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κατ’ άρχάς έμφρονος διο ικήσεως, και άοκνου επιμελείας και φροντίδος. 
ού της τυχούσης διά την εξοικονόμηση' των χρεών καί καλήν αυτού 
αποκατάσταση', έφροντίσαμεν εις τό νά εύρωμεν καί οικονόμον άριστόν, 
διά νά διοική συν θεώ ήγήτορι, καί νά άποκαταστήση αυτό εις ήν λογι
ξό μέθα καί ελπίζο μεν πρόοδόν της καί αύξηση' καί ευτυχή εκβασιν των 
ρηθέντων σκοπών μας.

Καί δ ή ευρομεν κάτι), τον πόθον μας τον πανοσιώτατον πρώην μεν 
μέγαν "Αρχιδιάκονον τής του Χρίστου μεγάλης εκκλησίας, χρηματίσαντα 
επί του πρώην παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Ίερεμίου, 
του καί γέροντός της, νυν δέ ήμετερον αρχιδιάκονον κύριον Μεθόδιον 
Κρήτα, μέλος όντα τής εν τώ του Ξηροποτάμου ί.ερώ μοναστήρίφ ίεράς
Συνάξεως των πατέρων, ά'νδρα Οεοπρεπή καί σεβάσμιον προς όν καί 
δεδώκαμεν τό ρηθέν μοναστήριον τής Λαμπώς, ινα έχη αυτό υπό την 
διοίκησιν καί επιστασίαν του έψ" όρου ζωής αυτού, καθ’ ότι άνεδέχθη 
αυτό μέ δλον τό ρηθέν χρέος του ρηθέντος μοναστηριού και. μ,έ δλην την 
ανωτέρω διαληφθεΐσαν περιουσίαν του.

Μένει λοιπόν, ώς εΐρηται, τό ρηθέν μοναστήριον τής Λαμπώς άναπό- 
σπαστον καί άναφαίρετον παρά του διαληφθέντος "Αρχιδιακόνου μας. 
κυρίου Μεθοδίου έφ" όρου ζωής αυτού, μετά δέ τον θάνατον αυτού εις. 
την ίεράν μονήν τού Ξηροποτάμου. Λύτη δέ ή ήμετέρα άψιέρωσις ου 
μόνον παρ" ημών ιδιοχείρους έπικυρούται, αλλά καί διά πατριαρχικού 
σιγγιλιώδους γράμματος έπισφραγισθήσεται εις αοίδιμον μνήμην, καθώς 
καί εν τώ παρόντι κώδίκι τής καθ’ ημάς άγιωτάτης μητροπόλεως Άδρια- 
νουπόλεους κατεστρώθη, καί έπιγραφέν εβεβαιώθη καί έπεκυρώθη τή συ
ν ενα ίσε ι. καί μαρτυρία τών τής καθ’ ημάς άγιωτάτης μητροπόλεως έντι- 
μοτάτουν κληρικών καί δημογερόντων τής πολιτείας ταύτης, καί τών τί
μιων Κεχαγιάδων τών ευλογημένων ρουφετίων καί τών λοιπών χρησί
μων προκρίτων Χριστιανών τής πολιτείας ταύτης».

1 Εν ετει σωτηρία) αωιε τη γ ' ’Απριλίου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ή  Άδριανοΰπολις εκαλείτο τό πάλαι ’ Ορεστιάς, από Όρέστου τού
Άγαμέμνονος, δςτις υπήρξε κατά 'την παράδοσή ό πρώτος αυτής οικι
στής, έτι δέ καί Ονσκονδάμα υπό τών επιχωρίων θρςικών. Κατά δέ τον
β ' μ. X. αιώνα άνακτισθείσα καί τείχεσιν έρυμνοΐς περιβληθείσα υπό τού



Γ. Λαμπονσιάδου, Μελέται περί Αδριανονπόλεως 299·

Αύτοκράτορος .τής "Ρώμης Αΐλίου Ποπλίου Άδριανον, μετωνομάσθη 
Ά δοιανούπ ολις  και Αίλία. "Η πόλις αΰτη από των αρχαιότατων χρό
νων ή το κέντρον πολλοΰ λόγου όίξιον υπό τε στρατιωτικήν, εμπορικήν και 
εκπολιτιστικήν έποψιν. Και τω δντι εν τω μέσω τής Θράκης κείμενη και 
επί τής συμβολής των τριών μεγάλων αυτής ποταμών "Εβρου, Τόνζου 
και ’Άρτας, ως και έπ'ι τής συγκεντρώσεως άπασών τών από τε Βουλ
γαρίας, Αιγαίου πέλαγους, Προποντίδος και Εΰξείνου πόντου προς τό 
εσωτερικόν τής χώρας οδών, τεθωρακισμένη δε και δι3 όχυρωτάτου τείχους, 
ήτο τό κέντρον καί ή αποθήκη τοϋ τε εισαγωγικού και έξαγωγικοϋ εμ
πορίου τής Θράκης και Βουλγαρίας έπ'ι 18 δλους αιώνας, υπό δε τών 
Αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου έθεωρεΐτο δικαίως ώς προπΰργιον τής Αυ
τοκρατορίας καί προμάχων τής περιδόξου αυτών πρωτευούσης.

Αληθώς δέ μάχαι μυριόνεκροι παρ’ αυτήν συμβάσαι έκριναν περί τής 
τύχης τής όλης Αυτοκρατορίας. Τούτων μνημονεΰομεν τάς σπουδαιοτέρας.

Τω Β79 ό Αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου Ούάλης ήττηθείς παρ’ αυτήν 
υπό τών Γότθων έγένετο πυρίκαυστος έν τινι καλϋβη, εις ήν τετρωμένος 
είχε καταφΰγει.

Τω 443 διήλθε διά τής Θράκης ό διαβόητος επί ώμότητι ήγεμών 
τών θύννων ’Αττίλας καί έπολιόρκησε μέν, δεν ήδυνήθη δμως ελλείψει· 
τών αναγκαίων μηχανών να έκπορθήση αυτήν.

Τω 587 ΰπέστη όλωσχερή ήτταν παρ’ αυτήν ό τών Άβάρων ήγεμών 
Βαϊανός.

Τω 587 ήττώνται οί “Αβαροι.
Ακολούθως δέ τρις έγένοντο κύριοι αυτής οΐ Βούλγαροι καί τρις 

άπώ?.εσαν αυτήν οϋτω τω 813 ο Κροϋμος έκυρίευσεν αυτήν διά τοΰ 
πανδαμάτορος λιμού, δίς δέ ό Συμεών διά προδοσίας καί λιμοΰ. Τω 1049 
ένίκησαν παρ’ αυτήν τά Βυζαντιακά στρατεύματα, τήν πόλιν δμως δέν 
ήδυνήθησαν νά κυριεΰσωσι.

Διά τής πόλεως ταΰτης διήλθον οι τήν ά' καί γ' σταυροφορίαν επι- 
χειρήσαντες κάτοικοι τής Δύσεως.

Τω 1204 κυριευθέντος τοϋ Βυζαντίου υπό τών Σταυροφόρων, περιήλ- 
θεν είς τον κλήρον τών "Ενετών.

