τού Ελληνισμού μέ τάς Κοινό
τητας Δεδέ-’Αγάτς, Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Σουφλίου καί πλείστων χωρίων,
έπεδόθησαν εις έκδίωξιν τού πληθυσμού. Ούτως οί κάτοικοι τής Α.
Θράκης από 9Αδρ]πόλεως μέχρι Κων]πόλεως καί Μαύρης Θαλάσσης,
άπεμονώθησαν, διηρωτώντο δέ διατί εις την συνθήκην Βουκουρεστίου
δεν έγένετο λόγος περί Ελληνισμού Λ. Θράκης καί πολλοί έπέκρι,ναν τον
Βενιζέλον, δστις ούτε νύξιν εκαμε κατά τάς διαπραγματεύσεις. Ε πειδή δέ
παντάχόθεν άπηυθύνοντο ερωτήματα, τό Πατριαρχεΐον άπέστειλε τον Διευ
θυντήν τής Θεολ. Σχολής Γερμανόν Στρινόπουλον εις Αθήνας, διά νά συ
νάντηση τον Βενιζέλον καί λάβη τήν γνώμην του περί τής τύχης τής Α.
Θράκης καί τού Ελληνισμού αυτής, όστις εύρίσκετο ενσφηνωμένος μεταξύ
Τουρκισμού καί Βουλγαρισμού. ΓΘ διαπρεπής Θράξ εσπευσεν εις Αιδηψόν,
οπού μετέβη 6 Βενιζέλος προς λουτροθεραπείαν μετά τήν συνθήκην Βου
κουρεστίου. Έπιστρέψας δέ έκόμισε τάς εξής δηλώσεις, τάς οποίας γράφιο
αυτολεξεί:
«Μέ μεγάλην λύπην αναφέρω, ότι ή Έλλην. εξωτερική πολιτική δεν
έτόλμησε νά κάι,ιη τήν παραμικρόν νύξιν περί Λ. Θράκης, ούτε νά δείξη εν
διαφέρον, διότι ή Θράκη κινδυνεύει νά άπολεσθή μόλις ή Ελλάς θίξη τό
ζήτημα τούτο. Ό κίνδυνος προέρχεται όχι από Βουλγάρους, άλλ’ από τήν
Ρωσσίαν, ήτις καραδοκεί, διά νά εξασφάλιση εξοδον προς Μεσόγειον. Διά
τήν Θράκην ό Ελληνισμός θά έργάζηται έν μυστικότητι, χωρίς έκδηλιά
σεις, εως ότου παρουσιασθή περίστασις, νά έκτοπισθή ή Βουλγαρία καί
τότε θά βαδίσωμεν ημείς προς αυτήν. Πότε όμως θά γίνη τούτο άγνωστον.
Επομένως τώρα τό σπουδαΐον τούτο τμήμα θά μείνη υπό Τουρκικόν ζυ
γόν, εως ότου άνατείλωσιν εύνοϊκώτεραι ήμέραι».
'Η γνώ μη τοϋ μισέλληνος φ όν Λίμαν περί Ά ν α τ . Θράκης.

Οί Τούρκοι μετά τήν συνθήκην Βουκουρεστίου έκάλεσαν τον Γερμα
νόν φόν Σάνδερ Λίμαν καί τφ άνέθηκαν νά περιέλθη τό έναπομεΐναν τμήμα
μέ τήν Άδρ]πολιν καί νά γνωμοδοτήση, πώς θά προφυλαχθή από επιδρο
μών. ΓΘ Λίμαν πασάς, περιελθών από Κων]πόλεως μέχρι 3Αδρ]πόλεως καί
μέχρις Αίνου, άφίκετο διά Καλλιπόλεως εις Ραιδεστόν, όπου τώ έγινεν υπό
στρατιωτικών καί πολιτικών θερμοτάτη υποδοχή. Ε ντός δέ τού Διοικητή-
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ρίου ενώπιον αξιωματικών, υπαλλήλων και πλήθους μέ Τουρκ. φέσια, διεκήρυξε τά εξής :
«Διά νά κατέχητε σταθερώς τό εν Θράκη τμήμα, πρέπει, πλήν των
οχυρών νά συμπήξητε Μουσουλμ. δγκον από Άδρ]πόλεως μέχρι Κων]πόλεως. Διά νά επιτύχητε πρέπει νά εκδιώξητε τους μή Μουσουλμάνους καί
προ παντός τούς 'Έλληνας, οιτινες είναι εξηπλωμένοι εΐς την ύπαιθρον και
κατέχουν ολόκληρον σχεδόν τήν οικονομίαν τής χώρας. Ενόσω εχητε 'Έλλη
νας όχι μόνον τθά έξαρτάσθε από αυτούς, άλλα θά ύφίστασθε επεμβάσεις
ξένων, εΐ.ς πάσαν δέ έπέμβασιν αυτοί θά είναι οι κακοί δαίμονες, διότι θά
προδίδουν και θά βοηθούν τον εισβολέα, όπως έγινεν εις τον προηγηθέντα
πόλεμον».
Ταύτα διεκήρυξεν ό Γερμανός, συμπληροόσας τά λεχθέντα υπό τού
Γκόλτς πασά περ'ι τού Μικρασ. Ελληνισμού. Ταύτα δέ ελέχθησαν οχι μό
νον εΐς Ραιδεστόν, άλλα και άλλαχού. ’Ιδού ποιοι υπήρξαν υπαίτιοι τής κα
κοδαιμονίας τού Ελληνισμού μετά τούς Βαλκ. πολέμους.
ΚΕΦ. 134.— ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ Κ Ο Μ ΙΤ Α Τ Ο Ν .-Μ Ε Θ Ο Δ ΙΚ Η
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.

ΕΞΩΣΙΣ

Αΐ συμβουλαι τού Λίμαν υπήρξαν ή χαριστική βολή, διότι τό φθινοπωρον 1913 συνεπήχτθη Κομιτάτον εξαναγκασμού τής υπαίθρου προς απο
δημίαν και ήρχισε προπαγάνδα μεταξύ Μουσουλμ. πληθυσμού, ήτις εξεμαίευσε τρόπον, καθ’ δν οΐ 'Έλληνες θά έπεζήτουν έξοδον. Τά σχέδια εξεπονήθησαν υπό Γερμανών και εφηρμόσθησαν υπό τού Κομιτάτου, εΐς δ μετεϊχον αξιωματικοί Τούρκοι, χωροφύλακες, πολίτικοι και δικαστ. υπάλλη
λοι, άγάδες, παλληκαράδες και πάσα κατηγορία Μουσουλμάνων. 'Η μέθοδος
εξαναγκασμού προς μετανάστευσιν ύπήρξεν έντεχνος, ώστε νά γίνη άνευ αι
ματοχυσίας, διότι σκοπός τών Τούρκων ήτο νά φαίνηται, δτι οΐ 'Έλληνες
έφευγον εΐς Ελλάδα οΐκειοθελώς. Κατά τον χειμώνα 1913 τά Έλλην. χωρία, παρά τήν Βιζύην καί Τυρολόην έπολωρκήθησαν υπό Τσέτηδων. Πάς
έξερχόμενος επυροβολειτο προς εκφοβισμόν, ήναγκάζεto δέ νά άποσυρθή εΐς
τό χωρίον. Ούτως οΐ χωρικοί δέν έτόλμουν νά εξέλθωσι καθ’ δλον τον χει
μώνα. 'Ότε έφθασεν ό Φεβρουάριος 1914, τήν νύκτα άφυπνίζοντο υπό πυ
ροβολισμών και αί σφαΐραι έκτύπίΰν θύρας, παράθυρα και στέγας. Περίτρο
μοι εξήρχοντο, ήρεύνων τά πέριξ, άλλ’ ούδένα εύρισκον. Μόλις δέ άπεσύροντο επανήρχιζον οΐ πυροβολισμοί. Τούτο έγίνετο κάθε νύκτα, ώστε οΐ
χωρικοί νά παραμένουν άγρυπνοι, τήν δέ ημέραν περιωρισμένοι εντός τού
χωρίου. 'Η κατάστασις τούς έκαμε νά σκέπτονται, δτι δέν είναι δυνατόν νά
ζησωσιν εΐς τόπον, δπου ούτε τούς αγρούς ήμπορούσαν νά καλλιεργήσουν,
ούτε τάζώα νά περιποιη θώσιν, ούτε νά κοιμηθώσιν ήσυχοι. 'Η Τουρκ. διοίκησις, προς ήν άνέφερον ταύτα, άπήντησεν ώς εξής: «Αυτά τά λέγετε σείς.
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Διότι γενήκατε Γιουνάν φικιρλήδες (Έλληνόφρονες), καί ξεύρομεν ότι -θέ
λετε νά φύγητε εις Ελλάδα. Σάς έπιασεν Έλληνομανία. Φύγετε, δεν σάς
εμποδίζει κανείς». ’Άλλοτε πάλιν τους ελεγον: « Ά ν πράγματι ενοχλείστε,
αυτοί, πού σάς ενοχλούν είναι Κομιτά.τον της Ελλάδος και με δικούς σας,
για νά σάς αναγκάσουν νά πάτε στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι δεν σάς πείρά’
ζουν. Τώρα, φαίνεται, θέλετε νά φΰγητε. Κάμετε ό,τι νομίζετε καλλίτερον».
Οί κάτοικοι τού χωρίου Χάς μπουγά (Λευκός ταύρος) Βιζύης, άποκαμόντες, πρώτοι άπεφάσισαν νά έκπατρισθούν. Αμέσως έσχηματίσθη επιτροπή
Τούρκο3ν διά νά εκτίμηση δήθεν την περιουσίαν, ήν θά ήγόραζον οι πέριξ.
Έκάστη Επιτροπή άπετελέσθη από δικαστικόν, Εφοριακόν, υπάλληλον
Γεωργ. Τραπέζης και αξιωματικόν χώρο φυλακής, άφίχθη δέ εις τό χωρίον,
εμάζευσε τά ζώα, τά έξετίμησε πρύς ένα μετζητιέ έκαστον, ήτοι ’/δ τθζ
χρυσής Τουρκ. λίρας άν και ήξιζε 3 και πλέον. Τά πρόβατα, αίγας, μό
σχους, πιόλους, δνάρια κλπ. προς 1/-ι τού μετζητιέ, ήτοι 5 γρόσια. Οι Τούρ
κοι προσήρχοντο προθυμότατοι, κατέβαλλον μηδαμινά ποσά και έλάμβανον τά ζώα από τήν Επιτροπήν. Τούς χοίρους δεν τούς ήγόραζον, διότι
ήσαν ζώα άπηγορευμένα θρησκευτικώς. Α φού έτελείωνεν η πώλησις
ήνοίγοντο τά κατάστιχα διοικήσεως, δικαστηρίου, Εφορίας καί Τραπέζης καί
έλογαριάζοντο τί χρεωστούν οί πωληταί εις πρόστιμα, δικαστήρια, φόρους
καί Τράπεζαν. Έ άν δέ τό συναθροισθέν ποσόν ήρκει διά τήν πληρωμήν
τού χρέους, καλώς, έάν οχι, εκαλούντο οί πρόκριτοι νά καταβάλλουν τό
υπόλοιπον, διά νά δοθή άδεια άναχωρήσεως. Πάν μέσον μεταφορικόν, ΰπεχρεούντο νά τό άφίνουν εις τούς Τούρκους, πού άνελάμβανον τήν μεταφο
ράν, τέλος δέ έδίδετο διαταγή, 2 οίκογένειαι νά φορτώσουν 1 μόνον αμάξι.
Τά έν οΐκφ έ'πιπλα, ρουχισμός, γεννήματα, σκεύη κλπ. έγκατελείποντο, διότι
εις τά αμάξια έφόρτωνον ασθενείς, εγκύους καί βρέφη. Πάντες οί άλλοι,
ήσαν υποχρεωμένοι νά βαδίζουν πεζοί. Ούτοος άπεγυμνούντο τής κινητής καί
ακινήτου περιουσίας των. Μόλις έξεκίνουν μέ συνοδείαν χωροφυλάκων, προς
αποτροπήν τάχα προσβολής καί άπεμακρύνοντο από τό χωρίον, οί χωροφύλα
κες έπέβαλλον κατά οικογένειαν νά πληρώση άνά ένα μετζητιέ, αφού δέ
τούς έξήγον από τήν Βιζύην καί είσήρχοντο εις Τυρολόην, παρεδίδοντο
εις τήν εκεί χωροφυλακήν, ήτις αφού τούς έφορολόγει μέ νέον μετζητιέ
τούς έσυνώδευε μέχρι Ραιδεστού. ΚαιΤ οδόν έφορολογούντο συνεχώς, όταν
δέ έφθαναν εις τήν παραλίαν ήσαν γυμνοί. Ή μέθοδος τής έκδιώξεως
έφηρμόσθη εις όλα τά χωρία Βιζύης, Τυρολόης, Λουλέ-μπουργάζ, καί μετά
ταύτα Μαλγάρων, Κεσσάνης, Ούζούν-Κιοπρού, Χαριουπόλεως καί Άδριανουπόλεως. Α λλά διά τούς κατοίκους Στράντζας καί άλλων χωρίων συνέβησαν χειρότερα. Οί Τσέτες έπιαναν γέφυραν τινά, από τήν οποίαν έμελλε
νά διέλθη ή συνοδεία, ότε δέ έπλησίαζεν έπυροβόλουν προς εκφοβισμόν, οί
δέ χωροφύλακες, ώς τάχα ολίγοι, έτρέποντο εις φυγήν, έγκαταλείποντες τήν
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συνοδείαν καί τότε οί άτακτοι ήρεύνων π cm ας καί άφήρουν τά έναπομείναντα, άτινα έμάζευον εις σάκκους διά λ]σμόν τοϋ Κομιτάτου. Αυτή ή προ'
γραμματισμένη σατανική μέθοδος εφηρμόσθη πανταχοϋ κατά τον όλέθριον
εκπατρισμόν.
ΚΕΦ. 135.—Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Ι Μ ΗΤΡΟ Π Ο Λ ΙΤΩ Ν
Τ Η Σ Δ ΙΑ ΡΡΟ Η Σ.

ΙΙΡΟ Σ Π ΡΟ Λ Η Ψ ΙΝ

Ό Μητροπολίτης Βιζυης, ως συνοδικός έν Κων]πόλει, δεν εΐχεν άμεσον
γνώσιν των συμβαινόντων. Διότι οΐ χωρικοί δεν άλληλογράορουν, οί δε των
κέντρων διέκοψαν τά ταξίδια των. Τά Έλλην. γράμματα έρρίπτοντο εις τον
κάλαθον τίον αχρήστων υπό των ταχυδρομικών, που ήσαν καί αυτοί μεμυη"
μένοι εις τους σκοπούς του Κομιτάτου Ένιοσεως καί Προόδου. "Οταν εφθασαν εις Ραιδεστόν οΐ κάτοικοι τοϋ Χασμπουγά, έπληροψορήθημεν τά διατρέχοντα, τό γεγονός δέ ότι ακολουθεί ή Μεσσηνή καί άλλα κατεθορύβησε
τους "Ελληνας τής Ραιδεστοϋ, οΐτινες διεΐδον ότι, μέ τήν γενίκευσιν τής
εξόδου θά παυσουν νά έμπορεΰωνται. ΙΙροσήλθον εις τήν Μητρόπολιν νά
σκεφθώσι πώς θά αντιμετωπίσουν την διαρροήν. Ό Μ. ΙΊρακλείας συνεννοηθείς μέ τύν Πρόξενον κ. ΙΙαπαπαΰλου έσπευσε νά εκθέση εις τά Πα
τριαρχεία καί τον Μητροπολίτην Βιζυης τά διατρέχοντα καί νά ζητήση
τήν ταχυτέραν τοϋ Μητροπολίτου Βιζυης άφιξιν, διότι τό ποίμνιον εγκατα
λείπει τάς εστίας του. Ό 'Η ράκλειας έσκέπτετο, αν γενικευθή τό κακόν, θά
έρημωθή ή επαρχία του από 100 περίπου χωρία, των όποίιον τά 48 άπεδεκατίσθησαν ήδη υπό τοϋ στρατού Μαχμούτ καί Μουχτάρ πασάδων τό 1913,
δτε ό τής Τανίν Τζαχίτ έγραφεν: «'Η άγανάκτησις τοϋ εκ Καλλιπόλεως
στρατοϋ ήτο τοσαϋτη διά τήν καταστροφήν των Τουρκ. χωρίων, ώστε ή
δυστυχία νά πλήξη καί 'Ελλην χωρία». Έπανελθών ό Μητροπολίτης Βιζϋης, μάτην προσεπάθησε νά πείση τούς χωρικούς νά επιστρέφουν εις τό
χωρίον των, τοϋ παρέστησαν μέ επιχειρήματα, ότι ή ζωή των κατήντησε
κόλασις. Δεν ειχον πλέον ούτε ακίνητα, ούτε άλλο τι, εκτός ολίγων ρουχι
κών, ούτε χρήματα, έφ3 όσον άπεγυμνιόθησαν υπό χωροφυλάκων καί τσέτηδων. Ά λλ5 ενώ προσεπάθει νά τούς καταπείση, Ιλήφθη εΐδησις ότι,
ή Μεσσηνή καί άλλα ακολουθούν. 'I I λαίλαψ τοϋ έκτοπισμοΰ εξέσπασε καί
εις τά χωρία τής επαρχίας Τυρολόης. 'Ο Μ. Βιζυης ίδών τό αδύνατον
τής επιστροφής καί πεισθείς ότι δλον τό ποίμνιον του εκπατρίζεται, άνε"
χώρησεν εις Κων]πολιν. Οϋτοος ώργανώθη καί έξετελέσθη τό σατανικόν σχέδι,ον προς εκπλήρωσιν τίον συμβουλών τοϋ Λίμαν.
ΚΕΦ. 136.—Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ ΙΣ 3 ΧΩΡΙΩΝ I. ΟΡΟΥΣ.
Τό ξέφτισμα τής Βιζυης ήκολούθησαν τά χωρία Τυρολόης, Σαράντα ’Εκκλησιών, 3Αδρ]πόλεως καί Λιτίτσης κατ’ ίδιον τρόπον. Μάτην τό ΙΙατριαρ-
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χεΐον ,έ'στελλε κληρικούς πρός συγκράτησιν τού πληθυσμού. ’Από αυτόν
ακόμη τον σιδηροδρ. σταθμόν Άδρ]πόλεως έξετοπίσθησαν αι Έλλην. οίκο·
γένειαι. Οί Τούρκοι, πού συνεδέοντο μέ ίδικούς μας, έξέφραζον λύπην, αλλά
έβεβαίουν, ότι ή διαταγή είναι μέν επιβλαβής, αλλά προέρχεται από κορυ
φαίους τού Κράτους, ώστε άντίδρασις παρεμποδίσεως αποβαίνει ματαία. Ή
διαρροή έσυνεχίσθη καί εις την επαρχίαν 'Ηράκλειας. Μάτην διά των σχέ
σεων, μέ εξέχοντας Τούρκους, προσεπάθησεν 6 Μητροπολίτης νά άπομακρύνη τήν θύελλαν. Τώ έδηλώθη, ότι ήτο αδύνατον νά παρεμποδισθή ό έκτοπισμός, διότι τοιούτον πρόγραμμα εΐχον εντολήν νά ακολουθήσουν καί οϋτω τά
χωρία τής επαρχίας του διέρρευσαν προς τήν Αίνον, όπόθεν διά πλοίων άνεχώρουν εις Μακεδονίαν. Τελικώς ήρχισεν ή προσβολή καί των παρά τήν
Ραιδεστύν χωρίων, Επαρχιών'Η ράκλειας καί Γάνου. καί Χώρας. Έ ξ αυτών
άντέστη το Ναίπκιοϊ καί άπέκρουσεν επιθέσεις, αλλά τήν πεισματωδεστέραν άντίστασιν προέταξαν τά χωρία Σιμιτλή, Ίντζέκιοϊ καί Καστάμπολις.
Οί χωρικοί των, ορεινοί καί τολμηροί, ένέπνεον τρόμον, οΐ δέ Σιμιτλιώται
και. προηγουμένως παρέσχον πράγματα εις τήν Τουρκ. κυβέρνησιν. Οί Τντζεκιώται καί οί Κασταμπολιώται ήσαν άκαμπτοι καί έξυλοκόπουν καί Γέ
νη τσάρους καί πάντα Τούρκον, δστις άπεπειράτο νά έξασκήση βίαν. Κατά
τον Βαλκ. πόλεμον έπρομηθεύθησαν όπλα καί πυρομαχικά, κατά δέ τήν
στρατολογίαν ούδείς παρουσιάσθη πρός κατάταξιν. Εις Σιμιτλή, μετά τήν
άνακατάληψιν τής Α. Θράκης καί έν όσιο έζη 6 Δελή Στεφάνής καί οί σύν”
τροφοί του Άγατσώτης κλπ., δεν έτόλμησεν δ'ργανον τής εξουσίας νά έμφα*
νισθή. ’Αποσπάσματα, πού έστέλλοντο νά τούς συλλάβουν έπέστρεφον πα
νικόβλητα, διότι οί κλέφται ώχυρούντο όπισθεν βράχων. Μόνον δέ, ότε
ήσθένησεν 6 Δ. Στεφάνής καί έπροδόθη κατέστη δυνατόν νά κυκλωθή εις
τό σπίτι του καί νά έξοντωθή πυροβολών καί άντιπυροβολούμενος. Μετά
τήν έκκένωσιν τών πεδινών χωρίο^ν, τό Κομιτάτον προσέβαλε καί τά πρός τό
I. ’Όρος χωρία, έξ ών τό μεγαλύτερον καί πλουσιιότερον ήτο τό Σχολάριον.
Οί ανδρες ήσαν σκορπισμένοι εις τήν 5Αν. Θράκην, εις βοσκοτόπους μέ τά
κοπάδια των. Ε πειδή όμως έσχημάτισαν την ιδέαν, ότι εις τό εξής θά κινδυνεύη ή ζωή tojv, διότι Μπέηδες, τών οποίο^ν τάς βοσκάς ενοικίαζον, τούς
υπέδειξαν νά φύγουν, άφήκαν τά. κοπάδια των, ήλθαν εις τό χωρίον, έπήραν ό,τι ήμπορούσαν καί κατήλθον μέ τάς οικογένειας των εις τήν παραλίαν
Κουμβάου, όπόθεν άτμοπλοϊκώς άνεχώρησαν διά Μακεδονίαν. Τούτους έμι*
μήθησαν τό Ναΐπκιοϊ καί Τσανακτσή. 'Ως μέ έβεβαίωσαν δέ δύο πρόκριτοι
Σχολαριώται, μόνον τό Σχολάριον έγκατέλειψεν 120.000 πρόβατα. ’Αφού
έξεκαθαρίσθη ή ύπαιθρος, τό Κομιτάτον σ.πεφάσισε νά έκτοπίση τά 3 ορει
νά χωρία, έγκατέλειψε δέ τά προσχήματα νυκτερινών πυροβολισμών καί
διαφόρων δικαιολογιών. Τιάρα αί επιθέσεις τσέτηδων γίνονται φανερά μέ
ίσχυράς δυνάμεις τού Κομιτάτου. Οί Σιμιτλιώται έχασαν τό ηθικόν των
«Θρακικά»
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μετά τήν φυγήν τοΰ Σχολαρίου καί εις έπίθεσιν έκριναν περιττήν τήν προσ
πάθειαν προς άπόκρουσιν. Τά γυναικόπαιδα έτέθησαν εις τό μέσον και οί άνδρες μέ άξίνας και ρόπαλα κατηυθύνθησαν όμοΰ προς τό Σχολάριον, μέ
προορισμόν τήν παραλίαν Κουμβάου. *Α λλ’ επειδή έπρόκειτο νά περάσουν τό
Κακόρρεμα (βαόεΐα φάραγξ μεταξύ Σιμιτλή καί Σχολαρίου), έστάλησαν ένο
πλοι τινές, κατέλαβον θέσεις εις τά υψώματα, μή τυχόν τσέτηδες εγκλωβί
σουν τον πληθυσμόν εντός τής φάραγγος προς άπογύμνωσιν. Ά λ λ ’ οί τσέται έπεδόθησαν εις λεηλασίαν τοΰ έγκαταλειφθέντος χωρίου και ούτε έσκέφθησαν τοιοΰτόν τι. Τό Τντζέκιοϊ καί ή Καστάμπολις άντέστησαν επί δυο
μήνας κατά των Τούρκων, οί οποίοι έπήρχοντο κατά διαλείμματα όμαδικώς. Ί ΐσ α ν άρχαί ’Ιουνίου. Εις τι Τουρκ. χωρίον Δερλέρ, προς δυσμάς
τοΰ Ίντζέκιοϊ καί τής Κασταμπόλεως, ένας Ίντζεκκοτης, ό όποιος εΐ,χε κασσερίαν, ει.δεν ότι συνεκεντρούντο εκεί ένοπλοι από Τουρκ. χωρία, πολλοί
δε μέ στρατ. στολάς. Ήρώτησε τον Τούρκον άγαν, εις τοΰ οποίου τον αχυ
ρώνα κατειργάζετο τά κασσέρια. Τί θέλουν εδώ τόσοι ξένοι ; Καί ό αγάς
από τούς παλαιούς καί αγαθούς Μουσουλμάνους, πού είχαν τήν ιδέαν, ότι
άνευ τών Ρωμιών δεν μπορούν νά ζήσουν οί Τούρκοι, και. έβλεπον μέ λύπην
τον έκτοπισμόν, τοΰ ειπεν εμπιστευτικώς : «Λυτοί ετοιμάζονται διά τό χωριό
σου καί τήν Καστάμπολιν». "Οταν άπεσύρθη ό αγάς, ό Τντζεκιώτης φεύγει
δρομαίως, έρχεται εις τό χωρίον καί ειδοποιεί, ότι ετοιμάζεται έπίθεσις. Οί
χωρικοί ήγρύπνουν μέ τά όπλα, τό δέ μεσονύκτιον όταν ήκουσαν πυροβολι
σμούς, έφθασε νεανίας καί άνήγγειλεν, ότι προσβάλλεται ή Καστάμπολις
καί παρακαλεΐ τούς Ίντζεκιώτας νά σπεύσουν, διότι οί κάτοικοι εκεί έχουν
30 τυφέκια καί. δέν θά μπορέσουν νά βαστάξουν. Αμέσως Μντζεκιώται βα
δίζουν τροχάδην προς τό μέρος, πού ήκούοντο οί πυροβολισμοί, ανέρχονται
εις τό μοναστήριον Προφ. Ή λία καί εκ λάμψεων επισημαίνουν τήν θέσιν τών
Τούρκων, διά μέσου δέ τών αμπελώνων πλησιάζουν καί αρχίζουν ομαδικόν
πΰρ κατά τοΰ εχθρού. Ούτος αίφνιδιασθείς ετράπη εις φυγήν, αφή σας 53
νεκρούς. Έ κ τών ϊδικών μας ούδείς έπαθε καί μόνον 2 Κασταμπολιώται
ειχον τραυματισθή. Τό πάθημα τών Τούρκων άφήκεν ήσυχα τά 2 χωρία
επί είκοσαήμερον, μετά παρέλευσιν τοΰ οποίου μετεχειρίσθησαν άλλο μέσον
προς έκτοπισμόν. Ή έπίθεσις κατά τής Κασταμπόλεως έπροτιμήθη, διότι ήτο
ασθενέστερα, άλλ’ άπέτυχεν έκ τής έπεμβάσεως Ίντζεκιωτών. Ή χρήσις
όπλων ήτο άπηγορευμένη καί μόνον κυνηγετικά έπετρέποντο μέ άδειαν, έπ’
ούδενί όμως λόγφ εκηβόλα στρατιωτικά. Πας συλλαμβανύμενος μέ δπλον
έχαρακτηρίζετο επαναστάτης καί κατεδικάζετο εις ειρκτήν. Άπεφασίσθη τότε
νά γίνη έπίθεσις τσέτηδιυν όχι νύκτα, άλλ’ ημέραν κατ’ άμφοτέρων τών χω
ρίων. Διά νά έξουδετερωθή δέ πάσα άπόπειρα άντιστάσεως εισήλθον εις
τά χωρία μοΐραι χωροφυλάκων, ούτω δέ οί χο^ρικοί δέν έτόλμων νά έμφανίσουν όπλα καί νά άντισταθούν κατά τήν έπίθεσιν, όπερ καί έγένετο. ’Έλα-
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βον τάς οικογένειας των, εφόρτωσαν τά άλογά των και έφυγαν προς to
όρος, μέσον του οποίου ό δρόμος προς τά Γανόχωρα ήτο ανοικτός, ενώ οΐ
λοιποί προς Ραιδεστόν, Καλλίπολιν καί Μάλγαρα κατείχοντο υπό Τούρκων.
Κατά την παραμονήν' των εις τον ξηροπόταμον Αΰδημίου έπεσκέφθη αυ
τούς ό Μουτεσαρίφης Καλλιπόλεως, όστις ύπεκρίθη ότι έλυπήθη διά τά
συμβάντα καί ή ρώτα, διατί εγκαταλείπουν τον τόπον των. Οί χωρικοί άπήντησαν, ότι ευχαρίστως επιστρέφουν, αρκεί μόνον νά τους δώση ύπόσχεσιν, δ'τι δεν θά ενοχλήσουν. 'Ο Μουτεσαρίφης προσέθεσεν, δτι τούς
δίδει άδειαν, αλλά μανθάνει, δτι ό δρόμος προς τό χωρίον είναι πια
σμένος από τσέτηδες, οί όποιοι ήμπορεΐ νά τούς κτυπήσουν. Άλλ* αυ
τοί άφόβως έδήλωσαν τότε πρύς τον Μουτεσαρίφην: «Αυτούς δεν τούς φοβουμεθα, δός μας άδεια νά κόψωμεν από ενα ξύλο καί θά ΐδης, δτι μέ τά
ξύλα θά τούς διώξωμεν». Σκεφθείς τότε ό Μουτεσαρίφης είπεν : «Βλέποο
δ'τι ήμπορεΐ νά χυθή αίμα καί από τά δύο μέρη καί δτι δεν θά μπορέσητε
νά ζήσητε πλέον εδώ. Διά τούτο αφού έφυγαν καί τά άλλα Χριστ. χωριά,
καλόν θά είναι καί γιά σάς καί γιά τούς Τούρκους νά φύγητε, αφού άφήκατε πλέον τά σπίτια σας καί ήλθατε εως εδώ». ’Έπειτα μέσω Τούρκων,
έζήτησεν από κάθε οικογένειαν από ενα μετζητιέ, διά νά τούς άφήση ελευ
θέρους συνηθροίσθη δε ποσόν εξήκοντα λιρών χρυσών, δπερ τού έδόθη.
Μετά ταύτα επιτροπή μετέβη εις Ραιδεστόν, συνεφώνησε πλοιον αγγλικόν,
τύ όποιον τούς μετέφερεν εις Θεσ]νίκην. Τό ίδιον έκαμαν καί οί Κασταμπολιώται από την Χώραν. Μετά την Θράκην δμοια κρούσματα έσημει(ώ
θησαν καί εις τά παράλια τής Μ. ’Ασίας, δτε έξετοπίσθη ή Φώκαια. Ά λλ’
ή αιφνίδια έ'κρηξις τού Α ' Παγκοσμίου πολέμου, λόγορ τού φόνου τού δια
δόχου τού Αύστροουγγρικού θρόνου υπό τού ΓΙανσλαβιστού Καμπρίνοβιτς,
άνέστειλε τον εκτοπισμόν, διότι οί Τούρκοι είχον νά σκεφθώσι περί σπουδαιοτέρων ζητημάτων.
ΚΕΦ. 137 — ΕΓΚ Α ΤΑ Λ ΕΙΦ Θ ΕΙΣΑ Ι ΙΙΕ Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ Ι.
’Άπειρος πλούτος έγκατελείφθη υπό τών έκδιωχθέντων Ελλήνων. Οί
Θράκες ήσαν λαός νοικοκυρευμένος καί τακτικός, αΐ οίκίαι ήσαν πλήρεις
από ρουχισμόν, στριόματα καί προσκεφάλαια πλήρη μαλλιών, σκεπάσματα
μάλλινα καί βαμβακερά, τάπητες, κιβώτια πλήρη μάλλινων καί μεταξωτών,
χάλκινα σκεύη, εργαλεία γειοργικά, κάδοι οίνου, εκατοντάδες χιλιάδων
βοών, ίππων, προβάτων, αιγών, χοίρων, αγροί, κήποι, ανεμόμυλοι, νερόμυ
λοι καί μηχανοκίνητοι κλπ. ’Εάν ταύτα έπρόκειτο νά έκτιμηθώσιν θά άνήρχοντο εις εκατοντάδας έκατομ. χρυσών λιρών. "Ολα τά αγαθά, διά την άπόκτησιν τών οποίων είχον έργασθή γενεαί γενεών, έγκατελείφθησαν εις τήν
διάθεσιν ληστρικών ομάδων τού Τουρκ. Κομιτάτου καί τών αρχηγών του,
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διότι σκοπός δεν ήτο ό διωγμός τοΰ πληθυσμού μόνον, άλλα καί*ό σφετερισμός των περιουσιών του.
01 άπομείναντες "Ελληνες μετά την εξοδον.

