
Γράθει ο Θεολόγος – Δκκληζιαζηικός Ιζηορικός – Νομικός  Ιωάννης Δλ. ιδηράς 

Η σνδρομή Παηριαρτικών Δκκληζιαζηικών Ανδρών ηης  

Μηηροπόλεως Μαρωνείας σπέρ ηοσ Θρακικού Δλληνιζμού  

(1913 – 1920) 

 Από ηην Βοσλγαρική Καηοτή ζηην ενζωμάηωζη ηης Θράκης ζηην εθνική επι-

κράηεια ηης Δλλάδος 

 Ιζηορικές επιζηολές ηοσ Αρτιμανδρίηοσ Νικολάοσ, ηοσ Κομοηηναίοσ  

Μηηροπολίηοσ Σραπεζούνηος Υρσζάνθοσ  και ηοσ Μαρωνείας Νικολάοσ  

 

Σελ 5ε Οθησβξίνπ ηνπ 1912 ν Α΄ Βαιθαληθόο πόιεκνο ήηαλ πιένλ γεγνλόο θαη νη πξσ-

ηαγσληζηέο ηνπ ήηαλ ηα ζπκκαρηθά θξάηε ηεο Διιάδνο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ην πιαίζην ησλ ιεγνκέλσλ 

ζπκκαρηθώλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ νη Βνύιγαξνη θαηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1912 εηζέξρν-

ληαη θαη εγθαζίζηαληαη ζηε δπηηθή Θξάθε όρη σο απειεπζεξσηέο θαη ζύκκαρνη, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα σο θαηαθηεηέο πξνθεηκέλνπ λα εθβνπιγαξίζνπλ ηνλ Διιεληζκό ηεο Θξά-

θεο. Έηζη, επί νθηώ κήλεο, από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1912 έσο θαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1912, δηεμή-

γεην έλαο αλειέεηνο αλζειιεληθόο αγώλαο, ν νπνίνο είρε έλαλ θαη κόλν ζηόρν πνπ δελ ήηαλ 

άιινο από ηελ ίδξπζε ηεο Μεγάιεο Βνπιγαξίαο. Με ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Βαιθαληθνύ Πνιέ-

κνπ, θαηά ηελ 16ε Ηνπλίνπ 1913, αλάκεζα ζηνπο πξώελ ζπκκάρνπο, δειαδή ηελ Βνπιγαξία 

αθελόο θαη ηελ εξβία καδί κε ηελ Διιάδα αθεηέξνπ, εθδειώλεηαη ην αθξαίν εζληθηζηηθό 

θαη αλζειιεληθό πάζνο ησλ Βνπιγάξσλ, νη νπνίνη απέβιεπαλ παληί ζζέλεη, λα αθαλίζνπλ 

θάζε ηη ην ειιεληθό ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη θπζηθά ζε θαζόιε ηελ 

έθηαζε ηνπ ηόηε Καδά Γθηνπκνπιηδίλαο (Κνκνηελήο). 

ην δηάζηεκα απηό ησλ νθηώ κελώλ ηεο πξώηεο Βνπιγαξηθήο θαηνρήο νη θιεξηθνί ηεο 

Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Μαξσλείαο ππέζηεζαλ δνθηκαζίεο, απεηιέο, βηαηνπξαγίεο θαη δηώμεηο 

πξνθεηκέλνπ λ’ αλαγθαζζνύλ λα απαξλεζνύλ ηελ Μεηέξα Δθθιεζία ηεο Κσλζηαληηλνππό-

ιεσο, ήηνη ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, θαη λα ππαρζνύλ ζηελ ζρηζκαηηθή θαη αληηθαλνληθή 

Βνπιγαξηθή Δμαξρεία, όπσο νλνκαδόηαλ ε Βνπιγαξηθή Δθθιεζία. εκεησηένλ όηη θαηά ηελ 

θξίζηκε εθείλε πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηεηία 1912-1914 ν ηόηε Μεηξνπνιίηεο 

Μαξσλείαο Νηθόιανο (1902-1914) έιεηπε σο ζπλνδηθόο ζην Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνππό-

ιεσο θαη ηελ «αλη’ απηνύ» δηνίθεζε είρε αλαιάβεη ν θαηά πλεύκα πηόο ηνπ, Αξρηκαλδξίηεο 

Νηθόιανο Παπαληθνιάνπ, κεηέπεηηα βνεζόο Δπίζθνπνο ππό ηνλ ηίηιν ηνπ Νεαπόιεσο θαη ελ 

ζπλερεία Μεηξνπνιίηεο Γξεβελώλ, ν νπνίνο ηόηε θαηείρε ηελ λεπξαιγηθή ζέζε ηνπ Γεληθνύ 

Αξρηεξαηηθνύ Δπηηξόπνπ (1906-1914) Μαξσλείαο θαη ππήξμε άλεπ ππεξβνιήο έλαο δεύηε-

ξνο αθαηάβιεηνο Γεζπόηεο γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ηνπ Καδά Γθηνπκνπιηδίλαο, αθνύ αληηκε-

ηώπηδε κε απαξάκηιιν δπλακηζκό, ζάξξνο θαη ηόικε ηνπο ζρηζκαηηθνύο Βνπιγαξνεμαξρη-

θνύο. 

Άμηα ηδηαηηέξαο κλείαο ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Αξρηκαλδξίηνπ Νηθνιάνπ 

ζηελ βάλαπζε θαη απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρηζκαηηθώλ Βνπιγαξνεμαξρηθώλ έλαληη 

ησλ Οξζνδόμσλ Υξηζηηαλώλ θαη ηδηαηηέξσο ζε βάξνο ησλ Οξζνδόμσλ θιεξηθώλ, όηαλ ηελ 

18 Μαξηίνπ ηνπ 1913 απέζηεηιε πξνο ηνλ ανίδηκν Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε Γεξκαλό ηνλ Δ΄ 



(1913-1918) ιεπηνκεξέζηαηε έγγξαθε έθζεζε θαηαγγειίαο γηα ηα πεπξαγκέλα ησλ εζληθη-

ζηώλ Βνπιγάξσλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή επαξρία Μαξσλείαο, ε νπνία έρεη σο εμήο: «Γηα ηεο 

παξνύζεο κνπ γλσξίδσ ηε πκεηέξα Παλαγηόηεηη, ην αθόινπζνλ ιππεξόλ άκα θαη εμεπηειη-

ζηηθόλ δηά ηελ Ηεξάλ Μεηξόπνιηλ Γθηνπκνπιηδίλεο επεηζνδίνπ. Σε 13ε ηζηακέλνπ Μαξηίνπ, 

Βνύιγαξνη ζηξαηηώηαη θαη λνζνθόκνη ηνπ εξπζξνύ ζηαπξνύ παξνπζηαζζέληεο εηο ην ηξίηνλ 

πάησκα ηεο Σζαλαθιείνπ ρνιήο, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε Ηεξά Μεηξόπνιηο απήηεζαλ 

ίλα θελσζή ηνύην εληόο εκηζείαο ώξαο, δηόηη είρελ ήδε δόμεη ηνπ αξρηάηξσ ηνπ εξπζξνύ 

ζηαπξνύ λα ρξεζηκνπνηήζε θαη ην πάησκα ηνύην ράξηλ ησλ ηξαπκαηηώλ ηνπ πνιέκνπ. Ήκελ 

απώλ θαηά ηελ ζηηγκήλ εθείλελ, όηε δε ήιζνλ θαη έκαζνλ ηελ απαίηεζηλ ηνπ αξρηάηξνπ ακέ-

ζσο έζπεπζα πξνο ηνλ ππνζηξάηεγνλ Πεηξώθ θαη δηεκαξηπξήζελ δηά ηελ απόθαζηλ ηνπ αξ-

ρηάηξνπ. Ο θ. Πεηξώθ, πξνζθαιέζαο παξόληνο θαη εκνύ ηνλ αξρίαηξνλ αληί λα δηαηάμε απ-

ηόλ λα αξθεζζεί εηο ηα δύν παηώκαηα ηεο ζρνιήο θαη λα αθήζε εκάο εζύρνπο ελ ησ ηξίησ, 

ηνπλαληίνλ ζπλεγόξεζε θαη επεδνθίκαζε ηελ απόθαζηλ ηνπ αξρηάηξνπ, όζηηο έηη κάιινλ εθ 

ηνύηνπ απνζξαζπλζείο, εγέξζε εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θαη πξνρώξεζε πξνο εκέ απεηιεηηθώο κε-

ηά ζπλεζθηγκέλνπ γξόλζνπ. Δλλνείηαη όηη δελ εβξάδπλα λα ιάβσ ηελ πξνζήθνπζαλ ζηάζηλ 

απέλαληί ηνπ, έηνηκνο λ’ απνδώζσ απηώ ό,ηη ζα απεηόικα ελαληίνλ κνπ. Σνηαύηελ ζηάζηλ 

έρνληαο θαη’ αιιήισλ, επεκβάο ερώξηζελ εκάο ν θ. Πεηξώθ θαη νη παξαηπρόληεο εθεί αμησ-

καηηθνί. 

Δλ ησ κεηαμύ, νη ζηξαηηώηαη θαη νη λνζνθόκνη, θαζ’ ελ είρνλ δηαηαγήλ, ήξρηζαλ εθθε-

λνύληεο ηελ Ηεξάλ Μεηξόπνιηλ, εο ηα ζθεύε θαη έπηπια κεηά ησλ αξρείσλ, θσδίθσλ θηι έξ-

ξηπηνλ εηο ηελ απιήλ, άιια κελ δηά ησλ παξαζύξσλ, άιια δε θαηαθπιίνληεο δηά ησλ θιηκά-

θσλ. Γειαδή, εμέσζαλ εθ ηεο ζρνιήο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο θαηά ηνλ βηαηόηαηνλ θαη ε-

μεπηειηζηηθόηαηνλ ηξόπνλ. Έθηνηε δε πεξηπιαλώκεζα από νηθίαο εηο νηθίαλ, νπδεκίαλ έρν-

ληεο εζπρίαλ δηά ηαο εξγαζίαο εκώλ. Δπζύο κεηά ηα ζπκβάληα, εηειεγξάθεζα εηο Γηδπκό-

ηεηρνλ πξνο ην γεληθόλ επηηειείνλ θαη εηο όθηαλ πξνο ηνλ θ. Γθέζσθ θαη ηελ Α.Μ ηνλ Φεξ-

δηλάλδνλ δεηώλ ηθαλνπνίεζηλ, αιιά κέρξη ηεο ώξαο νπδεκηάο εμηώζελ απαληήζεσο ή άιιεο 

ηηλόο ηθαλνπνηήζεσο. 

Βαξέσο θέξσ, Παλαγηώηαηε, ηελ πξνο ηελ Ηεξάλ Μεηξόπνιηλ δεηλήλ ηαύηελ ύβξηλ θαη 

κεγάιελ πξνο εκέ, αηνκηθώο πξνζβνιήλ θαη αζέβεηαλ, δελ πξέπεη δε ελ νλόκαηη ηεο εζληθήο 

ηηκήο λα κείλε αηηκώξεηνο ε πξάμηο αύηε ελόο βαλαύζνπ Βνπιγάξνπ αξρηάηξνπ, ηνικήζα-

ληνο ελώπηνλ ηνπ ππνζηξαηήζνπ λα πξνζελερζεί πξνο κε σο πξνζελέρζε. 