Τω 1205 παρ’ αυτήν ένικήθησαν οί κατασχόντες τό Βυζάντιον Λατί
νοι, έφονεΰθη δέ καί 6 πρώτος αυτών Αύτοκράτωρ Βαλδουΐνος. Α κ ο 
λούθως δέ ότέ μέν υπό τούς Λατίνους, έπιεικέστερον προς τούς ήμετέρους, 
φερομένους, ότέ δέ υπό τούς "Έλληνας ηγεμόνας τής Νίκαιας καί Θεσ
σαλονίκης διατελοϋσα ή πόλις αΰτη, περιελήφθη τέλος μετά τήν έζωσιν 
τών Λατίνων έκ τής Κωνσταντινουπόλεως υπό Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου 
εις τό Βυζαντιακόν κράτος. Κατά δέ τον εμφύλιον πόλεμον, τον μετά
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μανίας και λΰσσης διεξαχθέντα υπό ιών τελευταίων Παλαιολόγων και τοΰ 
3Ιω. Καντακουζηνοΰ, διαιρεθέντος τοΰ κατακερματισθέντος κράτους εις 
δυο, ή λΑδριανούπολις έκηρύχθη πρωτεύουσα τοΰ ετέρου εξ αυτών εν- 
ταΰθα δέ καί εν Διδυμοτείχω ήδρευεν ό Ίω . Καντακουζηνός καί δ υιός 
αΰτοΰ Ματθαίος, τώ δέ 1361 έκυριεύθη υπό τών Όσμανιδών, και ανη- 
γορεΰθη πρωτεύουσα τοΰ κράτους αυτών, την δέ τιμήν ταΰτην διετήρησε 
μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ 
τοΰ Β' τώ 1453.

Κατά την περίοδον ταΰτην οί Χριστιανοί τής πόλεως καί τών περι
χώρων κάτοικοι άπεδεκατίσθησαν, τών μέν έ'ργον μαχαίρας γενομένων, 
τών δέ εις αιχμαλωσίαν άπαχθέντων, ούκ ολίγων δέ καί έςισλαμισθέντων. 
Βραδύτερου δέ τών Σουλτάνων εΰμενέστερον προς τους Χριστιανούς δια- 
τεθέντων, ήρξαντο οΰτοι νά έπανακάμπτωσιν εις τάς εστίας αυτών συνο- 
δευόμενοι καί υπό πολλών ομοφύλων οϊτινες έβλεπον, ό'τι ή εν τή πόλει 
ταύτη διατριβή τής Αυλής παρεΐχεν αύτοΐς πολλάς προς πλουτισμόν άψορμάς.

ΣΥΜΠΗΞΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ούτω δή ή κατεπτοημένη ημών κοινότης άποβαλοΰσα τον πρώτον 
φόβον, ήρξατο νά μεριμνά περί τών συμφερόντων αυτής, καί νά φρον- 
τίζη περί τε τής υλικής καί ηθικής τών μελών αυτής προαγωγής καί 
εύδοκιμήσεως. Καί εινε μέν αληθές, δτι αΐ ωραιότεραι τών Εκκλησιών 
μετεβλήθησαν εις τεμένη, τά σχολεία καί αί βιβλιοθήκαι κατεστράφησαν, 
τον πλούτον καί τήν ευμάρειαν διεδέχθη ή πενία καί αί στερήσεις, καί 
τό χείριστον τήν ελευθερίαν ή στυγερά δουλεία καί ό έξευτελισμός· ούδέν 
ήττον οί πατέρες ημών εις τον Θεόν τάς ελπίδας άνατιθέντες, περιωρί- 
σθησαν εις τάς μικροτέρας τών Εκκλησιών, ας όμως δέν έ'παυον τακτι
κότατα έπισκεπτόμενοι καί έκ τής ίεράς ημών θρησκείας άντλοΰντες πα
ραμυθίαν καί θάρρος έν τοϊς δεινοΐς στερρώς τών πατρίων έχόμενοι καί 
εν άκρα εύσεβεία καί αρετή δίαβιοΰντες. Περί δέ τό πνευματικόν αυτών 
κέντρον συσπειρούμενοι, ύπερήσπιζον τά τής κοινότητος καθόλου καί τών 
μελών αυτών ίδια συμφέροντα κατά τό ενόν από πάσης αυθαιρεσίας. Δέν 
έλησμόνουν δέ καί τάς Μούσας, άλλ’ εθεράπευον αύτάς καί περιεΐπον, 
ίερεΐς καί κοσμικοί λόγιοι ούχί πλέον εν καλλιμαρμάρους μεγάροις, άλλ3 έν 
τοϊς ίεροΐς τών Εκκλησιών νάρθηξιν, ή εν τοϊς κελλίοις τής ίεράς Μη- 
τροπόλεως άνελάμβανον τό τής διαπαιδαγωγήσεως τής νεολαίας έν παιδεία 
καί νουθεσίςχ Κυρίου εύγενές καί ιερόν έ'ργον.

Καί ουδέ μέχρι τοΰ σημείου τούτου περιώριζον τάς ένεργείας αυτών 
υπέρ τοΰ κοινού καλού οί τής κοινότητος ημών πρόβουλοι. Τώ ό'ντι ή
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κοινότης ημών (χΰτοδιοικήσεως άπολαύουσα, διά των δημογερόντων και 
πρωτομαϊστόρων των υπό τής Κυβερνήσεως άνεγνωρισμένων συντεχνιών, 
ιά τε κοινά και ιδιωτικά, ώς έφθην είπών, συμφέροντα τών Χριστιανών 
ύπερήσπιζεν, έδίκαζε τάς προς άλλήλους τών μελών αυτής διαφοράς καί 
την εΙς τούς κόλπους τοΰ ’Ισλαμισμού προσέλευσιν οΰκ ολίγων προΰλάμ- 
βανεν. Οι ά'νδρες εκείνοι, έντιμοι καί σοβαροί ώς άλλοι Άρεοπαγϊται 
έπισκοποΰντες μετ’ αύστηρότητος επί τής εύκοσμίας τών ηθών καί τής 
απαρέγκλιτου τηρήσεως τών πατρίων, έπη νουν μέν τούς αγαθούς, έκόλα- 
ζον δε τούς παραβάτας τών κοινοτικών διατάξεων, άνευ τής ελάχιστης 
έπεμβάσεως τής Κυβερνήσεως. Ου μην αλλά καί περί τής ίδρΰσεως καί 
συντηρήσεως σχολείων, νοσοκομείων, ορφανοτροφείων έφρόντιζον, έτι δέ 
περί άπελευθερώσεως αιχμαλώτων καί άποκαταστάσεως απόρων καί ορφα
νών νεανίδων μεγίστην κατέβαλλον μέριμναν. Τοσαύτη δέ ήτο ή επιβολή 
τής ήμετέρας κοινότητος παρά τοΐς κρατούσιν, ώςτε αυτή ήτο ανατεθειμένη 
ή διανομή και εΐσπραξις τού άναλογούντος τή ήμετέρα έθνότητι κεφαλι- 
κού φόρου ώς καί ή τοΰ τρυγητού επιμέλεια μέχρι τών μέσων τοΰ ιθ' 
αίώνος. Είχε δέ αύτη και τράπεζαν, δ ’ ής έπήρχετο επίκουρος πάσι τοΤς 
■δεομένοις τών πολιτών.

Μετά δέ τον Κριμαϊκόν πόλεμον τού συστήματος αΰτοδιοικήσεως κα- 
ταργηθέντος καί έπικρατησάντων φιλελευθέρων πως νομοθετημάτων, ή 
ήμετέρα κοινότης έστερήθη οΰκ ολίγων δικαιωμάτων και προνομίων, 
έκπαλαι αυτή κεχορηγημένων, καί άφωμοιώθη προς τούς λοιπούς συνοί
κους τών ’Αρμενίων και ’Ιουδαίων, άλλ’ ήδη οί κυβερνήται ήσαν ήπιώ- 
τεροι και ήττον επιρρεπείς εις αυθαιρεσίας' έφ3φ καί άκωλΰτως τοΰντεύθεν 
ή κοινότης ημών εΐργάσθη εις άνάπτυξιν τών ηθικών, πνευματικών καί 
υλικών τών έαυτής μελών δυνάμεων, έχουσα άνταγωνιστάς άλλους τε καί 
δή καί τήν ενταύθα κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον ίδρυθεϊσαν λατινικήν 
κοινότητα, ήτις ώς πομφόλυξ επ’ ολίγον άναλάμψασα, διεσπάσθη καί τα
χέως παρήκμασε.