Μετά την έξοδον των Έλληνο θρακών μέχρι τών μέσων’Ιουλίου J 914,
έμεινε καί μέρος τοΰ Ελληνισμού, διά τά έξης αίτια, εις πόλεις, τά Γανόχωρα καί την Θρακ. Χερσόνησον :
α) Οι "Ελληνες τών πόλεων ή σαν αστικός πληθυσμός, έμποροι, τεχνΐται, μεσΐται κλπ. ΙΤάντες έζων καί έχρηματίζοντο από πελατείαν που είχον εις τά χωρία, διότι οί χωρικοί ήσαν καί παραγωγοί, τών οποίων τά
προϊόντα ήγόραζον, άλλ’ ήσαν καί καταναλωταί προϊόντων τών πόλεων. 'Ε 
πόμενον ήτο, άφοΰ έλλειψε τύ παραγωγικόν καί καταναλωτικόν πλήθος, νά
φΰγουν καί οΰτοι. Οΰτω πολλοί ήκολοΰθησαν τύ ρεΰμα εκπατρισμού καί
από τάς πόλεις.
β) Οΐ Τούρκοι ήθελον νά δείξουν, ότι ό εκπατρισμός έγένετο εξ Έλ*
ληνομανίας καί ότι αί άνησυχίαι προήρχοντο από τους ίδιους τους έκπατριζομένους. ’Αλλά τούτο δεν ή μπορούσε νά συμβή εις τάς πόλεις, όπου ΰπήρχεν αστυνομία καί οί τσέτηδες δεν ήμποροΰσαν νά δράσουν.
γ) Διότι οί κάτοικοι τών πόλεων ήσαν ακίνδυνοι, άφοΰ οΰτε οπλισμόν
εΐχον, οΰτε καί διά πνεύμα επαναστατικόν διεκρίνοντο.
01 'Έλληνες τώ ν Γανοχώ ρω ν.

Τους "Ελληνας Εανοχώρων δεν ήνώχλησαν πρός εκπατρισμόν :
α) Διότι δεν ΰπήρχον καί πολλά αγαθά νά λεηλατήσουν. Τά χωρία
ταϋτα κατεστράφησαν κυριολεκτικούς κατά τόν σεισμόν τοΰ 1912 καί το
πλεΐστον έζη μέσα εις παράγκες.
β) Δεν ήσαν σιτοφόρα. Τά σιτηρά τά ήγόραζον από τά μεσόγεια. Ε π ο 
μένως επειδή εις τά μεσόγεια ειχον μείνει μόνον Τούρκοι, θά έγίνοντο πελάται τών Τοΰρκοον γεωργών καί ή περίπτωσις αυτή ύπήρξεν επικίνδυνος
διά τους Γανοχωρίτας κατά τόν πόλεμον 1914—18 ώς θά ίδωμεν.
γ) Διότι ήσαν ακίνδυνοι, ώς άπομεμονωμένοι μεταξύ Τουρκ. πληθυσμού
καί θαλάσσης.
Έ λλη ν. χω ρία Θρακικής Χερσονήσου.

Τά ολίγα Έλλην. χωρία Καλλιπόλεως παρέμειναν ανενόχλητα:
α) Διότι εύρίσκοντο άποκεκλεισμένα επί στενής χερσονήσου, ής ό πρός
την Θράκην λαιμός ήτο κεκαλυμμένος από θαλάσσης εις θάλασσαν μέ τά
φρούρια Μπουλαΐ’ρ.
β) Λόγω έκρήξεως τοΰ Πανευρωπαϊκοί) πολέμου παρητήθησαν τοΰ σχε
δίου έκτοπισμοΰ. ’Αλλά καί οί προαναφερθέντες, δεν έμειναν αμέτοχοι πα
θημάτων κατά την διάρκειαν τοΰ ΙΙανευρωπαϊκοΰ, εις τόν όποιον δεν ήρ-
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γησε νά είσέλθη και ή Τουρκία μέ την Βουλγαρίαν τιπέρ τών Αυτοκρατο
ριών Γερμανίας καί Αυστροουγγαρίας.
ΚΕΦ. 138.—Α Ν ΊΊΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Α Ι ΤΟΥ ΕΑΛΗΝ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝ
ΑΝΑΤ. Θ ΡΛΚΙί.
Ε πειδή οί Έμβέρ καί Ταλαάτ έβλεπον δτι δημιουργουνται κενά συ
νέπεια αποδημίας του Έλλην. πληθυσμοί), εκάλεσαν Μουσουλμάνους τής
Δ. Θράκης, Μακεδονίας, "Αλβανίας, Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης, προσήλθον
δέ αγροφυλακές, δασοφύλακες καί "Αθίγγανοι, μή γνωρίζοντες ούτε γεωρ
γικήν, ούτε επάγγελμα. Εις αυτούς εδίδοντο τα εγκαταλειπόμενα Ελληνικά
χωρία, έφ’ δσον οΐ εντόπιοι Τούρκοι δεν μετεκινούντο. Ά λ λ ’ οί νεοφερμένοι, εις τούς οποίους εδίδοντο τά καλλίτερα καί μεγαλύτερα σπίτια, έπροτίμων ό)ς κατοικίαν αχυρώνα, σταϋλον, μαγειρεΐον, το δέ κυρίως σπίτι έξύλωναν καί την ξυλείαν επώλουν ή την έκαιον, διά νά μή φέρουν ξύλα από
το δάσος. Ούτως εντός μικρού διαστήματος τά πάντα ήρειπώ'θησαν. Οί
Μουσουλμάνοι, οί εγκατασταθέντες εις τά χωρία Ραιδεστού καί Καλλιπόλεως, εφερον εις Ραιδεστόν φορτία από έγκαταλειφθέντα μαλλία, τά όποια
επώλουν εις Εβραίους εις τι μάς έξηυτελισμένας, διότι οί "Ελληνες καί ’Αρ
μένιοι δεν τά ήγόραζον. Χαρακτηριστικός ό διάλογος Τσαούση τής Χωρο
φυλακής εις τύ χωρίον Κιουσελέζ, οπού είχα πορευθή κατ’ εντολήν τού Μη
τροπολίτου. Ό Τσαούσης εις τό καφφενεΐον διέταξε καφφέν. Ό Τούρκος
καφφετζής, έξήλθε μέ πέλεκυν καί ήρχιζε νά λιανίση ένα άροτρον. Εις έρώτησιν τού Τσαούση, διατί τό καταστρέφει, ό καφφετζής αποκρίνεται, ΰτι δέν
έχει ξύλα νά άνάψη φωτιά, για νά ψήση τύν καφφέν. Καί διατί δεν προμη
θεύεσαι ξύλα ή κάρβουνα νά φήνης καφφέδες, αλλά καταστρέφεις ένα άρο
τρον, πού κοστίζει τουλάχιστον μίαν λίραν χρυσήν; —Γκιαβούρικο δέν εί
ναι; Τί πειράζει; άπήντησεν ό καφφετζής. —Καί τί δουλειά έκαμνες πρω
τύτερα ; — Βοσκούσα κοπάδι, πού έμεινε στή Σερβία, άπήντησεν. Ό Τσαού
σης τότε εκούνησε τό κεφάλι καί, στραφείς προς εμέ, λέγει: «Διώχνουμε
τις μέλισσες καί φέρνουμε τις σφήκες, αλλά εις ποιους νά τό πής;» Δυστυ
χώς καί μερικοί από τούς ήμετέρους εύρον ευκαιρίαν νά σφετεριστούν χρή
ματα τών ατυχών έκτοπιζομένων. Τοιούτοι ήσαν όσοι έξηπάτων επίτρο
πός χωρικών, πού ήρχοντο εις Ραιδεστόν, νά ναυλώσουν πλοΐον. Οΰτοι συ
νεννοούντο μέ τον ασυνείδητον Φραγκολεβαντίνον πρόξενον τής Γαλλίας
Σούμαν, ή μέ άρνησιθρήσκους καί άτιμους πράκτορας φορτηγών, συνεφιόνουν δέ πλοΐον, πού θά ήρχετο τάχα μετά δύο ημέρας νά τούς παραλάβη
καί έλάμβανον άπύ τήν Επιτροπήν 2δ—30 λίρας χρυσάς, ώς αρραβώνα μή
τυχόν μετανοήσουν ή επιβούν άλλου πλοίου. Παρήρχοντο όμως αί ήμέραι, τύ
πλοΐον δέν ενεφανίζετο, οΐ χωρικοί, ταλαιπωρούμενοι, ήναγκάζοντο νά έλθουν
εις συμφωνίαν μέ άλλο πλοΐον καί έχαναν τήν προκαταβολήν τών λιρών.
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Τοιαΰτα κρούσματα απάτης έγιναν υπό ανυπόληπτων προσώπων* άτινα εντρεπόμεθα διά λ]σμόν των νά τά όνομάσωμεν. Τό παράδοξον, ήτο δτε, όσοι
άπήρχοντο εις Ελλάδα, έτήρουν άκράδαντον πεποίθησιν, δτι εντός ολίγων
ετών θά επιστρέψουν, δπερ έξεπληρά) θη μέν, άλλα ή χαρά ήτο πρόσκαιρος.
ΚΕΦ. 139.— II ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1 9 1 4 - 1 8 .- ΠΑΘΗΜ ΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΜ ΟΥ.
Κατά τον Πανευρωπαϊκόν πόλεμον, ή Θράκη άπετέλει τμήμα τοΰ
Βουλγ. κράτους. Τό μόνον τμήμα, τύ υπό την Τουρκ. εξουσίαν, ήτο τό με
ταξύ "Εβρου καί Μαύρης θαλάσσης, δπου ό Ελληνισμός είχε περιορισθή
εις Γανόχωρα καί την Χερσόνησον Καλλιπόλεως. ’Από εθνικής απόψε ως τά
πρώτα έτη τοΰ πολέμου δεν παρουσιάζουν τι τό σπουδαΐον, διότι ό Ε λλη 
νισμός, αποκλεισμένος, άνευ συνοχής μέ τό Έλλην. κράτος, εμφανίζεται λαός
πάσχων καί δχι ενεργών. Ή Τουρκία είσελθοΰσα εις τύν πόλεμον καί εχουσα
ανάγκην στρατευσίμων καί χρημάτων, έστρατολόγησε πάντας μέχρι 45 ετών.
Διά τους μή Μουσουλμάνους ένομοθέτησεν νά άπαλλάσσωνται, δσοι πληρώ
νουν αντισήκωμα 60 λιρών χρυσών. Πολλοί άπηλλάγησαν καί άλλοι έστέλλοντο διά νά σπάζουν πέτρες καί νά κατασκευάζουν δρόμους (άμελέ-ταπουροΰ) εις Μ. ’Ασίαν, όπόθεν ολίγοι επέστρεψαν. Ά λλ’ ή πρώτη εξαγορά
δεν ώφέλησεν, εφόσον μετά τινα καιρόν έπανελήφθη τό ίδιον. Καί δσοι
μέν ήμποροΰσαν, ξαναπλήρωσαν, δσοι δμως ειχον εξαντληθή, έστρατεΰθησαν. Μετά καιρόν έγινε καί τρίτη πληρωμή υπό ολίγων, κατ’ αυτόν δέ τόν
τρόπον, άφοΰ εξηντλήθησαν οίκονομικώς, τελικώς δεν άπέφυγαν την στράτευσιν. Τά χωρία έπαθαν χειρότερα, διότι μέ τάς στρατολογίας ειχον μείνει
γέροντες, γυναίκες καί παιδία. Έ κ τών χωρίων τούτων τάς Αΰδήμιον, Γάνος, Χώρα, Μηλιά), Κερασιά, Πλάτανος καί Μυριόφυτος ύπήγοντο εις τόν
Καϊμακάμ Μυριοφΰτου, ή δέ Ήρακλείτσα, Στέρνα, Λοΰπιδα, Καλαμήτσι
καί ΙΙερίστασις εις τόν τής ΓΙεριστάσεως. Εις τά Καϊμακαμλίκια αυτά κατά
τους προ τοΰ Βαλκαν. πολέμου χρόνους δκυρίζοντο Χριστιανοί διοικηταί,
μετά δέ τόν Βαλκανικόν Τούρκοι. 'ΤΙ παραλία δεν είχε σιτοφόρους εκτά
σεις, έπρομηθεΰοντο δέ σιτηρά εξ άλλων χωρίων, τά όποια ειχον εκτοπισθή καί καταληφθή υπό Τούρκων. "Ολη ή ύπαιθρος Θράκη κατφκεϊτο υπό
Τούρκων γαιοκτημόνων, οϊτινες έπέστρεψαν εξ ’Ανατολής, δπου κατέφυγον
κατά την Βουλγ. εισβολήν τοΰ 1912, υπό Μουατζήριδων καί έκ νέων κατοί
κων. Τους Χριστιανούς προμηθευτάς σίτου καί αλεύρου τούς ειχον αντικα
ταστήσει οι Τούρκοι. ’Αλλ’ δτε ή Τουρκία ύπεχρεώθη νά στέλλη τρόφιμα
εις Γερμανίαν, ήρχισαν τά σιτηρά νά σπανίζουν, νά άκριβαίνη τό ψωμί
καί τά άλλα είδη. Θί Καϊμακάμηδες συνέστησαν εις τούς Τούρκους νά μή
δίδουν σιτηρά εις τούς Γκιαβούρηδες αυτούς καί ώς ήτο επόμενον ένέσκηψε πείνα καί έξ αυτής θάνατοι. Έ ν τή απελπισία των οί Μητροπολΐται
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τής περιοχής έσπευσαν νά συμβουλευθούν τον εν Ραιδεστφ Πρόξενον τής
Ελλάδος, ητις τότε έτήρει ουδετερότητα καί επομένως ή Έλλην. Πρεσβεία
καί τά Προξενεία ύφίσταντο. Κατόπιν τοϋ διαβήματος των Μητροπολιτών
ό Πρόξενος άπέστειλεν εις Κων]πολιν έμπιστον προς ενημέρωσιν τής Έ λ 
λην. Πρεσβείας. 'Ο Πρέσβυς ΓΙανάς έπεσκέφθη την Γερμ. Πρεσβείαν, τή
εισηγήσει τής οποίας ή Τουρκ. Κυβέρνησις, διά τοϋ Μουτεσαρίφου Καλλιπόλεως, διέταξε τούς Καϊμακάμηδες καί ήρθη τό απαγορευτικόν μέτρον.
Ούτως έσώθησαν τά Γανόχωρα εκ τοϋ λιμού.
Παθήματα Ε λ λ ή νω ν τής Χερσονήσου Κ αλλιπόλεω ς.