Διπίδσ δε όηη ε πκεηέξα Παλαγηόηεο ζα αηζζαλζή ηελ πξνζβνιήλ ηαύηελ όπσο εζζάλ-

ζελ ηαύηελ θαη εγώ θαη ε θνηλόηεο νιόθιεξνο, θαη ζέιεη αξκνδίσο ελεξγήζεη ηα δένληα θαη 

δνζή εκίλ, σο ηάρηζηα, ηθαλνπνίεζηο πξνο δηάζσζηλ ηνπ θύξνπο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο θαη 

ηνπ γνήηξνπ ηεο θνηλόηεηνο» 

Ζ ζζελαξή ζηάζε ηνπ ηόηε Αξρηκαλδξίηνπ Νηθνιάνπ απέλαληη ζηνπο Βνπιγάξνπο είρε 

θαη ηελ άκεζε ζπλέπεηά ηεο, όηαλ ηελ 26ε Ηνπλίνπ ηνπ 1913 νη θαηαθηεηέο ζπλέιαβαλ σο 

νκήξνπο 17 πξνθξίηνπο ηεο Κνκνηελήο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν Αξρηκ. Νηθόιανο πνπ 

κεηεθέξζεζαλ ζηα ελδόηεξα ηεο Βνπιγαξίαο. Ο δε Αξρηκ. Νηθόιανο κεηά από έλα έηνο 

(1914) θαη κεηά πνιιώλ θόπσλ θαη βαζάλσλ αθίρζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη δελ επέ-

ζηξεςε ζηελ Βνπιγαξνθξαηνύκελε πιένλ Θξάθε. 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο Κνκνηελήο θαηά ηελ 14ε Ηνπιίνπ ηνπ 1913 δελ δηήξθεζε γηα πν-

ιύ επεηδή αθξηβώο ν Β΄ Βαιθαληθόο Πόιεκνο έιεμε κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ (28 Ηνπιίνπ / 10 Απγνύζηνπ 1913), ε νπνία παξαρώξεζε ηε Γπηηθή Θξάθε 

ζηνπο Βνπιγάξνπο θαη επεθύιαζζε γηα ηνπο Έιιελεο Θξάθεο άιια επηά νδπλπξά έηε ζηπ-



γλήο θαη απελνύο βνπιγαξηθήο θαηνρήο (1913-1919). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο απνγλώζε-

σο θαη ηνπ απνιύηνπ ηξόκνπ πνπ θαηέιαβε ηνπο Θξάθεο Υξηζηηαλνύο θαη κνπζνπικάλνπο, 

ην ηειεγξάθεκα πνπ απέζηεηιαλ ηελ 7ε Απγνύζηνπ 1913, ν πξσζηεξεύο ηεο Μεηξνπόιεσο 

Μαξσλείαο Παπαθππξηαλόο εμ νλόκαηνο ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηνο Γθηνπκνπιηδίλεο θαη ν 

Μνπθηήο Μερκέη Αξίθ εμ νλόκαηνο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηνο, πξνο ηνπο Βαζηιείο 

ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, ηνπο απηνθξάηνξεο ηεο Ρσζίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απ-

ζηξννπγγαξίαο, θαζώο θαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, όηαλ πιεξνθνξή-

ζεθαλ ηελ παξαρώξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζηε Βνπιγαξία. Να ζεκεησζεί κάιηζηα όηη 

θαη’ εθείλεο ηηο θξίζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ε Μεηξόπνιε Μαξσλείαο ήηαλ αθέθαιε επεηδή, 

όπσο πξναλαθέξζεθε, ν κελ Μεηξνπνιίηεο Μαξσλείαο Νηθόιανο ήηαλ επί δηεηίαλ (1912-

1914) ζπλνδηθόο ζηα Παηξηαξρεία, ν δε Αξρηκ. Νηθόιανο σο όκεξνο ζηε Βνπιγαξία. Ο κό-

λνο εθθιεζηαζηηθόο άλδξαο ηεο ηνπηθήο εθθιεζίαο πνπ δξνύζε θαη νκηινύζε εμ νλόκαηνο 

ησλ Οξζνδόμσλ Υξηζηηαλώλ ηεο Κνκνηελήο ήηαλ ν Πξσζηεξεύο Παπαθππξηαλόο. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθινληζηηθό ηειεγξάθεκα αλαθέξνληαλ ηα εμήο.  

«Δλ νλόκαηη ηνπ πνιηηηζκνύ πνηνύκεζα έθθιεζηλ εηο ηα θηιάλζξσπα αηζζήκαηα πκώλ, 

επηθαινύκεζα ηελ πξνζηαζίαλ θαη ηελ επκέλεηαλ ηεο Τκ. Μεγαιεηόηεηνο θαη ηεο θπβεξλή-

ζεώο ηεο, ππέξ εκώλ. 

Δθρώξεζηο ηεο ρώξαο εκώλ ηε Βνπιγαξηθή θπβεξλήζεη εβύζηζελ εκάο εηο βαζείαλ ζιί-

ςηλ θαη ηειείαλ απόγλσζηλ. Ο Βνπιγαξηθόο πιεζπζκόο ηεο πεξηθεξείαο εκώλ, ειάρηζηνο σλ, 

παξνπζηάδεη αζήκαληνλ κεηνλνςεθίαλ, ζπγθξηηηθώο πξνο ηα άιια ζηνηρεία. Τπνκηκλήζθν-

κελ πξνζέηη ηε Τκεηέξα Μεγαιεηώηεηη ηελ ζθιεξάλ ηπξαλλίαλ θαη ηαο παληνεηδείο θαη α-

γξίαο θαηαδηώμεηο, εζληζκνύ, ηεο νηθνγελεηαθήο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο, εηο αο ήην εθηε-

ζεηκέλνο ν πιεζπζκόο, αλεμαξηήησο ζξεζθεύκαηνο θαη εζληθόηεηνο, θαηά ην ελλεάκελνλ 

δηάζηεκα ηεο απαλζξώπνπ θαη αγξίαο βνπιγαξηθήο δηνηθήζεσο ελ ηε ρώξα εκώλ. 

Απνθξνύνκελ πάζε δπλάκεη κεη’ αγαλαθηήζεσο, ηελ επάλνδνλ εληαύζα ηεο βνπιγαξη-

θήο εμνπζίαο, παξαθαινύληεο ηελ Τκ. Μεγαιεηόηεηα θαη ηελ Κπβέξλεζηλ Απηήο, όπσο ππε-

ξαζπηζζώζη ηα αλζξώπηλα δίθαηα. Αδπλαηνύκελ λα παξαδερζώκελ, όηη ε Δπξώπε ηνπ εηθν-

ζηνύ αηώλνο, ζπζηάδνπζα εηο πνιηηηθνύο ιόγνπο όιαο ηαο αξράο ηεο αλζξσπόηεηνο, ζα ππν-

βάιιε εκάο πάιηλ ππό ηνλ άγξηνλ δπγόλ ηεο Βνπιγαξίαο. Παξνκνία εγθαηάιεηςηο ζέιεη π-

πνβάιεη εκάο εηο ηελ ζθιεξάλ θαη ζιηβεξάλ ππνρξέσζηλ λα θαηαζηξέςσκελ ηαο εζηίαο καο 

θαη λα κεηαλαζηεύζσκελ άλεπ ειπίδνο ηνπ λα επαλίδσκελ πιένλ ηελ γελέηεηξαλ. Διπίδνκελ 

όηη ε Τκ. Μεγαιεηόηεο θαη ε Κπβέξλεζηο απηήο δελ ζα αλερζώζηλ ίλα ε ζύγρξνλνο ηζηνξία 

αλαγξάςε παξόκνηνλ γεγνλόο. 

Δμ νλόκαηνο ηεο Διιεληθήο θνηλόηεηνο Γθηνπκνπιηδίλεο Πξσζηεξεύο Παπαθππξηαλόο. 

Δμ νλόκαηνο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηνο κνπθηήο Μερκέη Αξίθ» 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, παξά ηηο απεγλσζκέλεο θξαπγέο αγσλίαο θαη αλείπσηνπ ηξό-

κνπ ησλ Θξάθσλ εηήξεζε πξνθιεηηθώ ησ ηξόπσ «άςνγε νπδέηεξε ζηάζε» θαη νπδεκία α-

ληίδξαζε πξνέβαιε θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Αληηζέησο νη 

κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ππνθηλνύκελνη παζηθαλώο ππό ηεο Σνπξθίαο αλέιαβαλ 

πξσηνβνπιία θαη θαηά ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1913 ππό ηελ εγεζία ησλ Δκβέξ Μπέε θαη Δζξέθ 

Κνπηζηνύκπαζε έιαβε ζάξθα θαη νζηά ην «απηνλνκηζηηθό θίλεκα» ηεο Γ. Θξάθεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία «απηνλόκνπ θξαηηδίνπ», πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε Βνπιγαξηθή θαηνρή, ελώ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Γπηηθή Θξάθε εηίζεην θαη πάιη ππό ηνπξθηθή θπξηαξρία, επεηδή α-

θξηβώο ζην όιν εγρείξεκα νη Υξηζηηαλνί Έιιελεο ηεο Θξάθεο ήηαλ αλύπαξθηνη. 



Οη ηνπξθηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαηαιακβάλνπλ ηελ Κνκνηελή (18/31Απγνύζηνπ) 

θαη ελ ζπλερεία ηελ πόιε ηεο Ξάλζεο (19 Απγνύζηνπ/1 επηεκβξίνπ). 

Ζ δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, όπσο ήηαλ επιόγσο αλακελόκελν, πξνθάιεζε ηελ αλε-

ζπρία θαη ηελ αληίδξαζε, πξσηίζησο ησλ Ηεξαξρώλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Έηζη ν εθ Κνκνηε-

λήο θαηαγόκελνο, λενεθιεγείο Μεηξνπνιίηεο Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζνο (Φηιηππίδεο) κεηέ-

βε εζπεπζκέλα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ ζην Φαλάξη ζπλαληήζεθε κε ηνπο Μεηξνπν-

ιίηεο Γηδπκνηείρνπ Φηιάξεην (Βαθείδε) θαη Μαξσλείαο Νηθόιαν (αθθόπνπιν), νη νπνίνη 

έιεηπαλ από ηηο εθθιεζηαζηηθέο επαξρίεο ηνπο, επεηδή ήηαλ ζπλνδηθνί, πξνθεηκέλνπ λα επη-

ηύρεη ηνλ δπλακηθό ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ ηνπο. 

Καηά ηελ ζπλάληεζε εθείλε ν Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζνο ζπλέηαμε ζηελ γαιιηθή 

γιώζζα έλα ζύληνκν, πεξηεθηηθό θαη άθξσο δπλακηθό «ππόκλεκα» κε ζθνπό λα απνζηαιεί 

πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξαρώξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

ζηνπο Βνπιγάξνπο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζην ζρεηηθό «ππόκλεκα» ν Μεηξνπνιίηεο Σξα-

πεδνύληνο ππνγξάθεη δειώλνληαο ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπ κε ηε ζεκείσζε: «γελεκκέλνο 

ζηελ Γθηνπκνπιηδίλα» ελώ θαη ν Μαξσλείαο Νηθόιανο δελ θάλεη ρξήζε ζηελ ππνγξαθή ηνπ, 

ηνπ ηζηνξηθνύ κεηξνπνιηηηθνύ ηνπ ηίηινπ σο «Μαξσλείαο», αιιά πξνζδηνξίδεη ηελ έδξα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο ηνπ επαξρίαο ππνγξάθνληαο σο «Μεηξνπνιίηεο Γθηνπκνπιηδίλαο». Ζ δε 

ππνγξαθή ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γηδπκνηείρνπ Φηιαξέηνπ θαίλεηαη εμ επόςεσο γξαθνινγηθήο 

όηη κάιινλ εηέζε ζην ππόκλεκα απηό ππό ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Υξπζάλζνπ. 

Σν ππόκλεκα ηνύην επξέζε απνζεζαπξηζκέλν ζην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Σξαπεδνύ-

ληνο (κεηέπεηηα Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ) Υξπζάλζνπ θαη δεκνζηεύζεθε θσηνηππεκέλν ζηνλ 

ηξίην ηόκν, «Άξζξα θαη κειέηαη Αξρηεπηζθόπνπ Υξπζάλζνπ» /1977), ν νπνίνο εμεδόζε ππό 

ηνπ αλεςηνύ ηνπ Γεσξγίνπ Σαζνύδε θαη ελ ζπλερεία ην ζπγθεθξηκέλν ππόκλεκα δεκνζηεύ-

ζεθε κεηαθξαζκέλν θαη επηκειώο ζρνιηαζκέλν από ηνλ αείκλεζην Ννκάξρε Ρνδόπεο Πα-

λαγηώηε Φσηέα, ζηνλ πξώην ηόκν ηεο «Θξαθηθήο Δπεηεξίδνο» (1980). 

Εήηεκα βεβαίσο γελλάηαη εάλ όλησο ην ζπγθεθξηκέλν ππόκλεκα απεζηάιε ηειηθώο 

ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Ο αλεςηόο ηνπ Γεώξγηνο Σαζνύδεο βεβαηώλεη όηη ν Μεηξνπνιίηεο 

Υξύζαλζνο ην «ππέβαιιελ», αλ θαη ν Παλαγηώηεο Φσηέαο κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνύκε, έρεη 

θάπνηνπο δεδηθαηνινγεκέλνπο ελδνηαζκνύο θαη ηνύην επεηδή θπξίσο ε απνζηνιή ηνπ ζπγθε-

θξηκέλνπ ππνκλήκαηνο πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο δελ κλεκνλεύεηαη ή δελ επηβεβαηώλεηαη 

από θακία άιιε ηζηνξηθή καξηπξία ή πεγή. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό θείκελν είλαη άθξσο ζεκαληηθό γηα ην 

ηζηνξηθό πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ εγξάθε θαζώο θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη. 