Κατά την περίοδον ταύτην ή φιλότιμος ημών κοινότης, άναμφισβή- 
τον έχουσα τήν υπεροχήν εν τοΐς γράμμασι, καί εν τώ τραπεζιτικά», εμ
πορικά» καί βιομηχανικά» κόσμω έπαξίως αντιπροσωπεύεται. Τά ονόματα 
τών κ. κ. Άληναλμάζη, Θαλασσινού, Κυρίαζή καί Δούλά, Καγκάδη, Κα- 
ταπόδη, Μήτσανα, Καραπαναγιώτη, Τζιρίτη, Τσιβιδή, Σαραφοπούλου, 
Παναγιωτοπούλου, Π. Άδαμαντίδου, Α. καί Δ. Δημητριαδών, τών αδελ
φών Α. καί Κ. Κώστογλου, Παρασχίδου, Κυριαζοπούλου, Βλαΐδου καί 
τοσούτων άλλων εινε γνωστά καί τετιμημένα έν τε τή ήμετέρα καί ταΐς 
ξέναις άγοραϊς. ’Αλλά καί μεταξουργεία έχομεν καί άτμομύλους καί κατα
στήματα οινοποιίας, παγοποιεία καί τυροποιεΐα, μοσχοσαπονοποιεΐα καί

20ΘΡΑΚΙΚΑ Λ'
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πλεΐστα άλλα εμπορικά και βιομηχανικά καταστήματα, δι’ ών εΰπροσώπως. 
ή κοινότης ημών αντιπροσωπεύεται.

Όφείλω δμως νά ομολογήσω. δτι ή κατά τό 1872 έγκατάστασις τού 
σιδηροδρόμου ωφέλησε μέν πολυειδώς την ήμετέραν πόλιν, εις άδιάλει- 
πτον αυτήν τιθεισα συγκοινωνίαν μετά των διαφόρων κέντρων του Ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού, και διηυκόλυνε μεγάλως τάς συναλλαγάς και τό 
έμπόριον. Ά λλ ’ εκ των πλεονεκτημάτων τούτων δεν ήδυΐ'ήθη δσον έδει 
νά ώφεληθή ή ήμετέρα κοινότης διά τους εξής μάλιστα λόγους: α') Ή  
εισροή και έγκατάστασις ενταύθα τε καί εν τοΐς διαφόροις σιδηροδρομι
κούς σταθμοΐς εμπορικών πρακτορείων τών μεγάλων εμπορικών οίκων 
Δρέϋφους και Άλλατίνη, έβλαψαν τους ήμετέρους ομογενείς και παρέδωκαν 
τά σκήπτρα του εμπορίου εις τους κάλλιον ημών παρεσκευασμένους και 
διά πλειόνων κεφαλαίων κα'ι μέσων εις τήν κονίστραν κατερχομένους ξέ
νους και εις τούς ομοεθνείς αυτών πράκτορας ’Ιουδαίους, β ') ’Ενώ παρά 
τοΐς λοιποίς έθνεσιν επικρατεί τό δαιμόνιον τού συνεταιρισμού και τής 
αλληλεγγύης πνεύμα, παρ’ ήμϊν δυστυχώς αΐ άρεται αύται, εις άς ή άν- 
θρωπότης οφείλει τάς τεράστιας αυτής προόδους, είνε δλως άγνωστοι, 
γ') ’Αλλά και έν τώ μικρεμπορίω ύπεσκέλισαν ημάς έν τινι μετρώ οί 
’Ιουδαίοι και ’Αρμένιοι- διότι πρακτικότεροι ημών ό’ντες και μή έχοντες 
υψηλότερα ιδανικά πλήν τής ύλης νά έξυπηρετήσωσιν έπεδόθησαν εις 
τήν εξάσκησή τών πλέον προσοδοφόρων επιτηδευμάτων τούντεύθεν πλου- 
τούσι μέν ούτοι καί εύημεροΰσιν, ενώ ημείς εις τάς έπιστήμας και τά 
γράμματα ώς τά πολλά επιδιδόμενοι καί τό πατρικόν περιφρονούντες 
επάγγελμα, φθίνομεν καί πενόμεθα. δ') Τό δέ χείριστον ή τών φώτων 
περίσσεια καί ή μετά τών ξένων επικοινωνία αντί νά ένισχύσωσι καί 
έπιρρώσωσιν, έπέφερον τήν έλάττωσιν τού προς τά πάτρια σεβασμού, καί 
αδιαφορίαν προς τήν θρησκείαν ή δέ ύπεραύξουσα πολυτέλεια καί ή 
ύπερτίμησις τών τροφίμων καί τών άλλων απαραιτήτων ειδών οΰκ ολί
γον συνεβάλοντο εις τήν έλάττωσιν τών γάμων παρά τοΐς πλέον άνεπτυγ- 
μένοις τών πολιτών πρός ανυπολόγιστον υλικήν καί ηθικήν βλάβην τής 
ήμετέρας κοινωνίας.

Καιρός άρα νομίζομεν δτι εινε, όπως άνανήψωσιν οί τής ήμετέρας 
κοινότητος πρόβουλοι, καί πριν ή τό κακόν λάβει απειλητικός διαστάσεις, 
φροντίσωσιν, ϊνα τεθή τέρμα εις τό κακόν. Δέον αί κοσμοπολιτικαί ίδέαι 
τών πλουσίων ημών ομογενών νά ύποχωρήσωσι προ τής εθνικής ιδέας. 
Έ κ τής φιλοτιμίας καί φιλογενείας τών ήμετέρων προκρίταη', τών έπί 
πλούτω καί μεγαλοφροσΰνη κομώντων άπεκδέχεται καί τήν υπηρεσίαν- 
ταΰτην ή γεννήσασα καί γαλουχήσασα αυτούς φίλη πατρίς.
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Εκπαιδευτική κίνησις έν Άδριανουπόλει.

Μετά την άλωσιν τής Άδριανουπόλεως υπό του Σουλτάνου Μουράτ 
του α ' τώ 1361 οί Χριστιανοί αυτής κάτοικοι έπαθον, ώς εΐπομεν, φο
βέραν καταστροφήν. Βραδΰτερον δέ των Τούρκων ηγεμόνων έπιεικέστερον 
προς τούς Χριστιανούς φερομένων, πολλοί των φυγάδων συνέρρευσαν εις 
την Άδριανούπολιν καί ηρξαντο επιδιδόμενοι εις τά ειρηνικά αυτών έργα. 
Δεν παρημέλουν δέ καί την των Μουσών θεραπείαν. Τουναντίον δέ κατά 
τον ιδ' έτι αιώνα τής στυγερωτέρας δουλείας φαίνεται, δτι ήκμαζον έν 
τή ήμετέρα πόλει τά σχολεία, άφοΰ εύρίσκοντο έν αυτή άνθρωποι, δυνά- 
μενοι καί τον "Ομηρον καί Ησίοδον νά διδάξωοιν. Έπισήμως όμως 
φαίνεται, δτι έν τή ήμετέρα πόλει έλειτοΰργει Ελληνική σχολή περί τά 
μέσα τού ις' αιώνος έπί τού περιπύστου μητροπολίτου ημών Ίωάσαφ, 
δςτις ειχεν αναθέσει τήν διεύθυνσιν αυτής εις τον Ζυγομαλάν, ένα τών 
λογιωτέρων άνδρών τής έποχής έκείνης. ’Έκτοτε δέ, ήτοι από 1550 μέχρι 
τού 1818, δτε έπήλθε ριζική αυτής μεταρρύθμισις, ή σχολή αύτη δεν 
έπαυσε λειτουργούσα, υπό τήν διεύθυνσιν ?αχμπρών διδασκάλων, υίοι ό· 
Ά ν . Παντοδύναμος, ό Κόντης Ά θ. Βουθρωντής, ό ’Αλέξιος Σπανός, ό 
έκ Κορωνοφωλεάς τής Θράκης Σταμάτιος Παπά, ό έκ Σμύρνης Ι ε ρ ό 
θεος, ό Γεώργιος Κφος μοναχός Ίβηρίτης, ό Γ. Ούζούμογλους, ό ’ Ιθακή
σιος Ευγένιος, ό Γρηγόριος Μιχαήλογλους καί άλλοι.