Οι "Ελληνες Καλλιπόλεως καί υπαίθρου δεν άπέφυγον έξωσιν καί λεη
λασίαν, διότι, ότε στόλος Άγγλογαλλικός, κατ’ ’Απρίλιον 1915, τοϋ 'Αγ.
Γεωργίου, είσελθών εις τον Μέλανα, ήρχισε βομβαρδισμόν κατά τής Καλ
λιπόλεως καί οβίδες επιπτον εις την πόλιν, οι κάτοικοι έξήλθον προς τούς
αγρούς. Ταϋτα συνέβαινον όλίγας ημέρας μετά την έμφάνισιν Άγγλογαλλ.
στόλου πρύ τού Ελλησπόντου, μέ βομβαρδισμόν τής Μαδύτου καί φόνον Μαδυτηνών. Συνέπεσε δε νά ευρίσκηται εις Καλλίπολιν ό Λίμαν, δστις είχεν
οργανώσει την άμυναν των Στενών καί ό όποιος μετά τον βομβαρδισμόν
προέτεινεν εις τόν Έσσάτ πασάν νά μή επιτρέψουν εις τον πληθυσμόν νά
εΐσέλθη εις τάς κατοικίας, αλλά νά τόν μεταφέρουν εις Μ. ’Ασίαν, επε
τράπη δε νά μένουν εν Καλλιπόλει μόνον Εβραίοι καί ’Αρμένιοι. Τούς "Ελ
ληνας μετά 3 ημέρας τούς ώδήγησαν εις την παραλίαν καί διά Γερμ. πλοίων
τούς μετέφερον εις Πάνορμον. To 1 πλοΐον ήναγκάσθη νά άποβιβάση αυ
τούς εις Ραιδεστόν, λόγο) έμφανίσεως Γαλλ. υποβρυχίου, τό όποιον άντιληφθέν, ότι μετέφερε γυναικόπαιδα δεν τό προσέβαλε. 'Ο Λίμαν συνεχάρη τόν
Έσσάτ, διότι άπήλλαξε τόν τόπον από τούς μισητούς "Ελληνας, προσθέσας
ότι Όά έπρεπε νά τούς κάμη κατά μίαν σπιθαμήν κοντότερους. Τά χωριά τής
Καλλιπόλεως έξετοπίσθησαν κατά διαταγήν τοϋ Λίμαν, διά νά προστατευθή
δήθεν ή ζωή τών κατοίκων διαρκουσών τών επιχειρήσεων, αλλά μόνον
τών Ελλήνων. Οί Τουρκ. πληθυσμοί παρέμειναν, διότι αΐ σφαΐραι μόνον
Έλληνας θά προσέβαλλον ! ! ! Καί οί μέν εις Ραιδεστόν άποβιβασθέντες
παρέμειναν μέχρι τέλους τοϋ πολέμου, οί δέ εις Πάνορμον διεσκορπίσθησαν εις τό εσωτερικόν, όπου έκαστος ήδυνήθη νά εύρη εργασίαν καί Ιδίως
εις τούς Νομούς ΓΙρούσης καί Σμύρνης. Έ κ τών μετατοπισθέντων άλλοι
έγκατεστάθησαν εις πόλεις, άλλοι εις χωρία, πολλοί όμως ΰπέκυψαν εις τό
μοιραΐον.
ΚΕΦ. 1 4 0 — ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝ ΚΩΝ]ΠΟΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
1914—1918.
Εις την κατά τοϋ άπομείναντος Ελληνισμού καταφοράν τής Τουρκ.
κυβερνήσεως κατά τόν άνω πόλεμον σπουδαΐον ρόλον έπαιξαν ύ Έμβέρ, ό
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Ταλαάτ, ό Ά δήλ Νομάρχης Άδρ]πολεως κα'ι δ Λίμαν πασάς. 'Ο Έμβέρ
κατά "Ιανουάριον 1914, έξεβίασεν είς παραίτησιν τον 'Υπ. Στρατιωτικών
'Ί ζ έ τ πασάν, άνέλαβεν ούτος το "Υπ. Στρατιωτικών και έξεκαθάρισεν έκ τοΰ
στρατού τούς ανώτερους καί κατωτέρους αντιθέτων φρονημάτων, άπετελέσθη
δέ τριανδρία, Έμβέρ, Ταλαάτ καί Τζεμάλ, ήτις έκυβέρνησεν. cO Έμβέρ δστις
είχε καλέσει τον Λίμαν ώς οργανωτήν, άπέστειλε μετά τού Τζεμάλ τά εις
Κων]πολιν Γερμ. πλοία Γκαίμπεν καί Μπρεσλάου, νά βομβαρδίσουν τά Ρωσ.
παράλια, διά νά εκβίαση την είσοδον τής Τουρκίας εις τον πόλεμον. Πράγματι
ή Ρωσσία μετά την πρόκλησιν ταύτην έκήρυξε πόλεμον κατά τής Τουρκίας,
ήτις ούτως εύρέθη εις τό πλευρόν της Γερμανίας καί συνεμάχησε μέ την
Βουλγαρίαν. Πάντες οΰτοι συνεφώνησαν εξολόθρευσιν τού Ελληνισμού,
στρέψαντες την προσοχήν προς την νεανικήν καί ανδρικήν ηλικίαν, έκή
ρυξαν δλους στρατευσίμους καί τούς έφωδίασαν μέ πιστοποιητικά. Διά τού
το συχνότατα έβλέπομεν νά καταλαμβάνωνται οι δρόμοι προς Γαλατάν, Βυ
ζάντιον, Πέραν κλπ. υπό αστυνομικών καί νά έλέγχωνται τά νοφούσια (ταυ
τότητες). Ούτω χιλιάδες Κ(ον]πολιται ώδηγούντο εις τον σιδηροδρ. σταθμόν
προς Ούζούν-Κιοπροΰ, όπόθεν πεζή εστέλλοντο εις την Χερσόνησον Καλλιπόλεως. ’Από την Καλλίπολιν προωθούντο εις γραμμάς τής Άναφάρτας προς
άπόκρουσιν των άπειλοΰντων άπόβασιν Άγγλογάλλων, όπου τούς έθέριζον
τά Άγγλογαλλ. τηλεβόλα. Τούτο εσυνεχίζετο ένόσφ ό Άγγλογαλλ. στό
λος εύρίσκετο εκεί, μυριάδες δέ Κων]πολιτών έχάθησαν. ΙΙολλοί, διά νά
άποφύγουν την στρατολογίαν προεκάλουν αναπηρίαν, έκρύπτοντο επί έτη
εις σκοτεινός κρύπτας, εις τό ταβάνι, πολλάκις όμως μέ έρευνας συνελαμβά*
νοντο, έδέροντο καί άπεστέλλοντο. ’Άλλοι μετημφι.έζοντο είς γυναίκας καί
έκυκλοφορούν ελευθέριος. Ταύτα καί πολλά άλλα έπενοούντυ υπό των Ε λ 
λήνων, εσώζοντο δέ μέ σοβαρά ποσά καί διά δωροδοκίας ίσχυόντων Τούρ
κων ιατρών. "Οσον αφορά τον άρτον, ενόσω έζη ό Διάδοχος Γιουσούφ Ί ζεδδίν, δέν έπέτρεπε νά άκριβήνη τό ψωμί, ούτε νά άλλοιοοθή, λέγων όρ
θιος, δτι τά τρόφιμα τής Τουρκίας είναι διά τύν Τούρκον υπήκοον καί όχι
διά ξένους, άλλ’ ή κυβέρνησις τών Έμβέρ, Ταλαάτ καί οί Γερμανοί δέν επεδοκίμαζον τά αισθήματα, του, ότε μίαν ημέραν έπληροφορήθημεν, δτι ό Διά
δοχος άπέθανεν αιφνιδίως, οί δέ ιατροί έπιστοποίησαν τύν θάνατόν του ώς
φυσικόν. Έ κτοτε τά τρόφιμα άνήλθον είς δυσθεώρητα ύψη, διότι εστέλλοντο
είς Γερμανίαν, ό δέ άρτος διενέμετο διά δελτίου προς 60 δράμια τό άτομον.
Συνέβη καί εκεί δ,τι καί εδώ επί κατοχής. ’Άλλοι έπλούτιζον καί οί πολλοί
έλίμωττον. Ε πειδή ειχον εξαφανισθή τά χρυσά καί αργυρά νομίσματα, καθιερώθη κυκλοφορία χάρτινων μέχρι δεκάρας, άτινα κατ’ άρχάς μέν ειχον αξίαν,
αλλά μετ’ ολίγον ήρχισεν 6 εκπεσμός τής χάρτινης λίρας καί έφθασεν αύτη
είς τό ι/8 τής χρυσής. Οί διδάσκαλοι καί καθηγηταί τώνΈ λλην. σχολών έ,πληρώνοντο κατ’ άρχάς είς χρυσόν καί έπειτα είς χαρτίνας λίρας. Επομένως κα-
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τήντησε να λαμβάνουν το 1/8 τοΰ μισθού των, διά τοΰτο ή τάξις των Ε λ 
λήνων εκπαιδευτικών ύπέφερεν, ώς καί. αί λοιπαι μή εύποροι τάξεις. Ειδον
καθηγητάς νά επιδίδωνται εις τδ λαθρεμπόρων, άλλους νά πωλώσι ψιλικά εις
τους δρόμους, κουλουράκια καί διάφορα προς έξοικονόμησιν των μέσων συντηρήσεως. Ειδον Θεολόγον νά κατασκευάζω φούρνον πρόχειρον εις την αυλήν
συγγενούς του οικίας, νά άγοράζη άλευρον, νά το άρτοποιή καί νά τό πωλή
καί πολλά άλλα. Πολλοί των ήμετέρων συνεδυάζοντο μέ Τούρκους εις εμπορικάς επιχειρήσεις καί άπεκόμιζον τεράστια κέρδη, διότι οί Τούρκοι διέθετον τά μέσα καί οι ήμέτεροι εμπορικήν πείραν καί γνώσεις. Εις τον άρ
τον έγίνετο μεγάλη νοθεία, έδίδετο δέ αμιγής από άλευρον αραβοσίτου ή
μίγμα από καναρόσπορον, σκουπόσπορον καί βαλανίδια. Διά τοΰτο πολλοί
άπέθανον έκ κακής διατροφής. Ευτυχώς κάποτε έβγαινε ψάρι άφθονον καί
άνεπλήρωνεν εν μέρει τάς ελλείψεις. Ταΰτα μέχρι τοΰ φθινοπώρου 1918,
ότε προ τής Ι(ων]πόλεως εφθασαν οι στόλοι τών νικητριών Δυνάμεων.
ΚΕΦ. 141.—Π Α Λ ΙΝ Ο ΣΤΉ ΣΙΣ ΕΛΑΗΝΟΘΡΑΚΩΝ.
"Οτε κατά τό 1917 ή Ελλάς, διά τών ενεργειών τοΰ Βενιζέλου, εισήλθεν εις τον πόλεμον παρά τό πλευράν τών 5Αγγλογάλλων (ή Ρωσσία διά τής
έπαναστάσεως τοΰ Λένιν ήσπάσθη τον κομμουνισμόν καί εΐρήνευσε μέ τάς
Γερμανίαν καί Αυστροουγγαρίαν διά τής συνθήκης Μπρέστ-Λιτόβσκ), ήρχισεν
ή νίκη νά κλίνη υπέρ τών Δ. Δυνάμεων. Ό Έλλην. στρατός συμπράξας μέ
Γάλλους τοΰ Φρανσαι Ντεσπερέ, έπέπεσε κατά τοΰ όχυροΰ Σκρά-ντιλέγγεν
(18]Γ)]1918) καί άνέτρεψε τούς Βουλγάρους, οΐτινες τραπέντες εις φυγήν καί
άποκαμόντες παρεδόθησαν. Συγχρόνως ή Τουρκία, βλέπουσα ότι άπεμονώθη από τούς συμμάχους κατέθεσε τά όπλα, επειδή δέ εις τό Δυτ. μέτωπον
Άγγλογάλλοι καί "Αμερικανοί κατέφερον πλήγματα κατά τών Γερμανών,
ήρχισαν καί ούτοι υποχώρησιν έκ Βελγίου καί Γαλλίας, εκ φόβου δέ μή
πως οί νικηταί εισβάλουν εις τήν Γερμανίαν, ήναγκάσθησαν νά ζητήσουν
ειρήνην, ό δέ Κάϊζερ νά καταφυγή εις τήν ούδετέραν ’Ολλανδίαν. Ή Έ λ.
λάς ύπεχρεώθη νά άποστείλη στρατόν εις Ουκρανίαν καί Κριμαίαν, ίνα
μετά τών Γάλλων απωθήσουν τούς Ρώσσους κομμουνιστάς, άλλ’ επειδή οί
Γάλλοι έγκατέλειψαν τον αγώνα, ήναγκάσθη ό Έλλην. στρατός νά υποχω
ρήσω εις τό Ρουμανικόν έδαφος. Τότε άπεφασίσθη υπό τών Δυνάμεων ή έκπλήρωσις τών εθνικών διεκδικήσεων τής Ελλάδος, διά τής άναγνωρίσεως
πρός αυτήν τοΰ δικαιιόματος νά καταλάβω τήν διά τών συνθηκών Νεϊγύ καί
Σεβρών παραχωρηθεισαν Ά νατ. καί Αυτ. Θράκην, καθώς καί τήν ’Ιωνίαν μέ
τήν ένδοχώραν εν Μ. ’Ασία. Οΰτω πρώτον κατελήφθη ή Δ. Θράκη. ’Έπειτα,
άρχάς Μ αΐου 1919, έγινεν άπόβασις εις Σμύρνην, όπόθεν επροχώρησεν εις
τά εσωτερικά. Κατά ’Ιούλιον άπεφασίσθη κατάληψις τής Α. Θράκης, ότε
φάλαγξ μέ επί κεφαλής τον βασιλέα ’Αλέξανδρον άπεβιβάσθη εις Άλεξαν-
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δρούπολιν, έτέρα δέ εις Ραιδεστόν, μέ σημεΐον συναντήσεως την Άδριανούπολιν. Τά της Α. Θράκης Τουρκ. στρατεύματα υπό τον Τζαφέρ Ταγιάρ
έτρέποντο εις φυγήν προ τής όρμητικότητος των Ελλήνων, δ ίδιος δε συνελαμβάνετο αιχμάλωτος και άπεστέλλετο εις ’Αθήνας. Μετά την κατάληξην
και τής Α. Θράκης μέχρι Μέτρων και λίμνης Δέρκων ήρχισεν ή παλινόστησις των Έλληνοθρακών, οΐτινες διά πλοίων από Μακεδον. λιμένας άπεβιβάζοντο εις τά Θρακ. παράλια οπού εύρισκον κατεστραμμένος οικίας καί γαίας
άκαλλιεργήτους, διότι οι Τούρκοι ειχον άπ.οσυρθή εις τά Τουρκοχυόρια. Παρά
την καταστροφήν ανέπτυξαν τοσαΰτην δραστηριότητα, όίστε εντός 3 ετών όλα
διωρ·θώθησαν, αι γαΐαι έκαλλιεργήθησαν καί άπέδωκαν πλούσιας εσοδείας.
Ούτως άποκατεστάθη έκ νέου ή ζωή έν Θράκη, ήτις διηρέθη εις νομούς
καί διοικήσεις κατά to διοικητικόν σύστημα τής Ελλάδος. Εις τάς πόλεις
ίδρύθησαν σχολαί, ΚαΌηγηταί διιορίσθησαν, τό έμπόριον άποκατεστάθη, ή
αλιεία ένισχύθη, ή επικοινωνία μέ τον Πειραιά, Θεσ]νίκην, Καβάλαν καί
Κων]πολιν έπυκνώθη καί δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι έκ νέου έξελληνίσθη ή
Θράκη απ’ άκρου εις άκρον. HI Έλλην. δικαιοσύνη διά τό άμερόληπτον αυ
τής έθαυμάζετο καί ύπ’ αυτών τών Τούρκων. Πλήρης ελπίδων δ Έλληνοθρακικός κόσμος άπέβλεπεν εις τό μέλλον. ΙΙλήν φεύ ! ’Άλλαι μεν βουλαί
ανθρώπων, άλλα δέ Θεός κελεύει. Πάντα ταύτα ώς ιστός αράχνης διελύ•θησαν υπό τήν πνοήν κομματικών παθών παρασυράντων τόν τε Θρακικόν
καί Μικρασιατικόν Ελληνισμόν εις όλεθρον.
ΚΕΦ. 142.—ΘΛΙΒΕΡΑ ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ ΤΟΥ 1922.
"Εν έπος μετά τήν παλινόστησιν, τό 1920 υπήρξε μοιραΐον διά τόν
Ελληνισμόν, ίδια τόν Μικρασιατικόν, Θρακικόν καί τόν έν Κων]πόλει. Τό
μέγα έργον τού έκ Κρήτης πολιτικού, όστις διά τής ικανότητάς του ειχεν επι
τύχει θαύματα, έπέπρωτο νά τό έκμηδενίση μία μόνον ημέρα, καθ’ ήν δ
Έλλην. κόσμος παρουσιάσθη πρύ τών καλπών (1 ] 11] 1920). ’Αντί νά έπικυροόση διά τής ψήφου του τό έπιτελεσθέν έργον, παρεσύρθη υπό κομματαρ
χών αντιπάλων τού Βενιζέλου καί τόν κατεψήφισεν. HI προελθούσα ούτως
Έλλην. Κυβέρνησις άπετελέσθη από πρόσωπα, τά όποια οί σύμμαχοι έχαρακτήρισαν Γερμανόφιλα, άπέσυραν τήν έμπιστοσύνην των καί άνέστειλαν τάς
παροχάς εις τόν Έλλην. στρατόν. Έπιζημιωτάτη ύπήρξεν ή στάσις, ήν
έ'λαβεν ή Γαλλ. Κυβέρνησις έναντι τής Κυβερν. Ι ’ούναρη. Καί όχι μόνον
τόν έν Κιλικία Γαλλ. στρατόν άπέσυρεν αύτη, αλλά, συνθηκολογήσασα πρύς
τόν Κεμάλ, παρέδτοκε καί όλον τόν έν Κιλικία οπλισμόν, Γάλλοι δέ καί ’Ιτα
λοί έμποροι, όπλων έστειλαν πλοία κατάφορτα πολεμοφοδίων, καί οί Ρώσσοι
δέ ένίσχυσαν αυτόν. Ή άντιβενιζελική Κυβέρνησις άφήρεσε τήν αρχιστρατη
γίαν από τόν Σμυρναΐον στρατηγόν ΙΙαρασκευόπουλον καί έστειλε τόν εις
τό κόμμα άνήκοντα ΙΙαπυύλαν. Διαπρεπείς αξιωματικοί τού Βενιζέλου, που
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είχον οδηγήσει εις τόσας νίκας, ώς οΐ στρατηγοί Ίωάννου, Κονδύλης καί
άλλοι, κατέφυγον εις Κων]πολιν, οΐ. δέ άπομείναντες περιεφρονούντο. Ού
τως επήλθε χαλάρωσις του θάρρους καί τής άποφασιστικότητος, του εν Μ.
Ά σ ία Έλλην. στρατού, μειωθέντος τού ήθικοΰ αυτού. Αΐ επιχειρήσεις, μετά
την μεταβολήν υπέρ τοΰ εχθρού, απέδειξαν, δτι ούτος ισχυροποιείτο πανταχόθεν, ημείς δέ άνευ συμμάχων διεξήγομεν τον αγώνα αβοήθητοι. Μολονότι
ό στρατός μας ύπέστη απώλειας τύ στρατηγείον δεν μετέβαλε τακτικήν, έως
δτου κατά την μάχην του Σαγγαρίου ά.πέτυχε μέ πολλάς θυσίας. Τότε διε*
τάχθη ό ΙΙαποΰλας να παραιτηθή τής προελάσεως καί νά σύμπτυξη τον
στρατόν εις την γραμμήν τής Συνθήκης των Σεβρών. Ά λ λ ’ ούτος, μή απο
δεχθείς παρητήθη τής αρχιστρατηγίας, εστάλη δέ άντ’ αυτού ό Χατζηανέστης, ί'να έκτελέση τό σχέδιον τής συμπτυξεως. "Αλλ’ ό Κεμάλ, που έκαιροφυλάκτει, έθειόρησε κατάλληλον τήν ευκαιρίαν νά άρχίση έπίθεσιν κατά τών
Ελλήνων, πριν οΰτοι συμπτυχθούν καί ένόσφ τό μέτωπον παρουσίαζε κενά
λόγιο τής μακροτάτης έκτάσεοός του. Τήν νύκτα τής 12ης προς τήν 13ην
Αύγουστου 1922 μετά σφοδράν έπίθεσιν κατώρθωσε νά διασπάση τό Έ λ 
λην. μέτωπον. Ό Έλλην. στρατός ίδιον τό μέτωπόν του διχοτομοΰμενον καί
τους εχθρούς άπειλουντας τά νώτα του, ήρχισε νά συμπτύσση τό βόρειον
τμήμα προς τήν Προποντίδα καί τύ νότιον πρύς τήν Σμύρνην.’Αλλ’ ό στρα
τός ταλαιπωρηθείς επί έτη υπό κομματικών διενέξεων καί στερούμενος εφο
δίων καί ηθικού, έτράπη εις φυγήν καί προσβαλλόμενος υπό άτάκτων,
έιμθασε τό μέν βόρειον τμήμα αώτου εις ΙΙάνορμον, τύ δέ νότιον εις Σμύρ
νην καί Χερσόνησον ’Ερυθραίας, έν πλήρει αποσυνθέσει, έκεΐθεν δέ
εις Ραιδεστύν καί εις 'Ελλάδα, ενώ οΐ ατυχείς πληθυσμοί τής Μ. ’Ασίας
έμενον εις τήν διάθεσιν τών Τουρκ. ορδών καί έπηκολοΰθησε τό. Μικρασια
τικόν δράμα. 'Ως φαίνεται, ή ανατρεπτική προπαγάνδα είχε δράσει μεταξύ
τού στρατού, διότι ό εις Ραιδεστόν άποβιβασθείς παρουσίαζε θλιβερωτάτην εικόνα άποσυνθέσειος καί τροπήν προς τον κομμουνισμόν έκ τών εξής
γεγονότων: 'Ο έν Κων]πόλει στρατηγός Ίωάννου, έσπευσεν εις Ραιδεστόν,
διά νά περιμαζεύση καί άνασυντάξη τά λείψανα τού διαπεραιωμένου στρα
τού, άλλ’ οΐ στρατιώται εζητωκραΰγαζον υπέρ τού Λένιν καί άπεμακρυνοντο. Ό δέ αρχηγός τών έν Κο)ν]πόλει συμμαχικών δυνάμεων ’Άγγλος
Χάρριγκτων, έρωτηθείς υπό τής Κυβερνήσεοός του, εάν ύπάρχη 'Ελλην.
στρατός έν Θράκη καί πόσος, όΜτε νά κρατηθούν Θρακικά εδάφη διά τήν
'Ελλάδα, άπήντησε : «Μερικοί αξιωματικοί μόνον, άλλ’ ούδείς στρατιώτης».
Ή θλιβερά αυτή άπάντησις ήνάγκασε τήν Ά γγλ. Κυβέρνησιν νά δεχθη,
ώστε εις τύ Προατόκολλον τών Μουδανιών νά έπιδικασθή καί ή Α. Θράκη εις
τον Κεμάλ (11] 10] 1922), ή δέ Ελλάς εύρεθεϊσα εις αδυναμίαν νά κρατήση
τήν Λ. Θράκην, παρεδέχθη τούτο διά τής υπογραφής τού απεσταλμένου
της Σιμοποΰλου (14]10]1922). Μετά 5 ημέρας εΐσήλθεν εις Κων]πολιν ό
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Ραφέτ πασάς και άνέλαβε την Κεμαλικήν διοίκησιν, υπέρ ής έκηρΰχθησαν
οι Μουσουλμάνοι. Την Ιην Δεκεμβρίου 1922 διάταγμα τοΰ Κεμάλ κατήργη σε τό Σουλτανάτου. Ό Σουλτάνος Μεχμέτ δ Σ Τ ' την 17ην Δεκεμβρίου
κατέφυγεν επ'ι τοΰ ’Αγγλικού σκάφους «Τμαλάϊα» και έφθασεν εις Μάλταν.
Μέ την παράδοσιν τής Κων]πόλεως εις τους Κεμαλικοΰς, Τσέται ήρχισαν εισβολάς εις Α. Θράκην, ΰπερβάντες την γραμμήν Τσατάλτζας. 'Γά ολίγα Θρακόπουλα, εις τά όποια ειχεν άνατεθή ή φύλαξις τής γραμμής, έγκαταλειφθέντα άνευ ένισχύσεως, μετά άπεγνωσμένον αγώνα και αφού έξήντλησαν
τά πυρομαχικά των, ήμΰνθησαν μέχρις εσχάτων μέ τάς λόγχας και έπεσαν
προασπίζοντα ήρωϊκώς τό πάτριον έδαφος.
ΚΕΦ. U 3 — II ΤΕΛ ΕΥΤΑ ΙΑ ΤΡΑ ΓΙΚ Ο Τ Α Τ Η ΙΙΡΑ Ξ ΙΣ ΤΟΥ ΕΑΑΓΙΝΟΘΡΑΚΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ.
Αί, θλιβερά! ειδήσεις περί καταρρεΰσεως τοΰ Μικρασιατικού μετώπου,
ή εις Θράκην διαπεραίωσις συντριμμάτων στρατοΰ και. ή υπογραφή τοΰ
Πρωτοκόλλου Μουδανιών, προεκάλεσαν αγωνίαν εις τον πληθυσμόν πόλεων
και υπαίθρου, δστις έλαβεν εντολήν, εντός 15 ημερών νά εΰρίσκηται έξω
από την Α. Θράκην. ’Ενώ περιέμενον αΐσίαν ε'κβασιν τοΰ πολέμου, μετά
τον όποιον οι Τοΰρκοι θά έξεκένουν την Θράκην καί θά άπήρχοντο διά
παντός, ή κακή μοίρα τά έπέκλωσεν ούτως, ώστε πάλιν αυτοί νά ύποστοΰν
εντός διαστήματος 10 ετών (1912— 1922) και τρίτον εκπατρισμόν και έγκατάλειψιν περιουσιών. Άναλογιζόμενοι ότι θά ύποστώσι τά δεινοπαθήματα
τής μεταναστεΰσεως, έμακάριζαν εκείνους, πού ειχον άποθάνει. Τό δέ δει
νότερου ήτο δτι έπρόκειτο περί ξερριζώματος οχι μόνον τής υπαίθρου, αλλά
και τών πόλεων. Και όμως τό φυλετικόν αίσθημα ήτο τόσον βαθύ και ή
αγάπη πρύς την ελευθερίαν τόσον ζωηρά, ιοστε ύπέκυψαν και άπεχαιρέτησαν μέ δάκρυα την γήν τών πατέρων των. Και όσοι μέν έθεώρουν την διά
πλοίων μεταφοράν προσφορο.ηέραν, μετεκόμιζον εις τό πλησιέστερον παρά
λιον. Οι εις τά εσωτερικά κατοικοΰντες έφόρτωνον άμάξας και μεταφορικά μέ
σα κα! ιοδευον διά ξηράς πρύς τον "Εβρον, τον όποιον διαπερώντες, εΐσήρχοντο εις Δ. Θράκην. Ε π ίσ η ς οι κτηνοτρόφοι μέ τά ζώα και μέ τά όπλα
άνά χεϊρας διέσχιζον εκτάσεις έπι ημερονύκτια. Οί κατελθόντες εις τά πα
ράλια κα! οί κατοικοΰντες ταΰτα, διά πλοίων άπεβιβάζοντο εις λιμένας τής
Η. Ελλάδος, Άλεξ]πόλεως, Καβάλας, ’Ορφανού και Θεσ]νίκης.
Σημειωτέου ότι εις 'Ελλάδα ειχεν επικρατήσει επανάστασις τών στρα
τηγών: Γίλαστήρα, Γόνατά, ΓΙαγκάλου και ναυάρχου Φωκά. Οί έπαναστάται
ειχον άποβιβασθή εις Χίον (εκ τ ή ς ’Ερυθραίας κατά την εκκένωσιν τής Μ.
’Ασίας), όπου συνεπήχθη ό επαναστατικός πυρήν τών δυο πρώτων, εις τούς
οποίους προσήλθε κα! ό Φωκάς μέ τον στόλον. Ούτοι πλεύσαντες εις Πειραιά
και αποβιβασθέντες μέ μοίραν στρατοΰ, καθηρεσαν την Κυβέρνησιν Γούναρη,
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συνέλαβον τούς 'Υπουργούς ώς υπαιτίους τής καταστροφής, τούς καταδίκα
σαν εις θάνατον κα'ι έ σχημάτισαν Κυβέρνησιν υπό τον στρατηγόν Πλαστήραν, ήτις έμερίμνησε περί, έγκαταστάσεως κα'ι των προσφύγων Θρακών. Οί
"Ελληνες Καλλιπόλεως καί. Χερσονήσου δεν ειχον μετακίνησή, διότι έκυκλοφόρει ή φήμη, ότι ή Χερσόνησος θά διεθνοποιεϊτο, θά εδεχετο δέ καί
άλλους Έλλην. πληθυσμούς. Ή συνδιάσκεψης όμως τής Λωζάνης (Νοέμ
βριος 1922), όπου την Έλλην. Κυβέρνησιν άντεπροσώπευεν αποστολή υπό
την αρχηγίαν τού Βενιζέλου, έπεδίκασε καί ταύτην εις τούς Τούρκους. Ού
τως ήναγκάσθησαν καί οί τής Χερσονήσου, εν μέσω χειμώνι, νά άπέρχωνται. Καί επειδή ή Β. 'Ελλάς ήτο πλήρης Θρακών καί Μικρασιατών, ούτοι
έκομίσθησαν καί εις Ν. Ελλάδα μέχρι Κυπαρισσίας καί Κεφαλληνίας.
"Απαξ δέ είσήρχοντο εις τά Έλλην. εδάφη, έπειτα διό άλλων μετακινήσεων
εντός τού Κράτους εγκαθίσταντο κατά το δοκουν. Καί ούτιο τό πλειστον
τών Θρακών σήμερον απαντάται εΐ.ς την Λ. Θράκην, Ά νατ. καί Κεντρ·
Μακεδονίαν, σποραδικώς δέ ολίγοι καί εις τά λοιπά μέρη τού 'Ελλην. Κρά
τους. Δυστυχώς δέ επειδή ή Συνθήκη τής Λωζάνης, διά τής άποφάσεως
τής 30 ’Ιανουάριου 1923, ώρισεν ανταλλαγήν πληθυσμών Ελλάδος καί
Τουρκίας, διέρρευσαν εις Ελλάδα καί τά 00 °/ο τών'Ελλήνων τής Κων]πόλέως, καθώς καί όλοι οί τού Πόντου καί τής Μ. ’Ασίας. Έ κτοτε, Θράκες,
Μικρασιάται καί Πόντιοι, οί κατοικήσαντες εις τά εδάφη τού σημερινού
'Ελλην. Κράτους, αγωνίζονται πάντες τον τραχύν αγώνα τής δύσμοιρου Ε λ 
λάδος μέ την ελπίδα, ότι θά άνατείλη κάποτε ή ημέρα τής επιστροφής εις
τό πάτριον έδαφος, όπου κεΐνται τά οστά τών προγόνων των.