Έρεη δε σο εμήο: 

«Δμνρώηαηε ε είδεζε όηη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο θαηεγνξνύλ γηα παξάβαζε ηελ Οζσκα-

ληθή Κπβέξλεζε θαη δηακαξηύξνληαη ελαληίνλ ηεο επεηδή όξηζε σο ζύλνξα ηεο Σνπξθίαο ηελ 

γξακκή Αίλνπ – Μεδείαο, δελ παύεη από ην λα καο εθπιήηηεη. Βξηζθόκαζηε ζε ηέηνηα θαηά-

ζηαζε απειπηζίαο ιόγσ ηνπ επί κήλεο δπγνύ ησλ Βνπιγάξσλ, ώζηε ε απαιιαγή καο απ’ απ-

ηόλ, αδηαθξίησο ηξόπσλ θαη κέζσλ, λα ζεκαίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο ζσηεξίαο. 

Δμεηάδνληαο βαζύηεξα ηα θίλεηξα ηεο ελέξγεηαο απηήο ησλ Γπλάκεσλ ζέινκε λα πη-

ζηεύνκε όηη δελ νθείιεηαη παξά ζηελ κέξηκλά ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο κνίξαο ησλ θαηνί-

θσλ ηνπ κεγαιπηέξνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο καο, πνπ, κηα θαη ειεπζεξώζεθαλ από πξναηώ-

ληα δνπιεία ζα ήηαλ δίθαην λα κε μαλαπέζνπλ ζε μέλε θπξηαξρία. Ξεθηλώληαο απ’ απηή ηελ 

ζθέςε εθθξάδνκε ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηελ βαζεηά καο επγλσκνζύλε γηα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο πξνο ηε Θξάθε. Ίζσο, όκσο, είλαη ηώξα ε θαηάιιειε επθαηξία λα εμεηάζνπκε κήπσο 



κηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε από κέξνπο ησλ Γπλάκεσλ ζα ζπληεινύζε ζηε ιύζε ηνπ 

ζξαθηθνύ δεηήκαηνο θαηά ηξόπν πην ζύκθσλν πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ πιεζπζκνύ απηήο 

ηεο επαξρίαο. 

Ο Γιάδζησλ έιεγε όηη θαλέλαο ιαόο δελ είλαη ηόζν εμσλεκέλνο ώζηε λα κελ επηζπκεί 

ηελ ζύληαμή ηνπ ζε θξάηνο νκνηνγελέο. Αλ απηό είλαη θαζνινθιεξία αιεζηλό, θαλείο δελ ζα 

πξέπεη λα εθπιήζζεηαη από ην γεγνλόο όηη νη γεγελείο πιεζπζκνί ηεο Θξάθεο – νη νπνίνη 

παξά ηηο ζπλερείο βαξβαξηθέο επηδξνκέο από παιαηνηάηνπο θαηξνύο εμηθλνύκελνπο κέρξη ηηο 

εκέξεο καο, καδί κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ζπγθξνηνύλ θαη ζήκεξα, ζηελ Θξάθε, ην πνιπα-

ξηζκόηεξν ζηνηρείν θαη ζπγρξόλσο ην πην πνιηηηζκέλν – δηαθεξύζζνπλ όηη ε θινγεξόηεξε 

θαη δηθαηόηεξε επηζπκία ηνπο είλαη λα ελσζνύλ κε ην Βαζίιεην ηεο Διιάδνο πνπ θαηνηθείηαη 

από ηνπο νκνεζλείο θαη ηνπο νκνζξήζθνπο ηνπο. Μηα ηέηνηα ιύζε ζα ήηαλ ε πην δίθαηε θαη ε 

κόλε ηθαλή λα ραξίζεη ηελ εζπρία θαη ηελ νινθιεξσηηθή επεκεξία ζηελ ηιήκνλα απηή γε. 

Αλ κνιαηαύηα δελ ζα κπνξνύζε ζε ηνύηε ηελ (θξίζηκε) ώξα λα πξαγκαησζεί, θάλνκε έθ-

θιεζε ζηηο δπλάκεηο παξαθαιώληαο ηεο λα θαηαζηήζνπλ ηελ ρώξα καο, θξάηνο απόιπηα απ-

ηόλνκν, αλεμάξηεην θαη νπδέηεξν, πνπ ζα κπνξνύζε θαηά ην δπλαηόλ, λα εμαζθαιίζεη ζηνπο 

Υξηζηηαληθνύο θαη κνπζνπικαληθνύο πιεζπζκνύο ζπλζήθεο δσήο ηνπιάρηζηνλ ππνθεξηέο. 

Αλ ε Δπξώπε εκθαλίζζεθε εκπεξίζηαηε γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ Αιβαλώλ, ιανύ ζηε-

ξεκέλνπ από θάζε ζθξαγίδα πνιηηηζκνύ, είλαη έμσ από θάζε ινγηθή λα ζέιεη ηελ εγθαηά-

ιεηςε ηεο Θξάθεο, κήηξα αξραηνηάηνπ πνιηηηζκνύ ζ’ έλα θπξίαξρν κε ηνλ νπνίν ηίπνηε δελ 

ηελ ζπλδέεη εθηόο από επηδξνκέο θαη βάξβαξεο εξεκώζεηο πνπ ε αλάκλεζή ηνπο θαη κόλν 

καο παγώλεη. 

Με ηελ ειπίδα όηη δελ πξνζηξέρνκε κάηαηα ζηηο θσηηζκέλεο Κπβεξλήζεηο ησλ Δπξσπα-

τθώλ Γπλάκεσλ δηαηεινύκε κε ηηκή. 

Υξύζαλζνο Φηιηππίδεο 

Μεηξνπνιίηεο Σξαπεδνύληνο, γελλεκέλνο ζηελ Γθηνπκνπιηδίλα 

Νηθόιανο, Μεηξνπνιίηεο Γθηνπκνπιηδίλαο 

Φηιάξεηνο, Μεηξνπνιίηεο Γηδπκνηείρνπ». 

Ζ Καιιηόπε Παπαζαλάζε-Μνπζηνπνύινπ ζηε κειέηε ηεο: «πκβνιή ζηε δηπισκαηηθή 

ηζηνξία ηεο Θξάθεο θαηά ην 1913» αλαθέξεη όηη ε ειιεληθή πξεζβεία δηεδξακάηηδε ζπλην-

ληζηηθό ξόιν ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

αίζηα έθβαζε ηνπ όινπ δεηήκαηνο ηεο απηνλνκηζηηθήο θηλήζεσο ζηε Θξάθε. Ζ ζπγγξαθέαο 

δεκνζηεύεη ην από 27 Απγνύζηνπ 1913 ηειεγξάθεκα πνπ είρε απνζηείιεη ν Δ. Καλειιόπνπ-

ινο ζην Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο, όπνπ κεηαμύ άιισλ γίλεηαη αλαθνξά θαη 

ζηνλ ηόηε Μαξσλείαο Νηθόιαν ν νπνίνο δηαβηνύζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ιόγσ ησλ ζπ-

λνδηθώλ ηνπ θαζεθόλησλ. Σν ηειεγξάθεκα έρεη σο εμήο:  

«Αληηπξόζσπνη Διιήλσλ Γθηνπκνπιηδίλεο, ειζόληεο εληαύζα ίλα ππνβάισζη Παηξηάξ-

ρε αίηεζηλ όπσο ιάβεη πξόλνηαλ πεξί παξνρήο εγγπήζεσο δηά ειιεληθνύο πιεζπζκνύο Θξά-

θεο ήιζνλ θαηόπηλ, θαζ’ ππόδεημηλ Ηεξάο πλόδνπ, θαη παξ’ εκνί κεηά Μεηξνπνιίηνπ Μα-

ξσλείαο θαη αλεθνίλσζαλ όηη Σνύξθνη Γθηνπκνπιηδίλαο επξόηεηλαλ εκεηέξνηο λα πξνβώζηλ 

από θνηλνύ εηο δηαβήκαηα ππέξ ππαγσγήο Γθηνπκνπιηδίλεο εηο Σνπξθίαλ ή ηνπιάρηζηνλ π-

πέξ απηνλνκίαο Θξάθεο, εδήηεζαλ δε επ’ απηώ νδεγίαο. πλέζηεζα λα απαληήζσζηλ όηη απ-

ηά αλεθέξζεζαλ ήδε εηο Παηξηαξρείνλ, όπεξ ζα ελεξγήζεη δένληα θαη όηη ζπκθεξώηεξνλ ππό 

πάζαλ έπνςηλ είλαη λα πξνβώζηλ Σνύξθνη θερσξηζκέλσο εηο ελεξγείαο ηεο πξνηάζεώο ησλ 

πεξί ζπκπξάμεσο δύν ζηνηρείσλ κειινύζεο λα επέιζε εθ’ εαπηήο». 



ιεο νη παξαπάλσ όκσο πξνζπάζεηεο ππήξμαλ άθαξπεο θαη ηειηθώο ην ιεγόκελν «απ-

ηνλνκηζηηθό θίλεκα» ηεο Γπηηθήο Θξάθεο εηάθε άδνμα. Καηά ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1913 ε Γπ-

ηηθή Θξάθε επξέζε νξηζηηθώο ππό ηελ Βνπιγαξηθή θαηνρή θαη επηθπξηαξρία. 

Νέα πάζε, καξηύξηα θαη δηώμεηο άξρηζαλ θαη πάιη γηα ηνπο απξνζηάηεπηνπο θαηνίθνπο, 

Υξηζηηαλνύο θαη Μνπζνπικάλνπο. Δηδηθόηεξα ζηε Μεηξόπνιε Μαξσλείαο ε θαηάζηαζε 

ήηαλ αθόκε ηξαγηθόηεξε επεηδή αθξηβώο ν Μαξσλείαο Νηθόιανο έιεηπε σο ζπλνδηθόο ζην 

Φαλάξη, νπόηε νη ζρηζκαηηθνί Βνπιγαξνεμαξρηθνί επεδόζεζαλ κε βαλαπζόηεξν ηξόπν ζηα 

αλνπζηνπξγήκαηά ηνπο ζε βάξνο ησλ αζώσλ Υξηζηηαλώλ θαη κνπζνπικάλσλ. Σελ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ πξώησλ έμη κελώλ βνπιγαξηθήο θαηνρήο θαηάζηαζε πιεξνθνξνύκεζα από δύν 

γξαπηά θείκελα-καξηπξίεο πνπ ελ είδεη «εγγξάθνπ αλαθνξάο» θαηέζεζε ν Μαξσλείαο Νηθό-

ιανο ζηελ Αγία θαη Ηεξά ύλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. Πξνθαλώο ηα ηζηνξνύκε-

λα ζηα δύν έγγξαθά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζηελ εθθιεζηαζηηθή επαξ-

ρία ηνπ, ηα επιεξνθνξήζε όληαο ν ίδηνο δηακέλσλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κέζσ θάπνηνπ 

ηειεγξαθήκαηνο ή επηζηνιήο, πνπ πηζαλόηαηα εζηάιε από θάπνην έκπηζην πξόζσπν εθ Κν-

κνηελήο. 

Σν πξώην έγγξαθν θείκελν – καξηπξία θέξεη εκεξνκελία 11 Γεθεκβξίνπ 1913 θαη π-

πεβιήζε από ηνλ Μαξσλείαο Νηθόιαν ζηνλ ηόηε Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε Γεξκαλό ηνλ Δ΄ 

(1913 – 1918), αθνύ όπσο πιεξνθνξνύκαζηε από ηα γξαθόκελά ηνπ είρε πξνεγεζεί θαηά 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1913 θαη άιιε κία επηζηνιή ζηελ νπνία ν Μεηξνπνιίηεο δηαηξαγσδνύζε 

ηα πάζε θαη ηα καξηύξηα ησλ θαηνίθσλ ηεο επαξρίαο ηνπ.  