Ύ πό τών αοιδίμων δέ τούτων διδασκάλων καί ιδία υπό τού περι
πύστου μοναχού Γ. Κωου, έν τή Άθωνιάδι ’Ακαδημία διανύσαντος τον 
δίαυλον τών εαυτού σπουδών, καί τά ύπό τού σοφού Ευγενίου τού 
Βουλγάρεως έκ τής εσπερίας Ευρώπης άποκομισθέντα σπέρματα τής υγιούς 
φιλοσοφίας λίαν εύδοκίμως μεταφυτεύσαντος εις τό γόνιμον έδαφος τής 
ήμετέρας πατρίδος, διεπλάσθησαν καί έμορφώθησαν οί κατά τον ιθ' αΙώνα 
διαπρέψαντες διά τε τάς γνώσεις καί τάς άρετάς καί διά τήν προς τήν 
πατρίδα άφοσίωσιν άνδρες, οΐ καταγλαΐσαντες τό όνομα τής φίλης πατρί
δος. Τοιούτοι ήσαν δ σεβασμιώτατος άγιος Καισαρείας "Άνθιμος, ό μα- 
καριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας Θεόφιλος, ό Ναζιαν- 
ζού Ιγνάτιος, άνήρ λόγιος, συγγράψας ούκ ολίγα συγγράμματα, ανέκδοτα 
διαμείναντα, ών σπουδαιότερα τυγχάνουσι διά τάς έν αύτοίς ειδήσεις αί 
εις τήν Ελλάδα καί τήν Επαρχίαν Καισαρείας περιηγήσεις αυτού. Κατά 
τήν περίοδον ταύτην ήκμασαν καί οί ιατροφιλόσολοφοι Τζιώρτζης καί ό 
υιός αυτού Τζιωάννης, Σταμάτιος ό Θάσιος, Πολυχρόνιος ό Νοταράς 
καί άλλοι.

Κατά τον ιθ' δ’ αιώνα ήρξαντο μάλιστα ν’ άναφαίνωνται οί καρποί τής 
ύπό τού Γ. Κωου έν τή Σχολή συντελεσθείσης έργασίας, άνδρες δέ έπι-
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φανείς πλήν των ανωτέρω άνεδείχθησαν ούκ ολίγοι, κλεΐσαντες τό δνομα 
τής ήμετέρας πατρίδος διά τε τον πλούτον, τά φώτα καί την φιλογένειαν 
αυτών.

Τούτων κυριώτεροι ήσαν οί εξής- Κύριλλος ό Σερμπετσιόγλους, ό 
μετά ταΰτα ως Κύριλλος ζΓ καταγλαΐσας τον Οικουμενικόν θρόνον, καί 
διά του μαρτυρικού αύτοΰ θανάτου άϊδίου εύκλειας τυχών. Ό  "Αγαθάγ
γελος, άνήρ πολυμαθής καί γλωσσομαθέστατος επί πέντε έτη (1824— 1830) 
κλεΐσας τον ΟΙκουμενικόν θρόνον, καί μετά την τελευτήν κληροδοτήσας 
την τε πλουσίαν αύτοΰ βιβλιοθήκην καί αξιόλογα χρηματικά ποσά εις τά 
φιλανθρωπικά τής ήμετέρας πόλεοος καθιδρΰματα. Ό  αοίδιμος Στέφανος 
Καραθεοδοαρής άνήρ έξοχου αρετής καί παιδείας εν Ευρώπη διεκπεραιώ- 
σας τάς επιστημονικά? αύτοΰ σπουδάς. Μετά δε τήν υπό τοΰ σοφού ημών 
Ιεράρχου Δωροθέου τοΰ Πρωίου γενομένην μεταρρΰθμισιν τοΰ έκπαι- 
δευτικοΰ ημών συστήματος κατά τά έν Ευρώπη πρότυπα, προσεκλήθη ό 
Στέφανος, δπως άναλάβη τήν διεΰθυνσιν τής Σχολής, ήν άνύψωσεν εις 
Γυμνάσιον, περί ού εΰ'φημον ποιείται μνείαν έν τοΐς εαυτοΰ συγγράμ- 
μασιν ό επισκεφθείς αυτό Γάλλος πρεσβευτής Μάρκελλος. Μετά δε τήν 
πανωλεθρίαν τοΰ 1821 διασοοθείς εις Κωνσταντινοΰπολιν έξήσκησε λίαν 
εύδοκίμως τό τοΰ ίατροΰ επάγγελμα αξιωθείς τής τιμής, δπως καί τής 
Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου διορισθείς ιατρός, καί καθηγητής τής νεοσύστατου 
ιατρικής Σχολής. Τούτου τά κλέη έξύμνησεν ό τυφλός τής Χάλκης άοιδός, 
δ αοίδιμος Ήλίας Τανταλίδης. Ό  Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, ανεψιός 
τοΰ Στεφάνου, άνήρ εύρείας μαθήσεως καί έξοχου άρετής. Καί οΰτος, 
ώς δ περικλεής του θείος, διέπρεπε διά τε τάς επιστημονικός αύτοΰ έν 
τη θεία τοΰ Άσκληπιοΰ τέχνη γνώσεις του, τήν έγκυκλοπαιδικήν μόρ- 
φωσιν καί διά τάς προς τήν πατρίδα έκδουλεύσεις. Τούτου τά κλέη έξύ
μνησεν δ Μουσοΰρος Πασάς. Πλήν τούτων διεκρίθησαν οί ιατροί Βλά
σιος Καρυνής, Φάσος, καί τοσοΰτοι άλλοι.

"Αλλά καί έν τη κερδώα) Έρμη ή κοινότης ημών έχει νά έπιδείξη έξο
χους άντιπροσώπους. Τοιοΰτοι ήσαν οί αύτάδελφοι Γεώργιος, Χριστοφόρος 
καί Κωνσταντίνος Σακελλάριος, έν Βουκουρεστίω καί Βιέννη έμπορευόμενοι, 
διά δέ τάς έξοχους αυτών άρετάς άξιωθέντες νά άνυψωθώσιν υπό τοΰ 
Αύτοκράτορος τής Αυστρίας εις τήν τάξιν τοΰ Βαρόνου. Ό  Στέφανος 
Μεϊδάνης έν Βουκουρεστίω έπίσης εγκατεστημένος καί τόν τε λόγιον καί 
κερδώον Έρμήν μετά πολλής τής έπιτυχίας καί δεξιότητος θεραπεύων. Οί 
έν 'Ρωσία βαθύπλουτοι συμπολΐται ημών Τεπεγκιόζης καί Δαναμπάσης, 
οί έν Βελιγραδίω άδελφοί Κουμανοΰδαι καί άλλοι. ’Αλλά καί έν τή πα- 
τρίδι διαμείναντες διεκρίθησαν διά τε τήν εις τό έμπόριον καί τάς ειρη
νικός τέχνας εύδοκίμησιν καί διά τήν φιλογένειαν καί άφοσίωσιν αυτών
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προς την πατρίδα, υπέρ ής και αυτήν την ζωήν προσέφερον ολοκαύτωμα 
κατά τάς αποφράδας ημέρας τής 17 και 18 ’Απριλίου 1821.

Κακή δμως μοίρα ή υπό τοΰ σοφού Δωρ. Πρω'ί'ου καί Στ. Καραθεοδωρή 
συντελεσθεϊσα μεταρρΰθμισις τής ήμετέρας Σχολής δεν ήδυνήθη νά έπι- 
φέρη τούς προσδοκομένους καρπούς, ενεκα τής πανωλεθρίας τοΰ 1821, 
καθ’ ήν ή μέν Άδριανούπολις έστερήθη τά κράτιστα των τέκνων αυτής, 
ή δε Σχολή τοΰ σοφοΰ διευθυντοΰ. Ούτω δέ αναστέλλεται μέν ή πρόοδος, 
δίδεται δέ αφορμή εις τήν έπίδοσιν των άλλων συνοίκων εθνών καί Ιδια 
των ’Αρμενίων, οΐτινες τής εύνοιας των κρατυύτων τυγχάνοντες, ήρξαντο 
παραγκωνίζοντες ή μάς πανταχόθεν.