ΕΠ ΙΤΟ Μ Ο Σ Ε Π ΙΣ Κ Ο Π ΙΙΣ ΙΣ ΤΩΝ Π ΡΟ Τ Η Σ ΑΛΩΣ ΕΩΣ
Π ΕΡΙΟ ΔΩ Ν Τ Η Σ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Τ Η Σ ΘΡΑΚ ΗΣ (1(500 π.Χ.—1453 μ.Χ.)
Ε π ειδή δ παρών τόμος καλύπτει μόνον την περίοδον 1453—1922,
άναφέρεται δηλαδή εις τά μετά τήν άλωσιν τής Κων]πόλεωο, προς κατατύπισιν τοΰ αναγνώστου, έθεωρήσαμεν επιβεβλημένοι νά περιγράφω μεν και
τά γεγονότα των προγενεστέρων περιόδων. HI 'Ιστορία τής Θράκης περι
λαμβάνει 36 όλας εκατονταετηρίδας, από τής Μυθικής καί. Η ρω ικής εποχής
(1600 π.Χ.), μέχρι των ημερών μας. 'Επομένως σημεία τινά μόνον είναι
δυνατόν νά εκτεθούν εν σύντομο).
HI άρχαιοτάτη Πελασγική φυλή όρμηθεΐσα εξ ’Ασίας, κατ’ αγνώστους
χρόνους, διά τοΰ Καυκάσου καί τής σημερινής νοτίου Ρωσσίας κατήλθεν εις
τάς προς νότον τοΰ Ηστρου (Δουνάβεως) χώρας καί έξηπλώθη καθ’ ά'πασαν
τήν χερσόνησον τήν σήμερον Βαλκανικήν. Μέ τήν πάροδον των αΙώνων διηρέθη εις τρεις κλάδους. Καί Θράκες μέν έκλήθησαν οί κατοικήσαντες τό
ΒΑ τμήμα τής χερσονήσου, τοΰ οποίου σΰνορον βόρειον άπετέλει ό Ηστρος
ποταμός (Δοΰναβις), ’Ανατολικόν ό Εΰξεινος Πόντος, Νότιον από τοΰ Βοσπόροι» μέχρι τοΰ Θερμαϊκού κόλπου καί των βορείων υπωρειών τοΰ Όλυμπου
καί Πίνδου καί Δυτικόν ή γραμμή Γράμμου, Σκάρδου μέχρι, τοΰ Βελιγρα
διού. Ηλλυριοί δέ οί κατοικήσαντες τύ ΒΔ τμήμα, τύ προς βορράν των Κε
ραύνιων όρέων καί τοΰ Σκάρδου μέχρι τής γραμμής τοΰ Βελιγραδιού καί
Τεργέστης, ήτοι τό πλεΐστον τής ’Αλβανίας καί Γιουγκοσλαβίας, μέ δυτι
κόν όριον τύ Άδριατικόν πέλαγος. Τό τμήμα τής χερσονήσου πρύς νό
τον τοΰ Όλυμπου καί των Κεραύνιων κατώκησαν διάφοραι φυλαί, ών κυριώτεραι ήσαν αί διακριθεϊσαι εις Δωριείς, Αίολεΐς, ’Ίωνας καί ’Αχαιούς,
οϊτινες κατά τύ 1000 π.Χ. συμπεριελήφθησαν υπό τό τιμητικόν όνομα
"Ελληνες.
"Απαντα ταΰτα τά φόλα Θρακών, ’Ιλλυριών καί τών μετά ταΰτα 'Ε λ
λήνων ήσαν κατ’ άρχάς ομόγλωσσα. Ά λ λ ’ επειδή από τής μονίμου έγκαταστάσειός των εις τάς χώρας των έζησαν επί αιώνας άπομεμονωμένα εν τή
ιδία έκάστου χιόρα, ή γλώσσα τών τριών κλάδων υπέστη διάφορον εξέλιξιν.
Διά τοΰτο περί τύ 700 π.Χ., που ήρχισε κάπιος ζωηρά επικοινωνία μεταξύ
των, τά γλωσσικά των ΐδιιόματα έπαρουσίασαν αρκετήν διαφοράν.
Καί οί μέν Θράκες, που ήσαν έξηπλωμένοι από τοΰ Δουνάβεως μέχρι
τοΰ Όλυμπου καί από τοΰ Εΰξείνου μέχρι τών ανατολικών συνόρων ’Η πεί
ρου καί ’Ιλλυρίας, ώς εχοντες χώραν μέ πεδιάδας καί ποταμούς, καθίστων
γονίμους τάς εκτάσεις, επιδιδόμενοι εις τήν καλλιέργειαν τών σιτηρών και
τήν κτηνοτροφίαν. Κατά τήν ηρωικήν εποχήν περί τό 1500 π.Χ. άναφέρε-
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ται, δτι οί Θράκες μέ τύν βασιλέα Τηρέα κατήλθον εις ’Αττικήν προς βοή
θειαν τοϋ βασιλέως ΙΙανδίωνος, οστις έζήτησε την συμμαχίαν τοΰ Τηρέως
κατά τοϋ Λαβδάκου, βασιλέως των Καδμείων τής Βοιωτίας. Οί Θράκες έδίδαξαν εις τους κατοίκους τής ’Αττικής την καλλιέργειαν των σιτηρών ώς καί
την φΰτευσιν τής αμπέλου καί οίνοποίησιν των σταφυλών. ’Αλλά οί κάτοικοι
τής Α ττικής Έωνες, οΐτινες μόνοι κατά τον Ίσοκράτην ήσαν αΰτόχθονες, ώς
έξελθόντες εκ τής Α ττικής γής ώς ερπετά μεταβληθέντα εις ανθρώπους,
ενώ δλαι αί άλλαι Έλλην. φυλαί ήσαν έπηλυδες έκ βορρά, οΰτοι έκ φυλε
τικής υπερηφάνειας δεν κατεδέχοντο νά εΐπουν δτι ταΰτα έδιδάχθησαν παρ’
άλλων. Καί έπλασαν μύθον δτι όταν ήσαν οί Θράκες εις Αττικήν, έπεσκέφθησαν αυτήν ό θεός Διόνυσος (Βάκχος) καί ή θεά Δημήτηρ, οΐτινες καί
τους έδίδαξαν γεα)ργίαν καί αμπελουργίαν. ’Ολίγους χρόνους μετά ταΰτα
επί Θησέως, έγένετο ή εισβολή τών Αμαζόνων εις τήν Αττικήν. Μέ τάς
Αμαζόνας, που κατήλθον διά Θράκης, συνεξεστράτευσε καί ό βασιλεύς τών
Θρακών Εΰμολπος, μετά τήν καταστροφήν δέ τ<ών ’Αμαζόνων υπό τοΰ Θη
σέως, ό Εΰμολπος παρέμεινεν εις Ελευσίνα, όπου συνέστησε τά Έλευσίνια Μυστήρια έν τώ ναφ τής Δήμητρος, διδάξας τους μυουμένους εις αυτά
περί αθανασίας, αμοιβής τών έναρέτων καί κολάσεως τών κακών. Οί από
γονοί του Εΰμολπίδαι ΐεράτευον έν τώ ναφ μέχρι καταργήσεως τών Έλευσινίων Μυστηρίων διά τής ΰπερισχΰσεως τοΰ Χριστιανισμοί'. Μεγαλυτέραν
δέ. άνάπτυξιν εις τά Έλευσίνια Μυστήρια ειχον προσδώσει οί. ΓΙιέριοι
Θράκες ποιηταί καί άοιδοί, ό Όρφεΰς καί οί. διάδοχοι οΰτοΰ Λίνος, Θάμ.υρις καί Μουσαίος. Έ κ τούτων καί πολλών άλλων, εξάγεται δτι τά σπέρ
ματα τοΰ άρχεγόνου εκείνου πολιτισμοΰ, τής θρησκευτικής λατρείας καί με
ταθανάτιου ζωής ανέπτυξαν οί αρχαιότατοι Θράκες εις τάς χώρας, προς νό
τον από τοΰ κόλπου τής Άδριατικής μέχρις εκβολών τοΰ Δουνάβεως. Χα
ρακτηριστικόν δέ είναι καί τό δτι ή λέξις «θρησκεία» έχει τήν προέλευσιν
από τύ «Θρήιξ» που είναι ταυτόσημον μέ τό Θράξ (]).
Ή έμφάνισις τώ ν Μακεδόνων.

Ή φυλή τών Μακεδνών ή Μακεδονίαν κατώκει εις τά δρη τής Φθιωτιδοφωκίδος, τήν Οίτην, τήν ’Όρθρυν καί τύν ΙΙαρνασσόν. ’Αλλά περί τό
1300 π.Χ. οί Καδμείοι τής Βοιωτίας έξήπλωσαν τήν εξουσίαν των και επί1
(1) Ώ ς εικάζεται έκ τών ανωτέρω, οί Θράκες πρώτοι (.οργάνωσαν και έσυστηματοποίησαν μέ τελετάς τήν λατρείαν προς τούς θεούς των "Αρην, Διόνυσον, Δή
μητραν, Έρμήν καί λοιπούς, επομένως « Θ ρ ή σ κ ε ία» σημαίνει «τρόπος λατρείας
τών Θρηΐκων (Θρακών). ’Αναπόσπαστον δέ μέρος τής λατρείας προς τούς ύ·εούς ήτο
καί ό χορός καί ώς επί τό πλεΐστον μέ όπλα. Τήν τοιαύτην δέ λατρείαν έκ τοΰ
παραδείγματος τών Θρακών έλαβον καί οί λοιποί Ίλλυριοί καί "Ελληνες καί ωνομάσθη θ-ρησκεία.
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τής Φθίας. Οι Μακεδνοί, διά νά εξασφαλίσουν την ανεξαρτησίαν των με τα
κοπάδια των αιγοπροβάτων των άπήλθον προς βορράν και κατώκησαν τά
όρη τής Θεσσαλίας, Πίνδον, "Ολυμπον, Όσσαν κλπ., δπου εζων κατά πατρυιάς από την κτηνοτροιρίαν ανεξάρτητοι. Έλέγοντο Μακεδνο'ι ή Μακεδόνες ως εκ τοϋ ύψηλοϋ αναστήματος των, λόγω τής επι των όρέων διαβιώσεώς τιον. Έ κεΐ, εν Θεσσαλία, οπού έζησαν πέντε περίπου αιώνας μέχρι
τοϋ 800 π.Χ. έπλασαν μύθον, ότι κατάγονται από τοϋ Μακεδνοϋ, υιού τοϋ Δευ
καλίωνος και τής ΓΙϋρρας, εν αναλογία προς τον μύθον, πού έπλασαν αί
φυλαι των Δωριέων, Αΐολέων, Ίώ νω ν και ’Αχαιών, δτι κατήγοντο εκ τών
δύο υιών και δύο έγγονών τοϋ "Ελληνος υιού τοϋ Δευκαλίωνος, Διόρου,
"Ιωνος, Αιόλου καί Αχαιού. Κατά τύ 800 π. X., ό απόγονος τοϋ
Ήρακλείδου Τημένου ΙΙερδίκκας ή κατ’ άλλους Κάρανος, όρμηθείς από τύ
’Άργος ΙΙελοποννήσου μέ άποίκους τινας Άργείους, εις άναζήτησιν ευφό
ρου χώρας προς έγκατάστασιν, ήλθεν εις Θεσσαλίαν καί προσεταιρισθείς
τούς Μακεδόνας, παρέλαβε τούτους καί είσέβαλεν εις την προς βορράν τοϋ
Όλυμπου Θράκην, καταλαβών καί έγκαταστήσας τούς ολίγους Άργείους
καί τούς πολλούς Μακεδόνας εις την εϋρείαν πεδιάδα τής 'Ημαθείας μετα
ξύ Αξιού καί Άλιάκμονος, ύποτάξας καί συνενώσας μέ τούς νέους άποί
κους τά έκεΐ οΐκοϋντα Θρακικά φύλα, ΙΤιερίους, Έορδαίους, Βοττιαίους
καί Άλμωπούς. Οϋτω συνεπήχθη τό μικρόν Μακεδον. Κράτος μέ έδραν τάζ
Αΐγάς ή "Εδεσσαν, ή μακεδονιστί Βέδυσσαν. Ό πρώτος λοιπόν βασιλεύς
τών Μακεδόνων ύπήρξεν ό Τημενίδης ΙΙερδίκκας ή Κάρανος. Αλλά αί δύο
αύται αντίθετοι γνώμαι περί τής ονομασίας συμβιβάζονται, εάν παραδεχθώμεν δτι άμφότεραι αί δνομασίαι ανήκουν εις έν καί τό αυτό πρόσωπον. Καί
ΙΙερδίκκας μέν ήτο τό ατομικόν όνομα, Κάρανος δέ ό τίτλος του. «ΓΙερδίκκας Κάρανος», ήτοι ΙΙερδίκκας βασιλεύς. Διότι ή λέξις Κάρανος (έκ τοϋ
κάρα == κεφαλή) σημαίνει αρχών, βασιλεύς. Είναι δέ αΰτη συγγενής τής
Όμηρικής λέξεως «κοίρανος» πού σημαίνει βασιλεύς. «Οϋκ αγαθόν πολυκοιρανίη, εις κοίρανος έστο.)». Οί δέ μετά ταϋτα διάδοχοι τοϋ Περδίκκου,
από τοϋ 800—500 π.Χ., επί τρεις αιώνας έξηπλιόθησαν βαθμηδόν πρός δυσμάς καί βορράν, ύποτάξαντες τά Θρακικά γένη Έλυμιώτας, Όρέστας,
Λυγκιστάς καί ΓΙελαγόνας, συγχωνεύσαντες καί τούτους μέ τούς Μακεδό
νας. Καί ταϋτα μέν μέχρι τών Περσικών πολέμων, δτε έβασίλευε τής τότε
Μακεδονίας ό Αλέξανδρος ό Α', υπό τών νοτίων Ελλήνων άποκαλούμενος
Φιλέλλην διά τάς μεγάλας υπηρεσίας του τάς μυστικάς, πού προσέφερεν εις
τον αγά)να των κατά Ξέρξου καί Μαρδονίου, Ό Αλέξανδρος απαλλαγείς
τά)ν Περσών μετά την έν Πλαταιαΐς μάχην, 479 π.Χ., υπέταξε καί τά πρός
άνατολάς τοϋ Αξιού μέχρι τοϋ Στρυμώνος Θρακικά γένη, ήτοι τούς Μύγδονας, Κρήστωνας, Βισάλτας, Σύντιας καί μέρος τά>ν πρός βορράν Παιόνων
Θρακών. Τοιουτοτρόπως δτε άνήλθεν εις τον θρόνον τής Μακεδονίας Φί-
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λιππος ό ’Αμιάντου πατήρ του Μεγ. ’Αλεξάνδρου, 356 π.Χ., το Μακεδον.
κράτος ως ανατολικόν δριον είχε τον ποταμόν Στρυμώνα, προς βορράν δέ
τον πλόκαμον του Άξιου Έρυγώνα. Κατά τούς χρόνους τούτους, ακμής τής
Α θηναϊκής πολιτείας, ήγεμονευούσης τού πλείστου μέρους τού Έλλην. κό
σμου επί Κίμωνος και. ΙΙερικλέους, καθ’ δλον σχεδόν τον Ε ' π.χ. αιώνα,
έπεσκέφθη την Θράκην και ό πατήρ τής 'Ιστορίας 'Ηρόδοτος, δστις ήλθεν
εις επαφήν μέ διαφόρους Θρακικάς φυλάς, ό)ς τούς Βίστωνας άνατολικώς
των εκβολών τού Νέστου, περιοχήν τής σημερινής Ξάνθης, δπου εκειντο τά
Άβδηρα, μέ τούς Τραυσούς εις τά ΝΑ τής Ροδόπης παρά τήν δεξιάν όχ
θην τού Ά ρδα , τούς Όδρυσούς μεταξύ 'Έβρου και Τούντζα, τούς Κροβυζούς και Γέτας, οΐ όποιοι κατώκουν μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως. Τών
Θρακικών τούτων γενών περιγράφει τά παράδοξα ήθη καί έθιμα, γενικώς
δέ άποφαίνεται περί Θρακών ώς εξής : «Τών Θρακών τά γένη είναι κατά
τύ πλήθος δεύτερα μετά τά ’Ινδικά. ’Εάν δλοι οί Θράκες υπήκοον εις ένα
βασιλέα ή έκυβερνώντο από μίαν κυβέρνησιν, θά άπετέλουν τό ισχυρότερου
κράτος καί έθνος τού κόσμου. ’Αλλά τούτο είναι δυσκατόρθωτον νά γίνη.
Είναι ομόγλωσσα καί λατρεύουν τούς ίδιους θεούς καί κατ’ εξοχήν τον Ά ρην, θεόν τού πολέμου, τον Βάκχον θεόν τής αμπέλου καί τήν Δήμητραν,
θεάν τής Γεωργίας. Θί δέ κατά τόπους ηγεμόνες των λατρεύουν καί τον
Έρμήν, εκ τού οποίου καυχώνται, δτι κατάγονται. ’Έχουν δέ καί τινας
θεούς καί θεάς ίδικάς των, ώς τήν Κοττυτώ, εντός τού ιερού τής οποίας
υπήρχε κολυμβήθρα, μέσα εις τήν οποίαν έβαπτίζοντο γυμνοί. Θρακικά τινα
γένη ειχον έ'θιμον νά θρηνούν οί συγγενείς γεννωμένου τέκνου, διότι ό γεν*
νώμενος εισέρχεται εις τήν πλήρη βασάνων άνθρωπίνην ζωήν, νά χαίρουν
δέ κατά τον θάνατον, δστις απαλλάσσει τον άνθρωπον από τήν βασανισμένην ζωήν». Περί τών βορειότερων δέ Θρακών, τών Γετών άναφέρεται, δτι
ούτοι έδιδάχθησαν καί. έπρέσβευον τήν θρησκευτικήν θεωρίαν, ήν έδίδαξεν
εις αυτούς ό πατριώτης των Ζάμολξις ή Ζάλμοξις, δστις, κατελθών εις Ε λ 
λάδα έγένετο κατ’ άρχάς δούλος παρά τφ Σαμίφ φιλοσοφώ Πυθαγόρα, ειτα
δέ μαθητής αυτού. Ά φ εθείς ελεύθερος υπό τού διδασκάλου του, επεδόθη
εις το έμπόριον καί άποκτήσας πλούτον άπήλθεν εις τήν πατρίδα του Γετίαν, δπου, προσεταιρίσθείς τούς άρχοντας τού τόπου, έδίδαξαν εις αυτούς
καί τον λαόν τήν θεωρίαν τού Πυθαγόρα καί περί αθανασίας ψυχής καί
αμοιβής ή τιμωρίας μετά θάνατον. Τούτον, άποθανόντα κατά μυστηριώδη
τρόπον, άνεκήρυξαν ώς θεόν, πρεσβεύοντες δτι αί ψυχαί των μεταβαίνουσι
παρ’ αύτφ εις τήν άλλην ζωήν. Οι ηγεμόνες τών Θρακών καί οί εύποροι
ένυμφεύοντο πολλάς γυναίκας, ότε δέ άπέθνησκεν ό σύζυγος, οί οικείοι συ·
νεκρότουν συμβούλιου, δπερ άπεφαίνετο ποία εκ τών συζύγων ήτο ή άγαπητοτέρα εις αυτόν καί τότε εκείνη έσφαγιάζετο υπό τών πλησιεστέρων
συγγενών της, πατρός ή αδελφού καί συνεθάπτετο μέ τον άποθανόντα σύ«Θρακικά»
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ζυγοί'. Τοΰτο έθεωρειτο μεγάλη τιμή δι’ αυτήν, αί δε λοιπαί χηρεύουσαι
σύζυγοι έθρήνουν και έπένθουν, διότι δεν ήξιώθησαν τής τιμής νά συνταφώσι μέ τον σύζυγόν των. Εις τάς κόρας ενόσω ήσαν άγαμοι, εδιδον πλήρη
ελευθερίαν, δ'ταν ύπανδρεύοντο όμως, αΰται περιωρίζοντο έν τω οϊκφ διά
την περιποίησιν τοϋ συζύγου, των τέκνων, καί των γερόντων γονέων. Εις
την ταφήν των ηγεμόνων ετίθεντο έν τω τάφφ καί πάντα τά προσφιλή των
αντικείμενα. Έκτος τής συζύγου, έθάπτετο καί ο ίππος, ό κυνηγετικός κυων,
τά πολεμικά καί κυνηγετικά όπλα καί άλλα πολύτιμα κτέρεα. ’Ήγειρον δέ
επί των τάφων των ηγεμόνων τύμβον έκ λίθων καί πολλού χώματος, ώστε
άπετελεΐτο λόφος κωνοειδής καί παρόμοιοι υπάρχουν πάμπολλοι καθ’ ύλην
τήν Θράκην. Μερικοί έξ αυτών, άνασκαφέντες έφεραν εις φως πολλά τοιαΰτα αντικείμενα. ’Εκείνο όμως, που ό 'Ηρόδοτος αναφέρει ώς αδύνατον,
τήν συνένωσιν των Θρακικών γενών, κατωρθώθη έν μεγάλη κλίμακι υπό
του βασιλέως τών Όδρυσίον Θρακών κατά τούς χρόνους 460—380 π.Χ. 'Ο
βασιλεύς ούτος Τήρης, κατά τούς χρόνους τής ’Αθηναϊκής ηγεμονίας επί
τοϋ πλείστου μέρους τοϋ τότε Ελληνισμού, ήλεκτρισθείς έκ τοϋ παραδείγ
ματος τούτου, κατώρθωσε διά στρατιωτικών μέτρων καί συγγενικών δεσμών
προς τούς κατά τόπους Θράκας ηγεμόνας νά ΰπαγάγη υπό τό σκήπτροντου,
όλα τά προς άνατολάς τοϋ "Εβρου καί Τούντζα Θρακικά γένη ΙΓαίτας, Ά ψυνθίους, Καινούς, ’Αστούς, Θυνούς, Τρανίψας, Μελανδρίτας, Σκυρμίδας,
Νιψαίους. Τούτον αποθανόντα περί τύ 450 π.Χ., διεδέχθη ό γενναίος υιός
του Σίτάλκης ό Α' όστις, ακολουθών τό παράδειγμα τού πατρός του, υπέ
ταξε πάντα τά Θρακικά γένη μέχρι τού Στρυμώνος καί τοϋ Δουνάβεως καί
έσχημάτισε τό πολυπληθέστερον, ίσχυρότερον καί πλουσιώτερον κράτος τής
τότε Εύριόπης. Συνεμάχησε καί μέ τούς ’Αθηναίους (431 π.Χ.) κατά του
βασιλέως τής Μακεδονίας ΓΙερδίκκου τού IT καί έπέδραμεν εις Μακεδονίαν,
διαβάς τον Στρυμόνα μετ’ 100.000 πεζών καί 50.000 ιππέων Θρακών. Οί
Α θηναίοι όμως, πτοηθέντες από τάς φοβέρας δυνάμεις τού Σιτάλκου καί
φοβηθέντες μήπιος ούτος, αφού καταπατήση τήν Μακεδονίαν, είσβάλη καί
εις τήν νότιον Ελλάδα, άνέκρουσαν πρύμναν, καί όχι μόνον δεν ένήργησαν
άξιόλογόν τι εις τήν Χαλκιδικήν, κατά τά συμπεφωνημένα, αλλά καί τάς
Θερμοπύλας ήρχισαν νά οχυρώνουν. Τότε ό Σίτάλκης, βλέπων ότι οί σύμ
μαχοί του ’Αθηναίοι, χάριν τών οποίων είχε κινητοποιήσει τούς Θράκας,
μετέβαλαν γνώμην καί στερηθείς ζωοτροφιών, άφ’ ετέρου δέ επειδή έμεσολάβησεν ό ανεψιός του Σεύθης, γαμβρός επί θυγατρί τοϋ βασιλέως ΓΙερ·
δίκκου (είχε νυμφευθή τήν Στρατονίκην), συνεβιβάσθη καί έπέστρεψεν εις
Θράκην. ’Επειδή δέ ή πολεμική καί ληστρική φυλή τών Τριβαλλών Θρα
κών, πού κατοικούν τό Ι3Δ άκρον τής τότε Θράκης, μεταξύ τού Βελιγραδιού
καί Ναϊσσοϋ (Νύσσης), έπανεστάτησε κατά τού Σιλτάκου, έξεστράτευσεν
ούτος κατ’ αυτής, άλλ’ εις τινα πεισματοόδη μάχην έφονεύθη (424 π.Χ.).
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Τούτον διεδέχθη ό ανεψιός του Σεύθης. Καί ούτος διετήρησε το μεγαλεϊον
τοΰ κράτους του, ώς και ό διάδοχος αυτού Κερσοβλέπτης (1), όστις ώς έδραν
είχε την Ούσκιουδάμαν (Άδριανούπολιν). Μετά τον θάνατον τοΰ Κερσο’
βλέπτου το κράτος διηρέθη και ήρχισεν ό εκπεσμός του.
‘Ο έξελληνισμός τω ν Θρακών.