ην δεύηεξν απηό θείκελν ν Μαξσλείαο Νηθόιανο κεηαμύ άιισλ γξάθεη θαη ηα εμήο:  

«Παλαγηώηαηε Γέζπνηα, ζπλερίδσλ ηα ελ ηε από 10 Ννεκβξίνπ ε.έ επηζηνιή κνπ αλα-

γεγξακκέλα θαθνπξγήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ θαηά ησλ ελ ηε επαξρία κνπ νκνγελώλ, γλσξίδσ 

ηε πκεηέξα ζεηόηαηε Παλαγηόηεηη θαη ηε πεξί Απηήλ αγία θαη Ηεξά πλόδσ ηα εμήο: Αθνύ 

εμεδίσμαλ εθ Γθηνπκνπιηδίλεο ηνλ πξσηνζύγθειιόλ κνπ θ. Νηθόιανλ, απέζηεηιαλ θαη ελε-

θαζίδξπζαλ εθεί Βνύιγαξνλ ζρηζκαηηθόλ κεηξνπνιίηελ, ησλ ηέσο Αρξηδώλ Βόξηλ, νο θαη 

ειεηηνύξγεζελ ελ ησ εθεί κεηξνπνιηηηθό λαώ ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ. Σνλ εθεί ελα-

πνιεηθζέληα νξζόδνμνλ ηεξέα ν ξεζείο ζρηζκαηηθόο αξρηεξεύο έπαπζε θαη απεγόξεπζελ απ-

ηώ πάζαλ ηεξνπξαμίαλ. πλεπεία ηνύηνπ αβάπηηζηα κελ κέλνπζη ηα ηπρόλ γελλώκελα νξζό-

δνμα βξέθε, αθήδεπηνη δε νη ηπρόλ απνζλήζθνληεο νκνγελείο. Πξάγκαηη δε ζπλέβε λ’ απν-

ζάλσζηλ εθεί εζράησο ηέζζαξεο νκνγελείο, σλ ηεο λελνκηζκέλεο εθθιεζηαζηηθήο θεδείαο 

απαγνξεπζείζεο, εθνκίζζεζαλ νύηνη άλεπ ηνπ νξζνδόμνπ ηεξέσο εηο ην λεθξνηαθείνλ θαη 

εληαθηάζζεζαλ άλεπ ηηλόο επηθεδείνπ επρήο σο άπηζηνη θαη αζεβείο. 

Με αλερόκελνη δε νη Βνύιγαξνη ηελ εθεί παξνπζίαλ ειιελνξζνδόμσλ, έζησ θαη νιηγί-

ζησλ, απεδίσμαλ πξν δέθα πεξίπνπ εκεξώλ ηνπο εγθξηηνηέξνπο ησλ νιηγίζησλ νκνγελώλ, 

ήηνη ηνπο θ.θ. Αζ. Καζηάληα, Κ. Μαιιηόπνπινλ, Γεώξγηνλ Οπδνύλνγινπ, Γ. Μαηζόπνπινλ 

ηαηξόλ, θαη άιινπο, αθνύ πξνεγνπκέλσο έδεηξαλ αλειεώο θαη εθαθνπνίεζαλ πνιινύο θαη 

απηώλ, απαγνξεύζαληεο ηελ κεη’ απηώλ αλαρώξεζηλ ησλ ζπδύγσλ ησλ, αο εθξάηεζαλ παξ’ 

εαπηνίο δη’ νπο απηνί επηδηώθνπζη ζθνπνύο. 

Σνηαύηα, Παλαγηώηαηε Γέζπνηα, ηα λέα θαηνξζώκαηα ησλ Βνπιγάξσλ ελ ηε ηαπεηλή 

επαξρία κνπ. 

Γηαηειώ δε κεηά ζεβαζκνύ θαηαζπαδόκελνο ηελ Παλαγίαλ Απηήο δεμηάλ. 

Δλ Φαλαξίσ ηε 11ε Γεθεκβξίνπ 1913 

Σεο πκεηέξαο Θεηνηάηεο Παλαγηόηεηνο ειάρηζηνο ελ Υξηζηώ αδειθόο θαη όισο πξόζπκνο 

+ ν Μαξσλείαο Νηθόιανο». 



Ζ δεύηεξε γξαπηή καξηπξία ηνπ Μαξσλείαο Νηθνιάνπ ππό ηνλ ηίηιν «Αλαίξεζηο Γηα-

ςεύζεσο» απνηειεί απάληεζε – αλαίξεζε ζηα αζύζηνια θαη πξνθιεηηθά ςεύδε ησλ ζρηζκα-

ηηθώλ Βνπιγάξσλ, νη νπνίνη απεπεηξάζεζαλ λα δηαςεύζνπλ ηα γεγξακκέλα ζε πξνεγνύκελε 

έθζεζε ηνπ Μεηξνπνιίηνπ «πεξί βηαηνπξαγηώλ ησλ Βνπιγάξσλ θαηά ησλ Διιήλσλ».  

Σν θείκελν ηνπ Μαξσλείαο, κε εκεξνκελία 5 Φεβξνπαξίνπ 1914, έρεη σο εμήο: «Σν 

Βνπιγαξηθόλ ηειεγξαθηθόλ πξαθηνξείνλ δηά ηειεγξαθήκαηνο απηνύ ηεο 30 Ηαλνπαξίνπ ε.έ 

εθ όθηαο δηαςεύδεη ηα ελ πξνεγνπκέλε εθζέζεη κνπ πεξί βηαηνπξαγηώλ ησλ Βνπιγάξσλ θα-

ηά ησλ Διιήλσλ γεγξακκέλα. Δλ πξώηνηο εθ ηνπ ηξόπνπ ηεο δηαςεύζεσο εμάγεηαη όηη ηα δη-

αςεπδόκελα είλαη αιεζή. Λέγεη ι.ρ. όηη ν επίηξνπόο κνπ (ελλνεί ηνλ Αξρηκ. Νηθόιαν Παπα-

ληθνιάνπ) δελ εμεδηώρζε, δηόηη είρε ηελ πξόλνηαλ λα θύγε κόλνο ηνπ εγθαίξσο. Οκνινγεί 

άξα, όηη, εάλ δελ έθεπγε κόλνο ηνπ ν επίηξνπόο κνπ ζα εμεδηώθεην. Δπίζεο ιέγεη, όηη νη Έι-

ιελεο νη κε ζέινληεο λα ζπκκνξθσζώζη κε ηνπο πνιηηηθνύο Βνπιγαξηθνύο λόκνπο, εύξνλ ην 

κέζνλ ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηειεηώλ δη’ Διιήλσλ ηεξέσλ. Οκνινγεί άξα, όηη νη 

Βνύιγαξνη δηά ησλ πνιηηηθώλ λόκσλ ησλ απαγνξεύνπζη ηνηο ειιελνξζνδόμνηο ηελ ειεπζέ-

ξαλ εμάζθεζηλ ησλ ζξεζθεπηηθώλ απηώλ ηειεηώλ δηά ησλ νκνδόμσλ απηνίο ηεξέσλ. Αθν-

ινύζσο, παξαηεξεηένλ ηα εμήο εηο κίαλ εθάζηελ ησλ εμ παξαγξάθσλ ηεο δηαςεύζεσο. Ο ελ 

Γθηνπκνπιηδίλε επίηξνπόο κνπ αξρηκαλδξίηεο Νηθόιανο, ν ηνζαύηα ππνζηάο δεηλνπαζήκαηα 

θαηά ηελ δίκελνλ ελ Βνπιγαξία αηρκαισζίαλ ηνπ κεηά ησλ ινηπώλ εθ ηεο επαξρίαο κνπ π-

πεξεθαηό νκήξσλ εηο Γθηνπκνπιηδίλαλ θαη’ αξράο κελ επί εμ εκέξαο ελ θαηξώ λπθηόο ε-

θξνπξείην δη’ ηζρπξάο ζηξαηησηηθήο δώλεο, είηα δε πιεξνθνξεζείο παξά ηηλόο απηνλνκηζηνύ 

Σνύξθνπ, όηη ν Βνύιγαξνο λνκάξρεο δηέηαμε ηελ ζύιιεςηλ θαη θπιάθηζίλ ηνπ, ελαγθάζζε 

λα θύγε θξπθίσο. Σνύην δε βεβαίσο είλαη πνιιώ ρείξνλ ηεο απειάζεσο. Οπδείο Έιιελ ηε-

ξεύο ηνπ ζξαθηθνύ ηκήκαηνο ηεο επαξρίαο κνπ ππήξμελ έλνρνο πνηλήο ηηλόο ή θαηαδηώμεσο. 

Καη όπσο απαμάπαληεο νη Έιιελεο ηεξείο ηεο ηε Γθηνπκνπιηδίλεο θαη ησλ πέξημ ρσξίσλ α-

πειάζεζαλ δηά ηνπ εμεπηειεζηηθσηέξνπ θαη βαλαπζνηέξνπ ηξόπνπ. Αξλείηαη ην Βνπιγαξη-

θόλ Πξαθηνξείνλ όηη έκεηλαλ αβάπηηζηα λενγλά θαη ελεηαθηάζζεζαλ λεθξνί αθήδεπηνη. Καη 

όκσο ζεηηθώηαηαη πιεξνθνξίαη πξνγελέζηεξαη ηε θαη λεώηεξαη βεβαηνύζηλ όηη νπθ νιίγα νξ-

ζόδνμα βξέθε έκεηλαλ θαη κέλνπλ αβάπηηζηα, θαίπεξ αθηθόκελα εηο ειηθίαλ πέληε ή έμ κε-

λώλ, ηέζζαξεο δε νξζόδνμνη απνζαλόληεο, όηε επξίζθεην έηη ελ Γθηνπκνπιηδίλε νξζόδνμνο 

ηεξεύο, κε επηηξαπείζεο ηεο θεδείαο απηώλ δηά ηνύηνπ, εδέεζε λα εληαθηαζζώζηλ σο άπηζηνη 

άλεπ ηεξέσο θαη άλεπ επηθεδείνπ επρήο. Οπρ ήηηνλ ππάξρνπζη θαη παξαδείγκαηα νκνγελώλ, 

νίηηλεο ππείθνληεο εηο απεηιάο θαη πηέζεηο ησλ Βνπιγαξηθώλ αξρώλ, ελέδσθαλ κεηά ηελ απέ-

ιαζηλ πάλησλ ησλ Διιήλσλ ηεξέσλ, ώζηε δηά ζρηζκαηηθώλ ηεξέσλ λα βαπηηζζώζη ηα ηέθλα 

ησλ θαη λα θεδεπζώζη νη λεθξνί ησλ. 

Δπίζεο αξλείηαη ην Βνπιγαξηθόλ Πξαθηνξείνλ όηη εμεδηώρζεζαλ Έιιελεο εθ Γθηνπ-

κνπιηδίλεο θαη δηαηείλεηαη όηη πνιινί απήιζνλ εθνπζίσο ίλα παξνπζηάζσζηλ εαπηνύο σο 

ζύκαηα. Αιι’ εξσηώ: Δί΄λαη ή δελ είλαη αιεζέο όηη εθηόο ηεο απειάζεσο πάλησλ ησλ Διιή-

λσλ ηεξέσλ θαη δηδαζθάισλ εμεδίσμαλ αη Βνπιγαξηθαί αξραί ηνπο θ.θ. Αζ. Καζηάληαλ, 

Κσλζη. Μαιιηόπνπινλ, Γ. Οπδνύλνγινπ, Γ. Μαηζόπνπινλ, ηαηξόλ, θαη άιινπο πεξί ηνπο 

ηξηάθνληα Έιιελαο; Δάλ δε θαη ηηλεο απήιζνλ εθνπζίσο, όπεξ δελ αξλνύκαη, νύηνη βεβαίσο 

έθπγαλ όρη δηα λα παξαζηήζσζηλ εαπηνύο σο ζύκαηα, όπεξ είλαη γεινίνλ θαη λα ην θαληα-

ζζή ηηο, αιιά δηόηη, κε αλερόκελνη ηαο εθ κέξνπο ησλ Βνπιγάξσλ ύβξεηο θαη πεξηθξνλήζεηο 

θαη θαηαπηέζεηο, πξνεηίκεζαλ εγθαηαιείπνληεο ηαο νηθίαο ησλ θαη άπαζαλ ηελ αθίλεηνλ θαη 

θηλεηήλ πεξηνπζίαλ ησλ λα εθπαηξηζζώζη θαη λα δηάγσζηλ ελ πελία θαη ζηεξήζεη, αλαπλέν-

ληεο κόλνλ ηελ δείδσξνλ αύξαλ ηεο ειεπζεξίαο αληί λα ζηελάδσζηλ ππό ηνλ αθόξεηνλ δπγόλ 

ησλ Βνπιγάξσλ. 



Κεξύηηνληαη κύζνη πεξί θαθώζεσλ θαη δαξκώλ θαηεγνξίαη. Δλ ηνύηνηο απηά ηα γεγν-

λόηα επηβεβαηνύζη πεξηηξάλσο ηελ θαηαγγειία, ή κάιινλ ππεξαθνληίδνπζηλ απηήλ. Οη δαξ-

κνί θαη αη θαθώζεηο ησλ Διιήλσλ δηά κόλνλ ηνλ ιόγνλ, όηη είλαη Έιιελεο, επξίζθνληαη εηο 

ηελ εκεξεζίαλ δηάηαμηλ. Γελ αξθεί όηη καο αθήξεζαλ νη Βνύιγαξνη πάζαο αλεμαηξέησο ηαο 

εθθιεζίαο θαη ζρνιάο, απαιείςαληεο ηαο Διιεληθάο απηώλ επηγξαθάο, δελ αξθεί όηη απεδί-

σμαλ πάληαο αλεμαηξέησο ηνπο Έιιελαο ηεξείο θαη δηδαζθάινπο, αιι’ απεγόξεπζαλ απζηε-

ξώο θαη ηελ ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο γιώζζεο. Δληεύζελ δε νη ελαπνκείλαληεο νιίγηζηνη Έιιε-

λεο, δηόηη νκηινύζηλ ειιεληζηί, σο αγλννύληεο ηελ βνπιγαξηθήλ, είηε δηόηη δελ θνηηώζηλ εηο 

ηνπο λανύο, ελ νηο ιεηηνπξγνύζη ζρηζκαηηθνί ηεξείο, δέξνληαη θαη καζηηγνύληαη αλειεώο κέ-

ρξηο αίκαηνο θαη ξίπηνληαη εηο ηαο θπιαθάο. 