Μετά δέ τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1829 καί τήν διά τοΰ Χάττι 
σερίφ τοΰ Γκιουλχανέ τώ 1840 εισαχθεΐσαν εν τή πολιτεία μεταρρΰθμισιν, 
ή κοινότης ημών ήρξατο καί αύθις νά άναλμβάνη καί νά πρωταγωνιστή 
έν τε τοΐς γράμμασι καί τή εμπορία. Κατά τήν περίοδον ταύτην προϊ- 
στανται τών Ελληνικών ημών Σχολών οί αοίδιμοι διδάσκαλοι Μαρ. 
Βερώνης, Κ. Κόδρος, Πολυζώης Έμ. Χαριλάου, Γ. Λογοθετίδης. Μετά 
δέ τον Κριμαϊκόν πόλεμον τοΰ 1856 μειζόνων ελευθεριών παρασχεθεισών 
υπό τής Αύτοκρ. Κυβερνήσεως, μετερρυθμίσθησαν τά τής σχολής ημών υπό' 
τών δαπάναις τής ήμετέρας κοινότητος έν Ευρώπη διεκπεραιωσάντων τάς 
επιστημονικός αυτών σπουδάς περιπΰστων ημών συμπολιτών τοΰ τε αοι
δίμου Χρ. Παπαδοποΰλου καί τοΰ Β. Γρηγοριάδου, οΐτινες προήγαγον 
τήν Έλλην. σχολήν εις Γυμνάσιον. Μετά εύδόκιμον διδασκαλίαν διορι- 
σθέντες καθηγηταί τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής, άφήκαν κενόν δυσα- 
ναπλήρωτον. Διάδοχοι αυτών υπήρξαν εκ περιτροπής οΐ κ. Γ. Λογοθετί
δης, Κ. Χρονίδης, Π. Κυριτσίδης καί ό Κάκαρις.

Κατά δέ το 1879 ή φιλότιμος ημών κοινότης έκτισε τό δπερ καί 
νΰν έχει Γυμνάσιον, δπερ κατά τό 1885 λαβόν τελείαν διοργάνωσιν, άνε- 
γνωρίσθη ισότιμον καί ισοβάθμιον προς τά έν Έλλάδι. Προέστησαν 
δ’ αύτοΰ οί ελλόγιμοι κύριοι Ίω . Βεργάδης, Γ. Παγίδας, Χρ. Σαμαρτζί- 
δης, Ματθ. Παρανίκας, Ν. Παπαγεωργίου, Ά θ . Φυλακτός καί πάλιν ό 
Ίω. Βεργάδης, Ά λ. Ζιομετίκου, Δαβίδ, Δ. Σάρρος καί αύθις ό κ. Ά λ . 
Ζιομετίκου, δςτις καί μέχρι σήμερον κατέχει τούς οΐακας τής διευθύνσεως 
ταΰ Γυμινασίου.

Κατά τήν περίοδον ταύτην διέπρεψαν καί διαπρέπουσιν ούκ ολίγοι 
συμπολΐται ημών έπί τε αρετή καί παιδεία. Τούτων οΐ σπουδαιότεροι είνε 
οί εξής :

1) Οΐ διάσημοι ιατροί Καλλίας καί ’ Αριστείδης πασάς Ζώτος. 2) Οΐ 
περίπυστοι καθηγηταί: Στέφ. Κουμανούδης, δςτις έν Ευρώπη διανύσας 
τον δόλιχον τών επιστημονικών αύτοΰ σπουδών, άπέβη τό σέμνωμα καί
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αγλάισμα τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου, τό καύχημα δέ καί εδραίωμα της 
3Αρχαιολογική: Εταιρείας, ης ΰπήρξεν εκ των πρώτων ιδρυτών και ισόβιος 
Γραμματεΰς. Ία  επιστημονικά τοΰ σοφοΰ άνδρός έργα άπολαμβάνουσι 
παγκοσμίου φήμης. 3) Χρηστός Νικολαιδης, άνήρ λόγιος, διατελέσας δικα
στής μέχρι τοΰ θανάτου του εν τώ βασιλείω τής Ελλάδος, έκδοΰς κατά τό 
1824 εν Γενεύη τής Ελβετίας την Κανοονικήν (sic), περιέχουσαν την Γυ
μναστικήν και Πρακτικήν τοΰ πεζικοΰ στρατεύματος εις τόμους 2, κατα 
μετάφρασιν εκ τοΰ γαλλικοΰ. 4) Χρ. Παπαδόπουλος, δςτις δαπάναις τής 
ήμετέρας κοινότητος εν Άθήναις και Ευρώπη έκπαιδευθείς διηΰθυνεν έπι 
4 έτη τήν Ελληνικήν ημών Σχολήν, ήν άνΰψωσεν εις γυμνάσιον βραδυτε- 
ρον δέ διορισθεις καθηγητής τής έν Χάλκη Θεολογικής και έπειτα διευθυν
τής τής Εμπορικής, άνΰψωσεν αυτήν εις τήν έμπρέπουσαν περιωπήν. 
Άκολοΰθοος δέ διορισθεις καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τώ Έθνικώ Π α
νεπιστήμιο), δέν έπαυσε διά τής διδασκαλίας καί διά τών σοφών επιστη
μονικών αΰτοΰ διατριβών διαφωτίζθ)ν τήν νέαν γενεάν καί καθοδηγών 
αυτήν εις τήν οδόν τής προόδου. Τήν δέ γεννήσασαν και έκθρέψασαν 
αυτόν πατρίδα οΰδαμώς επελάθετο δ φιλόπολις άνήρ, άλλ’ αυτός τε καί 
ή φιλογενεστάτη σύζυγος αΰτοΰ Μαριώρα κατέστησαν αυτήν κληρονόμον 
τής σημαντικής αυτών περιουσίας. 5) Ό  ’ Αριστοτέλης Μαυρίδης, δςτις έπι 
35 δλα έτη εϊργάσθη εις τό εν Άθήναις Μετσόβειον ΠολυτεχνεΧον, ου ήτο 
ή ψυχή και ισόβιος γραμματεΰς. 6) Ό  Κ. ΓΙερίδας, δςτις ήτο προσωπι- 
κότης έξοχος, καί πολυειδώς ωφέλησε τήν πατρίδα και ώς διδάσκαλος και 
ώς δημοσιογράφος και ώς διερμηνεΰς τής Νομαρχίας. 7) Ό  πολΰκλαυστος 
Γ. Ίωαννίδης δ προώρως έν Αλεξάνδρειά, ένθα τό ιερόν τής Θέμιδος 
έξήσκει επάγγελμα, μεταστάς εις τήν άγήρω ζωήν.

Έ κ  δέ τοΰ ΐεροΰ κλήρου έχομεν: 1) Τον άοίδιμον Διονΰσιον, δςτις
έν ήμέραις χαλεπαΐς τους οΐακας τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου άναλαβών έν 
ταΐς στιβαραΐς αΰτοΰ χερσί μέγα κλέος ήρατο διά τε τήν φιλογένειαν καί 
αΰταπαρνησίαν αΰτοΰ. 2) Τον Κυζίκου ’ Αθανάσιον, δςτις διεκρίθη έπι 
κυβερνητική περινοία κατά τήν διακυβέρνησιν έμπεριστάτων επαρχιών τοΰ 
κλίματος τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου.