’Έχει άναφερθή οτι οι Θράκες ειχον προηγηθή των λοιπών γειτόνων
των εις τον πρωτόγονον εκείνον πολιτισμόν τής καλλιεργείας και τής προς
τους "θεούς λατρείας κατά την προϊστορικήν εποχήν καί ότι έδίδαξαν ταύτα
καί εις τους συγγενικούς των λαούς. Α λλά κατά τούς ιστορικούς χρόνους,
ως λαός εστραμμένος προς τήν γήν, παρέμεινε στάσιμος, ή προιυδευε μέ
βραδύν ρυθμόν. Οί πρός νότον τού Όλύμπου όμως "Ελληνες, ένεκα άναπτυχθείσης επικοινωνίας πρός άλλους λαούς, περισσότερον ανεπτυγμένους,
ως τούς άρχαιοτάτους Κρήτας, τούς Αιγυπτίους καί τούς Φοίνικας, έμαθον
πολλά, τά ανέπτυξαν εις άνώτερον βαθμόν καί έδημιούργησαν πολιτισμόν
κατά πολύ τελειότερον τού άρχεγόνου Θρακικοϋ. Διά τούτο κατά τούς ιστο
ρικούς χρόνους άντεστράφη ή πορεία τού πολιτισμού έκ τής Ελλάδος πρός
τήν Θράκην. Ά φ ’ ής δε ή Έλλην. φυλή των πρός νότον τού Όλύμπου
χωρών, μετά τήν πρώτην , ’Ολυμπιάδα, τήν λαβούσαν χώραν κατά τό 776
π.Χ., κατά τήν οποίαν κατεφάνη ή φυλετική, ή γλιοσσική καί ή θρησκευ
τική ένατης όλων των Έλλην. γενών, ώρισεν ως αρχήν κοινής χρονολογίας,
τύ πρώτον έτος, καθ’ δ πρώτος Όλυμπιονίκης άνεδείχθη ό ΈΙλεΐος Κόροιβος, ήρχισαν καί οί λεγόμενοι ιστορικοί χρόνοι. Διότι έκτοτε έκαστον γεγο
νός κατεγράφετο ώς γενόμενον κατά τό Ιον, 2ον, 3ον ή 4ον έτος τής Όλυμπιάδος, έκάστη δέ Όλυμπιάς περιελάμβανε 4 έτη. Τά προ τής πρώτης Ό*
λυμπιάδος γεγονότα έθεωρήθησαν ώς προϊστορικά. Τούτων δέ τών προϊστο
ρικών γεγονότων ή ακριβής χρονολογία δεν είναι προσδιωρισμένη (μάλλον
κατά προσέγγισιν). Κατά τούς πρώτους ιστορικούς αιώνας, ήτοι από τού 776
μέχρι τού 400 π.Χ., αί Έλλην. έκεΐναι χώραι επασχον από μίαν ΰπερεκχείλισιν κατοίκων, λόγφ μεγάλης τεκνοποιίας. Παντού παρουσιάζετο πληθυσμιακόν
πλεόνασμα δυσανάλογον πρός τάς δυνατότητας τών πόρων έκάστου τόπου
πρός διατροφήν του. ’Άλλως τε ή κάθοδος τών Δωριέοον πρός Πελοπόννησον
καί ή Μακεδονική κατάκτησις επί τής Θράκης, αιτίαν ειχον αυτήν τήν ύπερεκχείλισιν τού πληθυσμού εις τούς τόπους τής αφετηρίας τοον κατά τήν
προϊστορικήν εποχήν. Καί αφού έπληριοθησαν Έλλην. πολισμάτων Αίολικ<ών, ’Ιωνικών καί Δωρικών όλα τά δυτικά παράλια τής Μ. ’Ασίας καί τα>ν
(1) Ούτος μετά πολλάς εχθροπραξίας, ότέ μέν προ; Φίλιππον, ότέ δέ πρός
τούς ’Αθηναίους, από τούς οποίους άφήρεσε την Θρακικήν Χερσόνησον, ήττήθη υπό
τοΰ Φιλίππου.
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πλησίων νήσων, έστράφη ή προσοχή προς τά παράλια τής Θράκης, άπύ τού
Θερμαϊκού κόλπον μέχρι των εκβολών τον Δουνάβεως. Οντως από τον 800
500 π.Χ. τά Θρακικά παράλια τον Λΐγαίον, 'Ελλησπόντου, Προποντίδος,
Βοσπόρον και Μαύρης Θαλάσσης έπληρώθησαν Έλλην. αποικιών. Χαλκι'
δεις, "Αθηναίοι, Σάμιοι, Μεγαρείς, Πελοποννήσιοι και άλλοι, έναπέθετον
τούς περισσεύοντας πληθυσμούς το^ν εις τά διάφορα σημεία τής εκτεταμέ
νης Θρακικής παραλίας. Έγένοντο δέ οϊ άποικοι οντοι εΰμενώς δεκτοί υπό
τών αυτοχθόνων Θρακών, οί όποιοι πολλά ειχον νά ωφεληθούν καί πολλά
νά διδαχθούν από τους νέους τούτους κατοίκους. Διά τών Έλλην. τούτων
αποικιών, τά γεσιργικά προϊόντα τών Θρακών διεκομίζοντο υπό τών Ε λλή 
νων ναυτικών καί εμπόρων εις τά άλλα μέρη τον κόσμου, έκάμιζον δέ οντοι εις τούς Θράκας εις αντάλλαγμα προϊόντα χειροτεχνίας, δενδροκομ,ικά
είδη, πολεμικά μέσα, αγγεία, υφάσματα καί λοιπά χρειώδη. eH Θράκη κατ’
εκείνους τους χρόνους έθεωρεΐτο ό σιτοβολών τοΰ Ελληνισμού. Αί Ά θ ή ναι, ή Πελοπόννησος καί αί νήσοι τού Αιγαίου έτρέφοντο διά τού Θρακικού σίτου, πού μετεφέρετο επί Έλλην. εμπορικών πλοίων μαζί μέ άλλα
κτηνοτροφικά προϊόντα καί δέρματα ημέρων καί αγρίων ζώων. Λυτός ήτο
ό λόγος διά τύν όποιον, οί ’Αθηναίοι κυρίως, περί πολλού έποιούντο την
φιλίαν τών Θρακών ηγεμόνων προς πολλούς τών οποίων συνήπτον καί συμ
μαχικός σχέσεις. Δεν άπηξίουν καί επιγαμίας νά συνάπτουν πρύς επισήμους
Θράκας, ότέ μέν λαμβάνοντες θυγατέρας Θρακών, ότέ δέ προσφέροντες νύμφας Έλληνίδας πρύς επισήμους Θράκας. 'Θ Θεμιστοκλής, ό Θουκυδίδης
καί άλλοι ’Αθηναίοι πρωτοστατήσαντες κατά καιρούς εν τη ’Αθηναϊκή πο
λιτεία ήσαν τέκνα Θρασσών γυναικών καί ’Αθηναίων πατέρων. Αί κόροι
τής Θράκης διεκρίνοντο διά τό εύσάπιον αυτών. Διά τούτο οί άγαλματοποοί
τού καιρού εκείνου μετέβαινον εϊς την Θράκην καί ήγόραζον κόρας δι’ υπο
δείγματα (μοντέλα) προς λάξευσιν αγαλμάτων. Σημειωτέον, ότι εν Θράκη
οί γονείς ειχον απόλυτον δικαίωμα νά εκθέτουν προς ποολησιν, δσα τέκνα
των ήτθελον. Ούτω, διά τής ίδρΰσεως τών Έλλην. αποικιών, ήρχισε πρωΐμως ό έξελληνισμός τών Θρακών. Οί "Ελληνες έμποροι, εΐσχιυρούντες από
τά παράλια εις την ένδοχοόραν, μετελαμπάδευον τά Έλλην. φώτα, οί δέ
Θράκες, είτε ηγεμόνες ήσαν είτε ΐ.διώται, ήγωνίζοντο νά έξελληνισθώσιν.
Γραφομένην γλώσσαν δεν ειχον οί Θράκες. Κατ’ ανάγκην, ότε ήρχισε νά
διαφαίνηται κάποια άνάπτυξις καί ανάγκη γραφής προσεταιρίσθησαν τούς
Έλλην. χαρακτήρας. 'Ως γραφομένη γλώσσα εις επιγράφεις καί αφιερώματα
είσήχθη ή Ελληνική, μνημεία δέ Θρακών ηγεμόνων, πού άνεκαλύφθησαν
μεταγενεστέρους, φέρουν Έλλην. έπιγραφάς. 'Η Χαλκιδική κατοικουμένη
από τούς Θράκας Μύγδονας έξελληνίσθη πρωϊμώτατα διά τών αποικιών
Χαλκιδέων, ’Αθηναίων καί Δωριέων. Η Θρακική Χερσόνησος, ή κατ’ εξο
χήν Χερρόνησος, όπου κατώκουν οί Δόλογγοι Θράκες, έξελληνίσθη προ τού
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500 π.Χ. διά του Αθηναίου Μιλτιάδου τοϋ Αΐαντίδου, δστις κληθείς υπό
των Δολόγγων νά εξασφάλιση αυτούς από τάς ληστρικός έπιδρομάς των
άνωθεν τής Χερρονήσου οίκούντων Ά ψυνθίων Θρακών, ώχΰρωσε τον στε
νόν λαιμόν τής Χερρονήσου διά τείχους από τοΰ Μελανός κόλπου μέχρ,
ΓΙροποντίδος και εκυριάρχησε τής χώρας ταύτης, εις την οποίαν μετέφερε
και πολλούς ’Αθηναίους. Ούτοι άςρωμοίωσαν τούς Θράκας τής περιοχής
οΐτινες εξέμαθον την Έλλην. γλώσσαν καί έλησμόνησαν τό Θρακικόν γλωσ
σικόν ιδίωμα. "Οτε δέ τύ ’Αθηναϊκόν μεγαλεϊον, δπερ ανύψωσαν διάσημοι
άνδρες, ως ό Μιλτιάδης, ’Αριστείδης, Θεμιστοκλής, Κίμων καί Περικλής
κατέπεσεν εις συντρίμματα υπό τά άνηλεή πλήγματα τής στρατιωτικής υπε
ροχής τής αντιζήλου Σπάρτης 404 π.Χ., ταυτης δέ ή όλιγοχρόνιος ηγεμο
νία έτάφη υπό τοΰ Έπαμεινώνδου στρατηλάτου των Θηβαίων εν Μαντινεία, των δέ Θηβαίων ή δόξα συνετάφη μετά τοΰ μεγαλοφυούς εκείνου άνδρός, τότε, λέγομεν, νέος άστήρ φωτοβόλος άνεψάνη εις τον Έλλην. ορί
ζοντα, ό Μακεδών Φίλιππος ό Άμύντου. Θύτος βλέπιον την κατάπτωσιν
τών νοτίων Έλλην. πολιτειών, έθετο κατά νουν νά συνένωση υπό τό σκή
πτρου του σύμπαντα τον Ελληνισμόν. Καί κατά πρώτον, επεχείρησε τήν
κατάκτησιν τού μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου πλουσιωτάτου τμήματος τής
Θράκης καί Χαλκιδικής, συγχοονεύσας καί άφομοιιυσας μέ τούς Μακεδόνας
τάς εκεί οίκούσας Θρακικάς φυλάς, 'Ηδωνούς, Δερσαίους, 'Οδαμάντους
καί προς βορράν τούς Άγριάνας, Πανναίους, Τρήρας καί Παίονας. Θύτος
έιρήρμοσε γενικήν στρατολογίαν καί επειδή έκαστος εν τώ κράτει. ήτο υπο
χρεωμένος εις στρατιωτικήν θητείαν επί ώρισμένον διάστημα, τούτο συνετέλεσε τά μέγιστα εις τύν έξελληνισμόν τών Θρακικών γενών τοΰ κράτους
του καί άφομοίωσιν προς τούς Μακεδόνας. Συνεπεία τούτου ώς δυτικόν
δριον τής Θράκης παρέμεινεν ό ποταμός Νέστος. Έ π ί Φιλίππου τό 304
π.Χ. τό ληστρικόν γένος τών Γ1Λριβαλλών έπετέθη εκ δυσμών κατά τών Γε*
τών καί τούς έξεδίωξεν εκ τής χώρας των. Οί Γέται ήναγκάσθησαν νά διαβώσι τύν Λούναβιν καί νά κατοικήσωσι τήν πέραν τούτου χώραν, τήν ση
μερινήν Ρουμανίαν. Ό δέ υιός τοΰ Φιλίππου ’Αλέξανδρος, προτού εκστρατεύση ε ις ’Ασίαν, έ'κρινεν έπάναγκες νά εξασφάλιση τό κράτος τής Μακεδο
νίας από είσβολάς βαρβάρων, ώς καί τήν ησυχίαν τών προς άνατολάς τού
Νέστου ήμιυποτεταγμένων Θρακών ηγεμόνων. ΓΙρός επίτευξιν τούτου έπεχείρησεν εκστρατείαν πέραν τού Δουνάβεως καί υπέταξε τούς Γέτας καί
Τριβαλλούς. Κατά τήν εκεί παρουσίαν του, έδέχθη ό ’Αλέξανδρος τήν περιλάλητον πρεσβείαν τών ημιάγριων ανθρώπων, τών ένδεδυμένων μέ δέρ
ματα. Ούτοι ειπον εις αυτόν, ότι ανήκουν εις τύ μέχρι τότε άγνωστον γέ
νος τών Γαλατίαν, τό όποιον είναι τό άνδρειότερον τού κόσμου καί ότι δέν
φοβούνται κανένα εχθρόν των, αλλά μόνον τον ουρανόν μήπως πέσει αύτός
επάνω είς τά όρη των καί τούς καταπλακώση. Ά λλ’ επειδή ήκουσαν τάς νί-
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κας του κατά των Γετών, ήλθον νά έκφράσουν τα συγχαρητήριά των και
νά εκδηλώσουν τον θαυμασμόν των. Ό ’Αλέξανδρος τούς ύπεδέχθη μέ προ
σήνειαν και αφού τούς ήρώτησε και έπληροφορήθη οσα ήθελε περί τής
ζωής των προς βορράν βαρβάρων λαών, τούς άπέστειλε μέ πολλά δώρα τού
Ελληνικού πολιτισμού, τά όποια ώς άπεδείχθη έκ τών ύστερων, έπροξένησαν μεγάλην ευαρέσκειαν είς τούς αγρίους εκείνους λαούς τής Κεντρ. Ευ
ρώπης, τούς έλθόντας είτα εις επαφήν μέ τον Έλ?α]νικόν πολιτισμένον κό
σμον. Μετά την άναχοορησίν του ό ’Αλέξανδρος άπεφάνθη προς τούς ΐδικούς του, δτι οι βάρβαροι αυτοί εν τή άς;ελεία των ήσαν έγωϊσταί. Καί.
επειδή άντελήφθη δτι οί προς βορράν λαοί τής Ευρώπης εΰρίσκοντο εις
νηπιαδδη κατάστασιν, συνεπώς δέ ούδέν ενδιαφέρον έπαρουσίαζον, έπέστρε■ψε διά νά παρασκευασθή διά τήν κατά τής ’Ασίας εκστρατείαν. "Οτε δέ
έξεστράτευσε κατά τής ’Ασίας διά τού Ελλησπόντου παρέλαβε καί αξιόλο
γου Θρακικόν ιππικόν υπό τήν αρχηγίαν τού ήγεμόνος τών Όδρυσών Χιτάλκου τού Β', δστις ειχεν αποκτήσει άμέριστον τήν εμπιστοσύνην τού ’Α
λεξάνδρου διά τάς υπηρεσίας τών Θρακών ιππέων εις τάς μεγάλας προς
τούς Άσιάτας συγκρούσεις εν Γρανικφ, εν Ίσ σ φ καί έν Άρβήλοις. Διά
τούτο ακριβώς καί ό ’Αλέξανδρος ένεπιστεύθη εις τον Σιτάλκην τήν διοίκησιν μεγάλου τμήματος τής Περσίας. Ά λ λ ’ ούτος κατά τήν απουσίαν τού
’Αλεξάνδρου είς ’Ινδικήν, παρεξετράπη είς έκνόμους πράξεις κατά τ<ΰν Περσών, συνεπεία τών οποίων καί κατεδικάσθη υπό τού ’Αλεξάνδρου μετά τήν
επιστροφήν του έξ ’Ινδικής είς θάνατον.
Ή Θράκη κατά τήν Ε λ λη νιστικ ή ν έποχήν.