Ηζρπξίδεηαη ην βνπιγαξηθόλ πξαθηνξείνλ, όηη ε ηηκή ησλ ειιελίδσλ γπλαηθώλ εμεζθα-

ιίζζε ηειείσο. Καηά πόζνλ ν ηζρπξηζκόο νύηνο είλαη βάζηκνο απνδεηθλύεηαη εθ ησλ εμήο: Δλ 

Μαξσλεία κελ Βνύιγαξνο αμησκαηηθόο απήηεζε παξά ηνπ κνπρηάξε Θενδνζίνπ ηελ εηο απ-

ηόλ πξνζαγσγήλ ηεο ειιελίδνο δηδαζθαιίζζεο. Σνύηνπ δε κε πξνβάληνο εηο ηνηαύηελ άηη-

κνλ πξάμηλ, έδεηξελ απηόλ αλειεώο θαη κηθξνύ δεηλ ελ ησ αθξαηήησ ζπκώ ηνπ ζα έζθαδελ 

απηόλ σο αξλίνλ. Μόιηο δε θαη κεηά βίαο εδπλήζεζαλ νη νκνγελείο λα θπγαδεύζσζηλ εθ 

Μαξσλείαο ηελ δηδαζθάιηζζαλ, ίλα δηαθύγεη ηνλ ηεο αηηκώζεσο θίλδπλνλ. Δλ Γθηνπκνπι-

ηδίλε δε ηελ κελ ρήξαλ Θξαζπβνύινπ Αζηξείδνπ θαη ηελ ζπγαηέξα απηήο, επαλειζνύζαο εθ 

Γξάκαο, ζπιιαβόληεο νη Βνύιγαξνη δελ επέηξεςαλ απηαίο λα κεηαβώζηλ εηο ηελ νηθίαλ ησλ, 

αιι’ εθξάηεζαλ ελ ησ ζηδεξνδξνκηθώ ζηαζκώ κίαλ νιόθιεξνλ λύθηα, νπρί βεβαίσο πξνο 

αζθάιεηαλ ηεο ηηκήο ησλ. Δηο νηθίαλ δε νκνγελνύο ηηλόο, έρνληνο άγακνλ ζπγαηέξα, εηζει-

ζώλ λύθησξ βνύιγαξνο αμησκαηηθόο θαη θηινμελεζείο δηά ηεο βίαο, αθνινύζσο ελ θαηξώ ηνπ 

ύπλνπ επερείξεζε λα εθβηάζε ηελ ζύξαλ ηνπ δσκαηίνπ, ελ σ έκελνλ ν νηθνδεζπόηεο θαη ε 

ζπγάηεξ ηνπ, ίλα δηαθνξεύζε απηήλ, όηε ελαγθάζζε ν παηήξ λα θπγαδεύζε ηελ θόξελ ηνπ 

δηά ηνπ παξαζύξνπ εηο ηελ νδόλ, ρξεζηκνπνηήζαο πξνο ηνύην σο θιίκαθα καθξάλ μύιηλελ 

ζήθελ άξησλ, ηελ θνηλώο ιεγνκέλελ πηλαθσηήλ. 

 Δλ γέλεη δε είλαη ζπλήζεηο αη ηνηαύηαη δηά ηεο βίαο επηβαιιόκελαη θηινμελίαη Βνπιγά-

ξσλ αμησκαηηθώλ ελ ειιεληθαίο νηθίαηο, εηο θίλδπλνλ εθηηζείζαη ηελ ηηκήλ ησλ ειιελίδσλ 

γπλαηθώλ θαη θνξαζίσλ. 

 Σαύηα επί ηνπ παξόληνο εμ αζθαιεζηάησλ πεγώλ, πξνο δηάςεπζηλ ηεο δηαςεύζεσο ηνπ 

βνπιγαξηθνύ πξαθηνξείνπ. 

Δλ Φαλαξίσ, ηε 5 Φεβξνπαξίνπ 1914. 

+ ν Μαξσλείαο Νηθόιανο» 

 ηαλ ην 1914 ν Μαξσλείαο Νηθόιανο κεηεηέζε ηηκεηηθώο ζηελ πξσηόζξνλε Μεηξό-

πνιε Καηζαξείαο, δηεδέρζε απηόλ ν από Πακθίινπ Μειηζζελόο (Υξηζηνδνύινπ) αιιά ιόγσ 

ηεο απαγνξεύζεσο ησλ Βνπιγάξσλ θαηαθηεηώλ λα εγθαηαζηαζεί ζηελ έδξα ηεο Μεηξνπό-

ιεσο Μαξσλείαο, ηελ Κνκνηελή, εγθαηεζηάζε ζηελ ειεπζέξα λήζν Θάζν, ε νπνία θαηά ηελ 

πεξίνδν εθείλε ππήγεην ζηελ εθθιεζηαζηηθή δηθαηνδνζία ηεο Μεηξνπόιεσο Μαξσλείαο. 

Δπεζθέθζε ηελ Κνκνηελή θαηά ην έηνο 1919, όηαλ είρε επηθξαηήζεη ζηε Γπηηθή Θξάθε ε 

ιεγνκέλε δηαζπκκαρηθή δηνίθεζε θαη κεη’ νιίγνλ γηα ιόγνπο πγείαο επέζηξεςε θαη πάιη 

ζηελ Θάζν. ε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία ηεο επνρήο ν Μαξσλείαο Μειηζζελόο δηαθξίλεηαη 

θαηά ην έηνο 1919 ζηελ θεληξηθή είζνδν ηεο Σζαλαθιείνπ ρνιήο καδί κε ηα νξθαλά παηδηά 

ηνπ πξώηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη εθείλα εθ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Να ζεκεησζεί όηη 

κεηαμύ ησλ εηώλ 1919-1920 ε Σζαλάθιεηνο ρνιή ηεο Κνκνηελήο είρε κεηαηξαπεί ζε νξθα-

λνηξνθείν. 



Σα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ Μαξσλείαο Μειηζζελνύ θαη ε κόληκε εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηε λήζν Θάζν νδήγεζαλ ηελ Αγία θαη Ηεξά ύλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνύ Θξόλνπ λα απνζηεί-

ιεη ζηελ εκπεξίζηαηε Μεηξόπνιε Μαξσλείαο ηνπ ηεο ηζηνξηθήο θσκνπόιεσο Μαξσλείαο 

γόλν θαη αλάζηεκα, Αξρηκ. Μηραήι Κσλζηαληηλίδε (κεηέπεηηα Μεηξνπνιίηε Κνξίλζνπ θαη 

ελ ζπλερεία Αξρηεπηζθόπνπ Ακεξηθήο) πξνθεηκέλνπ λ’ αλαιάβεη ηνπο νίαθεο ηεο δηεπζύλζε-

σο ηεο Μεηξνπόιεσο Μαξσλείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ ζηελ Γπηηθή Θξάθε εγθαηεζηά-

ζε ε Γηαζπκκαρηθή Γηνίθεζε, ε Αγία θαη Ηεξά ύλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, 

θαηά ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ 1919, όξηζε ηνλ Αξρηκ. Μηραήι, αξρηθώο, σο Παηξηαξρηθό 

Έμαξρν (1919-1920) θαη έπεηηα, ύζηεξα από ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κνκνηελήο (14 Μαΐνπ 

1920), σο Γεληθό Αξρηεξαηηθό Δπίηξνπν θαη ηειηθώο, κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ Μαξσλείαο Με-

ιηζζελνύ (2 Οθησβξίνπ 1920) ζηελ γελέηεηξά ηνπ, ηηο αξάληα Δθθιεζηέο ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο, σο ηνπνηεξεηή ηεο ρεξεπνύζεο Μεηξνπόιεσο Μαξσλείαο κέρξη ηεο εθινγήο ηνπ 

λένπ Μεηξνπνιίηνπ Μαξσλείαο Αλζίκνπ αξίδε (1922-1938). 

Ο Αξρηκ. Μηραήι Κσλζηαληηλίδεο κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζηελ καξηπ-

ξηθή θαη εκπεξίζηαηε Μεηξόπνιε Μαξσλείαο επεδόζε ζε έλαλ αγώλα δξόκνπ γηα ηελ άξη-

ζηε δηεύζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ θαη ιεηηνπξγνύληνο ζηελ Σζαλάθιεην ρνιή νξθαλν-

ηξνθείνπ όπνπ θηινμελνύληαλ θαη εθπαηδεύνληαλ πεξί ηα 200 νξθαλά. Ο ίδηνο ππήξμε θαη 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ ζηνλ Ν. Ρνδόπεο. ηε ζπλέρεηα ζπ-

λέβαιε κε ηηο άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηελ βειηίσζε ηεο νξγαλώζεσο θαη ιεηηνπξγίαο όισλ 

ησλ εθπαηδεπηεξίσλ ζηελ Κνκνηελή θαη ην Ν. Ρνδόπεο. Ο Αξρηκ. Μηραήι ζε αξίζηε ζπλεξ-

γαζία κε ηνλ εθπξόζσπν ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ζηε Θξάθε Υαξίζην Βακβαθά, επηηπγρά-

λεη λα αθαηξέζεη από ηνπο Βνπιγάξνπο όια ηα ζρνιεία θαη ηηο εθθιεζίεο πνπ εθείλνη θαηεί-

ραλ παξαλόκσο. ηε δηάξθεηα ηεο Γηαζπκκαρηθήο Γηνηθήζεσο δηεύζελε ην Ζκηγπκλάζην ηεο 

Κνκνηελήο, ζην νπνίν εδίδαμε σο θαζεγεηήο ηα καζήκαηα ησλ ζξεζθεπηηθώλ, ησλ Διιελη-

θώλ, θαη ησλ Γαιιηθώλ. πλέρηζε λα δηδάζθεη θαη όηαλ ζηελ Σζαλάθιεην ρνιή ιεηηνύξγε-

ζε ην πξώην Γπκλάζην ηεο Κνκνηελήο. Άμην κλείαο είλαη θαη ην γεγνλόο ηεο ζηελήο θαη 

ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Αξρηκ. Μηραήι κε ηνλ Υαξίζην Βακβαθά πξνθεηκέλνπ λα επη-

ηεπρζεί ην θνηλό όξακά ηνπο, πνπ δελ ήηαλ άιιν από ηελ ελζσκάησζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

κε ηελ Μεηέξα Διιάδα. Σνύην ζπλεηειέζζε κε ηελ άξηζηε θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

ησλ δύν απηώλ επθπώλ θαη θηινπάηξηδσλ αλδξώλ όηαλ μεκέξσλε ε 14ε Μαΐνπ ηνπ 1920 θαη 

εηζήξρεην ν ειεπζεξσηήο Διιεληθόο ηξαηόο ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο ηξαγνπδώληαο κε 

έθδειε ηελ ζπγθίλεζε, ηνλ ζηίρν: «μεκέξσζε ε ραξαπγή θαη πήξακε ηελ Θξάθε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γράθει ο Θεολόγος – Δκκληζιαζηικός Ιζηορικός – Νομικός  Ιωάννης Δλ. ιδηράς 

ΟΙ ΠΑΣΡΙΑΡΥΙΚΟΙ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΔ Ω ΠΡΟΣΑΣΔ ΣΟΤ  

ΓΙΩΚΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (1912-1913) 

Ζ ελζσκάησζε ηεο κεγαινκάξηπξνο θαη πνιππαζνύο Γπηηθήο Θξάθεο ζην εζληθό γεσ-

γξαθηθό ζώκα ηεο Διιάδνο ππήξμε άλεπ ππεξβνιήο κέγηζην «ζαύκα» θαη θαηόξζσκα ηνπ 

επθπνύο, δηνξαηηθνύ θαη νμπδεξθνύο θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ ηεο Διιάδνο ζηελ ππό Γη-

αζπκκαρηθή Γηνίθεζε (1919-1920) ηεινύζα Γπηηθή Θξάθε, Υαξηζίνπ Βακβαθά, ν νπνίνο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αμηνζαύκαζηνπ απηνύ «εζληθνύ άζινπ» επέηπρε πξσηίζησο λα θεξδίζεη 

ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ έληηκε ζπλεξγαζία ησλ Μνπζνπικάλσλ, νη νπνίνη είραλ ππνζηεί ηα 

πάλδεηλα από ηελ ζεξηώδε εζληθηζηηθή θαηνρηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Βνπιγάξσλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εηώλ 1913-1919. 