Καί οΰτοι μέν εινε οι εις Κΰριον εκδημήσαντες. Έκ δέ τών έπιζών- 
των οί σπουδαιότεροι εινε οί εξής: 1) Ό  Β. Γρηγοριάδης, άνήρ βαθείας 
παιδείας, ΐσοστάσιος καί. ισότιμος τοΰ άοιδίμου Χρ. Παπαδοποΰλου, σέ
μνωμα καί άγλάϊσμα τής ήμετέρας κοινότητος μέχρι τοΰ 1910 έξακολου- 
θών νά παρέχη τήν πολύτιμον αΰτοΰ συμβολήν εις τό μέγα τής διαπαι- 
δαγωγήσεως τής θηλείας νεότητος έργον. 2) Ό  Μ. Κλεόβουλος, δ σοφός 
διευθυντής τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, άνήρ ένάρετος καί παρά 
πάσι σεβαστός, άναγορευθείς υπό τής Μεγάλης Εκκλησίας εις ένδειξιν
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τιμής είς επίσκοπον Σάρδεων. 3) Ό  Νικομήδειας "Αλέξανδρος, διακε
κριμένος ιεράρχης, γνωστός διά την διοικητικήν περίνοιαν καί τάς άλλας 
άρετάς. 4) Ό  Λιτίτζης Νικόδημος, διά πολλών πλεονεκτημάτων πεπροι- 
κισμένος, τυγχάνων δέ καί εγκρατέστατος μύστης τής εκκλησιαστικής 
ημών μουσικής. 5) Οί αύτάδελφοι Ξενοφών και ’Αλέξανδρος Ζώτος, ών 
ο μέν ως ιατρός καί έθνικός σύμβουλος, δ δέ ώς καθηγητής καί ΐερεύς 
μεγίστας υπηρεσίας προσφέρουσι τή τε ’Εκκλησία καί τώ Γένει. 6) Ό  
κ. Πολύδωρος Παπαϊωάννου, άνήρ έξοχου αρετής καί παιδείας, διακρι- 
θεϊς διά τε τάς ιατρικάς αΰτοΰ γνώσεις καί τήν φιλογενή εν τή ήμε- 
τέρα πόλει δράσιν. Τελευταίως δέ έν Άθήναις εγκατασταθείς, ου παύεται 
παρακολουθών τήν έν τή πατρίδι αΰτοΰ τελουμένην πρόοδον καί παρέχων 
τήν τε ηθικήν καί υλικήν αΰτοΰ συμβολήν προς παν κοινωφελές έργον. 
7) Ή  κυρία Μαργιώρα, σΰζυγος τοΰ αοιδίμου καθηγητοΰ Χρ. Παπαδο- 
ποΰλου. Ή  κυρία αυτή 6l’ έξοχων αρετών πεπροικισμένη, συμμεριζομένη 
καθ’ όλοκλ,ηρίαν τήν γενναιοφροσΰνην καί φιλοτιμίαν τοΰ φιλοπάτριδος 
συζΰγου αυτής, κατέστησε τήν ήμετέραν κοινότητα κληρονόμον τής με
γάλης αυτής περιουσίας- αλλά καί ζώσα οΰ παύεται τακτικώς πέμπουσα 
κατ’ έτος ηγεμονικός χορηγίας υπέρ τών έκπαιδευτηρίων τής ήμετέρας κοι- 
νότητος ής τυγχάνει τό σέμνωμα καί αγλάισμα.

Τό Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον.

“Ενεκα τής έπικρατούσης μεγίστης αΰστηρότητος τών ηθών καί τοΰ 
μεγάλου περιορισμού κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους αί νεάνιδες 
εντός τών οικιών διαμένουσαι καί ε!ς τά οικιακά έπιδιδόμεναι έργα, σπα- 
νίως καί έν μεγίστη ανάγκη τών οικιών έξήρχοντο- διό καί ή πνευματική 
αυτών άνάπτυξις ήτο λίαν περιωρισμένη. Κατά τό 1841 δέ ή κοινότης 
ημών ήρξατο σπουδαίως μεριμνώσα καί υπέρ τής θηλείας νεότητος. Τότε 
δέ ίδρΰθη κατά πρώτον καί ιδιαίτερον σχολεΐον ή παρθεναγωγεΐον, έν φ 
ό τής Έλλ. σχολής διευθυντής κ. Πολυζώης υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ σε
βασμίου ίερομονάχου ’Αμβροσίου τοΰ Σιναΐτου έδίδασκε περί τά 35 
κοράσια- έκτοτε δέ ό αριθμός τών μαθητριών όσημέραι αΰξάνων, έδωκεν 
αφορμήν εις τήν ΐδρυσιν ιδιαιτέρου Παρθεναγωγείου, οΰ ή διεΰθυνσις 
άνετέθη καί αΰθις εις ά'νδρα" τοιοΰτος δέ έχρημάτισεν ό αοίδιμος Σταυ- 
ράκις Άμηράς. Τώ δέ 1854 άνέλαβε τήν διεΰθυνσιν κυρία, πρώτη δέ διευ
θύντρια έχρημάτισεν ή κ. Ελένη Καλοπόδη, ήν διεδέξατο ή Άθηναίς 
Λινάρδου έχουσα καί δύο βοηθούς έκ τών αποφοίτων τοΰ παρθεναγω
γείου. Τώ 1860— 63 ή διεύθυνσις άνετέθη τή δεσποινίδι Χαρικλεία Γεωρ- 
γαλα, ειτα αΰθις τώ κ. Σταυράκη Άμηρα, τή Κυριακούλα Παπαγεωρ-
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γιου, καί ειτα τή δεσποινίδι Έλίζα Άποστολίδου, σήμερον δε κυρία 
Δοδοποΰλου. Έπί τής διευθΰνσεως τής ελλογίμου ταΰτης διευθυντρίας ή 
σχολή ήρξατο συστηματικώς λειτουργούσα, είσήχθη δε εν τώ προγράμ- 
ματι αυτής και ή αρχαία γλώσσα, μετά δε τοϋ αριθμού των μαθητριών 
ηΰξησε καί τό διδάσκον προσωπικόν Τώ 1875 διεδέξατο την κ. Έλίζαν 
ό κ. Πατρικόπουλος δστις ένίσχυσε την διδασκαλίαν τών Ελληνικών.

Άλλ" ή ανύψωσές τής σχολής εις την έμπρέπουσαν περιωπήν οφεί
λεται εις την λίαν ελλόγιμον καί διά σπανίων αρετών πεπροικισμένην 
Καλλιρρόην Σιγανού καί έπειτα απανταχού τοΰ πεπολιτίσμένου γνωσττ']ν 
γενομένην διά τάς συγγραφάς Κυρίαν Καλλιρρόην Παρρέν, ήτις μετερ- 
ρυθμισε τό πρόγραμμα τής σχολής κατά τά άριστα τών έν Ευρώπη. Την 
διακεκριμένην ταΰτην διευθύντριαν διεδέχθη ή δεσπ. Κατσαριάδου, ή Εύορ. 
Άντωνιάδου καί ταΰτην ή δι’ εκτάκτου ΐκανότητος πεπροικισμένη δεσπ. 
"Ασπασία Γρηγοράκη. Τώ δε 1885 άνιδρυθέντος τοΰ Ζαππείου παρθενα
γωγείου ή διεΰθυνσις ανετέθη τή ελλογίμφ δεσπ- Ελένη Μελετίου, ήτις 
τελεσφόρως προέστη αύτοΰ επί 9 έτη, ήτοι μέχρι τοΰ 1894. Την δεσποι
νίδα ταΰτην διεδέχθησαν αί διά σπανίων αρετών καί μεγίστης ΐκανότητος 
πεπροικισμέναι δεσποινίδες "Ασπασία Ζήση, Εΰπραξία Φάσου καί Θεοδ 
Βουγάτσου. Τώ δέ 1908— 1909 ή διεΰθυνσις ανετέθη τή κ. Δ. Παυλίδου. 
Καί πάλιν τώ έπιόντι έτος τή ελλογίμφ Δεσποίνη Σιδερίδου καί τέλος 
τή δεσπ. Σοφία Σταυροποΰλου. Έ πί τών ελλογίμων τοΰ των δεσποινίδων 
τό Ζάππειον λαβών την τελείαν αΰτοΰ διοργάνωσιν περιλαμβάνει δΰο 
τμήματα. Καί εν μεν τώ κατωτέρω λειτουργοΰσιν εξ τάξεις, εν δέ τώ 
ανωτέρω ή γυμνασιακώ τρεις. Τό δέ πρόγραμμα εινε δμοιον προς τά κάλ- 
λιστα τών έν Κωνσταντινουπόλει καί Άθήναις τοιοΰτων.