Μετά τον θάνατον τού Αλεξάνδρου, τού μεγίστου άνδρός τού τότε
Ελληνικού κόσμου, φοβερά πάλη διεξήχθη μεταξύ τών φιλοδοξών καί εμ
πειροπολέμων στρατηγών του. 'Η τρομακτική εκείνη σύρραξις, καθ’ ήν
έπεσαν οί πλεΐστοι τών διαμαχομένων στρατηγών, επί. 22 έτη διαρκέσασα,
άπέληξε τό 301 π.Χ. διά τής έν Ί ψ φ τής Φρυγίας μεγάλης μάχης είς τήν
οριστικήν διαίρεσιν τού άπεράντου εκείνου κράτους είς τέσσαρα τμήματα,
τών οποίων οί άρχοντες έκήρυξαν εαυτούς βασιλείς. Καί είς μέν τήν Αίγυ
πτον έβασίλευσεν ό Πτολεμαίος ό Λάγου καί οί διάδοχοί του -ΙΙτολεμαΐοι
ή Λαγίδαι, έν Ά σία Σέλευκος ό Νικάνωρ καί οί διάδοχοί του Σελευκίδαι,
έν Μακεδονία καί Έ λλάδι ό Κάσσανδρος, υιός τού ’Αντιπάτρου, νυμφευ
θείς τήν Θεσσαλονίκην, αδελφήν τού ’Αλεξάνδρου καί ή Θράκη έδόθη είς
τον Λυσίμαχον, ένα τών έξοχωτέρων στρατηγιον τού ’Αλεξάνδρου. Ό Λυ
σίμαχος έκτισεν ώς πρωτεύουσάν του τήν Αυσιμάχειαν (309 π.Χ.) είς τον
ισθμόν τής Χερρονήσου εντός τού παλαιού τείχους τού Μιλτιάδου, καί ώς
κατοίκους μετέφερε τούς’Αθηναίους άποίκους τών πλησίον πόλεων ΙΙακτύης
πρύς τήν Προποντίδα καί Καρδίας προς τον Μέλανα κόλπον. Τό Έλληνι-
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στίχον κράτος του Λυσιμάχου ΰπήρξεν ισχυρόν. Εις τούτο ύπήχθη και το
ΒΛ τμήμα τής Μ. ’Ασίας. Ά λ λ ’ εις μίαν εκστρατείαν κατά των πέραν του
Δουνάβεως Γετών, περιπλανηθείς ό Λυσίμαχος εις τάς αχανείς στέππας,
ήχμαλωτίσθη υπό τοϋ αρχηγού των Γετών Λρομιχαίτου. 'Ωστόσον ό Δρομιχαίτης, ΐνα προλάβη την ένωσίν τής Θράκης μέ την Μακεδονίαν, πράγμα
πού θά ήτο πολύ έπίφοβον δι’ αυτόν, έδωκε την ελευθερίαν εις τον Λυσί
μαχον, δστις άνακατέλαβε τον θρόνον του. Μετ’ ού πολύ οί Γέται ύπέκυψαν εις πλήθη Κελτών, οΐτινες από βορρά κατήλθον μέχρι του Δουνάβεως
καί άναμιγέντες μέ Κελτούς καί Σαρμάτας Σκΰθας, άπώλεσαν τήν εθνικήν
των ονομασίαν καί άπετέλεσαν τούς μετά ταϋτα κληθέντας Δάκας ή Δάκους,
ή δέ χοόρα ή πέραν τοΰ Δουνάβεως έκλήθη Δακία. Καί ενόσφ μέν έβασίλευεν ό Λυσίμαχος έν Θράκη, οί από βορρά Κελτοί ή Γαλάται δεν έτόλμων
νά διαβοΰν τον Δούναβιν καί λεηλατήσουν τάς πλουσιωτάτας Θράκην καί
Μακεδονίαν. ’Αλλά μετά τον θάνατον τοΰ Λυσιμάχου καί επί τής βασιλείας
Πτολεμαίου τοΰ Κεραυνού έν Μακεδονία, πλήθη Γαλατών είσέβαλον από
βορρά καί μή άποκρουσθέντα αποτελεσματικούς υπό τοΰ Πτολεμαίου τοΰ
Κεραυνού—όστις έπεσεν εις μίαν μάχην τό 280 π.Χ .—οί Γαλάται υπό τήν
αρχηγίαν τοΰ Βρέννου, προέβησαν λεηλατοΰντες μέχρι το>ν Δελφών, όπου
κατηυθΰνθησαν διά νά άρπάσουν τούς θησαυρούς τοΰ Μαντείου. ’Αλλ’ οί
κάτοικοι τών ορεινών εκείνων περιοχών Φωκεΐς, Λοκροί καί Αίτωλοί παρασύραντες αυτούς εις τά πολυδαίδαλα όρη καί χαράδρας, κατέκοψαν τούς
πλείστους, έμπνεΰσαντες έπιτηδείως τήν ιδέαν, ότι ό θεός ’Απόλλων τούς
τιμωρεί διά τήν άνίερυν πρόθεσίν των, νά λεηλατήσουν τό ιερόν του Μαντεΐον. Φονευθέντος δέ τοΰ Βρέννου ένέπεσαν οί Γαλάται εις δεινόν πανικόν
καί έτράπησαν πρός τά δπίσω. Κατά τήν φυγήν των οί κάτοικοι τών χωρίων
άπεδεκάτιζον αυτούς εις τάς στενωπούς, διά τών οποίων ήσαν υποχρεωμέ
νοι νά διέλθουν. “Από τάς 200.000 μόλις 10.000 κατώρθωσαν νά φθάσουν
εις τήν Θράκην. Θύτοι έγκατεστάθησαν εις τούς ΛΤ.γός Ποταμούς τής Χερρονήσου καί έλήστευον τά περί τον 'Ελλήσποντον, διαπεραιούμενοι καί εις
τήν απέναντι ’Ασίαν. Συγχρόνως άλλη μεγάλη μοίρα Γαλατών είσβαλοΰσα
από τοΰ Δουνάβεως κατέλαβε τήν λοιπήν Θράκην καί ίδρυσε τό Γαλατικόν
βασίλειον τής Τΰλεως μέ αποτέλεσμα τήν καταδυνάστευσήν τών Θρακίον καί
τών παραλίων Έλλην. πόλεων μέχρι τοΰ Βυζαντίου. ’Εδώ πρέπει ν<χ σημεκύσωμεν ότι κατά τούς ταραχώδεις εκείνους χρόνους, από τοΰ θανάτου
τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τής διαιρέσεως τοΰ άπεράντου κράτους του εις τέσσαρα κράτη, ή Μακεδονία καί. ή Θράκη ύπέστησαν άφαίμαξιν τοΰ αρρενος
καί μαχίμου πληθυσμού των. Διότι οί νέοι τών χωρών τούτων άπεδήμουν
εις τήν Αίγυπτον, Συρίαν, Μεσοποταμίαν, Περσίαν καί ’Ινδίας, επειδή είς
αύτάς τάς χώρας, πού έκυβέρνων Έλληνομακεδόνες βασιλείς καί ηγεμόνες,
εΰρισκον ευρύ στάδιον ένεργείας καί πλουτισμού ως έμποροι, ως πολίτικοι.
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στρατιωτικό! ή πνευματικό! ηγήτορες, ώς τεχνΐται κλπ. Αυτός κυρίως ύπήρξεν ο λόγος διά τον όποιον ή Θράκη κα! ή Μακεδονία δεν ήδυνήθησαν τότε
ν5 άντιστώσι κατά των ορδών των Γαλατών. Μολαταύτα, περ! το 218 π.Χ.,
οι Θράκες έπανεστάτησαν κατά των βαρβάρων τούτων κα! βοηθούμενοι υπό
τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας ’Αντιγόνου του Γόνατά κατέλυσαν τό Γαλα
τικόν κράτος τής Τύλεως κα! έξεδίωξαν τους Γαλάτας. Μοίρα αυτών διεσώθη προς τύ Βυζάντιον κα! παραμείνασα επί τινα καιρόν ένθεν κάκειθεν
τοΰ Βυζαντίου, διεπέρασε τον Βόσπορον. Τότε ό Νικομήδης, ό βασιλεύς
τοΰ νεοσχηματισθέντος Έλληνιστικοΰ κράτους τής Βιθυνίας, προσέλαβε
τούς Γαλάτας τούτους ώς μισθοφόρους. ’Ίχνη τής διαβάσεως τών Γαλατών
εν Θράκη ειχον παραμείνει αί δνομασίαι τριών τόπων, όπου ειχον ουτοι
κατά καιρούς στήσει τάς σκηνάς των κατά την όλιγοχρόνιον εκεί διαμονήν
των. Ό Γαλατάς τής Θρακικής Χερσονήσου έπ! τής θέσεως τών Αΐγός IΙοταμών, τά Γαλατάρια έξωθεν τοΰ Βυζαντίου κα! ό Γαλατάς απέναντι τοΰ
Βυζαντίου έπ! τής δεξιάς ακτής τοΰ Κερατίου κόλπου. ’Από τής άπελευθερώσεώς των, υπό τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας, οΐ Θράκες ηγεμόνες εξ ευ
γνωμοσύνης διετέλουν ώς σύμμαχοι τών Μακεδόνων. Ό βασιλεύς τών Ό δρυσών Θρακών Κότυς ό Β', ήτο ό μόνος σύμμαχος τοΰ τελευταίου βασιλέιος τής Μακεδονίας ΓΙερσέως εις την εν ΙΙύδνα μάχην κατά τών εισβαλύντων έξ Ιταλίας Ρωμαίων (161 π.χ.). "Οτε δέ ή Μακεδονία παρακμάσασα ύπετάγη εις τούς Ρωμαίους, ουτοι εσυνθηκολόγησαν προς τον Κότυν,
παραχωρήσαντες σκιάν ελευθερίας πρύς τούς Θράκας ηγεμόνας, ΐνα μή ένοχλώνται έν Μακεδονία. Ό δέ Κότυς 6 Γ ', έγγονός τοΰ προηγουμένου, κατά
τούς εμφυλίους πολέμους μεταξύ τών Ρωμαίων, υπήρξε σύμμαχος κα! βοη
θός τοΰ Πομπηίου μέ 5.000 Θράκας εις την έν Φαρσάλοις μάχην κατά τοΰ
Καίσαρος τό 48 π.Χ. Κατά δέ την μάχην τών Φιλίππων οι Θράκες συνέπραξαν μέ τον Μάρκον ’Αντώνιον, κα! Θρακικύν ιππικόν κατεδίωξε τον
Βρούτον, όστις ΐνα μή παραδοθή ηύτοκτόνησεν το 42 π.Χ. Γ0 δέ Κότυς
ό Δ', απόγονος τών προηγουμένων, ό κα! Μέγας τιτλοφορούμενος, βασιλεύσας από τοΰ 12—20 μ.Χ., ήτο σύμμαχος κα! φίλος τοΰ Αύγούστου Καίσα
ρος. Κότυς ό Μέγας υπήρξε φίλος τών Έλλην. γραμμάτων κα! τεχνών. Μ ε
τέφερε την έδραν του από την Ουσκιουδάμαν (την μετέπειτα Άδρ]πολιν) εις
την Βιζύην τής Θράκης, όπου ίδρυσε μεγάλην βιβλιοθήκην των Έλλην. συγ
γραμμάτων. Ό Ρωμαίος ποιητής ’Οβίδιος, διατελών έν εξορία εις την στεππώδην χώραν τής Έλλην. αποικίας τών Τόμων (σημερινής Κωνστάντζης
Ρουμανίας) πρύς τούτον τον Κότυν έγραψεν έπιστολήν, έν τή οποία έξύμνει
την μεγάλην αγάπην του πρύς τά Έλλην. γράμματα κα! παρεκάλει, ΐνα γίνη
δεκτός έν τή βασιλική αυλή τής Βιζύης. Ά λ λ ’ έπ! τοΰ διαδόχου τοΰ Κότυος Δ' Ροιμυτάλκου, ένεκα ανοσιουργημάτων, πού διεπράχθησαν έν τή
αυλή του, οι Ρωμαίοι καθήρεσαν τούτον κα! μετέβαλον την Θράκην εΙςΡω-
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μα'ικήν επαρχίαν έπί Βεσπασιανού το 46 μ.Χ. Καί ούτως έπαυσε καί ή
σκιά τής ελευθερίας εν Θράκη. 'Ως έλέχθη όμως καί προηγουμένως, διά τής
ίδρΰσεως πλείστων Έλλην. αποικιών εις τά παράλια τής Θράκης κατά τους
πρώτους ιστορικούς αιώνας, με τάς πολιτικός σχέσεις, τάς οποίας συνήπτων
οί ηγεμόνες τών Θρακών προς τάς ισχυρός 'Ελληνικός πολιτείας Ά-θηνών,
Σπάρτης κλπ., μέ τό εύρύτατον εμπόριον, διά τών συχνών επιγαμιών με
ταξύ Ελλήνων καί Θρασσών ή Έλληνίδων μετά Θρακών, διά τών κατακτήσείΰν τού Φιλίππου καί Αλεξάνδρου, διά τής βασιλείας τού Λυσιμάχου
καί Πτολεμαίου τοΰ Κεραυνού, όστις έκ Λυσιμαχείας έκυβέρνα καί την Μα
κεδονίαν, διά τών πολλών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ούχί μόνον αί
άνώτεραι τάξεις, αλλά καί αυτός ό λαός τής Θράκης έξελληνίσθη πλήρως,
άπέβαλε τό γλωσσικόν του ιδίωμα καί μετεχειρίζετο την Ελληνικήν ώς μη
τρικήν. Καί αύταί αί όνομασίαι τών τέκνων των ετίθεντο πλέον Ελληνικοί.
Ό δέ εν Θράκη μεταφυτευτείς διά τού ’Αποστόλου Άνδρέού τού Πρώτο*
κλήτου Χριστιανισμός, συνετέλεσε τά μέγιστα εις την παντελή εκλειψιν πό
σης διαφοράς μεταξύ τών κατοίκων τής Θράκης καί τών Ελλήνων. Διότι ό
’Απόστολος Άνδρέας, κηρυξας την σωτήριον θρησκείαν τού σταυρωθέντος
’Ιησού Χριστού έν τή σημαντικωτάτη πόλει τής Θράκης 'ΙΙρακλεία (πρότερον Πέρινθον) κειμένην εις τά Θρακικά παράλια τής ΙΙροποντίδος, οχι μό
νον ύπήρξεν ό πρώτος ’Επίσκοπος 'Ηράκλειας, αλλά συνετέλεσε μεγάλως
εις τήν έξάπλωσιν τής νέας Θρησκείας, εφόσον έξ 'IΙρακλείας έξεπορεύθησαν'Ιεραπόστολοι καθ’ άπασαν τήν Θράκην κηρύττοντες τον Χριστιανισμόν
καί βαπτίζοντες τούς προσερχομένους εις τήν νέαν 11ίστlv. Τά 'Ιερά Ευαγ
γέλια μέ τήν Παλαιόν Διαθήκην, αί εκκλησιαστικοί τελεταί, ή Θεία λει
τουργία καί πάσαι αί προσευχαί έτελούντο έν τή Έλλην. γλώσση, ή όποια
κατενοείτο τελείως. Εις τοιούτον βαθμόν είχεν είσδύσει παρά, τοΐς Θραξίν
παν τό Ελληνικόν, ώστε επί Ρωμαιοκρατίας (46 μ.Χ.) μέχρι Μεγ. Κων
σταντίνου (330 μ.Χ.) δεν ύπήρχεν ούδεμία διαφορά, ούτε φυλετική ούτε
θρησκευτική μετά τών λοίπιύν Ελλήνων, άλλ’ ώς μία Έλλην. έθνότης ήσαν
όλοι όμού έξηπλωμένοι από τής Κρήτης μέχρι τού Δουνάβεως. Οί Ρωμαίοι
άπέδιδον μεγάλην σημασίαν εις τήν Θράκην, οχι μόνον διά τον πλούτον της,
αλλά καί διά τήν γεωγραφικήν της θέσιν, ώς εύρισκομένην πλησιέστερον
εις τήν ’Ασίαν. Διά τούτο κατεσκεύασαν στρατιωτικήν οδόν (τήν Έγνατίαν)
από τής Έπιδάμνου τής ’Ιλλυρίας (σημερινόν Δουράτσον τής ’Αλβανίας)
προς τήν Θεσ]νίκην και από Θεσ]νίκης εις τό Βυζάντιον, όπόθεν αί λεγεώ
νες των διεπεραιούντο εις τήν Μ. ’Ασίαν. 'Ότε δέ Κωνσταντίνος ό Μέγας
άνέλαβε τον αγώνα υπέρ τού Χριστιανισμού καί κατενίκησε τούς οπαδούς
τής πολυθεΐας, τον Μαξέντιον έν Ιταλία καί τον Λικίνιον έν Θράκη έξω
θεν τής Όρεστιάδος, έν τή μεγάλη στρατιωτική του περινοίφ, τήν Θράκην
έκρινεν ώς αποτελούσαν τό στρατηγικώτερον τμήμα τού τότε παγκοσμίου.
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Ρωμαϊκού Κράτους και. εν αυτή άπεφάσισε νά στήση τον θρόνον τής κοσμοκρατορίας του, ήτις εις τό εξής έβασίσθη ουχ'ι πλέον επί του γεγηρακότος είδωλολατρικού κόσμου, άλλ’ επί τοΰ νεάζοντος χριστιανικού. Τό δέ
Βυζάντιον, ή πολίχνη εκείνη τής Θράκης ένεκα τής έπικαιροτάτης Όέσεοός
της άπέβη ή πρωτεύουσα τού άπεράντου Ρωμαϊκού Κράτους, συνάμα δέ ή
μεγίστη, πολυανθρωποτάτη, έμπορικωτάτη, πλουσιωτάτη καί ή όχυρωτάτη
πόλις τού τότε κόσμου.
Ή Θράκη ώς χώρα τοΰ Β υζαντινού κράτους.

Ά φ ’ δτου ή Νέα Ρώμη, δηλαδή ή Κων]πολις άνεκηρύχθη ώς έ'δρα των
Αύτοκρατόρων, 330 μ.Χ., ή Θράκη μέ την Μ. ’Ασίαν άπετέλεσαν τό κέντρον τής πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής καί πνευματικής βαρύτητος
τού Ελληνοχριστιανικού Κράτους τής Κων]πόλεα)ς. Κατά την μακραίωνα
εκείνην εποχήν, πού κατείχε την πρώτην θέσιν εν τφ κόσμω ή Βυζαντ. Αυ
τοκρατορία, ή χώρα τής Θράκης έζησεν ημέρας δόξης καί πολεμικών θριάμ
βων, υποδεχόμενη κατά καιρούς Αύτοκράτορας ή Στρατηλάτας, έπιστρέφοντιχς έκ νικηφόρων εκστρατειών κατά πολυωνύμων βαρβάρων. « Ά λ λ’ ο ύδ έ ν ά γ α θ ό ν ά μ ι κ τ ο ν κ α κ ό ύ». Λυτό τό γεγονός, τό δτι ή
Θράκη είχε την τιμήν νά περικλείη εις τάς άγκάλαςτης τήν πανένδοξον Πόλιν τού Κωνσταντίνου, αυτό τό γεγονός, έπλήρωσεν έκάστοτε ή Θράκη μέ
τρομακτικός θυσίας τού πληθυσμού της καί τού πλούτου της. Διότι τά qnλάρπαγα καί άρηΐφιλα έθνη τού βορρά κατά τήν μεγάλην τών εθνών μετανάστευσιν έν τή κινήσει των από τάς στεππώδεις χώρας τής άλλοτε Σκυθίας (σημερινής Ρωσσίας), ωθούμενα προς δυσμάς καί νότον, ώς φοβερά
κύματα έπέπιπτον κατά τής Θράκης, ΐνα διά μέσου αυτής προσβάλωσιν,
άλισσωσι καί λεηλατήσωσι τούς άμυθήτους θησαυρούς τού κλεινού Βυζαν
τίου. Ά λ λ ’ επειδή εθραύοντο αί κεφαλαί τών επιδρομέων εις τά άπόρθητα
τείχη τού Βυζαντίου, περίτρομοι ύπεχοίρουν καταδιωκόμενοι διά τής Θρ<ίκης εις τάς πέραν τού Δουνάβεως χιύρας. ’Αλλά καί κατά τήν εισβολήν των
καί κατά τήν φυγήν των παρεξετρέποντο εϊ.ς άνηκούστους σφαγάς, λεηλασίας,
εμπρησμούς καί αιχμαλωσίας τού πληθυσμού τής Θράκης. ’Ορμαθός ολό
κληρος ημιάγριων καί βαρβάρων εθνών υπό θηριώδεις αρχηγούς από τού
4ου μέχρι τού 15ου αΐώνος έπέφερον άνεκδιηγήτους συμφοράς καί έρήμο)σιν. Βησιγότθοι, Όστρογότθοι, Θύννοι καί Κουτρηγούροι, Άβάροι καί
Γεπίδαι, Σλάβοι καί Βούλγαρος Πετσενέγοι καί Κουμάνοι, Καγκάρ-Ούζοι
καί Σταυροφόροι, πάντες ούτοι ώς κύματα φοβερά έπέπιπτον κατά καιρούς
κατά τής Θράκης μέ τελειωτικόν στόχον τήν Κων]πολιν ή τήν έγκατάστασιν αυτών εις τάς χώρας τής Ελληνοχριστιανικής εκείνης Αυτοκρατορίας.
Έγένετο δέ τοιαύτη έρήμωσις τού Έλληνοχριστ. κόσμου καί παντελής φθο
ρά τού προς βορραν τού Αίμου καί Σκάρδου τμήματος, ώστε, ώς διηγούν-
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ται οί χρονικογράφοι, επί του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου τοϋ Μικρού μία
Βυζαντινή αποστολή, έκκινήσασα εκ Κων]πόλεβ)ς διά την Ούννίαν χοόραν
(σημερινήν Ουγγαρίαν), δπου είχον εγκατασταθή οι θύννοι τοΰ ’Αττίλα
καί. βαδίζουσα έπι μίαν ολόκληρον εβδομάδαν από τών υπωρειών τοΰ Αίμου
διά τής ’Άνω Μοισίας (σημερινής Σερβίας), δεν συνήντησε καθ’ οδόν ούδέν ’ίχνος ανθρώπινης ύπάρξεως. Μόνον λευκά οστά ανθρωπίνων σκελετών
εύρον εγκατεσπαρμένα εις τάς πεδιάδας και τάς χαράδρας. Αυτή είναι ή αι
τία, διά τήν οποίαν ό Αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος περ'ι τά 615 μ.Χ. έδέχθη
ώς κατοίκους εις τό έρημωθέν τούτο τμήμα τά δύο Σλαβικά γένη, τούς
Σέρβλους καί Χρωβάτους (Σέρβους καί Κροάτας σημερινούς). ’Αλλά τό ίδιον
είχε συμβή εις τήν μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως Κάτω Μοισίαν (Βουλγα
ρίαν). ’Επί τοΰ Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου έγένοντο δε
κτοί εκεί ως κάτοικοι οί Τουρκοβούλγαροι τοΰ Άσπάρουχ (670 μ.Χ.). Ού
τως ώς Ελληνικόν γνησίως πλέον τμήμα τής Θράκης έθεωρήθη εις τό εξής
τό πρός άνατολάς τοΰ Νέστου μέχρι τής Μαύρης Θαλάσσης καί από τοΰ
Αιγαίου, Ελλησπόντου καί Προποντίδος μέχρι, τοΰ Αίμου. Τό έναπομείναν
τούτο τμήμα τής Θράκης, ώς ακραιφνώς πλέον Ελληνικόν, έθεωρείτο ώς
αυλή, ούτως εΐπεΐν, τής πρωτευούσης Κων]πόλεως καί δεν έπετρέπετο έν
αύτώ έγκατάστασις ξένης έθνικότητος ανθρώπων. Μέ τήν έγκατάστασιν τών
Σλαβικών τούτων εθνοτήτων Σέρβων καί Κροατών καί τών έκσλαβισθέντων
γλωσσικώς Βουλγάρων έπίστευεν ό Βυζαντινός κόσμος, ότι έθηκεν άδιαπέραστον φράγμα εις τάς έπιδρομάς τών βαρβάρων από τάς πέραν τοΰ Δουνά
βεως χώρας κατά τής Θράκης καί Κων]πόλεως καί ήλπισεν ότι διά τοΰ έκχριστιανισμοΰ τών Σλάβων τούτων, θά προσεγγίσιοσιν αυτοί πρός τον Βυ
ζαντινόν πολιτισμόν καί θά τούς έχη τό κράτος ώς φρουρούς του εις τον
Δούναβιν, πράγμα πού θά καθίστα δυνατόν εις τούς Βυζαντινούς νά διαθέ
τουν τάς δυνάμεις των έν τή ’Ασία κατά τοΰ νεοφανέντος ’Αραβικού Μου
σουλμανισμού. Καί πράγματι 0ι’ Έλλήνθ)ν 'Ιεραποστόλων προσηλυτίσθησαν οί Σλάβοι εις τήν θρησκείαν τοΰ Χριστού, ά'ρχοντες καί λαός. Ά λλ’ ώς
κατεφάνη έκ τών μεταγενεστέρων γεγονότων, δεν ήρκει μόνον ό προσηλυτι
σμός εις τον Χριστιανισμόν. ’Έπρεπε τά 'Ιερά Γράμματα, ήτοι ΙΙαλαιά καί
Νέα Διαθήκη, ή λειτουργία έν τοΐς ναοις, οΐ ύμνοι καί έν γένει αί προσευχαί νά γίνωνται εις Έλλην. γλώσσαν μέ Έλλην. χαρακτήρας, ίνα σύν τώ
χρόνο) άφομοιωθώσι καί ούτοι πρός τον Ελληνισμόν, ώς είχε γίνει κατά
τούς προχριστιανικούς χρόνους μέ τούς αρχαίους Θράκας καί τά Μικρασιακικά γένη τών Αυδών, Φρυγών, Καππαδοκών, Παφλαγόνων, Βιθυνών, Μυσών, Καρών, Λυκίων, Λυκαόνων, ΙΙισιδών, Ίσαύρων, Κιλίκων καί λοιπών.
Άτυχώς όμως τό πνεύμα τής Βυζαντ. έποχής ήτο άλλο. Καθήκον των έθεώρουν οΐ Βυζαντινοί πρόγονοί μας νά έκχριστιανίζωσι μέν τούς βαρβάρους
λαούς, νά μή θίγωσιν όμως ούτε τήν φυλετικήν των οντότητα ούτε τό
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γλωσσικόν των ιδίωμα. Διά τούτο και αλφάβητου έπενοήθη δΓ αυτούς και
εις τήν Σλαβωνικήν γλώσσαν μετεφράσθησαν τα 'Ιερά Γράμματα. Κατ’ ε
κείνους τούς χρόνους ή "θρησκευτική συνείδησις των ανθρώπων, αρχόντων τε
και άρχομένων, είχε καλλιεργητή εις τοιούτον βαθμόν, ώστε άπερρόφησε
τήν εθνικήν συνειδησιν τού Ελληνοχριστιανικού κόσμου. Ά πό τής εποχής
των ’Αποστόλων μέχρι τού 900 μ.Χ., ή λέξις Έ λλην εθεωρείτο ταυτόση
μος μέ τήν λέξιν ειδωλολάτρης, επομένως έθεωρείτο ΰβρις λεγομένη προς
ένα Χριστιανόν. Αυτό υπήρξε τό μέγα λάθος των τότε κυβερνώντων τό Ε λ 
ληνοχριστιανικόν κράτος τής Κων]πόλεως. Καί, τά θλιβερά αποτελέσματα
τού λάθους αυτού τά έπλήρωσε πολύ ακριβά ό τότε Ελληνοχριστιανικός
κόσμος καί τά πληρώνωμεν μέχρι σήμερον καί ημείς. Διότι αντί νά έχωμεν
ενα λαόν έξελληνισμένον έως τον Δοΰναβιν, μέ Ελληνικήν συνειδησιν καί
νοοτροπίαν, εχομεν σήμερον εχθρούς αμείλικτους άνωθεν τής κεφαλής μας,
οί, οποίοι έσφετερίσθησαν καί μεγάλα τμήματα των προγονικών μας χωρών
εν τε τή Θράκη καί Μακεδονία. Ά λ λ ’ επειδή περί Θράκης όμιλούμεν, πρέ
πει νά λάβω μεν ύπ’ υψιν, ότι έν τή μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως Θράκη
ειχεν έγκατασταθή ή κακουργοτέρα καί άρπακτικωτέρα φυλή τών Οΰννοβουλγάρων, κατά κακήν βέβαια τύχην μας. Ά π ό τής έγκαταστάσεώς της ή
φυλή αύτη κατά τον Γ ' αιώνα μέχρι τής κατακτήσεως τής Θράκης υπό τών
’Οθωμανών (1360 μ.Χ.) επί 8 αιώνας έκαμεν άνω τών 30 επιδρομών εις
τήν πρός νότον του Αίμου Θράκην, προξενήσασα ανήκουστους συμφοράς.
11λ ήν τών άτεγκτων τούτων εχθρών, οίτινες πολλάκις ήνούντο καί μέ τούς
έκ βορρά εισβολείς Ρώσσους, ΓΙετσενέγους, Κομάνους καί ΚαγκάρΌυζους,
διήλθον διά τής Θράκης κατά τύν Ι Γ ' αιώνα καί αί τρεις πρώται μεγάλαι
Σταυροφορίαι, αίτινες διά τών λεηλασιών καί εμπρησμών διέβρωσαν άνεπανορθώτως τά θεμέλια τής ’Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας τού Βυζαντίου. Ί Ι
δέ Δ' Σταυροφορία ένεκα αμαρτιών καί τών ήμετέρων, έθηκε τέρμα, άλω-'
σασα καί τήν Κων]πολιν (1204 μ.Χ.). Ά πό τής χρονολογίας ταύτης νέα
παθήματα τής Θράκης ήρχισαν. Διότι άφ’ ενός οι Βενετοί καί Φράγγοι,
ucp’ ετέρου οί. Βούλγαροι διεξήγον πεισματιυδεις αγώνας περί κυριαρχίας.
Κατά τούς αγώνας τούτους ό Έλλην. λαός τής Θράκης ύφίστατο δλα τά
δεινά τά πρόκα λού μιενα έκ τής διαμάχης μεταξύ τών εχθρών τούτων τού
Έλληνοορθοδόξου κόσμου. Καί, είναι μεν αληθές ότι ό βασιλεύς τού σχηματισθέντος Έλλην. Κράτους τής Νίκαιας Μιχαήλ ό ΓΙαλαιολόγος ήλευθέρωσε τήν Κων]πολιν καί τήν Θράκην άπό τούς Φράγγους τό 1261 μ.Χ., έν
τώ μεταξύ όμως ό εξ Α σίας κίνδυνος έκ τών Σελτζούκων Τούρκων καί
μετά ταύτα τών ’Οθωμανών ήρχισε νά έπικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη
επί τής κεφαλής τού ΰλου Ελληνισμού. Α φού δέ διά τών κατακτήσεων
τών ’Οθωμανών έξέλειπε πάσα επιρροή πολιτική καί στρατιωτική τού Βυ
ζαντίου έν Μ. Ά σία, δεν ήργησε νά έπεκταθή ή εξουσία τού Ίσλάμ καί
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επί τής Θράκης. Διά τής καταλήψεως τής Βολερού και Καλλιπόλεως υπό
τού υιού του Όρχάν Γαζή Χουλεϋμάν καί των κατακτητικών επιδρομών
Μουράτ του Α', άπασα ή Θράκη περιήλθεν εις την εξουσίαν τών "Οθωμα
νών πλήν τής Κων]πόλεως καί παραλιακών τινων φρουρίων. Διά τής μεταθέσεως δέ τοϋ "Οθωμανικού -θρόνου εις "Αδρ]πολιν έφηρμόσθη καί εις
τον πληθυσμόν αυτής ό απαίσιος θεσμός τού παιδομαζώματος, δστις παρ"
ολίγον νά έξήλειφε παντελώς τον Χριστιανικόν πληθυσμόν τής Θράκης. Αΐ
αδιάκοποι είσβολαί τών ποικιλώνυμων επιδρομέων επί τής Θράκης, καθ’
όλους τους 11 αιώνας τής Βυζαντινής διοικήσεως, ή ανικανότης τών δια
φόρων κατά καιρούς αρχόντων, οΐ συχνοί εμφύλιοι σπαραγμοί μεταξύ μνη
στήρων τοΰ Αύτοκρατορικοϋ θρόνου, αί επαναστάσεις φιλοδοξίαν στρατη
γών κατά τών Αύτοκρατόρων, αΐ παρεξηγήσεις θρησκευτικών θεσμών, ή
άπορρόφησις τής νεολαίας υπό τών πολυπληθών μοναστηρίων, ή στρεβλή
διδασκαλία περί άναξιότητος τής επί γης ζωής καί ό ύπεκκαιόμενος ζήλος
προς άπόκτησιν τής αιωνίου εν ουρανοί μεταθανάτιου ζωής, ή ακτημοσύνη
τοΰ αγροτικού πληθυσμού, τού οποίου ή κτηματική περιουσία είχε περιέλ·
θει εις τά μοναστήρια διά καταλλήλου εισηγήσεως τών απειροπληθών μο
ναχών, ή τελεία εγκατάλειψις τού δυστήνου εκείνου λαού εις την διάθεσιν
παντός ασυνειδήτου έκμεταλλευτού, ή εις μεγάλην κλίμακα αποδημία τών
άνω τερών τάξεων καί διανοουμένων εις την Δύσιν καί ή παχυλή αμάθεια
πού έπεκράτησε, συνέπεια τών προηγουμένων αιτίων, συνετέλεσαν εις τό
νά άπωλέση ό λαός εκείνος τό αίσθημα τής προς τήν πατρίδα αγάπης, νά
άποβάλη τό πολεμικόν μένος καί τήν αύταπάρνησιν καί νά περιέλθη εις
απελπισίαν. Εύνόητον τυγχάνει, ότι υπό τάς δημιουργηθείσας έκείνας συνθήκας δεν ήτο δυνατόν νά διατηρηθή ή Έλλην. εξουσία ουδέ εις τήν πανταχόθεν άπομονωθεϊσαν πρωτεύουσαν Κων]πολιν, ήτις κατά τήν πολιορκίαν
υπό Μωάμεθ τού Β ' εύρέθη έχουσα μόνον 80.000 ψυχάς, έκ τών οποίων
μόνον 5.000 αξιόμαχοι άνδρες, οΐτινες άντεμετρήθησαν προς 300.000 τού
Χουλτανικού στρατού. Καί ήμύνθη μεν κατά τήν πεντηκονταήμερον πολιορ
κίαν σθεναρώς ό τελευταίος Αύτοκράτωρ, ό μάρτυς Κων]τίνος Παλαιολόγος μετά τών ολίγων 'Ελλήνων καί ξένων, πλήν δεν ήτο δυνατόν νά παραβιασθώσιν οΐ φυσικοί νόμοι. Ό δέ 'Ελληνοχριστιανικός κόσμος έκυψε τον
αυχένα εις τύν άδυσώπητον κατακτητήν. Τά μετέπειτα γεγονότα εκτίθενται
έν έκτάσει εις τήν αρχήν τού παρόντος τόμου.