Ζ πεξί ηεο ελζσκαηώζεσο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζηελ εζληθή γεσγξαθηθή επηθξάηεηα 

ηεο Διιάδνο ηζηνξηθή ηρλειαζία επηβάιιεη ηελ αληηθεηκεληθή ηζηνξηθή αλαγσγή ζε όζα 

καξηύξηα θαη πάζε ππέζηεζαλ νη Μνπζνπικάλνη από ηελ ζεξηώδε θαη απάλζξσπε ζπκπεξη-

θνξά θαη θαηνρηθή ζπζηεκαηηθή εμνλησηηθή ηαθηηθή ησλ Βνπιγάξσλ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε 

νη ίδηνη νη Μνπζνπικάλνη λα επηπνζνύλ ηελ ιύηξσζή ηνπο κε ηελ έιεπζε ηνπ ειεπζεξσηνύ 

Διιεληθνύ ηξαηνύ θαη ηελ κειινληηθή εηξεληθή θαη αζθαιή επηβίσζή ηνπο κέζσ ηεο νξη-

ζηηθήο ελζσκαηώζεσο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζηελ θξαηηθή γεσγξαθηθή νληόηεηα ηεο Διιά-

δνο. 

Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο εγεύζεζαλ ην πηθξό πνηήξην ηεο εζληθηζηηθήο 

βνπιγαξηθήο καλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δύν Βαιθαληθώλ  πνιέκσλ (1912-1913), νπόηε 

θαη νη ηόηε ςεπδεπίγξαθνη «ζύκκαρνη» ηεο Διιάδνο, νη πάληνηε ππνθζαικηνύληεο ηα εδάθε 

ηεο Γπηηθήο Θξάθεο Βνύιγαξνη, από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1912 έσο ηνλ Ηνύιην ηνπ 1913, επά-

ηεζαλ ηνλ «θαηαθηεηηθό πόδα» ηνπο εξρόκελνη νπρί σο ειεπζεξσηέο αιιά σο ζεξηώδεηο δπ-

λάζηεο ησλ Υξηζηηαλώλ θαη Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο πνιπκαξηπξηθήο Θξάθεο. Γξάθεη 

δε ραξαθηεξηζηηθά ν ανίδηκνο Κνκνηελαίνο θαη πνιύο Παλεπηζηεκηαθόο Γηδάζθαινο ηίι-

πσλ Κπξηαθίδεο: «πξώηνη, νη νπνίνη ππέζηεζαλ ηελ εθαξκνγήλ ησλ ξηδηθώλ βνπιγαξηθώλ κε-

ζόδσλ θαη ηελ έθξεμηλ ησλ θηελσδώλ ελζηίθησλ ηνπ Βνπιγάξνπ ληθεηνύ, ππήξμαλ νη Σνύξθνη. 

Δίλαη αλεθδηήγεηαη αη θαηαζηξνθαί, αη ιεειαζίαη, αη ζθαγαί, αη αηηκώζεηο. Σα ηεκέλε δηεξπά-

γεζαλ θαη κεηεβιήζεζαλ εηο εθθιεζίαο ή θαθσδεία, νη Σνύξθνη βηαίσο εβαπηίδνλην, θαζ’ εθά-

ζηελ λένη αξακπάδεο αλερώξνπλ δηά ηελ Βνπιγαξίαλ θαηάθνξηνη εμ επίπισλ δηαθόξσλ, ιαθπ-

ξαγσγεζέλησλ εθ ησλ νηθηώλ ησλ πινπζησηέξσλ Σνύξθσλ, ηαο νπνίαο απεγύκλσζαλ ηειείσο. 

Οη ζπνξαδηθνί θόλνη δελ έιεηπνλ θαζ’ εθάζηελ, αιιά θαη αζξόαη ζθαγαί πνιιάρνπ ελεξγήζε-

ζαλ…». 

Δίλαη γεγνλόο κεκαξηπξεκέλν θαη αδύλαηνλ λα ακθηζβεηεζεί όηη ηόζν νη Παηξηαξρηθνί 

Μεηξνπνιίηεο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο όζν θαη ν θηιεύζπιαρλνο θαη θηιάλζξσπνο απιόο ρξη-

ζηηαληθόο ειιεληθόο πιεζπζκόο ζπκπαξαζηάζεζαλ «όζε απηνίο δύλακηο» ζηνπο δεηλώο πά-

ζρνληεο Μνπζνπικάλνπο. πγθεθξηκέλα ν Μεηξνπνιίηεο Αίλνπ Ησαθείκ (1907-1922), ν 

νπνίνο δηαηξαγσδώληαο ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ηα όζα ππέζηε-

ζαλ όρη κόλνλ νη Υξηζηηαλνί Έιιελεο αιιά θαη νη Μνπζνπικάλνη από ηνπο Βνπιγάξνπο θα-

ηαθηεηέο, γξάθεη κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: «Αη θξηθαιεόηεηεο ησλ πξώησλ θαη αη άγξηαη 



ζθελαί, όζαη εμεηπιίρζεζαλ εηο βάξνο ησλ Μνπζνπικάλσλ, ππεξβαίλνπζη πάζαλ αλζξσπίλελ 

πεξηγξαθήλ. Κνκηηαηδήδεο ππό ηελ νδεγίαλ ηνπ ηαθηηθνύ ζηξαηνύ θαη αμησκαηηθώλ απηνύ εη-

ζβαιόληεο εηο Γεδέαγαηο, αθνύ δη’ όιεο ηεο λπθηόο ελέζπεηξαλ ηνλ ζάλαηνλ κεηαμύ ησλ Μνπ-

ζνπικαληθώλ νηθνγελεηώλ, θαηέθαπζαλ ηαο Μνπζνπικαληθάο νηθίαο θαη ηεκέλε θαη δηήξπαζαλ 

απηά. Δπί νθηώ εκέξαο ζθελαί αθαληάζηνπ θξίθεο εμεηπιίρζεζαλ πξν ησλ νκκάησλ καο. Δλ 

κέζε νδώ εινγρίζζεζαλ Μνπζνπικάλνη θαη άγξηαη απεηιαί εμεθέξνλην θαηά παληόο Έιιελνο, 

όζηηο δελ ζα παξέδηδε ηνπο ππό ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ θαηαθπγόληαο. Δπί νθηώ εκέξαο πιένλ 

ησλ 400 πησκάησλ επξίζθνλην εγθαηεζπαξκέλα εηο ηαο νδνύο ηεο πόιεσο, νπδελόο ηνικώληνο 

λα επηιεθζή ηεο ηαθήο ησλ ή ηεο πεξηζπιινγήο απηώλ. 

Δλ ζπλδπαζκώ πξνο ηαο αγξηόηεηαο ηαύηαο ελεξγήζε παξά ησλ αζιίσλ ηνύησλ γεληθή α-

ηίκσζηο ησλ κνπζνπικαλίδσλ πάζεο ειηθίαο. Οθείισ ελ ηνύηνηο λα εμάξσ εηο ην ζεκείνλ ηνύ-

ην ηελ δηαγσγήλ νινθιήξνπ ηεο Διιεληθήο θνηλόηεηνο, ήηνη κεηά ηεο ππ’ εκέ Μεηξνπόιεσο 

επέδεημαλ άπαμ έηη ηα κεγάια θαη επγελή αηζζήκαηα ηεο Διιεληθήο θπιήο πξνο ηαο νύησ ζθιε-

ξώο δνθηκαζζείζαο κνπζνπικαληθάο νηθνγελείαο. Σόζνλ ε ππ’ εκέ Μεηξόπνιηο, όζνλ θαη όιαη 

αη ειιεληθαί νηθνγέλεηαη έζπεπζαλ λα πξνζηαηεύζσζηλ εηο ηαο νηθείαο ησλ θαη λα πεξηζώζσζη 

κνπζνπικαληθάο νηθνγελείαο. Ο πεξίβνινο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο ζπγθέληξσζε 3564 Μνπ-

ζνπικάλνπο θαη Μνπζνπικαλίδαο ηεο πόιεσο θαη ησλ πεξηρώξσλ, νπο έζσζα εθ ηεο ζθαγήο 

θαη ηεο αηηκώζεσο δη’ ππεξαλζξώπσλ πξνζπαζεηώλ θαη κε θίλδπλνλ απηήο ηεο δσήο κνπ πε-

ξηθξνπξήζαο θαη πεξηζάιςαο απηνύο επί δέθα εκέξαο ελ ησ σο άλσ πεξηβόισ θαη ηε Ιεξά 

Μεηξνπόιεη, σο νη ίδηνη Μνπζνπικάλνη νκνινγνύζηλ». 

Σν ίδην ζθεληθό ησλ δεηλώλ θαθνπνηήζεσλ, απαλζξώπσλ μπινδαξκώλ, παληόο είδνπο 

αηηκώζεσλ θαη βηαζκώλ θαζώο θαη ησλ ελ ςπρξώ δνινθνληώλ επαλειακβάλεην θαζ’ εκέξαλ 

ζην Γεδέαγαηο. Δίλαη δε κεκαξηπξεκέλν ην γεγνλόο όηη ζην Γεδέαγαηο θαηά ηνλ Ηνύιην ηνπ 

1913 ν ηεξεύο ηεο Μεηξνπόιεσο Παπαζηαύξνο έζσζε ηξηάληα κνπζνπικαλίδεο λεαλίδεο 

από βεβαίαο αηηκώζεσο. θαγέο θαη ππξπνιήζεηο νηθηώλ θαη θαηαζηεκάησλ ζπληειέζηεθαλ 

θαη ζηηο Φέξεο όπνπ θαηεζθάγε ππό ησλ Βνπιγάξσλ θαη ν νζσκαλόο Γήκαξρνο Υακίη – 

Υόηδαο. ηε Μάθξε θαηεζθάγεζαλ νη πξνύρνληεο Μνπζνπικάλνη κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Ρη-

θάη Μπέεο θαη ν Ηκπξαήκ Δθέληεο καδί κε ηνπο ηξεηο αδειθνύο ηνπο ελώ ηελ ζπγαηέξα ηνπ 

αθνύ ηελ εβάπηηζαλ βηαίσο, πξνζέθεξαλ απηήλ σο ιάθπξν ζηνλ ιεζηή ηεο πεξηθέξεηαο 

Σζαθκαθάλ. 

ηνλ θαηά ην έηνο 1914 εθδνζέληα ηόκν, ππό ηνλ ηίηιν: «Αη Βνπιγαξηθαί Ωκόηεηεο ελ ηε 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 1912-1913», θαηαγξάθεηαη όηη θαη ζηελ Ξάλζε νη Μνπ-

ζνπικάλνη ππέκελαλ ηα θξηθώδε θαη πάλδεηλα ππό ησλ Βνπιγάξσλ αλνκήκαηα θαη αλνζη-

νπξγήκαηα. Αλαθέξεηαη δε ραξαθηεξηζηηθά όηη: «εθαξκόδνληεο νη Βνύιγαξνη θαη ελ ηε πεξη-

θεξεία ηεο Ξάλζεο ηελ πνιηηηθήλ ηεο βηαίαο βνπιγαξνπνηήζεσο, πξνέβεζαλ βία θαη αζξόσο 

εηο ην βάπηηζκα ρηιηάδσλ νζσκαλώλ ρσξηθώλ. Πιείζηνη απηώλ, όπσο απνθύγσζη ηελ βνπιγα-

ξνπνίεζηλ, θαηέθπγνλ θαη’ επαλάιεςηλ εηο ηνλ Έιιελα Μεηξνπνιίηελ Ξάλζεο θ. Άλζηκνλ, δε-

ηνύληεο παξ’ απηνύ ην ππό ησλ Βνπιγάξσλ επηβαιιόκελνλ απηνίο βάπηηζκα. Αιι’ ν Μεηξνπν-

ιίηεο εκπεπνηηζκέλνο εηο ηεο Οξζνδόμνπ Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ηα δόγκαηα, ηα ζεβόκελα 

απαξεγθιίησο ηελ ειεπζεξίαλ ηεο ζπλεηδήζεσο, εδήινπ εθάζηνηε εηο ηνπο Μνπζνπικάλνπο ρσ-

ξηθνύο, όηη θαηά ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο θαλόλαο, νξζόδνμνλ βάπηηζκα ππό ηνηαύηαο ςπρνινγη-

θάο ζπλζήθαο είλε απνιύησο αδύλαηνλ. 