"Από τής εποχής δέ ταΰτης (1840) πανταχοΰ ΐδρΰονται νηπιαγωγεία,, 
άρρεναγωγεια καί' παρθεναγωγεία, άτινα διαρρυθμίζονται προς τά άρι
στα τών έν Ευρώπη τοιοΰτων, τό δέ διδάσκον προσωπικόν εκλέγεται εκ 
τών τελειόφοιτων τοΰ γυμνασίου ή διδασκαλείου.

Οΰτω δέ διά τοΰ Γυμνασίου καί Παρθεναγωγείου (Ζαππείου) ή πό
λις ημών αποβαίνει εστία τών φώτων καί τής προόδου καί φάρος τηλαυ
γής έκπέμπων τάς ευεργετικός αΰτοΰ ακτίνας κατά πάσας τάς διευθΰνσεις 
τής παλαιφάτου Θράκης καί ιδία μετά την καταστροφήν τών έν Φιλιππου- 
πόλει Ζαριφείων διδασκαλείων. Έ ν  τοις έκπαιδευτηρίοις τοΰτοις συρρέον- 
τες εκ πασών τών κωμοπόλεων καί πόλεων τής Θράκης νέοι άμφοτέρων 
τών φΰλων, φωτίζουσι τό πνεΰμα αυτών έν τώ φωτί τής θεογνωσίας καί 
κορεννΰουσι τήν δίψαν αυτών έν τοις ζωογόνοις νάμασι τής προγονικής 
σοφίας.

Διαδοθείσης λοιπόν τής παιδείας τής προγονικής έκ τής έν τή ή με-
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τέρα πόλει εστίας, οΰδέν χωρίον σήμερον υπολείπεται στεροΰμενον σχο
λείου ουδέ σχολεΐον στεροΰμενον ιδιαιτέρου διδασκάλου. Καί ένφ προ 10 
ετών σπανιότατοι ή σαν οΐ γιγνώσκοντες γράμματα, σήμερον καί έν τή 
ασημότερα κώμη ευρίσκονται άνθρωποι γιγνώσκοντες τά στοιχεία τής άνα- 
γνώσεως καί γραφής. Μόνη ή Άδριανοΰπολις διατηρεί σήμερον εν τώ 
άστει καί τοίς προαστείοις υπέρ τά 17 σχολεία, έν οίς φοιτώσι. . .  πρό
σωπα, διδασκόμενα υπό . . . καθηγητών καί διδασκάλων, ών ό ετήσιος 
μισθός ανέρχεται εις λ. Τ . . ., καθώς καταφαίνεται εκ τοΰ έπισυνημμένου 
πίνακος *).

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος.

Ή  ίδρυσις έν Κωνσταντινουπόλει τοΰ Φιλολογικού καί Θρακικοΰ Συλ
λόγου καί άλλων φιλεκπαιδευτικών σωματείων είτε έν Σμύρνη, Θεσσαλονίκη 
καί αλλαχού τής Αυτοκρατορίας, κατηλέκτρισε καί την ήμετέραν κοινότητα 
καί δονίσασα τάς καρδίας τών φιλότιμων μελών αυτής μέχρι τών μυ- 
χιαιτάτων πτυχών, έξήγειρεν έκ τής πολυχρονίου νάρκης καί έπλήρωσεν 
ίεροΰ ένθουσιασμοΰ προς την πρόοδον. ’Αποτέλεσμα δέ τοΰ ΐεροΰ τοΰτου 
αισθήματος ήτο ή ίδρυσις τοΰ Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλλόγου κατά τό 1872; 
είς δν ή ήμετέρα κοινότης οφείλει κατά μέγα μέρος την έν τοίς τελευ- 
ταίοις χρόνοις συντελεσθεΐσαν ηθικήν καί πνευματικήν αυτής άνάπλασιν 
καί πρόοδον.

Καί αληθώς έν τώ λαμπρώ τοΰτω σωματείο) έχαλκώθησαν οί τής κοι
νωνικής ημών προόδου θεσμοί. Διότι ενώ πρότερον οΰδενί έπετρέπετο 
ή περί τών κοινών συζήτησις, αλλά τά πάντα άνευ λόγου καί εΰθΰνης 
έκυβερνώντο υπό τών εύνοουμένων τοΰ κατά καιρόν μητροπολίτου, πρώ
τος ό Σύλλογος είσηγήσατο τό σύστημα τής περί τών κοινών έν δημο- 
σίαις συνελεΰσεσι συζητήσεως καί έζήτησεν εΰθΰνας. Είς τάς ένεργείας 
δ ’ αΰτοΰ οφείλεται καί ή εισαγωγή οΰχί τής άριστίνδην εκλογής τών τά 
κοινά διεπόντων, αλλά τής διά μυστικής ψηφοφορίας, ήτις εξασφαλίζει τήν 
τών ατόμων ελευθερίαν καί τά αστικά δικαιώματα τών πολιτών από πά- 
σης αυθαιρεσίας. Ένταΰθα έξεκαΰθη ό προς τήν πρόοδον ζήλος καί διά 
τών ένεργειών τοΰ σωματείου τοΰτου έπήλθον αί ριζικαί έκείναι τών 
έκπαιδευτηρίων μεταρρυθμίσεις, αίτινες έπέφερον τήν σημερινήν αυτών 
πρόοδον. Διά τών ένεργειών αΰτοΰ ή Ελληνική ημών σχολή άνυψώθη 
είς τέλειον Γυμνάσιον, τό δέ Παρθεναγωγείον διά τών τή ένεργεία αΰτοΰ 
χορηγουμένων υπό τοΰ προς διάδοσιν τών έλλην. γραμμάτων συλλόγου