ΕΠ ΙΔ ΡΟ Μ Η ΤΟΥ ΣΘ Υ ΛΕΎ 'Μ ΑΝ IIΑΣΑ Ε ΙΣ ΘΡΑΚΙΙΝ (1.348 μ.X J
ΚΑΙ Η Ο ΙΚ Ο ΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΛΥΡΟΜΙΧΛΛΕΩΝ
Παραθέτομεν τόν κάτωθι θρύλον :

Έ νώ ή Κυβέρνησις του Καντακουζηνοϋ ήτο περιπεπλεγμένη εις τόν
κατά των Γενουαίων τοϋ Γαλατά πόλεμον, άφ’ ετέρου εις τόν εμφύλιον
Ματθαίου και Μοκίννου ΓΙαλαιολόγου, σεισμός σφοδρός έτάραξε την Θράκΐ]ν καί ιδίως την Θρακικήν Χερσόνησον. Πολλών δέ φρουρίων τά τείχη
έκρημνίσθησαν ή έβλάβησαν εις σημειον, ώστε ή άνοικοδόμησις αυτών κα
τέστη αδύνατος, ένεκα τής άθλιότητος πού ΰπήρχεν εις τά Βυζαντινά πράγ
ματα. Ό Σουλεϋμάν ’Θρχάν, βλέπων την άπαθλίωσιν τής Βυζαντινής εξου
σίας, έθεώρησε κατάλληλον περίστασιν νά ώφεληθή, διά νά εξαπλώση την
κυριαρχίαν του επί όσον τύ δυνατόν πλειοτέρων εκτάσεων τοϋ καταρρέοντος
Βυζαντινού Κράτους, τοϋ οποίου έθεώρει εαυτόν ώς άμεσον κληρονόμον.
’Αλλά μή Μελών νά άποκαλυφΟή προς τόν πενθερόν του Καντακουξηνόν,
αυτός μέν προσεποιήθη αδιαφορίαν, ό υιός του όμως Σουλεϊμάν πασάς, ό
τότε διοικητής τής Νίκαιας, λαβών μοίραν στρατού, έπορεύετο πρύς τόν
Ελλήσποντον, καταλαμβάνων τά άνευ φρουρών Βυζαντινά πολίσματα τής
παραλίας.
Οϋτω πορευόμενος κατά Μάϊον μήνα έφθασεν έξωθεν τής Κυζίκου
(Άρτάκης), όπου άπεφάσισε νά διανυκτερεύση μέ τόν μικρόν στρατόν του
από 600 περίπου άνδρας πλησίον ερειπωμένου τίνος αρχαίου ναού τοϋ ’Α
πόλλωνος. Εις τούτον όμως οϋδεμίαν έντϋπωσιν έκαμαν τά ερείπια ταϋτα,
διότι ήτο παντελώς αδαής τών αρχαίων κειμηλίων.
ΗΙτο νύξ ήρεμος καί ή θάλασσα ακίνητος ώς καθρέπτης. Τότε μετ’ ολί
γον άνέτειλεν ή σελήνη μεγαλοπρεπής καί έρρνψε τάς φωτεινάς της ακτίνας
επί τής γαληνιώσσης θαλάσσης, άντελήφθη κάτι τό παράδοξον. Ειδεν επί
τής θαλάσσης, ότι έσχηματίσθη μία φωτεινή γραμμή, ή οποία ήρχιζεν από
τής ’Ασιατικής παραλίας καί ετελείωνεν εις τήν απέναντι ακτήν τής Θρά
κης. Τούτο τό έθεώρησεν ώς θείαν άποκάλυψιν, ενώ ήτο άπλοιίστατα έν
φυσικόν φαινόμενον, άλλ’ αυτός ειχεν από τά φυσικά φαινόμενα πλήρη
άγνοιαν. Ρεμβάζων δέ επί τοϋ φαινομένου τούτου, έσχημάτισε τήν ιδέαν,
ότι ό Θεός θέλει νά δείξη εις αυτόν ότι, όπως ή φωτεινή επί τής θαλάσ
σης γραμμή ήνωνε τήν ’Ασιατικήν παραλίαν μέ τήν απέναντι Ευρωπαϊκήν,
έτσι καί αυτός πρέπει νά ένωση τάς έν ’Ασία χώρας μέ τάς Ευρωπαϊκός.
Καταλαβουν δέ τήν Άρτάκην, άφροϋρητόν οϋσαν, έξηκολοΰθησε, παραλια
κούς όδεύων, τήν προς τόν Ελλήσποντον πορείαν του. Καί αφού κατέλαβε
τήν πολίχνην Καμάρες έπροχώρησε καί έφθασεν εις τό φροΰριον τής Τσίμ-
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πης εις την είσοδον τοϋ Ελλησπόντου επί τ ή ς ’Ασιατικής ακτής έναντι τής
Καλλιπόλεως (Τσίμπη είναι τό σημερινόν Τσαρδάκι). Έ κεΐ ευρών εμπο
ρικά τινα πλοία ΰπεχρέωσε τους πλοιοκτήτας νά παραλάβουν αυτόν μέ τον
στρατόν του και νά τους μεταφέρουν έπί τής απέναντι Θρακικής Χερσονή
σου. ’Αλλά ρεύμα ισχυρόν τοϋ 'Ελλησπόντου παρέσυρε τά πλοία κα'ι άπεβιβάσθη βορειότερου τής Καλλιπόλεως επί. τής θέσεως τής αρχαίας Πακτΰης
(Ροδογάν-Τσιφλίκ σήμερον). Έ κεΐ εΰρεν ένα Βολερινόν, 'Έλληνα Χερρονήσιον εκ Βολεροϋ, ήτις κεΐται μεταξύ ΙΙακτΰης και Καλλιπόλεως. Οΰτος
ήγγαρεΰΰη καί ώδήγησε τόν Σουλεϋμάν μέ τύν στρατόν του εις την Βολε
ρόν (σημερινόν ΓΙλαγιάρι) κειμένην εις τύν στενότερου λαιμόν τής Θρακι
κής Χερσονήσου, σπουδαίου φρουρίου εις τους προγενεστέρους χρόνους,
νϋν δέ αφρούρητου. 5Μτο σταθμός των έκ Θράκης προερχομένων καραβανίων προς τόν λιμένα τής Καλλιπόλεως. Κεΐται επί λόφου, κάτωθεν δέ αυ
τής εις τόν Μέλανα κόλπον έκειτο ή αρχαία Καρδία (Μπακλά-Μπουροΰν),
οπού εύρίσκετο καί ό τύμβος (τάφος) Σέλευκου τοϋ Νικάνορον. ΙΙερί τοϋ
τάφου τούτου έγραψαμεν ως άνω εις τά «Μετά την άλωσιν τής Κων]πόλεως».
Ά φ οϋ δέ κατέλαβε καί τύ χωρίου Βολερόν έπροχώρησεν υπό την οδη
γίαν τοϋ άγγαρευθέντος Βολερινοϋ πρός την Καλλίπολιν, άπέχουσαν 10 χι
λιόμετρα νοτιώτερον. Αλλά προ τής καταλήψεως τής Βολεροϋ ό αρχών καί
προύχων αυτής καί πλούσιος Μαυρομιχαήλ, παρέλαβε την σύζυγον, τά τέ
κνα καί τά υπάρχοντά του, διά νά μή πέση δέ εις χεΐρας των Τούρκων,
κατήλθεν εις τόν λιμενίσκον τής Καρδίας, έμβήκεν εις πλοίου καί έφυγε διά
μέσου τοϋ Αιγαίου καί μετά πολλάς περιπλανήσεις κατήντησεν εις την υπό
Βυζαντινήν κυριαρχίαν Λακωνίαν καί κατώκησεν εις την Μάνην, λόγο) δέ
τοϋ πλούτου καί τής φρονήσεώς του ειχεν άναδειχθή εις την νέαν πατρίδα
του. Έ κ τής τοιαύτης δέ συνωνυμίας καί προφανώς έκ συσχετίσεως, 6
θρύλος αναφέρει περί δήθεν καταγωγής τής μέχρι τοϋδε, δι’ απογόνων ύφισταμένης, παλαιάς ήρωϊκωτάτης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, έκ τοϋ
ώς άνω προσώπου.
'Ο Σουλεϋμάν πασάς έπωνομασθείς Γαζή (νικητής) έπροχώρησε πρός
την Καλλίπολιν, σπουδαίου επίνειου τής Θράκης, την οποίαν κατέλαβεν
αμαχητί, διότι τά τείχη της ήσαν κρημνισμένα έκ τοϋ προηγηθέντος σει
σμού καί διότι ούδείς άνέλαβε νά άποκρούση τούς επιδρομείς τοϋ Γαζή
Σουλεϋμάν πασά. Ε πειδή δέ. αϋτη έθεωρεΐτο σπουδαίου κέντρου εμπορίου
μεταξύ Ευρώπης καί Α σίας, Αιγαίου καί Προποντίδος, ώχύρωσαν ταύτην
οί Τούρκοι καί τήν κατέστησαν όρμητήριον διά τήν έξάπλιοσιν αυτών έπί
τής Θράκης μέχρι καταλήψεως τής Άδριανουπόλεως. Α λλά καί μετέπειτα
δέν έχασε τήν σημασίαν της, διότι άπέβη μέγα ναυπηγείου διά τήν κατά
θάλασσαν άναπτυχθεΐσαν μετά ταύτα δύναμιν τών ’Οθωμανών. 'Η ΚαλλίΜολις κεΐται έπί μικράς χερσονησίδος τής Θρακικής Χερσονήσου, διά τούτο
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είναι άμφίαλος μεταξύ δυο ορμίσκων. Τείχος δέ, από του ενός ορμίσκου
εις τόν άλλον ενός καί ήμίσεος περίπου χιλιομέτρου, εφρασσεν αυτήν από
ξηράς εις πάντα επιδρομέα, από θαλασσής δέ είχε λιμένα ώχυρωμένον, ό
οποίος προχωρεί μέχρι των κρασπέδων τής άλλοτε άκροπόλεώς της, όπου
σήμερον το διοικητήριον, το δικαστήριον, αΐ ςρυλακαί, το Δημαρχεΐον, τό
ταχυδρομεΐον καί δλαι αί δημόσιαι ύπηρεσίαι. Ό Σουλεϋμάν άντήμειψε τόν
Βολερινόν οδηγόν του, παραχωρήσας ασυδοσίαν εις αυτόν καί εις τούς
απογόνους του, ώς καί καθημερινόν σιτηρέσιον. Μίαν σημαίαν καί έν ξί
φος, τα όποια επεδείκνυον ώς οικογενειακά κειμήλια. Ταϋτα δέ διετηρήΌησαν μέχρι τής υπό των Νεοτουρκοον καταργήσεώς των τό 1910. Οί απόγο
νοι αύτοϋ εφερον τό όχι κολακευτικόν επίΟετον Χαράμογλου. Χαράμ = τό
άσυγχώρητον, τό επίμεμπτου. Τό εναντίον είναι τό Χιλάλ. "Έτσι οί ’Οθω
μανοί έθηκαν σταθερόν πόδα επί τής Θράκης καί έμονιμοποίησαν την κα
τοχήν των, διά νά μή έξέλθουν εις τό εξής.

Δύο έπιστολαΐ τού αυγγραφέως τού παρόντος 29ου Τόμου
κ. Γεωργίου Γιαννακάκη.

^Εντιμότατε Κύριε Φ ίλιππε Μανουηλίδη,
Πρόεδρε τοϋ καΦ* ήμας Θρακικοϋ Κέντρου,
Μέ βαθυτάτην συγκίνησιν άνέγνωσα εν προλόγου τοΰ παρόντος 29ου
Τόμου των «Θρακικών», όσα τιμητικά εΰηρεστήθητε να άναφέρητε, ως εΐσήγησιν και κριτικήν διά την δημοσιευομένην περ'ι Θράκης πραγματείαν
μου. Ούδείς άλλος εγκυρότερον καί καλλίτερου από υμάς ήδΰνατο νά πράξη
τοΰτο, δι5 δ καί εύγνωμόνως σάς ευχαριστώ. Συγχιορήσατέ με διότι δεν ευ
ρίσκω καταλλήλους λόγους διά νά έξάρω τό εργον, τό όποιον επί 32 ολό
κληρα έ'τη έκτελεΐτε, ώς συνεχής Πρόεδρος τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου. Διότι,
από τής προότης ελεΰσεως των κακή μοίρα έκπατρισθέντων Θρακών τής
’Αλησμόνητου Ά ν. Θράκης εις τήν πρωτεύουσαν τής έλευθέρας Ελλάδος,
διείδατε πρώτος τήν ανάγκην συσπειρώσεως τών έν Ά θήναις καταφυγόντων συμπατρκυτών περί "Ιδρυμά τι, όπερ νά φροντίση νά περισυλλέξη καί
διασώση πάν υλικόν, τό όποιον θά χρησιμεϋση εις τήν διατήρησιν τής γλυ
κείας έλπίδος, ότι έσεται ήμαρ, όταν, Θεού εϋδοκοΰντος, θά δυνηθή ό
Ελληνισμός νά άποκατασταθή εκ νέου εις τήν πάτριον γην. Διά τοΰτο ευ
θύς αμέσως άνελάβατε τήν αγαθήν πρωτοβουλίαν νά συγκαλέσητε εις τήν
οικίαν σας 23 διακεκριμένους Θράκας, τών 4 τής Ά ν. Θράκης νομών, καί
νά ΐδρύσητε τό Θρακικόν Κέντρον, τό όποιον προσέφερε καί προσφέρει ανε
κτίμητους έθνικάς υπηρεσίας.
Α λλά καί ή Ελληνική κοινωνία καί ή πολιτεία καί ό κύκλος τών δια'
νοουμένων, άνεγνώρισαν τό πολύτιμον εθνικόν έργον σας καί έθεεορησαν
καθήκον των απαραίτητον εις κάθε Βουλευτικήν εκλογήν νά σάς περιβάλ
λουν διά τής ψήφου των επί ολόκληρον τριακονταετίαν. Αί δέ κατά και
ρούς Κυβερνήσεις τής Ελλάδος, εις άναγνώρισιν τών αρετών καί προσόν
των σας, νά αναθέτουν πεντάκις, κατά καιρούς τήν διεϋθυνσιν σημαντικών
"Υπουργείων, εν οίς μέ σπανίαν ικανότητα εϋδοκίμως εδράσατε προς έξυπηρέτησιν τών γενικών συμφερόντων τοΰ Ελληνικού κόσμου, τοΰ τε γη
γενούς καί τοΰ έκδιωχθέντος έκ τών προγονικών εστιών του. Πάντες ημείς
οι Έλληνόθρακες, άποβλέπομεν πρύς τό ύφ’ υμών διοικούμενον τούτο Κέν*
τρον, ώς προς Πολικόν αστέρα, διά νά ρυθμίζωμεν τήν εθνικήν πορείαν
μας, προσφέροντες κατά καθήκον, πάν ό,τι δύναται έκαστος έξ ημών. Καί
άλλοι μεν βοηθούν, κατά τό ένόν, τάς ύλικάς άνάγκας, αίτινες είναι πολλα!. καί ποικίλαι. Οί δέ κατέχοντες πνευματικά κεφάλαια, συντελοΰν εις τήν
αρτιότητα καί συμπλήρωσιν τών έκάστοτε εκδιδομένων Τόμων, οϊτινες κυ«Θρακικά»
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κλοφοροΰν εν τε τώ έσφ καί τώ εν διασπορά Ελληνισμό) καί, εν τφ ξένο)
διανοουμένφ κόσμο).
Ή ατομική μου απόλυτος εμπιστοσύνη προς υμάς προέρχεται έκ τής
από παιδικής ηλικίας υμών γνωριμίας μου. Διότι σάς εγνώρισα ιός μαθη
τήν τής άριστα κατηρτισμένης τότε Σχολής Ραιδεστοΰ, έν ή έπρωτειίατε,
καθ’ δλον τον μαθητικόν εκεί βίον σας καί. εν τη οποία έδίδαξα επί δυο
έπταετίας. Σάς εγνώρισα ως νεανίαν, δτε διατελέσατε επί σειράν ετών Γε
νικός Γραμματεΰς του τηλαυγούς εκείνου φάρου τής Θράκης, οΰτινος ή
ακμή, ως ’Αναγνωστηρίου «CI! Βισάνθη» (διαδόχου τοΰ εις προγενεστέ
ρους χρόνους άκμάσαντος «Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου») κατά τύ μεγαλΰτερον μέρος ώψείλετο εις την περιεσκεμμένην ενέργειαν υμών. Σάς παρηκολουθησα ενταύθα, μετά την δραματικήν ανταλλαγήν τοΰ Ελληνικού πλη
θυσμού τής Ά νατ. Θράκης, κατά τάς εν τη Ελληνική Βουλή αξιομνημό
νευτους υπέρ τών προσφυγών αγορεύσεις σας καί μέ υπερηφάνειαν, ώς
Θράξ, διότι μέ τήν αξίαν σας έτιμήθητε παρά τής Πολιτείας μέ τά άνι.6τατα αξιώματα. "Οτι όμως ουδέποτε Αλησμονήσατε τήν αγαπητήν μας πα
τρίδα, άποδεικνυεται εκ τοΰ ότι επεδόθητε άνενδότως εις τήν ίδρυσιν τοΰ
Θρακικοΰ Κέντρου, δπερ μέ τήν χαρακτη ρίξου σαν υμάς δραστηριότητα καί
μεθοδικότητα, μέχρι σήμερον δρά επωφελέστατα δΓ όλας τάς βλέψεις τών
Έλληνοθρακών επί εθνικού επιπέδου.
Κατά τήν πεντηκονταετή διδασκαλίαν μου έν τε τώ ΰποδοΰλφ Έλληνισμφ (1891—1924) καί ελευθέριο εφεξής, ηΰτΰχησα νά ί'δω πλείστους μαθητάς μου σταδιοδρομήσαντας καί διακριθέντας. Μεταξύ δέ τούτων ύμεΐς
κατέχετε ίδιάζουσαν θέσιν καί αναγνωρίζεται παρά πάντων, ότι εξυπηρετή
σατε, ώς πρωτοπόρος καί εκλεκτός εκπρόσωπος καί αγωνιστής τών Θρακών
καί τά εθνικά συμφέροντα τοΰ Ελληνισμού, αλλά μέ άφοσίωσιν καί φα
νατισμόν τήν ιδιαιτέραν μας πατρίδα Θράκην.
’Εκφράζω έν τελεί προς υμάς τήν ευγνωμοσύνην μου διά τήν αγαθήν
καί λυσιτελή προαίρεσιν υμών προς έκτΰπωσιν καί διάδοσιν τών περί Θρά
κης συγγραφών μου καί διατελώ μετ’ άκρας τιμής.

Έ ν Ά θήναις τή 10η Αύγουστου 1958
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

’Εντιμότατε Πρόεδρε τοϋ έν Άΰ'ήναις Θρακικοϋ Κέντρου,
Κυρ ιε Φίλ ιοτηε Μανουηλίδη,
Ά φ ιχθείς πρό τινων ήμερων εκ Σΰρου, έ'σχον την ευκαιρίαν νά διεξέλθω την τής ϋμετέρας συγγραφής 24ον Τόμον των «Θρακικών». Σας
ομολογώ .-.ίλικρινώς, ότι έμεινα κατενθουσιασμένος από τά δημοσιευόμενα?
τά οποί (λ μέ προσο)πικάς αναμνήσεις κα'ι αφηγήσεις σας και όσα μερίμνη
υμών, συνηρμολογήθησαν, έταξινομήθησαν και έξετυπώθησαν τόσον έπιμελώς, αποτελούν σπουδαιότατον συμπλήρωμα τής συγχρόνου ιστορίας τής
Θράκης, απόδειξιν δέ ότι και εις την νέαν ταϋτην πνευματικήν και πα
τριωτικήν ένασχόλησιν, έπεδείξατε επιμονήν καί εργατικότητα άξιοθαϋμαστον. Διότι αποτελούν πραγματικήν πηγήν τα εις φως ερχόμενα παθήματα
τοϋ Ελληνισμού, κατά τοϋ οποίου είχε συνωμόσει ή Τουρκική θηριοοδία
μέ αποτέλεσμα τήν σφαγήν, λεηλασίαν καί εμπρησμόν παντός Ελληνικού.
Κατά δειίτερον λόγον, ή Βουλγαρική κτηνωδία καί στενοκεφαλιά, μέ πρόθεσιν εκβουλγαρισμοϋ των Έλληνοορθοδόξων Θρακών, οίτινες διά των θυ
σιών των απέδειξαν, oT l είχον βαθεϊαν συνείδησιν τής Έλληνικότητος καί
Χριστιανικής ’Ορθοδοξίας των. Καί τρίτον, τάς ένεργείας Φραγκολεβαντί
νων τινών, φερομένων ώς αντιπροσώπων των ασπόνδων φίλων καί συμμά
χων μας, οϊτινες άφοΰ δεν εΰρον τήν ευκαιρίαν νά μάς βλάψουν ώς εχθρούς
τιον (διότι έθυσιασθημεν πολλάκις υπέρ των συμφερόντων αυτών), προσεπάθησαν νά μάς καταστρέψουν ώς φίλους το)ν, ώς άπεδείχθη καί άποδεικνΰεται έως σήμερον.
Δι’ ό εκφράζω προς υμάς, τό Διοικητικόν Συμβουλών καί τήν Διευθΰνουσαν Επιτροπήν τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, τά θερμά συγχαρητήριά μου
καί ειλικρινείς εϋχάς, όπως έξακολουθήση ή αξιόλογος Θρακική Όργάνωσίς μας, τήν ύφ’ υμών χαραχθεΐσαν ευεργετικήν πορείαν, ϊνα διά τής συνεχίσεως έκδόσεως τών «Θρακικών» διαφωτίζη τον άπανταχοϋ Ελληνισμόν
καί έπηρεάζη κατά τύ δυνατόν, τήν γνώμην τών ξένων περί τών άπαραγράπτων Θρακικών δικαίων επί τής άπωλεσθείσης χώρας των, τήν εις
τήν οποίαν παλινόστησιν θά έπιδιιυκη, evoaq) υπάρχει Ελληνισμός έν
τφ κόσμφ.
Μετ’ έξαιρέτου τιμής καί έξιδιασμένης ύπολήψεως
Γ. I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Έ ν Ά θήναις τή 28η Αϋγοΰστου 1958

’Επιδιώξεις καί Αποφάσεις
της Διοικήσεως τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου

1) 34Ως έν λεπτομέρεια άνεφέραμεν εις τόν προηγοΰμενον 28ον Τόμον,
την 27ην ’Οκτωβρίου έ.έ., εις τιμητικήν έπ'ι τοΰτφ συγκέντρωσιν μελών,
άνεκηρΰχΌη ώς Μέγας Ευεργέτης τοΰ Σωματείου
Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

έκ Ραιδεστοΰ τής Θράκης

διά τάς επανειλημμένος υπέρ τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου και. των σκοπών αΰτοΰ, ήθικάς καί, ύλικάς ενισχύσεις του.