Πιήηηνληεο δ’ νη Βνύιγαξνη θαηξηώηεξνλ ηα ζξεζθεπηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ κνπζνπικα-

ληθνύ πιεζπζκνύ, θαηέζρνλ ην θεληξηθόλ ελ Ξάλζε ηέκελνο, κεηαηξέςαληεο απηό εηο λαόλ ησλ 

αγίσλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ. Σν ηέκελνο ηνύην, άκα ηε θαηνρή ηεο πόιεσο ππό ηνπ ειιελη-

θνύ ζηξαηνύ, απέδσθελ ν Έιιελ θξνύξαξρνο, ππνπινίαξρνο θ. Λνύληξαο, εηο ηνπο Μνπζνπι-



κάλνπο, δηεξκελεύνληαο ηελ επγλσκνζύλελ ησλ δηά ζεξκνηάηνπ ηειεγξαθήκαηνο πξνο ηελ 

Α.Μ. ηνλ Βαζηιέα ησλ Διιήλσλ Κσλζηαληίλνλ». 

Ο Κνκνηελαίνο ηίιπσλ Κπξηαθίδεο επηθαινύκελνο ηελ δώζα καξηπξία ησλ θαη’ εθεί-

λε ηελ θξηθηή θαηνρηθή πεξίνδν εθ Κνκνηελήο πξνζθύγσλ αλαθέξεηαη δηεμνδηθώο ζηα όζα 

απάλζξσπα θαη θξηθώδε ππέζηεζαλ νη Μνπζνπικάλνη ηεο ηόηε Γθηνπκνπιηδίλεο (Κνκνηε-

λήο) θαη ησλ ρσξίσλ ηεο πεξηθεξείαο απηήο ππό ησλ Βνπιγάξσλ. Γξάθεη δε θαηά ην ηέινο 

ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο ελ έηεη 1919 κεηαμύ άιισλ: «… Γηαξπαγαί, αηηκώζεηο, θόλνη. Δηο 

365 ππειόγηδνλ νη Σνύξθνη ηνπο ππό ησλ Κνκηηαηδήδσλ θξενπξγεζέληαο Σνύξθνπο. Μεηά ηη-

λαο εκέξαο, αθ’ νπ δησξίζζεζαλ θαη ηαθηηθαί δηνηθεηηθαί αξραί (δηνηθεηήο έγηλε θάπνηνο η-

ζκάλσθ, βνπιεπηήο ελ όθηα), ήξρηζελ ακέζσο ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ πινπζίσλ 

Σνύξθσλ. Οη θαηαγξαθόκελνη ζπλειακβάλνλην θαη σδεγνύλην εηο ηαο θπιαθάο. Σελ λύθηα ε-

μήγνλην εθείζελ κε ηελ πξόθαζηλ όηη ζα απνζηαιώζηλ εηο Υάζθνβν, αιιά κόιηο εμήξρνλην ηεο 

πόιεσο ηνπο σδήγνπλ εηο κίαλ ξεκαηηάλ, ην Καβαθιί – Νηεξέ, θαη εθεί ηνπο εθόλεπνλ δηά ινγ-

ρηζκώλ. Γελ έιεηπνλ δε θαη αη θξηθώδεηο αθξσηεξηάζεηο. Σνλ αληίθε, γλσζηόλ θπβεξλεηηθόλ 

ππάιιεινλ, ηνπ έθνςαλ ηα γελλεηηθά κόξηα θαη ηα έβαιαλ εηο ην ζηόκα ηνπ. Αη λπθηεξηλαί εθ-

δξνκαί εηο ηαο Σνπξθηθάο ζπλνηθίαο ήζαλ ηαθηηθαί, εηζήξρνλην εηο ηαο νηθίαο, ζπλειάκβαλνλ 

ηνπο άλδξαο, ηνπο έδελαλ θαη ελώπησλ απηώλ εζέιγνπλ επί ησλ ζπδύγσλ θαη ησλ ζπγαηέξσλ 

ησλ… 

Από 13, 14 εηώλ θαη επάλσ δελ έκεηλε γπλαίθα απείξαρηε… Καη απηήλ δε ηελ πείλαλ ηνπ 

πιεζπζκνύ εμεκεηαιεύζεζαλ νη ζάηπξνη δηά ηνπο αζειγείο ζθνπνύο ησλ. Δπεηδή κεηά ηαο 

βνπιγαξηθάο δηαξπαγάο ν ηνπξθηθόο πιεζπζκόο επείλα, ππεζρέζεζαλ δηαλνκήλ ηξνθίκσλ, 

αιι’ επί ησ όξσ λα ηα παξαιακβάλνπλ αη γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ αη σξαηόηεξαη πθίζηαλην 

όιελ ηελ θηελώδε νξκήλ ησλ δηαλνκέσλ… Σα ηδακηά όια ή ηα θαηέζηξεςαλ ή ηα κεηέβαινλ 

εηο εθθιεζίαο, όρη κόλνλ ην Δζθί – Σδακί, ην νπνίνλ ήην άιινηε Βπδαληηλή Δθθιεζία, αιιά θαη 

ην Γελί – Σδακί, ην νπνίνλ ηειεπηαίσο είραλ θηίζεη νη Σνύξθνη. 

Δηο ηα ρσξία εγύξηδαλ έθηππνη νη πεξίθεκνη Κνκηηαηδήδεο ν Νηνγξακαηδίεθ θαη ν Σάλε 

Νηθόινθ κεηά ησλ ζπκκνξηώλ ησλ. Δκάδεπαλ ηνπο πξνθξίηνπο εηο ηα ηδακηά θαη ηνπο εμεβία-

δαλ δηά ρξήκαηα. Με ηελ πξόθαζηλ όηη ππάξρνπλ θεθξπκκέλα όπια εηο ηαο νηθίαο εηζήξρνλην 

θαη επεηίζελην θαηά ησλ γπλαηθώλ, έθακλνλ δήζελ ζσκαηηθάο εξεύλαο επ’ απηώλ θαη αθήξνπλ 

ηα θισξία, ηα νπνία έθεξνλ πεξί ηνλ ιαηκόλ σο θόζκεκα, δηήξπαδνλ δε όιελ ηελ νηθίαλ θαη 

ηδηαηηέξσο ηα δώα. Οη δαξκνί σο κέζνλ εθβηαζηηθόλ ήζαλ ζπλεζέζηαηνη, εγίγλνλην δε κεηά ηό-

ζεο αγξηόηεηνο, ώζηε ηνπο πεξηεηύιηζζνλ εηο δέξκαηα πξνο ζεξαπείαλ, πνιινί δε θαη απέζλε-

ζθνλ…». 

Αλαθεξόκελνο δε εηδηθόηεξα ν ηίιπσλ Κπξηαθίδεο ζηελ βηαία θαη εμεπηειηζηηθή δηα-

δηθαζία ηεο αθνπζίαο βαπηίζεσο ησλ Μνπζνπικάλσλ ππό ησλ Βνπιγάξσλ γξάθεη ηα εμήο: 

«Δηο ηνπο Κνκηηαηδήδεο ηνύηνπο είρε αλαηεζή θαη ν εθρξηζηηαληζκόο θαη εθβνπιγαξηζκόο επν-

κέλσο ησλ Πνκάθσλ ηεο Ρνδόπεο θαη θνληά εηο απηνύο θαη όισλ ζρεδόλ ησλ ηνπξθηθώλ ρσ-

ξίσλ. Ιδνύ πσο εγίλεην ην πξσηόηππνλ βάπηηζκα ππό ησλ πξσηνηύπσλ ηνύησλ ηεξαπνζηόισλ. 

Σα ρσξία πεξηεθπθινύλην ππό ελόπισλ Κνκηηαηδήδσλ, νη θάηνηθνη ζπλήγνλην βηαίσο εηο ηα 

ηδακία θαη εθεί ηνπο εβάπηηδνλ αζξόνπο, εθνδηάδνληεο απηνύο, κόιηο εμήξρνλην ηεο παξαδό-

μνπ θνιπκβήζξαο, κε κηθξόλ ηεκάρηνλ ράξηνπ, επί ηνπ νπνίνπ ήην γεγξακκέλνλ ην λένλ ρξηζηη-

αληθόλ όλνκα ηνπ βαπηηζζέληνο. Δγίλεην δε ε βάπηηζηο θαηά εληειώο πξσηόηππνλ ηξόπνλ. Αι-

ιαρνύ εηνπνζέηνπλ δύν ιέβεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν κελ πεξηείρε ςπρξόλ, ν δε δένλ ύδσξ. Δηίζε-

ην δε ηόηε εηο ηνπο ρσξηθνύο ην δίιεκκα λα εθιέμνπλ, εάλ ήζεινλ λα βαπηηζζνύλ, ζα εηζήξρν-

λην εηο ην ςπρξόλ ύδσξ, εάλ όρη, έπξεπε λα πεδήζνπλ εληόο ηνπ βξάδνληνο. Αιιαρνύ ε κέζν-

δνο είρε απινπνηεζή. Ο ηεξεύο βαπηίδσλ ζάξσζξνλ εηο ην ύδσξ εξξάληηδε ηνπο Σνύξθνπο α-



ζξόνπο, όπνπ ήζαλ ζπλεγκέλνη, θαη ηνπο κεηέβαιελ εηο Υξηζηηαλνύο… επεβάιιεην δε ε απζηε-

ξνηάηε πνηλή ησλ εηθνζηπέληε ξαβδηζκώλ εηο πάληα, όζηηο ζα απεθάιεη ηνπο πξσηνηύπνπο ηνύ-

ηνπο Υξηζηηαλνύο δηά ηνπ παιαηνύ κσακεζαληθνύ νλόκαηνο, σο επίζεο θαη εηο ηνλ θαινύκε-

λνλ…». 

ηνλ ηόκν, ππό ηνλ ηίηιν: «Βνπιγαξηθαί Ωκόηεηεο», θαηαγξάθεηαη επίζεο όηη: «εηο ηα 

κνπζνπικαληθά ρσξία ηεο πεξηθεξείαο Γθηνπκνπιηδίλαο πξνέβεζαλ νη Βνύιγαξνη βία εηο α-

ζξόαο βαπηίζεηο Μσακεζαλώλ νπο ξαληίδνληεο δη’ ύδαηνο εμελάγθαδνλ θαηόπηλ λα θάγσζη 

ηεκάρηα ρνηξίνπ θξέαηνο σο ζεκείνλ, όηη απεηάμαλην ηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία, ήηηο απαγν-

ξεύεη εηο ηνπο πηζηνύο ηεο λα ηξώγσζη ρνίξηνλ θξέαο. Καηέζρνλ θαη ελ Γθηνπκνπιηδίλε ηα ν-

ζσκαληθά ηεκέλε, σλ ην κελ κεηέηξεςαλ θαηά ηελ ζπλήζεηάλ ησλ, εηο λαόλ ησλ αγίσλ Κπξίι-

ινπ θαη Μεζνδίνπ, ην δ’ έηεξνλ θαηέζηεζαλ απνζήθελ παζηώλ θξεάησλ θξηθσδώο νδόλησλ».  

ια ηα παξαπάλσ θξηθηά καξηύξηα θαη πάζε, ηα νπνία ππέκεηλαλ νη Μνπζνπικάλνη 

ππό ησλ Βνπιγάξσλ θαηαθηεηώλ, εραξάρζεζαλ αλεμίηεια ζηε κλήκε, ζην ζώκα θαη ζηελ 

ςπρή ηνπο. ηαλ ινηπόλ νη Βνύιγαξνη θαηά ηελ ππνρώξεζή ηνπο, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1913,  επε-

δήηεζαλ λα νπιίζνπλ ηνπο Μνπζνπικάλνπο γηα λα εμεγεξζνύλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ησλ 

νπνίσλ ν ηαθηηθόο ζηξαηόο πξνήιαπλε σο ειεπζεξσηήο ηεο Θξάθεο από ηνπο βνπιγαξηθνύο 

θαηαθηεηηθνύο θαη ηπξαλληθνύο όλπρεο, εθείλνη αξλήζεθαλ λα ζπκπξάμνπλ κε ηνπο Βνπιγά-

ξνπο. 

ηαλ κάιηζηα ν Διιεληθόο ηξαηόο, θαηά ηελ 14
ε
 Ηνπιίνπ 1913, εηζήιζε ζηελ ηόηε 

Γθηνπκνπιηδίλα σο ειεπζεξσηήο ηεο Θξάθεο, νη Μνπζνπικάλνη εράξεζαλ ραξά κεγάιε, ε-

πεηδή θαηά ηα γξαθόκελα ηνπ ηίιπσλνο Κπξηαθίδε: «… επξνζηάηεπζελ απηνύο θαη απέδσ-

θελ εηο απηνύο ηα ηεκέλε ησλ, εληεύζελ αη επραί ησλ Υνηδάδσλ ηεο Γθηνπκνπιηδίλαο θαη ηα επ-

ραξεζηήξηα ηειεγξαθήκαηα πξνο ηνλ ηόηε Βαζηιέα…». 