*) Ό  πίνας λείπει, ίσιος ευρισκόμενος είς τά τετράδιά του μεταξύ τών πολλών 
του σημειώσεων-
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έξοχων διευθυντρίων, έξελθόν τής προηγούμενης άσημότητος, έ'λαβε την 
σημερινήν διοργάνωσιν καί τελειότητα. Έπιμεληθείς δέ περί τής μεταρ- 
ρυθμίσεως και των τής κατωτάτης έκπαιδευσεως σχολείων κατά τό Έ ρ - 
βαρτιανόν σύστημα, έγένετο αιτία τοΰ νά διαδοθώσι τά φώτα παρά τω 
λαω και νά έμπνευσθώσιν αυτω γενναία κα'ι εύγενή φρονήματα. Πρώτος 
δέ ό Σύλλογος καί υπέρ τής βελτιώσεως τής τε ηθικής καί πνευματικής 
καταστάσεως τών εν τοίς προαστείοις καί τοΐς πέριξ χωρίοις ομογενών 
μεριμνών, ένήργησε την ϊδρυσιν καί άνέλαβε την συντήρησιν νηπιαγω
γείων έν αύτοΐς, έχορήγησε χρηματικός βοήθειας προς βελτίωσιν τών 
υπαρχόντων, διένειμε βιβλία, χάρτας, πίνακας τής ΐεράς καί φυσικής 
ιστορίας, γραφικήν ύλην κλπ. εις διαφόρους σχολάς, άς καί αυτοπροσώ
πως έ'στιν οτε τά έγκριτώτερα αυτού μέλη έπεσκέπτοντο· άνέλαβε τήν 
δαπάνην τής έκπαιδευσεως νέων επιμελών καί χρηστοηθών έν τοΐς διδα- 
σκαλείοις καί οΰτα) προύμήθευσε λαμπρούς διδασκάλους άμφοτέρα>ν τών 
φύλων τή ήμετέρα κοινότητι καί ταΐς πέριξ. Τυχών δέ τής έκτιμήσεως 
τών έξω ομογενών, συνεκέντρωσεν έν έαυτώ πάσαν τήν εκπαιδευτικήν 
έν τω νομώ ^Αδριανουπόλεως κίνησιν, ήν μετά πολλής έπιτυχίας διηύθυνε 
μέχρι τής ίδρύσεως έν Κων/πόλει τής Φιλανθρωπικής καί Φιλεκπαιδευτι
κής ’ Αδελφότητος. Τή γενναία δέ χορηγία τού έν Μασσαλία Ελληνικού 
Συλλόγου ΐδρύσας έν Ίλδιριμίω τήν Μασσαλιωτικήν σχολήν, μετά δέ τήν 
διάλυσιν αυτής κατορθώσας νά άναλάβη τήν συντήρησιν αυτής καί έξα- 
σφαλίση εις τό διηνεκές ό αοίδιμος Θ. 'Ροδοκανάκης καί μετά τήν τού
του τελευτήν αί πατροδζουσαι αυτού θυγατέρες Ισαβέλλα Σκουζέ καί 
Φανή Π. Ζαρίφη, τήν μέν σχολήν Έοδοκανάκειον μετωνόμασεν, εις δέ 
τήν ελληνοπρεπή μόρφωσιν τών ομογενών τού εύάνδρου τούτου προα- 
στείου τά μάλιστα συνεβάλλετο. Ού σμικράν δέ προσέφερεν υπηρεσίαν 
καί ή έν τω προαστείφ Γενί ■ Ίμαρέτ ίδρυθεισα κατά τό 188 ,- σχολή, 
ήν ό Σύλλογος ού παύεται περιέπων καί εις τήν βελτίωσιν αυτού μεριμνών.

Διά δέ τών δημοσίων διαλέξεων, διά τού αναγνωστηρίου καί τής 
άξιολόγου άλλοτε βιβλιοθήκης καί διά τών προς ψυχαγωγίαν τών εαυτού 
μελών διδομένων χορευτικών εσπερίδων, ούκ έπαύσατο συντελών εις τήν 
ηθικήν καί πνευματικήν άνάπλασιν καί μόρφωσιν τής περί ημάς κοινωνίας.

'Αλλά καί προς ϊδρυσιν αρχαιολογικού καί νομισματικού μουσείου τό 
καθ’ εαυτόν ειργάοθη, καί τής συλλογής έπελάβετο τών παρά τω λαω 
περισωθέντα)ν αρχαϊκών ηθών καί εθίμων τών σχέσιν έχόντων προς τον 
ιστορικόν τού έθνους βίον.

’Έχων δέ συνείδησιν τής ευεργετικής έπιδράσεως τής μουσικής έπί 
τής τού ήθους διαπλάσεως, έπεμελήθη προς καταρτισμόν καί φιλαρμονι- 
κοΰ τμήματος.
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Ή  ηθική δ’ επιβολή αΰτοΰ εις πάντα τά εθνικά ζητήματα καί ή επί 
των πέριξ ομογενών κοινοτήτων ευεργετική αΰτοΰ έπίδρασις ΰπήρξεν ανυ
πολόγιστος. Τώ όντι οΰδέν κοινωφελές έ'ργον έν τή ήμετέρα πόλει έπε- 
τελέσθη άνευ τής συμπράξεως τοΰ Συλλόγου.

Μεθ’ δλην δέ τήν καταλαβοΰσαν τά μέλη αΰτοΰ νάρκην καί τό αψί
κορον, ή προς τό σωματεΐον τοΰτο έκτίμησις τής φιλότιμου ημών κοινό- 
τητος διατηρείται ακμαία. Καί άπόδειξις, δτι κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τής 
18 Αΰγοΰστου 1905, τοΰ καταστήματος αΰτοΰ μεθ’ όλων τών λαμπρών συλ
λογών καί τής βιβλιοθήκης παρανάλωμα τοΰ πυρός γενομένου, νέον άνη- 
γέρθη μέγαρον δαπάναις τών φιλότιμων ομογενών πολλώ τοΰ προηγου
μένου λαμπρότερον, εις δ οι έγκριτώτεροι τών ομογενών φοιτώντες διέρ
χονται έν ψυχαγωγία τάς τής άνέσεως αΰτών στιγμάς καί μόνοι καί μετά

<των οικογενειών αυτών.
Καί έπαυσε μέν ή πρώτη δράσις καί ό εκπαιδευτικός οργασμός τών 

πρώτων ετών, έσίγησε τό βήμα καί νέαι προς ψυχαγωγίαν είσήχθησαν 
μέθοδοι, δπως προσελκΰσωσι νέα μέλη ή συγκρατήσωσι τά υπάρχοντα, 
άλλ’ αι μέθοδοι αΰται ΰπεβίβασαν άτυχώς τό σωματεΐον πολΰ τής περιω
πής, εις ήν άλλοτε ειχεν άνυψωθή.

Οΰδέν ήττον έξακολουθών νά διευθΰνη τό τής ‘Ροδοκανακείου σχο
λής εκπολιτιστικόν έργον καί νά διατηρή τήν έν Γενί-Ίμαρέτ σχολήν, 
οΰ παΰεται σπουδαίως τή έκπαιδεΰσει έπικουρών καί τήν συμβολήν αΰτοΰ 
εις παν κοινωφελές έργον συνεισφέρων. Τό δέ μέγιστον. Νΰν, δτε ή δρο
σοβόλος αύρα τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος έπιπνέει καί έν τή ήμε
τέρα πατρίδι, εις τάς εΰρείας τοΰ Συλλόγου αίθουσας συνερχόμενοι πάν- 
τες οι συνταγματικοί πολΐται συσκέπτονται καί άποφασίζουσι περί τών 
γενικωτέρων τής κοινότητος συμφερόντων, οσάκις ή διά μόνων τών αντι
προσώπων αΰτών έν τή ιερά μητροπόλει έπίλυσις τών ζητημάτων τούτων 
δέν φαίνεται έπαρκής.

Τό σωματεΐον τοΰτο, δπερ ή φιλομουσία καί φιλογένεια έξοχων άν- 
δρών ανίδρυσε καί έλάμπρυνε καί έξ οΰ τοσαΰτα προέκυψαν αγαθά, αριθμεί 
σήμερον 150 μέλη, ό δέ προϋπολογισμός αΰτοΰ ανέρχεται εις λ. Τ ..........

Τό Σωματεΐον τοΰτο δΰναται καί πάλιν νά άνυψωθή εις τήν έμπρέ- 
πουσαν περιωπήν καί νά συνέχιση τήν εΰγενή στασιοδρομίαν, έάν πάντες 
άπορρίπτοντες τήν νάρκην καί αδιαφορίαν, περιβάλλωμεν αΰτό διά τής 
ήμετέρας στοργής ής άνευ καί αΐ κάλ,λισται τών προαιρέσεων ναυαγοΰσι.

Σημ. « Θρακικών». — Αϊ ανώτερα) μελέται τοΰ μακαρίτου Λαμπουσιάδου δημο
σιεύονται έκ τών χειρογράφων αύτοϋ, ατινα προσεκτήσατο τό « Θρακικόν Κέντρον 
άπό τάς θυγατέρας του. Ή  πρώτη μάλιστα τών μελετών του, ώς θά παρατηρήση ό 
αναγνώστης, παραμένει ατελής, υπάρχει όμως άλλη μελέτη του περί της ιστορίας τής 
Άδριανουπόλεως ογκώδης καί άρτια. Ή  δέ περί τής Έλλην- Κοινότητος Άδριανου- 
πόλεως τελευταία δημοσιευομένη μελέτη του φαίνεται δτι έγράφη μεταξύ 1910—1912.
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