2)
Εις έκπλήρωσιν τών διά διαθήκης τελευταίων θελήσεων τοΰ αει
μνήστου έκ Θράκης Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρηνοποΰλου, η
Διευθΰνουσα Επιτροπή ήσχολήθη από μακροϋ διά τάς ποικίλας διατυπώ
σεις έν Λονδίνισ, παρά τίο Υπουργείο) Οικονομικών και παρά τή υπό τήν
ΙΙροεδρείαν τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου' Τριμελή 'Υποεπιτροπήν
Καβάλας, κατέληξε δέ εις προικοδότησιν διά ποσού 5.000 δρχμ. τής προκριθείσης πρώτης απόρου κορασίδος έκ τοΰ χωρίου Δελλιώνες, πατρίδος τοΰ
διαθέτου. 'I I τοιαΰτη προσπάθεια συνεχίζεται, όπως δι’ ιδίου ποσοΰ προικοδοτηθώσιν έτεραι δυο κορασίδες έκ σχετικοΰ καταλόγου υποβληθέντος
έκ Καβάλας προς έγκρισιν υπό τής Διευθυνοΰσης ’Επιτροπής. Τά ώς άνω
ποσά προέρχονται έκ τών προς τόν σκοπόν τοΰτον εισπραττομένων τόκων
έκ Λονδίνου τοΰ κληροδοτήματος.

3)
Μετά τήν έκτΰπωσιν και. κυκλοφορίαν τών 28ου καί 29ου Τόμων,
υπάρχει πρόβλεψις συνεχίσεως, λίαν προσεχώς, τών τοιοΰτων εκδόσεων, δΓ
ετέρων δΰο-τριών νέων Τόμων, ή ΰλη τοΰ περιεχομένου τών οποίων συγκεν*
τροΰται. Οι νέοι οΰτοι Τόμοι θά άναφέρωνται, κατά πάσαν πιθανότητα εις
τήν «Βιογραφίαν Λογίων Θράκης», εις τήν ιστορίαν και λαογραφίαν τής
σημαντικής «Θρακικής κωμοπόλεως τοΰ Σαμμακοβίου», περιφερείας Σα
ράντα ’Εκκλησιών, ώς και εις τήν παλαιάν και νεωτέραν Ιστορίαν τών πό
λεων «Διδυμοτείχου» και «Σουφλίου» Δ. Θράκης. Κατ’ αυτόν τον τρόπον
τά κατά τό χρονικόν διάστημα, τής μέχρι σήμερον τελευταίας τριετίας, έκ-
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δοθέντα «Θρακικά» θά άνέλθουν εις τον εκπληκτικόν αριθμόν τών επτά
Τόμων εκ 300 έκαστου σελίδων.

4)
Έ ν τη επιθυμία μας τής εύρυτέρας κυκλοφορίας τών έκδιδομένων
Τόμων τών «Θρακικών», προέβημεν εις καταλλήλους ένεργείας παρά τώ
Υπουργεία) Εσωτερικών, δπερ έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 81250/296/25-9-1958
εγκύκλιόν του προς πάντας τους Νομάρχας του Κράτους, παρά τών οποίων
ζητεί νά απευθυνθούν προς τούς Δημάρχους τής περιοχής των και νά συ
στήσουν εκθύμως ολόκληρον τήν σειράν τοϋ ΙΙεριοδικοΰ μας, τό όποιον
χαρακτηρίζεται, ώς περισπούδαστον, ύψίστης σημασίας, διά τό επιστημονι
κόν, εθνικόν, ιστορικόν και λαογραφικύν περιεχόμενόν του καί ώς έκ τού
του απαραίτητον διά τάς Βιβλιοθήκας τών Δήμων τής Χώρας. Έ κ τών
Νομαρχών, προς ούς άπηυθύνθη τό Ύπουργείον, άπήντησαν ήδη καί προς
αυτό καί προς τό Θρακικόν Κέντρον 9 (εννέα) Νομάρχαι καί εύρισκόμεθα
έν αναμονή τοϋ αποτελέσματος τών ώς άνω πολυπλεύρων ενεργειών.

5)
Διά νά τεθή εις ουσιαστικήν κίνησιν καί 6 φιλανθρωπικός τομεύς,
ον επιδιώκει τό Σωματείον μας, επ’ ευκαιρία τών επικειμένων εορτών,
κατ’ άπόφασιν τής Δ. Ε., άπεστάλησαν αί ύπ’ άριθ. 517 καί 518 από
22-11-1958 έπιστολαί προς τό Γηροκομεΐον Α θηνώ ν καί προς τό Ό ρφανοτροφείον Χατζηκώστα, δι’ ών ζητούνται πληροφορίαι καί κατάλογος τών
Θρακών τροφίμων τών "Ιδρυμάτων τούτων, οϊτινες τυγχάνουν τελείως άπο
ροι καί έστερημένοι ενδιαφέροντος καί πάσης βοήθειας έκ μέρους συγγε
νών, γνωρίμων καί φίλων των, ί'να χορηγηθή εις αυτούς βοήθημά τι έκ
τοϋ κονδυλίου τοϋ συλλεγομένου παρά τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου έκ δωρεών
εις μνήμην διά τούς φιλανθρωπικούς αυτού σκοπούς.

6)
Κατά καιρούς καί κατόπιν προσωπικών σχέσεων μετά διαφόρων
Ελλήνων εφοπλιστών έπετύχομεν δά 7 —8 νέους έκ Θράκης μέ άρίστας συ
στάσεις νά τοποθετήσωμεν εις πλοία πρός εργασίαν, άλλους δέ νά βοηθήσωμεν εις ταξείδια των, Ινα μεταβώσι δωρεάν διά πλοίων "Ελληνικών εις
διαφόρους λιμένας ’Αμερικής καί εξωτερικού πρός πραγματοτωίησιν τών
υποτροφιών αριστούχων Θρακών σπουδαστών.
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1490 άντί 1940
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πάσαν άντί πάσα
1451 άντί 1454
τήν κυριαρχίαν του άντί τήν κυριαρχίαν των
τά τέκνα των άντί τά τέκνα του
καταχρηστικώς άντί καταχραστικώς
XU άντί 11ΐ
Δυτικών άντί Δοτικών
ισλαμισμόν άντί έξισλάμισμόν
συμπηχθή άντί συμπτυχθή
Νά προστεθή : Ρούμιλι δηλ. Χώρα Ρωμαίων. Τήν
δέ Πελοπόννησον. . .
ΑΜΕΛΕΙΑΝ άντί ΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ
'Ελληνισμόν άντί Χριστιανισμόν
χωρών άντί χωρίων
»
»
»
Μητροπολιτικάς άντί Μητροπολικάς
διερμηνέων άντί δυνάμεων
Νά προστεθή : Ο Τήρης οδτινος τό όνομα φέρει ή...
Βόνου άντί Βόνοκ
άνεγνώσθη άντί άνεγνωρίσθη
μέχρις άντί μέχρι
κατά παντός Ελληνικού άντί καί παντός Ελληνικού
έκ του Ίταλ, nnire άντί unite
. . .ΜΟΥΡΑΤ ΤΟΥ Ε' άντί του Β’
«’Ερκέκ κάλμαντι» άντί «Έρκέκ κάλμαντ»
"Ελληνας άντί ‘Έλληνες
συμφορωτέραν άντί συμφερωτέραν
πολιτών άντί πολιτισμών
δι’ Εύρώπην άντί διά Ευρώπην
πάν άλλο άντί πάν άλλον
σίμτι άντί σίδτι
διαφόρους άντί διάφορους
ΚΕΦ. 129, άντί 119
τά άντί τάς
Μυριόφυτον άντί Μυριόφυτος
‘Ολλανδίαν άντί ’Ολλανδίαν
έδίδαξεν άντί έδίδαξαν
μεθ’ άντί μετ’
Ζ' αιώνα άντί Γ' αιώνα
Νικάτορος άντί Νικάνδρου.

ΕΞΕΧΟΥΣΑΙ

Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α Ι

Φ Υ Σ ΙΟ Γ Ν Ω Μ ΙΑ !

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Μετά τον θάνατον τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμα
νοί', από νέον πλήγμα δοκιμάζεται ή όμογένεια και. ιδιαιτέρως ό Θρακικός
κόσμος διά του θανάτου του ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής Μιχαήλ, υστις κατήγετο από τήν Μαρώνειαν τής Θράκης.
Το Θρακικον Κέντρον, ακολουθούν παλαιάν παράδοσιν, τιμά καί μνη
μονεύει. μετ’ εύλαβείας τους εξέχοντας εκ Θράκης εκκλησιαστικούς ήγέτας,
διά τούτο δέ θλίβεται ιδιαιτέρως διά τήν απώλειαν υπέροχου καί διακεκρι
μένου 'Ιεράρχου καί διά τήν στέρησιν πολυτιμωτάτου συνεργάτου, τιμήσαντος διά τής πολυμόρφου καί εξαιρετικής δράσεώς του, τήν τε Εκκλη
σίαν καί τό Γένος.
"Αμα τή πληροφορία τοϋ θλιβερού συμβάντος, εσπευσε νά συγκάλεση
εκτάκτως τήν Διευθύνουσαν Επιτροπήν, ήνοιξε κατάλογον δωρεών εις μνή
μην τοϋ έκλιπόντος διά φιλανθρωπικούς σκοπούς, άπέστειλε δέ τηλεγραφικώς καί δι’ επιστολής θερμά συλλυπητήρια προς τήν Τοποτηρητίαν τής
’Αρχιεπισκοπής εις Νέαν Ύόρκην καί προς τούς ενταύθα συγγενείς καί αν*
τεπροσωπεϋθη κατά τό έν τώ έν Ά θήναις Μητροπολιτικά» Ναω τελεσθέν
μνημόσυνον. Τό κείμενον τής ώς άνω επιστολής έχει ώς εξής:
20ή ’Ιουλίου 1958
ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
’Αρχιεπισκοπήν Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής
Εις Νέαν 'Υόρκην

Τό έν ’Αθήναις Θρακικον Κέντρον μετά συγκινήσεως καί άφάτου θλίψεως έπληροφορήθη τον θάνατον τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής Κυροϋ
Μιχαήλ, διαπρεπούς 'Ιεράρχου, όστις έτίμησε τήν Εκκλησίαν καί τήν πα
τρίδα μας Θράκην, εξ ής κατήγετο καί εκφράζει διά τής παροΰσης τά πλέον
θερμά καί ειλικρινή του συλλυπητήρια, τόσον από μέρους τής Διοικήσεως,
όσον καί τής όλότητος των μελών, «τινα αποτελούν τήν Όργάνωσίν μας.
Ό Πρόεδρος κ. Φ. Μανουηλίδης συνεκάλεσεν εκτάκτως τήν Διευθϋνουσαν Επιτροπήν, ήτις άπεφάσισεν όπως σάς απευθυνθούν τά ώς άνω
συλλυπητήρια, προέβη δέ καί εις σχετικόν ψήφισμα καί δωρεάς εις μνήμην
τού μεταστάντος διακεκριμένου Μεράρχου, κατά τό εσώκλειστον προς τήν
εφημερίδα «'Εστία» δημοσίευμα.
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Ή λΰπη του Θρακικοϋ κόσμου επί τή προώρφ απώλεια τοϋ αειμνή
στου Κυροϋ Μιχαήλ είναι ομόθυμος, διότι ό άποθανών ήτο εξαιρετική εκκλησιαστική φυσιογνωμία και πολιτική κορυφή, ήτις διεκρίνετο διά τήν σο
φίαν, πολύ μάθε ιαν, σεμνότητα, σωφροσύνην και σπανίας άρετάς ήθους
και διοικητικής ίκανότητος. Το εκ τοϋ θανάτου του δέ δημιουργηθέν κενόν
είναι πράγματι δυσαναπλήρωτον. ΜΙ Θρακική οικογένεια, ήν από τριακον
ταετίας άντιπροσωπε'ΰομεν εις τήν πρωτειίουσαν τής έλευθέρας Ελλάδος,
αισθάνεται ιδιαιτέραν οδύνην και συγκΟησιν και εύχεται όπως 6 σημαντι
κός θρόνος τοϋ έν ’Αμερική παμπληθούς Ελληνισμού, πληρωθή διά προσοόπου όμοιων αρετών καί ανταξίου τοϋ άποδημιήσαντος ’Αρχιεπισκόπου,
προς τό συμφέρον τοϋ έν ’Αμερική ποιμνίου καί τής εν γένει εθνικής μας
όμογενείας.
ΙΙαρακαλοϋμεν δπιος ληφθή φροντίς, ίνα μάς άποσταλή φωτογραφία
μετά βιογραφικής έκθέσεως τής σταδιοδρομίας καί των προσόντων τοϋ αει
μνήστου, ΐνα έν καιρω καταχωρηθοϋν εις εκδοσιν τοϋ ιστορικού καί επι
στημονικοί' Περιοδικού μιας τά «Θρακικά».
’Επί τοΰτοις, εκφράζομιεν καί αυθις τήν βαθείαν λύπην μας καί διατελοϋμιεν μετ’
’Εξαίρετου τιμής
Ό ΙΙρόεδρος
Ό Γεν. Γραμιματεϋς
(*Υ π.) φ„ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

( Ύ π .) ΤΤ. ΤΣΑΤΑΛΑΣ

Εις άπάντησιν έλήφθη ή κάτωθι απάντησις μετά τής ζητηθείσης φω
τογραφίας καί βιογραφίας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Ρ Χ ΙΕ Π ΙΣ Κ Ο Π Η Α Μ ΕΡΙΚ Η Σ
Έντιμότατον Συμβούλιον Θρακικοΰ Κέντρου ΆΦήνας
Ά γ α π η τ ο ί,
Τό συλλυπητήριον έγγραφόν σας έλήφθη καθυστερημένον. ’"Ητο καί
είναι πραγμιατικώς μεγάλη ή απώλεια k6i’ δλην τήν Όμογένειαν ό θάνατος
τοϋ άειμινήστου ’Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ. Αι’ αυτό καί έδοκιμάσαμιεν μιεγάλην λύπην διά τον έξαφνικόν καί πρόωρον αυτόν θάνατρν. Σάς ευχαριστώ
έκ μιέρους τοϋ Μικτοϋ Συμβουλίου τής Τέρας ’Αρχιεπισκοπής διά τήν έκφρασιν τής συμπάθειας υμών τών άποτελοΰντων , τό ΙΙροεδρεΙον καί τών
λοιπών μελών τοϋ Κέντρου. ’Έχων ΰπ’ ό'ψει τήν επιθυμίαν σας άποστέλλοο
βιογραφικήν έκθεσιν σταδιοδρομίας τοϋ αειμνήστου καί φωτογραφίαν άύτοϋ.
Μετά πολλής αγάπης
t Ο ΝΥΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6 Νοεμβρίου 1958
Ταϋτα μιέ υπερηφάνειαν καί έκ πατριωτικοί) καθήκοντος δημοσιεϋομεν
εν συνεχείρ.

•j· Ό Α ρχιεπίσκοπος ’Αμερικής Μιχαήλ
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Έ ξ εφημερίδων καί περιοδικών της ’Αμερικής καί εκ διαφόρων π η 
γών έσταχυολογήσαμεν τα εν συνεχεία παρατιθέμενα βιογραφικά στοιχεία τοϋ Σεβασμιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής
Κυροϋ Μιχαήλ.
Ό Σεβ. "Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής Βορείου και Νοτίου Μιχαήλ έγεννήθη τή 27η Μαίου 1892 εν Μαρωνεία Δυτ. Θράκης. Κατά κόσμον Θου
κυδίδης Κωνσταντινίδης, έλαβε παρά των ευλαβών γονέων του Μιχαήλ και
Φιλιώς Μ. Κωνσταντινίδου ευσεβή ανατροφήν, διήκουσε τά μαθήματα τοϋ
Δημ. Σχολείου τής γενετείρας του καί ειτα τοϋ ήμι,γυμνασίου Ξάνθης. Τώ
1906 εΐσήχθη εις την "Τέραν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, έκ τής οποίας
άπεφοίτησεν άριστοϋχος τω 1.914, χειροτονηθείς κατά το τελευταΐον έτος
των σπουδών αυτοϋ υπό τοϋ τότε Σχολάρχου, ειτα δε Μητροπολίτου Θυατείρων, Γερμανοϋ Στρηνοποΰλου, εις Διάκονον, μετονομασθείς Μιχαήλ.
Έ π ι έν σχολικόν έτος διετέλεσεν Υ φηγητής και Γραμματευς τής Θεολογιγικής Σχολής, διδάσκων ταυτοχρόνους Ελληνικά εις τάς γυμνασιακός τάξεις
τής εν Χάλκη Εμπορικής Σχολής. Τώ 1915, έπι ΙΙατριαρχείας Γερμανού
τοϋ Ε ', συνοδική άποφάσει άπεστάλη προς μετεκπαίδευσιν εις Ρο^σσίαν,
φοιτήσας εις τάς Θεολογικάς ’Ακαδημίας Πετοουπόλεως και Κίεβου, και
μετά τετραετείς σπουδάς έπανήλθεν εις Κων]πολιν τώ 1919, χειροτονηθείς
τό αυτό έτος εις ΙΙρεσβυτερον κα'ι ειτα εις ’Αρχιμανδρίτην υπό τοϋ τότε
Μητροπολίτου Δέρκων Καλλινίκου, δστις διώρισεν αυτόν ^Προϊστάμενον
του Ναού 'Αγ. Στεφάνου Κων]πόλεο.)ς. ’Από τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1919 μέ
χρι τοϋ 1923, διετέλεσεν, άποσταλείς υπό τής I. Συνόδου τοϋ Οικουμενι
κοί! Πατριαρχείου, εις Κομοτινήν, κατ’ άρχάς μέν ’Έξαρχος αυτής, βραδΰτερον δέ Τοποτηρητής τής Μητροπόλεως Μαρωνείας, διευθυνων συγχρόνως
καί τό έν τή έδρα ταυτης, Κομοτινή, ΤΤμιγυμνάσων, και κατά τά έτη
1922—23 έχρημάτισε Πρόεδρος τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσ
φυγών, έν Κομοτινή. Τώ 1923 διωρίσθη υπό τοϋ τότε ’Αρχιεπισκόπου ’Α
θηνών Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου κατ’ άρχάς μέν Γραμματευς, ειτα δέ
Πραηοσυγκελλος έν τή ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών, μέχρι τοϋ 1927. Τώ 1927
’Απριλίου 1, έξελέγη Τερατικώς Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναοΰ τής
'Αγίας Σοφίας τής Ελληνικής Κοινότητος Λονδίνου, μέχρι τοϋ 1939. Κατά
τό διάστημα τοϋτο διετέλεσεν ’Αντιπρόσωπος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου κατά τό Συνέδρων Πίστεοος και Τάξεως, τό συνελθόν έν Λωζάννη
κατ’ Αύγουστον τοϋ 1927, ’Αντιπρόσωπος τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος
κατά τήν Διάσκεψιν τών ’Αγγλικανών (Συνέδρων τοϋ Λάμπεθ) έν Λονδίνω,
κατά τό θέρος τοϋ 1930, και ’Αντιπρόσωπος τής ’Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας
έν τή έξ ’Αγγλικανών κα'ι ’Ορθοδόξων άποτελεσθείση Δογματική ’Επιτρο
πή» τή συνελθουση έν τώ Παλατίω τοϋ Λάμπεθ, 15—20 ’Οκτωβρίου τοΰ
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1931. 'l l εν Λονδίνω Διακονία τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Μιχαήλ άνεζω πύρωσε
τδ Ελληνορθόδοξου φρόνημα τοΰ εκεί Ελληνισμού. ’Από τοΰ Όκτω(3ρίου
τοΰ 1939 μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου 1949 διετέλεσε Μητροπολίτης Κορινθίας,
χειροτονηθείς τον Σεπτέμβριον τοΰ 1939, εις διαδοχήν τοΰ από Κορινθίας
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Δαμασκηνόν. Έ π ί ολόκληρον δεκαετίαν, έν μέσω
μυρίων δεινών και εθνικών συμφορών, Β' παγκοσμίου πολέμου, κατοχής,
συμμοριτοπόλεμου κλπ., ό Κορινθίας Μιχαήλ εποίμανε το έμπιστευθέν εις
αυτόν ποίμνιον, θείς την ψυχήν αυτού υπέρ τών προβάτων, καί όδηγήσας
αυτό εις τάς τρίβας τοΰ Κυρίου. ’Εν Κορινθία ίδρυσεν Οικοκυρικήν Σχο
λήν, ΙΙολυϊατρεϊον, συντηρών αυτό εκ τών χρημάτων τα όποια εΐχον προσ
φέρει εις αυτόν οί έν Λονδίνω ομογενείς, κατά τήν έκεϊθεν άναχώρησιν αΰ
τοΰ. Άναδιωργάνωσε τήν "Ιερατικήν Σχολήν Κορινθίας καί έπήνεγκε πραγ
ματικήν άναγέννησιν εις τήν ’Επαρχίαν ταυτην. Τή 11η ’Οκτωβρίου τοΰ
έτους 1949, «προεκρίθη καί παμψηφεί έξελέγη» υπό τής "Ιεράς Συνόδου
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής Βορείου καί
Νοτίου. Διελθών έκ τοΰ Πατριαρχείου Κων]πόλεως, κατά τήν τάξιν, διά
τό Μήνυμα καί τήν Ευχαριστίαν, άφίκετο εις Νέαν Υόρκην τή 15η Δεκεμ
βρίου 1949, ή δέ τελετή τής ένθρονίσεως τοΰ νέου ’Αρχιεπισκόπου έν τώ
Καθεδρικά) τής 'Αγίας Τριάδος, Νέας 'Υύρκης, έγένετο τή 18η ιδίου μη
νάς. Έποίμανεν έν πατρική αγάπη καί συνετή διοικήσει τύ Ελληνορθόδο
ξου Πλήρωμα τής ’Αμερικής, επί 8 έτη καί 7 μήνας περίπου. Τά μεγάλα
επιτεύγματα καί οί αγλαοί καρποί τής άφνειάς Ποιμοντορίας τοΰ μεταστάντος ’Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ θά άποτελέσωσι τό θέμα ιδιαιτέρας μελέτης.
Εις τύ παρόν σύντομον βιογραφικόν σημείωμα περιοριζόμεθα νά σημειώσα>μεν ότι, ό μεταστάς στοργικός Πατήρ καί άγρυπνος ΓΙοιμήν καί δεξιός
πηδαλιούχος, υπήρξε συνάμα άριστος Θεολόγος, βαθύς κριτικός καί εμβρι
θέστατος συγγραφέας, γνωρίζα)ν, έκτος τής Ελληνικής, τήν ’Αγγλικήν,
Γαλλικήν, Ρίυσσικήν καί Τουρκικήν γλώσσαν. Συνέγραψε καί έξέδωκε πολ
λά βιβλία καί μελέτας, εις τήν Ελληνικήν καί ’Αγγλικήν, επί θεολογικών,
εκκλησιαστικών καί ή Οικοκοινωνικών θεμάτων, μεταφράσας συνάμα ουκ
ολίγα έργα. 'Ο αείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ είχε τιμηθή διά τοΰ
Μεγαλόσταυρου τοΰ Ψοίνικος υπό τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος
Παύλου, διά τοΰ Σταυρού τού Παναγίου Τάφου υπό τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Τιμοθέου, τοΰ χρυσού μεταλλίου τοΰ Πατριαρχείου
’Αλεξάνδρειάς, καί δΓ άλλων τιμητικών διπλωμάτων καί μεταλλίων, Ε λλη 
νικών, Ρωσσικών, Σερβικών καί Ρουμανικών. ’Επίσης έτιμήθη δι’ άνωτάτων διπλωμάτων υπό τών Θεολ. Σχολών: τοΰ Πανεπ]μίου Γέηλ, τοΰ Σεμι
ναρίου τοΰ 'Αγ. Βλαδιμήρου Ν. 'Υόρκης καί τής Γενικής Θεολογικής Έ πίσκοπελιανής Σχολής. Πολλαί έξέχουσαι προσωπικότητες κληρικών καί
λαϊκών έδημοσίευσαν καί έξέφρασαν αισθήματα καί γνώμας έν ’Αμερική
καί Έλλάδι περί τοΰ υπέροχου έργου τοΰ έκλιπόντος Θρακός Πρωθιεράρχου.
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