Γύν γεγνλόηα εθείλσλ ησλ εκεξώλ απνδεηθλύνπλ πεξηηξάλσο ηα θηιειιεληθά αηζζήκα-

ηα ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο ηνπο. Αξρηθώο, θαηά ηελ 18
ε
 Ηνπιίνπ 

ηνπ 1913, ν Μνπθηήο Γθηνπκνπιηδίλεο Μερκέη Αξίθ αλέπεκςε επραξηζηήξηα επρή πξνο ηνλ 

Θεό, ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ αλέθεξε ηα θάησζη δεισηηθά ηεο ππέξ ηεο Διιάδνο θαη ηνπ 

Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ Κσλζηαληίλνπ αηζζήκαηα απάζεο ηεο Μνπζνπικαληθήο θνηλόηε-

ηνο: «… Φύιαηηε, Κύξηε, ελ πιήξεη αζθαιεία θαη επεκεξία επί ηνπ Βαζηιηθνύ απηνύ ζξόλνπ 

επί κήθηζηνλ ηνλ γαιελόηαηνλ Βαζηιέα θαη απζέληελ εκώλ Κσλζηαληίλνλ. (Ακήλ). Καη δηαηή-

ξεζνλ, Κύξηε, πηζηνύο θαη ππνηειείο εηο ηαο δηθαίαο απηνύ βνπιάο, άλεπ δηαθξίζεσο θπιήο θαη 

ζξεζθεύκαηνο πάληαο ηνπο ππό ην βαζηιηθόλ απηνύ ζθήπηξνλ ιανύο. (Ακήλ). Καη δηαηήξεζνλ, 

Κύξηε, πηζηνύο πξνο ηελ Απηνύ Μεγαιεηόηεηα πάληαο ηνπο αξρεγνύο θαη αμησκαηηθνύο θαη 

ζηξαηηώηαο θαη πνιηηηθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο, κε απνκαθξύλσλ απηνύο από ηεο 

δηθαηνζύλεο. Γέλνηην, Κύξηε ηνπ ειένπο θαη Θεέ ηνπ παληόο. (Ακήλ)».  

ηηο 19 Ηνπιίνπ 1913 ν Μνπθηήο Γθηνπκνπιηδίλεο Μερκέη Αξίθ απέζηεηιε επίζεο ζπγ-

ραξεηήξην θαη επραξηζηήξην ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ Βαζηιέα ησλ Διιήλσλ Κσλζηαληίλν 

εθθξάδνληαο ηελ βαζεία επγλσκνζύλε θαη ακεηάζεηε αθνζίσζε θαη πίζηε ηνπ Μνπζνπικα-

ληθνύ ιανύ, ν νπνίνο ζην πξόζσπν ηνπ Έιιελνο Άλαθηνο έβιεπε ηνλ ζσηήξα θαη απειεπζε-

ξσηή ηνπ από ηηο ζεξησδίεο ησλ Βνπιγάξσλ θαηαθηεηώλ αλαθέξνληαο ηα εμήο: «Πξνο ζε, 

Μεγαιεηόηαηε, ηνλ θηινδίθαηνλ θαη θξαηαηόλ Βαζηιέα θαη πξνο ηνλ έλδνμνλ ζηξαηόλ ζνπ, όζηηο 

ηε ζεία αξσγή θαη ζπλαληηιήςεη εθώηηζε ηελ πνιππαζή ρώξαλ καο κε ην θσο ηεο παηξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη δηθαηνζύλεο, αθνύ πξώηνλ εθαζάξηζε ηνλ νξίδνληα ηεο σξαίαο καο παηξίδνο 

από ηεο εξεβώδνπο νκίριεο, ήηηο επεθάζεην επ’ απηήο, απνκαθξύλαο εθ ησλ ρσξώλ ηνύησλ 



ηελ βνπιγαξηθήλ θαηάθηεζηλ θαη ηελ επί νθηώ κήλαο δηαξθέζαζαλ ηπξαλλίαλ θαη απαλζξσπί-

αλ απηήο, ππνβάιινκελ κεηά πνιιήο επιαβείαο ηνλ άπεηξνλ ζεβαζκόλ καο. 

Πξνζέηη δ’ ελ πιήξεη εηιηθξηλεία θαη από θαξδίαο εθθξάδνκελ πξνο ηελ Τκεηέξαλ Μεγα-

ιεηόηεηα ηελ βαζείαλ εκώλ επγλσκνζύλελ δηά ηαο επηδαςηιεπζείζαο εηο εκάο βαζηιηθάο ράξη-

ηαο θαη πςειάο επεξγεζίαο, ηαο εηο ηελ ηζηνξίαλ ησλ Μνπζνπικάλσλ ρξπζνίο γξάκκαζηλ αλα-

γξαθεζνκέλαο. Σαύηαο απνηεινύζηλ ε πξνο εκάο απόδνζηο ησλ ηεξώλ ηεκέλσλ, ζρνιείσλ θαη 

βαθνπθίσλ, άηηλα είρελ αξπάζεη ε ηπξαλληθή βνπιγαξηθή θπβέξλεζηο, ε ειεπζέξα εμάζθεζηο 

ηεο κνπζνπικαληθήο ησλ ζξεζθείαο παξά ρηιηάδσλ Μνπζνπικάλσλ, νίηηλεο ππό ηεο βνπιγαξη-

θήο ηπξαλλίαο εζεσξνύλην σο εμαξρηθνί Βνύιγαξνη, θαη ε παγίσζηο δηνηθήζεσο εγγπσκέλεο 

εηο πάληαο άλεπ δηαθξίζεσο θπιήο θαη ζξεζθεύκαηνο αιεζή ειεπζεξίαλ. Λνγηδόκεζα επηπρείο, 

επαλαιακβάλνληεο ηελ επρήλ ππέξ αδηαιείπησλ επηηπρηώλ ηεο Τκεηέξαο Μεγαιεηόηεηνο θαη 

ππνβάιινληεο Απηή ηαο αλσηέξσ επραξηζηίαο εθ κέξνπο όισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ Γθηνπ-

κνπιηδίλεο. Τπνθείκεζα εηο ηαο βαζηιηθάο δηαηαγάο αο». 

Ζ ειεπζεξία όκσο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο δελ δηήξθεζε επί καθξόλ, επεηδή δπλάκεη ηεο 

πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (28 Ηνπιίνπ/10 Απγνύζηνπ 1913) παξερσξήζε ζηελ Βνπιγα-

ξία. ηαλ ην ηξαγηθό απηό άγγεικα εθνύζζε, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, πξνθάιεζε ηνλ από-

ιπην ηξόκν θαη παληθό ηόζν ζηνπο Υξηζηηαλνύο όζν θαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Θξά-

θεο. Σόηε επξηζθόκελνη ελώπηνλ ηνπ θνηλνύ νιέζξνπ ζπλεξγάζζεθαλ ν εμ νλόκαηνο ηεο Δι-

ιεληθήο θνηλόηεηνο Γθηνπκνπιηδίλεο Πξσζηεξεύο Παπαθππξηαλόο κε ηνλ εμ νλόκαηνο ηεο 

Μνπζνπικαληθήο θνηλόηεηνο Μνπθηή Μερκέη Αξίθ, νη νπνίνη ζηηο 7 Απγνύζηνπ 1913 αληη-

δξώληεο ζηελ απόθαζε ηεο παξαρσξήζεσο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζηελ Βνπιγαξία απέζηεη-

ιαλ ηειεγξάθεκα πξνο ηνπο Βαζηιείο ηεο Αγγιίαο, Ηηαιίαο, Ρσζίαο, Γεξκαλίαο θαη Απζηξί-

αο αλαθέξνληαο ηα εμήο: «Δλ νλόκαηη ηνπ πνιηηηζκνύ πνηνύκεζα έθθιεζηλ εηο ηα θηιάλζξσπα 

αηζζήκαηα πκώλ επηθαινύκελνη ηελ πξνζηαζίαλ θαη ηελ επκέλεηαλ ηεο Τκεηέξαο Μεγαιεηόηε-

ηνο θαη ηεο Κπβεξλήζεώο ηεο ππέξ εκώλ. 

Δθρώξεζηο ηεο ρώξαο εκώλ ηε βνπιγαξηθή θπβεξλήζεη εβύζηζελ εκάο εηο βαζείαλ ζιίςηλ 

θαη ηειείαλ απόγλσζηλ. Ο Βνπιγαξηθόο πιεζπζκόο ηεο πεξηθεξείαο εκώλ, ειάρηζηνο σλ, πα-

ξνπζηάδεη αζήκαληνλ κεηνςεθίαλ ζπγθξηηηθώο πξνο ηα άιια ζηνηρεία. Τπνκηκλήζθνκελ πξνζέ-

ηη ηε Τκεηέξα Μεγαιεηόηεηη ηελ ηπξαλλίαλ θαη ηαο παληνεηδείο θαη αγξίαο θαηαδηώμεηο άλεπ 

ζεβαζκνύ ηεο δσήο, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ εζληζκνύ, ηεο νηθνγελεηαθήο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο, 

εηο αο ήην εθηεζεηκέλνο ν πιεζπζκόο αλεμαξηήησο ζξεζθεύκαηνο θαη εζληθόηεηνο θαηά ην ελ-

λεάκελνλ δηάζηεκα ηεο απαλζξώπνπ θαη αγξίαο βνπιγαξηθήο δηνηθήζεσο ελ ηε ρώξα εκώλ. 

Απνθξνύνκελ πάζε δπλάκεη κεη’ αγαλαθηήζεσο ηελ επάλνδνλ εληαύζα ηεο βνπιγαξηθήο 

εμνπζίαο παξαθαινύληεο ηελ Τκεηέξαλ Μεγαιεηόηεηα θαη ηελ Κπβέξλεζηλ Απηήο, όπσο ππεξα-

ζπηζζώζη ηα αλζξώπηλα δίθαηα. 

Αδπλαηνύκελ λα παξαδερζώκελ όηη ε Δπξώπε ηνπ εηθνζηνύ αηώλνο ζπζηάδνπζα εηο πνιη-

ηηθνύο ιόγνπο όιαο ηαο αξράο ηεο αλζξσπόηεηνο ζα ππνβάιε εκάο πάιηλ ππό ηνλ άγξηνλ δπγόλ 

ηεο Βνπιγαξίαο. Παξόκνηα εγθαηάιεηςηο ζέιεη ππνβάιεη εκάο εηο ηελ ζθιεξάλ θαη ζιηβεξάλ 

ππνρξέσζηλ λα θαηαζηξέςσκελ ηαο εζηίαο καο θαη λα κεηαλαζηεύζσκελ άλεπ ειπίδνο ηνπ λα 

επαλίδσκελ πιένλ ηελ γελέηεηξαλ. Διπίδνκελ όηη ε Τκεηέξα Μεγαιεηόηεο θαη ε Κπβέξλεζηο Απ-

ηήο δελ ζα αλερζώζηλ, ίλα ε ζύγρξνλνο ηζηνξία αλαγξάςε παξόκνηνλ γεγνλόο». 

Ο όιεζξνο ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο επεβιήζε ζηελ πνιύπαζε Γπηηθή Θξάθε θαη ηνπο 

θαηνίθνπο απηήο από ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη δηήξθεζε από ην 1913 έσο ην 1919, νπόηε 

απηή επξέζε ππό Γηαζπκκαρηθή Γηνίθεζε, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ Γαιιηθή θα-

ηνρή. ηελ δηάξθεηα ινηπόλ ηεο Γηαζπκκαρηθήο Γηνηθήζεσο ν θπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο ηεο 



Διιάδνο ζηε Θξάθε, Υαξίζηνο Βακβαθάο, αγσλίζζεθε παληί ζζέλεη θαη πάζε δπλάκεη θαη 

ηειηθώο επέηπρε κε έξγα δηθαηνζύλεο θαη ζεβαζκνύ λα θεξδίζεη ηελ εηιηθξηλή εκπηζηνζύλε 

θαη ηελ έληηκε ζπλεξγαζία ησλ Μνπζνπικάλσλ γηα ηελ νξηζηηθή απνηίλαμε ηνπ βνπιγαξη-

θνύ δπγνύ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο πνιπκαξηπξηθήο Θξάθεο ζηελ εζληθή επηθξάηεηα ηεο 

Διιάδνο. 
 

 


